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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาเคมีโดยใชสมองเปน
ฐาน(BRAISE Model) สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตรของนักศึกษา และความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู เน้ือหาเคมีที่ใชในการศึกษานี้ประกอบดวย 2 เร่ือง คือ 
ปฏิกิริยาเคมี  และเคมีอาหาร โดยใชนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ชั้นปที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ปการศึกษา 2554 
จํานวน 40 คน เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการเลือกอยางเจาะจงจากประชากรจํานวน 900 คน ใช
แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design) เวลาในการ
ทดลองจํานวน 24 ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนดวย
การทดสอบคาที ชนิด t-test for dependent sample  

ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BRAISE Model)  
ที่เหมาะสมประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2. ขั้นกระตุนสม(Rouse) 
3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information) 4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)  5. ขั้น
สรุปประสบการณ (Summary) และ 6. ขั้นขยายความรู (Extension)  ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากนี้นักศึกษามีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อีกทั้งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยูใน
ระดับมาก 
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The objectives of this study were to (1) develop the general chemistry brain-based 

learning management model for physical education students, and (2) study the effectiveness 
of learning management model on the students’ learning achievement, scientific mind, and 
satisfaction towards learning management model.  

A research design of One Group Pretest-Posttest Design was used as a step toward 
the implementation of the learning management model. The population was 900 students 
from the Institute of Physical Education that were studying in the 2011 academic year. The 
samples were 40 students who were first year students at Institute of Physical Education 
Mahasarakham. They were selected by using purposive sampling. The contents involved in 
this study were chemical reaction and food chemistry which took in 24 hours for 
implementation. The collected data were analyzed using basic statistics and t-test for 
dependent sample. 

 The results revealed that the feasible learning management model (BRAISE Model) 
consists of 6 steps which were Brain-Gym, Rouse, Accessing to information, Implementation, 
Summary and Extension. The effectiveness of the learning management model (BRAISE 
Model) was indicated by the students' mean score of learning achievement after learning with 
the BRAISE Model were higher than that before significantly at .05 level and also higher than 
cut-off score significantly at .05 level. Beside that the students' scientific mind mean score  
after learning with the BRAISE Model was higher than cut-off score significantly at .05 level 
and the satisfaction towards learning management model was show in high level mean score. 

 
 
 
 
 
  

 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป 
สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 

 ของ 
 ฉวีวรรณ  สีสม  

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 .............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   (รองศาสตราจารย ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล) 
                                 วันที่........เดือน.......................พ.ศ. 2555 

 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
 

คณะกรรมการสอบปากเปลา 

........................................................ประธาน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินดา  แตมบรรจง) 

........................................................ประธาน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาลินี  อาจารีย) 

 
........................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. สมสรร วงษอยูนอย) 

 
........................................................กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จินดา  แตมบรรจง) 

 
........................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. ประพันธศิริ สุเสารัจ) 

 
........................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. สมสรร วงษอยูนอย) 

  
........................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. ประพันธศิริ สุเสารัจ) 

  
........................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. ณสรรค  ผลโภค) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จาก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ  

  ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.
จินดา แตมบรรจง  รองศาสตราจารย ดร.สมสรร วงษอยูนอย และรองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ              
สุเสารัจ  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตางๆดวยความเมตตา อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิจัยตลอดมา ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ณสรรค ผลโภค และ ผูชวยศาสตราจารย            
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ความอนุเคราะหและใหการสนับสนุนเปนอยางดีในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 
2554 ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยเปนอยางดี ขอบคุณเพ่ือนๆ และพ่ีนองศูนยวิทยา
ศาสตรศึกษาทุกคนที่คอยหวงใย ใหกําลังใจและชวยเหลือตลอดมา 

  ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใหทุนสนับสนุนการทํา
ปริญญานิพนธในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันการพลศึกษาที่ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแกผูวิจัย    

  สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่นองทุกคนในครอบครัว ที่ใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา คุณคาและประโยชนอันเกิดจากปริญญา
นิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดบิดามารดา ครู-อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดังที่กลาวมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในยุคแหงโลกาภิวัฒน นั่นก็คือเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทเปนอยางมาก มีการแทรกซึมของความคิด รูปแบบ กระบวนทัศนทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดํารงชีวิตของทุกคน ทําใหเกิด
กระแสการปฏิรูปการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะการจัดการศึกษาของอุดมศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลก 
การอุดมศึกษาไทยนอกจากไดรับผลกระทบดังกลาวนี้ยังตองเผชิญกับกระแสกดดันภายในประเทศ 
เชน การเพิ่มปริมาณของนักศึกษา ความคาดหวังของสังคมที่มีตอสถาบันอุดมศึกษา ปญหา
คุณภาพบัณฑิต การขาดแคลนอาจารยที่มีคุณภาพ หลักสูตรที่ขาดความหลากหลาย กระบวนการ
จัดการเรียนรูที่ไมเอ้ือตอการแสวงหาความรู สภาพความจํากัดในดานงบประมาณ กําลังคน 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของการจัดการศึกษา เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 47-83) ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการปรับตัวโดยการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของประเทศเพื่อใหทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 
กําหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได             
และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังไดกําหนดรายละเอียดของการจัด
กระบวนการเรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู          
มีความรอบรู ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา และมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 4 เนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
มาตรฐานการศึกษา ดังกลาว การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิดและการ
แกปญหา จึงนับวาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองไดรับการพัฒนากันอยางจริงจัง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545) 

  



 
2 

 

จากสภาพการจัดการศึกษาในระดับอุมศึกษาของไทยในปจจุบัน สวนใหญยังไมไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหคุณภาพการศึกษาต่ํากวามาตรฐานสากล จากการจัดการเรียนรู                     
ที่ขาดประสิทธิภาพ โดยวิธีการสอนยังเนนการถายทอดความรูจากผูสอน ขาดงานวิจัยและสราง
ความรูใหม  ไมสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด
วิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรค รวมทั้งปญหาที่เกิดจากตัวผูสอนเองที่บกพรองในหนาที่ ขาด
วินัยทางวิชาการ ไมไดมุงม่ันในการแสวงหาความรูที่ทันสมัย มีความบกพรองในการบริหารจัดการ
และขาดกลไกในการควบคุมคุณภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 19) การจัดการเรียนรูของครู             
สวนใหญไมสามารถพัฒนาผูเรียนไดสมกับความเปนสถาบันชั้นสูงโดยเนนเนื้อหาวิชาการมากกวา
การสอนใหรูจักคิด คนควาหาความรูดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
2544: 81) วิธีการสอนลาสมัยไมมีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพลดลง 
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 45) และจากขอมูลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดาน
การศึกษาของประเทศไทย ป 2553 ของสถาบันนานาชาติเพ่ือพัฒนาดานการจัดการ (International 
Institute for Management Development) พบวาผลการประเมินการศึกษาในภาพรวมของไทย  
อยูในอันดับที่ 47 จาก 58 ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2553: ออนไลน) 
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปการจัดการเรียนรูเ พ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตใหทันตอความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ การเพิ่มขึ้นขององค
ความรู สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง การผลิตและการใหบริการจําเปนที่จะตองมี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน อดทนและรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดดวย (วินัย วีระวัฒนานนท. 2543: 28-29) ดังน้ันการปฏิรูปการจัดการเรียนรูหรือการเรียนการ
สอนจึงเปนภารกิจหน่ึงที่มุงสรางความแข็งแกรงทางวิชาการที่ยั่งยืนใหกับระบบอุดมศึกษาโดยเนน
มาตรการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนใหมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 
(สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 25) 

ในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หรือ Brain – Based Learning (BBL) เปน
การจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทยดวย เพราะเชื่อวาเปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จและมีความสุขกับกิจกรรม
การเรียนรู (ทินกร  ตรีรัตน. 2553: ออนไลน) ผูเรียนจะไดเรียนรูในบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และสอดคลองกับการทํางานของสมองของตนเอง เพราะธรรมชาติมนุษย
จะเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดนั้นตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู  
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของสมองจะทําใหผูเรียนมีพัฒนาการการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรูจักคิด มุงเนนการฝกผูเรียนใหใชความคิดอยางถูกวิธี คิดอยางเปน
ระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ หรือเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น ทําใหผูเรียน
สามารถชวยตัวเองไดและนําไปสูจุดหมายของการเรียนรูอยางแทจริง จึงเปนความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของสมองมนุษย ซึ่งนักวิจัยทั่วโลกคนพบตรงกันวาสมองของ



 
3 

 

มนุษยทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยแท ไมมีสมองของมนุษย(ปกติ)คนใดที่จะไมเรียนรู 
เพียงแตการพัฒนาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการจัดการเรียนรูที่อยูรอบๆตัวของผูเรียน 
(วิทยากร เชียงกูล. 2547: 115) ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจึงเปนทางออกหนึ่ง
สําหรับแกปญหาวิกฤติการเรียนรูของเด็กและเยาวชนไทย (กฤษณพงศ กีรติกร. 2547)  
 สถาบันการพลศึกษาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนผลิตกําลังคนที่เปนนักวิชาการกึ่ง
วิชาชีพชั้นสูงทางดานพลศึกษาและนันทนาการที่สนองความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การจัดกิจกรรมและประสบการณ การเรียนรู  มุงเนนการ
ปฏิบัติควบคูทฤษฎี  ยึดหลักความรวมมือกับสถานศึกษา องคกรชุมชน นําไปสูการพัฒนาใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพอยางมีสมรรถภาพสูง ทั้งในดานเทคนิค การจัดการงานอาชีพและดาน
คุณธรรม วิชาเคมีทั่วไปเปนวิชาหนึ่งที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษา เปนวิชา
บังคับและเปนพ้ืนฐานของการเรียนในสายวิชาชีพโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ เน่ืองจากวิชาเคมีเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลงของ
สสาร ซึ่งเกี่ยวของกับตัวของผูเรียนทุกคน ดังนั้นความรูวิชาเคมีจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่เปน
ประโยชนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและประยุกตใชในวิชาชีพได แตในสภาพปจจุบันของการ
จัดการศึกษาวิชาเคมีทั่วไป ในสถาบันการพลศึกษา พบวานักศึกษาที่เขามาเรียนที่สถาบัน                
การพลศึกษา สําเร็จมาจากหลักสูตรที่หลากหลายมีทั้งผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนจึงมีพ้ืนฐานที่แตกตางกันมีทั้งที่เคยเรียนวิชาเคมีมาแลวและ
ยังไมเคยเรียนวิชาเคมีเลย จึงเปนการยาก ที่ผูสอนจะจัดการเรียนรูใหเขาใจไดอยางทั่วถึง เน่ืองจาก
เนื้อหาสาระของวิชาเคมีคอนขางมาก ทําใหผูเรียนมีทัศนะคติเชิงลบตอการเรียนวิชาเคมี ไมมี
แรงจูงใจในการเรียน และเห็นวาวิชาเคมีเปนวิชา ที่ยากเกินไปและไมเกี่ยวของกับกับสาขาวิชาชีพ 
ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอการเกิดจิตวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย 
ดังน้ันผูสอนจึงควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหเขาใจในธรรมชาติของการเรียนรู 
โดยเฉพาะการทํางานของสมอง ซึ่งเปนกลไกการเรียนรูที่สําคัญมาจัดกิจกรรมการเรียนรู การเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานเปนการเรียนรูที่ใชโครงสรางและหนาที่ของสมองมาเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรูโดยไมสกัดกั้นการทํางานของสมอง แตเปนการสงเสริมใหสมองไดปฏิบัติหนาที่ใหสมบูรณ
ที่สุดภายใตแนวคิดที่วาทุกคนแมมีความแตกตางกันแตสามารถเรียนรูได ทุกคนมีสมองพรอมที่
เรียนรูมาตั้งแตกําเนิด วิธีการเรียนรูนี้มุงเนนใหผูเรียนมีความสุข สนุกสนาน เกิดอารมณตื่นตัว
ตลอดการเรียน มีการมุงเนนการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนซึ่งเหมาะกับสภาพปญหา
ดังกลาวขางตน 

 จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปเรื่องปฏิกิริยาเคมีเน่ืองจากเปนเนื้อหา 
ที่คอนขางยากและเปนเรื่องที่ไกลตัว การที่จะทําใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมแลวมองเห็น
เปนรูปธรรมจึงเปนการยากทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และเรื่องเคมีอาหารซ่ึงเปนเรื่องที่งาย           
มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพได แตพบวาผูเรียน           
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ขาดความสนใจในการเรียนรู ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานจะชวยใหครูผูสอนเขาใจในพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดดีขึ้น และปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูใหม เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน แสดงใหเห็นวาการ
เรียนวิชาเคมีไมใชสิ่งไกลตัวและไมยากเกินความสามารถ ใหผูเรียนเห็นวาทุกคนลวนมีศักยภาพ          
ในการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีจิตวิทยาศาสตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถ          
นําความรูที่มีไปประกอบวิชาชีพ และประยุกตใชในชีวิตประจาํวันตอไปได 

              
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักศึกษาสถาบัน             
การพลศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตรของผูเรียน ตลอดจนความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด          
การเรียนรู 

  

ความสําคัญของการวิจัย 
1. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
2. เปนประโยชนสําหรับผูเรียนในการที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูตามเนื้อหารายวิชา          

มีจิตวิทยาศาสตร และมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
3. เปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติของครูผูสอนเกี่ยวกับการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางสมองของผูเรียนและขยายผลไปใชในรายวิชาอ่ืน
ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ชั้นปที่ 1 คณะ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา ในปการศึกษา 2554 จํานวน 900 คน 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposive sampling)                 

จากประชากรทั้งหมด โดยเลือกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาชั้นปที่ 1 สถาบันการ               
พลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1/2554 
จํานวน 40 คน                  
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  ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
2. ตัวแปรตาม คอื ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                

ซึ่งประเมินไดจาก   
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2.2 จิตวิทยาศาสตร 
2.3 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 

 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

   เน้ือหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ อยูในรายวิชาเคมีทั่วไป รหัสวิชา วท 021001 ระดับ
ปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี และเคมีอาหาร ซึ่งมีหัวขอ
ยอย ดังนี้ 

1. ปฏิกิริยาเคม ี
1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
1.2 สมการเคมี 
1.3 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
1.4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
1.5 ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

  2. เคมีอาหาร 
  2.1 อาหารและสารอาหาร 
  2.2 สารปนเปอนในอาหาร 
  2.3 การใชพลงังานในรางกาย 
  2.4 อาหารสําหรับนักกีฬา 
 
   ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ใชเวลา 7 สัปดาห รวม 28 ชั่วโมง โดยทําการทดสอบกอนเรียน 2 ชั่วโมง 
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 24 ชั่วโมงและทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง 
 
   นิยามศัพทเฉพาะ  
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดการเรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยนําองคความรูเร่ืองสมองและ
ธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ประกอบดวย  
6 ขั้นตอน ไดแก 1.ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2.ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 3.ขั้นจัดประสบการณ 
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(Accessing to Information) 4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)  5. ขั้นสรุปประสบการณ 
(Summary) และ 6. ขั้นขยายความรู (Extension) หรือ BRAISE Model ดังนี้ 

1.1  ข้ันบริหารสมอง (Brain-Gym) หมายถึง ขั้นการผอนคลายเพื่อลดความตึง
เครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู โดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองดวยทา
ตางๆ ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและขวาทํางานประสานกันรวมทั้งสรางความสมดุล
ใหกับสมองดวยการลดผลกระทบที่ทําใหรางกายตึงเครียด ทําใหเกิดการผอนคลายและเลือดไปเลี้ยง
สมองไดดีขึ้น ซึ่งทาการบริหารสมองที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

   1.1.1 กลุมทาการเคลื่อนไหวสลับขาง ไดแก 
   ทาสายคอ วิธีปฏิบัติ หายใจเขาลึกๆ ผอนคลายหัวไหล และกมศีรษะมาขางหนา 

สายศีรษะชาๆ จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง ขณะที่หายใจระบายเอาความอึดอัดออกไป ปลายคางจะ
วาดเปนโคงนอยๆ แตกวางไปตามหนาอกขณะที่คอผอนคลาย จากนั้นวาดคางเปนวงโคงเล็กๆ เพ่ือ
ผอนคลายตรงจุดตรึงเครียด 

   ทาเลข 8 หลังยาว วิธีปฏิบัติ ยื่นแขนออกไปขางหนา แลวชูหัวแมมือออกมา 
หมุนแขนเปนเลข 8 ขนาดใหญในอากาศอยางชาๆ ลักษณะทวนเข็มนาฬิกา และใชสายตาจองมอง
ไปพรอมๆ กับหัวแมมือที่วาดไปดวย โดยใชแขนที่ละขาง ขางละ 3 รอบจากนั้นใชแขนทั้ง 2 ขาง 

   ทาจีบ - L วิธีปฏิบัติ ใชมือขวาทําทาจีบ มือชายทําทารูปตัวแอล (L) ทําสลับขาง
กันไปมา  

   ทาโปง - กอย วิธีปฏิบัติ ยกมือทั้งสองขางขึ้น มือขางหนึ่งทําทาโปง สวนมืออีก
ขางทําทากอย ทําสลับกันไปมา 

   ทาแตะจมูก แตะหู วิธีปฏิบัติ มือขวาแตะที่หูซาย มือซายแตะที่จมูก ลักษณะมือ
ไขวกัน และสลับขางโดยเปลี่ยนมือซายแตะหูขวา มือขวาแตะจมูก ทําสลับกันไปมา 

   ทาแตะหู วิธีปฏิบัติ มือซายออมไปจับที่หูขวา สวนมือขวาออมไปจับที่หูซายและ
สลับขาง โดยเปลี่ยนเปนมือขวาออมไปจับที่หูซาย สวนมือซายออมไปจับที่หูขวา ทําสลับกันไปมา 

       1.1.2 กลุมทากิจกรรมยืดเสนยืดสาย ไดแก 
   ทานวดนอง วิธีปฏิบัติ งอขาขวา ขาซายเหยียดตรง ขณะที่เอนตัวไปขางหนา 

และหายใจออกใหคอยๆกดสนเทาซายลงกับพ้ืน ขณะที่รูสึกผอนคลายใหยกสนเทาซายขึ้นและ
หายใจลึกๆ ทําซ้ํากัน 3 ครั้ง แลวเปลี่ยนขางทําเชนเดียวกัน ยิ่งงอเขามากเทาใดยิ่งรูสึกวานองยืดตัว
มากขึ้น 

   ทากระตุนตนแขน วิธีปฏิบัติ เอามือจับแขนอีกขางที่ยกชูขึ้นตรงกับระดับหู 
หายใจออกเบาๆ ผานริมฝปากที่เมมไว ขณะเดียวกัน กระตุนกลามเนื้อโดยดันแขนสวนทางกับมือที่
จับอยูไปใน 4 ทิศทาง (ขางหนา ขางหลัง แนบเขามาและดันออกไป) 
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       1.1.3 กลุมทาบริหารเพื่อเพ่ิมพลัง 
   ทาพลังความคิด ใชหัวแมมือและนิ้วชี้จับใบหูดึงไปทางหลังเบาๆแลวกางออก 

แลวนวดเบาๆจากบนลงลาง ตามขอบใบหู 
   ทาปุมสมอง วิธีปฏิบัติ ใชมือซายวางบริเวณไหปลาราคลําหารองหลุมตื้นๆ โดย

มือขวาวางไวที่ตําแหนงสะดือ ใหนวดในลักษณะนี้ ประมาณ 30 วินาที จากน้ันสลับตําแหนงมือทั้ง
สองขาง 

   ทาปุมขมับ ใชนิ้วชี้ทั้งสองขาง นวดขมับเบาๆ นวดเบาๆวนเปนวงกลม ใชสายตา
มองจากซายไปขวา และบนลงลาง 

   ทาหาวเพิ่มพลัง วิธีปฏิบัติ อาปากเหมือนกําลังหาว วางปลายนิ้วลงบนจุดที่รูสึก
ตึงเครียดบนกราม (หรือบริเวณรอยบุม ระหวางเนินโหนกแกมกับรูหูที่เกิดขึ้นเม่ือเวลาอาปากหาว 
เม่ือน้ิวสัมผัสจะรูสึกหยุน) ทําเสียงหาวต่ําๆ ผอนคลาย และลูบเบาๆ ใหความเครียดหมดไป 

1.2  ข้ันกระตุนสมอง (Rouse) หมายถึง ขั้นการนําเขาสูบทเรียนโดยผูสอนเปนผู
กระตุนและสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหดีที่สุด เพ่ือกระตุนและยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหคนหาคําตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของผูเรียน 

1.3  ข้ันจัดประสบการณ (Accessing to Information) หมายถึงขั้นการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลาย โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนไดรับสาระความรูที่เปนแกนสาร 

1.4  ข้ันฝกประสบการณ (Implementation) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
โดยนําความรูที่ไดมาลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนการเพิ่มและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

1.5  ข้ันสรุปประสบการณ (Summary) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนสรุปความรู                
ที่คนพบจากการทํากิจกรรมที่หลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด (Mind map) 
หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

1.6  ข้ันขยายความรู (Extension) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนสามารถสรางความคิด 
หรือการสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน 

2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง ผลที่เกิดจากการพัฒนาและ
การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มุงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดย
พิจารณาจาก 3 ประการ คือ 

2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนที่เกิดจากการวัดความรูใน
เน้ือหาหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป ของผูเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
ซึ่งประเมินจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
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2.1.1 ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่สําคัญทางดาน
วิทยาศาสตร 

2.1.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปลความ ตีความ
สรางขอสรุป ขยายความ หรือจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏความรูใหม และความสามารถในการแปล
ความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปยังสัญลักษณหน่ึง ซึ่งเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งยิ่งกวาความรู
ความจํา 

2.1.3 การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกตใช แกไข
ปญหา 

2.1.4 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะ 
การจัดการ 

2.1.5 การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ ตัดสิน
ประเมินคาและสรุปในเรื่องราวตางๆ 

2.2 จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะนิสัย ความเชื่อ เจตคติ และกระบวนการ
คิดของบุคคลในการแสวงหาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก ความอยากรู
อยากเห็น ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความมีระเบียบและรอบคอบ ความ
ซื่อสัตย ความใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาเคมี
ทั่วไปในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพ โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการใหนักศึกษาประเมินตนเองดวย
การตอบคําถามในแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
ของนัดดา อังสุโวทัย (2550: 181-184)  

2.3 ความพึงพอใจของผูเรียน หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้นบริหาร
สมอง ขั้นกระตุนสมอง ขั้นจัดประสบการณ ขั้นฝกประสบการณ ขั้นสรุปประสบการณ และขั้นขยาย
ความรู โดยประเมินจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน จากนั้นนํารูปแบบดังกลาวมาใชในหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
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                                                         ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลตามเกณฑ คือ 
1.  นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน 
2. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 
3. นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีจิตวิทยาศาสตร

หลังการเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยูในระดับ

มากขึ้นไป 

รูปแบบการจัดการเรียนรู 

โดยใชสมองเปนฐาน 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 

2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 

3. ขั้นจัดประสบการณ     

   (Accessing to information) 

4. ขั้นฝกประสบการณ    

   (Implementation)  

5. ขั้นสรุปประสบการณ   

   (Summary) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension) 

ทฤษฏีพหุปญญา 
(Multiple Intelligence) 

(Gardner. 1993) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จิตวิทยาศาสตร 

ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 

การเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน (Brain-Based 
Learning) (R. N. Caine; 
& G. Caine. 2009) 

ทฤษฏีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  

(Mccarthy. 1980) 

การบริหารสมอง  
(Brain Gym) 

(Dennison. 1980) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การวิจัยโดยนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปน้ี 
1. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

1.1 โครงสรางสมองและสารเคมีในสมอง 
1.2 ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของสมอง 
1.3 ความหมายของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
1.4 หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
1.5 แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
1.6 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

2. แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
2.3 การจัดการเรียนรูวิชาเคมีในสถาบันการพลศึกษา 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
3.2 องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
3.3 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

4. จิตวิทยาศาสตร 
4.1 ความหมายของจติวิทยาศาสตร 
4.2 ลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร 
4.3 พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีจิตวิทยาศาสตร 

5. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู 
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
5.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
5.3 วิธีสรางความพึงพอใจในการเรียน 
5.4 การวัดความพึงพอใจ 

6. คะแนนจุดตัด 
6.1 ความหมายของคะแนนจุดตัด 
6.2 วิธีกําหนดคะแนนจุดตัด 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตร และความ               

พึงพอใจ 
  

1. การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 
 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนการนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมองและระบบ 
การทํางานของสมองมาใชในการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของ
สมองแตละชวงวัย เพ่ือกอใหเกิดศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษยในแตละชวงวัย โดยมีที่มา
จากศาสตรการเรียนรู 2 สาขาคือ ความรูทางประสาทวิทยา (Neuroscience) อธิบายถึงความคิด
และจิตใจของมนุษยเชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู คือ ความสามารถในการเรียนรู ความชํานาญ 
ความเขาใจและความจํา ซึ่งการนําองคความรูทั้ง 2 สาขามารวมกันทําใหกระบวนการจัดการเรียนรู
ตั้งอยูบนฐานปจจัยที่ทําใหสมองมีการเปลี่ยนแปลง และสมองมีปฏิกิริยาตอบรับการเรียนรู โดยจัด
กิจกรรมระหวางผูเรียนและผูสอน รวมทั้งการออกแบบเครื่องมือตางๆ ที่ทําใหเกิดการเรียนรู การ
จดจํา และมีความสามารถในการใชเหตุผล และมิติสัมพันธ (เกศสุดา ใจคํา. 2552: 62-70)  
 สมองเปนอวัยวะสําคัญที่จัดเปนสวนกลางของระบบประสาท ทําหนาที่ควบคุมและสั่งการ
เคลื่อนไหว รักษาความสมดุลในรางกาย ซึ่งการทํางานของสมองเกี่ยวกับการรับรู อารมณ การจดจํา
ทางความคิด และเรียนรูการเคลื่อนไหว สมองประกอบดวยตัวเซลลประมาณ 10 พันลานตัว ถึง 12 
พันลานตัว แตละตัวมีเสนใยที่เรียกวา แอกซอน (Axon) และเดนไดรต (Dendrite) สมองจะเกิดการ
เรียนรูไดเม่ือเซลลสมอง 2 ตัว สงผานขอมูลติดตอซ่ึงกันและกัน โดยขอมูลจะสงจากเซลลสมอง
ตัวสงผานทางสายใยสงขอมูลแอกซอน (Axon) ไปยังสายใยรับขอมูลเดนไดรต (Dendrite) ของเซลล
ประสาทตัวรับ โดยจะมีจุดเชื่อมซินแนปส (Synapse) 

1.1 โครงสรางสมองและสารเคมีในสมอง 
1.1.1 โครงสรางสมอง 

    ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา ไดแบงโครงสรางสมองออก เปน 3 สวน คือ 
(ศันสนีย ฉัตรคุปต; และคนอื่นๆ. 2544: 33-35) 

  1) สมองสวนแรก อารเบรน (R-brain) หรือ เรปทิเลียนเบรน (Reptilian brain) 
แปลวา มาจากสัตวเลื้อยคลาน หรือ สมองสัตวชั้นต่ํา ซึ่ง ไพรบรัม (Pribrum) แนะนําวา เราควรจะ
เรียก เรปทิเลียนเบรน หรือ สมองของสัตวเลื้อยคลานวา คอรเบรน (Core brain) หรือแกนหลัก ของ 
สมอง คือ สมองที่อยูที่แกนสมอง หรือ กานสมอง นั่นเอง มีหนาที่ ขั้นพ้ืนฐานที่งายที่สุดเกี่ยวกับ 
การเตนของหัวใจ การหายใจ ทําหนาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัส และสั่งงานใหกลามเนื้อ มีการ
เคลื่อนไหว สมองสวนนี้ยังรับและเก็บขอมูล เกี่ยวกับการเรียนรูจากสมอง หรือ ระบบประสาทสวน
ถัดไป และทําใหเกิดเปนระบบตอบโตอัตโนมัติขึ้นทําใหเรามีการโตตอบอยางงาย ๆ ปราศจาก
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อารมณ ปราศจากเหตุผล เชน สัญชาตญาณ การมีชีวิตอยูเพ่ือความอยูรอด ความตองการอาหาร  
ที่พักอาศัย 
   2) สมองสวนที่สองเรียกวาลิมบิกเบรน (Limbic Brain) หรือโอลดแมมมาเลียน     
เบรน (Old mammalian brain) คือ สมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยเกา ก็คือ สมองสวนฮิปโป
แคมปส เทมโพราลโลบ (Temporal lobe) และบางสวนของ ฟรอนทอลโลบ (Frontal lobe) ซึ่งมี
หนาที่ เกี่ยวกับ ความจํา การเรียนรูพฤติกรรม ความสุข อารมณขั้นพ้ืนฐาน ความรูสึก เชน ชอบ ไม
ชอบ ดี ไมดี โกรธ หรือ มีความสุข เศรา หรือ สนุกสนาน รักหรือเกลียด สมองสวนนี้จะทําใหคนเรา
ปรับตัวไดดีขึ้น มีความฉลาดมากขึ้นและสามารถเรียนรูโลกไดกวางขึ้น เปนสมองสวนที่สลับซับซอน
มากขึ้น ทําใหคนเรามีความสามารถในการปรับตัวปรับพฤติกรรมใหเขากับสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น ถา
หากมีสิ่งกระตุนที่ไมดีเขามา สมองสวนนี้จะแปลขอมูลออกมาเปน ความเครียด หรือไมมีความสุข 
   3) สมองสวนที่สามเรียกวา นิวแมมมาเลียนเบรน (New mammalian brain) หรือ
สมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสมัยใหม คือสมองใหญทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวของสมองที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด การเรียนรู สติสัมปชัญญะ และรายละเอียดที่สลับซับซอน มี
ขนาดใหญกวาสมองอีก 2 สวนถึง 5 เทาดวยกัน สมองสวนนี้เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความฉลาด 
ความคิดสรางสรรค การคํานวณ ความรูสึก เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ความรักความเสนหา เปนสมองสวน
ที่ทําใหมนุษยรูจักคิดหาหนทางเอาชนะธรรมชาติ หรือควบคุมสิ่งแวดลอมในโลกนี้ 
  การทํางานของสมองจะทํางานกันเปนกลุม คือ เซลลประสาทจะมารวมกันเปนกลุม
แลวทําหนาที่หน่ึงอยาง เซลลประสาทเหลานี้จะติดตอถึงกัน ทําใหเกิดการทํางาน มีกระแสไฟฟาอยู
ตลอดเวลา ถาหากการทํางานและกระแสไฟฟานี้หยุดไป เซลลประสาทก็จะตายและจุดเชื่อมตอ
ระหวางเสนใยประสาทของเซลลประสาทแตละเซลลที่ติดตอถึงกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
พลังงานกันก็จะตายไปดวย สําหรับสมองสวนที่เกี่ยวกับความคิด จะมีการจัดเรียงตัวของกลุมเซลล
ประสาทเปนลานๆกลุม ซึ่งจะติดตอถึงกันดวยเสนใยประสาท โดยเซลลประสาทหนึ่งตัวจะมีเสนใย
ประสาทติดตอกับเซลลประสาทอื่นหรือในกลุมอ่ืนเปนหม่ืน ๆ เสนใย เน่ืองจากมีการติดตอกลับไป
กลับมาระหวางเซลลประสาทและระหวางกลุมเซลลประสาท ทําใหไมวาจะมีปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งเกิดขึ้นก็สามารถมีผลตอสมองทั้งสมองได กลไกการทํางานของสมองนี้เปนไปตลอดเวลา เซลล
ประสาทแตละตัวจะทั้งรับขอมูลเขาและสงขอมูลออกในเวลาเดียวกัน ผลก็คือผลลัพธจากการทํางาน 
หรือการโตตอบของเซลลประสาททั้งกลุมน้ัน เซลลประสาททํางานตลอดเวลา ขอมูลที่เก็บไวใน
สมองจะมีลักษณะเปนคลื่นไฟฟาและเม่ือมีขอมูลใหมๆ เขาไปในสมอง กระแสไฟฟาก็จะมีคลื่น
ความถี่ที่มีรูปแบบเฉพาะหรือรูปแบบใหมที่สมองยังไมเคยไดรับมากอน สมองก็จะหาเซลลประสาท
กลุมใหมและมีการสรางเสนใยประสาทหรือการติดตอใหมเพ่ือที่จะจัดการเก็บขอมูลใหมๆ ไวใน
สมอง (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และคนอื่นๆ. 2544: 36-40) 
  เซลลสมองที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมี 2 อยาง คือ นิวรอน (Neurons) และ เกลียเซลล 
(Glial cells) ซึ่งสวนใหญจะอยูที่สวนบนของสมองชั้นนอก (Neocortex) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือ
เซลลสมอง 2 เซลล ติดตอกัน โดยผานทางสายใยประสาทสงผานขอมูลซ่ึงกันและกัน เซลลสมองมี
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สวนประกอบ 3 สวน ไดแก ตัวเซลล (Cell body) ใยประสาทตัวรับ (Dendrite) และ ใยประสาท 
ตัวสง (Axon) ตามภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 สวนประกอบของเซลลประสาท 
 
 ที่มา: อัครภูมิ จารุกร.  (2550).  สมอง เรียน รู.  หนา 80 
  

ไมอีลิน (Myelin) เปนเยื่อไขมันที่หุมใยประสาทตัวสงขอมูล (Axon) ซึ่งทําหนาที่เปน
ฉนวนไฟฟาหุมเพ่ือใหขอมูลสามารถสงผานไดอยางรวดเร็ว ประกอบไปดวยไขมันที่จําเปนรอยละ 
75 และโปรตีนรอยละ 25 ทั้งน้ีมีขอควรคํานึงถึงอยู 2 อยางคือ 

1. ยิ่งเซลลประสาทไดรับขอมูลบอยเทาไร ไมอีลินก็จะยิ่งมีมาก ใชมาก และเกิดการ
เรียน รูรวดเร็วมากขึ้น  
  2. ไมอีลิน (Myelin) เกิดขึ้นหลังคลอด โดยเริ่มที่สมองสวนลาง (กานสมอง) แลวคอย
ตอไปที่สมองสวนหนา (Cortex) แลวแตชวงอายุ สวนใดเจริญเติบโตกอนก็จะเกิดการทํางานของ
สมองสวนนั้นและสวนใหญจะเจริญเต็มที่ในชวงวัยรุนซ่ึงชวยใหเด็กวัยรุนสามารถคิดในการวางแผน 
การแกปญหาเปน การตัดสินใจ การสังเคราะห สรุป วิเคราะห ประเมินตางๆ ไดงายขึ้น เกิด
ความคิดขั้นสูง (Higher order thinking) และเกี่ยวกับความจําชั่วคราวระยะสั้น (Short term 
memory) ซึ่งใชในชีวิตประจําวัน 

การสงสัญญาณของเซลลสมอง (Neuron signals) เปนกระบวนการรับสงขอมูลใน
สมองในลักษณะกระแสไฟฟา – สารเคมี โดยถาเปนการสงสัญญาณภายในเซลลประสาทเองจะเปน
ไฟฟา หากเปนการสงสัญญาณระหวางเซลลประสาทจะเปนสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) 
(กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. 2546: 2-7)  
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เซลลสมองจะเกิดการเรียนรูโดยขอมูลที่เราไดรับจากสัมผัสทั้ง 5 คือ ผานทางตา หู 
จมูก ลิ้น สัมผัสผิวกาย จะสงผานเขาสูสมอง จากเซลลสมองสงผานทางสายใยประสาทสงขอมูล         
ไปยังสายใยประสาทรับขอมูลของเซลลประสาทสายใยตัวรับ โดยจะมีจุดเชื่อมระหวางกัน เม่ือมี
ขอมูลผานมาบอยๆ จะทําใหจุดเชื่อมนี้แข็งแรง ซึ่งเซลลสมองแตละเซลลจะเชื่อมกัน 5,000 - 
10,000 เซลล โดยมีตัวเชื่อมประมาณ 1 ลานลาน ซึ่งเด็กจะสรางใยประสาทไดเร็วและงายกวาผูใหญ
และยิ่งใชงานบอย ใยประสาทก็จะแข็งแรงมากขึ้นขอมูลก็จะเดินทางไดเร็วขึ้น ทําใหเรียนรูไดงายขึ้น 
ซึ่งเราจะเห็นไดวาเด็กจะเรียนรูไดเร็วกวาผูใหญ  

ใน 2 - 3 ขวบแรก สมองจะเรียนรูอยางรวดเร็วมาก และจะพัฒนาระบบประสาท        
ที่เกี่ยวกับการหายใจ การเตนของหัวใจ การเคลื่อนไหว การมองเห็นและการไดยินเสียง 
กระบวนการของการรับสงขอมูลในสมองจะเปนแบบกระแสไฟฟา-สารเคมี โดยภายในเซลลประสาท
จะเปนไฟฟา สวนระหวางเซลลประสาทจะเปนสารเคมี  

ประจุไฟฟาในเซลลสมองจะมีทั้งบวกและลบ ซึ่งในผนังเซลลสมองจะมีชองทางให
ประจุไฟฟาเหลานี้เขาออกได ประจุบวกอยูนอกเซลล ประจุลบอยูในเซลล ถา 2 ขางสมดุลกันก็จะ
อยูในระยะพัก เม่ือมีการกระตุนโดยขอมูลตางๆ ที่ผานเขามาก็จะทําใหประจุไฟฟาเหลานี้ไมสมดุล
กัน เกิดกระแสไฟฟาสงพลังงานออกมากระตุนใยประสาทตอไปยังจุดเชื่อม ซึ่งจะมีสารเคมีหลั่ง
ออกมาเพื่อนําขอมูลไปสูเซลลสมองอีกอันหน่ึง ทั้งน้ีถึงแมจํานวนเซลลสมองจะไมเปลี่ยนแปลงแตก็
อาจจะมีการสูญเสียการติดตอสื่อสารระหวางเซลลดวยกันไดอันเปนผลมาจากการที่สมองไมไดถูก
กระตุนหรือถูกใชในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยที่กําลังเจริญเติบโต (10 ขวบ
ปแรก) ซึ่งเรียกวา Neural pruning ซึ่งจะสูญเสียความทรงจําและไมเกิดการเรียนรูรวมไปถึงการ
ทํางานของเซลลสมองในกลุมนั้น เชน ศักยภาพทางความคิด การแกปญหา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค เปนตน    

การจัดการเรียนรูนั้นผูสอนจะตองสังเกตและแกไข ปรับสาเหตุปญหาหลักๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการเรียนรูของสมองสวนแกนเปนอันดับแรก สรางความมั่นคงทางจิตใจในระดับสมองชั้น
กลางเปนลําดับตอมา สมองสวนนอกก็จะทําหนาที่ใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเปน
พลังการเรียนรู คือ ผูเรียนสามารถคิดไดเอง มีเหตุผล การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และการ
แกปญหา ผูสอนสามารถกระตุนกระบวนการคิดใหเกิดกับผูเรียนไดอยางเปนลําดับและตอเนื่องอัน
จะพัฒนาไปสูกระบวนการคิดขั้นสูงได เปนพัฒนาศักยภาพทางดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณซึ่งเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีทั้งความรูควบคูกับความคิด สงผลให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีศักยภาพของผูเรียนเปนลักษณะความสามารถซึ่งฝงตัวอยูเงียบๆ 
เพ่ือรอโอกาสพัฒนาเปนความสามารถที่มีคุณคาของมนุษย โดยใหโอกาสการเรียนรูจึงจะพัฒนาการ
ปรากฏออกมา นอกจากชั้นของสมองจะมีสวนสัมพันธกับการเรียนรูแลว สมองซีกซายและซีกขวามี
สวนสัมพันธกับการเรียนรูดวย ซึ่งผูสอนจะตองตระหนักถึงความสัมพันธของสมองทั้ง 2 ซีกของ
ผูเรียน กระตุนการเรียนรูใหเกิดความสมดุลของสมองทั้ง 2 ซีก (ศันสนีย ฉัตรคุปต และคณะ. 2544: 
33-40)  
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1.1.2 การทํางานของสมองและสารเคมี  
   ในสมองมีสารเคมีบางตัวที่ทําใหเรารูสึกดี ซึ่งจะมีผลตอความจํา การเรียนรู 

ความสัมพันธ ความคิด นอกจากนี้ยังพบวาอาหารและยาบางชนิดก็มีผลตอสารเคมีเหลานี้           
ซึ่งสารเคมีในสมองเหลานี้มีมากกวา 60 ตัว ทําหนาที่ในการนําขอมูลจากเซลลสมองหนึ่งไปสูอีก
เซลลหนึ่ง (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. 2546: 11)  

   กระแสไฟฟาจากเซลลสมองจะทําใหใยประสาทตัวสง (Axon) หลั่งสารเคมีนี้ผาน
จุดเชื่อม (Synapse) ไปสูใยประสาทของสมองตัวรับ (Dendrite) ที่จุดรับเฉพาะ (Special receptor) 
ที่แตกตางกันและไมสามารถจับกับจุดรับอ่ืนๆ ได เพ่ือนําขอมูลจากเซลลสมองหนึ่งสงผานไปยังอีก
เซลลหนึ่ง  

   สารสงสัญญาณสมอง (แบงตามการทํางาน) มี 2 ชุด ไดแก  
   1)  การกระตุน (Excitatory) ทําใหเซลลสมองสงสัญญาณไป  
   2)  การกด / ยับยั้ง (Inhibitory) ทําใหเซลลสมองหยุดการทํางาน  
  ทั้งน้ีเซลลสมอง 1 ตัวนั้นสามารถเปนทั้งถูกกระตุนหรือถูกกดการทํางานแตอยูคน

ละจุดกันภายใน 1 เซลล กลุมที่ถูกกระตุนจะมีจุดรับมากกวากลุมถูกกด เม่ือเซลลประสาทไดรับ
ขาวสารขอมูลซํ้าๆ จะมีผลทําใหจุดเชื่อมแข็งแรงและจะเพ่ิมจุดรับ (Receptor site) มากขึ้นทําใหการ
สงผานขอมูลเร็วขึ้นและงายขึ้นเชนเดียวกัน  

   สารสงสัญญาณทั้ง 2 กลุมน้ีจะชวยใหเด็กมีความตั้งใจ สนใจเรียนและกําจัด
สิ่งรบกวนสมาธิออกไป ซึ่งการสรางและการทํางานของสารสงสัญญาณในสมองมีดังนี้  

   1) เซลลสมองถูกกระตุนจากการสัมผัสตาง ๆ (ผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5) ทํา
ใหเกิดการหลั่งสารนี้ที่บริเวณสายใยประสาทสงขอมูล (Axon)  
    2)  สารนี้จะนําขาวสารจากเซลลสมองตัวหนึ่งไปทีเ่ซลลอีกตวัหนึง่โดยผาน
จุดเชื่อมไปจับกับใยประสาทตวัรับขอมูลที่จุดรับเฉพาะ  

   3)  เซลลสมองตัวรับเม่ือถกูกระตุนจากขอมูลตางๆกจ็ะทําใหเซลลสมองสง
สัญญาณตอไปกระตุนใหเกดิการทํางานหรือกดการสงสัญญาณ  

ทั้งน้ีสารเคมีที่หลั่งออกมาจะถูกทําลายที่จุดเชื่อมหรือถูกดูดกลับหมดโดยเซลลสมอง
ตัวสง  

1.1.3 ชนิดของสารเคมีในสมอง แบงออกเปน 2 กลุม คือ  
    1)   กลุมกระตุนสมอง ไดแก  

   เซโรโตนิน (Serotonin) ทําใหรูสึกอารมณดี ทําหนาที่สงขอมูลเกือบทุก
ขาวสาร ผานสวนตางๆในสมอง ถาขาดจะทําใหเกิดการซึมเศรา มองคุณคาในตนเองต่ํา  

   เอนดอรฟน (Endorphins) หรือ Endogenous morphine เปนยาชาตาม
ธรรมชาติในรางกาย เปนสารเคมีที่ทําใหเกิดความสุข อารมณดี สมองจะเจริญเติบโตและเรียนรูไดดี 
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ถาขาดสารนี้จะทําใหเราขาดความสุขแมวาจะฟงเพลงที่ชอบ แตถามีสารนี้มากก็จะมีอารมณดีเปน
พิเศษและสนุกสนาน  

   อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกาย ทําใหขอมูลสงผานไดดีขึ้น มีบทบาทสําคัญในความจําระยะยาว ชวยใหสมองเก็บความรูที่
เรียนในเวลากลางวันไปเก็บในสมองในเวลาที่หลับ เปนสารเคมีที่เกี่ยวของกับความฝน ถาขาดสารนี้
จะทําใหสมาธิลดลง ขี้ลืม และนอนไมคอยหลับ  

   โดปามีน (Dopamine) ทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ถามีสารนี้ต่ําจะมีผล
ตอความจําที่ใชกับการทํางาน แตถามีสูงมากเกินไปก็จะทําใหเกิดโรคจิตประสาทหลอน และจะ
ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยผูชายจะมีอัตราการลดลงมากกวาผูหญิง  

  สารเคมีในกลุมน้ีทําหนาที่ควบคุมความประพฤติ การแสดงออกและอารมณ ทําให
สมองตื่นตัวและมีความสุข ทําใหการอานขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็วและงายขึ้น ทําให
รางกายรูสึกดีและมีความสุข และทําใหเกิดภูมิตานทานรวมไปถึงทําใหสุขภาพแข็งแรงดวย สารเคมี
ในกลุมกระตุนสมองนี้จะหลั่งมากเมื่อออกกําลังกาย ไดรับคําชมเชย การรองเพลง การเลนเปนกลุม
สิ่งแวดลอมในหองเรียนดี การใหทํากิจกรรมกลุม การไดรับสัมผัสที่อบอุน การมองเห็นคุณคาของ
ตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง การเลนดนตรีและเรียนศิลปะโดยไมถูกบังคับ การไดรับสิ่งที่ชอบ 
การมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การยิ้มแยมแจมใส การใหทาน การชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน                 
(กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. 2546: 13-16)  

  2) กลุมกดการทํางานของสมอง ไดแก  
   อะดรีนาลีน (Adrenaline) เปนสารที่เกี่ยวกับการตกใจและการตอสู              

การตอบสนองตอความเครียด ถามีมากเกินไปจะมีอันตรายทั้งตออารมณและรางกาย สารนี้จะหลั่ง
เม่ือมีความรูสึกไมดี มีความเครียด มีความทุกข การมองเห็นคุณคาตนเองต่ํา โดนดุดาทุกวัน 
ซึมเศรา โกรธ วิตกกังวล ซึ่งจะทําใหเกิดการทําลายองคประกอบภายในสมองไมวาใยประสาทตางๆ 
หรือแมแตเซลลสมอง รวมทั้งจะหยุดยั้งการสงขอมูลระหวางเซลลสมองทําใหไมเกิดการเรียนรู           
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ครู พอ แม หรือผูใกลชิดกับเด็กตองระวังไมใหเกิดเหตุการณเหลานี้ในขณะสอน
หรืออยูกับเด็ก  

   คอรติซอล (Cortisol) หากมีในปริมาณสูงจะทําใหเด็กมีลักษณะซน ไมอยูนิ่ง 
(Hyperactivity) มีความกังวล สมาธิสั้นควบคุมไมได มีความสามารถในการเรียนลดลง ซึ่งคอรติซอล
นี้จะคลายกับอะดรีนาลีน คือถามีมากเกินไปจะมีพิษตอสมอง ภาวะคอรติซอลสูงจะทําใหระบบยอย
อาหารผิดปกติ เชน เปนโรคกระเพาะอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต เชน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ หรือทําใหภูมิคุมกันต่ํา เปนโรคภูมิแพหรือโรคมะเร็งไดงาย (ศันสนีย ฉัตรคุปต           
และคณะ. 2544: 50-61)  
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  สารเคมีในกลุมน้ีเปนสารเคมีที่เกี่ยวของกับความเครียด จะหลั่งเม่ือสมองไดรับ
ความกดดันหรือมีความเครียดอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการยับยั้งการสงขอมูลของแตละ
เซลลสมอง ยับยั้งการเจริญเติบโตของสมองและใยประสาท ทําใหคิดอะไรไมออก ยับยั้งเสนทาง
ความจําทุกๆ สวน มีภูมิตานทานต่ํา เปนภูมิแพหรือเปนมะเร็งไดงาย ทําลายเซลลสมองและใย
ประสาท ซึ่งการคํานึงถึงสารเคมีในสมองนี้จะชวยใหครู พอแม หรือผูใกลชิดเขาใจและระมัดระวัง
ไมใหเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่สอนหรือขณะที่อยูกับเด็กก็ตาม 

1.2 ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของสมอง 
 การเติบโตและพัฒนาการของสมองเปนรากฐานของพัฒนาการเรียนรูและเริ่มตนตั้งแต

ทารกอยูในครรภ การสรางเซลลสมองของทารกมีสูงสุดในชวงทารกอายุ 3-6 เดือนในครรภ              
แตในชวงสุดทายของการตั้งครรภเซลลสมองที่ไมจําเปนก็จะถูกลดจํานวนไป อาจกลาวไดวาคนเรา
เกิดมาพรอมกับจํานวนเซลลสมองเทาที่เปนพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตตอไปโดยไมมีการสรางใหม  
การเติบโตของสมองในชวง 0–12 ปเปนการเติบโตทางปริมาณ ทําใหสมองมีขนาดรอยละ 90–95 
ของวัยผูใหญ ซึ่งแนนอนวาการขยายตัวน้ีมิไดเกิดจากการเพิ่มจํานวนเซลลสมองแตเปนเพราะมี 
การสรางใยประสาทเชื่อมโยงกันระหวางเซลลสมองสวนตางๆ สลับกันไปกับการเกิดการจัดระเบียบ
ของใยประสาทโดยสวนที่ไมไดใชจะหายไป สวนที่ใชบอยๆ ใยประสาทจะหนาตัวขึ้นชวยใหการสง
กระแสประสาทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการจัดระเบียบใยประสาทนี้เปนการคนพบใหม และ
พบวาเปนสวนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมองในการเรียนรูที่จะปรากฏในชวง        
0 – 25 ปเทานั้น โดยมีการจัดระเบียบสมองสวนคิดทีละสวนจากหลังมาหนา สําหรับชวงอายุ 6–12 
ป เซลลประสาทจะเติบโตในลักษณะการเชื่อมโยงระหวางเซลลประสาท สมองสวนสีเทาซึ่งก็คือ
เซลลสมองและใยประสาทสวนรับขอมูล จะเติบโตถึงจุดสูงสุดเมื่อเด็กผูหญิงอายุ 11 ป และ
เด็กผูชายเมื่ออายุ 12 ป การเติบโตของสมองในชวงวัยรุนเปนสิ่งที่นาสนใจโดยที่เซลลประสาทจะ
สรางใยประสาทเชื่อมโยงระหวางกันจํานวนมหาศาล กระบวนการจัดระเบียบของใยประสาทตลอด
ชวงวัยรุนประกอบดวย 2 สวน สวนที่ไมไดใชจะหายไป สวนที่ใชบอยๆ ใยประสาทจะสรางและเพิ่ม
ขนาดของเปลือกหุมขึ้น ชวยทําใหการสงกระแสประสาทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เด็กและเยาวชนคือประชาชนที่มีอายุอยูในชวง 0-25 ป อันเปนวัยแหงการเรียนรู             
(ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์. 2551: ออนไลน) ปจจุบันสังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกลวนแตให
ความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต แตก็ทราบกันดีวาโอกาสในการเรียนรูที่มีอัตราการเรียนรูสูงสุด
นั้นอยูในชวงอายุดังกลาวนี่เอง แตเดิมนั้นเรามักเขาใจวากลไกการเรียนรูในระบบจะเกิดจากการ
สรางเสนใยประสาทซึ่งมีอยูตลอดชีวิตและมีมากในวัยเด็ก ปจจุบันเรามีความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น
วา แมการสรางใยประสาทเชื่อมโยงระหวางกันจะมีบทบาทในการเรียนรูตลอดชีวิต แตกลไกที่สําคัญ
ที่สุดในชวง 25 ปแรก กลับเปนเรื่องของการจัดระเบียบใยประสาทที่เกิดขึ้นในสมองสวนคิดทีละ
สวนๆ จากหลังมาหนาในแตละสวนไป  
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สําหรับในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับสมอง 2 ซีกคือ ซีกซาย กับ ซีกขวานั้น เดิมมักถูก
เขาใจวาเปนการทํางานแยกสวนจากกัน โดยสมองซีกซายของคนที่ถนัดขวาก็จะทําหนาที่ดานการ
ใชเหตุผล ภาษา และคณิตศาสตร ขณะที่สมองซีกขวาจะทําหนาที่ดานศิลปะ ดนตรี จินตนาการและ
มิติสัมพันธ การศึกษาเรื่องการเรียนรูในระยะหลังพบวาการทํางานของสมองจะเปนลักษณะการ
ทํางานรวมกันของสมองทั้ง 2 ซีก ดังน้ันเราจึงสามารถใชจินตนาการ ดนตรี ศิลปะและมิติสัมพันธ 
มาสงเสริมการเรียนรูเร่ืองการใชเหตุผล ภาษา และคณิตศาสตรได หรือในทางกลับกันการศึกษา            
ที่นาสนใจเหลานี้ยังรวมถึงบทบาทของดนตรีบางลักษณะในการจัดระเบียบและความสัมพันธในการ
ทํางานของสมองสวนตางๆ การเรียนรูที่ผสมผสานไปกับความเพลิดเพลินทั้งในหองเรียนและ         
ผานสื่อ (Edutainment) การเรียนรูซึ่งอาศัยกิจกรรมที่หลากหลายมาผสมผสานกับการทํางานของ
สมองทั้ง 2 ดาน เปนตน โดยปจจัยที่มีผลตอสมองสามารถสรุปไดตามตาราง 1  

 
ตาราง 1 ปจจัยที่มีผลตอสมอง 
 

สมองเจริญเติบโตด ี(ฉลาด) 
 

สมองถูกทําลาย (เปนไดทุกวัย) 
 

-  การไดทํากิจกรรมกลุม มีปฏิสัมพันธกับสังคม 
-  ไดทํางาน/เรียนในสิ่งที่ชอบ 

1. ความเครียดนานๆ จากทุกสาเหต ุเชน  
-  ถูกบังคับใหเรียน/ทํางานในสิ่งที่ไมชอบ 

-  ชวยเหลือตัวเองตามวัย 
-  การละเลนตางๆ/เลนกับเพ่ือนๆ 
-  การไดฟงการเลานิทาน 
-  ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกําลังกาย รองเพลง 
   ตามความชอบและอิสระ ไมถูกบังคับ ไมใชทอง 
   ทฤษฎ ี
-  ไดรับคําชมเชยเสมอ 
-  มองภาพตนเองบวก 
-  เปนคนยืดหยุน ไมเขมงวดเกินไป 
-  ชวยเหลือตัวเองตามวัย 

-  ทํางาน/เรียนหนัก การบานมาก ไมมีเวลา  
      พักผอน/ออกกําลังกาย 

-  ถูกดุดาทุกวัน 
-  มองคุณคาตัวเองต่ํา 
-  วิตกกังวล ทุกขนานๆ 
-  ความกลัว โกรธนานๆ 
-  ถูกเขมงวดเกินไป 

2. สมองไมถูกใชหรือกระตุนเลย 
3. ขาดสารอาหาร 
4. การไดรับสารพิษ เชน ยาเสพติด 

-  ความรักความอบอุนจากพอแม/ผูใกลชิด 
-  ทัศนศึกษา : สัมผัสของจริง 
-  อาหารครบ 5 หมู  

 
 

 
 ที่มา: กมลพรรณ ชีวพันธุศรี. (2546). สมองและการเรียนรู. หนา 21  
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 จากที่กลาวมาแลวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงผลของการเรียนรูที่ผูเรียน
ไมมีความสุขและมีความสุขไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การเรียนรูที่ผูเรียนไมมีความสุข 
 

 ที่มา: ศันสนีย ฉัตรคุปตและคณะ. (2544). การเรียนรูอยางมีความสุข: สารเคมีในสมองกับ
ความสุขและการเรียนรู. หนา 22. 

 
 
 
 
 

การเรียนรูทีผู่เรียนไมมีความสุข  
- เนนการทองจําอยางเดียว ไมไดคิด    
  ไมไดลงมือกระทํา ไมไดเรียนรู    
  ความหมายของสิ่งที่ไดเรียน ไมรูวาเรียน 
  ไปทําไม ไมไดทดลอง ไมไดตั้งสมมติฐาน  
- เนนวิชาการมากเกินไป ไมนึกถึง  
  กระบวนการเรียนรู  
- เนนการสอบแขงขัน  
- เนนการประเมินผูเรียนเพ่ือจัดอันดับใน 
  หองเรียน และนําผลการประเมินมา 
  เปรียบเทียบกัน 

สมอง  
หลั่งฮอรโมนเครียดครอติโซล 
(Cortisol) และเสียความสมดุล
ของสารเคมีในสมอง ที่เกี่ยวของ
กับความเครียดและความสขุ เชน 
สารโดปามีน (Dopamine) และ 
เซโรโตนิน (Serotonin) ลดลง 

มีผลตออารมณ  
- เกิดความเครียด  
- ความเบื่อหนาย  
- ความเหนื่อยลา  
- ความซึมเศรา 

สมองถูกปดก้ัน 
การเรียนรู 

มีผลตอพฤตกิรรม  
- ความคิดไมตอเนือง    
ไมเกิดการคิดวิเคราะห 
ขาดความคิดสรางสรรค  
- ไมมีสมาธิ  
- ความจําไมดี หลงลืม 

ประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรูลดลง 
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ภาพประกอบ 4 การเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุข 

 

 ที่มา: ศันสนีย ฉัตรคุปตและคณะ. (2544). การเรียนรูอยางมีความสุข: สารเคมีในสมองกับ
ความสุขและการเรียนรู. หนา 25. 

 
 
 

การเรียนรูอยางมีความสขุ 
โดยการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สดุ  
1. กระตุนใหผูเรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่ง
ที่กําลังเรียนรู  
2. จัดการเรียนรูที่สนุก ประทับใจผูเรียน มี
เรื่องอารมณเขามาเกี่ยวของ  
3. จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดและ
การลงมือทํากิจกรรม  
4. บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคดิ
ของสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนกับความเปน
จริงของชีวิต  
5. นําการเคลือ่นไหว การออกกําลังกาย 
ดนตรี ศิลปะ เขามาผสมผสานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีความสุข   

สมอง  
หลั่งสารเคมีทีเ่กี่ยวของกับ
ความสุข เชน โดปามีน นอร
เอพิเนฟริน และเอนดอรฟน และ
สารเคมีที่เกี่ยวของกับสติปญญา
และการเรียนรู เชน อะเซทลิโค
ลิน และเซโรโตนิน 

มีผลตออารมณ  
เกิดความสุขใน       
การเรียนรู 

มีผลตอ
สติปญญา 

มีผลตอพฤตกิรรม  
- เกิดความอยากรู 
กระตือรือรน สนใจ
ไขวควาอยากที่จะรู  
- สนุกที่จะไดเรียนรู  
- เกิดพลังที่จะทําและ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ  
- จําในสิ่งที่เรียนรูได 

ประสิทธิภาพ 
ในการเรียนรูเพิ่มขึ้น 
 

สมองตื่นตวั 
ที่จะเรยีนรู 
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 1.3 ความหมายของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
  การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในตําราบางเลมมีการใชการเรียนรูแบบน้ีวา การเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐาน หรือ การเรียนรูโดยเนนการทํางานของสมอง เปนตน โดยมีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
  เจนเซน (Jensen. 2000: 6) กลาววา BBL หมายถึงการเรียนรูที่ผสมผสานหรือ
รวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพ่ือนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง เชน ความรูทาง
เคมีศาสตร ประสาทวิทยา จิตวิทยา สังคมศาสตร พันธุศาสตร ชีววิทยา และชีวะประสาทวิทยา ซึ่ง
เปนการนําความรูการทํางานหรือธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการ
สอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  โพลิทาโนและพาควิน (Politano; & Paquin. 2000: 1) กลาววา BBL หมายถึงวิธีการ
เชิงธรรมชาติ มีการสรางแรงจูงใจ และ สนับสนุน การเรียนการสอนเพื่อมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และเปนแนวคิดหนึ่งที่ตั้งอยูบนคําถามที่วาจะทําอยางไรเพื่อสมองจะเรียนรูไดดีที่สุด 

คอลล (Call. 2003: 9) กลาววา BBL หมายถึงการเรียนรูที่อธิบายการประยุกตใช
ความรูแนวคิดและทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวกับสมองมาชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรมากที่สุด ถามี
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังของBBLก็สามารถนําความรู แนวคิด หรือ ทฤษฎีที่หลากหลาย 
เหลานั้นไปใช เพ่ือฝกหรือสงเสริมการเรียนรูของเด็กได 
  อาร. เอ็น. เคน และ จี. เคน (R. N. Caine; & G. Caine. 2009: ออนไลน) กลาววา 
BBL หมายถึงการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปนทฤษฏีการเรียนรูที่อยูบนพ้ืนฐานของโครงสราง
และหนาที่การทํางานของสมอง หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการทํางานปกติ การเรียนรูก็ยังจะ
เกิดขึ้นตอไป ทฤษฏีนี้เปนสหวิทยาการเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดซึ่งมาจากงานวิจัยทาง
ประสาทวิทยา 
  วิทยากร เชียงกูล (2547: 115) ไดกลาววา BBL หมายถึง การเรียนรูที่มีพ้ืนฐานอยูบน
โครงสรางและการทําหนาที่ของสมอง ซึ่งถาหากสมองไมถูกปดกั้นจากการบรรลุกระบวนการ
ตามปกติของมันการเรียนรูก็จะเกิดขึ้น นั่นก็คือทุกคนที่มีสมองปกติเรียนรูอยูแลวโดยธรรมชาติ
เพราะสมองเปนเครื่องประมวลผลที่มีพลังสูงอยางมหาศาล 

 สถาบันวิทยาการเรียนรู (2548) ไดกลาวไววา BBL หมายถึงการนําองคความรูเร่ือง
สมองและธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชในการจัดกระบวนการการเรียนรู โดยมีที่มา 2 ประการ 
ไดแก 

 1) องคความรูที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ซึ่งมีความกาวหนามากขึ้นจากการศึกษา
คนควาโดยนักจิตวิทยา แพทย และนักการศึกษา องคความรูเหลานี้ชวยใหมองเห็นเด็กในหลาย
แงมุม และมองดวยความรอบคอบ ในอดีตกอนหนานี้สัก 50 ป ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 
ยังมีไมมากนัก ทําใหการจัดการศึกษามีแนวโนมถูกจัดแบบเหมารวม สวนมากจัดการเรียนรูโดย
พัฒนาตามชวงวัย วาวัยไหนควรเรียนรูสิ่งใด แตความรูเกี่ยวกับเด็กวัยตาง ๆ ก็ยังนับวามีนอย
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เกินไป ปจจุบันน้ีความรูเหลานี้ชัดเจนมากขึ้นและชวยใหมีทฤษฎีสําหรับการตีความพฤติกรรม         
การเรียนรูของเด็กมากขึ้น คงกลาวไดวา ทฤษฎีการเรียนรูของเฟรอเบล (Froebel) ชาวเยอรมัน 
และเพียเจท (Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิส มีคุณูปการสูงยิ่งตอความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก 
  2)  องคความรูเกี่ยวกบัหนาที่และการพฒันาสมองเด็กมีความกาวหนามากขึ้น
นักวิทยาศาสตรดานสมอง (Neuroscientist) นักจิตวิทยา นักการศึกษา กําลังใหความสนใจอยางสูง 
ตอการทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบ หนาที่ และพัฒนาการของสมองมนุษย มีงานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องสมองอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในทศวรรษ 1990 ซึ่งเรียกวา ทศวรรษแหงสมองความรู
จากงานวิจัยสมองจํานวนมากชวยยืนยันหรือขยายความเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูทําใหมีความ
เขาใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ถึงวิธีการเรียนรูของสมองมนุษย นักการศึกษาไดใชความพยายามไมนอยที่จะ
เชื่อมโยงแปลความหมายการคนพบของวิทยาศาสตรดานสมองเขากับความเปนจริงในหองเรียน 
การเชื่อมโยงกันเหลานี้กลายเปนฐานสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กไดชัดเจน            
มีหลักฐาน มีเหตุผลมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งเร่ิมจะมองเห็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สมองเด็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ความรูทั้งสองสายนี้ทําใหการจัดการเรียนรูวางอยูบนฐานของการใครครวญวาปจจัย
ใดบางที่ทําใหสมองมีการเปลี่ยนแปลง สมองมีปฏิกิริยาตอบรับตอการเรียนการสอนแบบใดและ
อยางไร ซึ่งทั้งหมดนี้นําไปสูการจัดกิจกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน การจัดสิ่งแวดลอม ที่สําคัญคือ
การออกแบบและใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรูตางๆโดยเนนวาตองทําใหผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรู
ความเขาใจ และการจดจําตามมาและนําไปสูความสามารถในการใหเหตุผล เขาใจความเชื่อมโยง
สัมพันธในทุกมิติของชีวิต 

 ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (2550: ออนไลน) ไดกลาววา BBL หมายถึงการเรียนรูของมนุษย
โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบประสาทโดยเฉพาะอยางยิ่งสมอง และตัวรับ
ความรูสึกหรืออวัยวะรับความรูสึกทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งทําหนาที่รับความรูสึก 
จากตัวกระตุนจากสิ่งแวดลอม แลวไปประมวลผลที่สมอง ซึ่งอาจถือวาเปน ใจ รวมเปนอายตนะ 
หรือแดนตอ 6 ประการ 

 ลัดดาวัลย แกววรรณ (2550: ออนไลน) ไดกลาววา BBL เปนการนําความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสมองไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในการเรียนรูของมนุษยแตละชวงวัย สมองมนุษยเปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดที่มนุษยตองใช          
ในการเรียนรู 

แสงเดือน คงนาวัง (2550: ออนไลน) ไดกลาววา BBL หมายถึงการเรียนรูที่ใช
โครงสรางและหนาที่ของสมองเปนเครื่องมือในการเรียนรูโดยไมสกัดกั้นการทํางานของสมอง               
แตเปนการสงเสริมใหสมองไดปฏิบัติหนาที่ใหสมบูรณที่สุดภายใตแนวคิดที่วา ทุกคนสามารถเรียนรู
ได ทุกคนมีสมองพรอมที่เรียนรูมาตั้งแตกําเนิด 
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  และอัครภูมิ จารุภากร (2550: 234) ไดกลาววา BBL หมายถึง การทําความเขาใจหรือ
มีมุมมองตอกระบวนการเรียนรู โดยอิงอาศัยความรูความเขาใจจากการทํางานของสมอง 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง การจัด           
การเรียนรูโดยนําความรูและหลักการทํางานหรือธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชเปนเครื่องมือ 
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสูงสุดในการ
เรียนรูของมนุษย ภายใตแนวคิดที่วาทุกคนสามารถเรียนรูได ทุกคนมีสมองพรอมที่จะทําการเรียนรู
มาตั้งแตเกิด 
 1.4  หลักการ ทฤษฏีที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 1.4.1  หลักการในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
      อาร. เอ็น. เคน และ จี. เคน (R. N. Caine; & G. Caine.  2009: Online)          
นักการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดประยุกตความรูจากขอมูลการคนพบทางสมอง
มาเขากับการจัดการศึกษา โดยเสนอหลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 
ดังตอไปน้ี 
     1)  การเรียนรูทั้งหมดเกี่ยวของกับการทํางานของระบบสรีระวทิยา (All learning 
is physiological.) 
      การเปลี่ยนแปลงของรางกายและสมองเปนผลมาจากประสบการณนั่นก็คือ
สมองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนรูในรูปแบบใหมจึงออกแบบมาให
สอดคลองกับการทํางานของระบบสรีระวิทยา ซึ่งนักวิทยาศาสตรกลาววาเปนความรูความเขาใจ            
ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันระหวางสมองกับรางกาย 
      2) สมองจะมีการเรียนรูไดถามีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและในสังคม สิ่งแวดลอม 
(The brain/mind is social.) 

     มนุษยเกิดมาพรอมกับการกระตุนใหมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนและในสังคม 
สิ่งแวดลอม เม่ือเร็วๆนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเซลลสมองกระจกเงา(Mirror neurons) ที่ยืนยันวา
ธรรมชาติของความสัมพันธทางสังคมในพฤติกรรมนุษยสามารถอธิบายไดในทางชีววิทยา ดังนั้น
สมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรูโดยการลอกเลียนแบบ และจากการสรางสถานการณจําลอง             
ซึ่งบางครั้งธรรมชาติของความสัมพันธทางสังคมในการเรียนรูสามารถอธิบายไดวาเปนการเรียนรู
ตามสถานการณ 

     3) มนุษยมีความอยากที่จะคนหาความหมายแตกําเนิด (The search for 
meaning is innate.) 
      มนุษยเกิดมาพรอมกับความพยายามที่จะอธิบายสิ่งตางๆที่เผชิญอยู             
ซึ่งหมายถึงมนุษยทุกคนพยายามที่จะกลั่นกรองขอมูล จัดการขอมูลและประสบการณ และตั้งคําถาม
ในสิ่งที่พวกเขาสนใจและใสใจ ในความหมายเชิงลึกคือการมีความกระหายใครรูในสิ่งที่มีความหมาย
และมีเปาหมาย 
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      4) การคนหาความหมายของมนุษยเปนกิจกรรมที่เปนรูปแบบ (The search for 
meaning occurs through patterning.) 
     สมองจะจัดการประสบการณทั้งหมดใหเปนรูปแบบและพยายามที่จะสราง
รูปแบบหรือเติมเต็มในขอมูลเพื่อสรางประสบการณที่มีความหมาย ซึ่งประสบการณที่มีความหมาย
ในที่นี้คือการอธิบายวาสิ่งตางๆสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไดอยางไร นักจิตวิทยาพยายามใช
คําศัพทที่แตกตางกันเพ่ืออธิบายรูปแบบเหลานี้ เชน การจัดหมวดหมู การกําหนดกรอบ และ
โครงสรางทางความรู   

     5) อารมณมีความสําคัญตอการทํางานแบบมีรูปแบบ (Emotion are critical to 
patterning.) 
     ความคิดและอารมณนั้นมีความสัมพันธกัน ซึ่งขณะนี้ความรูทางประสาท
วิทยาไดแสดงใหเห็นวาอารมณมีสวนรวมในทุกๆความคิด การตัดสินใจ และการตอบสนอง 
นอกจากนี้ปฏิกริยาทางอารมณและทางรางกายยังเปนสวนหนึ่งของความเขาใจ ดังนั้นการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพจะตองสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีอารมณรวม และ
ชี้แนะใหมีการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้น      

    6) สมองประมวลขอมูลแบบเปนสวนยอยๆ และแบบทั้งหมดพรอมๆ กัน (The 
brain/mind processes parts and whole simultaneously.) 

   สมองถูกสรางอยางเปนลําดับชั้น แตละระดับชั้นที่ต่ํากวาดูเหมือนวาจะเปน
สวนที่แยกจากกัน แตจริงๆแลวแตละชั้นรวมกันเปนสวนประกอบทั้งหมดในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
ยกตัวอยางเชนสีและเสนรวมกันเปนประตูและประตูก็เปนสวนหนึ่งของบาน และบานก็เปนสวนหนึ่ง
ของเพ่ือนบาน  

   7) การเรียนรูอาศัยทั้งการจดจอตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งและการรับรูตอสภาพรอบขาง 
(Learning involves both focused attention and peripheral perception.) 
    สวนหนึ่งของการเรียนรูมาจากความตั้งใจอยางเต็มที่และการกระตุน อีกสวน
หน่ึงของการเรียนรูมาจากการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมและบริบทรอบๆทางออม ซึ่งแคลกซตัน
(Claxton) อธิบายวาการเรียนรูในลักษณะนี้เปนการเรียนรูโดยการออสโมซิส 

   8) การเรียนรูเกิดขึ้นเกี่ยวของกับขบวนการรับรูตางๆทั้งขณะมีสติรับรู และขณะ
ไมมีสติรับรูอยูเสมอ (Learning involves both conscious and unconscious processes.) 

   สมองจัดการกับขอมูลและประสบการณที่อยูต่ํากวาความรูสึกนึกคิดอยาง
ตอเนื่องซึ่งบางครั้งเรียกวาไมมีสติรับรู ในความเปนจริงสําหรับการไมมีสติรับรูนั้นหน่ึงในขั้นตอนที่
จะนําไปสูความเขาใจอยางลึกซึ้งตองใชระยะเวลาในการเพาะบมความรู เราเกิดการเรียนรูมากกวาที่
เรารูสึกและเขาใจมากนัก ประสบการณที่เรียนรูในอดีตจะเปนสวนหนึ่งในความรูพ้ืนฐานของคนเรา
ในแบบทั้งที่อยูต่ํากวาความรูสึกนึกคิด และแบบที่มีความรูสึก นอกจากนี้สมองยังมีหนาที่พิเศษคือ
สามารถพัฒนาไดในนักเรียนทุกคนและทุกชวงอายุโดยหนาที่เหลานั้นประกอบดวยความสามารถใน
การวางแผน การตัดสินใจ และการสะทอนกระบวนการคิดของตนเองหรือที่เรียกวาอภิปญญา 



 
25 

 

    9) เรามีวิธีการจดจําอยางนอยสองวิธี (There are at least two approaches to 
memory.) 
    นักวิทยาศาสตรไดจําแนกระบบการจดจําไวหลายวิธีดวยกัน ซึ่งทุกระบบจะมี
ปฏิสัมพันธในชีวิตจริง โดยจําแนกระบบการจดจําที่สําคัญคือระบบซึ่งถูกใชเพ่ือการรับและจัดเก็บ
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ (บางครั้งเรียกวาการทองจํา) และอีกระบบเปนการบันทึก การเขาใจ และการ
จัดเก็บประสบการณที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ  

  10) การเรียนรูเปนไปตามพัฒนาการ (Learning is developmental.) 
   มีหลายทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยและเกี่ยวกับพัฒนาการของ

ความสามารถโดยทั่วไปเชนการยกระดับความคิดเชิงรูปธรรมไปยังความคิดเชิงนามธรรม 
นอกจากนี้ยังมีความกาวหนาในความรอบรูของสาขาวิชาตางๆเชนจากผูไมมีประสบการณไปเปน
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งธรรมชาติของการเรียนรูเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเน่ือง ดังนั้นความเขาใจ
อยางลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองรวมทั้งทักษะและความสามารถก็จะพัฒนาอยางตอเน่ืองเชนกัน 

  11) การเรียนรูแบบซับซอนจะถูกกระตุนโดยความทาทายและถูกยับยั้งโดยการ
ถูกขมขูรวมกับการไมชวยเหลือและหรือความเหนื่อยลา (Complex learning is enhanced by 
challenge and inhibited by threat associated with helplessness and/or fatigue.) 

   สมองจะมีประสิทธิภาพลดลงและมนุษยจะสูญเสียความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความคิดสรางสรรค เน่ืองจากปจจัยบางอยาง เชน การรูสึกพายแพ การสูญเสียการ
ควบคุม และความเครียด    

  12) สมองของแตละคนมีความเฉพาะตัวไมเหมือนกัน (Each brain is uniquely 
organized.) 

   ถึงแมวามนุษยทุกคนจะมีความสามารถและคุณภาพมากมายแตทุกคนก็มี
ความเฉพาะตัวของประสบการณและพันธุกรรม ซึ่งมีหลายทฤษฏีที่กลาวถึงความแตกตางของแตละ
บุคคลยกตัวอยางเชน ทฤษฏีพหุปญญาของการดเนอร ซึ่งทําใหทราบถึงแบบการเรียนรู แบบการ
อาน และอ่ืนๆ นอกจากนี้ความแตกตางของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกับความแตกตางทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งจะมีผลกระทบตอการเรียนรูของมนุษย 

   ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 12 
ประการ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพ่ือเปนอีก
หนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูสอนเขาใจในพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดดีขึ้น และปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนในการจัดการเรียนรูใหม เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เพ่ิมสัมพันธภาพของ
ผูสอนกับผูเรียนใหอบอุนแนนแฟนขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเร่ืองตางๆไดอยางมีความสุข 
อยากรูอยากเรียนมากขึ้น ทําใหประสิทธิผลในการเรียนรูสูงขึ้น 
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1.4.2 ทฤษฏีพหุปญญา (Multiple intelligence) ของ Howard Gardner 
     การดเนอร (Gardner.  1993) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนผูริเร่ิมทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences: MI) โดยมีความเชื่อวามนุษยแต
ละคนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน มีจุดเดน จุดดอยที่แตกตางกัน ดังนั้นครู พอแมและผูปกครอง 
จะตองเขาใจในความแตกตางของเด็กแตละคน และพยายามคนหาวาความรู หรือทักษะดานไหนที่
เด็กมีความสามารถในการเรียนรูสูง จะไดจัดแนวทางการเรียนรู และสนับสนุนไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม โดยลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา มีดังนี้  

1)  มนุษยมีความสามารถทางปญญาแบงออกไดอยางนอย 8 ดาน 
2) จากการศึกษาเรื่องสมอง สติปญญาของแตละคนนั้นมีความเปนเอกลักษณ 

ไมมีใครเกงเหมือน ๆ กันได 
3) คนทุกคนมีสติปญญาทั้ง 8 ดานที่อาจจะมากนอยแตกตางกันไป บางคน

อาจจะสูงทุกดาน บางคนอาจจะสูงเพียงหนึ่งดาน หรือสองดาน สวนดานอ่ืน ๆ ปานกลาง และ
เปนไปไมไดเลยที่มนุษยคนหนึ่งจะไมมีความโดดเดนในสติปญญาดานใดเลย 

4) ทุก ๆ คนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการไดถามีการ
ฝกฝนที่ดี มีการใหกําลังใจที่เหมาะสม ในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 

5) การพัฒนาสติปญญาที่ถูกวิธีคือ การบูรณาการ สังเคราะหสติปญญาดานตาง 
ๆ ใหสามารถทํางานรวมกันได อยางสอดคลอง เพราะในชีวิตประจําวันมนุษยจะตองใชสติปญญา
หลาย ๆ ดานประกอบกันในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา ตลอดจนใชในการสรางความสุขใหกับ
ตนเอง และสังคมอยางสมดุล 
    ความสามารถทางปญญาของมนุษย ตามทฤษฎีพ หุปญญา  (Multiple 
Intelligences) นั้นสามารถ แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก (วนิษา เรช. 2550) 

   1)  ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใชภาษา
รูปแบบตางๆ ตั้งแตภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ดวย สามารถรับรู เขาใจภาษา และสามารถสื่อ
ภาษาใหผูอ่ืนเขาใจไดตามที่ตองการ ผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดน ก็มักเปน กวี นักเขียน นักพูด 
นักหนังสือพิมพ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง 

   2) ปญญาดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร(Logical-Mathematical Intelligence) 
คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณและการคิด
คํานวณทางคณิตศาสตร ผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดนก็มักเปน นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร 

   3)  ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual-Spatial Intelligence) คือ ความสามารถใน
การรับรูทางสายตาไดดี สามารถมองเห็นพ้ืนที่ รูปทรง ระยะทาง และตําแหนง อยางสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน แลวถายทอดแสดงออกอยางกลมกลืน มีความไวตอการรับรูในเรื่องทิศทาง สําหรับผูที่
มีปญญาดานนี้ โดดเดน จะมีทั้งสายวิทย และสายศิลป สายวิทย ก็มักเปน นักประดิษฐ วิศวกร สวน
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สายศิลป ก็มักเปนศิลปนในแขนงตางๆ เชน จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการตูน นักปน               
นักออกแบบ ชางภาพ หรือสถาปนิก เปนตน 

   4)  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ
ความสามารถในการควบคุมและแสดงออก ซึ่งความคิด ความรูสึก โดยใชอวัยวะสวนตางๆของ
รางกาย รวมถึงความสามารถในการใชมือประดิษฐ ความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส สําหรับผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดน 
มักจะเปนนักกีฬา หรือไมก็ศิลปนในแขนง นักแสดง นักฟอน นักเตน นักบัลเลย หรือนักแสดง
กายกรรม 

   5)  ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซับ 
และเขาถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการไดยิน การรับรู การจดจํา และการแตงเพลง สามารถจดจํา
จังหวะ ทํานอง และโครงสรางทางดนตรีไดดี และถายทอดออกมา โดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เลน
ดนตรี และรองเพลง สําหรับผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดน มักจะเปนนักดนตรี นักประพันธเพลงหรือ
นักรอง 

   6)  ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถ 
ในการเขาใจผูอ่ืน ทั้งดานความรูสึกนึกคิด อารมณ และเจตนาที่ซอนเรนอยูภายใน มีความไวในการ
สังเกต สีหนา ทาทาง น้ําเสียง สามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม สรางมิตรภาพไดงาย เจรจา
ตอรองลดความขัดแยง สามารถจูงใจผูอ่ืนไดดี เปนปญญาดานที่จําเปนตองมีอยูในทุกคน แตสําหรับ
ผูที่มีปญญาดานนี้ โดดเดน มักจะเปนครูบาอาจารย ผูใหคําปรึกษา นักการทูต เซลแมน พนักงาน
ขายตรง พนักงานตอนรับ ประชาสัมพันธ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ 

   7)  ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการรูจักตระหนักรูในตนเอง สามารถเทาทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยางเหมาะสมตาม
กาลเทศะ และสถานการณ รูวาเม่ือไหรควรเผชิญหนา เม่ือไหรควรหลีกเลี่ยง เม่ือไหรตองขอความ
ชวยเหลือ มองภาพตนเองตามความเปนจริง รูถึงจุดออน หรือขอบกพรองของตนเอง ใน
ขณะเดียวกันก็รูวา ตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด มีความรูเทาทันอารมณ ความรูสึก
ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอยางแทจริง เปนปญญาดานที่
จําเปนตองมีอยูในทุกคนเชนกัน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และมีความสุข สําหรับผูที่มี
ปญญาดานนี้ โดดเดน มักจะเปนนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย 

   8)  ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถ ใน
การรูจัก และเขาใจธรรมชาติอยางลึกซึ้ง เขาใจกฎเกณฑ ปรากฏการณ และการรังสรรคตางๆของ
ธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพ่ือคาดการณความเปนไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการ
จัดจําแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว สําหรับผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดน มักจะ
เปนนักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร นักวิจัย หรือนักสํารวจธรรมชาติ 
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จากทฤษฏีพหุปญญา ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในขั้นจัดประสบการณ (Accessing to Information) ที่มี
การบูรณาการใหผูเรียนไดใชความสามารถทางปญญาหลายดาน เพ่ือใหสอดคลองกับแบบการเรียน
ของแตละบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งจะ
เห็นไดวาสมองมีความเกี่ยวของกับพหุปญญา ดานตางๆ ไดแก ปญญาดานภาษา ปญญาดาน
ตรรกะและตัวเลข ไดแก สมองซีกซาย จะมีความสัมพันธกับรางกายดานขวา ทําหนาที่เรียนรู
เกี่ยวกับการเรียงลําดับ การวิเคราะห ภาษาพูด การปฏิบัติทางคณิตศาสตร การใชเหตุผล 
นอกจากนี้ยังพบวา สมองซีกขวาจะสัมพันธกับรางกายดานซาย ทําหนาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ตางๆ การเกิดความกระจางตางๆ และการปฏิบัติการในระดับเปนละครหรือเปนความคิดสรางสรรค
ตางๆ ความสามารถทางดานดนตรี ซึ่งมีความเกี่ยวกับของกับพหุปญญาที่เปนปญญาดานดนตรี  
  1.4.3  ทฤษฏีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 

     แมคคารธี (McCarthy. 1980; อางอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ.  2548: 77-82) 
ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เชื่อวาผูเรียนมีการใชสมองแตละซีกแตกตางกันและมี
ความสามารถที่ติดตัวแอบแฝงมาดวย ซึ่งแตละคนจะมีไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผูเรียนจึงตองมี
ลีลาหรือวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ลีลาการเรียนรูที่แตกตางกันน้ีมีอยูโดยทั่วไป 4 แบบ ผูเรียนใน
แตละแบบควรไดรับโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูตามแบบที่ตนถนัด เพ่ือใหบรรลุถึงศักยภาพ
สูงสุดในการเรียนรู ในขณะเดียวกันผูเรียนแตละคนก็ควรจะไดรับโอกาสในการเรียนรูในลีลาที่ตนเอง
ไมถนัดดวย เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสมองในดานที่บกพรองของตนเอง ในการจัดการเรียนรู
ดังกลาวจะตองมีการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาไปพรอมๆกันและอยางเทาเทียมกัน  ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี     

    แบบฉบับ หรือลีลาการเรียนรูของผูเรียน 
    แมคคาธีร (McCarthy) ไดเสนอวาผูเรียนมีแบบฉบับหรือลีลาการเรียนรูอยู  

4 แบบ ดังนี้  
    ผูเรียนแบบที่ 1 (Type one learner) ผูเรียนถนัดการใชจินตนาการ 

(Imaginative learners) ผูเรียนจะรับรูผานประสาทสัมผัสและความรูสึก และสามารถประมวล
กระบวนการเรียนรูไดดียิ่งในภาวะที่ตนเองไดมีโอกาสเฝามอง หรือการไดรับการสะทอนกลับทาง
ความคิดจากที่ตางๆ สมองซีกขวาของพวกนี้ทําหนาที่เสาะหาความหมายของสิ่งตางๆ จาก
ประสบการณ สมองซีกซายขุดคนเหตุผลและความเขาใจจากการวิเคราะห เปนพวกที่ชอบถาม
เหตุผล คําถามที่คิดจะพูดขึ้นมาเสมอๆ คือ “ทําไม” หรือ Why? ผูเรียนที่อยูในรูปแบบน้ีตองเขาใจ
กอนวาทําไมพวกเขาตองเรียน สิ่งเหลานี้ แลวจะเกี่ยวของกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขาสนใจอยางไร 
โดยเฉพาะเรื่องคานิยม ความเชื่อ ความคิด คตินิยม ความรูสึก ชอบขบคิดปญหาตางๆ คนหา
เหตุผล และสรางความหมายเฉพาะของตนเอง ผูเรียนเชนน้ีจะตองหาเหตุผลที่จะตองเรียนรูกอนสิ่ง
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อ่ืนๆ จะเรียนรูไดดีหากมีการถกเถียง อภิปราย โตวาที กิจกรรมกลุม การใชการเรียนแบบสหรวมใจ 
ครูตองใหเหตุผลกอนเรียนหรือระหวางการเรียน 

  ผูเรียนแบบที่ 2 (Type two learner) ผูเรียนถนัดการวิเคราะห (Analytic 
learners) จะรับรูในลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรูมาประมวลกลไกหรือกระบวนการเรียนรูใน
ลักษณะของการมอง สังเกต สมองซีกขวาเสาะหาประสบการณที่จะสามารถผสมผสานการเรียนรู
ใหมๆ และตองการความแจมกระจางในเรื่องคําตอบขององคความรูที่ไดมา ในขณะนี้สมองซีกซาย
มุงวิเคราะหจากความรูใหม เปนพวกที่ชอบถามหาขอเท็จจริง คําถามที่สําคัญที่สุดของเด็กกลุมน้ี 
คือ “อะไร” หรือ What? ผูเรียนแบบน้ีชอบการเรียนรูแบบด้ังเดิม ตองการศึกษาหาความรู ความจริง 
ตองการขอมูลที่เหมาะสม ถูกตอง แมนยํา โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอมูล ขาวสาร มีความสามารถสูง
ในการนําความรูไปพัฒนาเปนความคิดรวบยอด (Concept) ทฤษฎีหรือจัดระบบหมวดหมูของ
ความคิดไดอยางดี เด็กกลุมน้ีเรียนรูโดยมุงเนนรายละเอียดขอเท็จจริงความถูกตองแมนยําจะยอมรับ
นับถือเฉพาะผูเชี่ยวชาญ ผูรูจริง หรือผูมีอํานาจสั่งการเทานั้น เด็กกลุมนี้จะเรียนอะไรตอเม่ือรูวา
จะตองเรียนอะไร และอะไรที่เรียนได สามารถเรียนไดดีจากรูปธรรมไปสูความคิดเชิงนามธรรม การ
จัดการเรียนการสอนใหเด็กกลุมนี้จึงควรใชวิธีบรรยายและการทดลอง การวิจัยหรือการทํารายงาน                 
การวิเคราะหขอมูลเปนตน 

  ผูเรียนแบบที่ 3 (Type three learner) ผูเรียนถนัดใชสามัญสํานึก 
(Commonsense learners) รับรูโดยผานจากกระบวนความคิด และสิ่งที่เปนนามธรรม แตการ
ประมวลความรูนั้น ผูเรียนประเภทนี้จะตองการการทดลอง หรือกระทําจริง สมองซีกขวามองหา             
กลยุทธในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขององคความรูไปสูการนําไปใช ในขณะที่สมองซีกซาย มองหาสิ่ง
ที่จะเปนขอมูลเพ่ิมเติม คําถามยอดนิยมของกลุมน้ี คือ “อยางไร” หรือ How? ผูเรียนแบบน้ีสนใจ
กระบวนการปฏิบัติจริงและทดสอบทฤษฎีโดยการแกปญหาตางๆ ดวยการวางแผนจากขอมูล 
ขาวสาร ความรูที่เปนนามธรรมมาสรางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน “ใครเขาทําอะไร
ไวบางแลวหนอ” เด็กกลุมน้ีตองการที่จะทดลองทําบางสิ่งบางอยาง และตองการที่จะฝกปฏิบัติและ
ตองการเปนผูปฏิบัติ (ถาครูยืนบรรยายละก็ เด็กพวกนี้จะหลับเปนพวกแรก) พวกเขาใฝหาที่จะทํา 
สิ่งที่มองเห็นแลววาเปนประโยชนและตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นสามารถใชไดในโลกแหงความ
จริงหรือไม พวกเขาสนใจที่จะนําความรูมาสูการปฏิบัติจริงและอยากรูวา ถาจะทําสิ่งน้ัน สิ่งที่ทําได 
ทําไดอยางไร รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุด คือ การทดลองใหปฏิบัติจริง ลองทําจริง 

  ผูเรียนแบบที่ 4 (Type four learner) ผูเรียนที่สนใจคนพบความรูดวยตนเอง 
(Dynamic learners) ผูเรียนจะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรมและผานการกระทํา สมองซีกขวาทํางาน             
ในการถักทอความคิดใหขยายกวางขวางยิ่งขึ้น ในขณะที่สมองซีกซายเสาะหาการวิเคราะหเพ่ือให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเดนขึ้น เปนพวกที่ชอบตั้งเง่ือนไข คําถามที่ผุดขึ้นในหัวใจของ
เด็กกลุมน้ีบอยๆ คือ “ถาอยางนั้น” “ถาอยางนี้” “ถา……” หรือ IF ? ผูเรียนแบบน้ีชอบเรียนรูโดยการ
ไดสัมผัสกับของจริง ลงมือทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ และคนพบความรูดวยตัวเอง ชอบรับฟงความ
คิดเห็นหรือคําแนะนํา แลวนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเปนความรูใหม เด็กกลุมน้ีมีความสามารถที่
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จะมองเห็นโครงสรางของความสัมพันธของสิ่งตางๆ แลวกลั่นกรองออกมาเปนรูปแบบของความคิด
ที่แปลกใหมเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน เด็กกลุมนี้จะมองเห็นอะไรที่ซับซอนและลึกซึ้ง มีความซับซอน              
จะเรียนไดดีที่สุดโดยใชวิธีการสอนแบบคนพบดวยตนเอง (Self discovery method) 

  ทฤษฎีนี้เชื่อวา เราจําเปนตองสอนนักเรียนโดยใชวิธีการสอนทั้งหมดที่กลาว
มาแลว 4 อยางเทาๆ กัน เพราะทักษะทางธรรมชาติของผูเรียนทั้ง 4 อยางเปนสิ่งที่เราตองการ ใน
ชั้นเรียนหนึ่งๆ นั้น มักจะมีผูถนัดการเรียนรูทั้ง 4 แบบ อยูรวมกัน ดังนั้นครูจําเปนตองใชวิธีการสอน
ที่เหมาะสมทั้ง 4 แบบ อยางเสมอภาคกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบการเรียนรู
ที่ตนถนัด จากการหมุนเวียนรูปแบบการสอนทั้ง 4 อยางนี้ ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดพัฒนา
ความสามารถดานอ่ืนที่ตนไมถนัดดวยวิธีการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ทั้งยังมีโอกาสที่จะไดแสดง
ความสามารถอยางนอย รอยละ 25 ของเวลาที่ทาทายพวกเขา สวนเวลาที่เหลืออาจไมเปนที่ตองใจ
เทาไร   
   ลีลาการสอนของครู หรือวิธีการของครู 

  บทบาทหนาที่ของครูโดยทั่วไป คือ การนําแนวคิดไปจัดกระบวนการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสําเร็จจริง แมคคาธีร (McCarthy) ไดเสนอลีลาการสอนของครู สําหรับ
ผูเรียนทั้ง 4 แบบ ดังนี้ 

  บทบาทที่ 1 สําหรับผูเรียนแบบ WHY ครูคือผูกระตุน สรางแรงจูงใจ โดยใหเขาได 
สังเกตคิดไตรตรอง สัมผัส ครูนําประสบการณจริงไปสูการคิดกระตุนใหเขาไดฟง ไดเห็น และอยาก
คิด อยากตั้งคําถาม ซึ่งคําถามที่เกิดขึ้นมีหลากหลายมากมาย แตสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับผูเรียนมากที่สุด
คือ คําวา “ทําไม” วิธีการสอนอาจใชสถานการณจําลอง การอภิปราย การใหสังเกตสิ่งตาง ๆ การตั้ง
คําถาม บทบาทนี้จะทําใหผูเรียนแบบที่ 1 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที่สุด 
   บทบาทที่ 2 สําหรับผูเรียนแบบ WHAT ครูคือผูสอน และบอกความรู บทบาทของ
ครูเปนผูปอนความรู ปอนความจริงใหกับนักเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครูจะตองให
ความรูเน้ือหาที่ลึกซึ้งแกนักเรียน ครูเปนผูสอน ผูแจงใหทราบ บทบาทที่ 2 นี้ จะทําใหผูเรียนแบบที่ 
2 มีความสุข ความสบายใจในการเรียนมากที่สุด บทบาทนี้นับวาเปนบทบาทแบบเดิม ๆ ที่ครูสวน 
ใหญเคยใชกันมาแลว 
   บทบาทที่ 3 สําหรับผูเรียนแบบ HOW ครูคือโคชหรือผูฝกสอน ครูจะปลอยให
นักเรียนลงมือทําจากของจริง และฝกปฏิบัติจากของจริงดวยตนเอง การเรียนการสอนเนนเนื้อหา
ทักษะที่เปนชีวิตจริง ครูเพียงแตทําหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมสื่ออุปกรณใหนักเรียน
ครูจะเปนเพียงผูชี้แนะ แนะนํา เพ่ือใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จ ครูจึงเปรียบเสมือนโคชหรือ
ผูฝกสอน ครูจําเปนตองออกแบบกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนกระหายอยากลงมือปฏิบัติไปจนสําเร็จ
บทบาทนี้ผูเรียนแบบที่ 3 จะมีความสุข ความสบายใจที่สุด 
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   บทบาทที่ 4 สําหรับผูเรียนแบบ IF ครูคือ ผูประเมินผล ผูรวมเรียนรู ผูแกไข ครู
จัดสถานการณใหนักเรียนไดคนหา คิดคนและทดลองทําสิ่งใหม ๆ ดวยตัวของเขาเอง โดยการ
กระตุนและกําหนดสถานการณตาง ๆ ใหเขาไดคิดคนหรือคนพบสิ่งใหม ๆ เชน ถาไมเปนอยางนี้
แลวจะเปนอยางไรไดอีก มันจะเปนแบบอ่ืนไดหรือไม ถาไมเปนอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้น หรือถาเปน
อยางนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น หรือถามันเปนอยางนั้นแลวจะทําอยางไร ครูจะกระตุนใหนักเรียนลองผิด
ลองถูกและเรียนรูเอง สอนกันเอง คนพบความรูดวยตนเอง ครูเพียงแตเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับ
นักเรียนและทําหนาที่เปนผูประเมินความรู และผลงานของนักเรียนวาเปนอยางไร และคอยแกไข 
แนะนําผลงานของนักเรียนเทานั้น ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงลีลาการสอนของครูตามแนวคิดของแมคคาธีร 

 
 ที่มา: ประพันธศิร ิสุเสารัจ. (2546).  ลีลาการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน.  หนา 3 (อางอิงจาก Moris ; & Mc Carthy. (1990). p.199) 
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จากทฤษฏีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยการจัดรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริม
ใหสมองทั้งซีกซายและขวาทํางานอยางสมดุลเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานตามรูปแบบการ
เรียนรูที่ตนเองถนัด อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถดานอ่ืนๆที่ตนเองไมถนัด
ดวย  
  1.4.4 การบริหารสมอง (Brain Gym) 
     1.4.4.1 แนวคิดและหลักการ 
      การบริหารสมอง หรือ Brain Gym คือกระบวนการเคลื่อนไหวของรางกายอยาง
งายที่กระตุนใหสมองทํางานและเรียนรูไดดี ซึ่งถูกคิดคนพัฒนาขึ้นในป ค.ศ.1981 โดย               
เดนนิสัน (Dennison)  แหง Educational Kinesiology Foundation ในรัฐแคลิฟอรเนีย เพ่ือชวยให
สมองทั้งซีกซายและสมองซีกขวาทํางานประสานกันไดดี ในชวงแรกเดนนิสันคิดคนวิธีการนี้ขึ้นมา
เพ่ือชวยคนตาบอดและผูที่มีปญหาดานการเรียนรู แตแลวก็พบวาการเคลื่อนไหวรางกายนี้ใชไดกับ
คนทุกวัยในการที่จะชวยใหสมองตื่นตัว เกิดความกระตือรือรน ผอนคลายความเครียดและชวยให
การเรียนรูหรือการทํางานเกิดประสิทธิภาพ เปนการบริหารรางกายในสวนที่สมองควบคุม 
โดยเฉพาะกลามเนื้อคอรปส แคลโลซัม (Corpus callosum) ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเขาดวยกัน ใหใย
ประสานกัน แข็งแรงและทํางานคลองแคลวอันจะทําใหการถายโยงขอมูลและการเรียนรูของสมอง  
2 ซีกเปนไปอยางสมดุล เกิดความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณขัน เพราะคลื่นสมอง (Brain 
wave) จะลดความเร็วลง คลื่นเบตา (Beta) เปนอัลฟา (Alpha) ซึ่งเปนภาวะที่สมองทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. 2549: 51-52) 
      1.4.4.2 ประโยชนของการบริหารสมอง  
      การบริหารสมองจะทําใหสมองซีกซายและขวาใชงานไดพรอมๆกัน และ
เชื่อมโยงการทํางานระหวางกันใหมีความแข็งแกรงขึ้น ในขณะเดียวกันคลื่นสมองจะชาลงทําใหมี
ความผอนคลายเพิ่มขึ้น สงผลใหศักยภาพทางการเรียนรูเพ่ิมขึ้น โดยมีนักวิชาการหลายทานได
กลาวถึงประโยชนของการบริหารสมองไว ดังนี้ 
      วอรดและเดลีย (ดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา. 2549: 31; อางอิงจาก Ward; & 
Daley: 1998) กลาววาการบริหารสมองสามารถสรางสมดุลใหกับสมอง คลายความตึงเครียดและ 
ฟนคืนระดับออกซิเจนและสารเคมีที่เปนประโยชนกลับคืนสูสมอง ซึ่งจะชวยใหการคิดและการเรียนรู
เปนไปดวยความผอนคลายและยังมีความกระตือรือรนกลับมาเพื่อการทํางานตอไป  
    สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2549: 54) กลาวถึงประโยชนของการบริหารสมอง วา  
    1. ชวยใหทักษะการอาน การเขียน การพูดดีขึ้น  
    2. ชวยทําใหสมองแข็งแรงทํางานอยางสมดุลของสมองสองซีก ทั้งซีกซายและ
ซีกขวา  
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    3. ชวยใหการประสานการทาํงานของรางกายประสานสัมพันธกันและสราง
สมดุล  
    4. ชวยพัฒนาการเรียนรูในเนื้อหาวิชาและความสนใจใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น  
    5. ชวยใหผอนคลายความตึงเครียด  
    6. ชวยใหเกิดความรูสึกสงบของรางกายและจิตใจพรอมทั้งเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง  
    7. ชวยสงเสรมิสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง  
    8. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  
    9. ทําใหคิดจดจอและมีความจําแมนยํา  
    10. ทําใหทักษะทางดานการติดตอสื่อสารและภาษามกีารพัฒนาใหกาวหนา
ขึ้น  
    11. ทําใหบรรลุเปาหมายเปนบุคคลมืออาชีพ 
   และชนิสรา ใจชัยภูมิ (2552: 50) กลาววาการบริหารสมองนั้นมีประโยชนตอการ
ทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาใหทํางานประสานกับรางกายไดอยางสมดุล ชวยทําใหรูสึกสงบ 
ลดความตึงเครียด เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง มีความจําที่ดี ดานการติดตอสื่อสารก็พัฒนาไดเร็วขึ้น
ดวย 
   สรุปไดวาการบริหารสมองมีประโยชนคือทําใหสมองสองซีก ทั้งซีกซายและขวา
เกิดความสมดุล การทํางานของรางกายประสานสัมพันธกัน ชวยทําใหรางกายผอนคลายความตึง
เครียด ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน มีความสนใจและพรอมที่จะเรียนรู สงผลใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   1.4.4.3 ขอควรปฏิบัติในการบริหารสมอง 
   การบริหารสมองทําใหการทํางานของสมองเกิดความสมดุล ทําใหรางกายและ
จิตใจพรอมที่จะเรียนรู เพ่ือใหการบริหารสมองเกิดประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด จึงมีนักวิชาการได
กลาวถึงขอปฏิบัติในการบริหารสมอง ดังนี้ 
   วอรดและเดลีย (ดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา. 2549: 31; อางอิงจาก Ward; & Daley: 
1998) ไดกลาววาการจัดทาทางเพื่อใหสมองพรอมใชงานเปนวิธีที่ดีมากในการเตรียมตัวเพ่ือการ
เรียนรูหรือการทํางาน เน่ืองจากเปนการทํางานรวมกันหลายสวนเพื่อใหเกิดการไหลเวียนของ
พลังงานในรางกายและสมองที่ดี หากใชทาทางเตรียมสมองใหพรอมใชงานรวมกับดนตรีที่ใชจังหวะ
เดียวกับการเตนของหัวใจสัก 2–3 นาทีไดดวยก็ดี และใหด่ืมน้ําเปลาที่มีอุณหภูมิเดียวกันกับรางกาย
กอนเร่ิมบริหาร  
    ขั้นที่ 1  
    1. ใชดนตรีทีมี่จังหวะเดียวกับการเตนของหัวใจถาทําได  
    2. นั่งในทาที่ผอนคลาย 
    3. ไขวเทาในทาที่เกิดความสบายมากทีสุ่ด  
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    4. ไขวขอมือในลักษณะเดียวกับเทา  
    5. หันมือเขาตัว เปดฝามือ  
    6. ประสานนิ้วมือดวยกันอยางเบาๆ สบายๆ  
    7. ใหนิ้วสัมผัสกันอยางเบาๆ ใหนิ้วมือชีล้งดานลาง  
    8. หันมือมาทางหนาอก และวางบนหนาอกอยางเบาๆ  
    ขั้นที่ 2  
    1. ใหอยูในทานี้ประมาณ 1 นาที หายใจปกต ิ 
    2. หายใจออกอยางเต็มที่ทกุครั้ง ไมเกร็งลิ้น  
    3. เม่ือหายใจเขา ใหกดลิ้นไปปุมหลังแนวฟนหนา  
    4. ทําเชนน้ีประมาณ 1 นาทีดวยการหายใจลึกๆ 6 ครั้ง  
    ขั้นที่ 3  
    1. ปลอยมือและเทาที่ไขวไว วางเทาราบบนพื้น  
    2. คอยๆนําปลายนิ้วมาประสานกันในทาสวดมนต  
    3. สังเกตความรูสึกวามีพลงังานอยูที่ปลายนิ้ว  
    4. แตะนิ้วทั้งสองขางเปนคูๆ ทีละคูเพียงเบาๆ  
    5. ใหคิดถึงการหายใจเอาพลังงานเขาสูสมอง  
    6. ปฏิบัติเชนนี้ประมาณ 1 นาทีหรือเม่ือดนตรีจบ 
    สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2549: 55-58) ไดกลาวถึงขอควรปฏิบัติในการบริหาร
สมองไวดังนี้  
    1. ควรศึกษาขั้นตอนการปฏิบัตใิหเขาใจกอน  
    2. ขณะที่บริหารสมองควรหายใจเขาและหายใจออกใหถูกตองคือ หายใจเขา
ชาๆ ลึกๆ แลวหายใจออกชาๆ อยากลั้นลมหายใจ  
    3. การบริหารสมองในทาแตละทาควรทําชาๆ ประมาณทาละ 10 ครั้ง เม่ือทํา
ไดแลวควรทําทาติดตอกันหรือที่เรียกกันวาชุด (ในชุดอาจจะมี 4-10 ทา หรือมากกวานี้ก็ไดขึ้นอยู
กับความสามารถของแตละบุคคล)  
    4. กอนและหลังบริหารสมองควรจะดื่มนํ้าทุกครั้ง เน่ืองจากสมองเปนอวัยวะที่
สูญเสียน้ําไดรวดเร็วมาก (Dehydration) เม่ือสมองขาดน้ําซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) จะทําให
เกิดความรูสึกทึบตื้อคิดอะไรไมออก  
    5. ไมควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลกอนและหลังบริหารสมอง  
    6. ไมควรรับรบัประทานอาหารจนอิ่มเกินไปหรืออดอาหารใหหิวเกนิไป 
    การวางทาทางรางกายที่ถูกตอง ในขณะที่ทําการบริหารมีความสําคัญมาก 
เพราะมันจะมีผลตอตําแหนงของวัยวะที่กําลังเคลื่อนไหว ผิดรูปราง อาจจะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ
บุคลิกภาพไมดี ไมเกิดการผอนคลายความเครียด การวางทาที่ถูกตองมีดังนี้  
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     1. ศีรษะ จะตองอยูในตําแหนงตั้งตรงและสวนคอใหสมดุลกับศีรษะไมหอย
ตกไปขางหลัง ถาไมถูกตองจะทําใหเกิดความตึงเครียดได เพราะตําแหนงของศีรษะตองตั้งตรงอยู
บนกระดูกสันหลัง  
     2. คาง จะตองอยูในตําแหนงและมุมที่ถูกตอง ไมยื่นไปดานขางหนามาก
เกินไป โดยใหดูตัวเองที่กระจกวาจมูกยื่นไปขางหนามากกวาสวนอ่ืน หรือเปลา แลวเพงสายตามอง
ตรง  
     3. การวางลําตัว การวางลําตัวน้ันตองกม หรือเอนลําตัวไปขางหนาเล็กนอย
เพ่ือปองกันมิใหน้ําหนักตกลงหมอนรองกระดูก และขณะยืนจะตองใหเสนขนานอยูนอกฐาน  
     4. การควบคุมลําตัว การควบคุมลําตัวจําเปนตองมากสําหรับทุกๆคน                
อกตองเหยียด ลําตัวสงาผาเผย 
     5. ความมั่นคงขณะยืน ลักษณะของการยืนใหวางเทาทั้งสองขางใหกวาง
พอประมาณ ยืนดวยความมั่นคง ตองควบคุมการเคลื่อนไหวของเชิงกระดูกเชิงกราน สะโพก และ
ซี่โครง ไหลจะควบคุมใหอยูในระดับตลอดเวลา  
    สรุปไดวาในการบริหารสมองนั้นควรจัดทาทางใหถูกตอง และคํานึงถึงขั้นตอน
การบริหารสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะดื่มนํ้ากอนเพ่ือเพิ่มพลังงาน เพราะจะทําใหเกิดประโยชน
มากที่สุดในขณะปฏิบัติ  
 
   1.4.4.4 ทาการบริหารสมอง  
   พี. อี. เดนนิสันและจี. อี. เดนนิสัน (วิบูลย วิรัชนีกรพันธ. 2546: 3-33; อางอิงจาก 
P. E. Dennison; & G. E. Dennison. 1968) ไดอธิบายถึงทาการบริหารสมองไวดังนี้  
         1. กลุมทาการเคลื่อนไหวสลับขาง (Cross-over movement) สมองซีก
ซายจะตื่นตัวเม่ือใชรางกายซีกขวา สวนสมองซีกขวาจะตื่นตัวเม่ือใชรางกายซีกซาย การเคลื่อนไหว
สลับขางเปนกิจกรรมการบริหารสมองที่ชวยฝกการใชสมองทั้ง 2 ขางใหทํางานรวมกันอยาง
กลมกลืน ทําใหรางกายกับสมองทํางานประสานกันดีขึ้น ตัวอยางเชน  
          1.1 ทาการเคลื่อนไหวสลับขาง วิธีปฏิบัติ การเคลื่อนไหวสลับขางและ
การกระโดดสลับขาง ตามจังหวะดนตรี จะประสานการเคลื่อนไหว ใหแขนขางหนึ่งเคลื่อนไหวไป
พรอมกับขางตรงขาม จะมีการเคลื่อนไหว ไปดานหนา ดานขาง และกวาดตามองไปรอบๆดาน 
ขณะเดียวกันเอามือแตะที่หัวเขาขางตรงกันขามสลับกันตามจังหวะ เพ่ือขามเสนกลางของรางกาย 
เม่ือสมองทั้งสองซีกทํางานรวมกัน จะรูสึกปลอดโปรงพรอมจะเรียนรูสิ่งใหม  
           1.2 ทาเลข 8 หลังยาว วิธีปฏิบัติ ยื่นแขนออกไปขางหนา แลวชูหัว
แมมือออกมา หมุนแขนเปนเลข 8 ขนาดใหญในอากาศอยางชาๆ ลักษณะทวนเข็มนาฬิกา และใช
สายตาจองมองไปพรอมๆ กับหัวแมมือที่วาดไปดวย โดยใชแขนที่ละขาง ขางละ 3 รอบจากนั้นใช
แขนทั้ง 2 ขาง  



 
36 

 

            1.3 ทาเสนขยุกขยิกคู วิธีปฏิบัติ ใชมือทั้ง 2 ขางจับปากกา/ดินสอ/
อุปกรณการเขียน ใชมือทั้ง 2 ขางวาดเขียนในเวลาเดียวกัน ลากเสน เขา ออก ขึ้น และลง อยาง
ตอเน่ือง  
            1.4 ทาชาง ชาง ชาง วิธีปฏิบัติ งอเขา เอียงศีรษะแนบไหล และยก
แขนช้ีนิ้วไปยังอีกดานหน่ึงของหอง ใชซี่โครงชวยในการขยับสวนบนของรางกาย ในขณะที่กวาด
แขนเปนเลข 8 หลังยาว มองลอดนิ้วออกไป เปลี่ยนแขนอีกขางหนึ่งทําเชนเดียวกัน  
            1.5 ทาสายคอ วิธีปฏิบัติ หายใจเขาลึกๆ ผอนคลายหัวไหล และกม
ศีรษะมาขางหนา สายศีรษะชาๆ จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง ขณะที่หายใจระบายเอาความอึดอัด
ออกไป ปลายคางจะวาดเปนโคงนอยๆ แตกวางไปตามหนาอกขณะที่คอผอนคลาย จากนั้นวาดคาง
เปนวงโคงเล็กๆ เพ่ือผอนคลายตรงจุดตรึงเครียด  
            1.6 ทาโยกเยก วิธีปฏิบัติ นั่งเอนตัวไปขางหลัง ใชมือทั้ง สองขาง
ยันพ้ืน จากนั้นนวดบริเวณสะโพกและเขาดวยการโยกเยกตัวเองเปนวงมาขางหลังและไปขางหนา 
จนกระทั่งความตึงเครียดลดลงไป ควรบริหารบนพื้นที่นุมสบาย เชน บนพื้นที่มีเบาะรอง  
            1.7 ทาหายใจดวยทอง วิธีปฏิบัติ วางมือบนหนาทอง หายใจเขา
เปนชวงสั้นๆ และเบาๆ (คลายขนนกที่ลองลอยอยูบนอากาศ) หายใจเขาชาๆ ลึกๆ เหมือนคอยๆ 
สูบอากาศเขาลูกโปง มือจะเพยิดลง ขณะหายใจออก ถาโกงหลัง หลังจากหายใจเขา อากาศจะยิ่ง
เขาไปไดลึกยิ่งขึ้น  
            1.8 ทายกตัวขึ้น ลง-เอียงสลับขาง วิธีปฏิบัติ ทําทาเหมือนกําลังขี่
จักรยาน ขณะเดียวกัน เอียงขอศอกไปแตะที่หัวเขาตรงกันขาง ทําสลับไปมา รางกายและจิตใจรูสึก
ตื่นตัวดีมาก ควรบริหารทานี้บนพื้นผิวที่นุมสบาย เชนบนเบาะหรือบนเตียง  
            1.9 ทาอักขระ 8 เปนทาที่ดัดมาจากทาเลข 8 หลังยาว โดยใช
ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบจากตัวพิมพเล็กจาก a ถึง t (ตัวอักษรเหลานี้พัฒนามาจากตัวอักษรใน
ภาษา              อารบิก สวนอักษร u ถึง z พัฒนามาจากตัวอักษรโรมัน เม่ือสามารถเขียน
ตัวอักษรดังกลาวจะชวยใหการเขียนดวยมือคลอง  
            1.10 ทาเพิ่มพลัง วิธีปฏิบัติ กมศีรษะใหหนาผากจรดพื้นโตะ
ระหวางมือทั้งสองขาง หายใจเอาความตึงเครียดทั้งหลายออกไป จากนั้น คอยๆผงกศีรษะขึ้น เริ่ม
จากเงยหนาผากขึ้นกอน ตามมาดวคอและรางกายสวนบนจนนั่งตัวตรง ปลอยใหรางกายสวนราง
และไหลอยูในลักษณะผอนคลาย หายใจออกขณะกดคางลงมาที่หนาอก โนมศีรษะมาขางหนา ยืด
ดานหลังของคอ ผอนคลายและหายใจลึกๆ จะชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังสมองสวนหนา 
ทําใหมีความเขาใจและการคิดอยางมีเหตุผลมากขึ้น 
           2. กลุมทากิจกรรมยืดเสนยืดสาย (Lengthening movement) เปน
กิจกรรมที่เนนการผอนคลายและยืดสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหผอนคลายความตึงเครียดของ
สมองสวนหนา และสวนหลัง ทําใหมีสมาธิในการเรียนรู การทํางานและความคิดเชิงบวกมากขึ้น 
ตัวอยางเชน  
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             2.1 ทานวดนอง วิธีปฏิบัติ งอขาขวา ขาซายเหยียดตรง ขณะที่เอน
ตัวไปขางหนา และหายใจออกใหคอยๆกดสนเทาซายลงกับพ้ืน ขณะที่รูสึกผอนคลายใหยกสนเทา
ซายขึ้นและหายใจลึกๆ ทําซ้ํากัน 3 ครั้ง แลวเปลี่ยนขางทําเชนเดียวกัน ยิ่งงอเขามากเทาใดยิ่งรูสึก
วานองยืดตัวมากขึ้น  
             2.2 ทานกฮูก วิธีปฏิบัติ ใชมือจับหัวไหล (บริเวณคอนมาทางตน
คอ) และคอยๆบีบนวดกลามเนื้อใหกระชับ หันศีรษะเหลียวมองไปทางดานหลังผานหัวไหล หายใจ
ลึกๆ แลวเอียงหัวไหลกลับมาที่เดิม จากนั้นหันศีรษะเหลียวมองหัวไหลอีกขาง เอามือลงจากไหล 
กมคางลงมาที่หนาอกและหายใจเขาลึกๆ ปลอยใหกลามเนื้อผอนคลาย ทําซ้ําเชนเดียวกัน โดยสลับ
มือมาจับหัวไหลอีกขาง  
             2.3 ทากระตุนตนแขน วิธีปฏิบัติ เอามือจับแขนอีกขางที่ยกชูขึ้น
ตรงกับระดับหู หายใจออกเบาๆ ผานริมฝปากที่เมมไว ขณะเดียวกัน กระตุนกลามเนื้อโดยดันแขน
สวนทางกับมือที่จับอยูไปใน 4 ทิศทาง (ขางหนา ขางหลัง แนบเขามาและดันออกไป)  
             2.4 ทากระดกปลายเทา วิธีปฏิบัติ นั่งไขวหางใหขอเทาวางอยูบน
เขาของขาอีกขาง เอามือนวดบริเวณที่ตึงเครียดบนขอเทา นอง และบริเวณหลังเขาที่ละจุด 
ขณะเดียวกันกระดกปลายเทาขึ้น ลงชาๆ  
            2.5 ทาโนมตัว วิธีปฏิบัติ นั่งใหสบาย ยกขอเทาครอมกัน ปลอยให
หัวเขาผอนคลาย โนมตัวงอลงไปขางหนาและยื่นแขนทั้งสองขางออกไปขางหนา เลื่อนแขนต่ําลง
ขณะหายใจออกและเลื่อนแขนขึ้นขณะหายใจเขา ทําซ้ําทางดานซาย ขวา และตรงกลาง จากนั้น
สลับขา  
            2.6 ทาเหยียดขางอเขา วิธีปฏิบัติยืนแยกเทาออกจากกันใหมี
ระยะหางประมาณหนึ่งกาว หันปลายเทาขวาชี้ไปทางขวา ขณะที่ปลายเทาซายชี้ตรงไปขางหนา งอ
เขาขวาแลวยอลงพรอมกับหายใจออก จากนั้นหายใจเขาพรอมกับยืดขาขวาขึ้นใหตรง ขยับตะโพก
ใหอยูในแนวขนาน วิธีนี้จะชวยเสริมกลามเนื้อตะโพกใหแข็งแรง ทําซ้ํากัน 3 ครั้ง จากนั้นเปลี่ยนมา
เปนขางซาย ทําเชนเดียวกัน  
           3. กลุมทาบริหารเพื่อเพ่ิมพลัง (Energizing movement) เปนการ
กระตุนวงจรการเชื่อมโยงเซลลประสาท ทําใหเกิดความรูสึกทางอารมณและเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู ตัวอยางเชน  
           3.1 ทาปุมดิน วิธปีฏิบตั ิใชนิว้ 2 นิ้วแตะที่ริมฝปากลางและวางมือ
อีกขางหนึ่งบริเวณขอบบนของกระดูกเชงิกราน หายใจเอาพลังเขาไปสูศูนยกลางของรางกาย  
           3.2 ทาปุมสมดุล วิธีปฏิบัติ ใชนิ้วแตะบริเวณสวนโคงใตฐานกะโหลก
ศีรษะ เอามืออีกขางวางที่ตําแหนงสะดือ หายใจเอาพลังขึ้นไป หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที 
เปลี่ยนมือทําอีกขาง  
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           3.3 ทาปุมฟา วิธีปฏิบัติ ใชนิ้ว 2 นิ้วแตะบริเวณริมฝปากและเอามือ
อีกขาง วางที่ตําแหนงกระดูกกนกบ แตะมือคางไวประมาณ 1 นาที หายใจเอาพลังเขาไปที่กระดูก            
สันหลัง บางครั้งบริหารปุมดินและปุมฟาดวยกัน โดยนวดบริเวณริมฝปากและบริเวณใตริมฝปาก 
ขณะเดียวกันกวาดสายตามองจากพื้นแลวขึ้นเพดาน สลับกันหลายๆ ครั้ง  
           3.4 ทาหาวเพิ่มพลัง วิธีปฏิบัติ อาปากเหมือนกําลังหาว วางปลาย
นิ้วลงบนจุดที่รูสึกตึงเครียดบนกราม (หรือบริเวณรอยบุม ระหวางเนินโหนกแกมกับรูหูที่เกิดขึ้นเม่ือ
เวลาอาปากหาว เม่ือน้ิวสัมผัสจะรูสึกหยุน) ทําเสียงหาวต่ําๆ ผอนคลาย และลูบเบาๆ ให
ความเครียดหมดไป  
           3.5 ทาหมวกความคิด วิธีปฏิบัติ เอามือจับใบหูคลี่ใหกางออกเบาๆ 
จากบนลงลาง 3 ครั้ง 
           3.6 ทาเกี่ยวตะขอ วิธีปฏิบัติ ขั้นที่1 วางเทาซายไขวบนขอเทาขวา 
กางแขนออก แลวครอมขอมือซายบนขอมือขวา จากนั้นสอดประสานนิ้วมือเขาดวยกันและขยับมือ
ออกมาที่หนาอก (บางคนอาจรูสึกดี ถางอเขาขวาและขอมือขวาอยูบน) นั่งทานี้ประมาณ 1 นาที 
หายใจลึกๆ หลับ ตา และใชปลายลิ้นแตะเพดานปากระหวางบริหาร ขั้นที่ 2 ใหเลิกไขวขา แลวแตะ
ปลายนิ้วทั้งสองขางเขาหากัน หายใจลึกๆ ประมาณ 1 นาที  
           3.7 ทาจุดบวก วิธีปฏิบัติ จับจุดบวกเบาๆ แตใหแรงพอที่จะดึง
ผิวหนังหนาผากใหตึง จุดบวกนี้อยูเหนือลูกตา บริเวณกึ่งกลางระหวางคิ้ว กับผม  
   สรุปไดวา การบริหารสมอง (Brain-Gym) เปนกิจกรรมที่สามารถทําใหสมองไดรับ
ออกซิเจนมากขึ้น จะชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย ไมเครียดทั้งดานรางกายและจิตใจ ชวยใหสมอง
เรียนรูไดเร็ว มีความจําที่ดี และชวยสงเสริมทักษะดานตางๆ เชน ทักษะทางภาษา ดานการฟง การ
พูด การอาน การเขียน ทักษะดานการคิดเชน การคิดเชิงสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิด
คํานวณ คิดบวก และทักษะดานการเคลื่อนไหว เชน การเคลื่อนไหวอยางมีทิศทาง ทําใหมีสมาธิกับ
สิ่งที่ทํา มีความกระตือรือรนในการทํางานและกิจกรรมตางๆ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการบริหาร
สมองมาใชในการผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู 
เพ่ือชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 1.5  แนวทางการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
  จากการคนพบหลักการทํางานของสมอง ไดมีนักวิชาการหลายทาน นําไปประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรู และใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู ไวดังนี้  
  เออเลาเออร (Erlauer. 2003: 4 - 5) ไดสรุปพ้ืนฐาน 7 ประการในการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับสมอง (Brain-Compatible Fundamentals) ไวในหนังสือ เร่ืองThe Brain-Compatible 
Classroom ดังนี้ 
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 1)  สภาวะทางอารมณดี และสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย (Emotional wellness and safe 
environment) ครูสามารถจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนและโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่สนุกและ
ปลอดภัยเพ่ือใหการเรียนรูสอดคลองกับสมองมากขึ้น 

 2)  รางกาย การเคลื่อนไหว และสมอง (The Body, movement, and the brain) ครู
สามารถปรับเปลี่ยนสภาพหองเรียนและเทคนิคการสอน รวมทั้งใหความรูแกผูปกครองในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งสงผลตอการเรียนรูของเด็ก 

 3)  เชื่อมโยงเนื้อหาและทางเลือกของนักเรียน (Relevant content and student 
choices) ครูสามารถเชื่อมโยงขอมูลความรูใหม ๆ ที่สําคัญใหสอดคลองกับอารมณของผูเรียนเพ่ือ
ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพ่ิมแรงจูงใจ และ เพ่ิมความจํา รวมทั้งจัดการเรียนรู
ใหเหมาะกับระดับความสามารถ และลีลาการเรียนรู ดวยการใหทางเลือกแกผูเรียน ขอมูลตาง ๆ 
ยุทธศาสตรการนําไปปฏิบัติ หรือ ตัวอยางชั้นเรียนของหลักในขอน้ี พบไดในการจัดการเรียนรูแบบ
ใชโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning) พหุปญญา (Multiple Intelligences) ลีลาการเรียนรู 
(Learning styles) การประเมินผลดวยวิธีการที่แตกตาง (Differentiated assessments) และ การให
ผูเรียนตัดสินใจ (Decision making) 

 4)  เวลา เวลา และ ใหเวลามากขึ้น (Time, time, and more time) ครูสามารถใช 3 
เวลาเบื้องตน ไดแก เวลาในการทํางาน (Time on task) เวลาในการทําความเขาใจ (Time for 
comprehension) และ ชวงเวลาของชีวิตที่เปนโอกาสแหงการเรียนรู (Opportune learning time 
periods in child’s life) ในชั้นเรียนเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู 

 5)  สภาพแวดลอมบํารุงสมอง (Enrichment for the brain) ครูสามารถเพิ่มการเรียนรู
ของผูเรียนใหสูงขึ้นไดดวยวิธีการปฏิบัติบํารุงสมองที่หลากหลาย นับตั้งแตการใชดนตรีประกอบ
บทเรียนไปจนถึงการจัดปายนิเทศสรุปเนื้อหา 

 6)  การประเมินผล และ ขอมูลปอนกลับ (Assessment and feedback) ครูสามารถใช
รูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู ขอมูลปอนกลับตองใหในทันที 
เจาะจง โดยพิจารณาจากพื้นเดิมของผูเรียนที่หลากหลายและนําไปสูกระบวนการเรียนรู 

 7) รวมมือรวมใจ (Collaboration) เพ่ือใหการเรียนรูในชั้นเรียนเกิดขึ้นอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ครูสามารถประยุกตใชขอเท็จจริงที่วาสมองมนุษยเปนหนวยทางสังคม 

อาร. เอ็น. เคน และ จี. เคน (R. N. Caine; & G. Caine. 2009: Online) ไดให
ขอเสนอแนะแนวทางการนําหลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานไปใชใน
การจัดการศึกษา ดังนี้ 

1)  ผูเรียนตองมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวรางกาย การนั่งอยูกับที่ตลอดเวลาจะทําใหรูสึก
เบื่อหนาย 

2)  ผูเรียนตองมีการทํากิจกรรมที่สามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใช เชน การแสดง
บทบาทสมมติ การนําเสนอผลงาน เปนตน 

3)  ผูเรียนตองมีโอกาสที่จะน่ัง พูดคุย และทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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4)  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการเลียนแบบ การสรางแบบจําลอง และการมีโอกาส
ไดสัมผัสกับประสบการณจริง 

5) ผูสอนตองหาวิธีการที่จะใหผูเรียนตั้งคาํถามและตัดสินใจในสิ่งที่เรียนจาก
ประสบการณจริง 

6)  ผูสอนตองเขาใจวาผูเรียนมีความสนใจและมีความตองการที่จะเรียนรูในสิ่งใด 
7)  ผูสอนควรใชโครงงานและปญหาที่จะทําใหผูเรียนรูจักกับการจัดการขอมูลและได

ประสบการณดวยตนเอง 
8)  ผูสอนควรตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนไดสงัเกตในรายละเอียดเปนการชวยใหผูเรียน

คนพบและเชือ่มโยงสิ่งที่คนพบกับความรูเดิม 
9)  ผูสอนควรใชสื่อการเรียนรูใหมๆเพ่ือเปนการเชิญชวนและทําใหผูเรียนมีอารมณดี

ในการเรียนรู 
10)  ผูสอนควรชวยใหผูเรียนไดคนพบในสิ่งที่พวกเขาชอบเพื่อใหพวกเขาสนุกสนาน

กับการเรียน 
 11)  ผูเรียนจะมีความเขาใจ มีการพัฒนาในทุกๆเนื้อหาและทักษะมากขึ้นก็ตอเม่ือ

พวกเขาไดมีการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาหรือทักษะที่มีความเฉพาะเจาะจงใหเห็นในภาพรวม 
12)  ผูเรียนควรมีโอกาสไดไปเรียนรูกับธรรมชาติ 
13)  ผูสอนควรจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
14)  ผูสอนควรชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเทคนิคของการหายใจและการสังเกตเพื่อ

สงเสริมความตั้งใจและมุงม่ันในการเรียนรู 
15)  ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนของผูเรียน เชน โปสเตอร 

อุปกรณตางๆ และการจัดที่นั่ง เปนตน 
16)  ผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนรูที่มีระยะเวลาในการเพาะบมจิตไรสํานึกเพื่อให

ผูเรียนมีความเขาใจอยางลกึซึ้ง 
17)  ผูสอนควรสรางสถานการณที่ทําใหผูเรียนสามารถตั้งคําถามและตัดสินใจไดดวย

ตนเองตามลําดับเหตุการณจริง และควรใหโอกาสผูเรียนไดสะทอนสิ่งที่ไดลงมือปฏิบัติ 
18)  ผูสอนควรใชสื่อตางๆเชนโครงงาน สถานการณและปญหาในการจัด

ประสบการณใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนจดจําอยางเปนธรรมชาติ  
19)  ผูสอนควรชวยใหผูเรียนมีการสังเกตและวิเคราะหสิ่งที่เห็นอยางลึกซึ้งและชี้แนะ

ใหพวกเขาเขาใจอยางลึกซึ้งโดยการตั้งคําถามที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
20)  ผูสอนควรใหผูเรียนมีการทองจําบางในบางครั้ง 
21)  ผูสอนควรจัดโครงงาน สื่อตางๆ และกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตาม

พัฒนาการของผูเรียน 
22)  ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนประสบการณและใหขอมูลยอนกลับกับ

ผูเรียนเพ่ือใหเขาใจอยางลกึซึ้งและสามารถพัฒนาความเขาใจไดอยางตลอดเวลา 
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23)  การพัฒนาใหผูเรียนมีความความสามารถบางอยางเชน การเปนผูตัดสินใจดวย
ตนเอง จะตองใชระยะเวลานานและตองมีการฝกฝนอยางตอเน่ืองในระหวางการเรียนรู 

24)  การสรางความสัมพันธและบรรยากาศที่ดีในหองเรียนจะชวยใหผูเรียนรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผูเรียนยังรูสึกปลอดภัยที่จะตั้งคําถาม ใหคําแนะนําและทดลอง
ในสิ่งตางๆ 

25)  การทําโครงงานจะชวยใหผูเรียนคนหาความสนใจของตนเองตามบริบทของแตละ
โครงงานนั้น 

26)  ผูสอนควรจัดแหลงเรียนรูใหเพียงพอกับการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงจะตองคํานึงถึง
ระยะเวลาทีใ่ชและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนดวย 

27)  สภาพแวดลอมการเรยีนรูและประสบการณตางๆตองออกแบบมาเพื่อปฏิบัตกิับ
ผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกันและในขณะเดียวกันกค็วรชวยสงเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออนของ
ผูเรียนในแตละคน 

28)  ผูสอนควรจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแบบการเรียนรูของผูเรียน 
29)  ผูสอนควรจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีม

ประเพณีที่แตกตางกัน 
 วิทยากร เชียงกูล (2547: 124-126) ไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู

โดยใชสมองเปนฐานไวดังนี้ 
 1)  เสนอเนื้อหาโดยใชยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย  
 2)  ตระหนักวาผูเรียนแตละคนมีความพรอมในการเรียนไมเทากันเสมอไป ตองผนวก

เอาความรูและการปฏิบตั ิสขุภาพทั้งกายและใจ (การกินอาหารที่ดี การออกกําลังกาย การผอน
คลายความเครียด) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  

 3)  พยายามทําใหบทเรียนและกิจกรรมกระตุนความสนใจในการหาความหมายของ
จิตใจ  

 4)  เสนอขอมูลภายในบรบิทใดบริบทหนึง่เพ่ือที่ผูเรียนจะสามารถบงชี้ชุดของแบบ
แผนไดและสามารถเชื่อมตอกับประสบการณกอนหนานี้ของเขาได 

 5)  สรางบรรยากาศในหองเรียน ที่สงเสรมิใหผูเรียนและผูสอนมีทัศนคติในทางบวก
เกี่ยวกับการเรียนการสอน สนับสนุนใหผูเรียนตระหนักในเรื่องอารมณความรูสึกของพวกเขาและ
ตระหนักวา อารมณนั้นมีผลกระทบตอการเรียนรู ผูสอนที่มีอารมณดีและอารมณขันจะสราง
บรรยากาศการเรียนรูที่ดี  

 6)  พยายามอยาสอนขอมูลเปนเรื่องๆ โดยไมเชื่อมโยงกับบรบิทใหญ การสอนแบบ
แยกสวนทําใหการเรียนรูเขาใจไดยาก ควรออกแบบกิจกรรมที่ใหสมองทั้งสองซีกมีปฏิสัมพันธและ
สื่อสารถึงกันและกัน  
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 7)  วางสื่อการเรียนรูไวรอบหองเพ่ือใหมีอิทธิพลตอการเรียนรูทางออม ควรตระหนัก
วาความกระตือรือรนของผูสอน การทําตัวเปนแบบอยางและการชี้แนะเปนสัญลักษณที่สาคัญที่ชวย
ใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่กําลังเรียน  

 8)  ใชเทคนคิการจูงใจเพ่ือกระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงของบุคคล สนับสนุนกระบวน 
การเรียนรูอยางกระตือรือรน ผานการสะทอนกลับและการรูจักความคิดของตัวเอง (Metacognition) 
เพ่ือชวยใหผูเรียนไดสํารวจการเรียนรูของตนเองอยางมีจิตสํานึก  

 9)  การสอนขอมูลและทักษะโดยไมสัมพันธกับประสบการณกอนหนานี้ของผูเรียน 
บังคับใหผูเรยีนตองพึ่งพาการจําแบบทองจํา  

 10) ใชเทคนิคที่สรางหรือเลียนแบบประสบการณจริงของโลกและใชประสาทสัมผัสที่
หลากหลาย  

 11)  พยายามสรางบรรยากาศตื่นตัวแบบผอนคลาย  
 12) ใชยุทธศาสตรการสอนเพื่อเราความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนไดแสดงออก

ตามความถนัดของเขาทั้งดานการฟง การจินตนาการเปนภาพ การปฏิบัติ และอารมณ 
สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 7) ไดใหหลักการการเรียนรูของผูเรียน จากสิ่งที่ทําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีโดยใชสมองเปนฐาน ไวดังนี้ 
 1)  บรรยากาศการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมในหองเรียน ทานั่ง สื่อการ

เรียนรอบขาง ปจจัยดานผูสอน 
 2)  การเรียนรูแบบองครวม หรือการเรียนรูทั้งหมดที่เกี่ยวของกับรางกาย จิตใจ 

ความรูสึก ความเชื่อ ปญหาสวนตวั และเจตคต ิลวนมีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู
ทั้งสิ้น 

 3)  สมองกับการนอนหลับ ความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา ความเครียด ความกังวลหรือ
อุปสรรคตาง ๆ ทําใหเกิดสภาพการเรียนรูที่ไมดี การนอนหลับสนิทซึ่งเปนการนอนพักผอน โดยไม
มีความเครียดใด ๆ ทั้งสิ้น เพ่ือใหสมองสมารถใชระยะของการเคลื่อนตัวเร็วไดอยางเหมาะสม ทําให
สมองมีเวลาทําความสะอาดจิตใจ จัดเครือขายเซลลสมองใหมและประมวลเหตุการณ ทางอารมณ 
ดังนั้นจึงสงเสริมใหเด็กไดนอนหลับพักผอนใหเพียงพอในเวลากลางคืน 

 4)  การตั้งเปาหมายการเรียนรู เปาหมายเปนสิ่งที่ดี ซึ่งไมจําเปนตองยากเกินไป ใน
การบรรลุหรืองายเกินไปในการทํางานใหสําเร็จ เปาหมายตองเปนสิ่งทํานายไดและบรรลุได ในเวลา
เดียวกัน ดังน้ันการตั้งเปาหมายจําเปนตองอยูในบริบทของระบบความเชื่อและความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษาภายในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยเทานั้นเปาหมายจึงจะบรรลุไดสําเร็จ 

 5)  อุปสรรคตอการเรียนรู เม่ือสมองรับรูอาการตกใจ รางกายจะมีปฏิกิริยาโตตอบได
โดยอัตโนมัติ ปรากฏของสมองเชนนี้ เรียกวา การเปลี่ยนต่ํา เม่ือสมองเปลี่ยนต่ําจะทําให
ความสามารถในการเรียนรู การคิด การวางแผน การแกปญหา การหาขอมูลขาวสาร การคิด
สรางสรรค และทักษะการตัดสินใจลดต่ําลง 
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 6) โภชนาการกับการเรียนรู นักเรียนนักศึกษาตองไดรับการสงเสริมใหเอาใจใส                
ในการบริโภคอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรู และ
ความสามารถในการคิด สิ่งที่ตองการมากที่สุดคือ ออกซิเจน ถาสมองขาดออกซิเจนแลวตัวถายทอด
เซลลสมองอ่ืน ๆ อาจทําใหการเรียนรูและการคิดชาลงหรือเร็วขึ้นก็ได สารไทโรซีน ซึ่งปกติพบใน
อาหารที่มีโปรตีนสูงชวยกระตุนความตื่นตัวและการทํางานของสมอง อาหารที่อุดมดวยโปรตีน 
ไดแก ไข ปลา หมู ไก โยเกิรตและเนยแข็ง เปนตน 

 7)  ความตั้งใจในการเรียนรู การทําใหนักเรียนนักศึกษามีความตั้งใจและคงความตั้งใจ
ไวเปนภารกิจที่ทาทายสําหรับครูอาจารย ระดับความตั้งใจมีขีดจํากัดจากการเปลี่ยนแปลงในดาน
อารมณ ระดับกรดอะมิโน ฮอรโมนและเนื้อหาวิชา ตามปกติชวงความสนใจของนักเรียนมีชวงอยู
ระหวาง 20-25 นาที ระหวางการเริ่มตนเสนอเนื้อหากับการจบเสนอเนื้อหา และระหวางการเสนอ
แนวคิดสําคัญกับการสั่งงานพิเศษแกนักเรียน ดังน้ันครูอาจารยตองมีสิ่งกระตุนที่แปลกใหมหรือมี
ความเขมทางอารมณระดับสูงเพ่ือใหไดความตั้งใจของผูเรียน 

 8)  ระดับความคงทนในการเรียนรู ขึ้นอยูกับวธิีการไดรับขอมูลขาวสารนั้น ซึ่งระดับ
อัตราดังตอไปน้ี การอาน 10 % การไดยิน 20 % การเห็น 30 % การฟง การเห็น 50 % การฟง  
การเห็น การพูด 70 % การฟง การเห็น การพูด การทาํ 90 % 

 9)  การเรียนรูแบบเนนและผอนคลาย การเรียนรูจะทําไดดีที่สุดเม่ือนักเรียนนักศึกษา
มีการเรียนรูแบบเนนหรือมีใจจดจอ และการเรียนรูแบบผอนคลายหรือกระจายทั่วไปสลับไป เชนมี
การคิดเนนหนัก 10 นาที และคิดกระจาย 2-5 นาที สลับกันไปตลอดชวงการเรียน เวลาเรียนสูงสุด
สําหรับการเรียนรูแบบเนนประมาณ 20-25 นาที แลวใหเวลาสําหรับการคิดแบบผอนคลายหรือคิด
ทั่วไปอีก 2-5 นาที ในกิจกรรมหรือการประมวลขอมูลทางสมองจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 

 10) การเรียนสามขั้นตอน ในหองเรียนโดยทั่วไปปกติครูเปนผูถายทอดหรือเปนผูให
ขอมูลขาวสารแกนักเรียนนักศึกษาหรือใหปจจัยปอน ตอมาอีกระยะหนึ่งทําการทดสอบหรือใหเด็ก
ทบทวนหรือทองจํา เพ่ือวัดความเขาใจในเนื้อหาที่ไดเรียน หรือปจจัยผลผลิต สวนสิ่งที่อยูระหวาง
ปจจัยปอนกับปจจัยผลผลิตคือ การบูรณาการ ซึ่งโยงความสัมพันธระหวางปจจัยปอน ชีวิตของ
ผูเรียนถาปจจัยปอนไมมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับชีวิตผูเรียนแลวปจจัยผลผลิตคงไดนอยมาก 
ดังนั้นการเรียนรูจึงมี 3 ขั้นตอน คือ ปจจัยปอน การบูรณาการ และปจจัยผลผลิต 

 11) การฟกตัวในการเรียนรู เปนกระบวนการเพิ่มใหแนวคิด ความรู และขอมูล
ขาวสาร มีการชะลอตัวหรือการปลอยทิ้งไวชั่วขณะจนกวามีการรูแจงหรือประสบการณ “ออใชเลย” 
ในสิ่งนั้น 

 12) สมบัติของขอมูลขาวสารที่ทําใหจําไดดีที่สุด ผูเรียนจะจําไดดีที่สุดถาขอมูล
ขาวสารมีสมบัติดังนี้ 

  -  มีความสัมพันธกับประสาทสัมผัส โดยเฉพาะประสาทสัมผัส การมองเห็น 
  -  อยูในบริบทของอารมณ เชน อารมณความรัก อารมณความสุข หรืออารมณ

โศก 
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  -  มีสมบัติโดดเดนหรือแตกตาง 
  -  มีความสัมพันธอยางหนักแนน 
  -  มีความจําเปนตอการอยูรอด 
  -  มีความสําคัญในทางสวนตัว 
  -  มีการทําซ้ําบอย 
  -  เปนสิ่งแรกหรือสิ่งสุดทายในเวลาเรียน 
 เณศรา โฉมรุง (2552: 55-58) ไดใหคําแนะนําสําหรับผูสอนในการสอนโดยใชสมอง

เปนฐาน ดังนี้ 
1. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู 

1.1 ใชเร่ืองขําขัน ถาผูเรียนไดหัวเราะ ออกซิเจนจะเขาไปในเลือดมาก ทําให
สมองทํางานไดดี เร่ืองขําขันใชไดทั้งเริ่มตน และในระหวางบทเรียนถาเปนระหวางบทเรียนตองเปน
เรื่องเสริมการเรียนรูดวย ไมแยกไปโดยสิ้นเชิง 

1.2 ใชคําพูดเชิงบวก ลดความกังวลของผูเรียนทําใหสมองทํางานไดดี 
1.3 อยาใชคําถากถาง คําพูดเชิงลบทําใหผูเรียนอับอาย เลยไปถึงขัดแยงกับ

เพ่ือนๆ ของผูเรียนเอง 
1.4 ใชสื่อหลากหลายนําเสนอไวในหองเรียน เพ่ือนําไปสูความสนใจ และพรอมที่

จะใหผูเรียนเรียนโดยเฉพาะสื่อที่ผูเรียนชอบ 
2. การสรางความหมายในการเรียนรู 

2.1 ใชตัวอยางชีวิตจริง สิ่งของที่ใหสัมผัสไดตัวอยางจะตองแสดงความคิดรวบ
ยอดเรื่องนั้นๆ ไดชัดเจนไมคลุมเครือ 

2.2 ใชเร่ืองของผูเรียนมาอธิบาย ใหผูเรียนยกตัวอยางประสบการณของตนเอง
ประกอบใชการทบทวนแบบนําเสนอ ใหผูเรียนเรียบเรียงเปนการนําเสนอของตนเอง โดยใหผูเรียน
คิดดวยประสบการณของตนเอง วางรูปแบบการพูดการนําเสนอเอง ขยายความเอง เปนเรื่องของ
ผูเรียนจากประสบการณของผูเรียนเอง 

2.3 ใชการทํางานรวมกัน เริ่มตนจากทํางานรวมกับผูสอนใหไดรูปแบบ แลว
ทํางานเปนคู เพ่ิมเปน 3 คน 6 คน และ 9 คน ตามโอกาส เพ่ือใหผูเรียนไดรับรูจากหลายทาง เปนผู
ลงมือทําและยังเกิดมุมมองหลายๆ ดาน จากหลายๆ คน 

3. การพัฒนาสมองทั้งสองดาน 
3.1 ใชทั้งคําพูดและภาพรวมกันเพื่อใหเรียนรูทั้งเสียงและความหมาย ใชแผนภาพ

นําสูความหมาย เวลานําเสนอวีดิทัศนเสนอชวงสั้นๆ แลวหยุดใหอภิปรายซักถาม เนนความคิด               
รวบยอดที่จะสอน ไมเสนอจนทําใหตัวความคิดรวบยอดตางๆ ถูกลบไปหมด 

3.2 เวลาใชแผนภาพตองสอดแทรกนัยไวดวย เชน ตัวใหญเปนหัวขอใหญ ตัวเล็ก
เปนสวนยอยของตัวใหญ การเขียนเรียงแถวบอกถึงลําดับเวลา การเขียนจากบนลงลางบอกนัย          
ของลําดับการลงมือทํา เชนนี้เปนตน 
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3.3 เวลาอภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดตางๆ นําเสนอทั้งเหตุผล และการคิด
แบบขยาย สรางใหแงมุมอ่ืนๆ นําสูจินตนาการดวย เชน ถามวาเตาจะวิ่งอยางไรใหชนะบาง 

3.4 ระวังเรื่องทาทาง แสดงทาทางใหสอดคลองกับสาระที่จะสื่อความ สมองเด็กจะ
รับทั้งคําพูดและทาทาง ถาทั้งสองอยางขัดกันเอง เด็กก็จะสับสน จับความหมายที่ถูกตองไมได 

3.5 การประเมินตองใชทั้งคําพูด ภาพ แผนภาพ และการปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียน
ใชสมองทั้ง 2 ดาน เม่ือผูเรียนเรียนจบบทแลว ก็ใหเขียนอธิบาย วาดภาพ หรือทําแผนภาพเสนอ
สรางแนวทางนําไปใช หรือแสดงเปนละครโครงงาน บทเพลงตางๆ 

4. การพัฒนาสมองดานซาย 
4.1 จัดหองใหมีพ้ืนที่ทํางาน กระจายคนพูดเกงใหอยูทั่วหองไมรวมไวจุดเดียว ให

เห็นวาจะมีการอภิปรายกันทั้งหอง เรียกคนตอบกระจายทั้งหอง 
4.2 จัดปายนิทรรศการใหตรงกับเรื่องที่จะเรียนเปนปจจุบันเขาใจงาย เสนอ

ประเด็นปญหาชัดเจน 
4.3  ลบกระดานดําเสมอ เพ่ือไมใหขอมูลเดิมมาสอดแทรกกับขอมูลใหม 
4.4  ใชสื่อหลายแบบ ทั้งอาน เขียน วาดภาพ คิดคํานวณในทุกๆ วิชา 
4.5  ใชการอุปมาอุปไมยเพ่ือใหเห็นความหมายและการคิดในระดับสูง 
4.6  เนนการตรงตอเวลาและการตรงตอเรื่อง สาระงานที่จะทําเห็นความเปน

เหตุผลชัดเจน 
4.7  ใหผูเรียนตั้งเปาหมายการเรียนรู เปาหมายการทํางานแลวยึดทําใหบรรลุผล 

ใหรางวัลเม่ือเขาทําสําเร็จ 
4.8  ถามใหคิดเปนเหตุเปนผล ถา.....แลว... ใหผูเรียนมองปญหาหลายแงหลาย

มุม คิดเปนเหตุเปนผล ใชแผนภาพชวยคดิ 
5. การพัฒนาสมองดานขวา 

5.1 ใหผูเรียนมีโอกาสเลือก จะรายงานแบบใด จะใชรูปแบบใดตามความชอบของ
เขาเอง 

5.2 ใชการนําเสนอแบบแผนภาพ การตูน และเนนใหผูเรียนเสนอเปนภาพ
สรางสรรค เก็บรวบรวมการนําเสนอความคิดหลายๆ แบบ 

5.3 ถามใหผูเรียนคิดตอเน่ือง โยงใยสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร ฝกใหผูเรียนโยง
ขอมูลในการนําเสนอ 

5.4 ใชประสบการณตรง ของจริง เหตุการณจริง หรือบทบาทสมมุติ สถานการณ
จําลองที่เทียบไดกับเรื่องจริง 

5.5 ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน กระตุนใหทุกคนเสนอคําอธิบาย หรือสอน
คนอ่ืนเพื่อตัวเองจะไดเรียนรูไดมากขึ้น 

5.6 ใหผูเรียนคิดนําไปใช ขยายไปสูงานอ่ืนๆ หรืองานในอนาคต สอนแบบขยาย
ความรู 
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5.7 ใหผูเรียนไดลงมือทําจริง เรียนโดยโครงงานอิสระ ลงมือปฏิบัติจริง จะได
เรียนรูโลกที่แทจริง 

6. การสอนใหสรางขยาย 
6.1  ใชเกมสถานการณจําลอง 
6.2  ใชการคิดทบทวนในสมอง 
6.3  ใชการสอนเปนลําดับ ทําสิ่งใดดีแลวตอไปจะเรียนเรื่องใดไดดี 
6.4  ใชการอุปมาอุปไมย เรื่องนี้เรียนจบแลวเหมือนกบัเรื่องใดจะนําไปใชใน

โอกาสขางหนาอยางไร 
6.5  ใชการเขียนเลาเรื่อง เราไดเรียนอะไร เกีย่วของกับเรื่องอ่ืนอยางไร ใชใน

อนาคตอยางไร 
7. หลักสูตรเนนการเรียนรูของสมอง 

7.1  ใชสถานการณชีวิตจริง ปญหาในชีวติจริง 
7.2  ใชสถานการณจําลองมาแทนชีวติจริง ทาํเปนเกมและรูปแบบจําลองตางๆ 
7.3  ใหผูเรียนลงมือทําโครงงาน โครงการดวยการคิดเอง เลือกเอง ลงมือทําเอง 
7.4  ใหผูเรียนนําเสนอภาพกวาง ฉายภาพบริบทของปญหา เรื่องราวที่เรียน  

มองเลยไปถึงสังคมโดยรวม เห็นผลกระทบในวงกวาง 
7.5  ใหผูเรียนออกบริการชุมชน เรียนรูจากชุมชนใหเห็นชีวติจริง การทํางานจริง 

ฝกงานเหมือนกับที่จะออกไปทําจริง 
7.6  ใหผูเรียนคิดนําเสนอเปนใยแมงมุม เปนผังความคิด Mind map และ 

Concept map 
7.7  ใชกรณีศึกษาเปนปญหาใหผูเรียนอภิปรายวิเคราะห คิดแกปญหา จัดทําเปน

โครงงานภาคปฏิบัตเิพ่ือแกปญหา 
7.8  ใชการลงมือทําจริงและผลจากการลงมือทําจริงในสภาวะปกต ิเปนการ

ประเมิน นําเสนอผลงานจริง ไมใชสถานการณการสอบ นําการประเมินมารวมกับกจิกรรมการเรียนรู
ปกต ิ

ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนรูตอบสนองตอการทํางานของสมอง หรือลีลาของสมอง 
ผูสอนควรดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1. จัดใหมีบรรยากาศเชิงบวก ใหผูเรียนเกิดความสบายใจ อารมณดี ผูสอนมีอารมณ
ขัน ผูเรียนไมกังวล อันเปนการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใหสูงขึ้น 

2. เสริมใหรางกายของผูเรียนมีพลังดวยอาหารตางๆ และวิตามินสมองตองการ
กลูโคส น้ําตาล น้ํา และออกซิเจน หองเรียนที่จัดน้ําใหด่ืมมากๆ และมีออกซิเจนมากจะทําใหผูเรียน
เรียนรูไดดี 

3. สิ่งที่จะใหผูเรียนเรียนรูตองเปนสิ่งที่ผูเรียนสัมผัสได มีความหมายสูง สื่อจึงนํามา
ชวยใหผูเรียนสัมผัสไดจริง ระดับการสัมผัสมีทั้งดวยการลงมือทํา ดวยแผนภาพ และดวยภาษา
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สัญลักษณตางๆ ผูสอนจึงตองนําเสนอใหสอดคลองกับการสัมผัสไดของผูเรียน สวนความหมายนั้น
ไดจากการสัมพันธกับเรื่องเดิม ความรูสึกเดิม ถาเปนความรูสึกเชิงบวกเกี่ยวของกับชีวิตคนก็จะมี
ความหมายสูง การเรียนรูก็จะตองทําใหความหมายความสําคัญน้ีสูงขึ้นเสมอ ผูเรียนก็จะจําไดนาน
นํามาใชไดทันที 

4. จัดเวลาใหผูเรียนลงมือทํามากๆ ใหงานที่ผูเรียนลงมือทําเองมากๆเพราะสมองจะ
ตื่นตัว ทํางานทุกสวนเม่ือผูเรียนลงมือทําจริง ในการสอนผูสอนตองจัดเวลานี้ไวมากๆ ใหลงมือ
ฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ 

5. การทําซ้ําและการฝกฝนทําใหเกิดความชํานาญ แตการคิดวิเคราะหหาทาง
เพ่ิมพูนใหดีขึ้น จะนําไปสูความสมบูรณ การเรียนรูจึงตองเนนการถักทอใหผูเรียนมีรูปแบบความคิด 
คิดอยางแตกฉาน นําไปสูปญญา และการพัฒนาสูพหุปญญา ตามความถนัดทุนเดิมของผูเรียน ทํา
ใหผูเรียนเปนเลิศในทางของตน ตามทุนเดิมที่พัฒนามาในชวง 6-8 ป 

6. การประเมินที่ดีจะตองชี้นําการพัฒนา ใหขอมูลดวยวาจะพัฒนาเพิ่มพูนอยางไร 
ผูสอนจึงตองรูจักมิติคุณภาพพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือออกแบบการพัฒนาเพิ่มพูนการประเมินจึง
มิไดมุงวาผูเรียนผานเกณฑแลว ตอบถูกแลว ทําไดแลว แตจะตองเนนวาจะพัฒนาเพิ่มพูนตอ
อยางไร มิติคุณภาพ (Rubrics) ก็จะนํามาใชทั้งการอธิบาย มอบหมายงาน และการประเมินตาม
สภาพจริง ชี้แนวการพัฒนาเพิ่มพูน 

7. การเรียนรูรวมกัน การอภิปรายโตแยงกัน ทําใหสมองทํางานมากขึ้นพัฒนามาก
ขึ้น ในบทเรียนตางๆ ผูสอนจึงตองมีกิจกรรมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันความรูจึงจะ
แตกฉานหลายแงมุม นําไปใชไดจริง และยังเปนการเสริมสรางสังคมใหเปนหน่ึงเดียวกันอีกดวย 
 
 1.6 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
  จากหลักการ ทฤษฏีและแนวทางที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
ไดมีนักวิชาการหลายทาน นําไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
  แมคคารธี (McCarthy. 1980; อางอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ.  2548: 79-82) ได
เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ที่คํานึงถึงแบบการเรียนของผูเรียน 4 แบบ กับการ
พัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล โดยแบงออกเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ขั้นสรางคุณคาและประสบการณ (สมองซีกขวา) ผูสอนสรางประสบการณตรงที่
เปนรูปธรรมเพ่ือเชื่อมความรูเกาใหกับผูเรียนและควรกระตุนใหผูเรียนคิดหรือสรางแรงจูงใจเพ่ือให
ผูเรียนอยากเรียนรูและสนใจในสิ่งที่เรียน 

2)  ขั้นวิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) ผูสอนควรใหผูเรียนวิเคราะห 
ประสบการณโดยการอภิปราย และฝกใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุมอยางหลากหลาย เชน ชวยกันระดม
สมองอภิปรายรวมกัน เปนตน 
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3)  ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ผูสอนควรใหผูเรียน
บูรณาการประสบการณและนําความรูที่ไดมาเชื่อมโยงกับความรูเพ่ือนําไปสูความเขาใจความคิด
รวบยอด โดยผูวิจัยมีบทบาทในการเตรียมขอมูล ใหขอมูลสาธิต แลวใหผูเรียนคนควา 

4)  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) ผูสอนควรใหทฤษฎีหรือความคิด
รวบยอด แกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจ กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากใบ
ความรู แหลงวิทยากรทองถิ่น การสาธิต เปนตน 

5)  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (สมองซีกซาย) ผูสอนควรใหผูเรียน
ไดลองปฏิบัติโดยผานประสาทสัมผัส เชน การทดลองจากใบงานการทดลอง การทําแบบฝกหัด เปน
ตนโดยผูสอนมีหนาที่ชี้แนะและอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน 

6)  ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง (สมองซีกขวา) ผูสอนควรเปด
โอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถเพื่อสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการของตน 

7)  ขั้นวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช (สมองซีกซาย) ผูสอนควรใหผูเรียน
วิเคราะหชิ้นงานเพื่อนําไปสูการประยุกตหรือดัดแปลงชิ้นงานใหดีขึ้น 

8)  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับผูอ่ืน (สมองซีกขวา) ผูสอนควรเปด
โอกาสใหผูเรียนแสดงชิ้นงาน เพ่ือใหเพ่ือน ๆ ไดชื่นชม ซึ่งเปนการแบงปนโอกาสทางดานความรู
และประสบการณใหผูอ่ืนไดซาบซึ้ง  

เจนเซน (Jensen, 2000: 33-38) ไดสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ใชสมอง
เปนฐาน (Brain – Based Learning) โดยแบงออกได 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1)  ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) ในขั้นน้ี คือ การเตรียมกรอบงานเพื่อการ
เรียนรูใหมและเริ่มใชสมองของผูเรียน เกิดการทํางานอยางตอเนื่อง ในขั้นนี้กระบวนการเรียนการ
สอน มักจะเนนการทบทวนเรื่องการนําเสนอเปนภาพ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของ หากผูเรียนมีความรู
เดิมมากอนก็จะทําใหการเรียนรูเร็วขึ้น เชน การฟงเรื่องตลกอาจไมขําเลยหากไมรูเร่ืองเดิมมากอน  

2)  ขั้นรับรู (Acquisition Stage) นิวรอนสของประสาทจะทํางานเชื่อมโยงกับ 
แหลงขอมูลในการรับรู ไดแก การอภิปราย การบรรยาย การใชเครื่องมือทางการเห็น การใหสิ่งเรา
จากสิ่งแวดลอม ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ การแสดงบทบาทตัวอยาง การอาน การทํา
โครงการกลุม การทํากิจกรรมคู ฯลฯ ดังน้ัน การใหผูเรียนเรียนรูบางสิ่งบางอยางได ก็ควรใหเขาได
พูดไดปฏิบัติ เน่ืองจากสมองจะซึมซับขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เปนสวนเล็ก ๆ มาประสานตอกันได 
การใหรูปแบบและประสบการณจะทําใหสมองของผูเรียนรับรูไดมากขึ้น จนกระทั่งจับขอมูลสําคัญได 
สมองอาจจะสรางเง่ือนไข และการรับกฎเกณฑโดยรวม ซึ่งผูเรียนอาจปรับได บอยครั้งที่มักพบวาทั้ง
ในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน สิ่งที่ผูสอนสอนอาจไมใชสิ่งที่ผูเรียนเรียนรู ดังน้ันในการเรียนการสอนจึง
ตองใหสมองของผูเรียนรับรูและใหผูเรียนไดประสบการณตาง ๆ จากการเรียนรูเอง สัดสวนของเวลา
ที่ผูเรียนไดปฏิบัติและพูด ควรมีมากกวาการนั่ง และการฟง ผูสอนสวนใหญมักจัดเวลาสําหรับ
ผูเรียนนอยมากในการปฏิบัติการทดลอง การอภิปราย การทบทวนความรู และผลที่ไดรับก็คือ ตอง
มาสอนกันใหม มาตรฐานการศึกษาตองการใหผูเรียนมีความเขาใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น มีการคิด
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วิเคราะห และขยายเนื้อหาสาระที่เรียน แตในทางตรงกันขาม ผูสอนกลับไมขยายกรอบเวลาให
ผูเรียนไดเรียนรูที่กวางขึ้น 

3)  ขั้นขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration Stage) ชองวางสําคัญในการเรียน
การสอน คือ ชองวางระหวางสิ่งที่ผูสอนอธิบาย กับสิ่งที่ผูเรียนเขาใจ การลดชองวางนี้ ผูสอน
จําเปนตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการเขาใจสิ่งที่เรียนไดลึกซึ้งขึ้น และไดขอมูลยอนกลับดวยกลวิธีให
ความหมายโดยนัย หรืออยางแจมแจง (Explicit) ผูสอนใหการแกไขควบคูกับการสอน โดยหลักการ
ของการคิดอยางมีวิจารญาณ การขยายความโดยนัยหรืออยางแจมแจง เปนเรื่องสําคัญในขั้นตอนนี้ 
กลวิธีที่ใหความหมายอยางแจมแจง ไดแก การให คําเฉลย การตรวจสอบ การยอความหรือสรุป
ความ การใหขอมูล สําหรับการใหความหมายโดยนัย ไดแก การเลนบทบาทสมมุติ การไปศึกษา
นอกสถานที่  การใชประสบการณในชีวิตจริง การขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมในสิ่งที่เรียนรู จะชวยให
สมองมีโอกาสไดจัด วิเคราะห ตรวจสอบและเรียนรูไดลึกซึ้งขึ้น การทํางานของระบบประสาทจะ
พัฒนาไดโดยการลองผิดลองถูก ยิ่งมีการทดลองฝกปฏิบัติและไดขอมูลยอนกลับมากขึ้นเทาใด 
คุณภาพในการทํางานของสมองก็จะย่ิงดีขึ้นเทานั้น การเรียนโดยการทองจําอาจจะชวยใหสามารถ
ทําคะแนนในการสอบได แตอาจจะไมทําใหสามารถคิดในระดับสูงได ดังน้ัน ผูเรียนจึงควรไดขอมูล
ยอนกลับในการเรียนรูใหมากอยางพอเพียง การเรียนรูสิ่งอ่ืน ๆ ก็จะตามมาไดเอง ประโยชนที่
ผูเรียนจะไดรับก็คือ การมีโอกาสไดทบทวนและประเมินงานของตัวเองและของผูอ่ืน พรอมทั้งได
ขอมูลยอนกลับที่เปนเรื่องเปนราวดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

4)  ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stage) แมจะมีการใหกระบวนการ
ขยายรายละเอียด ในการเรียนรูเพ่ิมเติม โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดทดลอง หรือมีปฏิสัมพันธในการ
เรียนการสอน การทรงจํา ก็อาจดีหรือไมดีได ขึ้นอยูกับความสามารถในการเก็บกักความทรงจํานั้น 
ๆ ของแตละบุคคล ซึ่งมีองคประกอบหลายประการดวยกัน เชน การพักผอนที่เพียงพอ ระดับของ
อารมณ บริบท อาหาร คุณภาพและปริมาณของการเชื่อมโยงระดับของสมอง สภาวะของผูเรียน 
ความรูเดิม ฯลฯ การพักผอนอยางพอเพียงจะชวยใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในการรวบรวมขอมูล อาหารที่ดีมีประโยชนก็สามารถทําใหรางกายไดรับสารที่ชวยใหการทรงจําที่ดี
ได 

5)  ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช (Functional Integration Stage) ในขั้นน้ี ผูเรียนจะ
สามารถระลึกสิ่งที่เรียนรู และนําไปใชได 
    ขั้นตอนที่ถือวาสําคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งผูสอนตองตระหนักเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอันเปนปจจัยสําคัญที่จะใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูไดตามที่คาดหวัง 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยการพูด และการปฏิบัติกิจกรรม 
   ปราณี ออนศรี (2552: 89-90) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน หรือ ACTOR Model ดังนี้  

   ขั้นตอนที่ 1 วิธีเพ่ือการผอนคลาย (Approach to Relaxation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิด
ที่วา การตื่นตัวที่ผอนคลายเปนการพยายามลดความกลัวในตัวผูเรียนและเสริมบรรยากาศที่ทาทาย
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การเรียนรู ผูเรียนควรไดรับการทาทายที่มีความเฉพาะตน ซึ่งจะกระตุนจิตใจของผูเรียนใหมีความ
ตื่นตัวที่จะเรียนรู เชน การเปดเพลงคลาสสิกใหเด็กฟง การทําสมาธิกอนเรียนเพ่ือใหเด็กสงบและ
เปนการปรับคลื่นสมองพรอมที่จะเรียนรู ทําบรรยากาศในชั้นเรียนที่ผอนคลายเพื่อใหผูเรียนไดใช
ความสามารถอยางเต็มที่  

  ขั้นตอนที่ 2 การใชผังมโนทัศน (Concept Mapping) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา มนุษย
ทุกคนตองการแสวงหาความหมายและเกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ที่จะรูจักชื่อ รูจัก         
การรวมกลุมของสิ่งตางๆหรือที่เรียกวา การจัดแบบแผน ซึ่งเปนการเขาใจความหมายการรวมกลุม   
การแยกประเภท การตัดสินใจ การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดประเภท มนุษยจะรับรูและเลือกสิ่งที่
ตองการจะรู สมองจะรับรูและจัดแบบแผนสิ่งที่มีความหมายตอตัวเรา สมองและจิตใจตองการและ
รับรูสิ่งที่คลายคลึงกันโดยอัตโนมัติ และขณะเดียวกันก็จะแสวงหาและตอบสนองตอสิ่งเราใหมๆ 
สมองพยายามที่จะเขาใจและจัดแบบแผนของสิ่งที่ปรากฏและสรางความประทับใจตอแบบแผนที่มี
ความหมายสําหรับผูเรียน ขั้นตอนนี้ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูและทบทวนความรูเดิม 
ประมาณ 10-15 นาที โดยใชคําถามในการนําอภิปราย ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปประเด็นจาก
การอภิปราย เพ่ือจะเชื่อมโยงกับความรูใหม จากนั้นผูสอนบรรยายตามหัวขอเน้ือหา แลวใหผูเรียน
แตละกลุมรวมกันเขียนผังมโนทัศนในเนื้อหาที่เรียนตามใบงานพรอมทั้งนําเสนอผังมโนทัศนและให
เพ่ือนๆรวมอภิปราย จากนั้นผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากการอภิปราย  

  ขั้นตอนที่ 3 การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา 
สมองจะเรียนรูไดดีนั้น การเรียนการสอนจะตองอิงอยูกับบริบทที่เกี่ยวของ และสมองจะเขาใจและจํา
ไดดีเม่ือมีความจําแบบเชื่อมโยง เพ่ือใหผูเรียนสามารถระบุแบบแผนตางๆของความรูไดและ
สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณที่มีอยูกอนได พยายามหลีกเลี่ยงการแยกขอมูลออกจากบริบท 
เพราะ  การแยกขอมูลออกจากบริบทจะทําใหการเรียนรูยากตอการทําความเขาใจ เน่ืองจากผูเรียน
ไมเห็นความเชื่อมโยงกับบริบท หรือประสบการณในชีวิตประจําวันของผูเรียน ขั้นตอนนี้ใหผูเรียน
แตละกลุมศึกษาจากสถานการณที่กําหนดใหในใบงาน รวมกันเสนอแนวคิดและนําเสนอ เพ่ือนๆรวม
อภิปราย จากนั้นผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากการอภิปราย  
  ขั้นตอนที่ 4 การบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา 
การเรียนรูของสมองจะดีขึ้นถาใชสมองทั้ง 2 ซีกไปดวยกัน ความพรอมในการเรียนรูของสมองนั้น
ควรมีการออกกําลังกายควบคูกันไปดวย ซึ่งการบริหารสมองเปนการชวยใหการทํางานของสมองซีก
ซายและขวาเชื่อมโยงทํางานประสานกันไดดี ติดตอสื่อสาร รวมทั้งประเมินสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง
ตามหลักเหตุผล ความสามารถในการรับรูความคิดเห็นของผูอ่ืนก็จะพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วดวย
เชนกันและยังสงผลใหเกิดความผอนคลายอีกดวย ขั้นตอนนี้ใหผูเรียนฝกการบริหารสมอง ตามทาที่
กําหนดใหประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและขวาทํางานประสานกัน มีการผอนคลายและ
เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น  
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  ขั้นตอนที่ 5 การคิดไตรตรอง (Reflection) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา สมองเม่ือมีการ
รับรูหรือเรียนรูสิ่งตางๆ จะมีการดําเนินการกับขอมูล การพิจารณาและไตรตรอง ซึ่งเกิดขึ้นทั้งใน
ขณะที่มีสติรูตัวและซึมซับในลักษณะแบบไมรูตัว เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียน เพราะการเรียนรูเกิดจากการประมวลผลประสบการณทั้งหมด ขั้นตอนนี้ใหผูเรียนฝกการ
คิดไตรตรองจากประเด็นคําถามที่นําเสนอในใบงาน  
     จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและรูปแบบที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและสรางเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ใชแนวคิด 4 ทาน คือ อาร. เอ็น. เคน และ จี. เคน (R. N. Caine; & G. 
Caine. 2009) ซึ่งเสนอหลักการ 12 ประการในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทฤษฏีพหุ
ปญญาของการดเนอร (Gardner. 1993) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดใชความสามารถทางปญญาหลายดาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ลีลาการเรียนของแตละบุคคล ทฤษฏีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT  ของแมคคารธี (McCarthy. 
1980) ในการสงเสริมใหสมองทั้งซีกซายและขวาทํางานอยางสมดุล  และใชการบริหารสมอง (Brain 
Gym) ของเดนนิสสัน (Dennison. 1981)ในการผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียดและเตรียมความ
พรอมของผูเรียนกอนการเรียนรูการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นบริหารสมอง 
(Brain-Gym) 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to Information) 4. 
ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) และ 6. ขั้นขยาย
ความรู (Extension) หรือ BRAISE Model ดังนี้ 

1)  ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) ในขั้นนี้เปนการผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียด 
และเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรูซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วาการเรียนรูของสมองจะดี
ขึ้นถาใชสมองทั้ง 2 ซีกไปดวยกัน ความพรอมในการเรียนรูของสมองนั้นควรมีการออกกําลังกาย
ควบคูกันไปดวย ซึ่งการบริหารสมองเปนการชวยใหการทํางานของสมองซีกซายและขวาเชื่อมโยง
ทํางานประสานกันไดดี ทําใหสมองไดรับออกซิเจนมากขึ้น เกิดคลื่นแอลฟา ซึ่งผูเรียนจะรูสึกผอน
คลาย ไมเครียดทั้งดานรางกายและจิตใจ สมองจะเรียนรูไดเร็ว มีความจําที่ดี และยังชวยสงเสริม
ทักษะดานตางๆ เชน ทักษะทางภาษา ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน ทักษะดานการคิด
เชน การคิดเชิงสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดคํานวณ คิดบวก ทักษะดานการเคลื่อนไหวเชน  
การเคลื่อนไหวอยางมีทิศทาง และยังทําใหมีสมาธิกับสิ่งที่ทํา และความกระตื้อร้ือรนในการทํางาน
และกิจกรรมตางๆ โดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองตามทาที่กําหนดใหประมาณ 5-10 นาที เพ่ือให
สมองซีกซายและขวาทํางานประสานกัน มีการผอนคลาย เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นทําใหมีสมาธิใน
การเรียนรู  

2)  ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) ในขั้นน้ีเปนการนําเขาสูบทเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิด
ที่วาสมองจะเกิดการเชื่อมโยงของระบบประสาทมากที่สุดเม่ือมีโอกาสไดลองเสี่ยงกับอะไรอยางหนึ่ง
แตสมองจะทํางานลดลงเมื่อตกอยูในสาวะที่ถูกขมขู ดังน้ันจึงควรเสริมสรางบรรยากาศที่ทาทายการ
เรียนรู เพ่ือกระตุนจิตใจของผูเรียนใหมีความตื่นตัวที่จะเรียนรูเปนความตื่นตัวแบบผอนคลาย โดย
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ผูสอนเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหดีที่สุด เพ่ือกระตุนและยั่วยุใหผูเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหคนหาคําตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของ
ผูเรียน 

3)  ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to Information) ในขั้นน้ีเปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วามนุษยทุกคนมีสมอง แตสมองของแต
ละคนลวนแตกตางกัน ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม โดยแตละคนจะมีแบบแผนของการ
เรียนรู (Learning style) ความสามารถ และเชาวปญญาที่แตกตางกัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหหลากหลายซึ่งคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนไดรับสาระความรูที่เปนแกน
สาร 

4)  ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วาสมองเรียนรูจาก
การลงมือทําและจากการฝกฝนเพราะการฝกฝนเปนกระบวนการที่ชวยใหการเชื่อมโยงของเซลล
สมองในวงจรการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ในขั้นนี้เปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ โดยนํา
ความรูที่ไดมาลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนการเพิ่มและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

5)  ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วา มนุษยทุกคน
ตองการแสวงหาความหมายและเกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ที่จะรูจักชื่อ รูจักการรวมกลุม
ของสิ่งตางๆหรือที่เรียกวา การจัดแบบแผน ซึ่งเปนการเขาใจความหมายการรวมกลุม   การแยก
ประเภท การตัดสินใจ การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดประเภท มนุษยจะรับรูและเลือกสิ่งที่ตองการ
จะรู  สมองจะรับรูและจัดแบบแผนสิ่งที่มีความหมายตอตัวเรา สมองและจิตใจตองการและรับรูสิ่งที่
คลายคลึงกันโดยอัตโนมัติ ขณะเดียวกันก็จะแสวงหาและตอบสนองตอสิ่งเราใหมๆ สมองพยายามที่
จะเขาใจและจัดแบบแผนของสิ่งที่ปรากฏและสรางความประทับใจตอแบบแผนที่มีความหมาย
สําหรับผูเรียน ในขั้นนี้ใหผูเรียนสรุปความรูที่คนพบจากการทํากิจกรรมที่หลากหลายเปนความคิด
รวบยอดในรูปแผนผังความคิด (Mind map) หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและ
ประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

6)  ขั้นขยายความรู (Extension) ซึ่งมีที่มาและแนวคิดที่วาสมองมนุษยเลือกรับรู 
เรียนรู และจดจําในสิ่งที่มีความสําคัญหรือมีความหมายตอตนเองซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรูตัวและ
ซึมซับในลักษณะแบบไมรูตัว เปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน เพราะการ
เรียนรูเกิดจากการประมวลผลประสบการณทั้งหมด การเรียนรูที่ดีควรจะทิ้งโจทยอะไรใหผูเรียนได
คิดตอ ในขั้นนี้ใหผูเรียนสามารถสรางความคิด หรือการสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการ
ประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน 
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  สรุปแนวคิดรปูแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานไดดังภาพประกอบ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 สรุปแนวคดิรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 

2.  แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 2.1  ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู  
   รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความหมายในลักษณะเดียวกับระบบการเรียนการสอน ซึ่ง
นักวิชาการในปจจุบันนิยมใชคําวารูปแบบการจัดการเรียนรู เ พ่ือใหสอดคลองตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2551) โดยไดใหความหมาย
ของการจัดการเรียนรูไวดังนี้  

  ทิศนา แขมมณี (2545: 221) กลาววารูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง สภาพหรือ
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ที่จัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธี
สอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขามาชวยทําใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่
ยึดถือ ซึ่งไดรับการพิสูจน ทดสอบหรือยอมรับวามีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนแบบแผนในการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบน้ันๆ  ซึ่งแตละรูปแบบมีวัตถุประสงคที่
แตกตางกัน กลาวคือ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
domain) การพัฒนาดานจิตพิสัย (Affective domain) การพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psychomotor 

รูปแบบการจัดการเรียนรู 

โดยใชสมองเปนฐาน 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 

2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 

3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to  

    Information) 

4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) 

5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension) 

ทฤษฏีการจัดการเรียนรู
แบบ 4 MAT  

(Mccarthy. 1980) 

การบริหารสมอง  
(Brain Gym) 

(Dennison. 1980) 

ทฤษฏีพหุปญญา 
(Multiple 

Intelligence) 
(Gardner. 1993) 

การเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (Brain-
Based Learning) 
(R. N. Caine; & G. 

Caine. 2009) 
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domain) การพัฒนาดานทักษะกระบวนการ (Process skills) หรือ การบูรณาการ (Integration) 
ทั้งน้ีรูปแบบดังกลาวลวนเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      พัชรี ศรีสังข (2551) กลาววารูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึงกระบวนการจัดการ
ใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณ 
หรือไดฝกหัด หรือไดกระทําโดยไดรับการเสริมแรงอยางมีประสิทธิภาพสัมพันธกันอยางตอเน่ืองและ
ประสานงานกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอยางคอนขางถาวรกับ
ผูเรียน ตามขีดความสามารถที่มีไดบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว 

      ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551) กลาววารูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึงการกระทํา
หรือการแสดงออกของผูสอนในการจัดกิจกรรมใดๆ เชนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัด
สภาพแวดลอม การจัดวัสดุอุปกรณและสื่ออํานวยความสะดวก การจัดชั้นเรียน การสรางบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสถานการณตางเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียนรู 

      สรุปไดวารูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึงการจัดประสบการณที่มีคุณคาใหกับ
ผูเรียนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการศึกษาที่วางไว ทั้งที่เปนการอบรมสั่งสอน การออกแบบ
ประสบการณ การจัดสภาพการณ การใชสถานการณหรือการจัดกิจกรรมโดยใชสถานการณ 
สิ่งแวดลอมและสิ่งอ่ืนๆเขาชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 กําหนดวา การศึกษาตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังไดกําหนดรายละเอียดของการจัด
กระบวนการเรียนรูวา ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มี
ความรอบรู ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา
ใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จึงเปนที่มาในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจะออกแบบตามวัตถุประสงค โดยผูใชตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของ
รูปแบบจึงเกิดผลสําเร็จไดดี และสามารถนํารูปแบบไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนที่เหมาะสม
ตอไป กอนที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชควรตองมีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎี รวมถึงการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไขตอไป ทั้งน้ีในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู จะประกอบดวยขั้นตอนหลักเปนระยะ ๆ ซึ่งแตละระยะหรือแตละขั้นตอน
จะมีผลลัพธ (Product) และมีการสงทอดตอ (Deliverable) ไปยังขั้นตอนตอไป จนถึงขั้นสุดทายจึงมี
การประเมินผลเพื่อปรับปรุง ตามขั้นตอนดังน้ี (Gemmell. 2001; วารินทร รัศมีพรหม. 2542: 45-
89) 
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1)  การวิเคราะห (Analysis) เปนการสํารวจปญหา หรือประเมินความตองการ 
และวิธีการ ทั้งวิเคราะหกิจกรรม ผูเรียนและแหลงเรียนรู แลวนํามากําหนดวัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

2)  การออกแบบ (Design) เปนขั้นที่เกี่ยวของกับการตั้งวัตถุประสงค กําหนด
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู เลือกและออกแบบสื่อที่ตองการใช 

3)  การพัฒนา (Developing) เปนกระบวนการใหรายละเอียดเนื้อหาความรู 
กิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัด สื่อและวัสดุการสอน ซึ่งรวมทั้งการเขียนในรูปพิมพเขียว 
(Blueprint) แสดงกระบวนการตาง ๆ และการผลิตวัสดุอุปกรณ ที่จะใชในการเรียนรู 

4)  การนําไปทดลองใช (Implementation) ในบริบทของสภาพที่เปนจริง 
5)  การประเมินผลหรือการควบคุม (Evaluation or control) เพ่ือใชเปนขอมูล

ยอนกลับ และนําไปปรับปรุงรูปแบบใหดีขึ้น 
  ขั้นตอนตาง ๆ อาจมีความหลากหลาย บางรูปแบบอาจเปลี่ยนชื่อขั้นตอน หรือนําบาง
ขั้นตอนไปแทรกไวในขั้นตอนอ่ืน เน่ืองจากไมสามารถจะตัดตอนออกจากกันได ตองทําตอเน่ืองกัน
ไปหรือสลับกันอยูบาง เชน ขั้นของการออกแบบและขั้นของการพัฒนา (วารินทร รัศมีพรหม. 2542 
: 47) 
  นอกจากขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา เพ่ือใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังกลาว
ขางตนแลว เซเลอร และคนอื่นๆ (Saylor, et al.  1981: 294-299 อางอิงจาก คณาพร คมสัน.  
2540: 75) ไดเสนอสิ่งที่ควรจะพิจารณาในการเลือกดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนไว 
ดังนี้ 

1)  มีเปาหมาย และวัตถุประสงค ที่ตองการใหผูเรียนบรรลุ (Goals and 
objectives begin sought) 

2)  การมีโอกาสสูงสุดที่จะสามารถบรรลุเปาหมายหลาย ๆ ประการ (Maximize 
opportunities to achieve multiple goals) 

3)  ความสามารถในการสรางแรงจูงใจของผูเรียน (Student motivation) 
4)  การพิจารณาหลักการพื้นฐานทางทฤษฎี และหลักการเรียนรูประกอบ 

(Principles of learning) 
5)  ความสะดวกในการใชเครื่องมือ และแหลงเรียนรู (Facilities, equipment  

and resource) และความยืดหยุนในการปรับใชในสภาพการณตาง ๆ 
  สวนจอยส และเวล (Joyce; & Weil.  1996: 11-25) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูไววา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูควรตองมีปรัชญา และ
ทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู กอนที่จะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียน การ
สอนที่พัฒนาขึ้นไปใชควรตองมีการวิจัย เพ่ือเปนการทดสอบทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไข เพ่ือเปนหลักประกันที่เชื่อถือไดวา
รูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นใชไดสะดวก และไดผลดีในสถานการณจริง ซึ่งการพัฒนารูปแบบการ
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จัดการเรียนรู อาจออกแบบใหใชไดอยางกวางขวาง หรือเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งก็
ได โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายหลัก เพ่ือการพิจารณาใชรูปแบบการจัดการเรียนรู กลาวคือถาผูใช
นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลัก จะทําใหเกิดผลสูงสุด แตสามารถนํา
รูปแบบนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนไดถาเห็นวาเหมาะสม ซึ่งอาจทําใหไดผลสําเร็จลดนอยลง 
 2.3  การจัดการเรียนรูวิชาเคมีในสถาบันการพลศึกษา 

   สถาบันการพลศึกษาเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีโดยมีทั้งหมด 17 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตกระบี่ กรุงเทพ ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม ชลบุรี ตรัง 
เพชรบูรณ มหาสารคาม ยะลา ลําปาง ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี อุดรธานี และ
อางทอง ซึ่งเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชาคือวิทยาศาสตรการกีฬา และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนหลักสูตร 4 ป ตามหลักสูตรนักศึกษาจะตองเรียนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี เคมีทั่วไป 3(2-2-5)  
ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) ฟสิกสทั่วไป 3(2-2-5) ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3  (2-2-5) และคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
3(3-0-6)  

  รายวิชา เคมีทั่วไป (General Chemistry) เปนวิชาพื้นฐานสาขาเคมี ที่จัดสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีใหกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งอาจเรียกชื่อใน
รายวิชาที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถาบันอุดมศึกษาในแตละแหง เน้ือหาก็มีการยืดหยุนตาม
หลักสูตรตางๆ กรณีของรายวิชาเคมีทั่วไป ที่จัดสอนในสถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  

               
   ลักษณะรายวิชา 

  1. รหัสและชื่อวิชา  วท 021001  เคมีทั่วไป (General Chemistry)   
  2. สภาพรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  3. ระดับรายวิชา  ชั้นปที่ 1 
  4. พ้ืนฐาน   - 
  5. เวลาศึกษา  72 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห 

 ทฤษฎี 2 คาบ ปฏิบัติ 2 คาบตอสัปดาห 
 และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 5 ชั่วโมง 
 ตอสัปดาห 

  6. จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 
  7. คําอธิบายรายวิชา  ศึกษาหลักการทางเคมี  อะตอม  ธาตุ  สารประกอบ พันธะเคมี  

สมบัติของสสาร  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  กรด  เบส  เกลือ  
น้ํา  สารอาหาร สารปนเปอน  พลังงานจากแหลงตางๆ  และ
ปฏิบัติการในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวของ 
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  จากคําอธิบายรายวิชาจะเห็นวา วิชานี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนนําความรูทางเคมีไป 
ประยุกตใชในวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน  แตจากประสบการณในฐานะผูสอนพบวา เน้ือหาสาระ
ของวิชาเคมีนี้คอนขางมาก และธรรมชาติของวิชาก็คอนขางยาก จึงเปนเรื่องยากสําหรับผูเรียนที่ไม
มีพ้ืนฐานของการเรียนวิชาเคมีมากอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีคอนขางต่ํา และมีเจต
คติเชิงลบตอการเรียนวิชาเคมี จึงเปนการยากที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู และเห็นคุณคาของการ
เรียนรูวิชาเคมี แลวสามารถนําความรูทางการเรียนวิชาเคมีไปประยุกตใชในวิชาชีพและใน
ชีวิตประจําวันได  ดังนั้นผูสอนควรนําเทคนิคการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหเขาใจในธรรมชาติของการ
เรียนรู โดยเฉพาะการทํางานของสมอง ซึ่งเปนกลไกการเรียนรูที่สําคัญมาจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีความสุขกับกิจกรรมการเรียนรูโดยแสดง
ใหเห็นวาการเรียนวิชาเคมีไมใชสิ่งไกลตัว เน้ือหาไมยากเกินกวาจะเรียนรูไดดวยตนเอง และทําให
เห็นวาทุกคนลวนมีศักยภาพในการเรียนรู 
 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
 3.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนคุณลักษณะเกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคคลที่ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ จากการไดรับมวลประสบการณซึ่งเปนผลจากการเรียนการสอน 
มีผูกลาวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวแตกตางกัน ดังนี้  
   สเปนซ และเฮลมวิช (สุขุม มูลเมือง. 2539: 21; อางอิงจาก Spench; & Helmritch. 
1983: 12) ไดใหนิยามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํากิจกรรมของ
บุคคลแตละบุคคล ซึ่งสามารถประเมินไดจากผลการปฏิบัติของเขา โดยอาศัยเกณฑจากภายนอก
หรือภายในเพื่อใชในการแขงขันกับคนอื่น หรือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเปนเลิศ 
   อารโนลด และไมลี (สิริวรรณ พรหมโชติ. 2542: 17; อางอิงจาก Arnold; & Meili. 
1972: 6) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตอง
อาศัยความพยายามอยางมากซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์มาจากการกระทําที่ตองอาศัยความสามารถทั้ง
รางกายและสติปญญา ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนผลของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน
โดยอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจากกระบวนการที่ตองอาศัย
การทดสอบ เชน การสังเกตหรือการตรวจการบานหรืออาจใชรูปแบบของเกรดของโรงเรียน ซึ่งตอง
อาศัยกระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควรหรืออาจไดจากการวัดดวยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วๆ ไป 
   ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 1 – 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ดานเน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร 
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     บังอร ภัทรโกมล (2541: 31) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
ตางๆที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะวัดหลังการเรียน และ
ตองวัดตามจุดประสงคของวิชา หรือเน้ือหาที่สอน ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ 
     จินตนา ชวยดวง (2547: 29) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถในการที่จะพยายามเขาถึงความรูซึ่งเกิดจากการกระทําที่ประสานกันและอาศัยความ
พยายามอยางมากทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา
แสดงออกในรูปของความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 
     อรสา เอ่ียมสะอาด (2548: 7) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถทางการเรียนรูในสาระวิทยาศาสตร ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 
     นันทิพิทย รองเดช (2549: 30) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หมายถึงความสามารถที่จะเรียนรูวิทยาศาสตร โดยจะตองอาศัยความพยายามในการศึกษาคนควา
หาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
     นภาพร วงศเจริญ (2550: 40) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความรู ความสามารถในการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ไดเรียนมาแลว และวัดไดจาก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     รัชดาภรณ เชื้อเล็ก (2551: 37) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
หมายถึงการใชความรูความสามารถในการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร โดยใชความรูทาง
วิทยาศาสตรสัมพันธกับการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมีการวัดผลสัมฤทธิ์จาก
แบบทดสอบความรูสาระวิทยาศาสตรที่ไดเรียนมาแลว 
     จากการศึกษาเอกสารที่กลาวมา สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะ ดานความรู ความเขาใจ ความสามารถในการนํามวลประสบการณที่ไดรับจากการเรียน
การสอนและ การทํากิจกรรมตางๆ ไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัย
ไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุมทั้งในสวนของเน้ือหาความรูและ
กระบวนการแสวงหาความรู เปนปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
  3.2  องคประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
   สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 101 – 103) ไดเสนอไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  
  1) สวนที่เปนตัวความรู (Body of Knowledge) ทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดแก ขอเท็จจริง 
(Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ (Principle) กฎ (Law) ทฤษฎี (Theory) สมมติฐาน 
(Hypothesis) ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 

 
  2) สวนที่เปนกระบวนการแสวงหาความรู (Process of Scientific Inquiry) เปน
กระบวนการคิดและการทํางานอยางมีระบบ การคนหาความรู ขอเท็จจริงตางๆ จากสถานการณ               
ที่อยูรอบตัวเรา ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตั้งปญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน                 
ขั้นรวบรวมขอมูล จากการสังเกต ทดลอง และขั้นสรุปผลและการนําไปใช ดังภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
 

 3.3  การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันคือ
การสรางแบบทดสอบโดยนอกจากจะเขียนคําถามดานความรูความจําแลว ยังสามารถเขียนคําถาม
สําหรับวัดสมรรถภาพทางสมองดานอ่ืนๆ ได แผนผังการวัดสมรรถภาพทางสมองนั้นสามารถ
เรียงลําดับความสําคัญ เร่ิมจากคุณภาพขั้นต่ําสุดไปหาคุณภาพขั้นสูงสุดไดดังน้ี  (ชวาล แพรัตกุล. 
2518) 

อนุมาน 
ความรูทางวทิยาศาสตร กฏ หลักการ 

ทฤษฏ ี

สมมติฐาน มโนมติ ขอเท็จจริง อนุมานหรือความคิดสรางสรรค 
ขั้นตรวจทาน 

อุปมาน 

อุปมาน 

ปญหาเกี่ยวกับ 
- วัตถุ 
- เหตุการณ 
- ปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ 

กระบวนการแสวงหา          
ความรูทางวิทยาศาสตร 
- วิธีการทางวิทยาศาสตร 
- เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทางวิทยาศาสตร 
1. ขอเท็จจริง 
2. มโนมติ 
3. สมมติฐาน 
4. หลักการ 
5. ทฤษฏี 
6. กฏ 



 
60 

 

1) ดานความรูความจํา เปนการระลึกไดของเรื่องราวตางๆ ที่ผู เ รียนเคยมี
ประสบการณมาแลว อาจเปนเร่ืองราวที่ไดรับจากการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน จากทางบาน จาก
สิ่งแวดลอมหรือจากตัวผูเรียนเอง ซึ่งความรูนี้ยังครอบคลุมถึงการนึกออกของเนื้อเร่ืองตางๆ ทั้งที่
ปรากฏอยูในเนื้อหาวิชาโดยตรงและเกี่ยวพันกับเน้ือหาวิชานั้นๆ คําถามประเภทการวัดความจํา จะ
ถามภายในขอบเขตของเรื่องราวและหลักวิชาตามที่ผูเรียนเคยประสบมากอนแลว  

2) ดานความเขาใจ  มีวัตถุประสงคที่จะวัดวาผูเรียนสามารถจับใจความสําคัญในการ
เรียนการสอนไดหรือไม ผูเรียนสามารถนําความรูที่มีอยูแลวไปแกปญหาใหมที่คลายคลึงกับของเดิม
ไดหรือไม คําถามประเภทความเขาใจจึงตองเปนขอความใหมๆ  ที่ผูสอนกําหนดสถานการณหรือ
ถอยคําใหแตกตางจากที่ผูเรียนเคยรูเคยเห็นมาแลว 

3) ดานการนําไปใช เปนการมุงที่จะวัดผลของการศึกษาวาผูเรียนสามารถนําความรู
และเรื่องราวที่เรียนไปแลวไปใชในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่คลายคลึงกันไดหรือไม 
คือเรียนรูเร่ืองใดแลวจะสามารถนําหลักการ กฎเกณฑ และวิธีดําเนินการตางๆของเรื่องน้ันไป
แกปญหาในทํานองเดียวกันน้ันไดหรือไม 

4) ดานการวิเคราะห  สมรรถภาพดานการวิเคราะหหมายถึงความสามารถในการ
แยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ ใหกระจายออกมาเปนสวนยอยๆ คําถามดานการวิเคราะหมีความมุง
หมายที่จะฝกวาผูเรียนสามารถแยกเรื่องราวหรือแยกเหตุการณ ผลลัพธ ผลรวมของปรากฏการณ
ใดๆ ความสามารถในการวิเคราะหจะชวยใหผูเรียนทราบวาแตละเร่ืองราวน้ันๆ มีความสําคัญอยู
ตรงไหน สวนยอย ๆ เหลานั้นสัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางไร และในที่สุดจะพบวาสวนยอยๆ เหลานั้น
สามารถเชื่อมโยงเปนเรื่องราวที่สมบูรณโดยยึดหลักการหรือทฤษฎีใด ดังน้ันโจทยคําถามดานการ
วิเคราะห จะเนนถามใหผูเรียนมองทะลุลงไปถึงธาตุแทหรือตนกําเนิดของเร่ืองนั้นๆ  สมรรถภาพ
ของสมองในการวิเคราะหอยูกึ่งกลางระหวางความเขาใจและการประเมินคา 

5) ดานการสังเคราะห  โจทยคําถามดานการสังเคราะหจะตรงกันขามกับการ
วิเคราะห เปนคําถามเพื่อใหผูเรียนผสมสวนยอยๆ ใหเปนเรื่องราวเดียวกัน เปนการวัดวาผูเรียน
สามารถนําเอาหนวยความรูความจํามารอยกรองจัดระเบียบใหมใหเปนโครงสรางที่แปลกกวาเดิม 
กระจางชัดเจนกวาเดิมและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมไดหรือไม ดังนั้นผูที่จะสังเคราะหไดตองเปนผูที่
มีความสามารถทั้งความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะหมาแลวกอนเปนอยางดี จึงจะ
สังเคราะหได 

6) ดานการประเมินคา เปนการวินิจฉัยตีราคาโดยสรุปอยางมีหลักเกณฑ สิ่งที่ตีราคา
อาจจะเปนวัตถุสิ่งของหรือเปนผลงานตางๆที่เปนรูปธรรม หรือเปนความคิดเห็นที่เปนนามธรรมก็ได  
ในการประเมินคาแบบวิทยาศาสตรนั้นจะตองใชเกณฑ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) ไป
ประกอบการวินิจฉัยดวยเสมอวาสิ่งน้ันเรื่องนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด หรือมีคุณคาอยางไร กอนที่
จะประเมินคาผูประเมินตองตั้งเกณฑหรือกําหนดมาตรฐานกอน และการกําหนดเกณฑไมใชของงาย 
ดังนั้นผูสอนควรเปนผูกําหนดเกณฑขึ้นแลวใหผูเรียนนําไปใช 
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  บลูม (Bloom. 2001 ; วิทวัฒน ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. มปป. : 
ออนไลน) กลาวไววา การวัดผลดานสติปญญาควรวัดพฤติกรรม 6 ดาน ดังนี้ 

1)  จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได แสดงรายการได 
บอกได ระบุ บอกชื่อได ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความสามารถของทฤษฏีได 

2)  เขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตัวอยาง สรุป อางอิง ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฏีได 

3)  นําไปใช (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช ประยุกตใช แกไข
ปญหา ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถใชความรูในการแกไขปญหาได 

4)  วิเคราะห (Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะ การจัดการ ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถบอกความแตกตางระหวาง 2 ทฤษฏีได 

5)  ประเมินคา (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ 
ตัดสิน ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถตัดสินคุณคาของทฤษฏีได 

6)  คิดสรางสรรค (Creating) หมายถึงความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอยางเชน นักเรียนสามารถนําเสนอทฤษฏีใหมที่แตกตางไปจากทฤษฏีเดิมได   
  สมบูรณ ชิตพงษ และคนอื่นๆ (2540: 6 – 7) กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนจะตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3 ดาน คือ  

1. ดานความคิด (Cognitive domain) เปนความสามารถทางสมอง ดานการคิด 
(Thinking) เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แยกยอยเปน 6 ขั้น คือ  

1.1 ความรูความจํา (Memory) เปนความสามารถการทรงไวรักษาไว ซึ่ง
มวล ประสบการณตางๆ ที่ในชีวิตไดรับรูมา  

1.2 ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ
ตีความและ ขยายความในเรื่องราวและเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

1.3 การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําประสบการณที่
ไดรับมาไป ประยุกตใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นใหมในชีวิต 

1.4 การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการจับใจความสําคัญ 
และหา ความสัมพันธ และหลักการของสิ่งของเร่ืองราว เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

1.5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค เร่ืองราวตางๆ ขึ้นมาใหม โดยใชสิ่งเดิมมาดัดแปลงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีกวา
เดิม 

1.6 การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินประเมินคา
และสรุป ในเรื่องราวตางๆ 

2. ดานความรูสึก (Affective domain) สามารถแยกเปนคุณลักษณะที่เขาใจได
งายๆไดแก ความสนใจ ความซาบซึ้ง เจตคติ คานิยม และการปรับตัว เปนทาทีที่มีตอสิ่งตางๆ 
แบงเปน 5 ขั้น คือ 
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     2.1 การรับรู (Receiving) เปนความรูสึกฉับไวในการทีจ่ะรับรูตอสิ่งเราตางๆ 
     2.2 การตอบสนอง (Responding) เปนปฏิกิริยาตอสิง่เรา ดวยความรูสึกที่
ยินยอม เต็มใจและพอใจ  
     2.3 การสรางคุณคา (Valuing) เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกมีสวนรวมตอ
สิ่งตางๆ ตั้งแตการยอมรับ นิยมชมชอบ และเชื่อถือในสิ่งนั้น  
     2.4 การจัดระบบ (Organization) เปนการสรางความคิดรวบรวมของคุณคา
ใหเปน ระบบโดยอาศัยความสัมพันธของคุณคาในสิ่งทีย่ึดถือ 
     2.5 การสรางลักษณะนิสัย (Characterization) เปนการจัดคุณคาที่มีอยูแลว
ใหเปนระบบแลวยึดถือเปนลักษณะนิสัยประจําตัวบุคคล 
         3. ดานทักษะ (Psychomotor domain) เปนทกัษะในการปฏิบัติมี 3 ขั้น คือ 
         3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
         3.2 การทําตามแบบ (Manipulation) เปนการลงมือทําตามแบบที่สนใจ 
         3.3 การหาความถูกตอง (Precision) เปนการตดัสินใจเลือกทาํสิ่งที่เห็นวา
ถูกตอง 
         3.4 การทําอยางตอเน่ือง (Articulation) เปนการกระทําสิ่งที่ถูกตองอยาง
จริงจัง 
         3.5 การทําโดยธรรมชาต ิ(Naturalization) เปนการปฏิบัติจนเกิดทักษะ
สามารถปฏิบตัิไดโดยอัตโนมัติและเปนธรรมชาต ิ

  และณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2542: 46-49) ไดกลาวไววา ผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
หมายถึงพฤติกรรมการเรียนดานพุทธิพิสัย อันเปนผลมาจากการใชสมองรับรูและขบคิดตามเนื้อหา 
ซึ่งประกอบดวย 
         1. ความรูความจํา (Knowledge)   หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่
เคยเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือแนวคิดที่สําคัญ
ทางดานวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1.1 ความรูเกี่ยวกับความจริงเฉพาะอยาง (Specific facts)  
1.2 ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยามทางวิทยาศาสตร (Scientific  

terminologies) 
1.3 ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร (Concepts of  

science) 
1.4 ความรูเกี่ยวกับขอตกลง (Conventions)  
1.5 ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับขั้น (Trends and sequences) 
1.6 ความรูเกี่ยวกับการจําแนก การจัดประเภท และเกณฑ (Classifications, 

categories and criteria) 
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1.7 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีดําเนินการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
techniques and procedures) 

1.8 ความรูเกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร (Scientific principles 
and laws) 

1.9 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ หรือแนวคิดที่สําคัญ (Theories or major 
conceptual schemes) 
         2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย แปล
ความ ตีความ สรางขอสรุป ขยายความ หรือจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏความรูใหม และ
ความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปยังสัญลักษณหน่ึง ซึ่งเปนพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ลึกซึ้งยิ่งกวาความรูความจํา โดยจําแนกไดดังนี้ 

       2.1 ความสามารถจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูปใหม (Identification of 
knowledge in a new context) 

      2.2 ความสามารถแปลความรูจากสญัลักษณหนึ่งไปสูสัญลักษณหนึ่ง 
(Translation of knowledge from one symbolic to another) 

        3. กระบวนการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (Process of scientific 
inquiry) ประกอบดวยพฤติกรรมยอยดังนี้ 

         3.1 การสังเกตและการวัด (Observing and measuring) 
          3.2 การมองเห็นปญหาและวธิีการแกปญหา (Seeing a problem and seeking 

ways to solve It) 
          3.3 การแปลความหมายขอมูลและการสรุป (Interpreting data and 

formulating generalizations) 
         3.4 การสราง ทดสอบ และการปรับปรุงแบบจําลองหรือทฤษฎีตางๆ (Building, 

testing and revising a theoretical model) 
      4. การนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช (Application of scientific 

knowledge and skills) หมายถึงความสามารถในการผสานความรูและนํากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา การนําความรูไปใชไดนั้นจําเปนตองมีความรู ความเขาใจอยางดี
กอน 
    การสรางแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยการเรียนรู            
วิชาเคมีทั่วไปในงานวิจัยน้ีสรางแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรูรวม 5 ดาน คือ ดานความรู
ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานการวิเคราะห และดานการประเมินคา ตามแนวคิด
ของบลูมที่ปรับปรุงใหม มาใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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4.  จิตวิทยาศาสตร  
 4.1  ความหมายของจิตวิทยาศาสตร  
  จิตวิทยาศาสตร ตรงกับศัพทในภาษาอังกฤษวา Scientific mind มีความหมาย
เชนเดียวกับคําวาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific attitude)                 
นักการศึกษาไดใหความหมายของจิตวิทยาศาสตรไวแตกตางกัน ดังตอไปน้ี 
  ฮอนเดอรริช (Honderich. 1995) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง การคิดที่อยูบน
พ้ืนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตรและทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร
เปนวิธีการทางปญญาเพียงวิธีการเดียวที่ไดรับการยอมรับ ปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถจัดการ
ไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
  เดนกิ (Denki. 1997) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ความอยากรูอยากเห็น 
ความสนใจในวิทยาศาสตรความคิดอยางเปนระบบ การรูจักการออกแบบและวางแผน ทักษะการ
เรียนรูการทดลองและการสังเกต 
  วิสเซอร (Visser. 2000: Online) กลาววา จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind) 
ประกอบดวยเจตคติ (Attitude) และกระบวนการคิด (Cognitive) ที่เกี่ยวของกับการคิดทบทวน
ความคิดของตน (Metacognitive) ที่มีลักษณะเปนนิสัยของจิตใจในการวิพากษวิจารณความรูของผูรู
หรือความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งแสดงถึงความมีจริยธรรมและสุนทรียศาสตรในระดับสูงของบุคคล 
  โนวัค (Novak.  2005) กลาววา จิตวิทยาศาสตรเปนมาตรฐานของความเปนปรนัย 
ความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร และความเปนจริงที่สามารถที่จะพิสูจนไดเกี่ยวกับ ความรู ทักษะ
และเจตคติ 
  ภพ เลาหไพบูลย (2537: 12) กลาววา จิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความรูสึกนึกคิด การกระทําในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตรจะ
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีแกปญหาทางอื่นๆ เพ่ือศึกษาหาความรูใหไดผลดี 
  ศิริภรณ เเมนม่ัน (2543: 57) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง การแสดงออก
ทางดานจิตใจที่เอ้ือตอการสืบเสาะหาความรู อันไดแก การเปนคนมีเหตุมีผล มีความอยากรู               
อยากเห็น มีความซื่อสัตย มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ มีความใจ
กวางและยอมรับฟงความคิดเห็นใหมๆ เพ่ือนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 151) กลาววา               
จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind/ Scientific attitudes) เปนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคล
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ไดแก ความสนใจใฝรู ความมุงม่ัน อดทนรอบคอบ ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมี
เหตุผล การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค 
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  ทัศนภรณ แสงศรีเรือง (2548: 20) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะ
นิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลาคิด
กลาแสดงออก เสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม กระตือรือรนในการปฏิบัติงานและตรงตอ
เวลา มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุม มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน ภูมิใจในผลงานของกลุมที่
รวมกันจัดทํา และแสดงความชื่นชมยินดีกับเพื่อนกลุมอ่ืน 
  และสุวิทย  คงภักดี (2553: 85) กลาววา จิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะนิสัย 
ความเชื่อ ความคิดของบุคคลบนพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่สงผลตอประสิทธิภาพของการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความ
รับผิดชอบและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความมีระเบียบและรอบคอบ ความซื่อสัตย และความ
ใจกวาง  
  สรุปไดวาจิตวิทยาศาสตร หมายถึง คุณลักษณะนิสัย ความเชื่อ เจตคติ และ
กระบวนการคิดของบุคคลในการแสวงหาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก 
ความอยากรูอยากเห็น ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความมีระเบียบและ
รอบคอบ ความซื่อสัตย และความใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 4.2  ลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร 
  นักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร ที่เอ้ืออํานวยตอการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรไวแตกตางกันไป แตลักษณะของบุคคลที่จะมีจิตวิทยาศาสตรที่
สําคัญที่นักการศึกษามักจะกลาวถึง และผูวิ จัยสนใจที่จะศึกษาจะมีลักษณะพอสรุปไดดังน้ี 
(Neuman.  1993: 13-16; ทบวงมหาวิทยาลัย.  2525: 55-57; ภพ  เลาหไพบูลย.  2537: 12-13; 
วรรณทิพา  รอดแรงคา; และพิมพันธ  เดชะคุปต.  2542: 6-7; สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี.  2546: 15) 

1)  ความอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็น ชาง
สงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติเพ่ือแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในเรื่องตางๆ และจะมีความ
ยินดีมากที่ไดพบความรูใหม 

2)  ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม นักวิทยาศาสตรเปนผูมีความรับผิดชอบและมี
ความเพียรพยายาม ไมทอถอยเม่ือมีอุปสรรค หรือมีความลมเหลวในการทดลอง มีความตั้งใจแนว
แนตอการเสาะแสวงหาความรู เม่ือไดคําตอบที่ไมถูกตองก็จะไดทราบวาวิธีการเดิมใชไมได ตองหา
แนวทางในการแกปญหาใหม และความลมเหลวที่เกิดขึ้นน้ันก็ถือวาเปนขอมูลที่ตองบันทึกไว 

3)  ความมีเหตุผล นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมี
หลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพออธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลหา
ความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ กับ
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได แสดงหาหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนจะสรุปผล เห็นคุณคาใน
การสรุปผล เห็นคุณคาในการใชเหตุผล ยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและขอเท็จจริง 
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4)  ความมีระเบียบและรอบคอบ นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความมี
ระเบียบรอบคอบวามีประโยชนในการวางแผนการทํางานและจัดระบบการทํางาน นําวิธีการหลายๆ 
วิธีมาตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง ไตรตรอง พินิจพิเคราะห ละเอียดถี่ถวนในการ
ทํางาน ทํางานอยางเปนระบบเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

5)  ความซื่อสัตย นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความซื่อสัตย บันทึกผลหรือขอมูลตาม
ความเปนจริงดวยความละเอียดถูกตอง ผูอ่ืนสามารถตรวจสอบในภายหลังได เห็นคุณคาของการ
เสนอขอมูลดวยความเปนจริง 

6) ความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณ ขอโตแยง ขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ่ืนโดยไมยึดม่ันในความคิดของ
ตนเองฝายเดียว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พรอมที่จะหาขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับประเด็นปญหาที่ยังหา
ขอสรุปไมได 
 4.3 พฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีจิตวิทยาศาสตร  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 133-136) ไดแจกแจงถึง
พฤติกรรมที่บงชี้วานักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรดานตางๆ ไวดังนี้ 
  1)  ดานความอยากรูอยากเห็น 
   - ยอมรับวาการทดลองคนควาจะใชเปนวิธีในการแกปญหาได 
   - มีความใฝใจและพอใจใครจะสืบเสาะแสวงหาความรูในสถานการณและปญหา
ใหม ๆ อยูเสมอ  
   - มีความกระตือรือรนตอกิจกรรมและเรื่องตางๆ  
   - ชอบทดลองคนควา 
   - ชอบสนทนา ซักถาม ฟง อาน เพ่ือใหไดรับความรูเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 
  2)  ดานความรับผิดชอบและเพียรพยายาม 
   - ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย 
   - เห็นคุณคาของความรับผิดชอบและความเพียรพยายามวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
   - ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณตามกําหนดและตรงตอเวลา 
   - เวนการกระทําอันเปนผลเสียหายตอสวนรวม 
   - ทํางานเต็มความสามารถ 
   - ดําเนินการแกปญหาจนกวาจะไดคําตอบ 
   - ไมทอถอยในการทํางาน เม่ือมีอุปสรรคหรือลมเหลว 
   - มีความอดทนแมการดําเนินการแกปญหาจะยุงยากและใชเวลามาก ฯลฯ 
  3)  ดานความมีเหตุผล 
   - ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ 
   - เห็นคุณคาในการใชเหตุผลในเรื่องตางๆ 
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   - พยายามอธิบายสิ่งตางๆ ในแงเหตุและผล ไมเชื่อโชคลาง หรือคําทํานายที ่             
ไมสามารถอธิบายตามวธิีการทางวิทยาศาสตรได 
   - อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 
   - หาความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
   - ตรวจสอบความถูกตองหรือความสมเหตุสมผลของแนวความคิดตางๆ กับ
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได 
   - เสาะแสวงหาหลักฐาน/ขอมูลจากการสังเกตหรือการทดลองเพื่อสนับสนุน
คําอธิบาย 
   - รวบรวมขอมูลอยางเพียงพอกอนจะลงขอสรุปเรื่องราวตางๆ ฯลฯ 
  4)  ดานความมีระเบียบและรอบคอบ 
   - ยอมรับวาความมีระเบียบและรอบคอบเปนสิ่งที่มีประโยชน 
   - เห็นคุณคาของความมีระเบียบและรอบคอบ 
   - นําวิธีการหลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลหรือวิธีการทดลอง 
   - มีการใครครวญ ไตรตรอง พินิจพิเคราะห 
   - มีความละเอียดถี่ถวนในการทํางาน 
   - มีการวางแผนการทํางานและจัดระบบการทํางาน 
   - ตรวจสอบความเรียบรอยหรือคุณภาพของเครื่องมือกอนทําการทดลอง 
   - ทํางานอยางมีระเบียบและเรียบรอย ฯลฯ 
  5)  ดานความซื่อสัตย 
   - เสนอความจริงถึงแมจะเปนผลที่แตกตางกับผูอ่ืน 
   - เห็นคุณคาของการเสนอขอมูลตามความจริง 
   - บันทึกผลหรือขอมูลตามความเปนจริง และไมใชความคิดเห็นของตนเองเขาไป
เกี่ยวของ 
   - ไมแอบอางผลงานของผูอ่ืนวาเปนผลงานของตนเอง ฯลฯ 
  6)  ดานความใจกวาง 
   - รับฟงคําวิพากษวิจารณ ขอโตแยงหรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ่ืน 
   - ไมยึดม่ันในความคิดของตนเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   - รับฟงความคิดเห็นที่ตัวเองยังไมเขาใจและพรอมที่จะทําความเขาใจ 
   - ยอมพิจารณาขอมูลหรือแนวความคิดที่ยังสรุปแนนอนไมได และพรอมที่จะหา
ขอมูลเพิ่มเติม ฯลฯ  

  จิตวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน เปนสิ่งที่ควรปลูกฝง
ใหเกิดขึ้นในบุคคลเพราะเปนการพัฒนาคุณภาพของบุคคลโดยเฉพาะผูที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
เพราะเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะสรางบุคคลใหเปนคนที่สมบูรณ มีความสามารถในการคิดขั้น
สูง มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีระเบียบวิธีการในการดําเนินชีวิต
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําลังพัฒนา ผูที่มีจิตวิทยาศาสตรจะ
เปนผูที่รูจักใชทรัพยากรตามธรรมชาติ ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆไดอยางชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหสามารถทํางานและอยูรวมในสังคมประชาธิปไตยไดอยางดียิ่งตามความ
ตองการของสังคมแบบประชาธิปไตย ผูที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตรจึงควรไดรับการปลูกฝงจิตวิทยา
ศาสตรใหเปนอยางดีโดยใหมีลักษณะจิตวิทยาศาสตรภายในตัวบุคคล 

 
5.  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู 

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) ไวดังนี้ 

  กูด (Good. 1973: 320) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ
หมายถึง สภาพคุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติที่
บุคคลมีตอสิ่งที่ทําอยู 

  วัลแมน (Wolman. 1973: 384) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรูสึกที่มีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจ 

  วอลเลอรสไตล (Wallerstein. 1995: 27 อางอิงจาก อัครเดช จํานงคธรรม. 2549: 30) 
ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนได
วามีหรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจมีปจจัย
และองคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจ 

  สุวัฒนา ใบเจริญ (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของ
บุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ๆ เม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพื่อกระทําในสิ่งนั้น ๆ 

  ทรงสมร คชเลิศ (2543: 12) กลาววาความพึงพอใจเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ
ความรูสึก และทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจซึ่งปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมวารูสึกชอบ รูสึกพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น ๆ  
  ประภาส เกตุแกว (2546: 12) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยที่
เกี่ยวของกับอารมณ จากการไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่ง
สังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 
  อัครเดช จํานงคธรรม (2549: 31) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ 
พอใจ และประทับใจจากการไดรับการตอบสนองตามความตองการและมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จ 
ซึ่งจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม โดยสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม 
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  และเณศรา  โฉมรุง (2552: 68) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกที่ดีของ
บุคคลที่เม่ือไดรับการตอบสนองตามที่ตนเองตองการ ดังน้ัน ความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง 
ความรูสึกที่ดีๆ ที่มีตอการไดรวมปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจนบรรลุ
เปาหมายของการเรียนรูนั้น  
  สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการหรือแรงจูงใจของตนเองและมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จโดยสังเกตได
จากการแสดงออกมาทางพฤติกรรม 

5.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจ หรือที่ประทับใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงที่ไดรับ ซึ่งสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการทั้งในดานรางกายและจิตใจ บุคคลทุกคนมี
ความตองแตกตางกัน และมีความตองการหลายระดับ หากไดรับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความ
พึงพอใจ ดังน้ันการจัดการเรียนรูใด ๆ ก็ตามที่จะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูไดนั้น
จะตองตอบสนองความตองการของผูเรียน ซึ่งมาสโลว (Maslow. 1970: 69-80) ไดเสนอทฤษฎี
ความตองการที่สงผลตอความพึงพอใจสรุปไดดังนี้  

  1.  ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับขั้นความสําคัญ โดยเริ่มจากระดับ

ความตองการขั้นสูงสุด 
1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอ เม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการ

ตอบสนองแลวก็มีความตองการสิ่งใหมเขามาแทนที่ 
1.3 เม่ือความตองการในระดับหน่ึงไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใหเกิด

พฤติกรรมตอสิ่งน้ัน แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม
นั้น 

1.4 ความตองการที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความ
ตองการอยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไปก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา 

  2.  ลําดับขั้นความตองการของมนุษย มี 5 ระดับ ไดแก 
   2.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการ

พ้ืนฐานเพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหม              
ยารักษาโรค ที่อยูอาศัยและความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือ ความตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 

   2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เปนความรูสึกทีต่องการความ
ม่ันคง ปลอดภัยทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
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   2.3 ความตองการทางสังคม (Social needs) เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอการเกิด
พฤติกรรมความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ตองการความเปนมิตรและ           
ความรักจากเพื่อน  

   2.4 ความตองการที่จะไดรับการยกยองหรือมีชื่อเสียง (Esteem needs) เปน
ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู 
ความสามารถ ความเปนอิสรภาพและเสร ีและการเปนที่ยอมรับนับถอืของคนทั้งหลาย 

   2.5 ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวติ (Self-actualization needs) เปน
ความตองการระดับสูงของมนุษย อยากใหตนเองประสบผลสําเร็จสักอยางในชีวิต สวนมากจะเปน
การนึกอยากจะเปน อยากจะได ตามความคิดเห็นของตัวเอง  

5.3 วิธีสรางความพึงพอใจในการเรียน 
บลูม (Bloom. 1976: 72-74) มีความเห็นวาถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํากิจกรรม

ตามที่ตนตองการ ก็จะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุกคนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเอง 
เลือกนั้นดวยความกระตือรือรน พรอมทั้งความมั่นใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความ
พรอมทางดานจิตใจไดชัดเจน จากการปฏิบัติของนักเรียนตองานที่เปนวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือ
จากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เชน เกม ดนตรี การขับรถยนต หรืออะไร บางอยางที่
นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจโดยเสรีในการเรียน มีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจ และมี
ความสนใจเม่ือเริ่มเรียน จะทําใหนักเรียนเรียนไดรวดเร็วและประสบความสําเร็จสูง อยางไรก็
ตามบลูมเห็นวาวิธีนี้คอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลําบาก 

สุเทพ เมฆ (2531: 39) กลาววา ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน 
หมายถึง ความรูสึกพอใจการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ซึ่งมีความสําคัญใน
การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือรน เพ่ือจะ
เรียนใหเกิดประโยชนแกตนเอง 

สุรพล เย็นเจริญ (2543: 15) ไดกลาวถึง ทักษะของโรเจอรเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักเรียนในการศึกษาเลาเรียน จะเกิดจากองคประกอบตาง ๆ เหลานี้คือ คุณสมบัติของผูสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการสอนของผูสอน จึงจะประสบความสําเร็จในการ
เรียน 

สรุปไดวาการสรางความพึงพอใจในการเรียนน้ันผูสอนควรสงเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูใหตอบสนองตอความสนใจของผูเรียน การวัดและประเมินผลจะตองมี
ความหลากหลายและมีความนาเชื่อถือสามารถวัดไดครอบคลุมทุกดาน 

5.4 การวัดความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบกับระดับ

ความรูสึกของนักเรียน ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูกระทําไดหลายวิธีตอไปน้ี 
(สาโรจน ไสยสมบัติ. 2534: 39) 
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1. การใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง 
2. การสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีที่ตองอาศัยเทคนิค และความชํานาญพิเศษของผู 

สัมภาษณที่จะจูงใจใหผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
3. การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติ 

กิจกรรม และหลังการปฏิบัติกิจกรรม   
จะเห็นวาการวัดความพึงพอใจในการเรียนสามารถที่จะวัดไดหลายวิธี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 

ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมายหรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลให           
การวัดนั้นมีประสิทธิภาพนาเชื่อถือ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการวัดความ               
พึงพอใจในของผูที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 

 
6. คะแนนจุดตัด 
 6.1 ความหมายของคะแนนจุดตัด 
  คะแนนจุดตัด (Cut – off score) เปนคะแนนที่ใชสําหรับเปนเกณฑในการนําผลการ
สอบของแบบทดสอบอิงเกณฑไปเปรียบเทียบวานักเรียนมีคะแนนสูงหรือต่ํากวาคะแนนจุดตัดถา
คะแนนผลการสอบสูงกวาคะแนนจุดตัด แสดงวานักเรียนมีความรอบรู (Master) สมควรที่จะผาน
จุดประสงคการเรียนใหมตอไป แตถาคะแนนผลการสอบต่ํากวาคะแนนจุดตัดก็แสดงวานักเรียนไม
รอบรู (Nonmaster) จะตองกลับมาเรียนซอมเสริมในจุดมุงหมายในการเรียนนั้นอีก ดังน้ันคะแนน
จุดตัดจะเปนจุดที่กําหนดความสามารถขั้นต่ํา (Minimal competence) ของความตองการในการ
เรียนรู (Minimum requirement) บางครั้งเรียกวาการกําหนดมาตรฐาน (Standard setting) 
  การกําหนดคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบอิงเกณฑถือวาสําคัญมาก ถากําหนด
คะแนนจุดตัดสูงไปก็จะทําใหนักเรียนบางคนที่เรียนรูในเรื่องน้ันแลวสอบไมผานเกณฑจะตองกลับไป
เรียนซอมเสริมในเรื่องเดิมทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ซึ่งจะเปนเหตุใหการเรียน
ในหองมีปญหาขึ้น แตถากําหนดคะแนนจุดตัดต่ําเกินไปก็จะทําใหนักเรียนที่ยังเรียนไมรอบรูสอบ
ผานไดเม่ือไปเรียนในจุดประสงคใหมก็ทําใหนักเรียนเรียนไมรูเร่ือง เกิดความคับของใจในการเรียน
ทําใหการเรียนการสอนมีปญหาขึ้นเชนกัน 
  ในการกําหนดคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบในแตละครั้งน้ัน จะทําใหเกิดการตัดสิน
ผูสอบออกเปน 4 ลักษณะดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การกําหนดคะแนนจุดตัด 
  

ประเภทของความสามารถ 
ผลการสอบ 

ไมรอบรู รอบรู 

สถานภาพจริง 
(True Status) 

 

รอบรู 
 

ความคลาดเคลื่อน
แบบไมยอมรบั 

การตัดสินที่ถกูตอง 

ไมรอบรู 
 

การตัดสินที่ถกูตอง ความคลาดเคลื่อน
แบบยอมรับ 

  คะแนนจุดตัด 

 
  จากตารางจะมีลักษณะที่เกิดจากการกําหนดคะแนนจุดตัด 4 ลักษณะดัวยกันดังนี้ 
  1. ลักษณะที่เกิดจากผลการทําแบบทดสอบอิงเกณฑแลวตัดสินวานักเรียนสอบไมผาน          
ทั้ง ๆ ที่ตามสภาพจริงแลวเปนผูมีความรู จึงเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น เรียกวา ความคลาดเคลื่อน
แบบไมยอมรับ (Error of rejection) หรือความผิดพลาดแบบลบ (False negative) คือเปนผูไมรอบรู
แบบไมจริง 
  2. ลักษณะที่เกิดจากผลการทําแบบทดสอบอิงเกณฑแลวตัดสินวานักเรียนสอบผาน
เกณฑทั้งๆ ที่ตามสภาพจริงแลวเปนผูไมมีความรู จึงเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น เรียกความคลาด
เคลื่อนแบบยอมรับ (Error of acceptance) หรือความผิดพลาดแบบบวก (False positive) คือเปนผู
รอบรูแบบไมจริง 
  3. ลักษณะที่เกิดจากผลการทําแบบทดสอบอิงเกณฑแลวตัดสินวา นักเรียนสอบผาน
เกณฑและสถานะภาพจริงเปนผูมีความรู แสดงวาการตัดสินผลการสอบครั้งน้ีถูกตอง (Correct 
decision) ไมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 
  4. ลักษณะที่เกิดจากผลการทําแบบทดสอบอิงเกณฑแลวตัดสินวานักเรียนสอบไมผาน
เกณฑและสถานภาพจริงเปนผูไมมีความรู แสดงวาการตัดสินผลการสอบครั้งน้ีถูกตอง (Correct 
decision) ไมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 
  จากลักษณะ 4 ประการดังกลาวนั้น การตัดสินผลการสอบของแบบทดสอบอิงเกณฑ
หลังจากกําหนดคะแนนจุดตัดแลว ตองการการตัดสินที่ถูกตองคือ แบบที่ 3 กับแบบที่ 4 สวนแบบที่ 
1 และแบบที่ 2 นั้นไมตองการใหเกิดหรือเกิดนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังน้ัน ในการกําหนด
คะแนนจุดตัดที่เหมาะสมคือจุดที่ทําใหผลการตัดสินแบบ 1 กับ แบบ 2 (ความผิดพลาดแบบลบกับ
ความผิดพลาดแบบบวกจึงมีคานอยที่สุดหรือมีคาเปนศูนย) 
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 6.2 วิธีกําหนดคะแนนจุดตัด  
  การกําหนดคะแนนจุดตัดนั้น แฮมเบลตันและไอกเนอร (Berk. 1980: 103-107 : 
citing Hambleton; & Eignor . 1979b) ไดแบงวิธีหาคะแนนจุดตัดออกเปน 3 วิธี คือ การกําหนด 
คะแนนจุดตัดโดยวิธีพิจารณา (Judgmental methods) การกําหนดคะแนนจุดตัดโดยวิธีเชิงประจักษ 
(Empirical methods) และการกําหนดคะแนนจุดตัดแบบผสม (Combination method) ในแตละวิธีมี
รายละเอียดดังนี้ (ลวน สายยศ; อังคณา สายยศ. 2543: 268-295) 
  6.2.1 การกําหนดคะแนนจุดตัดโดยวิธีการพิจารณา 
   วิธีนี้เปนการกําหนดคะแนนจุดตัดโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาตัดสินจาก
เน้ือหาและขอสอบแตละขอ แลวคํานวณหาคาคะแนนจุดตัด ซึ่งมีผูเสนอหาคะแนนจุดตัดหลายวิธีแต
ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีของนีเดลสกี และวิธีของแองกอฟฟ ดังนี้ 

1)  วิธีของนีเดลสกี (Nedelsdy. 1954) เปนวิธีใหผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาเปนผู
พิจารณาตัวเลือกของแบบทดสอบเลือกตอบแตละขอวา ตัวเลือกใดที่คิดวานักเรียนที่มีความสามารถ
ต่ําที่สุด (Lowest D Student) จะไมเลือกตอบ นําตัวเลือกที่เหลือมาหาคาความนาจะเปนที่นักเรียน
จะเลือกตอบ เชนขอสอบมี 5 ตัวเลือกและผูเชี่ยวชาญคิดวานักเรียนที่มีความสามารถต่ําที่สุดจะไม
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก แลวตัวเลือกที่เหลือ 3 ตัวเลือกนํามาหาคาความนาจะเปนที่นักเรียนจะ
เลือกตอบมีคา 1/3 หรือ 0.33 คํานวณผลรวมของความนาจะเปนของแตละขอของแบบทดสอบใช
สัญลักษณวา M เอาคา M ของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาคํานวณคาเฉลี่ยใชสัญลักษณ Mφ และคา
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ M ใชสัญลักษณ Mσ  แลวคํานวณคะแนนจุดตัดจากสูตรดังนี้ 
 

คะแนนจุดตัด (CX) = μM + K Mσ  

 

    เม่ือ K คือคาคงตัวที่มีคา -1, 0, 1 และ 2 เม่ือใหนักเรียนที่มีความรูต่ําสุดมี
โอกาสตก 16%, 50%, 84% และ 98% ตามลําดับ ซึ่งกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาวิชา 
โดยทั่วไปแลวมักจะกําหนดคา K อยูระหวาง 0.5 ถึง 1.0  

2)  วิธีของแองกอฟฟ (Angoff. 1971) เปนวิธีที่กําหนดคะแนนจุดตัดของ
ผูเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้นโดยพิจารณาขอสอบแตละขอวาผูที่มีความรูมีคาความนาจะเปน 
(โอกาสที่จะตอบถูก) ในการตอบถูกขอนั้นอยางนอยเทาไร แลวหาคาเฉลี่ยของผูเชี่ยวชาญเหลานั้น
เปนคะแนนจุดตัด 
     6.2.2 การกําหนดคะแนนจุดตัดโดยวิธีเชิงประจักษ 
   วิธีนี้เปนการกําหนดคะแนนจุดตัดดวยคะแนนจากการทดสอบนักเรียน ซึ่งมีอยู
หลายวิธีดวยกัน เชน วิธีของลิวิงตัน (Livingston. 1975,1976) วิธีทฤษฏีการตัดสินใจ (Decision 
Theoretic Approach) ของแกลส (Glass. 1978) วิธีของฮวิน (Huynh. 1980) วิธีของครายวอลล 
(Krie-wall. 1972) วิธีหาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเดาตอบและการสุมขอสอบ (Errors due to 
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guessing and item samping) เปนตน ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีทฤษฏีการตัดสินใจของแกลสและของ 
ฮวินดังตอไปน้ี 
   1) วิธีทฤษฏีการตัดสินใจ วิธีนี้เปนการกําหนดคะแนนจุดตัดโดยแกลส (Glass.  
1978: 251-253) เปนวิธีการที่แบงนักเรียนออกเปนสองกลุมโดยอาศัยเกณฑภายนอกซึ่งอาจจะเปน
ผลการเรียนโดยปกติของนักเรียน หรือผลสําเร็จในการทํางาน แลวแบงเปนกลุมผูผานเกณฑ
ภายนอก (Pass) และกลุมไมผานเกณฑภายนอก (Fail) ในแตละกลุมเม่ือทําแบบทดสอบอิงเกณฑที่
ตองการหาคะแนนจุดตัดนั้นแลว มีจํานวนคนที่ผานและไมผานเกณฑที่กําหนดขึ้นในแตละจุดของ
คะแนนเกณฑเทาไร ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 
        เกณฑภายนอก 
  ผาน ไมผาน 

คะแนนเกณฑที่กําหนด ไมผาน PA PB 
แบบทดสอบองิเกณฑ ผาน PC PD 

 
 
 กําหนดให  PA หมายถึง สัดสวนนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑแบบทดสอบอิงเกณฑ แต
ผานเกณฑภายนอก (False negative) 
    PD หมายถึง สัดสวนของนักเรียนที่สอบผานเกณฑแบบทดสอบอิงเกณฑแต
ไมผานเกณฑภายนอก (False positive) 
    PB หมายถึง สัดสวนของนักเรียนที่สอบไมผานทั้งเกณฑแบบทดสอบอิง
เกณฑและเกณฑภายนอก 
    PC หมายถึง สัดสวนของนักเรียนที่สอบผานทั้งเกณฑแบบทดสอบอิงเกณฑ
และเกณฑภายนอก 
 สําหรับเกณฑภายนอกที่กําหนดนั้นจะมีคาไมเปลี่ยนแปลง แตคะแนนของแบบทดสอบอิง
เกณฑนั้นจะแปรผันไปตามคะแนนแตละคาของแบบทดสอบซึ่งจะทําใหคา PA, PB, PC และ PD แปร
ผันตามไปดวย และคาคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบอิงเกณฑก็คือคาของฟงกชันของคะแนนเกณฑ 
f (Cx) ที่มีคานอยที่สุด จากสูตรดังนี้ 
 

f CX  
PA  PD

PB  PC
 

  
 ในการคํานวณคะแนนจุดตัดดวยสมการดังกลาวตองยอมรับวาโอกาสที่จะจําแนกผูสอบผิด
ทางลบ (False negative: α) กับจําแนกผูสอบผิดทางบวก (False positive: β) มีคาเทากัน ถา
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พิสูจนไดวา โอกาสที่จําแนกผิดทางลบและทางบวกมีคาไมเทากันแลว จะตองคํานวณคะแนนจุดตัด
จากคาฟงกชันที่ปรับแกแลวในสูตรดังนี้ 
 

f CX  
αPA  βPD

PB  PC
 

 
 โดยกําหนดใหคาโอกาสที่จําแนกผิดทางลบ คือ α และโอกาสที่จําแนกผิดทางบวกคือ β 
มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และจะมีคาเทาไรนั้นขึ้นอยูกับผูประเมินผลการสอบจะตองคํานึงถึง
ความสําคัญสองประการนี้คือ ประการแรกคือนักเรียนสอบผานเกณฑแบบทดสอบอิงเกณฑ แตสอบ
ไมผานเกณฑภายนอกหรือสอบตกหรือเรียนไมสําเร็จควรใหความสําคัญเทาไร เปนตัวกําหนด α 
และประการที่สองคือนักเรียนที่สอบไมผานเกณฑของแบบทดสอบ แตสามารถสอบผานเกณฑ
ภายนอกหรือสามารถเรียนสําเร็จควรใหความสําคัญเทาไร เปนตัวกําหนดคา β ซึ่งโดยทั่วไปแลว
ในทางปฏิบัติการคํานวณหาคะแนนจุดตัดโดยวิธีทฤษฏีการตัดสินใจนี้มักจะกําหนดใหคาการจําแนก
ผิดทางลบ (α) กับการจําแนกผิดทางบวก (β) มีคาเทากัน 
   2) วิธีของฮวิน เปนวิธีที่กําหนดคะแนนจุดตัดดวยการจําแนกนักเรียนออกเปน
กลุมที่เรียนแลว และกลุมที่ยังไมไดเรียน สําหรับกลุมที่เรียนแลว หมายถึง กลุมที่สอบภายหลังจากที่
ไดรับการสอนและกลุมที่ยังไมไดเรียน หมายถึง กลุมที่สอบกอนไดรับการสอน หลังจากนั้นจะ
คํานวณหาคา P ของคะแนนแตละตัวที่กําหนดเปนเกณฑของแบบทดสอบอิงเกณฑ ซึ่งคา P จะแปร
ผันไปตามคะแนนที่กําหนด คะแนนจุดตัดจะเปนคะแนนเกณฑที่คํานวณหาคา P ไดคาสูงสุด ดังสูตร 
P ในตารางดังนี้ 
 

  ผลการสอบแบบทดสอบอิงเกณฑ  
  ไมรอบรู รอบรู 

 

 

กลุมที่เรียนแลว n10 n11 n11 

กลุมที่ยังไมไดเรียน n00 n01 n0 

 
 จากตารางคํานวณคา P ไดจากสูตร 
  

   P  1
2

n11
n1

n00
n0
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ไมจริง (False nonmasters: FN) นอกจากนี้ ถาเรายายคะแนนจุดตัดใหสูงขึ้นก็จะทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนแบบหนึ่ง (Type I error) เพ่ิมขึ้น นั่นคือ เปนการเพิ่มจํานวนคนที่ไมรอบรูไมจริง (FN) 
ใหมากขึ้น และทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนแบบสอง (Type II error) ลดลงนั่นคือการลดจํานวนคนที่
รอบรูไมจริง (FM) ใหนอยลง ในทางกลับกัน ถาเรายายคะแนนจุดตัดใหลดลงก็จะลดจํานวนคนที่ไม
รอบรูไมจริง (FN) แตเพ่ิมจํานวนคนที่รอบรูไมจริง (FM) แสดงวาจํานวนนักเรียนที่จําแนกออกเปน 
4 กลุม จะมากหรือนอยในแตละลักษณะยอมขึ้นอยูกับผลการสอบและการกําหนดคะแนนจุดตัด 
ดังนั้นเพื่อใหไดคะแนนจุดตัดที่เหมาะสมจะตองพิจารณาดังนี้ 

1) การพิจารณาคะแนนจุดตัดโดยใชความนาจะเปนชวยในการตัดสินใจ 
(Probability of decisions) ในการหาคะแนนจุดตัดซึ่งจะเปนคะแนนพยากรณไดดีนั้นจะตองมีการ
วิเคราะหความนาจะเปนของเหตุการณ (Outcome probabilities) จากตารางแสดงการจําแนก  
นักเรียนออกเปน 4 พวก ดังกลาวแลว คือ 
 
    ความนาจะเปนของการรอบรูจริง : P(TM) 
    ความนาจะเปนของการรอบรูไมจริง : P(FM) 
    ความนาจะเปนของการไมรอบรูจริง : P(TN) 
    ความนาจะเปนของการไมรอบรูไมจริง : P(FN) 
 
   ซึ่งความนาจะเปนของเหตุการณทั้งสี่นี้สามารถหาไดจากสัดสวนของจํานวน
นักเรียนในแตละกลุม (Cell frequencies) ตอจํานวนนักเรียนทั้งหมด (Total sample) ดังนี้ 
 
    P(TM) = TM / (M +N) 
    P(FM) = FM / (M + N) 
    P(TN) = TN / (M + N) 
    P(FN) = FN / (M + N) 
 
   เม่ือ TM แทน จํานวนนักเรียนในกลุมรอบรูจริง 
    FM แทน จํานวนนักเรียนในกลุมรอบรูไมจริง 
    TN แทน จํานวนนักเรียนในกลุมไมรอบรูจริง 
    FN แทน จํานวนนักเรียนในกลุมไมรอบรูไมจริง 
    M + N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด (M + N = TM + FN + FM + TN) 
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  จากความนาจะเปนของเหตุการณดังกลาวแลวน้ัน สามารถนํามาหาความนาจะเปน
ของผูรอบรูในประชากร (Probability or incidence of mastery in population: BR) และความนาจะ
เปนของการพยากรณวารอบรูในประชากร (Probability of predicted masters in population: SR) 
ซึ่งหาไดจากสูตร 
 
    BR = P(FN) + P(TM) 
    SR = P(TM) + P(FM) 
 
   ดังนั้น  ความนาจะเปนของผูไมรอบรูในประชากร = 1 – BR 
     ความนาจะเปนของการพยากรณวาไมรอบรู = 1 – SR 
 
   2) คะแนนจุดตัดที่เหมาะสมเปนคาที่ตัดสินใจจากการทดลองหาความนาจะเปน
ของเหตุการณหรือของแตละกลุมซ่ึงคะแนนจุดตัดที่เหมาะสมนั้นจะตองสามารถพยากรณการรอบรู
ของนักเรียนไดสอดคลองกับเกณฑที่ใชในการจําแนก นั่นคือ จะตองใหมีกลุมที่รอบรูจริงและไมรอบ
รูจริงมีจํานวนมากที่สุด หรือทําใหกลุมที่รอบรูไมจริง และไมรอบรูไมจริงมีจํานวนนอยที่สุด ดังน้ัน
คะแนนจุดตัดที่เหมาะสมจึงตองพิจารณาจากความนาจะเปน 2 แบบ โดยใหคาความนาจะเปนแตละ
แบบมีลักษณะดังนี้ 
 
   ความนาจะเปนของการตัดสินใจที่ถูก (Probability of correct decision) มี
คาสูงสุด นั่นคือจะตองมีคา P(TM) + P(TN) สูงสุด 
   ความนาจะเปนของการตัดสินใจที่ผิด (Probability of incorrect decision) มีคา
ต่ําสุด นั่นคือจะตองมีคา P(FM) + P(FN) ต่ําสุด 
 
   3) การพิจารณาคะแนนจุดตัดโดยใชสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Validity of 
coefficient) การพิจารณาคาคะแนนจุดตัดที่เหมาะสมนอกจากจะใชวิธีความนาจะเปนในการ
ตัดสินใจแลว ยังมีทางเลือกซึ่งใหผลสอดคลองกัน นั่นคือ พิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง
ของคะแนนจุดตัด ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงจะแสดงใหเห็นวา คะแนนจุดตัดที่ใชในการ
จําแนกไดดีเพียงใด ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ จําแนกแบบคาไดโคโตมัส 
(Dichotomous value) ใชสัมประสิทธิ์แบบฟ (Phi coefficient: VCφ ) ซึ่งดัดแปลงมาจากสูตรของ
แมคนีมา (Adapted from McNemar’s formula) มีสูตรดังนี้ 
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   เม่ือ VCφ   แทน สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ 
    P(TM) แทน ความนาจะเปนของการรอบรูจริง 
    BR  แทน ความนาจะเปนของผูรอบรูในประชากร 
    SR  แทน ความนาจะเปนของการพยากรณวารอบรู 
 
   จากสูตร จะเห็นวา ถา BR = SR แลวจะทําใหคา VCφ  มีคาสูงสุดเขาใกล 1.00 แต
ถา BR, SR มีคาไมเทากันหรือแตกตางกัน แลวทําใหคา VCφ  ลดลง จากคา VCφ  สามารถนํามาแปล
ความหมายไดวา ถาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนจุดตัด ( VCφ ) มีคาสูงแสดงใหเห็นวา
คะแนนจุดตัดมีความเหมาะสม 
   จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการหาคะแนนจุดตัดมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูสรางวามีความสะดวกและความถูกตองในการเก็บขอมูลมากนอยเพียงใด สําหรับการ
วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีของเบอรกเพราะเปนวิธีที่คํานวณงาย สะดวกและใชกันมากในวงการทาง
การศึกษา 
 

7.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
7.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
  งานวิจัยในประเทศ 
  ธนัตถ จันทวาท (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชการฝกอบรมแบบบูรณา

การที่มีตอความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพ้ืนฐานของครูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง
เปนครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2548 จํานวน 60 คน ที่ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากประชากร เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน กลุมทดลอง
ไดรับการฝกอบรมแบบบูรณาการ สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝกอบรมแบบบูรณาการ แบบ
แผนการทดลองครั้งน้ีเปนแบบ Randomized control group pretest – posttest design ผลการวิจัย 
พบวาครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม มีความรู
ความเขาใจในการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพ้ืนฐานเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการฝกอบรมแบบบูรณา
การ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  จารุณี  ซามาตย และคณะ (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนาแนวคิดแนวปฏิบัติของผูสอน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางสมองของ
ผูเรียนโดยใช Brain-Based Learning โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาโมเดล การพัฒนาแนวคิด
แนวปฏิบัติของครู และศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกลุมเปาหมาย
ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6 จํานวน 9 โรงเรียน 36 คน และนักเรียน 9 โรงเรียน 928 คน เขตพ้ืนที่การศึกษา 5 จังหวัด
ขอนแกน การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก แบบวัดความรูความเขาใจของผูสอน แบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผูสอนเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสัมภาษณผูสอนเกี่ยวกับการอบเชิงปฏิบัติการ 
ผลการวิจัยพบวา ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการใชนวัตกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางสมองของผูเรียนโดยใช Brain-Based Learning มีคาคะแนน
เฉลี่ยของความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูฯ อยูในระดับที่สูงมาก (9.44)  ในการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ใชหลากหลายวิธีการในการพัฒนาทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ไดแก การ
ใหความรูความเขาใจ อภิปราย ซักถาม สรางประสบการณตรงในการเรียนรูดวยตนเองดวยการ
เรียนรูในฐานปฏิบัติการเรียนรูฯ การฝกงานทางปญญา การรวมมือกันแกปญหาและเรียนรู และ
โมเดลการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูและการใชนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูทางสมองของผูเรียนโดยใช Brain-Based Learning ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ 
คือ การสรางพื้นฐานแนวคิด การสรางประสบการณ และการสรางความมั่นใจ 

  ธนิดา ผาติเสนะ (2551: บทคัดยอ) ไดพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ในวิชาเพศศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเพศศึกษา ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง 
(One group pretest-posttest design) ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ไดรับกระบวนการเรียนรูแบบ 
BBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยที่นักศึกษาที่ไดรับกระบวนการเรียนรูแบบ BBL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

   ปราณี ออนศรี (2552: บทคัดยอ) ไดพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยทําการศึกษาในนักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2551 ที่ศึกษารายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล 1 จํานวน 98 คน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง (One 
group pretest-posttest design) ใชเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (ACTOR Model) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
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คือ 1. ขั้นวิธีเพ่ือการผอนคลาย (Approach to Relaxation) 2. ขั้นการใชผังมโนทัศน (Concept 
Mapping) 3. ขั้นการถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) 4. ขั้นการบริหารสมอง (Operation 
to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการคิดไตรตรอง (Reflection) และจากการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
ฯ พบวา นักเรียนพยาบาลมีคะแนนความรูในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 กอนและหลังเรียนมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคะแนนจุดตัด (Cut-off 
score) ตามวิธีของเบอรก พบวา คะแนนความรูเฉลี่ยหลังเรียนมีคาเทากับ 29.01 ซึ่งสูงกวาคา
คะแนนจุดตัด (24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตคะแนนเจตคติตอวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 กอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมเฉลี่ยเทากับ 3.91 อยูในเกณฑ
ระดับมาก 

  จากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจะสงผลใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผูเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งไดมีการ
ศึกษาวิจัยและนําไปใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา และระดับปริญญาตรี 
  งานวิจัยตางประเทศ  

  มิลเลอร (Miller. 2004: Abstract) ไดทําการศึกษาการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวย
การสนับสนุนเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการใชการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานดวยการสนับสนุนเทคโนโลยี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี  3 กลุม กลุมแรกเปนกลุม
ครูในระดับมัธยมศึกษาจํานวน 6 คน ซึ่งมีคุณลักษณะที่ยอมรับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวย
เทคโนโลยีโดยใชในการสอนวิชาตอไปน้ี คือ วิชาสุขศึกษา วิชาฟสิกส วิชา Engineering 
graphics/CAD/Manufacturing วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาประวัติศาสตรและวิชาสารสนเทศ กลุม
ตัวอยางที่สองเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ใชการสนับสนุนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวย
เทคโนโลยี และกลุมตัวอยางที่สามเปนผูประสานงานดานเทคโนโลยีซึ่งมีหนาที่ชวยเหลือครูในการ
ใชการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยการใชเทคโนโลยีสนับสนุน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณ การสังเกต การทําแบบตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้ง
สามกลุม ผลการวิจัยพบวา สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดวยการใชเทคโนโลยี
สนับสนุนชวยใหผูเรียนตื่นตัวและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งยังมีความนาสนใจ ความอบอุนและ
สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับผูสอน ซึ่งเนนใหผูเรียนฝงตัวในการ
เรียนรู การมีปฏิสัมพันธกับเคร่ืองมือการเรียนรูที่หลากหลายรวมทั้งเพื่อนและครู โดยครูเปนเสมือน
ผูเอ้ืออํานวยการเรียนรูของผูเรียน และการใช Computer-base จะตอบสนองตอการเรียนรูดวย
สิ่งแวดลอมทางการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
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  ดูแมน (Duman. 2006: Abstract) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการสอนโดยใช
สมองเปนฐานเพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เปรียบเทียบการสอนระหวางการสอนโดยใชสมองเปนฐานและการ
สอนแบบดั้งเดิม และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งรูปแบบงานวิจัยเปนแบบ 
Pretest-posttest control group design กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 
หองเรียน ซึ่งทําการสุมตัวอยางอยางงาย ซึ่งกลุมทดลองใหเรียนโดยการสอนที่ใชสมองเปนฐาน 
และกลุมควบคุมใหเรียนโดยการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
สมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ 
และพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐานมีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบดั้งเดิม 

  โพเซียคและแซทเทิลส (Pociask; & Settles. 2007: Abstract) ไดศึกษาการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชวิธีการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งวัตถุประสงคของ
งานวิจัยน้ีคือเปลี่ยนแปลงระดับการมีสวนรวมของนักเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการ
นําวิธีการสอนแบบพหุปญญามาใชรวมกับการเรียนในบทเรียนตามปกติ ทําการศึกษาในชวงเดือน
กันยายน 2006 - มกราคม 2007 ซึ่งผลการวิจัยพบวาการนําพหุปญญามาใชรวมกับบทเรียน
ตามปกติ ชวยใหนักเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพ่ิมการ
ยอมรับตนเองตัวเองของนักเรียน เพ่ิมอัตราความคงทนในการเรียนรู สงเสริมแรงจูงใจในการเรียน 
และยังสามารถลดพฤติกรรมที่ละทิ้งภาระงานของนักเรียนไดดวย  

  ทูบา (Tuba. 2007: Abstract) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ที่มีตอความสําเร็จและความคงทนตอการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งวัตถุประสงคของการวิจัยนี้
คือ เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอความสําเร็จและความคงทนตอ
การเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา โดยไดทําการศึกษาในโรงเรียน Sehit Ali Gaffar Okkan ในภาคฤดู
ใบไมรวงระหวางป 2004-2005 รูปแบบงานวิจัยเปนแบบ Pretest-postest control group design 
ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวาความสําเร็จทางการ
เรียนและความคงทนตอการเรียนรูของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยกลุมทดลองมีความสําเร็จทางการเรียนมากกวากลุมควบคุม และผูเรียนมีทัศนะคติใน
เชิงบวกตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน และผูเรียนคิดวาการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
นั้นทําใหผูเรียนสามารถจดจําไดดี และมีประสบการณการเรียนรูที่สนุกสนานโดยไมตองจําเนื้อหา 

  ออซเดน และ กัลเตคิน (Ozden; & Gultekin. 2008: 3) ไดศึกษาผลของการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู ในรายวิชาวิทยาศาสตร 
ในการศึกษานี้เพ่ือสืบเสาะผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนของความรู ในการ
ทดลองนี้มีรูปแบบงานวิจัยคือ Pretest-postest control group design ซึ่งทําในปการศึกษา 2004-
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2005 ที่ Kütahya Abdurrahman Pasa Primary School ในเมือง Kütahya ประเทศตรุกี ซึ่งกลุม
ประชากรมี 2 หองเรียน คือ 5-A และ 5-B โดยจะแบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยแต
ละกลุมจะมีนักเรียน ชั้น ป. 5 จํานวน 22 คน ซึ่งใชเวลาในการศึกษา 11 วัน คิดเปนจํานวน 18 
ชั่วโมง ตลอดกระบวนการวิจัยกลุมควบคุมจะไดรับการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐาน ขณะที่
กลุมควบคุมไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิเคราะหการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
รวมทั้งความคงทน พบวา กลุมที่ใชการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐานและกลุมที่สอนแบบปกติ 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

  ทูเฟคซ่ี และ เดมิเรล (Tüfekçi; & Demirel. 2009: 1782) ไดศึกษาผลของการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน เจตคติ และกระบวนการเรียนรู ซึ่ง
มีจุดประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลของการเรียนรูซึ่งใชวิธีสอนที่ถูกออกแบบโดยใชสมองเปน
ฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน เจตคติ และกระบวนการเรียนรู ซึ่งรูปแบบงานวิจัยเปน
แบบ Pretest-posttest control group design โดยกระบวนการเรียนรูเปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
ที่ใชเทคนิคการสัมภาษณ จากงานวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีผลทํา
ใหการเรียนรู ความคงทน และเจตคติตอรายวิชาของนักศึกษาอยูในระดับที่สูงขึ้น 

  จากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานจะสงผลใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพ่ิมอัตราความคงทนในการเรียนรู ผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู 
มีความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรู โดยมีการศึกษาวิจัยและนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี 
 7.2  งานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจฯ 

  งานวิจัยในประเทศ 
  ศิรสา พฆันกุล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ                   

จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ               
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรหลังการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อรอุมา กาญจนี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง
PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว 
PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  นัดดา อังสุโวทัย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี จิตวิทยาศาสตรของผูเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีของผูเรียนกลุมทดลองทั้งภาพรวมและกลุมที่มีทักษะพื้นฐาน
ตางกันมีผลการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไดคาขนาดอิทธิพล
เปนไปตามเกณฑ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เนนกระบวนการเรียนรู
แบบนําตนเองในระดับปานกลาง และจิตวิทยาศาตรของผูเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน
และสูงกวากลุมควบคุม  

  อรัญญา  สถิตไพบูลย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดย
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง สนใจ
ในการเรียนมากขึ้น กลาแสดงออกและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังชวยให
ผูเรียนมีการพัฒนาทางดานทักษะการเรียนรูเพ่ิมขึ้น และนักเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมิน รอยละ 70 

  ปยรัตน ดรบัณฑิต (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการพัฒนาโมดูลการเรียนรูวิชา
เคมีวิเคราะหระดับอุดมศึกษาดวยวัฏจักรแหงการคิดคน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ พบวา ผลการเรียนรู
โดยรวมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ คาเฉลี่ย
ของคะแนนผลการเรียนรูในแตละดาน ไดแก ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลังการทดลองใชโมดูลเพ่ิมขึ้นและสูงกวา
จุดตัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ การเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางการเรียนทั้ง 
3 ดานเพิ่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 

  อัมรินทร อินทรอยู (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ในการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยวิธีการสืบคน 3 
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การสืบคนแบบปด รูปแบบที่ 2 การสืบคนแบบปดและแบบกึ่งปด และ 
รูปแบบที่ 3 การสืบคนแบบปด แบบกึ่งปดและแบบเปด พบวานักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 3 รูปแบบ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนในรูปแบบที่ 3 สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรูปแบบ
ที่ 1 และรูปแบบที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนกลุมเปาหมายทั้ง 3 รูปแบบ มี
จิตวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรดวย
วิธีการสืบคน นักเรียนที่เรียนในรูปแบบที่ 3 มีจิตวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนในรูปแบบที่ 1 
และรูปแบบที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  สาลินี  อาจารีย (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการพัฒนาหลักสูตรวิชาเคมีที่ใช
การทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนโดยใชหลักสูตรวิชาเคมีที่ใชการ
ทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น พบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรปกติที่สอน
โดยวิธีบรรยายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีความพึงพอใจของผูเรียนในการเรียนอยู
ในระดับดี-ดีมาก                    

  สุวิทย คงภักดี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนดาราศาสตรแบบสืบเสาะ
โดยใชนวัตกรรมแบบจําลองระบบโลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย (EMS- Model) ที่มีตอความเขาใจ
มโนมติดาราศาสตรพ้ืนฐาน และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะโดยใชแบบจําลองระบบโลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย (EMS- Model) พบวานักเรียนมีความ
เขาใจมโนมติดาราศาสตรพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง และไดมีโอกาสสัมผัสกับสถานการณจริงจะสงผลให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดจิตวิทยาศาสตรและมีความพึงพอใจในการเรียนรู 
 

  งานวิจัยตางประเทศ 
  บิลลิ่ง (Billings.  2002 : 840)   ไดศึกษาการประเมินผลการเรียนแบบสืบเสาะตาม

แนววัฎจักรการเรียนรูในวิชาฟสิกสระดับมัธยมศึกษา ที่มีตอความพึงพอใจในการเรียน  ซึ่งใช
ระยะเวลาในการศึกษา 5 ป  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 28 คน มีการเก็บขอมูล
โดยใชการสังเกต  แบบทดสอบและแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนดวยวัฎจักร
การเรียนรูมีความสนใจเนื้อหาวิชาเพิ่มขึ้นรอยละ  56 นักเรียนรอยละ  75  มีความสนุกกับการเรียน
แบบวัฎจักรการเรียนรู  และนักเรียนมีคะแนนระดับความสามมารถเทากับรอยละ 85 โดยสรุปการ
เรียนแบบวัฎจักรการเรียนรูเปนรูปแบบการสอนที่มีระสิทธิภาพที่สงเสริมการเรียนรูและทําให
นักเรียนมีความสนใจ และความพึงพอใจการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เกเตอรินา และ คริสสา (Katerina; & Chryssa. 2004 : 535 - 547) ไดศึกษาเจตคติ
ตอวิชาเคมีของนักเรียนเกรด 11 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรีซ งานวิจัยนี้เปนการพัฒนา
และตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดเจตคติตอวิชาเคมีของนักเรียนเกรด 11 
ประเด็นในการวัดเจตคติมี 4 ดาน คือ ความสําคัญของวิชาเคมีและเคมีในชีวิตประจําวัน ความยาก
ของวิชาเคมี ความสนใจในวิชาเคมี และประโยชนของวิชาเคมีในวิชาชีพในอนาคต ไดศึกษา           
ปจจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติของกลุมที่เรียนวิชาเคมี เชน เพศ สาขาที่เรียน และความสัมพันธ
ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีกับเจตคติตอวิชาเคมี ผลการวิจัยพบวา เจตคติของนักเรียน
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ตอวิชาเคมีมีความสัมพันธทางบวกกับความยาก 6 ขอ ความสนใจ 9 ขอ ความเปนประโยชน 3 ขอ 
และความสําคัญ 5 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน โดยการวัดสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 
0.87 0.89 0.71 และ 0.67 ตามลําดับ และยังพบวา นักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตรที่เขาเรียน
แพทยมีเจตคติทางบวกตอวิชาเคมีทั้ง 4 ดาน สูงกวานักเรียนที่เรียนสายอื่นอยางมีนัยสําคัญ และ
นักเรียนที่เรียนสายมนุษยศาสตร จะมีเจตคติทางบวกในดานความยาก ความสนใจ และประโยชน
ของวิชาเคมีนอยกวานักเรียนที่เรียนทางสายวิศวกรรมศาสตรแตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคญั
ทางดานความสําคัญของวิชาเคมี 

  อับบราฮิม (Ebrahim. 2004: Abstract) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ของนักเรียนที่เรียนตามปกติ และเรียนแบบสืบเสาะตาม
วงจรการเรียนรู โดยกลุมทดลองใชวิธีสอนแบบสืบเสาะ กลุมควบคุมใชวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตร 

  เฟง และ ทวน (Feng; & Tuan. 2005: 463-484) ไดศึกษาการใชรูปแบบการเรียนรู
แบบ ARCS เพ่ือสงเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกรด 11 
เร่ืองกรดเบส ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองมีระดับแรงจูงใจ
มากกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลองระหวางกอนกับหลังเรียนนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมนั้นมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001  

  มิทเชลล และ ฮอฟฟ (Mitchell; & Hoff. 2006: 10-19) ไดศึกษาความสนใจหรือความ
ไมสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในกรณีของการประเมินผลการเรียนอาจจะมีผลตอความหมด
กําลังใจของนักเรียนหญิงอยางไร โดยสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอระบบการประเมินผล
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร ตามแบบวัด CLS ผลการวิจัยพบวานักเรียนผูหญิงไมมีความมั่นใจใน
ระบบการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรถึงแมวาพวกเขาจะไดเกรดดีกวานักเรียนผูชายกต็าม 
แตนั่นก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนหญิงรูสึกพึงพอใจและสนใจเรียนในวิชาวิทยาศาสตร  ซึ่งจะ
สงผลเชิงลบตอการเรียนรูและแนวโนมในการประกอบอาชีพในอนาคตดวย  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูสอนตองตระหนักในเรื่องนี้ ตองหาแนวทางในการแกไข และสรางความมั่นใจใหกับนักเรียน และ
โรงเรียนก็เปนสถานที่สําคัญเชนกันที่จะสรางแรงจูงใจ และพัฒนาความเชื่อม่ันของผูเรียนใหมีความ
ม่ันใจในระบบการประเมินผลการศึกษา  

  จากผลงานวิจัยดังกลาวพบวาการจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา
วิทยาศาสตร โดยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ ไดมีโอกาสสัมผัสกับ
สถานการณจริง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปโดยใชสมองเปนฐาน 
สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ BRAISE ไปใช 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  

 ขั้นตอนนี้เปนการศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของเพื่อสรางขอสรุปแนวคิดการ
จัดการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปโดยใชสมองเปนฐาน โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนรูปจจุบันเพ่ือพิจารณา
เปาหมายการจัดการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป สภาพและปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนรู เอกสารที่ใช
ประกอบการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การสรางเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การวัดและประเมินผล ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการกําหนดองคประกอบและจุดเนนของกระบวนการจัดการเรียนรูที่จะสรางขึ้น 

1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของ             
อาร. เอ็น. เคน และ จี. เคน (R. N. Caine; & G. Caine. 2009) ทฤษฏีพหุปญญาของการดเนอร 
(Gardner. 1993) ทฤษฏีการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ของแมคคารธี (McCarthy. 1980) และการ
บริหารสมอง (Brain Gym) ของเดนนิสสัน (Dennison. 1981)  เพ่ือนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการ
จัดการเรียนรู 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู   
 2.1  นําขอมูลที่ไดจากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในตอนที ่1  
มาวิเคราะห และสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาเคมทีั่วไปโดยใชสมอง
เปนฐาน ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 2. ขั้นกระตุนสมอง 
(Rouse)  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to Information) 4. ขั้นฝกประสบการณ 
(Implementation)  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) และ 6. ขั้นขยายความรู (Extension) หรือ 
BRAISE Model ดังนี้ 
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2.1.1 ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) หมายถึง ขั้นการผอนคลายเพื่อลดความตึง
เครียดและเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู โดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองดวยทา
ตางๆ ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและขวาทํางานประสานกันรวมทั้งสรางความสมดุล
ใหกับสมองดวยการลดผลกระทบที่ทําใหรางกายตึงเครียด ทําใหเกิดการผอนคลายและเลือดไปเลี้ยง
สมองไดดีขึ้น ซึ่งทาการบริหารสมองที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

  1)  กลุมทาการเคลื่อนไหวสลับขาง ไดแก 
  ทาสายคอ วิธีปฏิบัติ หายใจเขาลึกๆ ผอนคลายหัวไหล และกมศีรษะมาขางหนา 

สายศีรษะชาๆ จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง ขณะที่หายใจระบายเอาความอึดอัดออกไป ปลายคางจะ
วาดเปนโคงนอยๆ แตกวางไปตามหนาอกขณะที่คอผอนคลาย จากนั้นวาดคางเปนวงโคงเล็กๆ เพ่ือ
ผอนคลายตรงจุดตรึงเครียด 

  ทาเลข 8 หลังยาว วิธีปฏิบัติ ยื่นแขนออกไปขางหนา แลวชูหัวแมมือออกมา หมุน
แขนเปนเลข 8 ขนาดใหญในอากาศอยางชาๆ ลักษณะทวนเข็มนาฬิกา และใชสายตาจองมองไป
พรอมๆ กับหัวแมมือที่วาดไปดวย โดยใชแขนที่ละขาง ขางละ 3 รอบจากนั้นใชแขนทั้ง 2 ขาง 

  ทาจีบ - L วิธีปฏิบัติ ใชมือขวาทําทาจีบ มือชายทําทารูปตัวแอล (L) ทําสลับขาง
กันไปมา  

  ทาโปง - กอย วิธีปฏิบัติ ยกมือทั้งสองขางขึ้น มือขางหนึ่งทําทาโปง สวนมืออีก
ขางทําทากอย ทําสลับกันไปมา 

  ทาแตะจมูก แตะหู วิธีปฏิบัติ มือขวาแตะที่หูซาย มือซายแตะที่จมูก ลักษณะมือ
ไขวกัน และสลับขางโดยเปลี่ยนมือซายแตะหูขวา มือขวาแตะจมูก ทําสลับกันไปมา 

  ทาแตะหู วิธีปฏิบัติ มือซายออมไปจับที่หูขวา สวนมือขวาออมไปจับที่หูซายและ
สลับขาง โดยเปลี่ยนเปนมือขวาออมไปจับที่หูซาย สวนมือซายออมไปจับที่หูขวา ทําสลับกันไปมา 

  2) กลุมทากิจกรรมยืดเสนยืดสาย ไดแก 
  ทานวดนอง วิธีปฏิบัติ งอขาขวา ขาซายเหยียดตรง ขณะที่เอนตัวไปขางหนา และ

หายใจออกใหคอยๆกดสนเทาซายลงกับพ้ืน ขณะที่รูสึกผอนคลายใหยกสนเทาซายขึ้นและหายใจ
ลึกๆ ทําซ้ํากัน 3 ครั้ง แลวเปลี่ยนขางทําเชนเดียวกัน ยิ่งงอเขามากเทาใดยิ่งรูสึกวานองยืดตัวมาก
ขึ้น 

  ทากระตุนตนแขน วิธีปฏิบัติ เอามือจับแขนอีกขางที่ยกชูขึ้นตรงกับระดับหู หายใจ
ออกเบาๆ ผานริมฝปากที่เมมไว ขณะเดียวกัน กระตุนกลามเนื้อโดยดันแขนสวนทางกับมือที่จับอยู
ไปใน 4 ทิศทาง (ขางหนา ขางหลัง แนบเขามาและดันออกไป) 

  3) กลุมทาบริหารเพื่อเพ่ิมพลัง 
  ทาพลังความคิด ใชหัวแมมือและนิ้วชี้จับใบหูดึงไปทางหลังเบาๆแลวกางออก 

แลวนวดเบาๆจากบนลงลาง ตามขอบใบหู 
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  ทาปุมสมอง วิธีปฏิบัติ ใชมือซายวางบริเวณไหปลาราคลําหารองหลุมตื้นๆ โดย
มือขวาวางไวที่ตําแหนงสะดือ ใหนวดในลักษณะนี้ ประมาณ 30 วินาที จากนั้นสลับตําแหนงมือทั้ง
สองขาง 

  ทาปุมขมับ ใชนิ้วชี้ทั้งสองขาง นวดขมับเบาๆ นวดเบาๆวนเปนวงกลม ใชสายตา
มองจากซายไปขวา และบนลงลาง 

  ทาหาวเพิ่มพลัง วิธีปฏิบัติ อาปากเหมือนกําลังหาว วางปลายนิ้วลงบนจุดที่รูสึก
ตึงเครียดบนกราม (หรือบริเวณรอยบุม ระหวางเนินโหนกแกมกับรูหูที่เกิดขึ้นเม่ือเวลาอาปากหาว 
เม่ือน้ิวสัมผัสจะรูสึกหยุน) ทําเสียงหาวต่ําๆ ผอนคลาย และลูบเบาๆ ใหความเครียดหมดไป 

2.1.2 ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) หมายถึง ขั้นการนําเขาสูบทเรียนโดยผูสอนเปนผู
กระตุนและสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหดีที่สุด เพ่ือกระตุนและย่ัวยุใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรู เกิดความทาทาย และชวนใหคนหาคําตอบ รวมทั้งทบทวนความรูเดิมของผูเรียน 

2.1.3 ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to Information) หมายถึง ขั้นการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลาย โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนไดรับสาระความรูที่เปนแกนสาร 

2.1.4 ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
โดยนําความรูที่ไดมาลงมือปฏิบัติเพ่ือเปนการเพิ่มและทบทวนความรูใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

2.1.5 ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนสรุปความรูที่
คนพบจากการทํากิจกรรมที่หลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด (Mind map) 
หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

2.1.6 ขั้นขยายความรู (Extension) หมายถึง ขั้นการใหผูเรียนสามารถสรางความคิด 
หรือการสรางองคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน 
 2.2 นํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาเคมี จํานวน 2 คน ดาน
การวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี ตามแบบวัดคาดัชนีความ
สอดคลอง (Item of Congruence: IOC) ซึ่งไดผลการประเมินดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
คาดัชนีความ
สอดคลอง 

(IOC) 
ความหมาย 

1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับรูปแบบการจัด     
    การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

1.00 สอดคลอง 

2.  เปาหมายของการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับรูปแบบ      
    การจัดการเรียนรู 

1.00 สอดคลอง 

3.  บทบาทของผูสอนมีความสอดคลองกับรูปแบบการจัดการ 
    เรียนรู 

1.00 สอดคลอง 

4.  บทบาทของนักศึกษามีความสอดคลองกับรูปแบบการจัดการ    
    เรียนรู 

0.67 สอดคลอง 

5.  รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมแกการนําไปใช 1.00 สอดคลอง 
6.  รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความสะดวกในการนําไปใช 1.00 สอดคลอง 
7.  รูปแบบการจัดการเรียนรูมีความชัดเจน 0.67 สอดคลอง 
8.  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถพัฒนาผูเรียนตามหลักการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

0.67 สอดคลอง 

9.  แตละขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกัน 0.67 สอดคลอง 

  
 จากตาราง 3 พบวาผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทุกรายการมีคาดัชนีความสอดคลอง              
ในระดับที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู เปาหมายของการจัดการเรียนรู และบทบาทของผูสอนมีความสอดคลอง
กับรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูก็ยังมีความ
เหมาะสมและสะดวกแกการนําไปใช 
 2.3 จัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน (BRAISE-Model) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป แบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
และแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบฯ ซึ่งมีขั้นตอนในการสราง 
ดังนี้  
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  2.3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางความรู ใชเปนเครื่องมือ
สําหรับจัดการเรียนรูใหกับกลุมทดลองมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

   2.3.1.1 ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยไดเตรียมการเพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรู โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

    1)  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาเคมีทั่วไป รหัสวิชา วท 
021001 ที่ใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูให
เหมาะสม 

 2)  กําหนดหัวขอในการเรยีนรูและเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู                 
ตามตาราง 4 
 

ตาราง 4 หัวขอการเรียนรู และเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
 

เร่ือง หัวขอการจัดการเรียนรูเร่ือง 
เวลาที่ใช 
(ชั่วโมง) 

ปฏิกิริยาเคม ี 1.  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 
 2.  สมการเคมี 2 
 3.  ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 2 
 4.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 
 5.  ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 4 

เคมีอาหาร 6. อาหารและสารอาหาร 6 
 7. สารปนเปอนในอาหาร 2 
 8. การใชพลังงานในรางกาย 2 
 9. อาหารสําหรับนักกีฬา 2 

 
   2.3.1.2 ขั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE 
Model ผูวิจัยดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย  
         1) ชื่อเร่ือง เปนชื่อที่กําหนด 9 หัวขอ 
         2) เวลา เปนการกําหนดชวงเวลาในแตละหัวขอของการจัดการเรียนรู ซึ่ง
ใชเวลา 2-6 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับเนื้อหาของแตละหัวขอ 
         3) สาระสําคัญ เปนเนื้อหาแสดงความคิดรวบยอด 
         4) จุดประสงคการเรียนรู เปนขอความที่ระบุวตัถปุระสงคการสอนที่มุงให
ผูเรียนเกิดผลการเรียนรูที่พึงประสงค 
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         5) เน้ือหาสาระ เปนรายละเอียดความรูที่ขยายจากความคิดรวบยอดของ
สาระสําคัญ 
         6) กิจกรรมการจัดการเรียนรู เปนกิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นของการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบ BRAISE Model ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก ขั้น
บริหารสมอง ขั้นกระตุนสมอง ขั้นจัดประสบการณ ขั้นฝกประสบการณ ขั้นสรุปประสบการณ และ
ขั้นขยายความรู  
         7) สื่อและแหลงเรียนรู เปนสิ่งที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู ไดแก ใบ
งาน               ใบความรู หนังสือ อินเตอรเน็ต 
         8) การวัดและประเมินผล เปนการระบุเครื่องมือวัดผล สิ่งที่วัด วิธีการวัด
และประเมินผล  
         รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูในแตละขัน้ตอน แสดงใน
ภาคผนวก ข 
   2.3.1.3 ขั้นหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการหาคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนดงันี้ 

1) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
พิจารณา             ในดานความเหมาะสมของภาษา ความเหมาะสมของเนื้อหา การลําดับเน้ือหา 
ความยากงายของเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหา บทบาทของครูผูสอนและผูเรียนในแตละขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

2) นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาเคมี 
จํานวน 3 คน ประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ตามแบบวัดคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item of Congruence: IOC)  ไดผลการประเมินดังตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 93

ตาราง 5 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

ความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคม ี 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 สมการเคม ี 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ประเภทของปฏิกิริยาเคม ี 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ปจจัยที่มีผลตออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 อาหารและสารอาหาร 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 สารปนเปอนในอาหาร 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การใชพลังงานในรางกาย 0.67-1.00 สอดคลอง 

แผนการจัดการเรียนรูที ่9 อาหารสําหรับนักกีฬา  0.67-1.00 สอดคลอง 

 
 จากตาราง 5 พบวาผูเชี่ยวชาญไดประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยมีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 1.00 ซึ่งสูงกวาระดับความสอดคลองที่กําหนดวายอมรับไดทุกแผนการ
จัดการเรียนรูและถือวาแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการ
เรียนรู 

 
  2.3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปเรื่อง
ปฏิกิริยาเคมีและเคมีอาหารในงานวิจัยน้ี เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก ใชวัดผลในดาน
ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห และการประเมินคา โดยผูวิจัยสรางขอสอบ
จํานวน 100 ขอ ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   2.3.2.1  ขั้นเตรียมการ ผูวจัิยไดเตรียมการ โดยการวิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรู 
   2.3.2.2  ขั้นสรางแบบทดสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการในการสรางแบบทดสอบตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
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1)  สรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับคุณลักษณะตามที่กําหนดไว ในการ
สรางคําถามจะตองมีความชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงายและเขียนเปนประโยคบอกเลา แตละคําถาม
จะมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว สวนตัวเลือกจะเปนประเด็นเรื่องเดียว มีความยาวใกลเคียง
กัน และกระจายคําตอบของขอสอบทั้งฉบับใหมีสัดสวนของแตละตัวเลือกใกลเคียงกัน 

2)  พิจารณาคุณภาพของแบบทดสอบใหครอบคลุมทั้งปญหาและคําถาม 
ตัวเลือกและเหตุผลในการสรางตัวเลือก รวมทั้งคําตอบที่ถูกตอง 

3)  เกณฑการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ถาไมตอบหรือตอบผิดหรือ
ตอบมากกวา 1 ขอ ได 0 คะแนน 
   2.3.2.3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบ ตามขั้นตอนดงันี้ 

1)  นําแบบทดสอบเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษา ความตรงเชิงเนื้อหา การเรียงลําดับคําถาม และความครอบคลุมของคําถาม 
แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

2)  นําแบบทดสอบไปประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใชโดยผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาเคมี จํานวน 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน โดย
ใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (Item of Congruence: IOC)  ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 
จากนั้นผูวิจัยดําเนินการแกไขขอสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3)  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่เรียนวิชาเคมีทั่วไปมาแลว จํานวน 40 คน เพ่ือหาคา
อํานาจจําแนกและคาความยากงาย โดยวิเคราะหเปนรายขอ ใชเทคนิครอยละ 27 ของจุง เตหฟาน 
(Chung-Teh Fan) คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และ ขอที่มีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.20 - 0.70 

4)  นําคะแนนของแบบทดสอบที่คัดเลือกไวมาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  
โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 197 – 198) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.85 

 เม่ือไดผลการวิเคราะหคุณภาพแลว ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
คุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 40 ขอ  แบงออกเปนการวัดผลในดานความรู ความจํา  
7 ขอ ความเขาใจ 8 ขอ การนําไปใช 9 ขอ การวิเคราะห 9 ขอ และการประเมินคา 7 ขอ ซึ่งนําไปใช
วัดผลการเรียนรูของกลุมทดลอง โดยทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนซ่ึงใชขอสอบชุดเดียวกัน 
 
  2.3.3 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
      แบบวัดจิตวิทยาศาตรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบวัดคุณลักษณะนิสัย ความ
เชื่อ เจตคติ และกระบวนการคิดของบุคคลในการแสวงหาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม ความมีเหตุผล 
ความมีระเบียบและรอบคอบ ความซื่อสัตย ความใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็น
คุณคาและประโยชนของเคมีในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพ โดยผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดจิต
วิทยาศาสตรของ นัดดา อังสุโวทัย (2550: 181-184) ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยผูวิจัยคัดเลือกมาใหครอบคุมนิยามของแตละดาน ไดแบบวัดจิตวิทยาศาสตรจํานวน 30 ขอ 
จากนั้นผูวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจิตวิทยาศาสตรตามขั้นตอนดังนี้ 

1) นําแบบวัดจิตวิทยาศาสตรเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ 
ความถูกตองของภาษา ความตรงเชิงเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

2) นําแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่เลือกไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เปนผูพิจารณาวาวัดไดตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม รวมทั้งภาษาที่
ใชเหมาะสมควรแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใด ตามแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (Item of 
Congruence: IOC)  ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นผูวิจัยดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ 

3) นําแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 
1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 40 คน 

4) หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 200) 
ไดคาความเชื่อม่ัน 0.90 
  2.3.4 แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     การสรางแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     2.3.4.1 ขั้นเตรียมการ ผูวจัิยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความ             
พึงพอใจใหครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
     2.3.4.2 ขั้นสรางแบบวัดความพึงพอใจฯ ผูวิจัยสรางแบบวัดความพึงพอใจฯ ให
ครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ จํานวน 24 ขอ และแบบสอบถามปลายเปดใหผูเรียนวิจารณและเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู โดยการวิเคราะหเน้ือหา ซึ่งการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบ
การจัดการเรียนรูพิจารณาดังน้ี (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ. 2553: 3628) คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 
ระดับมากที่สุด 3.50-4.49 ระดับมาก 2.50-3.49 ระดับปานกลาง 1.50-2.49 ระดับนอย 1.00-1.49 
ระดับนอยที่สุด 
      2.3.4.3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบวัด
ความพึงพอใจฯ ตามขั้นตอนดังนี้ 
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1) นําแบบวัดความพึงพอใจฯ เสนอใหอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
ตรวจสอบ ความชัดเจนของภาษา และความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา 

2) นําแบบวัดความพึงพอใจฯ ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และความสอดคลองของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ตามแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (Item of Congruence: IOC)  
ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นผูวิจัยดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3) นําแบบวัดความพึงพอใจฯ ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวน 40 คน 

4) หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความพึงพอใจฯโดยใชสูตรหาคา
สัมประสิทธิ์ (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.   
2538 : 200) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.83 
 

ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ BRAISE ไปใช 
  ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
  3.1 การศึกษานํารอง (Pilot study) 

   นํารูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE Model ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวมาศึกษา           
นํารองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการ
กีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ปการศึกษา 2554 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 9 คน โดยผูวิจัยเปนผูทําการสอนดวยตนเองเพื่อพิจารณาผลการเรียนรู ความ
เหมาะสมของเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู และสื่อ/แหลงการเรียนรูของแตละหนวยการ
เรียนรู บรรยากาศการเรียนรู ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใชสอน 
จากนั้นนําขอมูลหลังการศึกษานํารองมาปรับปรุงใหการจัดการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปโดยใชสมองเปน
ฐานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผลจากการศึกษานํารอง (Pilot study) ปรากฎวาโดยภาพรวมสามารถ
ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไวไดเปนอยางดีทั้งดานเนื้อหาสาระ ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล แตก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นบางในดานของสื่อและแหลงการ
เรียนรู และในดานของเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรู ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในแตละแผนการจัดการเรียนรูระหวางกอนกับหลังปรับปรุง 
 

แผนการจัดการเรียนรูที ่ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
1 2  ชั่วโมง 2  ชั่วโมง 
2 2  ชั่วโมง 

2  ชั่วโมง 
3 2  ชั่วโมง 
4 2  ชั่วโมง 4  ชั่วโมง 
5 4  ชั่วโมง 4  ชั่วโมง 
6 6  ชั่วโมง 6  ชั่วโมง 
7 2  ชั่วโมง 2  ชั่วโมง 
8 2  ชั่วโมง 2  ชั่วโมง 
9 2  ชั่วโมง 2  ชั่วโมง 
รวม 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

  

 จากตาราง 6 จะเห็นวามีการปรับรวมแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 และ 3 เปนแผนการเรียนรู
เดียวกัน โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง ทั้งน้ีเน่ืองจากเนื้อหามีความตอเน่ืองและสอดคลองกันและปรับเพ่ิม
เวลาในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 จากเดิม 2 ชั่วโมง เปน 4 ชั่วโมง เน่ืองจากลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติทําการทดลองจริงและมีการฝกคิดคํานวณ แต
เวลารวมในการจัดการเรียนรูยังเทาเดิมคือ 24 ชั่วโมง 

3.2 นําไปทดลองใชจริง 
  ขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติการหรือลงสนาม เพ่ือเก็บขอมูลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู

ที่สรางขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.2.1 แบบแผนการทดลอง 
      การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest - Posttest 
Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 249) มีรายละเอียดดังตาราง 7 
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ตาราง 7 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

   
  เม่ือ  X  แทน การจัดการเรียนรูตามรูปแบบฯ กับกลุมตัวอยาง 
    T1    แทน  การวัดผูเรียนกอนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบฯ 
    T2    แทน  การวัดผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูตามรูปแบบฯ 
  3.2.2 ประชากรและกลุมตวัอยาง  

1)  ประชากร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาชั้นปที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา ในปการศึกษา 2554 จํานวน 900 คน 

2)  กลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ BRAISE Model 
ไปใชกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ชั้นปที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน 
   3.2.3  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1)  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงรอง
อธิการบดี สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตมหาสารคาม เพ่ือขอทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

2)  ผูวิจัยเปนผูสอนกลุมตัวอยางทดลองจํานวน 40 คน โดยสอนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

3)  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 7 สัปดาห 
28 ชั่วโมง เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห โดยผูวิจัยและผูเรียน ไดทําความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรู วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยการเรียนรู
วิชาเคมีทั่วไป และจิตวิทยาศาสตร กอนดําเนินการทดลอง ขณะทดลองผูวิจัยสังเกตการทํากิจกรรม
ของนักศึกษาและคอยชวยเหลือนักศึกษาใหทํากิจกรรมไปไดดวยดี 
     4) ผูวิจัยทําการเก็บรวมรวมขอมูลหลังการทดลองทันทีในสัปดาหที่ 7 โดยทํา
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีทั่วไป วัดจิตวิทยาศาสตรและความพึงพอใจของผูเรียนใน
การจัดการเรียนรูตามรูปแบบฯ เพ่ือนําไปประเมินผลตอไป 
 3.3 สถิติที่ใชในการวิจัย 

  สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวิจัย ใชคาสถิติพ้ืนฐาน 

ไดแกคาเฉลี่ย คาความแปรปรวน คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค (Index of 
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Congruency: IOC) เทคนิครอยละ 27 ของจุง เตหฟาน คาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR20 และคา
สัมประสิทธิ (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) 
  สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 
  3.3.1 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ ใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลีย่ 
และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน                   
  3.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และจิตวิทยาศาสตร ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
   3.3.2.1 หาคะแนนจุดตัด (Cut-off score) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร ตามวิธีของ เบอรก (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2543: 
290;  
อางอิงจาก Berk.  1976: 4-9) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาเขียนกราฟเพื่อ
หาคะแนนพยากรณ (จุดที่กราฟตัดกัน) สําหรับแบงนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 
 
 

การจําแนกเกณฑ 
 

กลุมที่เรียน กลุมที่ยังไมไดเรียน 
 

 
 

คะแนนพยากรณ 

 
รอบรู 

 

รอบรูจริง (TM) 
 

 

รอบรูไมจริง (FM) 

 
ไมรอบรู 

 

ไมรอบรูไมจริง (FN) 
 

 

ไมรอบรูจริง (TN) 

 
2)  หาคาความนาจะเปนในการตัดสินอยางถูกตองของคะแนนเกณฑ คือ คา 

P(TM)+P(TN) 
3)  หาคาความนาจะเปนในการตัดสินไมถูกตองของคะแนนเกณฑ คือ คา 

P(FN)+P(FM) 
4) หาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ จากสูตร 
5)  
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 เม่ือ  VCφ            แทน คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ 
   BR           แทน คาความนาจะเปนของผูรอบรูในประชากร 
                 ไดจาก (P(FN)+P(TM)) 
   SR           แทน คาความนาจะเปนของการพยากรณผูรอบรูในประชากร 
                 ไดจาก (P(FM)+P(TM)) 
   P(TM)          แทน คาความนาจะเปนของกลุมหลังสอนและสอบผานเกณฑ 
                 ไดจาก TM/(M+N) 
    P(TN)  แทน คาความนาจะเปนของกลุมกอนสอนและสอบไมผาน  

        เกณฑ ไดจาก TN/(M+N) 
   P(FM)  แทน คาความนาจะเปนของกลุมกอนสอนและสอบผานเกณฑ 
       ไดจาก FM/(M+N) 
   P(FN)  แทน คาความนาจะเปนของกลุมหลังสอนและสอบไมผานเกณฑ 
       ไดจาก FN/(M+N) 
   M   แทน จํานวนนักศึกษาทั้งหมดหลังสอน 
   N   แทน จํานวนนักศึกษาทั้งหมดกอนสอน 
 

6) เลือกคะแนนเกณฑที่มีคาความนาจะเปนในการตัดสินอยางถูกตอง 
P(TM)+P(TN) สูงที่สุด คาความนาจะเปนในการตัดสินไมถูกตอง P(FN)+P(FM) ต่ําสุด และมีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ ( )VCφ  สูงสุด เปนคะแนนจุดตัด (Cut-off score) 
   3.3.2.2 ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนจิตวิทยาศาสตรของนักศึกษากับคะแนนจุดตัด (Cut-off score) 
โดยใชการทดสอบที ชนิด One sample t-test (บุญเรียง ขจรศิลป.  2547: 70) มีสูตรดังนี้  
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 เม่ือ  Y    แทน  คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
   μ    แทน คะแนนเกณฑมาตรฐานหรือคะแนนจุดตัด (Cut-off Score) 
   S    แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
   n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

สวนการวเิคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยใชการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู 
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เปนการประเมินผลโดยรวมของทุกขั้นตอน เพ่ือรวบรวมขอมูล 

ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ สําหรับนําไปปรับปรุงในสวนที่ยังบกพรองอยู เพ่ือใหไดรูปแบบการ
จัดการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปโดยใชสมองเปนฐานที่สมบูรณ ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1 นําคะแนนทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

4.2 เปรียบเทยีบการเกิดจิตวิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 

4.3 คํานวณคาความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน                

ในหนวยการเรียนรูวิชาเคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ไดดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนในการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาเคมีโดยใช 
      สมองเปนฐาน 

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในปจจุบัน 
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
แนวคิดพ้ืนฐานการจัดการเรียนรู  

ปรับแก 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 
การพัฒนารูปแบบฯ 

 

ขั้นตอนที่ 3 
การนํารูปแบบฯ ไปใช 

1. พัฒนารูปแบบฯ ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
-     สังเคราะหกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู 

โดยใชสมองเปนฐาน 
- การพัฒนานวัตกรรม ไดแก เอกสาร แผนการจัดการ

เรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู 

- การประเมินผลการจัดการเรียนรู 
2. ตรวจสอบรูปแบบฯ และเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ทดลองใชรูปแบบฯ ที่ปรับแลวประกอบดวยขั้นตอน 
ตอไปนี้ 

1. ดําเนินการศึกษานํารอง (Pilot study)  
2. ปรับปรุงแกไข 
3. ทดลองใชจริง 

บกพรอง 

ใชได 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินประสิทธิผล 

รูปแบบฯ 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ 

- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง  
  การใชรูปแบบฯ 
- เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรกอนและหลังการใช 
  รูปแบบฯ 
- ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนหลังการใชรูปแบบฯ 

ปรับปรุงแกไข 
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         ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงคะแนนพยากรณจุดตัด (Cutting point) ของคะแนนผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียน 
 

            จากภาพประกอบ 11 พบวาคะแนนพยากรณจุดตัด (Cutting point) คือ 16 ดังน้ันคะแนน
ในชวงน้ีจึงมีโอกาสเปนไปไดที่จะเปนคะแนนจุดตัด จึงนําคะแนนตั้งแต 14, 15, 16, 17, 18 ไป
ตรวจสอบ แลวเลือกคะแนนที่มีคาความนาจะเปนในการตัดสินถูกตองมากสุด (P(TM)+P(TN)) คา
ความนาจะเปนในการตัดสินผิดพลาดนอยสุด (P(FN)+P(FM) และคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของ

คะแนนเกณฑ ( VCφ ) มากสุดเปนคะแนนจุดตัด ไดผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงคะแนนจุดตัด (Cut-off score) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

คะแนน P(TM)+P(TN) P(FN)+P(FM) Phi Coefficient 
14 0.82 0.18 0.62 
15 0.88 0.12 0.71 
16 0.90 0.10 0.75 
17* 0.92 0.08 0.79 
18* 0.92 0.08 0.79 
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  จากตาราง 11 พบวา หลังจากนักศึกษาไดเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (BRAISE Model) นักศึกษามีคะแนนจิตวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2 คะแนนจุดตัด (Cut-off score) ของจิตวิทยาศาสตร 
    การหาคะแนนจุดตัดตามวิธีการของเบอรก (Berk. 1976: 4-9) เร่ิมตนดวยการนํา
คะแนนจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนที่ไดจากการศึกษานํารอง (Pilot study) และคะแนนกอนเรียนจาก
การทดลองจริง (Main study) มาเขียนกราฟ เพ่ือหาคะแนนพยากรณจุดตัด (Cutting point) ไดผล
ดังภาพประกอบ 12 
    

 
 

 

ภาพประกอบ 12 กราฟแสดงคะแนนพยากรณจุดตัด (Cutting point) ของคะแนนจิตวิทยาศาสตร 
 

  จากภาพประกอบ 12 พบวาคะแนนพยากรณจุดตัด (Cutting point) คือ 112 ดังน้ัน
คะแนนในชวงนี้จึงมีโอกาสเปนไปไดที่จะเปนคะแนนจุดตัด จึงนําคะแนนตั้งแต 108, 109, 110, 111, 
112,113  ไปตรวจสอบ แลวเลือกคะแนนที่มีคาความนาจะเปนในการตัดสินถูกตองมากสุด 
(P(TM)+P(TN)) คาความนาจะเปนในการตัดสินผิดพลาดนอยสุด (P(FN)+P(FM) และคา

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ ( VCφ ) มากสุดเปนคะแนนจุดตัด ไดผลดังตาราง 12 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิ จัยเ ร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานในหนวย             
การเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา สรุปสาระสําคัญของการวิจัยได
ดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักศึกษาสถาบัน             

การพลศึกษา 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตรของผูเรียน ตลอดจนความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด          
การเรียนรู 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน 
2.  นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 
3.  นักศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีจิตวิทยาศาสตร

หลังการเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัด 
4.  นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยูในระดับ

มากขึ้นไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง (Purposive sampling)                 
จากประชากรทั้งหมด โดยเลือกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาชั้นปที่ 1 สถาบัน              
การพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1/2554 
จํานวน 40 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(BRAISE-Model) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และ แบบวัดความ 
พึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู  
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 สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 2 ชั่วโมง กับ
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง กอนจัดการเรียนรู ดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดจิต
วิทยาศาสตร จากนั้นดําเนินการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE Model  เร่ือง 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และเคมีอาหาร ใชเวลา 24 ชั่วโมง  และทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ใชเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลดวยการนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนจิตวิทยาศาสตร และคะแนนความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู มาคํานวณหา
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวทําการทดสอบสมมติฐานดวยการใชการทดสอบคาที  
(t-test for dependent sample) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หรือ BRAISE Model ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ขั้นบริหารสมอง 2. ขั้นกระตุนสมอง 3. ขั้นจัดประสบการณ 4. ขั้น
ฝกประสบการณ 5. ขั้นสรุปประสบการณ และ 6. ขั้นขยายความรู ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากนี้นักศึกษามีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อีกทั้งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยูใน
ระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในหนวย             
การเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
จิตวิทยาศาสตรของผูเรียน และความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู สามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
    การสรางองคประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งประกอบดวย  
6 ขั้นตอน ไดแก 1. บริหารสมอง (Brain-Gym) 2. กระตุนสมอง (Rouse) 3. จัดประสบการณ 
(Accessing to Information) 4. ฝกประสบการณ (Implementation) 5. สรุปประสบการณ 
(Summary) และ 6. ขยายความรู (Extension) จากการตรวสอบโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามหลักการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีความชัดเจน เหมาะสมและสะดวกในการนําไปใช จากนั้นผูวิจัยได
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ BRAISE ไปใชในรายวิชาเคมีทั่วไป เร่ืองปฏิกิริยาเคมี และเคมี
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อาหาร สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ชั้นปที่ 1                   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
มาสูการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการ
เรียนรู เน้ือหา กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล สําหรับการ
นํารูปแบบการจัดการเรียนรูมาใชนั้นอยูในสวนของกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 บริหารสมอง (Brain-Gym) เปนการผอนคลายเพื่อลดความตึงเครียดและเตรียม
ความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนรู โดยใหผูเรียนฝกการบริหารสมองดวยกิจกรรมตางๆ 
ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือใหสมองซีกซายและขวาทํางานประสานกัน มีการผอนคลายและเลือดไป
เลี้ยงสมองดีขึ้น จากการสอบถามพบวาเม่ือนักศึกษาไดทําการบริหารสมองแลว รูสึกผอนคลายและ
มีสมาธิในการเรียนรู ในขณะเดียวกันก็ทําใหรูสึกตื่นตัวในการเรียนรูและเขาในเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น 
ซึ่งบางคนก็นําไปปฏิบัติเองในชีวิตประจําวันนอกจากนี้ยังไดแนะนําใหเพื่อนๆและคนในครอบครัวได
ฝกปฏิบัติดวย "ผมฝกบริหารสมอง แนะนําใหเพ่ือนๆ และคนในครอบครัว ไดลองปฏิบัติดวยครับ" 
ซึ่งการปฏิบัติเปนประจําจะแกไขขอบกพรองในการเรียนรู สมาธิสั้น วิตกกังวล รวมทั้งสรางความ
สมดุลใหกับสมองดวยการลดผลกระทบที่ทําใหรางกายตึงเครียด ฟนระดับออกซิเจนและสารเคมี              
ที่เปนประโยชนกลับคืนสูสมองชวยใหการคิดและการเรียนรูเปนไปดวยความผอนคลายและนําความ
กระตือรือรนกลับมา (นริสานันท แมนผดุง. 2551: 17)  
    ขั้นที่ 2 กระตุนสมอง (Rouse) เปนการกระตุนและยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ                 
ใฝเรียนรู เสริมสรางบรรยากาศตื่นตัวแบบผอนคลาย ในขณะเดียวกันก็มีการทบทวนความรูเดิมของ
ผูเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปสูความรูใหม ในขั้นน้ีใชเวลาประมาณ 5-10 นาที จากการสอบถามพบวาเม่ือ
เขามาในหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสื่อการเรียนที่พรอม ผูสอนยิ้มแยมแจมใสเปนกันเองและ
มีความตั้งใจในการถายทอดความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียนก็เปนสวน
หน่ึงที่ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู เกิดความสงสัย ทาทาย และชวนใหคนหา
คําตอบ   ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูโดยใชสมองที่กลาววาสภาพแวดลอมการเรียนรูที่
อุดมสมบูรณดวยการกระตุนที่หลากหลาย บรรยากาศที่เปนมิตร มีอารมณขัน ทาทายแตไมถึงกับ
กดดันที่จะสงเสริมใหผูเรียนตื่นตัวแบบผอนคลายตามธรรมชาติจะชวยสงเสริมผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีขึ้น (R. N. Caine; & G. Caine.  2009: Online; วิทยากร  เชียงกูล.  2549: 21-22) 
    ขั้นที่ 3 จัดประสบการณ (Accessing to Information) เปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
(Gardner.  1993; อางอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ.  2548: 77) เน่ืองจากสมองของแตละคนมี
เอกลักษณเฉพาะที่แตกตางกัน จึงมีแบบการเรียนรูที่ตางกัน เรียนรูไดชาเร็วตางกัน และอาจฉลาด
ในแตละดานแตกตางกัน (McCarthy. 1980; อางอิงจาก ประพันธศิริ สุเสารัจ.  2548: 77-82) ดังน้ัน
การใหขอมูลความรูหรือเสนอเนื้อหาความรูจึงควรใชยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน ผูสอน
ถายทอดความรูดวยสื่อมัลติมีเดีย ผูเรียนและเพื่อนในหองเรียนรวมกันแบงปนความรูดวยการจัด
ปฏิสัมพันธภายในกลุม การใชดนตรีเขามาชวย และผูเรียนศึกษาความรูจากแหลงขอมูลที่
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หลากหลายดวยตัวเอง ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณอยางเหลือเฟอ ในขณะเดียวกัน
การศึกษาตองชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีทั้งในภาพรวมและสวนยอยตางๆ ซึ่งควรเริ่มตนจากการสอน
ใหเขาใจภาพใหญ กอนจะไปถึงรายละเอียด จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    ขั้นที่ 4 ฝกประสบการณ (Implementation) เปนการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดย
การนําความรูที่ไดมาลงมือทําและฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งจะชวยกระตุนสมองใหตื่นตัวและ
ทํางานทุกสวน สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางถองแทและเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น จากการ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจที่ไดทําการทดลองและฝกปฏิบัติ
จริง "หนูชอบการทดลองคะ ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น" ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กลาววาสมองเรียนรูจากการลงมือทําและจากการฝกฝนเพราะการ
ฝกฝนเปนกระบวนการที่ชวยใหการเชื่อมโยงของเซลลสมองในวงจรการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ (R. N. Caine; & G. Caine.  2009: Online)   
     ขั้นที่ 5 สรุปประสบการณ (Summary) เปนการใหผูเรียนไดสรุปความรูที่คนพบจากการ
ทํากิจกรรมที่หลากหลายเปนความคิดรวบยอดในรูปแผนผังความคิด (Mind Map) เพ่ือใหงายและ
สะดวกตอการจดจํา หลังจากนั้นผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู
รวมกันเพื่อใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งและสามารถพัฒนาความเขาใจไดอยางตลอดเวลา จากการ
สอบถามนักศึกษาพบวาการสรุปความรูที่เรียนมาดวยแผนผังความคิดแลวนํามาเสนอและอภิปราย
ผลหนาชั้นเรียน ทําใหผูเรียนมีการจัดระบบความคิด และงายตอการจดจํา ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียน
มากยิ่งขึ้น "หนูชอบการทําแผนผังความคิดคะทําใหอานและจําเนื้อหาน้ันได" ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กลาววา มนุษยทุกคนตองการแสวงหาความหมายและ
เกิดมาพรอมความตองการที่จะเขาใจ ที่จะรูจักชื่อ รูจักการรวมกลุมของสิ่งตางๆหรือที่เรียกวา การ
จัดแบบแผน ซึ่งเปนการเขาใจความหมายการรวมกลุม การแยกประเภท การตัดสินใจ การจัดทํา
แผนที่ความคิด การจัดประเภท มนุษยจะรับรูและเลือกสิ่งที่ตองการจะรู  สมองจะรับรูและจัดแบบ
แผนสิ่งที่มีความหมายตอตัวเอง สมองและจิตใจตองการและรับรูสิ่งที่คลายคลึงกันโดยอัตโนมัติ 
ขณะเดียวกันก็จะแสวงหาและตอบสนองตอสิ่งเราใหมๆ สมองพยายามที่จะเขาใจและจัดแบบแผน
ของสิ่งที่ปรากฏและสรางความประทับใจตอแบบแผนที่มีความหมายสําหรับผูเรียน (R. N. Caine; & 
G. Caine.  2009: Online; อารี  สัณหฉวี.  2550) ซึ่งโดยทั่วไปแลวสมองของคนเราจะจดจําขอมูล
ในระยะสั้นไดเพียงราว 5-9 คําเทานั้น ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสหลายทางดังเชน
การจัดทําแผนผังความคิดนี้ จะสามารถสงผานไปเก็บไวสวนตางๆที่เก็บความทรงจําระยะยาวของ
สมองได (วิทยากร  เชียงกูล.  2547: 130) นอกจากใหผูเรียนไดสรุปความรูแลวการประเมินผลการ
เรียนและใหขอมูลยอนกลับหลังการเรียนรูโดยการใหความหมายอยางแจมแจง (Explicit) ไดแก การ
ใหคําเฉลยและการตรวจสอบ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับผูเรียนคือมีโอกาสไดทบทวนและประเมิน
งานของตัวเองและของผูอ่ืน (Jensen, 2000: 38)   
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     ขั้นที่ 6 ขยายความรู (Extension) เปนการใหผูเรียนสามารถสรางความคิด หรือสราง
องคความรูใหมเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน โดยการใหผูเรียนทํา
แบบฝกหัดตามใบงานที่ไดรับมอบหมาย เพราะการเรียนรูที่ดีควรจะทิ้งโจทยอะไรใหผูเรียนไดคิดตอ
เพื่อผูเรียนจะสามารถระลึกสิ่งที่เรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวันได  ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กลาววาสมองจะจัดการประสบการณ
ทั้งหมดใหเปนรูปแบบและพยายามที่จะสรางรูปแบบหรือเติมเต็มในขอมูลเพ่ือสรางประสบการณที่มี
ความหมาย ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่มีสติรูตัวและซึมซับในลักษณะแบบไมรูตัว (R. N. Caine; & G. 
Caine.  2009: Online) โดยประสบการณที่มีความหมายในที่นี้คือการอธิบายวาสิ่งตางๆสามารถ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันไดอยางไร การขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมในสิ่งที่เรียนรู จะชวยใหสมองมี
โอกาสไดจัด วิเคราะห ตรวจสอบและเรียนรูไดลึกซึ้งขึ้น(Jensen, 2000: 37) เกิดองคความรูใหมและ
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต     
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนจุดตัด (Cut-off score)  
พบวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (25.50) สูงกวาคะแนนจุดตัด (17) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาเม่ือนักศึกษาได
เรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE Model จะชวยสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูดวย BRAISE Model เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติ
การเรียนรูของผูเรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สรางเสริมประสบการณตรง 
เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของปราณี ออนศรี (2552: 107) ที่พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่สงเสริมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของดูแมน (Duman. 2006: Abstract) ที่ไดทําการศึกษาผลของ
การสอนโดยใชสมองเปนฐานเพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ออซเดน และ กัลเตคิน (Ozden; & Gultekin. 2008: 3) ที่ไดศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู ในรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนกลุมที่ใชการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐานและกลุมที่สอน
แบบปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
 2.2  จิตวิทยาศาสตร พบวานักศึกษามีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาในราย
ดานของจิตวิทยาศาสตรก็พบวาในทุกดานมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
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การจัดการเรียนรูดวย BRAISE Model เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง และมี
สวนรวมในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู สอดคลองกับ กอรดอน ดับบลิว ออลลปอรต (Gordon 
W. Allport, 1967: 3)  ที่กลาววา เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากประสบการณ โดยที่ประสบการณมีสวนใน
การสรางเจตคติ ดังนั้นการที่นักศึกษาไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนวิชาเคมีทั่วไปจึงทําให
นักศึกษาไดสะสมประสบการณตรงจึงสามารถสงเสริมใหนักศึกษามีเจตคติทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
เชนเดียวกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 6) ที่กลาวไววา การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรควรใหความสําคัญกับผูเรียนในการคิดและลงมือปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และใฝรูอยางตอเนื่อง โดยแตละ
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูดวย BRAISE Model นั้นชวยสงเสริมจิตวิทยาศาสตรดังน้ี ขั้นกระตุน
สมองซึ่งเปนขั้นสรางความสนใจของผูเรียนโดยการกระตุนดวยสถานการณ และการอภิปราย
ซักถามจนนักศึกษาเกิดความสนใจใฝรูและตองการคนหาคําตอบ เปนการสงเสริมจิตวิทยาศาสตร
ดานความอยากรูอยากเห็น และความมีเหตุผล  ในขั้นจัดประสบการณเปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูโดยการใหขอมูลความรูดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เปนการสงเสริมจิตวิทยาศาสตร
ดานความรับผิดชอบและเพียรพยายาม ขั้นฝกประสบการณเปนการใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติการ
ทดลองดวยตนเอง เปนการสงเสริมใหนักศึกษามีจิตวิทยาศาสตรดานความมีระเบียบและรอบคอบ
และดานความรับผิดชอบและเพียรพยายาม สําหรับขั้นสรุปประสบการณเปนขั้นที่นักศึกษาตอง
สรุปผลตามความเปนจริงและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน เปนการสงเสริมใหนักศึกษา
มีจิตวิทยาศาสตรในดานความซื่อสัตยในการบันทึกขอมูลและนําเสนอขอมูล มีใจกวางที่จะยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเม่ือมีการรายงานผลหนาชั้นเรียนและการอภิปรายในกลุม นอกจากนี้ในขั้น
ขยายความรูซึ่งเปนการเชื่อมโยงความรูสูการประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน เปนการสงเสริมให
นักศึกษาเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาเคมี ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการ
แสดงออกดานจิตวิทยาศาสตรอยางตอเน่ืองสงผลใหเกิดเปนนิสัยที่ติดตัวและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนผลการวิจัยที่พบวานักศึกษามีจิตวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดและสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนภาภรณ  หวานขม (2554: 57) ที่ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนพ้ืนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานมีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Salta และ Tzougrashi (2004: 542) 
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีกับเจตคติตอวิชาเคมี ซึ่งพบวามี
ความสัมพันธกันในทางบวก และนอกจากนั้นยังสอดคลองกับทูเฟคซี่ และ เดมิเรล (2009: 1782) ที่
ไดศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน เจตคติ 
และกระบวนการเรียนรู พบวาสภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีผลทําใหการเรียนรู 
ความคงทน และเจตคติตอรายวิชาของนักศึกษาอยูในระดับที่สูงขึ้น 
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 2.3 ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู พบวานักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเทากับ 4.01 อยูในเกณฑระดับความ
พึงพอใจมาก ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานไดแก ขั้น
บริหารสมอง ขั้นกระตุนสมอง ขั้นจัดประสบการณ ขั้นฝกประสบการณ ขั้นสรุปประสบการณ และ
ขั้นขยายความรู พบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน สามารถอภิปรายไดวา การ
จัดการเรียนรูที่มีการผอนคลายและเตรียมความพรอมกอนการเรียนรูดวยการบริหารสมองจะทําให
ผูเรียนมีสมาธิในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาพบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจและชอบใหมีการบริหารสมองกอนการเรียนรู "การบริหารสมองชวยใหผมรูสึกผอน
คลายและมีสมาธิในการเรียนรูอยางมากเลยครับ"  การกระตุนและยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝ
เรียนรูดวยการตั้งคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียนและการแจงวัตถุประสงคของการเรียนรูชวยใหผูเรียน
ทราบเปาหมายในการเรียนรู รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนได
ศึกษาหาความรูดวยตัวเอง จากอาจารยผูสอนและจากการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในหองเรียน ทําให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู การใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติหรือทําแบบฝกหัดดวยตนเอง ชวยให
นักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น การใหนักศึกษาไดสรุปและอภิปรายผลการเรียนรู
รวมกันดวยแผนผังความคิดเพื่อใหงายและสะดวกตอการจดจํา การเฉลยคําตอบการใหคําเฉลยและ
การตรวจสอบซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาคือมีโอกาสไดทบทวนและประเมินงานของตัวเอง
และของผูอ่ืน นอกจากนี้การใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่เนนใหเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับชีวิตประจําวัน
และนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดอยางลึกซึ้งและสามารถ
พัฒนาความเขาใจไดอยางตลอดเวลา จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนผลการวิจัยที่วานักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานของ พิมพทอง สังสุทธิพงศ 
(2555: 2) ที่วาสมองเรียนรูดวยการเก็บประสบการณซ้ําๆนําเขาเปนความทรงจําและสามารถเรียนรู
ดีเม่ือบุคลมีสุขภาพดี มีอารมณผอนคลาย มีความสุข หรือมีความพึงพอใจและที่สําคัญคือเขาใจ
ความหมายของการเรียนรู  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทูบา (Tuba. 2007: Abstract) ที่ไดศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอความสําเร็จและความคงทนตอการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา พบวาความสําเร็จทางการเรียนและความคงทนตอการเรียนรูของกลุมควบคุม
และกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งกลุมทดลองมีความสําเร็จทางการเรียน
มากกวากลุมควบคุม โดยผูเรียนมีทัศนะคติในเชิงบวกตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน และ
ผูเรียนคิดวาการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานนั้นทําใหผูเรียนสามารถจดจําไดดี และมีประสบการณ
การเรียนรูที่สนุกสนานโดยไมตองจําเนื้อหา  
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในหนวย             
การเรียนรูวิชาเคมีทั่วไป สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
จิตวิทยาศาสตรของผูเรียน และความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยมีขอแนะนําสําหรับ
การนําผลการวิจัยไปใช และขอแนะนําสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
            1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  
     1.1 ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE Model 
ใหชัดเจนกอนนําไปใช มีการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรูมาอยางดี รวมทั้งมีเทคนิคการ
กระตุนผูเรียน และสงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู  
     1.2 ผูสอนควรเตรียมสื่อการเรียนรู เครื่องมือ อุปกรณตางๆ ใหพรอม และมีการเตรียม
ความพรอม ทําความเขาใจในเนื้อหา กิจกรรมที่จะนําไปใช รวมทั้งปรับเปลี่ยน จัดการบริหารเวลา
ใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับการทํากิจกรรมแตละขั้นตอนใหมากที่สุด 
     1.3 ผูสอนควรชี้แจง ทําความเขาใจกับผูเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 
BRAISE Model เพ่ือใหผูเรียนเขาใจลักษณะ ประโยชน และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว 
     1.4 ผูสอนควรจะมีการประเมินผูเรียนตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหสามารถ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที 
     1.5 ผูสอนสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรู BRAISE Model ไปประยุกตใชสอนกับ
เน้ือหาอ่ืนๆ ที่มีธรรมชาติของรายวิชาแตกตางกันไป 
              2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
     2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(BRAISE Model) กับผูเรียนระดับอุดมศึกษาหลายกลุมที่มีบริบทแตกตางกัน 
     2.2 ควรศึกษาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BRAISE Model) 
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
     2.3 ควรศึกษาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BRAISE Model) 
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก 
     2.4 ควรศึกษาปจจัยสนับสนุนและปจจัยขัดขวางตอการเสริมสรางการเรียนรูตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BRAISE Model) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชีย่วชาญในการสรางเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี 
อาจารยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ดร. ดวงใจ  สีเขียว  
อาจารยประจําภาควิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. อาจารยทักษิณา  สวาทพงษ 
ครูชํานาญการ คณะวิทยาศาสตรการกฬีาและสขุภาพ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมทุรสาคร  
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ภาคผนวก ข 

แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองปฏิกิริยาเคมี และเคมอีาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู เรื่องปฏิกิริยาเคม ีและเคมีอาหาร 
 
ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง

การเรียนรู 
การวัดประเมินผล 

บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 
1-2 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)   

 - ผูเรียนฝกการบริหารสมองทาปุมสมอง  ทา
สายคอ ทาเลข 8 หลังยาว  และทากระตุนแขน 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบความรู 
- วีดีทัศน 
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

  2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse)  
  - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม

เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ผูสอนเปดวีดีทัศนและใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน
สนใจในการเรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

  

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู และจาก

อินเทอรเน็ต 
- ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 
point 

  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - แบงกลุมศึกษาคนควาเพิ่มเติมเรื่องปฏิกิริยา

เคมีที่แตละกลุมสนใจ  
- ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการคนหาขอมูล 

  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 

- นําเสนอหนาชั้นเรียน 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

3-4 สมการเคมีและ
ประเภทของ
ปฏิกิริยาเคมี 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- สารเคมีและ
อุปกรณในการ
ทดลอง  
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาแตะจมูก แตะ

หู ทาโปง-กอย ทาหาวเพิ่มพลัง และทานวด
นอง ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะ
มารชชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้น และตอบคําถาม - ผูสอนสาธิตการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางแมกนีเซียม

กับกรดไฮโดรคลอริก  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - จับคูกันทําแบบฝกหัดและแบงกลุมกันแขงขัน

เลนเกม  
- ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม
สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 

  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - รวมกันเฉลยและตรวจสอบคําตอบ 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง

การเรียนรู 
การวัดประเมินผล 

บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 
 สมการเคมีและ

ประเภทของ
ปฏิกิริยาเคมี (ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

5-8 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- สารเคมีและ
อุปกรณในการ
ทดลอง  
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาจีบ-L ทาโปง-

กอย ทาพลังความคิด และทานวดนอง 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - ผูสอนเปดวีดีทัศนและใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน

สนใจในการเรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - แบงกลุม และทําการทดลอง  - ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 
  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - นําเสนอผลการทดลอง 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

9-12 ปจจัยที่มีผลตออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- สารเคมีและ
อุปกรณในการ
ทดลอง  
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทากระตุนตนแขน 

ทาจีบ-L ทาแตะหู และทาสายคอ ประมาณ 5-
10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารชชาๆ
ผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - ผูสอนสาธิตการเกิดปฏิกิริยาระหวางน้ําสมสายชูกับ

ผงฟู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - แบงกลุม และทําการทดลอง  - ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 
  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - นําเสนอผลการทดลอง 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง

การเรียนรู 
การวัดประเมินผล 

บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 
 ปจจัยที่มีผลตออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนจับคูกันทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรู

โดยการเชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

13-18 อาหารและ
สารอาหาร 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- สารเคมีและ
อุปกรณในการ
ทดลอง  
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาปุมขมับ ทา

โปง-กอย ทาเลข 8 หลังยาว และทานวดนอง 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - ผูสอนใหดูภาพตัวอยางอาหารประเภทตางๆและใช

คําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจในการเรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - แบงกลุม และทําการทดลอง  - ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 
  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - นําเสนอผลการทดลอง 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 อาหารและ
สารอาหาร (ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

19-20 สารปนเปอนใน
อาหาร 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- สารเคมีและ
อุปกรณในการ
ทดลอง  
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาหาวเพิ่มพลัง 

ทาจีบ-L ทาแตะหู และทากระตุนตนแขน 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - ผูสอนเปดวีดีทัศนและใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน

สนใจในการเรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - แบงกลุม และทําการทดลอง  - ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 
  

  5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
  - นําเสนอผลการทดลอง 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 สารปนเปอนใน
อาหาร (ตอ) 

6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

21-22 การใชพลังงานใน
รางกาย 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาปุมสมอง ทา

ปุมขมับ ทาแตะหูแตะจมูก และทานวดนอง 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - สุมผูเรียนออกมานําเสนอเมนูอาหาร 

- ผูสอนใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจในการ
เรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
  

  4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
  - จับคูทําแบบฝกหัดเพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น  - ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม

สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 การใชพลังงานใน
รางกาย (ตอ) 

5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
 - เฉลยคําตอบและตรวจสอบความถูกตอง 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

  

 6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

  

23-24 อาหารสําหรับ
นักกีฬา 

1. ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym)  
- ใบความรู 
- หองสมุด 
- เวปไซตที่
เกี่ยวของ 

 
 - ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาพลังความคิด 

ทาโปง-กอย ทาแตะหู และทากระตุนตนแขน 
ประมาณ 5-10 นาที เปดดนตรีที่มีจังหวะมารช
ชาๆผสมผสาน  

- ผูสอนสาธิตการบริหารสมองทาตางๆ  
 

- ใบงาน 
- การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน 
- แผนผังความคิด 

 2. ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
 - ผูเรียนเกิดความสงสัย และตอบคําถาม - สุมผูเรียนออกมาหนาชั้นเรียนแลวสัมภาษณวาเลน

กีฬาอะไรบาง จากนั้นใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน
สนใจในการเรียนรู  
- แจงวัตถุประสงคของการเรียนรู  

 

  3. ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)   
  - ศึกษาความรูเพิ่มเติมจากใบความรู  - ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย และ power 

point 
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ชั่วโมงที่ หัวขอเรื่อง กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
การเรียนรู 

การวัดประเมินผล 
บทบาทผูเรียน บทบาทผูสอน 

 อาหารสําหรับ
นักกีฬา (ตอ) 

4. ขั้นฝกประสบการณ (Implementation)   
 - แบงกลุม เลือกชนิดกีฬาที่สนใจ และคนหา

คําตอบอาหารที่เหมาะสมกับกีฬานั้นๆ 
- ผูสอนคอยใหความชวยเหลือและอธิบายเพิ่มเติม
สําหรับผูที่ยังไมเขาใจ 

  

 5. ขั้นสรุปประสบการณ (Summary)    
 - นําเสนอผลการศึกษาคนควา 

- สรุปความรูในรูปแบบของแผนผังความคิด 
- ใหคําแนะนําเพิ่มเติม 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

  

 6. ขั้นขยายความรู (Extension)   
 - ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อเพิ่มความรูโดยการ

เชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชจริง 
- ประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
      1. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
      2. ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      3. ตัวอยางแบบวัดจิตวิทยาศาสตร 
      4. ตัวอยางแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
 

วิชาเคมทีั่วไป 1 รหัสวิชา วท 021003      หนวยการเรยีนรู ปฏิกิริยาเคมี 
เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี    เวลา  4 ชั่วโมง 
 

********************************************************************************************************** 
สาระสําคัญ 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reaction rate) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณซึ่งอาจจะ
เปนความเขมขนหรือความดันของสารตั้งตนหรือผลิตภัณฑในหนึ่งหนวยเวลา หนวยของความ
เขมขนของสารใชเปน โมล/ลิตร (mol/l) หรือ โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร (mol/dm3) สวนหนวยของ
เวลาอาจเปนวินาที นาที ชั่วโมง วันหรือป แลวแตวาปฏิกิริยานั้นจะเกิดเร็วหรือชา การศึกษาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีชวยทําใหเราสามารถรูวาปฏิกิริยาเคมีใดๆเกิดเร็วหรือชา ซึ่งจะเปนประโยชน
เพราะจะทําใหเราสามารถควบคุมเก็บรักษาหรือนํามาใชไดอยางเหมาะสม 
  
จุดประสงคการเรียนรู  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฺฏิกิริยาได 
2. บอกวิธีการวดัอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
3. ทดลองหาอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
4. คํานวณหาอัตราการเพิ่มขึ้นของสารตั้งตนหรืออัตราการลดลงของผลติภัณฑได 

 
เน้ือหา 
 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  1.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  1.2 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ขั้นบริหารสมอง (Brain-Gym) 
  ผูเรียนฝกการบริหารสมอง ทาจีบ-L ทาโปง-กอย ทาพลังความคิด และทานวดนอง 
ประมาณ 5-10 นาที ใชดนตรีที่มีจังหวะมารชชาๆผสมผสาน เพ่ือใหสมองซีกซายและขวาทํางาน
ประสานกัน เปนการผอนคลายและชวยใหเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น  
 2.  ขั้นกระตุนสมอง (Rouse) 
  2.1 ผูสอนเปดวีดีโอเกี่ยวกบัการแขงขันกรีฑา เพ่ือเปนการยั่วยุและกระตุนใหผูเรยีน
เกิดความสนใจอยากเรียนรู 
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  2.2  ผูสอนกระตุนดวยคําถามเพื่อนําไปสูการอภิปรายเปรียบเทยีบการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคมกีับการวิ่ง เพ่ือใหเขาใจวาระยะทางทีว่ิ่งไดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเขียนแสดงได
ในรูปอัตราเรว็ของการวิ่ง สวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีนัน้ เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปปริมาณสารใน
ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และสามารถวัดปรมิาณสารในปฏิกิริยาไดหลายวิธี  
  2.3 ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาที่จะเรียนใหผูเรียนทราบ 
 3.  ขั้นจัดประสบการณ (Accessing to information)  
  3.1 ผูสอนดําเนินการสอนทฤษฎีพ้ืนฐานเรื่องความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  3.2 ผูเรียนศึกษาความรูเพ่ิมเติมจากใบความรูที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 4.  ขั้นฝกประสบการณ (Implementation) 
  4.1 ผูเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ 3-5 คน โดยการสุม 
  4.2 ผูเรียนทําการทดลองตามใบงานที่ 3.1 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวด
แมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
 5.  ขั้นสรุปประสบการณ (Summary) 
  5.1 ผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียน 
  5.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกนัอภิปรายและสรุปองคความรูจากการทดลอง 
  5.3 ผูเรียนแตละคนสรุปองคความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดโดยใชแผนผังความคิด (Mind 
map) ลงในใบงานที่ 3.2 
  5.4 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน การรายงานผลการ
ทดลอง การนําเสนอหนาชั้นเรียน และแผนผังความคิด 
 6.  ขั้นขยายความรู (Extension) 

 ใหผูเรียนแตละคนทําแบบฝกหัดลงในใบงานที่ 3.3 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
เพ่ือความเขาใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
สื่อ และแหลงการเรียนรู 
 สื่อ 
  1.  ใบความรูที่ 3.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  2.  ใบงานที่ 3.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
  3.  ใบงานที่ 3.2 แผนผังความคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  4.  ใบงานที่ 3.3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  5.  อุปกรณและสารเคมใีนการทดลองเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียม
กับกรดไฮโดรคลอริก 
  6.  วีดีโอ 
  7.  ภาพนิ่ง (power point) 



 

 

146

 

 แหลงการเรียนรู 
  1. เอกสารและตําราที่เกีย่วของ 
  2. หองสมุด 
  3. เวปไซตที่เกี่ยวของ 

 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ตรวจใบงานที ่3.1-3.3 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ใบงานที่ 3.1 – 3.3 
เกณฑการวดัผลประเมินผล 
1. คะแนนการตรวจใบงาน ผานเกณฑรอยละ 60 
2. คะแนนการตรวจแบบฝกหัด ผานเกณฑรอยละ 60 

 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ปญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
      (ลงชื่อ)............................................................ผูสอน 
       (..............................................................................) 
      วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................. 
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ใบความรูที่ 3 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ปฏิกิริยาเคมีตางๆ อาจจะเกิดขึ้นไดเร็วหรือชาตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของปฏิกิริยา เชน 
การระเบิดของดินปน จัดวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไดเร็วมาก เพราะใชเวลาไมถึงนาที การลุกไหมของ
เชื้อเพลิง เชน แกสหุงตม และน้ํามันเบนซิน ก็จัดวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดไดเร็ว การลุกไหมของถาน
หรือของไม จัดวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเร็วปานกลาง การเนาเปอยของผัก ผลไม จัดวาเปนปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นคอนขางชา การเกิดสนิมของเหล็กจัดวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นชามาก เปนตน 
 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง “ปริมาณของผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมขึ้นหรือปริมาณ
ของสารตั้งตนที่ลดลงจากปฏิกิริยาใน 1 หนวยเวลา” การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเปนการวัด
ปริมาณของผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมขึ้นใน 1 หนวยเวลา เขียนเปนความสัมพันธดังนี้ 
 

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี   =    ปริมาณสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น   
                       เวลา 
 

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปนกระบวนการที่สารตั้งตน
เปลี่ยนเปนผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงสามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากปริมาณของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
ไดในระหวางเกิดปฏิกิริยา ในขณะที่สารผลิตภัณฑเกิดเพิ่มมากขึ้น สารตั้งตนก็จะลดลง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของสารผลิตภัณฑและสารตั้งตนมีสวนสัมพันธกัน ยิ่งสารผลิตภัณฑเกิดขึ้นมาก
ขึ้นเทาใด สารตั้งตนก็จะยิ่งลดลงเทานั้น ดังน้ันในกรณีที่ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นไมอยูในสภาพที่วัด
ปริมาณไดสะดวก ก็สามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากปริมาณของสารตั้งตนที่ลดลงแทน โดย
เขียนเปนความสัมพันธดังนี้ 
 

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี =  ปริมาณสารตั้งตนทีล่ดลง 
                       เวลา 
 ดังน้ัน 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี= ปริมาณสารผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมขึ้น  =  ปริมาณสารตั้งตนที่ลดลง 
               เวลา                 เวลา 
 ไมวาจะวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากสารตั้งตนทีล่ดลง หรือจากสารผลิตภัณฑทีเ่พ่ิมขึ้น 
จะตองไดคาเทากัน เพราะเปนปฏิกิริยาเคมีเดียวกัน การที่จะเลือกวดัปริมาณของสารตั้งตน หรือ   
ผลิตภัณฑกข็ึน้อยูกับความสะดวกของการวัดปริมาณสารนั้นๆ 
 
  ** อัตราการเกิดปฏิกิริยา = อัตราการเพิ่มขึ้นของสารผลิตภัณฑ = อัตราการลดลงของสารตั้งตน ** 
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 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะพิจารณาจากการวัดปริมาณของสารตั้งตนที่ลดลง หรือ
ปริมาณสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น อาจทําไดหลายวิธีทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสะดวก ลักษณะและสมบัติ
ของสารที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถวัดไดจากการทดลองเชน 
  (1) ปริมาตรแกสที่เกิดขึ้น  
  (2) ความดันที่เปลี่ยนแปลง  
  (3) การเปลี่ยนสี  
  (4) การเกิดตะกอน  
  (5) การเกิดกรดหรือเบส  
  (6) การนําไฟฟา  
 ในวิชาจลนศาสตรเคมี ปริมาณของสารตั้งตนที่ลดลงหรือผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้นนิยมระบุ
หนวยเปนความเขมขน mol/dm3 หรือ molar (M) เสมอ และเขียนแทนดวยวงเล็บ [ ] สวนเวลาอาจ
วัดเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน หรือป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือชาเพียงใด ดังน้ันหนวย
ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา จึงขึ้นอยูกับหนวยปริมาณของสารและเวลา เชน แกสใชลูกบาศก
เซนติเมตร/วินาที (cm3/s) ของแข็งใชเปน กรัม/วินาที (g/s) สารละลายใชเปน โมล/ลูกบาศก
เดซิเมตร-วินาที (mol/dm3.s) เปนตน ซึ่งหนวยของอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ใชมากคือ โมล/ลูกบาศก
เดซิเมตร-วินาที 
ตัวอยางการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 Mg (s) + 2HCl (aq)    MgCl2 (aq) + H2 (g)  
ปฏิกิริยานี้สามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดหลายวิธี ไดแก 
 1. วัดมวลของ Mg ที่ลดลงตอเวลา หนวยเปนกรัมตอวินาที (g/s) 
 2. วัดความเขมขนของ HCl ที่ลดลงตอเวลา หนวยเปนโมล/ลูกบาศกเดซิเมตรตอวินาที  
(mol/dm3.s) 
 3. วัดความเขมขนของ MgCl2 ที่เกิดขึ้นตอเวลา หนวยเปนโมลตอลูกบาศกเดซิเมตรตอ
วินาที(mol/dm3.s)  
 4. วัดปริมาตรของแกส H2 ที่เกิดขึ้นตอเวลา หนวยเปนลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาที 
(cm3/s) 
 ทุกวิธีสามารถนําไปหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดทั้งสิ้น แตวิธีที่สะดวกที่สุดสําหรับปฏิกิริยา
ดังกลาว คือวัดจากปริมาตรของแกส H2 ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นตอเวลา ทําไดโดยการนําแกสที่เกิดขึ้นเขา
สูอุปกรณวัดปริมาตร 
 การใชสัญลักษณแทนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  กําหนดให  [ ]  แทนความเขมขนของสาร หรือปริมาณของสาร 

       แทนการเปลี่ยนแปลง 

กรณีที่การวัดความเขมขนโดยตรงของสารไดยาก 
นักเคมีมักวัดสมบัติที่สัมพันธโดยตรงกบัความ
เขมขน เชน ความดัน สี แลวจึงเปลี่ยนเปนความ
เขมขน 
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     t  แทนระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยา 
     +  แทนการเพิ่มขึ้น 
     -  แทนการลดลง 
 พิจารณาปฏิกิริยา 
กรณีที่ 1 ในกรณีที่ปฏิกิริยาเคมีนั้นเกี่ยวของกับสารเพียง 1 โมล อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเทากับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสารนั้น 
 เชน จากสมการ 
  Mg(s) + H2SO4(aq)    MgSO4(aq) + H2(g) 
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยา = อัตราการลดลงของ Mg   =   ปริมาณของ Mg ที่ลดลง 
              เวลาที่ใชไป 
    = อัตราการลดลงของ H2SO4 =   ปริมาณของ H2SO4 ที่ลดลง 
              เวลาที่ใชไป 
    = อัตราการเพิ่มขึ้นของ MgSO4  =   ปริมาณของ MgSO4 ทีเ่พ่ิมขึ้น 
              เวลาที่ใชไป 
    = อัตราการเพิ่มขึ้นของ H2   =   ปริมาณของ H2 ที่เพ่ิมขึ้น 
              เวลาที่ใชไป 
เขียนโดยใชสญัลักษณไดเปน 
 

 R =  
∆ M
∆

 = 
H SO
∆

  =  
∆ M SO

∆
 =  

∆ H
∆

   

 
กรณีที่ 2 ในกรณีที่ปฏิกิริยาเคมีนั้นเกี่ยวของกับสารมากกวา 1 โมล อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะไม
เทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารนั้น จะตองมีการเพิ่มแฟกเตอรบางอยางเขาไปจึงจะหาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาได สรุปไดดังนี้ 
 
 สรุป การเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาจากสมการเคมี (ที่ดุลแลวเทานั้น) 
     aA + bB   cC + dD 
   จะเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดเปน 

  R = 
∆ A
∆

  = 
∆ B
∆

 = 
∆ C
∆

 = 
∆ D
∆

 

 
 เชน พิจารณาตัวอยางของปฏิกิริยา 
 

  Mg(s) + 2HCl(aq)      MgCl2(aq) + H2(g) 
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 เขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากสารตางๆ ไดดังนี้ 
 

 R =  
∆ M
∆

 = 
∆ HC
∆

  =  
∆ M C

∆
 =  

∆ H
∆

   

 
ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ีหรืออาจจะเรียกยอ ๆ วา อัตราการเกิดปฏิกิริยา แบงออกเปน 
3 ประเภทคือ  

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย (Average rate) คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่คิดจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสารตั้งตนที่ลดลง หรือสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น ตั้งแตเร่ิมตนปฏิกิริยาจนสิ้นสุด
การเกิดปฏิกิริยาหรือสิ้นสุดการทดลองในหนึ่งหนวยเวลามีไดคาเดียว 

 

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลีย่   =      
ปริมาณสารตั้งตนที่ลดลงทั้งหมด

เวลาที่ใชทั้งหมด
 

 

หรือ  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลีย่   =      
ปริมาณสารผลิตภัณฑีเ่กิดขึน้ทั้งหมด

เวลาที่ใชทั้งหมด
 

 
2.  อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ชวงใดชวงหนึ่ง (Instantaneous rate) คือ อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาที่คิดจากปริมาณสารตั้งตนที่ลดลงหรือสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ปฏิกิริยาดําเนิน
อยูใน 1 หนวยเวลาที่ชวงนั้น อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้มีไดหลายคา ที่เวลาตางกันจะมีคาไมเทากัน 
คือ ตอนเริ่มตนอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีคามาก เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะ
ลดลงตามลําดับ เพราะความเขมขนของสารตั้งตนลดลง 
  

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวงเวลาหนึ่ง  =   
ปริมาณสารตัง้ตนที่ลดลงในชวงเวลานั้น

เวลาในชวงนั้นๆ
 

 

 หรือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวงเวลาหนึ่ง  =  
ปริมาณสารผลิตภณัฑที่เพิ่มขึ้นในชวงเวลานั้น

เวลาในชวงนั้นๆ
 

 
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่คิดจาก

ปริมาณสารตั้งตนที่ลดลง หรือสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในขณะที่ปฏิกิริยาดําเนิน
อยู ใน 1 หนวยเวลา อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่จุดใดจุดหนึ่งของเวลา หาไดโดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การทดลองไปเขียนกราฟ โดยใหปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงเปนแกนตั้ง เวลาเปนแกนนอน เม่ือ
ตองการทราบอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาใด ก็ใหลากเสนตั้งฉากตรงจุดเวลานั้นไปตัดเสนกราฟ
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ลากเสนสัมผัสใหผานจุดตัดแลวหาคาความชัน (Slope)ของเสนสัมผัส คาความชันก็คืออัตราการเกิด
ปฏิกริยา ณ เวลานั้น 
ตัวอยางเชน  
 ในการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา Mg(s) + 2HCl (aq)      MgCl2 (aq) + H2(g) 
โดยการวัดปริมาตรของ H2 ที่เกิดขึ้นกับเวลาไดผลดังนี้ 
 

ปริมาตรของ H2 (cm3) เวลา (s) 

1 4 
2 10 
3 18 
4 28 
5 40 
6 58 
7 80 
8 124 

 จงคํานวณหา 
ก. อัตราการเกิดแกส H2 เฉลี่ย 
ข. อัตราการเกิดแกส H2 ชวงเวลา 10-18 วนิาที 
ค. อัตราการเกิดแกส H2 ชวงเวลา 40-80 วนิาที 
ง. อัตราการเกิดแกส H2 ณ วินาที ที่ 50 

วิธีทํา 

ก. อัตราการเกิดแกส H2 เฉลี่ย =  ปริมาตรแกส H2 ที่เกิดขึ้นทั้งหมด =    

           เวลาที่ใชทัง้หมด 
        = 0.065 cm3/s 
 

ข. อัตราการเกิดแกส H2 ชวงเวลา 10-18 วนิาที  
      =  ปริมาตรแกส H2 ที่เกิดขึ้นชวงเวลา 10-18 วินาท ี
        เวลาที่ใชในชวงนี้ 

        =    =  0.125 cm3/s 
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ค. อัตราการเกิดแกส H2 ชวงเวลา 40-80 วนิาที 
 

      =  ปริมาตรแกส H2 ที่เกิดขึ้นชวงเวลา 40-80 วินาท ี
        เวลาที่ใชในชวงนี้ 

      =     =      =  0.125 cm3/s 

 
ง. อัตราการเกิดแกส H2 ณ วินาที ที่ 50 หาไดโดยวิธีการเขียนกราฟดงันี้  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 จากรูป อัตราการเกิดแกส H2 ณ วินาที ที่ 50 หาไดดังนี้ 

  ความชัน (Slope) =   

  เน่ืองจาก Slope =    โดยที่ a คือปริมาตรของ H2 ประมาณ = 2.5 cm3 และ b คือ

เวลา = 35 s 

  ∴ อัตราการเกิดแกส H2 ณ วินาที ที่ 50 =    =  
.

  = 0.071 cm3/s 
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ใบงานที่ 3.1 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 

 

คําชี้แจง 
 ใหนักศึกษาทาํการทดลองตามวิธีการทดลองตอไปน้ี พรอมทั้งบันทึกผลการทดลอง  
อภิปรายผล สรุปผลใหสมบรูณ 
 

อุปกรณละสารเคมี 
1. โลหะแมกนีเซียม 
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.2 mol/dm3 
3. กระบอกตวง 
4. บีกเกอร 
5. จุกกอกสําหรับปดกระบอกตวง 
6. นาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาที่มีเข็มวินาท ี
7. กระดาษทราย 
8. ใบมีดโกน 

 

วิธีการทดลอง 
1. ใสสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.2 mol/dm 3 ในกระบอกตวงขนาด 10 cm3 จนเกือบเต็ม 
2. นําจุกคอรกขนาดพอดีกับปากกระบอกตวงมาบากดานขางตามแนวยาวใหเปนรอง 

เล็ก ๆ เพ่ือใหของเหลวไหลออกมาได และกรีดกลางจุกคอรกใหเปนแนวเล็กๆ สําหรับเสียบลวด
แมกนีเซียม 

3. นําลวดแมกนเีซียมที่ขัดสะอาดแลวยาวประมาณ 10 cm มาขดใหคลายสปริงและ 
เสียบที่จุกคอรก ตรงรอยกรีดกลาง แลวนํามาปดปากกระบอกตวง 

4. คว่ํากระบอกตวงลงในบีกเกอรขนาด  100 cm3 ซึ่งใสน้ําไวประมาณ 50 cm3 จับเวลา 
เม่ือของเหลวในกระบอกตวงอยูที่ขีดแรก และทุกระยะทีข่องเหลวลดลง 1 cm3 จนถึงขีดกอนที่ลวด
แมกนีเซียมจะโผลพนสารละลาย บันทึกผลการทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 
การทดลองที่ 3.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
วันที…่……………………………………กลุมที่................…………………………….. 
ชื่อผูทดลอง  1………………………………………..รหัส…………………………… 
                     2.…..…………………………………..รหัส…………………………… 

3.…..…………………………………..รหัส…………………………… 
4.…..…………………………………..รหัส…………………………… 

__________________________________________________________________________ 
จุดประสงค 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการทดลอง 
 

ปริมาตรแกสไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น (cm3) เวลา (s) 
  
  
  
  
  
  

 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ใหนักศึกษาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปรมิาตรของแกสไฮโดรเจนกับเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามหลังการทดลอง 
1. แกสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางโลหะแมกนีเซียมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกคือแกสอะไร 
พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมทีี่เกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. เวลาที่ใชในการเกิดแกสไฮโดรเจนทุกๆ 1 cm3 มีคาเทากันหรือไมเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. อัตราการเกิดแกสไฮโดรเจนเฉลี่ยมีคาเทาใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักศึกษามีวธิกีารใดอีกบางที่ใชวัดปริมาณสารในปฏิกริิยาระหวางโลหะแมกนีเซียมกับกรด              
ไฮโดรคลอริก นอกจากวัดปริมาตรของแกสไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 3.2 
แผนผังความคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาแตละคนเขียนสรุปองคความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในรูปของแผนผังความคิด (Mind map)  
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ใบงานที่ 3.3 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาแตละคนตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาหมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………… 
2.  อัตราการเกิดปฏิกิริยามีหนวยเปนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 
3.  จงอธิบายวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใดขณะหนึ่งแตกตาง
กันอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ในการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังสมการ  

     Zn(s) + 2HCl(aq) →  ZnCl2(aq) + H2(g) 
ไดขอมูลดังนี้ 

 
ปริมาตรของ H2 (cm 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลา(s) 4 10 18 28 40 58 80 124 
จงหา 

4.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
   4.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวง เวลา 4 – 10 s 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
   4.3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาในชวง เวลา 80 – 124 s 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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5.  กําหนดปฏิกิริยาดังสมการ  2C2H6(g) + 7O2(g) →  4CO2(g) + 6H2O(l) 
จงเขียนความสัมพันธระหวางอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการลดลงของสารตั้งตนและอัตราการ
เกิดของสารผลิตภัณฑ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6.  สาร A ทําปฏิกิริยากับสาร B ไดสาร C เม่ือวัดความเขมขนของสาร A ขณะเกิดปฏิกิริยาไดผล
ดังนี้ 

เวลา (S) ความเขมขนของ A (mol / dm3) 

0 
20 
40 
60 
80 
100 

10.0 
8.0 
7.0 
6.0 
5.0 
4.0 

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเวลา 0 – 20 วินาที    80 -100 วินาท ีเทากันหรือไม อยางไร 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ วินาทีที่ 60 มีคาเทาใด  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบบันี้เปนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก มีทั้งหมด 40 ขอ ใหนักศึกษาเลือก
คําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว โดยใหกาเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ 
 2. คําถามในแตละขอมีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือ ไม
ตอบเลย ถือวาไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 3. หามขีดเขียนหรือทําสัญลักษณใดๆ ลงในขอสอบ ถาตองการขีดเขียนใหทําลงใน
กระดาษเปลาที่แจกให 
 4. ใชเวลาในการทําขอสอบจํานวน 1.00 ชั่วโมง 

********************************************************************************************************** 

1. จงพิจารณาวาขอความตอไปน้ีขอใดถูกตองที่สุด 
    ก.  เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเกิดความรอนขึ้น 
    ข.  เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี อุณหภูมิของระบบลดต่ําลงเสมอ 
    ค.  เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้น 
    ง.  ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นไดตองไดรับพลังงานความรอนเสมอ 
    จ.  เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี อุณหภูมิของระบบอาจลดลงหรือเพ่ิมขึ้นจากเดิมก็ได 
2. ขอใดเกิดปฏิกิริยาเคม ี 
ก.  การทํานาเกลือ       
ข.  การเกิดน้ําคาง  
ค.  ไอศกรีมละลาย       
ง.  การยอยอาหาร 
จ.  การตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว 

3. เม่ือดุลสมการเคมีตอไปนี้  aKClO3(s) → bKCl(s) + cO2(g) ดังนั้น a,b และ c คือขอใด 
ก. 2, 3 และ 3    
ข. 2, 3 และ 2 
ค. 2, 2 และ 3 
ง. 3, 3 และ 2  
จ. 3, 2 และ 3 
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ตัวอยางแบบวัดจติวทิยาศาสตร 
 

คําชี้แจง   
1. แบบวัดจิตวทิยาศาสตรฉบบันี้สรางขึ้นเพ่ือวัดจิตวิทยาศาสตรของนักศึกษา ในดาน

ความสนใจใฝรู ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบและรอบคอบ ความมีเหตุผล ความใจกวาง ความ
ซื่อสัตย เห็นคุณคาและประโยชนของวิชาเคมีทั่วไปในชีวติประจําวันและในวิชาชีพ 

2. ขอใหทานอานขอความใหเขาใจแลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองตรงกับคุณลักษณะ
ที่แสดงออก และความรูสึกตอประเด็นคําถาม จําแนกระดับพฤติกรรมการแสดงออก และความรูสกึ 
เปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือความรูสึกในระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือความรูสึกในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือความรูสึกในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือความรูสึกในระดับนอย 
 1 หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกหรือความรูสึกในระดับนอยที่สุด 
 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมของผูเรียน 
ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
1. ทานมักจะสืบเสาะแสวงหาความรูในสถานการณและ
ปญหาใหมๆ อยูเสมอ 

     

2. ทานไมกระตือรือรนตอการทํากิจกรรมและการ
แสวงหาความรู 

     

3. ทานชอบสนทนา ซักถาม ฟง อาน เพ่ือใหไดรับ
ความรูเพ่ิมขึน้ 

     

4. ทานไมชอบใหมีอะไรสงสัยคาอยูในใจ ถามีทานตอง
หาคําตอบทันที 

     

5. ทานยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดี
และผลเสีย 

     

6. ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณตามกําหนด 
และตรงตอเวลา 

     

7. ทานทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ      
8. แมงานที่ทําจะยากสักเพยีงใดทานจะพยายามทําให
สําเร็จ 
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ตัวอยางแบบวัดความพงึพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

คําชี้แจง  
 1. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับน้ีมุงสํารวจ                  
ความพึงพอใจของทานที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งไมมีผลตอคะแนนของทาน ทานมีอิสระ ใน
การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรูสึกไดอยางเสรี และขอใหตอบตรงกับความรูสึกจริง            
ของทานมากที่สุด ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี จะนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตอไป  
 2. ขอใหทานอานขอความใหเขาใจแลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองตรงกับความคิดเห็น
ของทาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ทานชอบใหมีการบริหารสมองกอนนําเขาสูบทเรียน      
2. ทานรูสึกผอนคลายดวยการบริหารสมองกอนนําเขาสู
บทเรียน 

     

3. ทานรูสึกวาการบริหารสมองชวยทําใหมีสมาธิในการ
เรียนรู 

     

4. ทานรูสึกเบือ่หนายที่จะตองบริหารสมองทุกครั้งกอน
การนําเขาสูบทเรียน 

     

5. ทานชอบใหมีกิจกรรมกระตุนและยั่วยุใหเกิดความ
สนใจ ในการเรียนรู 

     

6. ทานไมชอบใหใชคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียน      
7. ทานรูสึกวากิจกรรมกระตุนสมองไมเอ้ือตอการเรียนรู      
8. ทานรูสึกวาการแจงวัตถปุระสงคกอนเรียนทําใหทราบ
เปาหมายของการเรียนรู 

     

9. ทานรูสึกตืน่เตนและอยากเรียนเม่ือไดทํากิจกรรม        
ที่หลากหลาย 
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คําถามปลายเปด 
 

1. สิ่งที่ทานประทับใจในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. ปญหา / อุปสรรค ที่พบในกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
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ภาพประกอบ 13 นักศึกษากําลังฝกทาบริหารสมอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 นักศึกษากําลังศึกษาคนควาหาความรู 
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ภาพประกอบ 15 นักศึกษากําลังทําการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 นักศึกษากําลังนําเสนอผลงานดวยแผนผังความคดิ 
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