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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : 

BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจารีย์ ขุนช�านาญ 

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย

ใช้วิธีด�าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and development : R&D) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (bbl) เพ่ือพัฒนาการ

อ่านคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3) เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) 

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการ

ศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

จากประชากร เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือส�ารวจ

ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 

จ�านวน 1 คน รองผูอ้�านวยการ 1 คน หวัหน้าฝ่ายวชิาการจ�านวน 1 คน ครผููส้อนภาษาไทยระดบัประถมศกึษา 

ปีที่ 3 จ�านวน 2 คน รวม 10 คน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ รูปแบบ

การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 และแผนการจดัการเรยีนรูจ้�านวน 

16 แผน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องของหลังสูตร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า รูปแบบการจัดการ

เรยีนรู้ตามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคุณภาพมีความเหมาะสมในการน�าไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทดลองใช้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่แบบทดสอบการ

อ่านเพือ่การเข้าใจแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอรปูแบบการเรียน

การสอน ซึง่มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องของรปูแบบการเรียนการสอน (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ด�าเนนิการ

เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า จากการด�าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้น�าเสนอสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบ 5 ขั้นตอนดังนี้

 1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึงการตื่นตัวที ่

ผ่อนคลายเป็นการลดความกลัวในตัวผู้เรียนและเสริมบรรยากาศที่ท้าทายการเรียนรู้ภาวะที่ผ่อนคลาย  

เป็นสมาธิช่วยในการปรับคลื่นสมอง

 1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นการบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึง การบริหารและ 

ออกก�าลังสมองหรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาท�างานประสานกันได้ดี

 1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้

แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

  1.4  ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของ

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

 1.5 ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอื

ปฏบิตัมิาอธบิาย หรือแสดงว่าเป็นวธิกีารทีส่ามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมปีระโยชน์อย่างไร 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตามความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80)

และความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.70, S.D.=0.47)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : 

BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่3 การทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 15.50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 

51.67 คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 24.55 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 81.83 แสดงว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
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4.  การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  

16.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.55 คะแนน เฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.19 ซึ่งไม่

น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

6.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : 1. การพฒันารปูแบบ 2. การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน  3. พัฒนาการอ่านเพือ่ความเข้าใจ  

  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่

ความเข้าใจหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนท่ีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐาน ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ประกอบด้วยแบบแผนการด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎีหลักการการ

เรียนรู้อย่างมีความหมายการสร้างความรู้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนท่ีความคิดจนได้

ผลการค้นพบว่า เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการพัฒนาพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (AOTAA Model)

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ข้ันวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึงการตื่นตัวท่ีผ่อนคลาย

เป็นการลดความกลวัในตวัผูเ้รยีนและเสรมิบรรยากาศทีท้่าทายการเรียนรูภ้าวะ ทีผ่่อนคลาย เป็นสมาธช่ิวย

ในการปรับคลื่นสมอง

ขัน้ที ่2 ขัน้การบรหิารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึงการบริหารและออกก�าลงัสมอง

หรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาทางานประสานกันได้ดี

ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้แล้วไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่

ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของวิธีการ 

แก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอืปฏบิตัมิา

อธิบาย หรือแสดงว่า เป็นวิธีการที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างไร
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพือ่สร้างรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)  

พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน  

(Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.3 เพือ่พฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning 

: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.4 เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning: BBL) พฒันาการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.5 เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน

2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมอง

เป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL)  

พัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิง

ผสมผสานแบบรองรบัภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศกึษาวธิกีารเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Methods) เสรมิด้วยวธิกีารวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Methods) เพ่ือตอบค�าถามการวจิยัในครอบคลมุ

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยมีรายละเอียดวิธีด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R
1
) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)  

เก่ียวกับแนวทางในการก�าหนดและตรวจสอบนยิามความสามารถและพฤตกิรรมบ่งชีแ้ละการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

ในแต่ละด้าน

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D
1
) ออกแบบและพฒันา (Design and Develop : D&D)  

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning: BBL) พัฒนาการอ่าน

เพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R
2
) ทดลองใช้ (Implement : l) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D
2
) ประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) เครื่องมือที่

ใช้ในการทดลองใช้รปูแบบการเรยีนการสอนได้แก่ รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน 16 แผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ แบบทดสอบการอ่านเพื่อการเข้าใจแบบสังเกตพฤติกรรม

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

   3.2.1.1 วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) ของคะแนนจากแบบทดสอบแบบทดสอบการอ่าน เพื่อการเข้าใจและแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน

   3.2.1.2 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบแบบทดสอบการอ่านเพื่อการ

เข้าใจและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญโดย

พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

   3.2.1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในแบบ

ทดสอบการอ่านเพือ่การเข้าใจก่อนการใช้รปูแบบการจดัการการเรยีนรูข้องกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สถติทิดสอบ 

t – test (Independent Sample – test) เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน

 3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอนของนักเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาน�าข้อมูลมาจ�าแนกอย่างเป็นระบบและเรียบเรียง

เขียนสรุปจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับ

4.  ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่งการพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 233

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบ 5 ขั้นตอนดังนี้

 1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) หมายถึง การตื่นตัวที่ผ่อน

คลายเป็นการลดความกลวัในตัวผูเ้รยีนและเสรมิบรรยากาศทีท้่าทายการเรยีนรูภ้าวะทีผ่่อนคลาย เป็นสมาธิ

ช่วยในการปรับคลื่นสมอง

 1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นการบริหารสมอง (Operation to Brain-Gym) หมายถึง การบริหารและ 

ออกก�าลังสมองหรือ Brain Gym เพื่อช่วยให้สมองทั้งด้านซ้ายและสมองด้านขวาทางานประสานกันได้ดี 

 1.3  ขั้นที่ 3 ขั้นการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) หมายถึง การน�าสิ่งเรียนรู้

แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

 1.4  ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามล�าดับขั้นตอนของ

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้วางแผนไว้

 1.5  ขัน้ที ่5 การประเมนิผล (Assessment Finding) หมายถงึ การน�าเสนอผลทีไ่ด้จากลงมอื

ปฏบิตัมิาอธบิาย หรือแสดงว่าเป็นวธิกีารทีส่ามารถใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมปีระโยชน์อย่างไร 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตามความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ (มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80) 

และความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 3 มีผลประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 2.70,S.D.=0.47)

3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL)  

พัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีท่ี 3 การทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที ่3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 15.50 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 51.67 

คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีน 24.55 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 81.83 แสดงว่าการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พัฒนาความสามารถ

ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท�าให้

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น

4. ผลการประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 

Learning : BBL) พัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 16.06 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.55 คะแนน เฉลี่ยหลังเรียน 25.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.19 ซึ่งไม่น้อยกว่า
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เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning : BBL) พฒันาความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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