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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็น

ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 และ

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน

และเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน

เทศบาลบ้านสุขส�าราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 35 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุด

การเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียน ซึ่งมีค่าดัชนีความยากตั้งแต่ .45-.65 ค่า

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .48-.86 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .94 และแบบจัดทักษะการอ่านและการเขียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า  t

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  87.84/89.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้  80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านและเขยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขยีนโดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ชุดการเรียนรู้ ทักษะการอ่านและเขียน การเรียนรู้การใช้สมองพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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Abstract
 The purposes of this research were to develop the instructional packages on reading and writing 

skills based on Brain-based Learning techniques in the Thai Language Strand for Prathom Suksa 1 level based 

on the standardized criteria of 80/80 and to compare the pupils’ achievement before and after learning 

through the packages. The sample used in the study consisted of 35 Prathom Suksa 1/3 pupils studying in 

Tessaban Ban Suksumran School under the Warinchamrab Municipality Edueation Division, in the second 

semester, academic year 2012.  The sample was selected through a simple random sampling method.   

The one group pretest-posttest design was employed for the study. The research instruments were the 

packages, the achievement test and evaluation form of reading and writing skills. The test difficulty indices 

of the fest ranged between 0.45-0.65, the discrimination indices ranged between 0.48-0.86, and the  

reliability value was 0.94.  The collected data were analyzed by using percentage, means, standard  

deviation, efficiency values, and t-test.

 The research findings were as follows:  

 1. The developed packages were proved to be efficient as they met the criteria 87.84/89.43 which 

exceeded the criteria of 80/80.  

 2.  The pupils’ achievement after using the packages was significantly higher than that before using 

the packages at 0.01 level of significance.

Keywords: Learning Packages, Reading and Writing Skills, Brain-based Learning Techniques, Thai Language 

   Strand for Prathom Suksa 1 (Grade 1)

บทน�า

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน          

พุทธศักราช 2551 ได้ระบุถึงความส�าคัญของภาษาไทยไว้

ว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและสร้างเสริม

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือ

ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกันและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ประสบการณ์

จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู ้ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 37) 

นอกจากนี้ภาษาไทย ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของ

บรรพบรุษุด้านวฒันธรรมประเพณชีวีทศัน์และสนุทรยีภาพ 

โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล�้าค่า ภาษา

ไทยจงึเป็นสมบตัขิองชาตทิีค่วรค่าแก่การเรยีนรู ้เพือ่อนรุกัษ์

และสบืสานให้คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป (กรมวชิาการ 2545: 

3) 

 ภาษาไทยเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีส่�าคญัของคนใน

สังคม การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ใช้

จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง 

สามารถน�าไปใช้ได้ถกูต้องเหมาะสมกบักาลเทศะ ฐานะของ

บุคคลและใช้ภาษาไทยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจ�าวันตลอดจนปัญหาสังคม มนุษย์ใช้ภาษาในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน�าความรู้มาพัฒนาตน 

พัฒนาความคิดให้กว้างไกล ผู้ที่มีความคิดลึกซึ้งคิดได้อย่าง

ชาญฉลาดย่อมเกิดจากประสบการณ์และการประมวลค�า     

ทีม่ากพอส่งผลให้โลกทศัน์ของผู้อ่านกว้างขวางยิง่ขึน้ เข้าใจ

สภาพสงัคมและวฒันธรรมทัง้ในอดตีปัจจบุนัและอนาคตได้

ดี (กรมวิชาการ 2545: บทน�า) ปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย

ไม่ถูกต้องส่วนหนึ่งมาจากคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ         

การอ่านถอืเป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นและมคีวามส�าคญัใน

การน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืแสวงหาความรูผู้้อ่านมากย่อมมหูี

ตากว้างไกลและมีวิสัยทัศน์ การอ่านก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง บุคลิกภาพ อุปนิสัยและทัศนคติ ผู้อ่านมาก

ย่อมได้รับประโยชน์จากการอ่านทั้งต่อตนเองสังคมและ

ประเทศชาต ิส่วนทกัษะการเขยีนซึง่เป็นการฝึกกระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ ที่ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิด ของผู้เรียนลงบนกระดาษ (นภเนตร ธรรมบวร 

2549: 35) กล่าวว่า การเขียนช่วยให้ความคิดของเราเป็น

รูปธรรมมากขึ้นและช่วยให้เราสามารถตรวจสอบส�ารวจ 
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พฒันาและแก้ไขความคดิของเราได้ หรอืกล่าวอกีในหนึง่ คือ 

การเขียนช่วยให้มนุษย์จัดระบบและพัฒนาความเป็นไปได้

ของความคิดตนได้ซ่ึงในขณะท่ีมนุษย์พยายามถ่ายทอด

ความคิดของตนผ่านการเขียนจะมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น

ระหว่างผูเ้ขยีนและความคดิของตนเองตลอดเวลา ด้วยเหตุ

นีค้รูจงึควรส่งเสรมิให้เดก็เขยีนหรอืจดบนัทกึในสิง่ซึง่มคีวาม

หมายต่อผู้เรียนท้ังน้ีเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีจะคิดโดยผ่าน

การเขียน

 วธิกีารจดัการเรยีนรูใ้ห้น่าสนใจวธิกีารหนึง่คอื การ

ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและตรงตามความ

สนใจของผูเ้รยีนช่วยให้ผูเ้รยีนสนใจเรยีนและเกดิการเรยีนรู้

อย่างแท้จริง จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใน

เรื่อง การใช้สื่อพบว่า ในเนื้อหาหนึ่งๆ นักเรียนจะสนใจการ

ใช้สื่อหลายชนิดมากกว่าการใช้สื่อเพียงชนิดเดียว ทั้งนี้

เพราะการใช้สือ่หลายชนดิหรอืสือ่ประสมนัน้จะช่วยเพิม่แรง

จูงใจ  ให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน มีความกระตือรือร้น

ในการ ค้นหาค�าตอบ สื่อประสมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ครู

เลือกได้ตรงตามความต้องการเพื่อให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ตาม

วัตถุประสงค์และมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก�าหนด 

ประเด็นนี้สอดคล้องกับที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526: 116) 

กล่าวไว้ว่าชุดการสอน หรือการเรียนรู้ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้

กว้างขวางและเข้าใจบทเรียนมากข้ึน สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง

นกัเรยีนทีเ่ก่ง ปานกลางหรอือ่อน ทัง้นีเ้วลาทีใ่ช้ในการเรยีน

รู้ขึน้อยูก่บัความพร้อมของแต่ละบคุคล ซ่ึงโกเมศ จนัทร์เกษ 

(2532: 239) กล่าวว่า สื่อประสม ช่วยให้นักเรียนสนใจบท

เรยีนเพราะมกีารเปลีย่นแปลงสิง่เร้า เมือ่นกัเรยีนตัง้ใจเรยีน 

ย่อมเข้าใจบทเรียนได้ดีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนให้สูงขึ้นได้ และอัมพา อรุณพราหมณ์ (2539: 3) สรุป

ว่า ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้

เรยีน ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแข่งขนั

กบัใคร หากสงสยักส็ามารถถามหรอืขอค�าแนะน�าจากครไูด้ 

ชุดการสอนจึงเป็นนวัตกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

 ดังนั้นชุดการเรียนรู้ซ่ึงเป็นสื่อประสมจึงสามารถ

น�าไปพฒันาผูเ้รยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพช่วยให้ครดู�าเนนิ

การสอนไปตามล�าดับขั้นตอน ส่งผลให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูง (อ้อยใจ ศรีพลาย 2548: 3) และส�าลี ทอง

ประสาร (2551: 67) ได้ใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง ชนิด

ของค�า กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 

6 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน พบว่า ชดุ

การสอนรายบุคคลช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 จากปัญหาและความส�าคญัดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยั

จึงได้สร้างชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบใช้

สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เพื่อพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและ

เขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

การอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่

เรยีนด้วยชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมอง

เป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเป็น 

การวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 

Design 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก�าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2            

ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา          

เทศบาลเมืองวารินช�าราบ จ�านวนโรงเรียน 3 โรงเรียน  

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จ�านวนนักเรียน  

210 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพ่นมิตรภาพท่ี 5 

จ�านวนนกัเรยีน 63 คน และโรงเรยีนเทศบาลบ้านสขุส�าราญ  

จ�านวนนักเรียน 96 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 369 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส�าราญ กองการ

ศึกษาเทศบาลเมืองวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

จ�านวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรอสิระ คอื การสอนด้วยชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่าน

และเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

อ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน            

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 1

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียนรู้

ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ�านวนทั้งสิ้น 12 ชุด และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านและ

เขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ชนิด

เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย

ตัง้แต่ .45-.65 ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ .48-.86 และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .94

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม 

ขั้นตอน ดังนี้

 1. น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมอง

เป็นฐาน (Brain-based Learning) จ�านวน 30 ข้อ ไป

ทดสอบก่อนวันสอนเพื่อเก็บคะแนนก่อนเรียนกับนักเรียน

กลุ ่มตัวอย่างโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขส�าราญ สังกัด               

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินช�าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

 2. ผู้วิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสอนด้วย

ชดุการเรยีนรูแ้ละด�าเนนิการทดลองตามขัน้ตอนของการใช้

ชุดการเรียนรู้แต่ละชุด ทั้ง 12 ชุด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2555 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมเวลาสอน ทั้งหมด  

12 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ในระหว่างการทดลองจัดให้นักเรียนท�ากิจกรรมปฏิบัติเพื่อ

พฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนแล้วน�าผลการปฏบิตัไิปรวม

กับคะแนนจาการกระท�าแบบฝึกหัดระหว่างกัน เป็นการใช้

ค�านวณหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ทั้ง 12 ชุดแล้ว ผู้วิจัยให้

กลุ ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้

ทดสอบก่อนเรียนเพื่อเก็บคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ทั้งนี้เพื่อน�าไปค�านวณหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์และ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1. การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพของ

ชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิค การ

เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยน�าคะแนนที่ได้จากการท�า

แบบฝึกในชุดการเรียนรู้ทั้ง 12 ชุด รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย 

เทียบกับคะแนนการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน หลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 35 คน แล้ว

หาค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชยัยงค์ 

พรหมวงศ์ 2537: 495)

 2. น�าคะแนนจากการท�าแบบฝึกในชุดการเรียน

รู้ทั้ง 12 ชุด และคะแนนการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้

เทคนิคการเรียนรู ้แบบใช้สมองเป็นฐาน หลังเรียนมา

วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน

 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นการท�าแบบทดสอบ

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุการเรยีนรูท้กัษะการ

อ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน 

โดยใช้ค่า t-test Dependent Sample (บุญชม ศรีสะอาด 

2545: 112)

สรุปผลการวิจัย

 1.  ประสิทธภิาพของชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่าน

และเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.84/89.43 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านและเขียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 

บ้านสุขส�าราญ ที่ได้รับการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะ 

การอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมอง 

เป็นฐาน (Brain-based Learning) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้ทักษะการ

อ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.84/89.43 สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีต่ัง้ไว้ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ด้านอ่านและเขียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตและมีประเด็น

ส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. ผลการทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของชุดการ

เรียนรู้ทกัษะการอ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบ

ใช้สมองเป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถม

ศกึษาปีที ่1 พบว่า ชดุการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาข้ึน มปีระสทิธภิาพ 

87.84/89.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 

ประสิทธิภาพ 87.84/89.43 หมายความว่า ชุดการเรียนรู้

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการ (E1) เฉลีย่ร้อยละ 87.84 และ

สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมของนกัเรยีนหลงัเรยีน (E2) เฉลีย่

หลังเรียนร้อยละ 89.43 ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะ ชุดการเรียน

รู้ทั้ง 12 ชุด ผ่านกระบวนการสร้างและหาประสิทธิภาพ

อย่างมีระบบ เป็นไปตามล�าดับขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การศึกษา

เอกสารหลักสูตรและหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับชุดการเรียนรู้ 

การสร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ การน�าชุดการ

เรยีนรูไ้ปใช้โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูทกุขัน้ตอนและวเิคราะห์

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ในการเลือกเพลง บทคล้องจอง ค�าและ

ภาพประกอบ ที่น�ามาสร้างชุดการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยเลือก

เพลง บทคล้องจองที่มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้และความ

บันเทิงรวมถึงค�าท่ีมีความหมายและภาพประกอบที่ 

สามารถสือ่ความหมายของค�าได้อย่างชัดเจน การออกแบบ

กิจกรรมในชุดการเรียนรู ้เน้นการมีส่วนร่วมของผู ้เรียน  

ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง การฟังนิทาน 

และการบริหารสมอง การเรียงล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา

ยาก มีการประเมินผลจากการท�าแบบฝึก แต่ละแบบฝึกใน

ชุดการเรียนรู้ จนกระทั่งขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญและคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์ ท�าให้ชดุการเรยีนรูด้งักล่าวมคีวามสมบรูณ์และ

มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ การเรยีนด้วยชดุการเรยีน

รู้ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน เป็นสื่อ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการ

อ่านและเขียนของนักเรียนให้ดีข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคดิเหน็และลงมอืปฏบิตักิจิกรรมด้วย

ตนเอง เป็นการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของพรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร (2550: 

119–147) ที่กล่าวไว้ว่า สมองจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือผ่านการ

ปฏิบัติ การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เท่ากับใช้ผัสสะรับรู้

ข้อมูล ทั้งในรูปของภาพ เสียง สัมผัส ทั้งยังประกอบด้วย

ประสบการณ์ของ เหตุการณ์ต่างๆ เพียงเท่าน้ีก็นับว่า  

ส่งเสริมการเชื่อมโยงของร่างแหเซลล์สมอง ซึ่งในการที่

นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเอง จะเป็นความรู ้ความเข้าใจ ทีย่ัง่ยนื เนือ่งจากได้เรยีน

รู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ แนวคิดของ ชาตรี ส�าราญ 

(2543: 35) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีท่ี

กล่าวว่า เม่ือบุคคลจะมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด

แล้ว เขาย่อมจะน�าความรู้ความเข้าใจน้ันมาใช้  ให้เกิด

ประโยชน์ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ท่ี

ใช้สมองเป็นฐาน ส่งผลให้ นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะอ่าน

และเขียนภาษาไทยสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมฝึก

ให้นักเรียนใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าและสมองใน

กระบวนการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมให้

เด็กได้แสดงความคิด และความจ�าของเด็กออกมาโดยผ่าน

ทกัษะอ่านและเขยีนภาษาไทย ทัง้อ่านและเขยีนค�าประโยค 

บทคล้องจอง บทเพลง และโยงความสัมพันธ์ของค�าที่เลือก

ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันคลังสมองของชาติ (2551: 45-

55) ที่ว่าความจ�าจากประสาทสัมผัส (Sensory Memory) 

เมื่อข้อมูลเข้ามายังสมอง ซึ่งคนสามารถรับรู้จากประสาท

สัมผัสทัง้ห้า สมองจะจดัเกบ็ข้อมลูเหล่านัน้ไว้บรเิวณเปลอืก

สมอง (Cortex) โดยจะเก็บความทรงจ�านี้ไว้เพียงชั่วครู่

เท่านั้น เมื่อข้อมูลถูกส่งมายังนักเรียน และนักเรียนก็จะ

สามารถถ่ายทอดความรู ้ออกมาทางการเขียนและอ่าน 

(สถาบันคลังสมองของชาติ 2551: 45) กล่าวถึงการสร้าง

แรงจงูใจในการเรยีนเป็นกระบวนการทีท่�าให้ผู้เรยีนประสบ

ความส�าเร็จ ผู้เรียนจะต้องตั้งใจเรียน ขยัน หรือ มีความ 

ใฝ่รู้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการท�างานของสมองความตั้งใจ

หรือจิตที่มั่นคงในการเรียนรู้นั้น หมายถึง “ความใส่ใจ”  

ที่สมองมุ่งมั่นที่จะเข้าใจความรู้ที่ถ่ายทอดจากกิจกรรมที่

พฒันาสมองของครทูีจ่ดัให้กบัเดก็ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ อรอุมา อินฟูล�า (2551: 41) ที่ว่าการใช้นิทานพื้นบ้าน

เป็นบทเรียนเสริมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจเร่ือง

ประโยคในภาษาไทย ตามทฤษฎีการท�างานของสมอง โดย

มีการสร้างแรงจูงใจในกระบวนการเรียนและนักเรียนก็

สามารถถ่ายทอดความรูอ้อกมาได้เป็นอยา่งด ีและงานวจิยั

ของ อัญชลี เฟื่องชูชาติ (2552: 50) ได้ศึกษาเรื่อง การส่ง

เสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมอง

เป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้เทคนคิกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้สมอง

เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนของนักเรียน หลังการ
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ใช้เทคนิคกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน นักเรียน

มทีกัษะการเขยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของส�าลีทองประสาร 

(2551: 66) ได้พัฒนาชดุการสอนเรือ่งชนดิของค�า กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบ

ว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.36/83.00 เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 80/80 

 2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านและเขยีน

โดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐานก่อนเรยีนและ

หลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ

อ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐาน

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ผลทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ ชดุการเรยีนรูท้ัง้ 12 ชุด สร้างจาก

ค�าสั้นๆ ที่มีความหมาย บทเพลง และ บทคล้องจอง ซึ่งเป็น

สื่อที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็นการกระตุ้นท้าทายให้

สมองอยากเรยีนรูอ่้านและเขยีนอกีทัง้การน�าไปประยกุต์ใช้

โดยการเติมค�าคล้องจองและแต่งเพลง การเล่นเกม การได้

เคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

เป็นการบรหิารร่างกายในส่วนทีส่มองควบคมุอยู ่โดยเฉพาะ

อย่างยิง่กล้ามเนือ้ทีเ่ช่ือมสมอง ทัง้สองซกีเข้าด้วยกนัให้แขง็

แรงและท�างานคล่องแคล่ว อนัจะท�าให้การถ่ายโยงการเรยีน

รูแ้ละข้อมลูของสมอง ทัง้สองซกีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การทีผู่เ้รยีนได้บรหิารสมองทกุส่วนก่อนท�ากจิกรรมอืน่ๆ ผู้

เรียนจะมีสมาธิ ในการท�ากิจกรรมมากขึ้น การกระตุ้นด้วย

เสียงเพลงบรรเลง  ก็ท�าให้ผู้เรียนสงบ กระตุ้นให้สมองตื่น

ตัว กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้เมื่อนักเรียน

ท�ากิจกรรม การเรียนรู้มีความตั้งใจและผ่อนคลาย การแก้

ปัญหา เป็นไปด้วยดี ดังที่ พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2542: 

33) กล่าวว่า การบริหารสมองท�าให้ระดับการท�างานของ

สมองส่วน Cortex สูงขึ้น และสามารถควบคุมความเครียด 

ขจัดความเครียดลงได้ ท�าให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่

จะเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความจ�าระยะสั้น 

ความจ�าระยะยาว และมอีารมณ์ขนั เพราะคลืน่สมองจะลด

ความเร็วลงจากคลื่นเบต้า เป็นคลื่นอัลฟา ซ่ึงเป็นสภาวะ         

ทีส่มองท�างานมปีระสทิธภิาพสงู สอดคล้องกบัอาร ีสัณหฉวี 

(2550: 39) กล่าวว่าการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่กระดูก กล้ามเนื้อหัวใจ และปอด ที่ส�าคัญคือ

ท�าให้เซลล์สมองในส่วนต่างๆ เติบโตและแข็งแรง ช่วยให้

เลือดและออกชิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีการออกก�าลังกาย

อย่างช้าๆ และสมดุลช่วยสร้างสารนิวโรโทรฟิน ท�าให้          

เซลล์สมองส่วนด้านการจ�าและด้านความคิดระดับสูง

งอกงามแข็งแรง มีการน�าเสนอที่มีล�าดับขั้นตอน การเรียง

ล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย 

เข้าใจง่าย กระตือรือร้นที่จะท�าแบบฝึก และทราบผลทันที

จากชุดเฉลยค�าตอบ เม่ือท�าชุดการเรียนรู้เสร็จแต่ละชุด 

ผู้เรียนจะทราบว่า ตนท�าได้กี่คะแนน และอยากท�าชุดการ

เรยีนรูอ้ืน่ๆ ต่อไป ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 

22 ที่สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

กล่าวคือ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถแก้

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและสันติวิธี นอกจากนี้ 

การน�าแบบฝึกอ่านสั้นๆ บทเพลง และบทคล้องจอง มาให้

นักเรียนฝึกอ่าน ท่องจ�าและร้องเป็นเพลง เป็นการสนอง

ความต้องการของผู้เรยีนในวยันีซ้ึง่เป็นไปตามหลักจติวทิยา

การเรยีนรู ้สอดคล้องกบั ค�ากล่าวของวชัิย วงษ์ใหญ่ (2537: 

27) สรุปว่า เมื่อผู ้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการอ่านอย่าง

สนกุสนานหลังจากท�ากจิกรรม แล้วให้ผู้เรยีนทราบผลทนัที 

จะท�าให้เกิดผลการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและสามารถฝึกฝนให้เกิด

ทักษะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้ จากเหตุผลดัง

กล่าวข้างต้น ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านการอ่าน

และเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐานของ

ผู้เรยีนมคีวามก้าวหน้า ผลการทดสอบหลังเรยีนสูงกว่าก่อน

เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒศรี  กาญจนคุณากร 

(2554: 94) ได้พัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านเชิง

วิเคราะห์โดยใช้นิทานคุณธรรม กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษา

ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 

ชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.48/87.66 และ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

งานวิจัยของอรวรรณ บุญสมปาน (2551: 81) ได้ศึกษาการ

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

ความรู้ด้านค�าศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความรู้

ด้านค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบใช้สมองเป็นฐานผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดคือ ร้อย

ละ 50 และอยูใ่นระดบัดมีาก และความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใช้กิจกรรม การเรียนรู้

แบบใช้สมองเป็นฐานผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ร้อยละ 50 

และอยู่ในระดับดี 

 การน�าพืน้ฐานความรูเ้รือ่งสมองมาปรบัใช้กบัการ

จดักระบวนการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน เป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะช่วย
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ให้ครูผู้สอนเข้าใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี

ขึ้น และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการ

สอนใหม่ สมัพันธภาพของครกูบันกัเรยีนอบอุน่แน่นแฟ้นขึน้ 

เด็กๆ เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้อย่างมีความสุขยิ่งข้ึน อยากรู้

อยากเรยีนมากขึน้ และเมือ่จดุเริม่ต้นคอืความกระตอืรอืร้น

ของสมองเล็กๆ ที่เบิกบาน ผลแห่งการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่

จึงตามมา และเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อ นักเรียนโดยควรมี

การสอนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไป นักเรียนสามารถ

พฒันาตนเองได้เตม็ศกัยภาพของสมองได้ ดงัที ่รุง่ แก้วแดง 

(2541: 64) กล่าวว่า “หากสมองของคนได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มที่ เซลล์สมองจะเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นเครือข่าย

อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ตรงกันข้ามกับเซลล์สมองท่ีไม่ได้รับ

การเสริมสร้างพัฒนาจะไม่เช่ือมโยงติดกันท�าให้ความ

สามารถในการคดิและจนิตนาการไม่พฒันาเตม็ที ่การเรยีน

รู้จึงท�าได้ช้าและน้อยกว่าคนที่เซลล์สมองได้รับการพัฒนา

อย่างดี” 

 ดงันัน้ ชดุการเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขยีนโดย

ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 

Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 87.84/89.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้ง

ไว้ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะ

การอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมอง 

เป็นฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

 1. ก่อนน�าชุดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ครูผู้สอน

ควรศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดของเน้ือหาสาระ 

ในชุดการเรียนรู ้ให้เข้าใจ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารที่

เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

 2. ครูผู้สอนควรศึกษาวัตถุประสงค์และขั้นตอน

การสอนในแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพือ่

สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและสามารถจัดกิจกรรม           

ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ชุดการเรียนรู้

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนด้วยชุด

การเรยีนรูท้กัษะการอ่านและเขยีนโดยใช้เทคนคิการเรยีนรู้

แบบใช้สมองเป็นฐาน กับการสอนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 4. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาชุดการเรียนรู้

ทักษะการอ่านและเขียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น

อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยน้ีส�าเร็จได ้  ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ  

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี ที่ให้ค�าแนะน�า 

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม  

ทองเรือง ที่ให้ค�าปรึกษาชี้แนะแนวทางการวิจัยและ 

ตรวจสอบแก้ไขตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ จนแล้วเสร็จมีความ 

ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
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