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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายในการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ทักษะ

วิธีการทางประวัติศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนดอนแรดวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำานวน 24 คน 
เปน็กลุม่ทีเ่รยีนดว้ย การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเปน็ฐาน และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/2 จำานวน 
21 คน เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนักเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 4) แบบสอบถามความมุ่งมั่นในการทำางาน สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t–test (Independent Samples)
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 1 ทีเ่รียนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความ
มุ่งมั่นในการทำางาน เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความมุ่งมั่นในการทำางาน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

Abstract
The purposes of this study were (1) to compare learning achievements Entitled 

Sukothai history of Mathayomsuksa 1 Students Between Problem-Based Learning and  
Brain-Based Learning, (2) to compare Historical Methods Skills of these two developed 
learning plans, (3) to compare Task Orientated of Mathayomsuksa 1 Students of these two 
developed learning plans, The sample for this study consisted of 45 Matthayomsueksa 1 
students at Donradwitaya school in Rattanaburee district, Surin Province under the Office 
of Secondary Education Area Zone 33 in the academic year 2014, obtained using the  
Cluster Random Sampling technique. The sample for this study consisted of 24 students 
from Mathayomsuksa 1/1 learning through Problem-Based Learning and group of 21  
students from Mathayomsuksa 1/2 learning through Brain-Based Learning. The instruments 
used in the study were: 1) eight plans using problem-based learning and eight plans using 
Brain-Based Learning, 2) The achievement test 3) The Historical Methods Skills test and 
4) the Task Orientated test. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test (independent samples).

The results of the study were as fallows:

The students who learned using organization of Problem-Based Learning and  
Brain-Based Learning did not show a difference in learning achievement, Historical Methods 
Skills and Task Orientated.

Keywords: Learning Achievement, Historical Methods Skills, Task Orientated, Problem-Based 
Learning, Brain-Based Learn



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 214 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

บทนำา
การจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้
เรียนมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำา เป็นผู้มีส่วนร่วม
และเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อประเทศชาติ และต่อสังคมโลก มีทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
กระบวนการกลุ่มและการทำางานเป็นทีม มี
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์ (ดวงกมล สิน
เพ็ง, 2553) ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษาผู้สอนยังใช้วิชาการสอนแบบเดิมๆ 
นักเรียนต้องอ่านตำาราและท่องจำาเนื้อหา หรือครู
สอนโดยการบรรยายทำาให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย และ
คิดว่าเนื้อหามีมาก ไม่มีจบสิ้น (สิริวรรณ ศรีพหล, 
2554) 

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ผู้ เ รี ยน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้สอนจะต้องหมั่นให้ผู้เรียนได้ทำา
กิจกรรมทีอ่าศยัความตัง้ใจและความมุง่มัน่ในการ
สบืคน้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์(วนัเพ็ญ วรรณ
โกมล, 2542) ซึง่จากการจดัการเรยีนการสอนวชิา
ประวติัศาสตรใ์นภาคเรยีนทีผ่า่นมา นกัเรยีนยงัไม่
ไดร้บัการพฒันาทกัษะวธิกีารทางประวติัศาสตรม์า
ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เท่าที่ควร หรือยังไม่
เข้าใจในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่ง
ผลทำาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวิชา
ประวัติศาสตร์ต่ำา (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33, 2556) ดังนั้นผู้สอนควร
มีกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจฝึกทักษะวิธกีารทางประวตัศิาสตรไ์ด้ถกูตอ้ง

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL.) เป็นกระบวนการในการเรยีนรูท้ีเ่ริม่ตน้จาก
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้

และแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบคำาตอบหรือเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของปัญหานั้น และ
ผู้เรียนประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง (ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ, 2551) โดยครูอาจนำาผู้เรียนไปเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา และฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปญัหาและแกป้ญัหารว่มกนัเปน็กลุม่ ซึง่จะชว่ยให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจในปญัหานัน้ๆ อยา่งชดัเจน
ไดเ้หน็ทางเลอืกและวธิกีารทีห่ลากหลายในการแก้
ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิด
ทกัษะกระบวนการคดิ และกระบวนการแกป้ญัหา
ต่างๆ (ทิศนา แขมมณี, 2553) 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการ
เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง แทนที่
จะสอดคล้องกับอายุ ชั้นเรียน หรือห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว เพราะผู้เรียนที่อายุเท่ากันสมอง 
อาจไมเ่หมอืนกนักไ็ด ้เนือ่งจากไดร้บัการถา่ยทอด 
สติปัญญาจากบรรพบุรุษ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ต่างกัน (ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล, 2555) ซึ่งครู
ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
โดยการทำาสมาธิ เล่าเรื่อง ออกกำาลังกาย แล้ว
ให้นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง รู้จักฝึกฝน 
ศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ หรือผลงานโดย
การร่วมคิดร่วมทำาและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถ โดย
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
ซึ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร (วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์, 2553) 

จากเหตุผลและความสำาคัญ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะนำารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์สุ โข ทัย สำาหรับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นใน
การทำางาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
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ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม โดยเฉพาะครผููส้อนสาระประวติัศาสตร์
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคัญตามกรอบจดุ
หมายและมาตรฐานหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในโอกาสต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความมุ่งมั่น
ในการทำางานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่

เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ประวัติศาสตร์
สุโขทัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทำางาน
ต่างกัน

วิธีการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจำาตำาบลใน
อำาเภอรัตนบุรี สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 33 จงัหวดัสรุนิทร ์ได้แก ่โรงเรยีน
ดอนแรดวิทยา โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา โรงเรียน
ทับโพธ์ิพฒันวทิย์ และโรงเรยีนธาตศุรนีคร จำานวน 
163 คน ทั้งหมด 5 ห้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ดอนแรดวิทยา จำานวน 2 ห้องเรียน คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำานวน 24 คน เป็นกลุ่ม
ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำานวน 21 
คนเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเปน็ฐาน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster 
Random Sampling)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน รูปแบบละ 8 แผน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก (B) 
ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.62 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.94 

3. แบบวดัทกัษะวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 
0.80 มคีา่อำานาจจำาแนก (r) ตัง้แต ่0.20 ถงึ 0.66 
และมีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.89 

4. แบบสอบถามความมุ่งมั่นในการ
ทำางาน จำานวน 15 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
(t) ตั้งแต่ 3.02 ถึง 5.46 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.77 

	 การดำาเนินการวิจัย

1. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pretest) ดว้ยแบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัทกัษะ
วธิกีารทางประวตัศิาสตร ์และแบบสอบถามความ
มุ่งมั่นในการทำางาน  

2. ดำาเนินการทดลองสอนให้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
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3. ทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ด้วยแบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัทกัษะ
วธิกีารทางประวัตศิาสตร ์และแบบสอบถามความ
มุ่งมั่นในการทำางาน 

4. นำาข้อมูลที่ ได้จากการทดลองกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปทำาการวิเคราะห์ทางสถิติ 
เพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความมุ่งมั่น

ในการทำางาน ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน โดยใช้ t–test (Independent Samples)

ผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน (p > 
.05) ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน

กลุ่มตัวอย่าง n df S.D. t p

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 24 23 24.29 1.73
.278 .782

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 21 20 24.14 1.85

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์
สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชส้มองเปน็ฐาน มี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะวธิกีาร ทางประวตัศิาสตรห์ลงั
เรยีน เรือ่ง ประวตัศิาสตรส์โุขทยั ไมแ่ตกตา่งกนั (p 
> .05) ดังตาราง 2
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียน ช้ัน
มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่รยีนด้วยแผนการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์
สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มี
คะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่น ในการทำางานหลังเรียน 
เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน (p > 
.05) ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 การเรียบเทียบทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง n df S.D. t p

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 24 23 14.42 1.53
.317 .576

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 21 20 14.71 2.00

ต�ร�ง 3 การเรียบเทียบความมุ่งมั่นในการทำางานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง n df S.D. t p

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 24 23 4.22 0.15
.402 .174

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 21 20 4.15 0.18

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยความ
มุง่มัน่ในการทำางานหลงัเรยีน เรือ่ง ประวตัศิาสตร์
สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน 

อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน การที่ผล
การวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้นโดยผ่านการตรวจ
สอบของผู้เชีย่วชาญเปน็อยา่งด ีผู้วิจัยไดด้ำาเนนิการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ของสองรูปแบบอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดการเรียน
รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้กำาหนดประเด็น
ปัญหาทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนได้ร่วมกัน
คิดและหาวิธีแก้ปัญหา พบว่านักเรียนมีความ
สนใจกับปัญหาที่กำาหนดให้และพยายามสร้าง
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องค์ความรู้และตอบปัญหานั้น สอดคล้องกับนภา 
หลิมรัตน์ (2540) กล่าวว่า ปัญหาจะกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้ก็
จะมีส่วนทำาให้นักเรียนจำาเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่าย
และนานขึ้น เพราะได้มีประสบการณ์ตรงในการ
แก้ปญัหาดว้ยความรูดั้งกลา่ว ทัง้น้ียังสอดคลอ้งกบั
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548) ที่ว่าปัญหาช่วยให้ผู้
เรยีนเลอืกสรรขอ้ความรูท้ีต่อ้งเรยีนด้วยตนเองเกดิ
การเรียนรู้วิธีการ แก้ปัญหาได้รับความรู้ใหม่จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ท่ีเรียน รู้จักการตัดสินใจ การให้ความเห็นการ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ และความกระตือรือร้นต่อ
การเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ สำาหรับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้
จัดกิจกรรมผ่านเกม เพลง เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความเพลิดเพลิน มีความสนใจและมีสมาธิพร้อม
ที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 
(2553) ทีว่า่การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐาน 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียน นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง รู้จัก
ฝึกฝน ศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้หรือผลงาน
โดยการร่วมคิดร่วมทำาและยังมี การแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้ทำาใหผู้เ้รยีนได้มโีอกาสฝกึฝนความสามารถ
หรอืทกัษะ จงึทำาให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนไมแ่ตก
ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์พร โพธิ์
หล้า (2555) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมอง
เปน็ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปญัหา 
เป็นฐาน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
มีทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ ไม่แตกต่าง
กัน การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมา

จากการจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ มีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ วิธีการทาง
ประวตัศิาสตรม์ขีัน้ตอน ไดแ้ก ่ขัน้กำาหนดประเดน็
ปัญหาหรือข้อสมมุติฐาน ขั้นรวบรวมหลักฐาน ขั้น
วเิคราะหแ์ละประเมนิคณุคา่ขอ้มลู ขัน้ตคีวามและ
สังเคราะห์ และขั้นนำาเสนอข้อมูล (สุคนธ์ สินธุ
พานนนท์, 2550) ทำาให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้และสามารถแก้ปัญหา โดยกระบวนการต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผล โดย
การตั้งปัญหาและตั้งสมมุติฐาน แล้วคิดหาคำา
ตอบตามสมมุติฐานนั้น ทำาให้นักเรียนเกิดคำาถาม
และคำาตอบขึ้นในใจ ช่วยฝึกทักษะการแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบ วิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนการสอนที่อาศัยพื้น
ฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบและมี
ขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554) 
สอดคล้องกับกลวิธีของ จิระพร ชะโน (2555) 
กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(PBL) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้แก้
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีต้องปรับปรุงเป็นหลักใน
การแสวงหาความรู้ โดยใช้การหาความรู้ ได้แก่
กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พิสูจน์สมมุติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั้น

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน มีความมุ่งมั่นในการทำางานไม่แตกต่างกัน 
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบเป็นการใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การทำางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น มีการมอบหมายงาน
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบ
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หมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำางานให้สำาเร็จ 
กระตือรือร้นในการทำางาน และแสวงหาความรู้
เพิม่เตมิ ซึง่พฤตกิรรมดังกลา่วเปน็พฤติกรรมทีเ่กดิ
ขึน้ในตัวผูเ้รยีน ซึง่ใช้ถานการณป์ญัหาและคำาถาม
กระตุ้นความอย่างรู้อยากเห็น ใช้เสียงเพลง เกม
เปน็สิง่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิความสนุกสนานในการ
ทำากิจกรรมอย่างเป็นอิสระ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะใช้ปัญหาช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรยีนเกิดภาวะงุนงงสงสยัและความตอ้งการทีจ่ะ
แสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว โดย
ผู้สอนและผู้เรียนมีการออกไปเผชิญสถานการณ์
ปัญหาจริงหรือผู้สอน มีการจัดสภาพการณ์ให้ผู้
เรียนเผชิญปัญหา (ทิศนา แขมมณี, 2553) ดัง
นั้น ผู้เรียนต้องปรับทัศนคติในบทบาทหน้าที่และ
การเรียนรู้ของตนเอง โดยการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความรับผิดชอบสูง รู้จักการทำางานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2550) สำาหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เปน็การสอนแบบเน้นผูเ้รียน เปน็สำาคญัโดยใช้
กระบวนการเรยีนพัฒนากระบวนการคดิวเิคราะห ์
สังเคราะห์ ประเมินแก้ปัญหา การตัดสินใจและ
การวางแผน เพื่อนำาไปสู่การลงมือทำาจริงตาม
หลกัการของสมองกบัการเรยีนรู ้ซึง่สมองจะได้รบั
การกระตุ้นใหท้ำางานและเกดิพฒันาการทำาใหเ้กดิ
ปัญญาการคิด วิเคราะห์และปัญญาในระดับที่สูง
ขึ้นๆ (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2549) 
ทั้งนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวว่า 
เบื้องหลังความสำาเร็จคือ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
แน่วแน่ท่ีจะทำาส่ิงใดสิง่หนึง่ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย
ตามที่ตั้งใจไว้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัว
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
กำาหนดปัญหาหรือสถานการณ์ ที่มีความซับซ้อน 
คลุมเครือ เป็นประเด็นขัดแย้ง มีคำาตอบหรือวิธี
การแก้ปัญหาได้หลายท้ังนี้ให้เหมาะสมกับความรู้
และความสามารถของผู้เรียน

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ทำางานของสมอง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของผู้
เรียน เช่น เพลง เกม เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมี
ความพร้อมและสนุกสนานในการเรียนรู้ และจัด
ควรบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยผลการจัดการเรียนรู้โดย
ปญัหาเปน็ฐานและการจดัการเรยีนรู ้โดยใชส้มอง
เป็นฐาน ที่มีต่อตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนว่าทั้งสองรูปแบบไม่
แตกต่างกัน 

2.1 ควรวจิยัเปรยีบเทยีบการจดัการเรยีน
รู้โดยปัญหาเป็นฐานและการจัด การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานเนื้อหาอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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