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บทคัดย่อ
การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์เปน็ทกัษะทางภาษาดา้นการรบัรูท้ีม่คีวามสำาคญัของมนษุย	์

เพราะสามารถพัฒนาส่งเสริมการคิด	 และการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล	 และมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้ผู้
อ่านมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน	 สูงขึ้น	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ(1)	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียน
ตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีม่ตีอ่การอา่นจบัใจความ	การคดิวเิคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพ	(2)	เพื่อเปรียบเทียบความสามารถที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การ
คิดวิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลังทดลองใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านใหม่	(ประชาอุปถัมภ์)	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	
เขต	4	จำานวน	25	คน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	(2)	แบบทดสอบการอ่านจับใจ
ความชนิดเลือกตอบ	จำานวน	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	(	B)	รายข้อตั้งแต่	0.24	ถึง	
0.79	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.90	(3)	แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ชนิดเลือกตอบจำานวน	3	
ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	รายข้อตั้งแต่	0.27	ถึง	0.80	มีค่าอำานาจจำาแนก	(r)	รายข้อ
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ตั้งแต่	0.22	ถึง	0.68	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.87	และ	(4)	แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทยแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	 ระดับ	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่	
0.34	ถึง	0.80	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	0.88	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมตุฐิานใชส้ถติทิดสอบวลิคอกซนั	(The	wilcoxon	matched	
pairs	signed	ranks	test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด้วยหลักการ	
เป้าหมาย	จุดมุ่งมาย	โครงสร้าง	การดำาเนินกิจกรรม	ระยะเวลา	สื่อ/อุปกรณ์	และแหล่งเรียนรู้	การวัด
และประเมินผล	และแผนการจัดกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน

2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน	 หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

โดยสรปุโปรแกรมการเรยีนตามแนวคดิสมองเปน็ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม	สามารถใชจ้ดั
กิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานได้ตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป

คำาสำาคัญ:	 แนวคิดสมองเป็นฐาน,การอ่านจับใจความ,การคิดวิเคราะห์,เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย

Abstract
Reading	comprehension	and	analytical	thinking	are	important	language	skills	in	terms	

of	human	beings	because	it	can	enhance	thinking	and	using	intelligences	for	considering	
reasonably	and	efficiently	of	what	they	are	reading.	The	purpose	of	this	research	were	to	(1)	
develop	of	learning	program	through	brain	based	learning	affecting	reading	comprehension,	
analytical	 thinking,	and	attitude	Thai	 learning	 for	Prathomsuksa	3	students,	 (2)	compare	 
reading	comprehension	abilities,	analytical	thinking,	and	attitudes	toward	learning	activities	the	
program	through	brain-based	learning.	between	before	and	after	learning.	The	sample	used	
in	the	research	consisted	of	25	Prathomsuksa	3	students	at	Banmaiprachaupathum	School	
under	office	of	Nakhonratchasima	Primary	Education	Service	Area	Zone	4	in	the	second	
semester	of	the	academic	year	2014,	obtained	using	the	purposive	sampling	technique.	The	
instruments	used	in	the	research	were	;	(1)	learning	program	though	brain	based	learning	;	
(2)	a	30-item	3	multiple-choice	test	of	reading	for	comprehension	with	discriminating	power	
(B)	ranging	0.24-0.79	and	reliability	of	0.90	;	(3)	a	20-item	3	multiple-choice	test	of	analytical	
thinking	with	difficulties	(P)	ranging	0.27-0.80,	discriminating	powers(r)	ranging	0.22-0.68	
and	reliability	(KR-20)	of	0.87	;	(4)	a	20	–	item	5rating	–scale	inventory	on	attitudes	toward,	
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learning	 activities	 with	 discriminating	 power	 ranging	 0.34-0.80,	 and	 a	 reliability	 of	 0.88.	 
The	statistics	used	for	analyzing	the	collected	data	were	percentage,	mean,	and	standard	
deviation;	 and	 the	Wilcoxon	matched	Pairs	 Signed	 rank	 test	were	 employed	 for	 testing	
hypotheses.	

The	results	of	the	research	were	as	follows:

1.	The	development	of	 learning	program	through	brain	based	 learning	consisted	
of	rationale,	purpose,	objectives,	structure,	activities,	time,	media/equipment	and	learning	
source,	and	assessment.

2.	Students	who	learned	through	brain	based	learning	showed	gains	in	their	read-
ing	comprehension	abilities,	analytical	thinking,	and	attitudes	toward	learning	activities	from	
before	learning	at	the	.05	level	of	statistical	significance.

In	conclusion,	the	program	through	brain	based	learning	activities	could	be	used	
for	students	to	have	more	reading	comprehension,	analytical	thinking,	and	attitude	towards	
Thai	Leaning.	Therefore,	teachers	of	Thai	should	important	the	program	through	brain	based	
learning	teaching	model	in	teaching	for	students	to	achieve	the	course	objectives	in	the	future.

Keywords:	brain-based	Learning,	reading	comprehension,	analytical	thinking,	attitude	towards	
Thai	learning

บทนำา
คนไทยมีภาษาเป็นของตนเองมาเป็น

เวลาช้านาน	 ภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์
ของชาติ	 แสดงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม	
เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกนึกคิด	 และ
แสวงหาความรู้	 คนไทยจึงต้องอนุรักษ์ภาษาไทย
ไว้ให้คงอยู่อย่างมั่นคง	ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝกึฝนจนเกดิความชำานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร	 การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยแบ่งเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	
ความสามารถในการฟัง	 ความสามารถในการพูด	
ความสามารถในการอ่าน	 และความสามารถใน
การเขียน	 การอ่านถือว่าเป็นทักษะที่สำาคัญอย่าง
ยิ่ง	 เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือสำาคัญต่อการ

ศกึษาคน้คว้า	การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร	เปน็เครือ่งมอื
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา	 คนจะเรียนรู้วิชาต่างๆ	
ได้ดีถ้าอ่านหนังสือได้ดี	(สำาลี	รักสุทธี,	2553)	

สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยยัง
ไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร	 ซึ่งเห็นได้จากผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี	่3	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยในการ
ประเมินระดับชาติ	(NT)	ปีการศึกษา	2555	พบ
ว่านักเรียนได้คะแนนความสามารถด้านการอ่าน
เฉลีย่รอ้ยละ	42.50	(สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	4,	 2554.)	 และ
จากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	ปีการศึกษา	2555	พบ
ว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ	68.53	(โรงเรยีน
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บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์),	2555)	ซึ่งอยู่ในระดับ
ต่ำากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ	 75	 นอกจากนี้
ผลการประเมินของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	รอบสาม	
พุทธศักราช	 2554	 ในมาตรฐานที่	 4	 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	
มีวิจารณญาณ	มีความคิดสร้างสรรค์	คิดไตร่ตรอง	
และมีวิสัยทัศน์	 ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ
ปรบัปรงุ	(สำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน),	2554)	จึง
เป็นจุดอ่อนที่ต้องเน้นและได้รับการพัฒนา	

ผลจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่สำาคัญ
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอา่นต่ำาคอืครู
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเดิมๆ	 กิจกรรม
การเรียนไม่หลากหลาย	 ทำาให้การเรียนน่าเบื่อ
นักเรยีนมีทศันคตไิมดี่ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีน
รู้	 สื่อการเรียนไม่เร้าความสนใจ	 ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการสอนอ่าน	สอนคิดวิเคราะห์	ครู
ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อ	 ให้เกิดทักษะการคิดโดย
การระบุเหตุผลให้เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล	 (กรมวิชาการ,	2552)	ด้วยเหตุนี้จึงส่งผล
ใหน้กัเรยีนขาดทกัษะการอา่นจบัใจความ	อา่นแลว้
ไม่เข้าใจ	จับใจความไม่ได้	ไม่สามารถจับประเด็น
จากเรื่องที่อ่านได้	 แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นไม่ได้	
ทำาให้นักเรียนเบื่อการอ่าน	 ไม่มีนิสัยรักการอ่าน	
ขาดการกระตุ้น	 การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจึง
ทำาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร	 จึง
เปน็อปุสรรคตอ่การเรยีนรูแ้ละการศกึษาวชิาต่างๆ	
การแกป้ญัหาดงักลา่ว	ครคูวรปรบัปรงุการสอนให้
น่า	 สนใจ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อ
ใกล้ตัว	 ใช้กิจกรรมการสอนและสื่อที่หลากหลาย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อเจตคติที่ดี
ต่อการอ่านซ่ึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 ถ้านักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่านแล้วจะมีนิสัยรักการอ่านและชอบ

อา่นหนงัสอืซึง่	ดวิอี	้อธบิายว่า	เจตคต	ิความสนใจ	
และประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านมีความสำาคัญ
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 (กรม
วชิาการ,	2538	;	บนัลอื	พฤกษะวนั,	2532)	ดว้ย
สาเหตุดังกล่าวจึงจำาเป็นที่จะต้องใช้กระบวน	การ
วิจัยเข้ามาช่วยค้นหาคำาตอบ	 เพื่อให้ได้องค์ความ
รู้	 สำาหรับที่จะนำาไปพัฒนาและหาแนวทาง	 แก้ไข
ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
ให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ 	 ที่สอดคล้องกับ
พฒันาการทางสมอง	เปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญั	เพราะ
สมองเปรยีบเสมอืนเปน็เสนาธกิารผูบ้ญัชาการของ
ระบบประสาทส่วนกลางทั้งระบบ	 คอยควบคุม
ดูแลกิจกรรม	 การเคลื่อนไหว	 การรับรู้	 ประสาท
สัมผัสต่างๆ	รวบรวมประมวลผล	คัดเลือก	เรียน
รู้	 การคิด	 อารมณ์	 พฤติกรรม	 ฯลฯ	 สมองจึงมี
การทำางานที่สัมพันธ์กันทั้งร่างกายและจิตใจ	การ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงควร
ทำาความเข้าใจการทำางานของสมอง	ต้องให้ความ
สำาคัญกับการเช่ือมโยงของวงจรสมอง	 จึงจะเกิด
การเรียนรู้หากการจัดการเรียนรู้ขัดต่อการทำางาน
ของสมองจะทำาให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ	เช่น	เมื่อข้อมูลเข้าสู่สมองสมองเกิดการ
เรียนรู้เข้าสู่การคิดเป็นข้อมูลใหม่	แล้ววงจรข้อมูล
นั้นจะคงอยู่ในสมอง	 เรียกว่าความจำา	 สิ่งที่จำาได้
หรือวงจรข้อมูลความรู้จะถูกนำาไปใช้ในการคิด
ครั้งใหม่	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัย	 จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (กัญ
นิกา	 พราหมณ์พิทักษ์,	 2551)	 สอดคล้องกับคำา
กล่าวที่ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	ต้องจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวิธทีำางาน
ของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ	 ชั้นเรียน
หรือห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กที่อายุ	 8	
ปีเท่ากันสมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้	 เราควร
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ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาศักยภาพ
สมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม	 จึงนำามาซึ่ง
กระบวนการและกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวทาง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (Brain-Based	
Learning)	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับสติ
ปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น	 สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปน็พลงัขบัเคลือ่นประเทศชาตไิปสูโ่ลกอนาคตได้
อย่างมีความสุขและมั่นคง	(กระทรวงศึกษาธิการ,	
2549)	ส่วนหลักการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็น
ฐาน	 ได้แก่	 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ลงมอืปฏบิตัจิรงิรูจ้กัฝกึฝนศกึษาค้นควา้สรา้งองค์
ความรู้หรือผลงานโดยการร่วมคิดร่วมทำาและยัง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ	(วิมลรัตน์	สุนทร
โรจน์,	2550)	 	

จากความสำาคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น	 ผู้
วิจัยจึงหาแนวทางแก้ไขโดยมีความมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาความ	 สามารถด้านการอ่านจับใจความ	
และการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนให้สูง	 ขึ้น	 เพื่อ
ให้การจัดการเรียนประสบผลสำาเร็จ	 จึงสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	
และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	
การคดิวเิคราะห	์และเจตคติต่อการเรยีนภาษาไทย	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	3	ที่มีคุณภาพ

2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ

การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนทดลองกลุ่ม

เดยีว	วัดผลกอ่นและหลงัการทดลอง	(The	Single	
Group,	Pre-test	post-test	Design)

กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้าน
ใหม่(ประชาอุปถัมภ์)	 ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	
2556	จำานวนนักเรียน	25	คน	ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
ซึ่งประกอบด้วย

1.1	คูม่อืโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน	ที่มีต่อการอ่านจับใจความ	การคิด
วิเคราะห์	และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	จำานวน	8	แผน

2.	เครื่องมือประเมินผลโปรแกรม

2.1	 แบบทดสอบวัดการอ่านจับใจความ	
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบ
ปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ

2.2	แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์	เปน็
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 แบบปรนัย	
ชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	จำานวน	20	ข้อ
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2.3	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทย	
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	
แบ่งช่วงวัดเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	
เห็นด้วย	 ไม่แน่ใจ	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยย่างยิ่ง	
จำานวน	20	ข้อ

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

การวจิยัครัง้น้ีเปน็การวจิยัเชิงทดลอง	โดย
ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างใน
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ใช้เวลาจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด	16	ชั่วโมง	มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน	ดังนี้

1.	 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง	
ดว้ยแบบทดสอบการอา่นจบัใจความแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

2.	ดำาเนินการทดลอง	ด้วยโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศกึษาปทีี	่3	จำานวน	8	แผนๆ	ละ	2	ช่ัวโมง	
รวมเวลาเรียน	16	ชั่วโมง

3.	 ทดสอบหลังเรียน	 หลังจากการเรียน
รู้เสร็จสิ้นลง	 ดำาเนินการสอบด้วยแบบทดสอบ
วัดการอ่านจับใจความ	 แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ใช้เวลา	2	ชั่วโมง

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสำาหรับ
การทดลอง	มีรายละเอียดดังนี้	

1.	โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน

1.1	 นำาคู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน

ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	3	เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสม	 โดยภาพรวมพบว่าความเหมาะ
สมของโปรแกรมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	(  =	4.82)

1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชส้มองเปน็ฐาน	นำาแผนการจดักจิกรรมโปรแกรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการ
อ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม	โดยภาพรวมพบว่าความ
เหมาะสมของแผนแผนการจดักจิกรรมอยูใ่นระดบั
มาก	(  =	4.45)	

2.	 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ	 ดำาเนินการตามขั้นตอน	
ดังนี้	 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
การอ่านจับใจความ	 (Index	 of	 Item	Objective	 
Congruence:	 IOC)	 ค่าดัชนีความสอดคล้อง	
ตั้งแต่	0.60	 -	1.00	ตรวจสอบค่าอำานาจจำาแนก	
(	B)	รายข้อตั้งแต่	0.24	-	0.79	มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ	0.90

3.	 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบการคิดวิ เคราะห์ 	 ( Index	 
Congruence:	IC)	ค่าดัชนีความสอดคล้อง	ตั้งแต่	
0.80	 -	 1.00	 พบว่ามีค่าความยาก	 (p)	 รายข้อ
ตั้งแต่	0.27	-	0.80	ค่าอำานาจจำาแนก	(r)	รายข้อ
ตั้งแต่	 0.22	 -	 0.68	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดย
ใช้สูตร	KR	 -	20	ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (Kuder-
Richardson	Method)	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.87	

4.	ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติ
ต่อการเรียนภาษาไทย	 โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษา
ไทย	(Index	Congruence:	IC)ตัง้แต	่0.80	-	1.00	
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คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ต้ังแต่	0.34	-	0.80	และหา
คา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิ์
แอลฟา	 ของครอนบาค	 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ	0.88	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมสำาเรจ็รปู	ในการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบ	 
ผลการทดสอบการอ่านจับใจความ	 การคิด
วเิคราะห	์และแบบวดัเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 3	 โดยใช้ 
วธิกีารทางสถติทิดสอบวลิคอกซนั	(The	Wilcoxon	
Matched	Pairs	Signed-Ranks)	

ผลการวิจัย
ผูว้จิยัได้เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

ตอนท่ี	 1	 ผลการพัฒนาการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่
มีต่อการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และ
เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียน
รู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง
เป็นฐาน	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโปรแกรม	 โดยได้ยึดแนวทางในพัฒนา
โปรแกรมของ	ธำารง	บัวศรี	(2542.:	8-9)	ได้องค์
ประกอบของโปรแกรมเรยีนรูต้ามแนวคิดสมองเปน็
ฐาน	 ดังนี้	 หลักการของโปรแกรม	 เป้าหมายของ
โปรแกรม	 จุดมุ่งหมาย	 โครงสร้างและการดำาเนิน
กิจกรรม	 สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้	 และการ
วัดผลและประเมินผล	

ตอนที่	 2	 ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสมองเป็นฐานผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบอ่านจับใจความ	
การคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

ภาษาไทยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 ด้วย
โปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3	วเิคราะหโ์ดยใชก้าร
ทดสอบของวิลคอกซนั	(The	Wilcoxon	Matched	
Pairs	Signed-Ranks	Test)	พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยโปรแกรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน
มคีะแนนจากแบบทดสอบ	และแบบวัดเจตคตหิลงั
เรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ	.05

อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่านจับใจ
ความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	3	มีประเด็นการอภิปราย	ดังนี้

1.	 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 การพัฒนาโปรแกรมการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเปน็ฐาน	ในครัง้นี	้ไดศ้กึษา
ข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมจากแนวคิดเก่ียวกับ
การเรยีนรูข้องนกัการศกึษาตา่งๆ	นำามาบรูณาการ
และเปน็แนวทางในการพฒันาโปรแกรม	นอกจาก
นี้ยังนำาแนวคิดในการการพัฒนาโปรแกรมของ
จอยส์	และเวล	(สุดาเรศ	แจ่มเดชะศักดิ์,	2543)	
ซึ่งได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมว่า	
โปรแกรมตอ้งมทีฤษฎรีองรบั	เมือ่พฒันาโปรแกรม
แล้วก่อนนำาไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีการวิจัย	
เพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิง
การใช้ในสถานการณ์จริงและนำาข้อค้นพบมา
ปรบัปรงุแกไ้ข	สว่นองคป์ระกอบของโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานนั้น	 ได้ใช้แนวคิด
ของ	คเูปอร	์และวอรเ์ดน	อา้งองิมาจากคเูปอร	์และ
วอร์เดน	(Cooper	and	Worden.	1983)	(ธำารง	
บัวศรี,	 2542)	 มาใช้ในการกำาหนดองค์ประกอบ
ของโปรแกรม	 นอกจากนี้ยังได้รับการกลั่นกรอง
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คุณภาพของโปรแกรม	 จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 และผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญได้ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 4.82	 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด	 และยังได้ทดลองใช้โปรแกรม	 และปรับปรุง
จนเป็นโปรแกรมฉบับท่ีสมบูรณ์ก่อนนำามาใช้กับ
กลุ่มทดลอง

2.	 ผลที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 ที่มีต่อการอ่าน
จับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการ
เรียนภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 3	ผู้วิจัยขออธิบายเปรียบเทียบ
แต่ละตัวแปรตาม	 ของโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	ดังนี้

2.1	 ความสามารถด้านการอ่านจับใจ
ความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรม
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีความ	 สามารถด้าน
การอ่านจับใจความ	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้
อาจเน่ืองมาจากโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเปน็ฐาน	ผูว้จิยัได้ดำาเนินการสรา้งและพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักการ	โครงสร้าง	เวลา
เรียน	และเอกสารพัฒนาการเรียนรู้	ตามหลักการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และได้นำาหลัก
การแนวคิดพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานของเคน	และเคน	(Caine	and	Caine.1989:	
Website)	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มาประยุกต์ใช้กับขั้น
ตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเจนเซ่น	
(Jensen,	 2000)	 มาใช้ในการเขียนแผนการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
สมองเป็นฐาน	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้สมองได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเน้นการจัดกิจกรรม
ที่ทำาให้ผู้เรียนสนใจ	 เกิดการเรียนรู้	 ความเข้าใจ

และจดจำา	นำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์
ใหม่	ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำาให้นักเรียน
รู้สึกผ่อนคลาย	 เช่น	 การร้องเพลง	 แสดงท่าทาง
ประกอบ	 เล่นเกม	 และนำาเข้าสู่บทเรียนด้วยสิ่งที่
ดึงดูดใจ	 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการ
สอนย้ำา	ซ้ำาทวน	ด้วยกิจกรรมหลากหลาย	โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเองซึ่ง
ทำาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีถ่าวร	ซึง่สอดคลอ้งกบั	
นิติยา	กระชับกลาง	(2551:	127-131)	ได้ศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งสมองของเดก็ปฐมวยั	จากการวจิยัพบวา่
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้	ความสามารถทาง
ภาษาด้านการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	หลังทดลอง
โดยใชโ้ปรแกรมสงูกวา่กอ่นการทดลอง	อยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และณฐัสภุางค	์ยิง่สงา่	
(2550:	 82-107)	 ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการ
อ่านจับใจความภาษาไทย	 และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฎ
จักรการเรียนรู้	 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
มีผลการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์สูง
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมตาม
รปูแบบวัฎจกัรการเรยีนรูอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ	.01		 	

2.2	 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้	 ด้วยโปรแกรมเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน	 มีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานใช้หลักการสำาคัญ
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ในขั้นฝึกทักษะของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม	 นักเรียนนำาเสนอ
ผลงานกลุ่มมีการเคลื่อนไหว	 ฝึกการสังเกต	 การ
บันทึก	การนำาเสนอ	การอ่าน	การตั้งคำาถาม	ตอบ
คำาถามและขั้นสรุปความรู้	 ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้การใช้แผนผัง
ความคดิเปน็การฝกึใหผู้เ้รยีนใช้การวเิคราะห	์การ
สังเคราะห์	การประเมินที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่
เรยีนและสามารถจำาได้เปน็ความจำาถาวร	เพราะผู้
เรยีนใชค้วามคดิในการจดักระทำากบัขอ้มลูซึง่ทำาให้
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและการได้เห็นได้วาด
ภาพ	 เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนจำาเนื้อหาความรู้ได้
นาน	(สุวิทย์	มูลคำา,	2548)	ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของโฮก	(Hoge.	2003:	3884-A)	ได้ทำาการ
วิจัยเก่ียวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 (Brain-based	 learning)	
กับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยรูปแบบ
การสอนแบบสืบสวนด้วยการออกแบบเทคนิค
เทคนิคการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพืช	
ซ่ึงจากผลการทดลองคะแนนความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐานระหวา่งกอ่น
เรียนและหลังเรียน	 พบว่าความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

2.3	 เจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	 ทั้งนี้อาจเป็นผลเน่ืองจาก	 ผู้วิจัยเริ่มต้นจัด
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการนำาเข้า
สู่บทเรียนด้วยการเร้าความสนใจของนักเรียนให้
เกิดความอยากรู้อยากเรียน	 ตามทฤษฎีการเรียน
รูอ้ยา่งมคีวามสขุ	เนน้การสอนแบบตัง้คำาถาม	เปดิ

โอกาสให้เด็กได้ลอง	ได้เลือกตามความถนัด	เรียน
รู้จากง่ายไปหายาก	สนุกสนาน	ไม่น่าเบื่อ	ทฤษฏี
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม	เปน็การเรยีนรูแ้บบกลุม่	
การจำาลองสถานการณ	์(What	if)	เนน้ใหเ้ดก็ไดท้ำา
กิจกรรมและผลงานใช้จินตนาการและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง	 ทฤษฎีการพัฒนาสุนทรียภาพ	 และ
ลักษณะนิสัย	 ศิลปะ	ดนตรี	 กีฬา	 ควรมีการสอด
แทรกหลักการของความเหมือน	 และหลักของ
ความแตกต่าง	 (วิโรจน์	 ลักขณาอดิสรณ์,	 2550)	
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 มี
การปรึกษาเพื่อน	 และสอบถามจากครูเมื่อมี
ปัญหาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของกิจกรรม	 การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ไดม้โีอกาสลงมอืปฏบิตัจิรงิ	(วมิลรตัน	์สนุทรโรจน,์	
2550	)	สอดคล้องกับ	สุภัชรา	อวบอ้วน	(2555:	
75-76)	 ได้พัฒนาบทเรียนการ์ตูนแอนิเมช่ันโดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน	 วิชา
ภาษาไทย	 สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
3	 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สมองเป็นฐาน	 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับ	
ฉวีวรรณ	 สีสม	 (2555:	 106	 -110)	 ได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานใน
หน่วยการเรียนรู้วิชาเคมีทั่วไปสำาหรับนักศึกษา
สถาบันพลศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี
จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 และ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1	การเลือกข้อความ	บทความ	สารคดี	
หรือเรื่องสั้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาที่ใช้ในข้อความหรือเนื้อหา	 ควรเป็นภาษา
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ที่สร้างสรรค์	 ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้อ่านมีหลักใน
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง	 ความหมายชัดเจน
เหมาะสมกับระดับอายุ	 สื่อไปในทางบวกเช่น	
ความซื่อสัตย์	กตัญญู	การเสียสละ	ความยุติธรรม	
ฯลฯ	

1.2	 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนคือ	2	ชั่วโมง	อาจไม่เพียงพอ
สำาหรับจัดกิจกรรม	 เพราะกิจกรรมการฝึกทักษะ
ต้องอาศัยการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชำานาญคิด
เป็น	ทำาเป็น	ควรมีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนอก
เวลาเรียน

1.3	ครูควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนอ่อน	 และนักเรียน
กลุ่มที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน	 ครูจะ
ต้องให้ความสนใจและดูแลอยา่งใกลชิ้ด	หาโอกาส
ยกย่องชมเชย	 ซึ่งจะทำาให้นักเรียนกล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น	 และเป็นการให้ความสำาคัญและเพ่ิม
ความมั่นใจให้นักเรียนมากขึ้น

2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

2.1	 การวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อสังเกต

ว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถการ
อา่นจบัใจความ	และการและการคดิวเิคราะหเ์พิม่
ข้ึนจากหลังเรียน	 แต่ผู้วิจัยก็ยังเห็นว่าระยะเวลา
ในการวิจัยมีระยะเวลาน้อยมาก	 ซึ่งถ้าเด็กได้รับ
การส่งเสริมในเรื่องการอ่านจับใจความ	 และการ
คิดวิเคราะห์	ในระยะเวลาที่มากกว่า	16	ชั่วโมง	

2.2	 ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า	 นอกจากความรู้
ความสามารถทางด้านการอ่านจับใจความ	 การ
คดิวิเคราะห	์และเจตคตติอ่การเรยีนภาษาไทยเพิม่
ขึ้นจากหลังเรียนแล้ว	 นักเรียนยังมีพัฒนาการใน
ด้านการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	และมีพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดีขึ้นมาก	เห็นได้จากการวางแผน	การ
ปรึกษากันในการอ่านเป็นกลุ่ม	 หรือการแสดง
บทบาทสมมติ	ยอมรับฟังความคิดเห็นกันมากขึ้น	
และสิ่งสังเกตเห็นได้ชัดอีกเรื่องคือ	 การรู้จักการ
ช่วยเหลือกัน	ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและ
น่าสนใจ	 และน่าจะมีผู้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใช้
แนวคดิสมองเปน็ฐานมาใชจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์	 คิดแก้ปัญหา	 และคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นต้น
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