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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชส มองเปนฐานสําหรับ นัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ไดการจัดการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานกับนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ 3) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู โดยใชสมองเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ กลุมตัวอยางทีใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2561จํานวน 166 คน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุมหลายขั้นตอน (multistage cluster Sampling)โดยใช
หองเรียนเปนหนวยการสุมจากหองที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกัน ซึ่งมีจํานวน 5 หองเรียน จากการ
สุมเลือกมา 2 หองเรียน ซึ่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 ชุด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.79 และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร เปน
แบบมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กา
วิเคราะหขอมูลใชแบบแผนการทดลองแบบ Two Group Posttest design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t
– test for Independent Samples
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.83/82.63ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
(2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีการตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู โดยใชส มองเปนฐาน มีจิตวิท ยาศาสตรสูง กวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยวิธีก าร
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the Grade 6 students’ science learning
achievement after learned with “Brain-based Learning.” The sample used in this research were
the 166 Grade 6 students of Chumchonprachatipatwittayakan School, first semester of school
year 2018-2019 (2561). Using the method “Multistage cluster Sampling,” a total number of
166 students were chosen and out of 5 classrooms, 2 classrooms were randomly chosen as
a subject to study science using the Science Learning Activity Package on Brain-based
Learning on Sciences Achievement Mind of Grade 6 students. The study has 10 sets of
activities and a 30 item Achievement Test at the end of the study with a reliability of 0.79.
The data was analyzed using experimental two group of Posttest design and the data was
analyzed using statistic t – test for Independent Sample.
Conclusion research
(1) The Brain-based Learning was effective in promoting Science learning
achievement of Grade 6 students with an efficiency of 80.83/82.63 which was higher than
the criteria set at 80/80.
(2) Students who learned Brain-based Learning had higher science learning
achievement more than before learning statistically significant difference at .05 level.
(3) Students who learned Science Learning Activity Package on Brain-based Learning
on Sciences Achievement and Scientific Mind of Grade 6 students had higher Scientific mind
Achievement Science Test after learning more than before statistically significant difference
at .05 level.
KEYWORDS: Science learning activity, Brain – based learning, scientific mind
บทนํา
แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542กลาวถึงการจัดการเรียนรูที่ยอมรับวาบุคคล
หรือผูเรียนมีความแตกตางกัน และทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูหรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพื้นฐานอยางนอย 3 ประการ คือ (1) เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน (2)
เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูไดและ (3) เชื่อวาการเรียนรูเกิดไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงเปน
การจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศัก ยภาพ ครูจึง
จําเปนที่จะตองรูจักผูเรียนอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูล เพื่อนําไปเปนพื้นฐานการออกแบบ หรือ
วางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียนสําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรูอาจทําไดหลาย
วิธีการและเทคนิคแตมีขอควรคํานึงวาในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง แตละเรื่องไดเปดโอกาสใหกับผูเรียนเปน
ผูเ ลือ กหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เปนประโยชนตอตัวผูเ รียน เปดโอกาสใหผูเ รียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู โดยไดคิดไดรวบรวมความรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยกิจกรรมการเรียนรูที่ดีควร
ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกายคือ เปนกิจกรรมที่ชว ยใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อ
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ชวยใหระบบประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น กิจกรรม
การเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญา คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลือ่ นไหว
ทางสติปญญา ตองเปนกิจ กรรมที่ทาทายความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการ
เคลื่อนไหว ตองเปนเรื่องที่ไมยากหรืองายจนเกินไปทําใหผูเรียนสนุกที่จะคิด สนุกที่จะลงมือทํากิจกรรม ซึง
กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ คือเปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึก
ของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดความหมายตอผูเรียน โดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียน
โดยตรง
หลักการธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูมนุษย มนุษยมีระบบประสาท มีเซลลสมอง มีจุดเชื่อมตอ
เซลลสมองหลายๆ อันที่เปนเครือขายและการเรียนรูสิ่งใหม นั้นจะเริ่มตนที่เซลลสมอง ซึ่งมีสายใยประสาท
(เปนตัวรับขอมูล โดยจะมีจุดเชื่อม) ระหวางประสาท และสายใยประสาทจะเกิดมากขึ้นและเชื่อมตอเปน
เครือขายมากขึ้น เมื่อถูกกระตุนและมีการปฏิบัติตอการเรียนรู และถาหากมนุษยมีอารมณทางลบ สมองจะ
หยุดการหลั่งสาร ถามีอารมณทางบวกสมองจะหลั่งสารเคมีไหลผาน synaptic gap จะทําใหความจําและ
ความคิดเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นการเรียนรูเริ่มจากการเชื่อมตอความรูเดิมและความรูใหม การที่จะเรียนรู
อะไรไดนั้น สมองตองทํางานโดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมมากๆ ทําใหสายใยประสาทมีการเชื่อมตอ
ขึ้น และถาไมใชสมองสวนที่ไมใชก็จะฝอ หรือสูญหายไปถาสมองถูกใช ถูกกระตุนสายใยประสาท จะเพิ่มมาก
ขึ้นทําใหการทํางานของสมองมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาวิจัยการทํางานของสมองทําใหนักการศึก ษา
นักวิชาการ ใหความสนใจเพิ่มมากขึ้นตอแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหนาที่ ศักยภาพของสมอง
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูรับรูไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจที่จะจัดการเรียนรูตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
(1) เพื่อสรางและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
(3) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานกับ
นักเรียนทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชสมองเปน
พื้นฐาน เชน วิโรจน ลักขณาอดิศร และ ธีรพงษ แสงสิทธิ์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่ใชสมองเปนฐานและประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึ กษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
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(1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
(2) ดานจิตวิทยาศาสตร
แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูซึ่งแบงเปน
(1) การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดย
ใชสมองเปนฐาน
(2) การจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(2) จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ชุด กิจ กรรมการเรี ยนรูวิ ท ยาศาสตรต ามแนวคิ ดการจัด การเรี ยนรู โดยใชส มองเปน ฐานมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑ 80/80
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีจิตวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวานักเรียนทีไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู โดยใชสมองเปนฐานและจิตวิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด กระบวนการขั้นตอนการ
สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชสมองเปนฐานที่มีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 1) ขั้นอุนเครื่อง (ขยับกาย
ขยายสมอง การบริหารสมอง) 2) ขั้นนํา 3) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นสรุป 5) ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใชโดยใชแนวคิด
ของ Jensen (2000) ที่กลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่กลาววาการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานเปนการนําขอมูลจากงานวิจัยทางดานประสาทวิทยามาปรับใชในดานการศึกษา เปนการเรียนรู
ที่สอดคลองกับวิถีการเรียนรูและการทํางานของสมองตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาความหมาย คุณลักษณะตางๆ หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรูข องจิตวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยคุณลักษณะ 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานความสนใจใฝรู 2)
ดานความซื่อสัตย 3) ดานความอดทน มุงมั่น 4) ดานการมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 5) ดาน
ความคิดสรางสรรค 6) ดานการมีความสงสัยและกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ
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จากการคนควาแนวคิดตางๆ จึงนํามาเปนกรอบแนวคิดและเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย
ทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู และแบบประเมิน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. แบบแผนการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ซึ่งดําเนินการทดลอง
โดยประยุกตตามแบบการวิจัยที่มีกลุมทดลอง 2 กลุมทดลองที่ไดมาจากการสุมซึ่งใชรูปแบบ Two Group
Posttest design โดยมีการทดสอบตัวแปลตามกอนมีการใชเ ทคนิคการสอนดวยชุดกิจ กรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน และการสอนดวยวิธีการตามปกติ โดยผลทีได
จากการใชเทคนิคการสอนสอง 2 วิธี จะนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ ผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน และจิตวิทยาศาสตร หลัง
เรียนนาจะสูงกวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
กลุม

ทดลอง

สอบหลัง

E

X

T

C

X

T

ภาพที่ 2 แบบการทดลองแบบ Two Group Posttest design
ความหมายของสัญลักษณ
E แทน เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน
C แทน เรียนดวยวิธีการตามปกติ
T แทน การทดสอบหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
T แทน การทดสอบหลังเรียนดวยวิธีการตามปกติ
X แทน การเรียนจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
X แทน การเรียนจากการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคารที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2561 ใชวิธีการสุมแบบกลุมหลายขั้นตอน (multistage cluster Sampling) ดังนี้
(1) สุมจากกลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้งหมดได 1 โรงเรียน ไดโรงเรียนชุมชน
ประชาธิปตยวิทยาคาร
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(2) สุมจากกลุมหองเรียน จากหองเรียนทั้งหมดมี 5 หอง ได 2 หองเรียน ซึ่งแตละหองจัดนักเรียนแบบ
คละความสามารถกัน จํานวนนักเรียน 60 คน จํานวนนักเรียนหองละ 30 คน กําหนดใหเปนกลุมทดลอง 1 หอง
และกลุมควบคุม 1 หอง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน
(1) การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน
(2) การจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ
ตัวแปรตาม คือ
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
(2) จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จัดอยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 10 ชุดดังนี้
1 เรื่อง ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ เวลา 2 ชั่วโมง
2 เรื่องโซอาหารและสายใยอาหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
3 เรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
เวลา 1 ชั่วโมง
4 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมในทองถิ่น
เวลา 2 ชั่วโมง
5 เรื่องทรัพยากรปาไม
เวลา 1 ชั่วโมง
6 เรื่องทรัพยากรสัตวปา
เวลา 1 ชั่วโมง
7 เรื่องทรัพยากรดิน
เวลา 1 ชั่วโมง
8 เรื่องทรัพยากรแร
เวลา 1 ชั่วโมง
9 เรื่องน้ําเพื่อชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
10 เรื่องการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดยใชระยะเวลาในการทดลอง 2
คาบตอสัปดาห จํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน จํานวน 10 ชุด รวม 12 ชั่วโมง
2. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม จํานวน 10 แผน รวม 12 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมเปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตรจํานวน 60 ขอ
~ 95 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

วิธีหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
1. นําชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดจัดทําขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน
5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษาและกิจ กรรมตางๆเพื่อวิเคราะหห าคาดัชนีความ
สอดคลองของชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป พบวา
คาดัชนีความสอดคลองของชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ใชสมองเปนพื้นฐาน มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1
คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน แลวนํามาวิเคราะหโดยหาคาความ
ยากงาย (p) อยูระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจ (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป โดยขอสอบที่ผานเกณฑการคัดเลือก
จํานวน 30 ขอที่มีคาความยากอยูระหวาง .22 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 – .50 หาคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารตสัน (พวงรัตน ทวัรัตน. 2540: 125) ได .796
3. นําแบบวัดจิตวิทยาศาสตร ไปทดสอบหาคาความเชือ่ มั่น โดยทดลองใชกบั นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร จํานวน 30 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดจากแบบวัดจิตวิทยาศาสตรมา
หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตรทั้งฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (α- Coefficient) ของครอ
นบาค (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 125) ซึ่งได .796
ผลการวิจัย
การศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมอง
เปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สรุปผลไดดังนี้
(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.83/82.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
(2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีการตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีจิตวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 ผลการสรางและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใช
สมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คะแนน
ระหวางเรียน
หลังเรียน

จํานวน(คน)
30
30

คะแนนเต็ม
100
100

คะแนนเฉลี่ย
80.83
82.63

รอยละ
80.83
82.63

จากตารางที่ 1 พบวาการสรางและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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การพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ของชุดกิจกรรม ไดแก คูมือครู คูมือนักเรียน ชุดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สื่อสําหรับชุดกิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลจากผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานมีความเห็นวาชุดกิจ กรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.83/82.63 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใช
สมองเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ

ตัวแปร

การเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน

การเรียนรูด วย
วิธีการตามปกติ

หลังเรียน

หลังเรียน
S.D

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

25.83

t

Sig.

6.58

0.00

S.D

4.25

16.60

6.40

ผลการวิเ คราะหจากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติ เทากับ 16.60 และ
6.40 ตามลําดับ และหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 25.83 และ
4.25 ตามลําดับ แสดงวา จากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิท ยาศาสตรตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจริง (คะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน พบวา นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปน
ฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังเรียนมีคาสูงขึ้นเล็กนอย แสดงวาคะแนนการ
กระจายมากขึ้นเล็กนอย คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานในขอ 2
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนไดรับการ
จัดการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปน
ฐานกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการตามปกติ

ตัวแปร

การเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน

การเรียนรูด วย
วิธีการตามปกติ

หลังเรียน

หลังเรียน
S.D

จิตวิทยาศาสตร

ตัวแปร

3.47

0.90

3.23

0.50

การเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน

การเรียนรูด วย
วิธีการตามปกติ

หลังเรียน

หลังเรียน

3.47

Sig.

1.24

0.00

t

Sig.

1.24

0.00

S.D

S.D
จิตวิทยาศาสตร

t

S.D

0.90

3.23

0.50

ผลการวิเคราะหจากตารางที่4พบวาระดับจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูด ว ย
ชุดกิจกรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.47 คะแนน และ 0.90 ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ
ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.23 คะแนน และ 0.50 ตามลําดับ แสดงวา
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐาน ทํา
ใหนักเรียนมีร ะดับจิตวิทยาศาสตรสูงขึ้ นจริง (คะแนนเฉลี่ยสูง ขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตวิทยา
ศาสตรของนักเรียนหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามแนวคิดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน มีคะแนนจิตวิทยาศาสตรเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคา
สูงขึ้นเล็กนอย แสดงวา คะแนนการกระจายมากขึ้นเล็กนอย คือ นักเรียนมีระดับจิตวิทยาศาสตรแตกตางกัน
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในขอ 3
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปน
ฐาน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สรุป
ผลไดดังนี้
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(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.83/82.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
(2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
วิธีการตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีจิตวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
(1) การสรางและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใช
สมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ของชุดกิจกรรม ไดแก คูม ือครู คูมือนักเรียนชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตร สื่อสําหรับชุดกิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
เครื่องมือ ในการวัดและประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน มีความเห็นวาชุดกิจ กรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.83/82.63 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานในขอ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นไดผานกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําอยางเปนระบบตามวิธีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยศึกษา
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในชุดกิจกรรมการเรียนรู ศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่อเปนแนวทางในการสรางชุดกิจ กรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยผูวิจัยไดตะหนักถึงกระบวนการทํางานของ
สมองของนักเรียนผานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับ
สมองมาชวยใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด โดยการนํากระบวนการแตละขั้นตอนเชน ขั้นตอนการอุนเครื่อง ขั้นตอนกิจกรรม
ขั้นสรุป และขั้นบูร ณาการเพื่อนําไปใช โดยนําแตละขั้นตอนมาจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พื่ อใหนักเรียนรูสึก
อยากจะเรียน และไมรูสึกเบื่อหนาย โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนเตรียมความพรอมกอนการเรียนดวยการสราง
บรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนรูสึกเหมือนไมถูกกดดัน เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยาก
เห็น มีก ารกระตุน ทางอารมณ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ชอบเมื่อนัก เรียนไดรับการสอนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน พบวานักเรียนมีความตื่นเตน ตืน่ ตัวทุกครัง้ ที่
เขาเรียน เนื่องจากนักเรียนไมเคยผานการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูมากอน การจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมจึงเปนสิ่งใหม และนอกจากชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ผูวิจัยยังมีการสรางและพัฒนาสื่อและ
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อุปกรณการเรียนรูที่มีการใชสสี ันที่หลากหลายเพื่อเปนการกระตุน การเรียนรูของสมอง และสรางความตื่นเตน
ใหกับนักเรียน
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดย
ใชสมองเปนฐาน กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการตามปกติพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังเรียนมีคาสูงขึ้นเล็กนอย แสดงวาคะแนนการกระจายมากขึ้น
เล็กนอย คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในขอ 2
จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดดังนี้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน จะชวยพัฒนาและสงเสริมใหการทํางานของสมองเชื่อมโยงสอดคลองกับ
การเรียนรูไดดี อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ มีการยอมรับคุณคาและ
ความสามารถของบุคคล ยอมทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเห็นคุณคาในการ
เรียนรู ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางแทจริง จึงเกิดความสุขในการเรียน
(3) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน กับ
นัก เรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีก ารตามปกติ พบวานักเรียนที่ไดรับ การจัดการเรียนรู ดวยชุดกิจ
กรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีคะแนนจิตวิทยาศาสตรเฉลี่ย สูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานหลัง เรียนมีคาสูงขึ้นเล็ก นอย แสดงวา คะแนนการกระจายมากขึ้นเล็ก นอย คือ นักเรียนมีระดับ
จิตวิทยาศาสตรแตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในขอ 3 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดดังนี้
เนื่องจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน ตั้งใจและให
ความสนใจในการเรียนอยูตลอดเวลา นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนานกับ
การเรียน การไดลงมือทํากิจกรรม การไดใชสื่ออุปกรณการเรียน การไดมีสวนรวมในการนําเสนองานหนาชั้น
เรียน การไดแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางอิสระ นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนภายในกลุม นักเรียนเริม่
มีความกลาที่จะพูด กลาที่จะแสดงออกมากขึ้น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น มีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจาก
การสอนดวยชุดกิจกรมการเรียนรูวิทยาสาสตร ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเป น
ฐานนั้น ไดสรางประสบการณเรียนรู โดยใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมที่มีการใชสื่อและอุปกรณ ซึ่งทํา ให
นักเรียน เกิดความตื่นเตนกับการทํากิจกรรม และเกิดความรูสึกอยากที่จะเรียน และอยากมีสวนรวมในการ
เรียนรู เมื่อพิจารณาในดานความสนใจใฝรู ดานการมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และดานการมี
ความสงสัยและกระตือรือรนที่จะหาคําตอบ
พบวานักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรที่ดีในระดับสูงที่สุด เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียน
มีบทบาทการรวมกิจกรรมอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการคนควาหาคําตอบ และทําใหนักเรียนไดมี
สวนรวมในการอภิปรายผลการทํากิจกรรมและไดแสดงความคิดเห็น และลงขอสรุป
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ดังนั้นนักเรียนจึงมีจิตวิทยาศาสตรในระดับที่สูง เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูในขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป
และขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช ผูวิจัยไดมงุ เนนเชื่อมโยงองคความรูกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจําวันของนักเรียน
นักเรียนจึงเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูและการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจึงควรสนับสนุนใหครูผูสอน
สรางและพัฒนาสื่อเพื่อนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลตอผูเรียนตอไป
2) ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรนําชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาจเลือกเนื้อหาอื่นๆ ที่
เหมาะสมมาจัดทําเปนชุดกิจกรรมสรางองคความรู ซึ่งจะชวยพัฒนานักเรียน ทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และจิตวิทยาศาสตร
3) ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศ ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียนโดยให
ผูเรียนไดแสดงความคามสามารถของตนเอง ออกมาอยางอิส ระ ทั้งในดานความรู ความคิด และการลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานสมองเพื่อที่จะไดรับองคความรูอยางเต็มที่
4) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานควรใชความรูความ
เขาใจที่เกี่ยวของกับสมองเปนเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปน
ฐาน ในสาระการเรียนรูอื่นๆ ตามระดับชั้นตางๆ
2) ควรมีการวิจัยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานกับตัวแปรอื่นๆ เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางมีเหตุผล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถดานความคิดสรางสรรค ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
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