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53262301: สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ : เงินทองของมีคา /การคิดเชิงมโนทัศน /การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

            กาญจนา ไผสอาด : การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน  เรื่อง เงินทองของมีคา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:  
อ.ดร.มนัสนันท น้ําสมบูรณ  ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ และ อ.ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน. 172 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เงินทองของมีคา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  2) ศึกษา
การคิดเชิงมโนทัศน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  3) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ที่เรียนวิชา ส 12101 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน 44 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง เงินทองของมีคา ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เงินทองของมีคา 3) แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน เรื่อง เงินทองของ 

มีคา 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองฐาน 
สถิติที่ใชในการทดลองเครื่องมือ คาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระ
ตอกัน (t – test dependent) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเงินทองของมคีา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน  
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. การคิดเชิงมโนทัศน เรื่อง เงินทองของมีคา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน  
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับด ี

            3. ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก 
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53262301: MAJOR: TEACHING SOCIAL STUDIES 

KEY WORD:  CONCEPTUAL THINKING / BRAIN-BASED LEARNING APPROACH 

 KANJANA PHISAARD : THE DEVELOPMENT OF THE LEARNING ACHIEVEMENT AND 

CONCEPTUAL THINKING ON MONEY VALUABLES OF PRATHOMSUKSA TWO STUDENTS USING 

BRAIN-BASED LEARNING APPROACH THESIS ADVISORS: MANASANAN NAMSOMBOON, Ph.D., 

ASST. PROF.ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., AND WISUD PO NGERN, Ph.D., 172 pp. 
 
 The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement on money 

valuables of Prathomsuksa two students before and after using Brain–Based Learning approach. 2) study the 

conceptual thinking of Prathomsuksa two students after using Brain–Based Learning approach and 3) study the 

opinion of Prathomsuksa two students using Brain–Based Learning approach. The sample of this research 

consisted of 44 students from the class of Prathomsuksa 2/1 students studying in the second semester during the 

academic year 2014 in Anubankachanaburi School, Muang District, Kachanaburi Province of the Primary 

Education Service Area Office in Kachanaburi 1, the study of 12101 Social Studies, religion and culture. The 

research instruments employed to collect data were 1) the lesson plans on money valuables. 2) a learning 

achievement test of money valuables 3) a conceptual thinking test on money valuables. and 4) a questionnaire 

on the opinion of Prathomsuksa two students using Brain–Based Learning approach. The collected data was 

analyzed for mean ( X ), standard deviation (S.D.), t– test dependent and content analysis. 

 The findings were as follows:  

 1.The learning achievement on money valuables of Prathomsuksa two students after using 

Brain–Based Leaning approach were higher than before at the level of .05 significance. 

 2. The conceptual thinking on money valuables of Prathomsuksa two students using Brain– Based 

Learning approach were at the good level overall. 

 3. The opinion of Prathomsuksa two students using Brain–Based Learning approach were at the 

higher level overall. 
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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

                   โลกในปจจุบันเปนยุคของการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ  จึงทําใหประเทศไทยตอง
พัฒนาเศรษฐกิจใหทันกับสังคมโลก  จําเปนอยางย่ิงท่ีการศึกษาของไทย ในปจจุบันตองใหความรู
ในเร่ืองเศรษฐกิจเบื้องตนใหกับผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขัน กับสภาพของสังคมโลก
ที่เปนยุคของการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพรอมที่จะเผชิญและแขงขัน
กับสังคมโลก  ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุงเนน
เตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน  และ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลติและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสู การพัฒนา 
เพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: บทนํา) 
 ดังน้ันแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 24 กลาวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหมีลักษณะดังตอไปน้ี  คือมีการฝกทักษะการคิด  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูเพื่อนํามาใชปองกัน และแกไขปญหา  
โดยการจัดกิจกรรมใหผู เรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา ควบคูไปดวยกัน ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ตนเองและสังคมในระยะยาว เนื่องจากผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณจากสิ่งท่ีเรียนมา
ปรับใชในการแกปญหาไดจริงในการดําเนินชีวิต (กรมวิชาการ, 2545: 4)  ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาคนไทย  ซึ่งเปน
กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม จิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทย และพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
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ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ  ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) 

         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบไปดวย 5 สาระหลักดังน้ี สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร  ในสาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร เปนสาระหน่ึงท่ีอยูใน
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางมีความสุข โดยใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสอดคลองกับสถานการณของสังคม
ในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนน
ใหความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม โดยไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนไว 5 ประการ  
คือ  ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งความสามารถในการ
คิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) ความสามารถ
ในการคิดและทักษะในการคิด  มีความสําคัญยิ่งสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน  เพราะ
ความสามารถในการคิดและทักษะในการคิด  มีความจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในยุคขาวสารขอมูล
ความรูที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ดังน้ันนักการศึกษากลาวถึง ความสําคัญของ
ทักษะการคิดวาในยุคศตวรรษที่ 21 วาทักษะที่สําคัญที่สุดคือทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวิต 
(Life skill) เพื่อจะไดสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสันติสุข ในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในทุกดาน นอกจากนั้นนักการศึกษาหลายทานเร่ิมจะเชื่อกันวา ความรูเฉพาะดานจะไมมี
ความสําคัญเทากับการท่ีบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และสรางความหมาย (วัชรา  เลาเรียนดี, 
2554: 1) และความสามารถในการคิดมีประโยชนอยางมาก ตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  จะทําให
สามารถแกไขปญหารวมทั้ง สามารถเลือกตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และมีเหตุผล ในยุคขาวสาร
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เทคโนโลยี  ในปจจุบันท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การปูพื้นฐานการคิด
และสงเสริมการคิดใหแกเด็กและเยาวชน จึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง นับต้ังแตระดับอนุบาล
ไปจนถึงระดับสูง การไดรับการพัฒนาการคิดตั้งแตเยาววัย จะชวยพัฒนาความคิดใหกาวหนา สงผล
ใหสติปญญาเฉียบแหลมเปนคนรอบคอบ ตัดสินใจไดถูกตอง สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตได
ดี  เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข  ผลจากการฝกใหคิดจะชวยให
เกิดประโยชนแกเด็กและเยาวชน (ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2553: 4)  
 จากผลการประเมินสถานศึกษา จํานวน 7,273 แหง ที่ผานการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพบวาผูเรียนรอยละ18.12 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
เมื่อพิจารณารายตัวบงช้ี  พบวา ความสามารถประเมินคาความนาเช่ือถือของขอมูล รูจักพิจารณา
ขอดี - ขอเสีย ความถูกผิด ระบุสาเหตุ ผลการคนหาคําตอบ เลือกวิธี และมีปฏิภาณในการแกปญหา
และตัดสินใจไดอยางสันติ และมีความถูกตองเหมาะสม อยูในระดับตํ่ามาก รอยละ18.74 รองลงมา
คือ ความสามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบ และมีความคิดรวบยอด รอยละ26.24 มีการคิด
ริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ และกําหนดเปาหมายได รอยละ 36.74 ซึ่งเปนมาตรฐานและ
ตัวบงช้ีที่ควรเรงปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด จึงนับเปน
เร่ืองสําคัญท่ีจําเปนเรงปรับปรุงและพัฒนากันอยางจริงจัง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2549: 2)  และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบ
สาม) ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  1 พ.ศ . 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษา ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
พอใช (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน), 2554: 43-44 ) และ
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2556 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ไมบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว ทั้งน้ีทางโรงเรียนต้ังเกณฑไวที่ระดับดี คือนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียน
ระดับ 3 และ 4 จํานวนรอยละ 70 ขึ้นไป ซึ่งในปการศึกษา 2556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดระดับ
คะแนนผลการเรียนระดับ 3 และ4 อยูที่รอยละ  63.41 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว และเปน
ปญหาท่ีตองไดรับการแกไข  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการคิดเชิงมโนทัศน  และการจดจํามโนทัศนจากความรูพื้นฐานโดยผู เ รียนตองไดรับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

ประสบการณในการเรียนรูที่หลากหลายท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ ในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง (วรณัน ขุนศรี,  2546: 73)  

 จากสภาพปญหาดังกลาว สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนมีระดับความสามารถในการคิด
ไมดีเทาที่ควร เกิดจากการที่นักเรียนขาดมโนทัศนเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน เพราะมโนทัศนเปนโครงสราง
ของสติปญญาที่เปนพื้นฐานของการคิดทุกประเภท หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือมนุษยไมสามารถคิดได 
ถาไมมีมโนทัศนเปนพ้ืนฐาน (สุรางค โควตระกูล, 2553: 302)  ซึ่งการคิดเชิงมโนทัศน หมายถึง 
ความสามารถท่ีผูเรียนจะมองเห็นความเหมือนของสิ่งเรา  และสามารถจัดกลุมของสิ่งเราท่ีมี
ลักษณะรวมกันไวเปนพวกเดียวกันได (พรรณี ช. เจนจิต, 2545: 24)  ทั้งน้ีสอดคลองกับ สุคนธ 
สินธพานนท และคณะ (2545: 62) ที่กลาวถึง ความสําคัญของการคิดเชิงมโนทัศน คือ ชวยให
นักเรียนไดเรียนรูจักสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว ทั้งท่ีเปนรูปธรรมและ นามธรรม ฝกทักษะการสังเกต 

วิเคราะห การใชเหตุผลในการวิเคราะหองคประกอบ  ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในหลักการ
ของสิ่งท่ีเรียน สามารถสรางองค ความรู ไดดวยตนเอง และนําไปใชในสถานการณใหมไดชวยให
การดําเนินการสอนเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีเคลาสไมเออร(Klausmeier, 1994: 286–287, อางถึงใน 
เฉลิมลาภ  ทองอาจ. 2550: 7) ไดเสนอกระบวนการสรางมโนทัศน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นรูปธรรม 
(concrete level) เปนระดับที่บุคคลจําลักษณะพิเศษของตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนไดและกลายเปน
ประสบการณ 2) ขั้นการระบุหรืออางอิง (identity level) เปนระดับท่ีบุคคลสามารถระบุหรืออางอิง
กลับไปยังความทรงจําของตนเม่ือไดพบวัตถุนั้นในบริบทหรือสถานการณใหม  3)  ขั้นการจําแนก 
(classifications level) เปนระดับที่บุคคลสามารถระบุไดวาตัวอยางเปนมโนทัศนซึ่งแตกตางกันน้ัน
ลวนอยูภายในมโนทัศนใกลเคียงกัน  4) ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน (formal level) เปนระดับ
ที่บุคคลสามารถจําแนกตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนและตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน (discrimination) ตั้ง
ชื่อมโนทัศนและอธิบายลักษณะของมโนทัศนไดอยางถูกตอง  
 การคิดเชิงมโนทัศนเปนการคิดท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเปนวิธีการชวยลดความ
ซับซอนเน่ืองจากมโนทัศนเปนหมวดหมูของสิ่งตาง ๆ ทําใหบุคคลระบุสิ่งตาง ๆได บุคคลท่ีมีมโน
ทัศนจะสามารถจัดวัตถุหรือ เหตุการณตาง ๆ เขาไปในหมวดหมูไดอยางถูกตอง มีความซับซอน
นอยลง   ความสามารถในการระบุสิ่งตาง ๆ นี้  ถือวาเปนความสามารถที่สําคัญของบุคคล การคิด
เชิงมโนทัศน ชวยลดการเรียนรูที่ซ้ําซอน เพราะเมื่อบุคคลมีความเขาใจมโนทัศนเร่ืองใด เร่ืองหน่ึง
แลว จะสามารถประยุกตใชมโนทัศนในการเรียนรูคร้ังตอไปโดยไมตองเรียนรูซ้ําเดิมอีก  ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู  ชวยใหทราบแนวทางสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ 
บุคคลจะใชมโนทัศนที่มีอยูจัดวัตถุ  เหตุการณ หรือบุคคลเขาไปอยูในหมวดหมูที่ถูกตอง ทําให
สามารถตัดสินใจ โดยเฉพาะการแกปญหา  ทําใหการเรียนรูการสอนมีประสิทธิภาพข้ึน การเรียน
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การสอนในระดับที่สูงขึ้น จะไมสามารถกระทําได  หากนักเรียนไมมีมโนทัศนพื้นฐานมากอน  ชวย
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนแบบของมโนทัศน ที่มีอยูเดิม ครูสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขที่ไม
ถูกตอง ซึ่งกลายเปนตนแบบจากประสบการณเดิมของนักเรียนได  ดวยการเสนอตัวอยางท่ีเปนมโน
ทัศน  และไมเปนมโนทัศนเพิ่มเติม  (De  Cecco, 1977: 397– 400, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 
2550: 74-75)  
 การจัดการเรียนรูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียน มีการคิดเชิงมโนทัศนที่ถูกตอง ซึ่งสมอง
มีความสามารถในการสรางการคิดเชิงมโนทัศน จากการรับรูขอมูลเขามา แลวแยกแยะ จัดระเบียบ
ขอมูลท่ีซับซอนเปนหมวดหมู เพื่อใหงายตอการบันทึกเปนความทรงจํา และนํากลับมาใช เมื่อ
สมองรับขอมูลใหมที่คลายคลึงก็จะเขาใจไดงายข้ึน ถาสมองจัดระเบียบสิ่งตาง ๆ ไดดีมากเทาไร 
คนเราก็จะเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ไดดีขึ้นเทานั้น (ชนาธิป  พรกุล, 2554: 123)  จะเห็นไดวาการคิดเชิง
มโนทัศน เปนเนื้อหาความรูที่มีประโยชนมาก หากผูเรียนสรางมโนทัศนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวก็จะ
สามารถนํามโนทัศน นั้นไปประยุกตใชในโอกาสอ่ืน ๆ ไดอีกเร่ือย ๆ  คนเราจะพยายามสรางมโน
ทัศนของสิ่งตางๆ และของเหตุการณตางๆอยูเสมอ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ใน
ลักษณะมโนทัศนจะชวยลดภาระของสมองใหจดจํานอยลง เกณฑที่จะจดจําลักษณะปลีกยอยของ
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัว เพียงแตจําไวในลักษณะท่ีเปนหมวดหมู ซึ่งตอไปก็จะสามารถขยาย
ขอบขายความรอบรูของตนเอง   ใหกวางขวางออกไปได   (วิทวัฒน  ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ  
วีระธรรมโม, 2549: 105) ดังน้ันการสรางการคิดเชิงมโนทัศนจึงมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน 
เพราะการเรียนรูเร่ิมตนจากการสัมผัสรับรูปรากฏการณตาง ๆ เปนเบื้องแรกและเม่ือไดรับรู จากสิ่ง
ที่มีลักษณะรวมกันมีความสัมพันธกันเพิ่มข้ึนหลาย ๆ คร้ัง นักเรียนก็จะสามารถนํามาสรุปรวมกัน
เปนมโนทัศนและเมื่อนักเรียนรูมากและสะสมมโนทัศนไวมากขึ้นจะทําใหนักเรียนนํามโนทัศนที่
สรุปรวมไวนั้นไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงขึ้น และสามารถนําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ
ไดดียิ่งข้ึน (พันธ  ทองชุมนุม, 2547: 204-205) ซึ่งการคิดเชิงมโนทัศนชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจัก
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว ทั้งท่ีเปนรูปธรรมและ นามธรรม ชวยฝกทักษะการสังเกต วิเคราะห การใช
เหตุผลในการวิเคราะหองคประกอบ ชวยฝกการคนหาประเด็นที่สําคัญ จัดความสําคัญของสิ่งตาง ๆ 

หรือเหตุการณที่เผชิญอยู ชวยใหมีทิศทางในการแกปญหา ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจใน
หลักการของสิ่งที่เรียน สามารถสรางองค ความรู ไดดวยตนเอง และนําไปใชในสถานการณใหมได
ชวยใหการดําเนินการสอนเปนไปอยางรวดเร็ว (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2545: 62) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based  Learning: BBL) เปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนของผูเรียนได ทั้งน้ีเนื่องจากเปน
กระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง  เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถาม
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ที่วาอะไรบางที่ดีตอสมอง ดังนั้นความหมายจึงเปนการเรียนรูที่ผสมผสาน หรือรวบรวมหลากหลาย
ทักษะความรู เพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมี
ชีวิตชีวา  การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน การเรียนรูโดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดสัมผัส
กับประสบการณจริง และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  การใชคําถามเพื่อใหผูเรียน
คนหาคําตอบ การผอนคลายทางอารมณ ซึ่งผูสอนตองสรางความสมดุลระหวางความทาทายอยากรู
กับความผอนคลาย การเสริมแรงโดยการใหรางวัล  มุงเนนการเรียนที่ซ้ํา ย้ําทวน ใหเกิดการเรียนรู
และจําไดแมนยํา  ใหผูเรียนไดรูจักเรียนรูดวยตนเอง  ดวยกระบวนการศึกษาคนควาตาง ๆ  ผูเรียน
ไดรวมมือกันศึกษาคนควาจนไดความรูและผลงาน การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายจะชวยสงเสริมให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึน ทําใหการจัดการเรียนรูของครูบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  (Jensen, 
2008: 6)  ซึ่งสอดคลองกับ ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2553: 125 ) ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานวา  สมองจะทํางานไดดี  เมื่อจิตใจ อารมณเบิกบาน และในการเรียนรูน้ัน ครูตองสอนในสิ่ง
ที่มีความหมายตอผูเรียน  จึงจะทําใหผูเรียนสนใจเรียน  การที่ผูเรียนไดใชความคิดจะทําใหสมอง
เจริญงอกงาม  และในการเรียนตองใหผูเรียนไดทํางานท่ีมีความทาทายมีความต่ืนตัวในการเรียน
และนําสิ่งทีเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับการ
ทํางานของสมอง  จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาถูกทาทายไมนาเบ่ือ สามารถเรียนดวยความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินตอเนื่องเปนเวลานาน   เนื่องจากเปนกระบวนการที่สอดคลองกับการ
ทํางานของสมอง เปนการเรียนรูโดยธรรมชาติ  สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง (เธียร พานิช, 2544: 21)    
 ดังทฤษฎีการเรียนรูตามศักยภาพของสมอง (Brain - Based Theory) ซึ่งใหความสําคัญ
ในเร่ืองการสรางโอกาสในการรับความรู และการเก็บความรูไวไดมากท่ีสุด กุญแจสําคัญของการใช
ทฤษฏีนี้คือ ตองทําใหการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีชีวิตชีวา (active)  บทเรียนหรือกิจกรรมตอง
ทาทาย  ชัดเจน ไมคลุมเครือ ใชสถานการณที่สงเสริมความคิดสรางสรรค โดยมีกิจกรรมฝกซ้ํา
ทบทวนบอย ๆ ทุกคร้ังท่ีมีการฝกทักษะใหมกับทักษะท่ีเคยฝกแลว  การเชื่อมโยงจะทําไดดีเมื่อครู
ใชการเปรียบเทียบสถานการณจําลองอุปมาอุปไมย เร่ืองขบขัน  บทความ ตัวอยาง เทคนิคการ
ปฏิสัมพันธแบบตาง ๆการพัฒนาการคิดมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก การใชคําถาม การปฏิสัมพันธ
อยางตอเน่ือง และการใหขอมูลยอนกลับ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวผูเรียนมีผลตอการเรียนรูทั้งสิ้น 
จึงตองจัดสิ่งแวดลอมหรือสื่อใหเอ้ือตอการคิด  กิจกรรมมีความสนุก  มีความหมาย  ครูใหโอกาส
ผูเรียนมีเวลาไดรับประสบการณ  จากการทํากิจกรรมที่ใชสมองและเรียนรูเนื้อหา  ผูเรียนจะ
สามารถเพิ่มพูนความเขาใจ   เก็บประเด็นสําคัญและเพ่ิมศักยภาพ  ในการนําไปใช (ชนาธิป  พรกุล, 
2554: 34-35)  
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  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain -

Based Learning : BBL)ไดมีทําการผูศึกษาวิจัย ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ดังน้ี  
ณัฐสุภางค  ยิ่งสงา (2550: 107) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการอานจับใจความภาษาไทยและ
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่
เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  มีผลการอานจับ
ใจความภาษาไทย  และการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ เอรินทร แสวงสายก  (2551: 77-78)  ที่ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง การเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  ระหวางการจัดประสบการณตาม
แนวคิด โดยใชสมองเปนฐานกับการจัดประสบการณตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐาน   มีคะแนนเฉลี่ย
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน เพิ่มขึ้นทุกดานโดยเฉพาะดานสติปญญา ซึ่ง พณศรา มัทธุรศ  (2552, อางถึงใน 
ชัยวัฒน  สุทธิรัตน: 138-139) ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองผลของการใชชุดกิจกรรมทางการเรียนการสอน
ตามหลักการใชสมองเปนฐานและความตระหนักตอการเปนพลเมืองดี  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน และอรวรรณ  บุญสมปาน (2551: 75) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพ่ือสงเสริมความรูดานคําศัพทและความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา  ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน   หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐานผานเกณฑที่กําหนด    
 จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศนของผูเรียนได  
ดังน้ันผูวิจัย  จึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  มาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลอง
กับการทํางานของสมอง  และพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย การจัดบรรยากาศชั้นเรียน  
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผู เรียนสนใจเรียน  ผูเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริงที่
หลากหลาย  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง   สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และ
การคิดเชิงมโนทัศน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคิดประเภทอ่ืนๆ  ดังน้ัน การสงเสริมและ
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พัฒนาการคิดใหแกเด็กและเยาวชนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง จะทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆได 
รวมท้ังสามารถเลือกตัดสินใจไดอยางเหมาะสม ทําใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง 

เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยใชแนวคิดสมองเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษา
คนควา แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานและ
การคิดเชิงมโนทัศน  เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี   ทฤษฎีการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการคิดเชิงมโนทัศน คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) ซึ่งได
พัฒนาจากทฤษฏีทางสติปญญาของเพียเจต เชื่อวามนุษยเลือกจะรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจ และการ
เรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning) จากแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner)  สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู สรุปไดดังน้ี  1) 
การจัดโครงสรางของความรูใหมีความสัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กมี
ผลตอการจัดการเรียนรูของเด็ก  2) การจัดเรียนการสอน ใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของ
ผูเรียนและสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนจะชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ  

3) การคิดแบบหยั่งรู (intuition) เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระที่สามารถชวยพัฒนาความคิดริเร่ิม
สรางสรรคได 4) แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู 
5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงเปน 3 ขั้นใหญ ๆ ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา
(Enactive stage)  คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นของการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตางๆ  การลงมือ
กระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี  ขั้นท่ี 2 ขั้นการเรียนรูจากการคิด (Iconic stage) เปนข้ันท่ีเด็ก
สามารถสรางมโนภาพในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได  และขั้นท่ี 3 การเรียนรู
สัญลักษณและนามธรรม (Symbolic stage) เปนข้ันการเรียนรูสิ่งท่ีซับซอน และเปนนามธรรมได  
6) การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการท่ีคนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภทของ
สิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม  7) การเรียนรูไดผลดีที่สุด  คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
(ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2552: 25-28)  ซึ่งสอดคลองกับ การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน(Brain-

Based  Learning: BBL)  ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน
ใหแกผูเรียนโดย มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษาของ รีเนทเคน และ เจฟฟรีย เคน (Renate & 
Geoffrey Cain,1999: 79-78) ไดเสนอ หลักการสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมี 

12 ประการ ดังน้ี  1) สมองเปนกระบวนการคูขนาน ในการจัดการเรียนรู ครูจึงตองใชเทคนิคและ
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วิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูมากข้ึน  2) 
ศักยภาพในการเรียนรู เกิดจากปฏิสัมพันธรวมกัน ระหวางการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย   
อารมณ การจัดการกับความเครียด  ภาวะโภชนาการ  การออกกําลังกาย  และการเลนเพื่อการผอน
คลาย ปจจัยดังกลาว   จึงนับวามีความสําคัญกับการเรียนรูทั้งสิ้น  3) สมองเลือกที่จะรับรูและเรียนรู
ในสิ่งที่มีความหมายตอตนเองมนุษยมีความตองการเรียนรูตั้งแตกําเนิด การจัดการเรียนการสอนจึง
ควรใชวิธีการท่ีทาทายและมีความหมาย ไดแก การสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนหาคําตอบจากคําถาม
ดวยตนเอง  4) กระบวนการคนหาความหมายของสมองเกิดข้ึน  ดวยกระบวนการท่ีมีรูปแบบ การ
เรียนรูของแตละบุคคล  จึงเกิดข้ึนอยางมีรูปแบบและเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี
ยิ่งข้ึน 5)อารมณและเจตคติมีความสําคัญตอการเรียนรูแตละบุคคล ครูจึงตองเขาใจและให
ความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน โดยควรจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน
ใหเอ้ือตอผูเรียนท้ังดานอารมณและเจตคติ  6) กระบวนการทํางานของสมองเพื่อการเรียนรูเกิดข้ึน
ไดกับบางสวนของสมองและการประสานสัมพันธของสมองทุกสวนพรอมๆกัน การจัดการเรียนรู
จึงตองจัดกิจกรรมท้ังท่ีเนนการใชสมองเฉพาะสวนและเชื่อมโยงของสมองทุกสวน  7) การเรียนรู
เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนรวมกันระหวางความสนใจของผูเรียนกับการรับรูกับสิ่งท่ีอยูรอบๆ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรดึงดูดความสนใจของผูเรียนและเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมเพื่อใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดดีขึ้น  8) การเรียนรูเกิดข้ึนไดทั้งในภาวะท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ 
เนื่องจากการเช่ือมโยงของเซลลสมองเกิดข้ึนไดตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
สอดแทรกสิ่งที่ตองการใหผูเรียน  เรียนรูไดโดยที่ไมรูตัว กลาวไดวา  ประสบการณเปนสิ่งสําคัญใน
การเรียนรูของผูเรียนไมวาจะเกิดข้ึน  ในภาวะที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม  9) สมองจัดเก็บขอมูลใน
ความทรงจาํอยางนอย  2 ระบบในแตละสวนของสมอง การเรียนรูจึงเกิดข้ึนไดดีหากมีการเช่ือมโยง
ระหวางสิ่งท่ีรับรูเดิมกับประสบการณที่ไดรับใหม และมีความหลากหลาย  10) การเรียนรูเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมการจัดการเ รียนรูจึงควรจัดใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมจริงของผูเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริงซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดียิ่งข้ึน 11) การเรียนรูที่ซับซอนเกิดข้ึนไดดีดวยการเผชิญกับความทาทาย และถูกยับย้ัง
ดวยการคุกคามและการทําใหเกิดความหวาดกลัว เชน การลงโทษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงควรใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข  12)  สมองแตละบุคคลมีลักษณะเฉพาะ
แตกตางกัน เน่ืองจากบุคคลมีความแตกตางทั้งดานพันธุกรรม สภาพแวดลอม ประสบการณและสิ่ง
กระตุนที่ไดรับ การจัดการเรียนรูจึงตองใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
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 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning: BBL) มีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู ดังนี้  เจนเซน (Jensen, 2008: 30-38) ไดเสนอข้ันตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
วามี 5 ขั้นตอนเรียงลําดับ ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) เปนการเตรียมสมองสําหรับ
การเชื่อมโยงการเรียนรู  ผูสอนอาจจะใหกําลังใจหรือกระตุนผูเรียนดวยการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งท่ี
ผูเรียนไดเรียนรูมาแลวและสอบถามความตองการของผูเรียนวาตองการเรียนรูเกี่ยวกับอะไรใน
หัวขอนั้นอีกบาง  2) ขั้นรับรู (Acquisition Stage) เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม สมอง
จะเช่ือมโยงระหวางขอมูลความรูเพิ่มเติมกับขอมูลใหมตามความเปนจริงอยางสรางสรรค  3) ขั้น
ขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration Stage) ผูเรียนจะเรียนรูโดยการใชขอมูล และขอคิดเห็นเพ่ือ
สนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูและเพื่อตรวจสอบแกไขขอมูลที่ผิดพลาด  4) ขั้นสรางความทรงจํา 
(Memory Formation Stage) สมองจะทํางานภายใตสถานการณที่เกิดข้ึนโดยดึงขอมูลจากการเรียนรู
รวมทั้งอารมณและสภาพทางรางกายของผูเรียนในเวลานั้นมาใชแบบไมรูตัวเปนไปโดยอัตโนมัติ  
การสรางความจําเกิดข้ึนท้ังในขณะที่ผูเรียนพักผอนและนอนหลับ  5) ขั้นบูรณาการเพ่ือนําไปใช 
(Functional Integration Stage) ผูเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม  เชน ผูเรียน
เคยเรียนการซอมเคร่ืองมือ อุปกรณ โดยการดูการซอมเตาอบท่ีบานพักมาแลวเขาตองสามารถ
ประยุกตทักษะการซอมเตาอบไปซอมอุปกรณชนิดอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ ชนาธิป  พรกุล (2554: 35)  
ที่กลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานวา  มี 5 ขั้นตอนเรียงลําดับ  ดังน้ี 1) ขั้น
การเตรียมตัวสําหรับการเรียนรู หรือการนําเขาสูบทเรียนเปนการใหขอมูลเบื้องตน   2) ขั้นการ
กระตุนการเรียนรู โดยการใหขอมูลผานประสาทสัมผัสลักษณะตาง ๆ  เชน  เอกสาร วีดีทัศน ภาพ 
แผนภูมิ ในข้ันท่ี 2 ครูควรชวยชี้ประเด็นสําคัญเปนระยะ เปนการย้ํา  3) ขั้นการขยายความรู  เมื่อ
ขอมูลถูกสงเขาไปในสมองในข้ันที่ 2  4) ขั้นการจํา ในข้ันนี้มีขอมูลในสมองจะทํางานเช่ือมโยง  
เพื่อนําไปเก็บเปนหนวยความจําระยะสั้น ครูควรแนะนําเทคนิคการจํา  5)  ขั้นการนําความรูไปใช 
โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ และ วิมลรัตน สุนทรโรจน  (2550: 112 -113)ไดเสนอ ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยไดประยุกตหลักการและทฤษฎีการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐานมาจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง รูจักฝกฝนศึกษาคนควาสรางองค
ความรูหรือผลงานโดยการรวมคิดรวมทําและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
ฝกฝนความสามารถหรือทักษะ  โดยมีขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู  7 ขั้นตอน  ดังน้ีคือ 1) ขั้น
นําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหเขาใจใน
สิ่งที่จะเรียนและสามารถเชื่อมโยงไปสูเร่ืองท่ีจะเรียนได  2) ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู เปนข้ันที่
ครูและนักเรียนตกลงรวมกันวานักเรียนจะตองทํากิจกรรมใดบาง   อยางไร  และจะมีวิธีวัดและ
ประเมินผลอยางไร  3) ขั้นเสนอความรูใหม เปนขั้นที่ครูจะตองเช่ือมโยงประสบการณเดิมของ
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นักเรียนมาสรางองคความรูใหม  คือการสอนหรือการสรางความคิดรวบยอดใหแกนักเรียนจนเกิด
ความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียน  4) ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นท่ีนักเรียนเขากลุมแลวรวมมือกันเรียนรูและ
สรางผลงาน ในข้ันน้ีคําวา  ฝกทักษะ  หมายถึง  การศึกษาคนควา   การฝกปฏิบัติการทดลอง   การ
สังเกตจากสิ่งแวดลอม   แหลงเรียนรูตาง ๆ การทําแบบฝก  การวาดภาพ  และการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ 5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนขั้นที่ตัวแทนแตละกลุมท่ีไดจากการจับสลากออกมาเสนอ
ผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน 6) ขั้นสรุปความรู เปนข้ันท่ีครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูแลว
ใหนักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคล แลวเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลย  7) ขั้น
กิจกรรมเกม เปนขั้นที่ครูจัดทําขอสอบมาใหนักเรียนทําเปนรายบุคคล แลวเปลี่ยนกันตรวจเปนกลุม 

โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใหแตละกลุมหาคาคะแนนเฉลี่ย กลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เปนกลุมชนะเลิศ   
 จากแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่กลาวมาขางตน  
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดของเจนเซน (Jensen. 2008: 30-38) มาใชในการจัดการเรียนรู 
ซึ่งมีความเหมาะสมกับเน้ือหาเร่ือง เงินทองของมีคา  ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5 
ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) เปนการเตรียมสมองสําหรับการเชื่อมโยงการ
เรียนรู  โดยครูสรางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในชั้นเรียน จัดเตรียมสถานการณจําลองที่
ใกลเคียงกับสถานการณจริง  2) ขั้นรับรู (Acquisition Stage) เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูล
ใหม สมองจะเชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูเดิมกับขอมูลใหม โดยครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
ใหนักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ   เพื่อเชื่อมโยงความรู 3) ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration 

Stage) นกัเรียนจะเรียนรูโดยการใชขอมูล และขอคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูและเพื่อ
ตรวจสอบแกไขขอมูลท่ีผิดพลาด โดยครูเลานิทาน สถานการณตัวอยาง ขาว เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียน 
จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทาน สถานการณตัวอยาง ขาว ที่ครูเลาใหนักเรียน
ฟงเพ่ือสรุปความรู 4) ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stage) สมองจะทํางานภายใต
สถานการณที่เกิดขึ้นโดยดึงขอมูลจากการเรียนรูรวมท้ังอารมณและสภาพทางรางกายของผูเรียนใน
เวลาน้ันมาใชแบบไมรูตัวเปนไปโดยอัตโนมัติ การสรางความจําเกิดข้ึน ทั้งในขณะท่ีผูเรียนพักผอน 
และนอนหลับ โดยครูจัดบรรยากาศในการเรียนรู ใหนักเรียนสนุกสนาน ไมเครียด ใหนักเรียน
อาสาสมัครออกมาเลาประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนใหเพื่อนฟงหนาช้ันเรียน ครูเสริมแรง
นักเรียนโดยกลาวชมเชยนักเรียน  และใหนักเรียนทั้งช้ันปรบมือใหเพื่อนท่ีออกมาเลาประสบการณ
หนาชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนจดจําเร่ืองท่ีเรียน 5) ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช (Functional Integration 

Stage) ผูเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม โดยครูจัดเตรียมสถานการณใหม ใน
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ใบงาน และใหนักเรียนทําใบงาน เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน   
 นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ในการวิจัยคร้ังน้ี มีเปาหมายอีกอยาง
หนึ่งที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน คือ การพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ดังท่ี ออซูเบล (Ausubel, 1968 

: 505) ไดกลาววา คนเราอาศัยอยูในโลกของมโนทัศนมากกวาความเปนจริงในธรรมชาติ เพราะวา
พฤติกรรมดานตาง ๆ ของมนุษยไมวาจะเปนดานความคิด การสื่อความหมายระหวางกัน การ
แกปญหา การตัดสินใจ ลวนแลวแตตองผานเคร่ืองกรองท่ีเปนมโนทัศนมากอนแลวทั้งสิ้น และ
สุรางค โควตระกูล (2553: 302) ไดกลาววา การคิดเชิงมโนทัศน ทําใหบุคคลสามารถจัดหมวดหมู
ของความคิดและเขาใจความเปนสมาชิกของสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน การ คิดเชิงมโนทัศนมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะมนุษยจะไมสามารถคิดได ถาไมมีมโนทัศนเปนพื้นฐาน ในการวิจัยคร้ังน้ี
ผูวิจัยไดใชแนวคิดของเคลาสไมเออร (Klausmeier, 1994: 286–287, อางถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ. 
2550: 7) มาใชในการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ประกอบดวย  4  ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นรูปธรรม 
(concrete level) เปนระดับที่บุคคลจําลักษณะพิเศษของตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนไดและกลายเปน
ประสบการณ 2) ขั้นการระบุหรืออางอิง (identity level) เปนระดับท่ีบุคคลสามารถระบุหรืออางอิง
กลับไปยังความทรงจําของตนเม่ือไดพบวัตถุนั้นในบริบทหรือสถานการณใหม  3) ขั้นการจําแนก 
(classifications level) เปนระดับที่บุคคลสามารถระบุไดวาตัวอยางเปนมโนทัศนซึ่งแตกตางกันน้ัน
ลวนอยูภายในมโนทัศนใกลเคียงกัน  4) ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน (formal level) เปนระดับ
ที่บุคคลสามารถจําแนกตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนและตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน (discrimination) ตั้ง
ชื่อมโนทัศนและอธิบายลักษณะของมโนทัศนไดอยางถูกตอง  
 จากหลักการ แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว แสดงใหเห็นวา  การ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สามารถสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนได 
ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการ
ทํางานของสมอง มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน จากการท่ี
นักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ทําให
นักเรียนสนใจในการเรียน สงผลใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข 
เกิดความรูสึกตื่นเตน ทาทายความสามารถทางสติปญญา จากการท่ีครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียน
ไดตอบคําถาม การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ทั้งน้ีการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบ 
ทักษะการจําแนก จัดกลุม ซึ่งเปนทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ที่นําไปสูการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน 
ทําใหนักเรียนสามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวมของสิ่งที่เปนตัวอยาง  สามารถจําแนก  
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จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม และสามารถอธิบาย
สรุปความหมายจากสิ่งท่ีเปนตัวอยาง สงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน และได
พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน 
 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 

 

                                   ตัวแปรตน                                                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

                           

    
 

 

แผนภูมที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย       

คําถามของการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่2 ที่
จัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 

 2. การคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน อยูในระดับใด 

      3. ความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานอยูในระดับใด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
ขั้นที ่1. ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage)  
เปนการเตรียมสมองสําหรับการเชื่อมโยงการเรียนรู 
ขั้นที่ 2 ขั้นรับรู (Acquisition Stage) เปนการเตรียมสมอง
เพื่อซึมซับขอมูลใหม  
ขั้นที่ 3.ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration Stage)  
นักเรียนจะเรียนรู โดยการใชขอมูลและขอคิดเห็น 
เพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรู  
ขั้นที่ 4  ขั้นสรางความทรงจํา  (Memory Formation 
Stage) สมองจะทํางานภายใตสถานการณที่เกิดขึ้น  
โดยดึงขอมูลจากการเรียนรู  
ขั้ น ที่  5  ขั้ นบู รณ าก า ร เ พ่ื อนํ า ไป ใช  ( Functional 
Integration Stage) นักเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใช
กับสถานการณใหม   

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง เงินทองของมีคา 

2.การคิดเชิงมโนทัศน 
 
3.ความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย 
ใชสมองเปนฐาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

       2. เพื่อศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียน ดวย 

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

      3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

หลังจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานสูงกวากอนเรียน 
 2. การคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน อยูในระดับดี 

  

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                  1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557  จํานวน 6  หองเรียน  มีนักเรียน 258 คน  

                          1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 44 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก (Simple 

Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
            2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใช 

สมองเปนฐาน  
                         2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

              2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา                     
 2.2.2 การคิดเชิงมโนทัศน 

 2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
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 3.เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
                     เนื้อหาที่นํามาใชในการทดลอง  ในกลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เร่ือง  เงินทองของมีคา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ประกอบไปดวยเน้ือหา
ดังนี้  1) การประกอบอาชีพดีมีรายได  2) รายรับและจายของครอบครัวและตนเอง  3) เงินออม 

ของฉัน  4)ใชจายอยางฉลาด  5) บันทึกเศรษฐีนอย 
  4. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

                     ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิจัย จํานวน 5 สัปดาห เรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

รวม 10 ชั่วโมง ดําเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยการจัดบรรยากาศชั้นเรียน สิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนสนใจเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริงท่ีหลากหลาย โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี   ขั้นท่ี 1) ขั้นเตรียมการ ขั้นท่ี 2) ขั้นรับรู ขั้นท่ี 3) 
ขั้นการขยายรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นท่ี 4) ขั้นสรางความทรงจํา และ ขั้นที่ 5) ขั้นบูรณาการเพื่อ
นําไปใช 
 2. การคิดเชิงมโนทัศน หมายถึง คะแนนความสามารถในการคิดของนักเรียนที่แสดง
ถึงสาระท่ีไดเรียนรู ซึ่งวัดไดจากการทําแบบวัดการคิดเชิงสถานการณ เปนแบบวัดแบบปรนัย
จํานวน 20 ขอ ประกอบดวย 4 ดาน คือ1) สามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวมของสิ่งท่ีเปน
ตัวอยาง 2) สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม 3) สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปน
ตัวอยาง 4) สามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งที่เปนตัวอยาง ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา เปนแบบวัดแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ ซึ่งเปน
แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 4. เงินทองของมีคา หมายถึง สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การประกอบอาชีพดีมีรายได 2) รายรับและ
จายของครอบครัวและตนเอง 3) เงินออมของฉัน 4) ใชจายอยางฉลาด 5) บันทึกเศรษฐีนอย 

 5. ความคิดเห็น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกดาน ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูโดยสมองเปนฐาน ดานการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดาน
ประโยชนที่ไดรับจาก การเรียนรู ซึ่งไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

 1. เปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศนของ
ผูเรียน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศนที่ดีขึ้น 

  2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ือง เงินทองของมีคา  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับโรงเรียนอื่น ๆได 
  3. เปนแนวทางหน่ึงสําหรับครูผูสอน ในการศึกษาวิจัย เร่ืองการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน  ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับช้ันอ่ืนๆ และกลุมสาระ
อ่ืนๆ 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

            ในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเชิงมโนทัศน เร่ือง 

 เงินทองของมีคา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ผูวิจัยได  ศึกษาคนควา รวบรวม  ทฤษฏี หลักการ  แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

 1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
 2. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 3. การคิดเชิงมโนทัศน 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ    
    วัฒนธรรม   
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะ
ปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด นอกจากน้ี ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา 
ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาต ิและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
 

 1.1 สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
              กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม 

ที่มีความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเอง
กับบริบท  สภาพแวดลอม เปนพลเมืองด ีมีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ี
เหมาะสม โดยไดกําหนดสาระการเรียนรูตาง ๆไว  ดังนี ้
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              1.ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม 

จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  การนําหลักธรรมคําสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม 

พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

 2. หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 

ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 3. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

         4. ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆใน
อดีต ความเปนมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 

        5. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเคร่ืองมือทาง
ภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) 
 

 1.2 มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
             มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประกอบดวย  

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 
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 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 

                                มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม
ที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ 

สังคมโลกอยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน 

ศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจ 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส.3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

                                สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
                                มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มี
ความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

  สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ใน
การคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

            มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-3 
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 1.3 โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรีและ คําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
คําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  จํานวนเวลา  80  ชั่วโมง /ปการศึกษา 
 

 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาท่ีตนนับถือบอก
เลาพุทธประวัติ ความสําคัญของพระรัตนตรัย พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ วันสําคัญทางศาสนา  
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา หลักคําสอนที่ตนนับถือ และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดี ดํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
มีเจตคติที่ดีตอคานิยม เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ืน เขาใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปจจุบันยึดม่ันศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตสินคาและการบริโภค การ
วางแผนจัดทํารายรับรายจายของตนเองและครอบครัว การออมและประโยชนของการออม การนํา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ความสัมพันธระหวางผูซื้อและ
ผูขาย ความสําคัญของคําในเหตุการณตางๆ ที่ เกิดข้ึนในอดีต ปจจุบัน อนาคต ระยะเวลาที่เกิดข้ึน 
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ วิถีชีวิตของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน ความสําคัญยองการดํารงชีวติในชุมชน ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการ การตั้งถิ่น
ฐาน บุคคลที่ทําประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมถึงภูมิ
ปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ 
 สัญลักษณทางภูมิศาสตร แผนผังและแผนที่ แผนผังบานและโรงเรียน องคประกอบ
ทางกายภาพในชุมชน ตําแหนงที่ตั้ง ลักษณะ องคประกอบของบาน ประโยชนของแผนผังและแผน
ที่ ความสําคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม แยกแยะทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธของฤดูกาลกับการดําเนินชีวิต การฟนฟูปรับปรุงสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 
ลักษณะทางกายภาพของทองถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ วัฒนธรรมและประเพณี
สามารถแยกและใชทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวได 
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 ส 1.1 ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  , ป.2/4 , ป.2/5,  ป.2/6 , ป.2/7 

 ส 1.2 ป.2/1  , ป.2/2  
 ส 2.1 ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  , ป.2/4  

 ส 2.2 ป.2/1  , ป.2/2 , 
 ส 3.1  ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  ,ป.2/4 

 ส 3.2  ป.2/1 , ป.2/2 

 ส 5.1 ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3   
 ส 5.1 ป.2/1  , ป.2/2 , ป.2/3  , ป.2/4  
 รวมตัวชี้วัดจํานวน 28 ตัวช้ีวัด 

 หมายเหตุ  
        ส  หมายถึง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 3.1 หมายถึง สาระท่ี 3 มาตรฐานท่ี ขอที่ 1 

 ป.2/1 หมายถึง  ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  

 

 โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปที่  2   
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีจํานวน 80 ชั่วโมง ดังรายละเอียด ตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  2    
                 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  

 
หนวย
ที ่

ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด เวลา น้ําหนัก 

1. พุทธธรรมนําชีวิต ส1.1 ป2/1 

ส1.1 ป2/2 

พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณของ
ชาติไทย ดังนั้นชาวพุทธควรศึกษา
ประวัติของพระพุทธเจา เพราะเปน
ศาสดาของศาสนาพุทธและการศกึษา 
เกี่ยวกับพุทธประวัติทําใหรู
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
 

6 3 

2.. แบบอยางคนด ี ส1.1 ป2/3 

ส1.1 ป2/5 

การนําแบบอยางของคนดีมาเรียนรู
กอใหเกิดความศรัทธาและนําขอคิด
เพื่อปฏบิัติเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต 

 

4 2 

3. พิธีกรรมของชาวพุทธ ส1.2 ป2/2 

 

พิธีกรรมของชาวพุทธเปนสิ่งทีเ่รา
ตองรวมกันปฏบิัติสืบทอดเพ่ือ
รวมกันดํารงรักษาศาสนาใหคงอยู
ตลอดไป 

 

4 2 

4 ยึดมั่นประชาธิปไตย ส2.1 ป2/1 

ส2.1 ป2/2 

ส2.1 ป2/3 

ส2.1 ป2/4 

การปฏิบัตติามขอตกลงกฎระเบียบ
ของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

ทําใหเราอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน เราตองรูจัก
เคารพความคิดและการปฏบิัติตนท่ี
แตกตางกันของสมาชิกคนอื่น ๆ 
เพื่อใหอยูรวมกันโดยปราศจากอคต ิ

 

10 7 
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  2    
                 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  (ตอ)   
 

หนวยที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด เวลา น้ําหนัก 

5. เงินทองของมีคา ส3.1 ป2/1 

ส3.1 ป2/2 

ส3.1 ป2/3 

ส3.1 ป2/4 

การประกอบอาชีพเปนสิ่งจําเปนตอ
ครอบครัว เพราะการแสวงหา
รายไดที่สุจริต เพื่อใหไดเงินมาใช
จายในชีวิตประจําวัน หาก
ครอบครัวไมประกอบอาชีพ ก็จะ
ไมมีเงินมาใชจาย  

10 8 

6. รูจักบคุคลในชุมชน ส2.1 ป2/1 

ส2.2 ป2/2 

 

ชุมชนเปนท่ีรวมของหลาย ๆ 
ครอบครัว ซ่ึงทุกครอบครัวมีสวน
รวมในการดูแลรักษาชุมชน การ
เรียนรูเกี่ยวกับโครงสรางและการ
บริหารงานในชุมชน จะทําใหเรา
เขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชนไดอยางถูกตอง 

 

5 3 

 รวมภาคเรียนที่ 1   40 25 

7. แสงธรรมสองทาง ส1.1 ป2/4 

 

รูความหมายและความสําคัญของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อนําคํา
สอนไปปฏบิัตจิะทําใหพบแต
ความสุข และการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 

 

10 6 

8. ศาสดาของศาสนาตาง ๆ ส1.1 ป2/7 

 

ศาสนาแตละศาสนามีความสําคัญ 
การศึกษาศาสดา และหลักสําคัญ
ของคัมภีร จะทําใหเราเขาใจใน
หลักธรรมของแตละศาสนามาก
ยิ่งขึ้น 

 

2 2 
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ตารางที่ 1 โครงสรางรายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่  2    
                    โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  (ตอ)   
 

หนวยที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด เวลา น้ําหนัก 

9. พัฒนาจิตฝกมารยาท ส1.1 ป2/6 

ส1.2 ป2/1 

การสวดมนตรไหวพระแผเมตตา เปน
พื้นฐานตอการพัฒนาจิตเจริญปญญา 
ทําใหมนษุยไดดํารงชีวิตอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 

7 4 

10. ซ้ืองาย ขายคลอง ส3.2 ป2/1 

ส3.2 ป2/2 

 

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
ระหวางผูซ้ือและผูขายทําใหเศรษฐกิจ
เติบโต 

8 5 

11. ตําแหนงท่ีตองคนหา ส.5.1 ป.2/1 
ส.5.1 ป.2/2 
ส.5.1 ป.2/3 
 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของส่ิง
ตาง ๆ ไดใชเคร่ืองมือทาง 

ภูมิศาสตรอยางงาย ๆ เชน แผนที ่
แผนผัง ในการคนหาขอมูลในพ้ืนที่
รอบตัว 

 

 

5 3 

12. รวมใจรักษ
ส่ิงแวดลอม 

ส.5.2 ป.2/1 
ส.5.2 ป.2/2 
ส.5.2 ป.2/3 
ส.5.2 ป.2/4 

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมี
คุณคาตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ การทําลายส่ิงแวดลอมทําให
เกิดผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต 

8 5 

 รวมภาคเรียนที่ 2   40 25 

 รวมท้ังปการศึกษา   80 50 
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 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเนื้อหาใน หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  เงินทองของมีคา 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองเงินทองของมีคา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
                 ใชเวลาเรียน 10 ชั่วโมง    
 

ที ่ เรื่อง มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู จํานวน/
ช่ัวโมง 

1. การประกอบอาชีพดี
มีรายได 
 

สาระที่3 เศรษฐศาสตร   
ส.3.1  
ป.2/2  บอกที่มาของรายไดและ
รายจายของตนเองและครอบครัว 

 

  
 

1. การประกอบอาชีพตางๆ 
ที่มาของรายไดของครอบครัว 

    1.1 การประกอบอาชีพของ
ครอบครัว 

    1.2 ความหมายของรายได
หรือรายรับ 

2. การแสวงหารายไดที่สุจริต
และเหมาะสม 

    2.1 ลักษณะการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริตและรายไดที่
สุจริต 
     2.3 ความสําคัญขอการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต 

 

2 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองเงินทองของมีคา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
                 ใชเวลาเรียน 10 ชั่วโมง    (ตอ) 
 

ที ่ เรื่อง มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู จํานวน/
ช่ัวโมง 

2. รายรับและจายของ
ครอบครัวและตนเอง  

   
 

สาระที่3 เศรษฐศาสตร   
ส.3.1  
ป.2/2  บอกที่มาของรายได
และรายจายของตนเองและ
ครอบครัว 

 

 

1. รายไดและรายจายของ
ครอบครัว 

    1.1 ความหมายของรายได
และรายจายของครอบครัว 

   1.2 ที่มาของรายไดและ
รายจายของครอบครัว 
2. รายไดและรายจายของตนเอง 

    2.1ความหมายของรายได
และรายจายของตนเอง 

    2.2 ที่มาของรายไดและ
รายจายของตนเอง 

 

 

2 

3. เงินออมของฉัน   สาระที่3 เศรษฐศาสตร   
ส.3.1  
ป.2/4  สรุปผลดขีองการใช
จายที่เหมาะสมกับรายไดและ
การออม 

 

1.ความหมายของการออมเงิน 

   1.1 ประเภทของการออม 

   1.2 ผลดีของการออมเงิน        
   1.3 การนําเงินออมมาใช 
ใหเกิดประโยชน 
 

2 

4. ใชจายอยางฉลาด    สาระที่3 เศรษฐศาสตร   
ส.3.1  
ป.2/4  สรุปผลดขีอง 

การใชจายที่เหมาะสมกับ
รายไดและการออม 

 

1.วิธีการใชจายที่เหมาะสมกับ
รายได 
 2. ผลดีของการใชจายที่
เหมาะสมกับรายได 

2 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองเงินทองของมีคา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
                 ใชเวลาเรียน 10 ชั่วโมง    (ตอ) 
 
ที ่ เรื่อง มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู จํานวน/

ช่ัวโมง 

5. บันทึกเศรษฐีนอย 

 
สาระที่3 เศรษฐศาสตร   
ส.3.1  
ป.2/3  บันทึกรายรับ
รายจายของตนเอง 

1.วิธีการทําบัญชีรายรับ-
รายจายของตนเองอยาง
งายๆ 

2.ประโยชนในการทํา
บันทึกรายรบั – รายจาย 

ของตนเอง 

 

 

2 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชเนื้อหาใน หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง เงินทองของมีคา 
ใชระยะเวลาในการสอน   จํานวน 10  ชั่วโมง  ประกอบดวยเน้ือหาดังนี้ 1) การประกอบอาชีพดีมี
รายได  2) รายรับและจายของครอบครัวและตนเอง 3) เงินออมของฉัน  4)ใชจายอยางฉลาด  
 5) บันทึกเศรษฐีนอย 

 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain–Based Learning: BBL)  
 

 2.1 ประวัติและความเปนมาของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน   
 อาร ีสัณหฉวี  (2550: 76-77)  กลาวถึง ประวัติความเปนมาของการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานวา  ปจจุบันดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี   ทําใหแพทยหรือนักประสาทวิทยา
สามารถนําเทคนิคใหมๆ มาใชในการศึกษาคนควา  เกี่ยวกับการทํางานของสมอง  ทําใหทราบขอมูล
เกี่ยวกับการทํางานของสมองไดมาก  การคนพบดังกลาว ทําใหนักการศึกษานําขอมูลมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอน จนเกิดเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ที่ใชสมองเปนฐานโดยท่ีมีผูริเร่ิม
คนแรกคือ เลสลี่ ฮารท (Leslie Hart) ในหนังสือชื่อ Human Brain, Human Learning เมื่อป พ.ศ. 

2526 ตอมาในป 2534 ศาสตราจารยทางการศึกษาสองทานคือ รีเนทเคนและจอฟฟร่ี เคน (Renate 

Nummela Caine and Geoffrey Caine, 1990: 66-70)  แหงมหาวิทยาลัยมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
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 บุคคลสําคัญท่ีมีสวนผลักดันใหมีการขยายความคิดการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานไปสู
การพัฒนาทางการศึกษาอยางกวางขวาง คือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอรช ดับเบิลยู บุช 

(George W. Bush) ซึ่งไดประกาศแผนการวิจัยในชวงป 1990-1999 เปนทศวรรษของสมอง 

(Decade of Brain) สําหรับในประเทศไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดประกาศ
เจตนารมณสงเสริมการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐานและจัดต้ังสถาบันวิทยาการการเรียนรู (สวร.) หรือ 

National Institute for Brain-based Learning (NBL) โดยกําหนดการประชุมปฏิบัติการจังหวัด
ตนแบบ Brain-based Learning (BBL) แหงแรกของไทยที่จังหวัดเชียงใหมเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2548 

(ประหยัด จิระวรพงศ, 2549: 11) 

 2.2 สมองกับการเรียนรู  
   สมองท่ีอยูภายในกะโหลกศีรษะมีลักษณะเปนรูปคร่ึงวงกลมคว่ํา มีแกนตรงกลางย่ืน
ยาวออกมาจากคร่ึงทรงกลมดานลางลงไปถึงทายทอยเรียกวา  กานสมอง (brainstem) สวนท่ียื่นตอ
ลงมาจากทายทอย  ทอดตัวเปนลํายาวภายในชอง  ตลอดแนวกระดูกสันหลัง  เรียกวา ไขสันหลัง 

(spinal cord) สมองสวนสําคัญที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรู คือ สมองสวนคร่ึงวงกลมท่ีอยู
ภายในคร่ึงบนของกะโหลกศีรษะ มีชื่อเรียกวา ซีรีบรัม (cerebrum) หรือสมองใหญ ที่ดานบนกลาง
กระหมอม มีรองใหญมาก  แบงคร่ึงวงกลมเปน 2 ซีก   จากดานหนาไปดานหลังทําใหสมองแยก
เปน 2 ซีก (2 hemispheres)  ดานซายและดานขวายึดโยงกันดวย เรียกวา  คอรปสแคลโลซัม (corpus 

callosum) ซึ่งเปนกลุมใยประสาทท่ีเชื่อมโยง การทํางานของสมองสองซีกเขาดวยกัน  เมื่อมองจาก
ลักษณะภายนอกของสมอง  จะเห็นพื้นผิวเปนหยักลอน  พื้นผิวชั้นบนสุดท่ีครอบคลุมสมองใหญ 
เรียกวา   ผิวสมองหรือเปลือกสมอง  ซีรีบรัลคอเทกช (cerebral cortex) ซึ่งการเรียนรูสวนใหญจะ
เกิดขึ้นบนสมองน้ี ดังรูปภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของสมอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                รูปภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของสมอง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

 สมองใหญแตละซีกแบงเปน 4 สวน  

 1. สมองสวนหนา (frontal lobe) ทํางานเก่ียวกับการตัดสินใจ เหตุผล วางแผน และ
ควบคุมการเคลื่อนไหว 

 2. สมองสวนหลังกระหมอม (parietal lobe) ทํางานเกี่ยวกับการรับรูความรูสึก 

สัมผัส และรับรูตําแหนงของรางกายสวนตางๆ รวมทั้งนําการรับรูในสวนนี้ประสานกับการรับรู
ภาพและเสียง 

 3. สมองสวนหลัง (occipital lobe) เหนือทายทอย ทํางานเกี่ยวกับการรับรูภาพ 

 4. สมองสวนขมับ (temporal lobe) ทํางานเก่ียวกับการรับรูเสียง ความจํา  
การตีความ และภาษา ลึกลงไปใตสวนท่ีเปนผิวสมอง (cerebral  cortex) มีกลุมเซลลสมองหลาย
กลุมท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอการเรียนรู  กลุมเซลลเหลาน้ีทํางานรวมกัน  เปนระบบที่เกี่ยวของกับ
สัญญาณ  อารมณมีบทบาทสําคัญตอการจํา การรับรูประสบการณ  อารมณ  และควบคุมกลไกของ
รางกายเก่ียวเนื่องกับอารมณเรียกระบบสมองสวนนี้วา  ระบบลิมบิก (limbic system) หรือสมอง
สวนลิมบิกประกอบดวยสมองสวนตางๆ เชน  
 1. ทาลามัส (halamus) เปนชุมทางสัญญาณ คัดกรอง และสงสัญญาณไปยังผิว
สมองและสวนตางๆ ของสมองไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เปนเสมือนศูนยควบคุมปฏิบัติการ
รับขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาวะภายในรางกาย และทําหนาท่ีควบคุมสมดุลของระบบในรางกายท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีวิต  
 2. ฮิปโปแคมปส (hippocampus) เปนสวนของผิวสมองสวนขมับดานในท่ีมวนเขา
ไปกลายเปนสวนที่อยูใตผิวสมอง มีสวนสําคัญตอการเชื่อมโยงความจํา และสรางความจําระยะยาว 
อะมิกดาลา (amygdala) เปนจุดเชื่อมโยงท่ีสําคัญระหวาง การประเมินขอมูล จากประสาทรับรู ตางๆ 

ของสมองบริเวณคอรติคัลคอรเท็กซ (cortical cortex) กับการแสดงออกดานพฤติกรรมของอารมณ
ตางๆนอกจากนี้ 
 3. อะมิกดาลายังมีสวนสําคัญในการรับรูสิ่งท่ีเปนอันตราย กระตุนใหรางกายมีการ
ตื่นตัวพรอมที่จะรับมือตอสิ่งน้ัน (สูหรือหนี) สมองสวนรับสัญญาณอารมณ เปนจุดคัดกรองและ
สงผานขอมูลไปยังสวนตางๆ ของกานสมอง อารมณจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูอยางเห็นไดชัด 

 4. แกนกลางที่ยื่นตอจากสวนชั้นใตผิวสมองลงมา คือ กานสมอง (brainstem) เปน
สวนที่เชื่อมตอกับสมองกับไขสันหลัง ภายในกานสมองประกอบดวยใยประสาททั้งหมดท่ีติดตอ
ระหวางสมองสวนตางๆ ไปยังไขสันหลัง ขณะเดียวกันก็ประกอบดวยกลุมเซลลสมองที่ควบคุมการ
หายใจ และจังหวะการเตนของหัวใจ ศูนยสัญญาณกระตุนการทํางานของสมองควบคุมการหลับ
การต่ืน กลุมประสาทท่ีควบคุมบังคับตาและใบหนาในการตอบรับตอเสียงและการเคลื่อนไหว  มี
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เซลลประสาทท่ีควบคุมกลามเนื้อบนใบหนา ลิ้น การพูด การกลืน ฯลฯ บนกานสมองบริเวณใกล
ทายทอยมีโครงสรางท่ีสําคัญของสมองอีกสวนหน่ึง คือ สมองนอย (cerebellum) ดูจากภายนอกจะ
เห็นวาสมองสวนนี้อยูใตสมองใหญ สมองสวนน้ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมประสานการทํางาน
ของกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย รักษาสมดุลของทาทางควบคุมการเคลื่อนไหว จดจําแบบแผน 

การประสานงานของกลามเนื้อเล็กใหญในทักษะการเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู โดยการ
เคลื่อนไหวนี้เกิดข้ึนโดยสมองนอยทํางานประสานกับสมองใหญสมองสวนตางๆ  ทํางานสอด
ประสานกันอยางซับซอนและประณีตจนเกิดเปน “วงจรมหัศจรรยแหงการเรียนรู”  

 

 วิธีที่สมองเรียนรู  
 สมองมนุษยประกอบดวยเซลลประมาณ  หนึ่งแสนลานเซลลเมื่อแรกเกิด เชื่อมโยงกัน
ดวยแขนงที่ยื่นออกมาจากเซลล   เปนเครือขายรางแหของวงจรขนาดมหึมา  การเช่ือมโยงของเซลล
สมองเหลาน้ีเปนกระบวนการสําคัญของการเรียนรู  บนผิวสมองอัดแนนไปดวยเซลลสมองหรือ
เซลลประสาท (neuron) ซึ่งเปนเซลลขนาดเล็กมาก ประกอบดวยตัวเซลลที่มีแขนงเดนไดรท 
(dendrite) ยื่นออกมาโดยรอบ และมีแขนงยาวยื่นออกไปจากตัวเซลลสมองท่ีเรียกวา  แอกซอน 

(axon) ทําหนาท่ีสงกระแสประสาท(ขอมูลหรือสิ่งท่ีเรียนรู) จากเซลลประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล
ประสาท ซึ่งจุดท่ีแขนงของเซลลประสาทหน่ึงมาเจอกันกับอีกเซลลประสาทหน่ึงเรียกวาจุดเช่ือม
สัญญาณประสาท (synapse) ซึ่งตรงจุดน้ีปลายแขนงแอกซอนจะไมไดสัมผัสกับแขนงเดนไดรท
โดยตรง แตมีชองวางขนาดเล็กมากค่ันอยูการเชื่อมตอวงจรในเซลลสมองท้ังหลายน้ันทําไดโดยการ
สงผานสัญญาณไฟฟาระหวางกัน โดยมีสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ทําหนาท่ีเปนตัวสงผาน
สัญญาณประสาทเกิดเปนเครือขายสัญญาณเชื่อมโยงกันทั้งระบบประสาท  เปนกระบวนการของ
การติดตอกันของเซลลสมองซ่ึงกระบวนการน้ีจะมีศักยภาพมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับวาไดมีการใช
มากนอยเพียงใด ซึ่งโดยธรรมชาติแลวหากวาเซลลสมองสวนใดท่ีไมไดรับการใช (พัฒนา) มากพอ 

จุดเชื่อมสัญญาณประสาทและเครือขายโยงใยเสนประสาท รวมท้ังเซลลสมองสวนนั้นก็จะถูกกําจัด
ทิ้งไป (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 17- 21) 
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 รูปภาพที่ 2  แสดงการเชื่อมโยงของเซลลสมอง 

  
 2.3 พัฒนาการของสมองเด็กในระดับประถมศึกษา 

 พรพิไล เลิศปรีชา และอัครภูมิ จารุกร (2550: 38- 48) กลาวถึงพัฒนาการของสมองเด็ก
ในระดับประถมศึกษา สรุปไดดังนี้ 
 1. พัฒนาการของสมองของเด็กวัย 6-10 ป ชวงอายุ 6-10 ป หรือวัยประถมตน  

การเช่ือมโยงประสานการทํางานระหวางสมองซีกซาย-ขวาและสวนตางๆ จะกอตัวอยางรวดเร็วซึ่ง
เปนประโยชนสําหรับกระบวนการรับรูเสียง  โดยนักวิทยาศาสตรทางสมองพบวา  แขนงประสาท
ในคอรปสแคลโลซัมของเด็กจะมีขนาดใหญ  ถามีการพัฒนาเร่ืองจังหวะและดนตรี ดวยเหตุนี้การ
พัฒนาการอานสําหรับเด็กเล็ก  จึงควรเร่ิมตนดวยการอาน  และฟงบทคลองจอง และเพลงกลอมเด็ก
ที่มีจังหวะจะโคน 

 การวิจัยบทบาทดนตรีที่มีตอสมองของเด็ก พบวา เด็กท่ีมีอายุ 9 ป มีความสามารถ
ในการ “ประจักษ” เสียงในใจ มีความสามารถในการคิดนึก หรือไดยินทวงทํานองและจังหวะใน
สมอง ชวงวัยนี้จึงนับเปนชวงแหงการมีมโนคติ (concept) เกี่ยวกับสุนทรียภาพทางดนตรี เกี่ยวกับ
จังหวะและทวงทํานอง   ถาสังเกตในวัยประถมตนจะเห็นวาเด็กๆ  ชอบเพลงท่ีมีการเคาะ เขยา ตี 

ชอบเพลงและบทคลองจอง ซึ่งแสดงวาสมองเร่ิมมีการพัฒนาความสามารถดานการรับรูและ
สรางสรรคทางภาษาพอที่จะลอเลียนและเลนคํา ชอบเลนคําสัมผัสอักษรแมตางๆ เลนเกมสัมผัสคํา
พรอมกับเปลี่ยนทาทางของมือและเทาอยางรวดเร็ว เด็กๆ คิดจังหวะประกอบการเลนเอง บางคน
อาจใชเคร่ืองดนตรีงายๆ เชน กลอง ไมตี และอังกะลุงมาชวยในการทําจังหวะใหนาสนใจ บางคน
กาวไปถึงการใชคียบอรดดวยเหตุนี้จึงควรจัดหาหนังสือ บทเพลง และเกม ที่กระตุนใหสมองเรียนรู 
ภาษาโดยใชบทคลองจองประเภทตางๆ มาเปนตัวกระตุนใหสมองเรียนรู 
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 2. พัฒนาการของสมองของเด็กวัย 7-9  ป เด็กอายุ 7-9 ป มีพัฒนาการของสมองซีก
ซายชัดเจนมากเชนเดียวกับการมีทักษะในการสะกดคํา เด็กวัยนี้เร่ิมสนใจรายละเอียดตางๆของมวล
ประสบการณ ในขณะท่ีวัยกอนหนาน้ีสนใจหรือเก็บรับประสบการณแบบรวม  (big picture) ดวย
เหตุผลนี้เด็กวัย 7-9 ป จึงเปนวัยแหงความพรอมที่จะเขาสูการเรียนรูจากสิ่งรูปธรรม เด็กวัยนี้ยังคง
เรียนรูไดดีที่สุดในกิจกรรมที่ใชมือและเสียง การปฏิสัมพันธกับสิ่งอ่ืนและคนอ่ืนยังอยูในระยะตน 

โดยจะมองเห็นและเขาใจส่ิงตางๆ เทาที่ตัวเองมีประสบการณหรือมีสัมผัสรับรูได 
 3. พัฒนาการของสมองของเด็กวัย 10 ปขึ้นไปชวงอายุ 10 ปขึ้นไป หรือลวงผานวัย
ประถมตนสูวัยประถมปลาย สมองของเด็กมีพัฒนาการสมบูรณมากเกือบรอยละ 80 สวนที่ยังโต 

ไมพอ คือ บริเวณสวนหนาสุดของสมองสวนหนา (prefrontal lobe) ซึ่งเปนสมองสวนท่ีเกี่ยวของ
กับการคิด ตัดสินใจ ระบบเหตุผล และสวนคอรปสแคลโลซัม ซึ่งก็ยังตองมีพัฒนาการตอไป เพื่อทํา
หนาที่เชื่อมโยงสมอง 2  ซีก คือ ซายกับขวาใหมีประสิทธิภาพ  
 สิ่งที่ปรากฏชัดเจนในสมอง คือ ปริมาณของเน้ือเยื่อขาว (white matter) ซึ่งหมายถึง 

แขนงประสาทท่ีหุมดวย ไมอิลินที่เพิ่มขึ้นในชวงวัยนี้ ขณะท่ีปริมาณของเนื้อเยื่อสีเทา (gray matter) 

ซึ่งหมายถึง  จํานวนเซลล  และจุดซีแนปส  ที่อยูบนผิวสมองจะลดลง  หลังจากอายุ  12 ป ผลจาก
การสรางไมอิลิน คือ การสื่อสารติดตอระหวางสมองสวนตางๆ เพิ่มขึ้น 

 ในชวงอายุ 10 ปขึ้นไป ความเร็วของกระแสประสาทระหวางสมองสองซีกซาย
ขวาในผูใหญนั้น ประมาณเทากับ 5 มิลลิเชคคันด (milliseconds)  ซึ่งเปน  4-5  เทาของความเร็วที่
วัดไดในเด็กอายุ  4  ป  ความผิดปกติบางชนิด เชน ออติซั่ม (autisum) ประเภทตาง ๆ เชื่อกันวาเปน
ผลมาจากการพัฒนาที่ผิดปกติของเน้ือเยื่อสมองขาว (white matter) สภาวะทางไฟฟาท่ีใชวัดแทน
การทํางานของสมองออกมาเปนคลื่นความถี่นี้จะมีคาสูงขึ้นกวาเด็กวัยตํ่ากวา 10 ป ซึ่งเปนตัวบงช้ีวา
สมองทํางานมากข้ึน ในเด็กอายุ  3-13  ป  ปรากฏวามีคลื่นความถี่  เหมือนกับท่ีปรากฏในผูใหญ คือ
มีคา > 14 Hz (alpha rhythm) ซึ่งหมายความวา กระบวนการทํางานในสมองของเด็กเร่ิมมีความ
ใกลเคียงกับสมองของผูใหญ 
 เด็กควบคุมการเคลื่อนไหวไดดีขึ้นมากเมื่อ อายุ10-11 ป ทักษะเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวจะดีเทียบเทากับผูใหญ การเคล่ือนไหว ที่ละเอียดซับซอนรวดเร็วนั้นเด็กสามารถทําไดดี 
เชน การเลนดนตรีก็สามารถทําไดดีมากข้ึนเร่ือยๆ การเตน รํา ฟอน ทั้งแบบเด่ียวและหมูคณะ เด็ก
จะสนใจเปนพิเศษเพราะการเคลื่อนไหวมีความซับซอน  ผนวกกับเร่ืองราว (story) ที่ปรากฏใน
เนื้อหาของนาฏศิลปนั้นสรางแรงจูงใจและความหมายใหแกสมองอยางย่ิง  สมองสามารถเรียนรูได
ทั้งนาฏศิลปแบบฉบับ (classic) นาฏศิลปประยุกต รวมท้ังการคิดสรางสรรคทวงทาข้ึนดวยตนเอง 
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 ในระยะน้ี เด็กเร่ิมเลนเกมกีฬาอยางเปนจริงเปนจังได รวมท้ังเร่ิมควบคุมตัวเองได 
ดวยเหตุนี้เด็กจึงสามารถนั่งและฟงนานๆ ไดมากข้ึนแตก็จะเหนื่อยหรือเมื่อยเมื่อตองน่ังนานเกินไป 

ในขณะท่ีการว่ิง ขี่จักรยาน กระโดดกลับไมไดทําใหรูสึกเหนื่อยมากนัก การเรียนแบบตกเปนฝาย
รับ (passive) จึงไมเหมาะกับเด็กในวัยนี้ 
  เด็กวัย 10-12 ป การคิดแบบนามธรรมจะเร่ิมพัฒนาชัดเจนข้ึน จะมีการพัฒนาการ
เรียนรูอันหลากหลาย และจะเลือกความสนใจตามแบบของตน ซึ่งเปนจุดสําคัญที่จะนําไปสูความ
แตกตางกับผูอ่ืนเด็กบางสวนจะสามารถคนควา ทดลอง ศึกษา วิจัยเร่ืองราวตางๆ อยางลึกซึ้ง
มากกวาการคิดแบบเด็กๆ  และตองการโอกาสท่ีจะแบงปนความรู  แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกับผูอ่ืนมากขึ้น 

  เด็กเร่ิมใชวิธีวิเคราะหมากข้ึนท่ีจะทําความเขาใจความหมายของคํา  ถาใหเด็กเล็ก
นึกคําท่ีเกี่ยวกับหมา เด็กมักนึกถึงสิ่งท่ีเห็นเก่ียวกับหมา แตเด็กโตมักจะนึกถึงสิ่งท่ีอยูในจําพวก
ใกลเคียงกับหมา เด็กเล็กคิดถึงคําวา ดํา ใหญ เล็ก เหา แตเด็กโตอาจนึกถึงแมว เสือ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะหแบบนี้   แสดงวา   เด็กขยายความรูเกี่ยวกับคํา โดยไมตองอาศัยประสบการณ  และ
ทําใหเด็กใชคําท่ีเปนนามธรรมมากข้ึนได  เด็กจึงแยกแยะ ไดระหวางคําวา ลูก หลาน เหลน เมือง 

หมูบาน เปนตน สิ่งท่ีมีนัยสําคัญ คือ เมื่อผานการวิเคราะหคําแลว เด็กก็สามารถกาวไปสูการรับ
ไวยากรณซึ่งเปนนามธรรมมากกวาได นั่นคือ เร่ิมใชความรูขั้นสูงกวาเดิมในวัยประถมปลายไดแลว 

เชน การเร่ิมเรียนพีชคณิตและเรขาคณิต เปนตน  
 ปลายวัยประถมปลายตอวัยมัธยม การเรียนรูของสมองเร่ิมกาวผานระยะของการ
เรียนรูที่ใชการเทียบเคียง และการถอดรูปความสัมพันธในกระบวนการแบบ (pattern) ของขอมูล
เขาสูกระบวนการเรียนรูแบบวิเคราะห (analytic) สมองสรางความเขาใจกับขอมูลใหมๆ บน
ฐานความรูจากขอมูลเดิม โดยเรียนรูความหมายจากคํานิยามได เด็กเร่ิมพัฒนาความสามารถในการ
โยงแบบแผนของขอมูลและปรากฏการณตางๆ (pattern)ที่อยูในความทรงจําเก่ียวกับคํานิยามนั้น
ขามไปเช่ือมโยงกับขอมูลใหมนับเปนทางลัดของกระบวนการเรียนรู  และเปนการเพิ่มพูนความรู
ใหมไดรวดเร็ว รวมท้ังกาวไปสู “นามธรรม” มากข้ึน เพราะการสรางความรูใหมอาศัยรูปธรรม
นอยลงทุกที กระบวนการเชนนี้ คือ “กระบวนการคิด” นั่นเอง 
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 2.4  ความหมายของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มาจากภาษาอังกฤษวา (Brain-Based Learning: 

BBL) มีนักการศึกษาหลายทาน ไดเรียกชื่อแตกตางกัน เชน  การเรียนรูโดยเขาใจสมอง (พรพิไล  
เลิศวิชา, 2550: 234 ) การเรียนรูที่เขากับการทํางานของสมอง (วิทยากร เชียงกูล, 2547: 121) การ
เรียนรูโดยเนนสมองเปนฐาน หรือการเรียนรูโดยเนนการทํางานของสมอง(สุนทร โคตรบรรเทา, 
2548: 1)  เปนตน ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชคําวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน และมี
นักการศึกษาไดใหความจํากัดความไวหลายความหมาย ดังนี ้
 เจนเซน  (Jensen, 2008: 6) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือ การ
เรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามท่ีวา อะไรบาง
ที่ดีตอสมอง ดังน้ันความหมาย  จึงเปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือรวบรวมหลากหลายทักษะ
ความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง  เชน ความรูทางเคมีศาสตร ประสาทวิทยา  
จิตวิทยา สังคมศาสตร พันธุศาสตร ชีววิทยา และชีวะประสาทวิทยา ซึ่งเปนการนําความรูการ
ทํางานหรือธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาใชในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 คอลล (Call, 2003: 9)  กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน คือการเรียนรูที่
อธิบายการประยุกตใชความรูแนวคิดและทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวกับสมองมาชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูที่
ถาวรมากที่สุด ถามีความรูเกี่ยวกับทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังของBBLก็สามารถนําความรู แนวคิด หรือ 

ทฤษฎีที่หลากหลายเหลาน้ันไปใช เพื่อฝกหรือสงเสริมการเรียนรูของเด็กได 
 โพลิทาโนและพาควิน (Politano & Paquin, 2000: 1) ใหคํานิยามวา การจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน   คือ วิธีการเชิงธรรมชาติ มีการสรางแรงจูงใจ และ สนับสนุน การเรียนการ
สอนเพ่ือมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเปนแนวคิดหน่ึงท่ีตั้งอยูบนคําถามท่ีวาจะทําอยางไรเพ่ือ
สมองจะเรียนรูไดดีที่สุด 

 วิทยากร   เชียงกูล (2547: 115) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน อยูบน
โครงสรางและการทําหนาที่ของสมอง ซึ่งหากสมองไมถูกปดกั้นจากการบรรลุกระบวนการ
ตามปกติของมันการเรียนรูที่จะเกิดขึ้น นั่นคือทุกคนที่มีสมองปกติเรียนรูอยูแลวโดยธรรมชาติ
เพราะสมองเปนเคร่ืองประมวลผลท่ีมีพลังสูงอยางมหาศาล 
 พรพิไล  เลิศวิชา และ อัครภูมิ จารุภากร (2550: 234) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน  หมายถึง การทําความเขาใจหรือมีมุมมองตอกระบวนการเรียนรู โดยอิงอาศัยความรู
ความเขาใจจากการทํางานของสมอง 
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 สถาบันวิทยาการเรียนรู (2548: 2-3)  ใหคํานิยามไววา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน   คือการนําองคความรูเร่ืองสมองและธรรมชาติการเรียนรูของสมอง มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู การจัดกิจกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน การจัดสิ่งแวดลอม ประการสําคัญคือ
การออกแบบและใชเคร่ืองมือ สื่อเพื่อการเรียนรูตางๆโดยเนนในประเด็นสําคัญที่ตองทําใหผูเรียน
สนใจ และสามารถทําใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจและการจดจําตามมาและนําไปสู
ความสามารถในการใหเหตุผล เขาใจความเช่ือมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 7) ใหคํานิยามไววา การจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย
ของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ประสบการณอันหลากหลาย เพื่อการพัฒนาในทุกดานของผูเรียน 

  จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 

เปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยการจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียน  สิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสนใจในเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสัมผัสกับ
ประสบการณจริงที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาในทุกดาน 

 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

  ทฤษฏีการเรียนรูตามศักยภาพของสมอง (Brain - Based Learning Theory)  
 ชนาธิป  พรกุล (2554: 34) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรูตามศักยภาพของสมอง ให
ความสําคัญในเร่ืองการสรางโอกาสในการรับความรู และการเก็บความรูไวไดมากท่ีสุด กุญแจ
สําคัญของการใชทฤษฏีนี้ คือการใหทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู นับตั้งแตผูสราง
หลักสูตร ผูบริหาร ครู และผูเรียน โดยเร่ิมจากการทําความเขาใจสวนประกอบและการทํางานของ
สมอง ในการสอนของครูตองหาจุดแข็งของผูเรียนแตละคน ระบุเร่ืองท่ีตองการพัฒนา แลวเลือกวิธี
ฝกที่สอดคลอง ทั้งนี้ตองใหความสนใจเปนพิเศษกับความตองการ และลีลาการเรียนรูของผูเรียน  
จึงจะทําใหรูปแบบการสอน และกิจกรรมประสบความสําเร็จ 

 ทฤษฏีสมองซีกซายและขวาลาสุด 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 5) ไดกลาวถึง ทฤษฎีสมองซีกซายและขวาลาสุด  สมอง
ทํางานแบบทวิภาคี (Bilateral) แตละซีกของสมองเสริมซึ่งกันและกัน พลังงานของสมองเคลื่อนที่
ขึ้นลงในแนวแกนตั้ง (Vertical Axis) คือ เคลื่อนจากแกนสมอง (Brain Stem) ไปยังสมองดานนอก 

(Cortex) และกลับลงมาตามแนวเดิมอีก สมองมนุษยสรางข้ึนมาเพื่อประมวลขอมูลเปนระยะทาง
หรือเปนมิติ (Process Spatially) คือ จากอนุภาคเล็ก ๆ ไปสูความสัมพันธเชิงระยะทางหรือเชิงมิติ 
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(Spatial Relationships) จากสมองซีกซายไปยังสมองซีกขวา ในเร่ืองของกาลเวลา สมองมีการ
ประมวลขอมูลจากดานหลังมาดานหนา คือ จากอดีตมาสูอนาคต 

 สมองท้ังสองซีกมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมของมนุษยทุกอยาง  ดังน้ันจึงควรถือการ
แบงสมองซีกซายและสมองซีกขวาเปนเพียงคําเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจกระบวนการประมวล
ขอมูลของสมองดีขึ้นเทาน้ัน ไมควรนําไปใชแบงพฤติกรรมทั้งหมดออกเปนพฤติกรรมของสมอง
ซีกซายหรือพฤติกรรมของสมองซีกขวาอยางชัดเจน  ในขณะท่ีสมองซีกซายประมวลขอมูลเปน
สวนยอยนั้นสมองซีกขวาประมวลขอมูลเปนสวนรวมเหมือนกัน  ทั้งสวนยอยและสวนรวม มี
ความสําคัญตอการเรียนรูเทากัน ดังนั้นจึงควรเนนการคิดและการเรียนรูของสมองท้ังหมด ซึ่งทําได
โดยใหนักเรียนนักศึกษาเห็นภาพรวมท้ังหมด และข้ันตอนการปฏิบัติเปนสวน ๆ โดยสลับกัน
ระหวางภาพรวมภาพรวมใหญ และรายละเอียดยอย ๆ 

 ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences)  

 ทิศนา  แขมมณี  (2553: 8 -88)  กลาววา  การดเนอร  (Gardner, 1983) ไดศึกษาเก่ียวกับ 
เชาวปญญา (intelligence) เชาวปญญา 8 ดานตามแนวคิดของการดเนอร มีดังน้ี  1. เชาวปญญาดาน
ภาษา  2. เชาวปญญาดานคณิตศาสตรหรือการใชเหตุผลเชิงตรรกะ  3. เชาวปญญาดานมิติสัมพันธ  
4. เชาวปญญาดานดนตรี  5. เชาวปญญาดานเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  6. เชาวปญญาดาน
การสัมพันธกับผูอ่ืน  7. เชาวปญญาดานการเขาใจตนเอง และ8. เชาวปญญาดานความเขาใจ
ธรรมชาติ เน่ืองจากเชาวปญญาแตละดานถูกควบคุมโดยสมองสวนตางๆ กัน ดังน้ันหากสมองสวน
ใดถูกทําลาย ความสามารถในดานท่ีสมองสวนนั้นควบคุมก็จะไดรับความกระทบการะเทือนหรือ
เสียหายไปดวย  

 ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) และการเรียนรูผานกิจกรรม (Activity 

Based Learning : ABL)  

 วิโรจน ลักขณาอดิสร (2555: ออนไลน ) กลาววา สําหรับแนวคิดแบบทฤษฎีการสราง
ความรู (Constructivism )นั้นเปนแนวคิดท่ีมุงเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง ๆ (Hands – On Learning) 

หรือมีบทบาทในการคนควาหาความรูดวยตัวเอง เปนการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active) เพื่อทําใหการ
เรียนรูไมเปนเพียงแคการฟงบรรยายในหองเรียน ซึ่งเปนการเรียนรูเชิงรับ (Passive) เทานั้น  
 สําหรับแนวคิดแบบการเรียนรูผานกิจกรรม (Activity Based Learning: ABL) นั้นเปน
แนวคิดที่มุงเนนใหเด็กซึมซับความรู ความเขาใจ ผานการเลมเกม กิจกรรมกลุม ซึ่งเนนการกระตุน
ใหเด็กไดเขาใจ และไดฉุกคิดเองในเนื้อหาสาระระหวางทํากิจกรรม และเลนเกม เพื่อใหเด็ก ๆ 
สามารถพัฒนาแนวคิดความรูเฉพาะตนข้ึนมาเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงหากกิจกรรมที่จัดข้ึนเปน
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กิจกรรมกลุมดวยแลว ก็จะสามารถทําใหเด็กพัฒนาภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม 
ความสามารถในการเขาสังคมตาง ๆ ไดอีกดวย 

 ทฤษฎีการเรียนรูตามหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 วิโรจน ลักขณาอดิสร (2550: 15-20) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูตามหลักการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐานไวดังนี้ 
  ทฤษฎีที่ 1 การเรียนรูอยางมีความสุข เด็กแตละคนตองไดรับการยอมรับวาเปนมนุษย
ที่มีหัวใจ เด็กมีสิทธิ์ที่จะเปนตัวของตัวเองไมเหมือนใคร Processing of Experience) เปนการจัด
ประสบการณที่สรางสรรคนําไปสูความแข็งแกรงในการเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมท่ีมีความหมาย ครู
ใชคําถามเพ่ือใหผูเรียนพิจารณา หรือคนหาคําตอบ ขอมูลสารสนเทศอยางกระตือรือรน และ 

feedback ผูเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิด  หาทางพิสูจน หรือคนหาคําตอบ 

วิเคราะหสถานการณบนพื้นฐานของผูเรียนได  ฝกทักษะการตัดสินใจ ในชวงวิกฤติและสื่อสารบน
ความเขาใจของตนเอง 

 1. เนนการสอนดวยการต้ังคําถามอธิบายดวยคําถาม 

 2. เปดโอกาสใหเด็กไดลอง แตอาจจะมีสัญญาในการจํากัดความเสียหาย 

 3. เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกแนวทางในการเรียนรูของตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ 

 4. ทําใหสิ่งท่ีเรียนรูเก่ียวของในชีวิตประจําวันหรือสามารถเปรียบเทียบได 
ในชีวิตประจําวัน 

 5. เรียนรูจากงายไปหายาก 

 6. วิธีการเรียนรูตองสนุกสนานไมนาเบื่อ 
 7. เนนใหเด็ก ๆ ไดใชความคิด ทั้งคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและใช    
 จินตนาการ 

 8. การประเมินผลตองมุงประเมินผลในภาพรวมและใหเด็กไดประเมินผลตนเอง 

 ทฤษฎีที ่2 การเรียนรูแบบมีสวนรวม รูปแบบการถายทอดความรู 
 1. การเรียนรูเปนกลุม 

 2. ใชคําถามเปนสื่อการเรียนรูใหคิด 

 3. การจําลองสถานการณ (What if?) 

 4. เนนใหเด็กทํากิจกรรมและสรางผลงาน 

 5. เนนใหเด็กใชจินตนาการ 

 6. เนนการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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 7. เนนการใชกิจกรรมกลุม เกม การอภิปรายฯลฯ 

 8. การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุนการเรียนรูดวยตนเอง 

 9. การประเมินผล สนับสนุนใหเด็กไมกลัวการแขงขันดวยการทดสอบบอย ๆ  
การใหเด็กยอมรับผลการประเมิน และวางแผนในการแกไขปรับปรุง ดวยตนเองการประเมินผลจาก
ผลงานของเด็กและพฤติกรรม 

 ทฤษฎีที ่3 การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

 1.การคิดเชิงวิเคราะหมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบตาง ๆ 
และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่ง
สําคัญของสิ่งที่กําหนดให 
  2.การคิดเปรียบเทียบมีความสามารถในการพิจารณาเปรียบเทียบไดสองลักษณะ
คือการเทียบเคียงความเหมือนและหรือความแตกตางระหวางสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆ ตามเกณฑ 
  3.การคิดสังเคราะหมีความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยตางๆมา
หลอมรวมไดอยางผสมผสานจนกลายเปนสิ่งใหม 
  4.การคิดเชิงวิพากษ มีความสามารถในการพิจารณา ประเมินและตัดสินสิ่งตางๆ
หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นที่มีขอสงสัยหรือขอโตแยงโดยการพยายามแสวงหาคําตอบท่ีมีความ
สมเหตุสมผล 

  5. การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลมีหลักเกณฑ
และหลักฐานอางอิงกอนตัดสินใจเช่ือหรือไมเชื่อ 

  6. การคิดเชิงประยุกต มีความสามารถทางสมองในการคิดนําความรูมาปรับใชให
เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

  7. การคิดเชิงมโนทัศน มีความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูล
ทัง้หมดโดยมีการจัดระบบ จัดลําดับความสําคัญของขอมูล เพื่อสรางความคิดรวบยอด (Concept) 

  8. การคิดเชิงกลยุทธ มีความสามารถในการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีที่สุดโดยใช
จุดแข็งที่ตัวเองมี มีความยืดหยุนพลิกแพลงไดภายใตสภาวการณ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

  9. การคิดเพื่อแกไขปญหา มีความสามารถในการขจัดสภาวะความไมสมดุล 

ที่เกิดขึ้นโดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหกลับเขาสูสภาวะสมดุล 

  10. การคิดเชิงบูรณาการ มีความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลหรือแนวคิด  
หนวยยอย ๆ ทั้งหลายท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุผลเขาดวยกันกับเร่ืองหลักไดอยางเหมาะสม
กลมกลืนเปนองครวมหน่ึงเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณ 
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 11. การคิดเชิงสรางสรรค มีความสามารถในการขยายขอบเขตความคิดท่ีมีอยูเดิมสู
ความคิดที่แปลกใหม โดยเปนความคิดที่ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 12. การคิดเชิงอนาคต มีความสามารถในการคาดการณแนวโนมท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดอยางชัดเจนและสามารถนําสิ่งท่ีคาดการณนั้นมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสมโดย
จะตองฝกนักเรียนในสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 
 12.1 ฝกสังเกต 

 12.2 ฝกบันทึก 

 12.3 ฝกการนําเสนอ 

 12.4 ฝกการฟง 

 12.5 ฝกการอาน การคนควา 
 12.6 ฝกการต้ังคําถามและตอบคําถาม 

 12.7 ฝกการเชื่อมโยงทางความคิด 

 12.8 ฝกการเขียนและเรียบเรียงความคิดเปนตัวหนังสือ 

 ทฤษฎีที่ 4 การเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา โดย
ควรจะมีความสอดแทรกหลักการของความเหมือน หลักการของความแตกตางหลักการของความ
เปนฉัน การผอนคลายทางอารมณทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น ความสําคัญก็คือการสรางความสมดุล
ระหวางความทาทายอยากรูกับความผอนคลาย มีระเบียบวินัยที่จากตนเองการใชคําถามเพื่อให
คนหาคําตอบวาทําไมตองมีระเบียบวินัย การผิดระเบียบและวินัยยอมตองมีเหตุผล แตเหตุผลไมใช
ตัวตัดสินถูกผิด 

 ทฤษฎีที ่5 การเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย การฝกฝนกาย   วาจา ใจ 

 1. สอนโดยใชอุทาหรณแลวตั้งคําถามใหเด็กตอบ แลวใหเด็กสรุปดวยตัวเอง 

 2. สอนโดยใชการแฝงสาระ การพูดคุยถามความเห็นไมใชใหเด็กจํา ในสิ่งที่สั่ง ฟง
ในสิ่งที่พูด 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน มีแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับสมองของผูเรียนที่ตองมีการพัฒนาไปพรอมกันท้ังสมองซีกขวา
และซีกซาย โดยมนุษยยอมมีความแตกตางกันระหวางบุคคล  ผูสอนตองพยายามคนหาวิธีการ
สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถหลาย ๆ ดาน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกแนวทางในการ
เรียนรู ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน การพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน โดยจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  การผอนคลายทางอารมณ ซึ่ง
ผูสอนตองสรางความสมดุลระหวางความทาทายอยากรูกับความผอนคลาย การเสริมแรงโดยให
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รางวัล การใชคําถามเพ่ือใหผูเรียนคนหาคําตอบ  โดยผูสอนจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  และจดจําสิ่งท่ีไดเรียนรู 
 

 2.6 หลักการสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 รีเนทเคนและเจฟฟรีย เคน (Renate& Geoffrey Cain, 1999: 43-50) ไดเสนอหลักการ
สําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมี 12 ประการ ดังนี้  
 1. สมองเปนกระบวนการคูขนาน ในการจัดการเรียนรูครูจึงตองใชเทคนิคและ
วิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูมากข้ึน 

 2. ศักยภาพในการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธรวมกันระหวางการทํางานของระบบ
ตางๆ ของรางกาย อารมณ การจัดการกับความเครียด ภาวะโภชนาการ การออกกําลังกาย และการ
เลน เพื่อการผอนคลาย ปจจัยดังกลาวจึงนับวามีความสําคัญกับการเรียนรูทั้งสิ้น 
               3. สมองเลือกที่จะรับรูและเรียนรูในสิ่งท่ีมีความหมายตอตนเองมนุษยมีความ
ตองการเรียนรูตั้งแตกําเนิด การจัดการเรียนการสอนจึงควรใชวิธีการที่ทาทายและมีความหมาย 
ไดแก การสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนหาคําตอบจากคําถามดวยตนเอง 

 4. กระบวนการคนหาความหมายของสมองเกิดขึ้นดวยกระบวนการที่มีรูปแบบ 
การเรียนรูของแตละบุคคลจึงเกิดขึ้นอยางมีรูปแบบและเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดี
ยิ่งข้ึน 

 5. อารมณและเจตคติมีความสําคัญตอการเรียนรูแตละบุคคล ครูจึงตองเขาใจและ
ใหความสําคัญกับความแตกตางของผูเรียนแตละคน โดยควรจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอนใหเอ้ือตอผูเรียนทั้งดานอารมณและเจตคติ 

 6. กระบวนการทํางานของสมองเพ่ือการเรียนรูเกิดข้ึนไดกับบางสวนของสมอง
และการประสานสัมพันธของสมองทุกสวนพรอมๆกัน การจัดการเรียนรูจึงตองจัดกิจกรรมทั้งท่ี
เนนการใชสมองเฉพาะสวนและเช่ือมโยงของสมองทุกสวน 

 7. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนรวมกันระหวางความสนใจของผูเรียนกับ
การรับรูกับสิ่งที่อยูรอบๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรดึงดูดความสนใจของผูเรียนและ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดดีขึ้น 

 8. การเรียนรูเกิดข้ึนไดทั้งในภาวะท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ เนื่องจากการเชื่อมโยงของ
เซลลสมองเกิดข้ึนไดตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสอดแทรกสิ่งท่ีตองการใหผูเรียน
เรียนรูไดโดยที่ไมรูตัว กลาวไดวาประสบการณเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูของผูเรียนไมวาจะ
เกิดขึ้นในภาวะที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 
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 9. สมองจัดเก็บขอมูลในความทรงจําอยางนอย 2 ระบบในแตละสวนของสมอง 
การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดดีหากมีการเช่ือมโยงระหวางสิ่งท่ีรับรูเดิมกับประสบการณที่ไดรับใหม และ
มีความหลากหลาย 

 10. การเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมการจัดการเรียนรู
จึงควรจัดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมจริงของผูเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง
ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งข้ึน 

 11. การเรียนรูที่ซับซอนขึ้นเกิดขึ้นไดดีดวยการเผชิญกับความทาทาย และถูกยับย้ัง
ดวยการคุกคามและการทําใหเกิดความหวาดกลัว เชน การลงโทษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงควรใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข 

 12. สมองแตละบุคคลมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน เนื่องจากบุคคลมีความแตกตาง
ทั้งดานพันธุกรรม สภาพแวดลอม ประสบการณและสิ่งกระตุนท่ีไดรับ การจัดการเรียนรูจึงตองใช
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

  พรพิไล  เลิศวิชา และ อัครภูมิ จารุภากร  (2550: 119) ที่ไดอธิบายหลักการสําคัญ
เกี่ยวกับการเรียนรูดวยสมองไว 7 ประการ คือ  

 1. สมองเกิดมาเพ่ือเรียนรู รักที่จะเรียนรู และรูวิธีเรียน  

 2. ผูเรียนเรียนรูจากสิ่งที่ตนเองฝกฝน และจากการไดแกไขความผิดพลาด  

 3. ผูเรียน เรียนรูสิ่งที่ฝกปฏิบัติจากทุกประสาทสัมผัส  

 4. การเรียนรูตองใชระยะเวลา และการใชเวลาของแตละคนไมเทากัน  

 5. หากเด็กไมไดใชสมอง ก็จะสูญเสียเซลลสวนน้ันไป  

 6. อารมณมีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู การคิด และการจําของสมอง  

 7. เด็กทุกคนยอมเกิดมาเพ่ือเรียนรูไดโดยธรรมชาติเหมือนกัน  

 วิโรจน ลักขณาอดิสร  (2550: 15-20) ไดเสนอหลักการของการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐานไวดังน้ี 

 1. การทําใหเด็กเกิดการต่ืนตัวแบบผอนคลายดวยการสรางบรรยากาศใหเด็กไม
รูสึกเหมือนถูกกดดัน แตมีความทาทายชวนใหคนควาหาคําตอบ 

 2. การทําใหเด็กจดจอในสิ่งเดียวกันดวยการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หลาย ๆ แบบรวมทั้งการยกปรากฏการณจริงมาเปนตัวอยางและการเปรียบเทียบใหเห็นภาพหรือ
การเช่ือมโยงความรูหลาย ๆ อยาง การอธิบายปรากฏการณดวยความรูที่เด็กไดรับ 

 3. ทําใหเกิดความรูจากการกระทําดวยตนเองโดยการใหเด็กไดลงมือทดลอง 
ประดิษฐหรือไดเลาประสบการณจริงที่เกี่ยวของ 
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 สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 7) ไดใหหลักการการเรียนรูของผูเรียนจากสิ่งท่ีทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีโดยใชสมองเปนฐาน มีดังตอไปนี้ 

 1. บรรยากาศการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมในหองเรียน ทานั่งสื่อ 

การเรียนรอบขาง ปจจัยดานครู 

 2. การเรียนรูแบบองครวม หรือการเรียนรูทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับรางกาย  จิตใจ 
ความรูสึก ความเชื่อ ปญหาสวนตัว และเจตคติ ลวนมีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู
ทั้งสิ้น 

 3. สมองกับการนอนหลับ ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ความเครียด ความกังวลหรือ
อุปสรรคตาง ๆ ทําใหเกิดสภาพการเรียนรูที่ไมดี การนอนหลับสนิทซึ่งเปนการนอนพักผอนโดยไม
มีความเครียดใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อใหสมองสามารถใชระยะของการเคลื่อนตัวเร็วไดอยางเหมาะสมทํา
ใหสมองมีเวลาทําความสะอาดจิตใจ จัดเครือขายเซลลสมองใหมและประมวลเหตุการณทางอารมณ 
ดังนั้นจึงสงเสริมใหเด็กไดนอนหลับพักผอนใหเพียงพอในเวลากลางคืน 

 4. การต้ังเปาหมายการเรียนรู เปาหมายเปนสิ่งท่ีดี ซึ่งไมจําเปนตองยากเกินไปใน
การบรรลุหรืองายเกินไปในการทํางานใหสําเร็จ เปาหมายตองเปนสิ่งทํานายไดและบรรลุไดในเวลา
เดียวกัน ดังน้ันการตั้งเปาหมายจําเปนตองอยูในบริบทของระบบความเช่ือและความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษาภายในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยเทานั้นเปาหมายจึงจะบรรลุไดสําเร็จ 

 5. อุปสรรคตอการเรียนรู เมื่อสมองรับรูอาการตกใจ รางกายจะมีปฏิกิริยาโตตอบ
ไดโดยอัตโนมัติ ปรากฏของสมองเชนนี้ เรียกวา การเปลี่ยนตํ่า เมื่อสมองเปลี่ยนตํ่าจะทําให
ความสามารถในการเรียนรู การคิด การวางแผน การแกปญหา การหาขอมูลขาวสารการคิด
สรางสรรค และทักษะการตัดสินใจลดต่ําลง 

 6.โภชนาการกับการเรียนรู นักเรียนนักศึกษาตองไดรับการสงเสริมใหเอาใจใสใน
การบริโภคอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิด สิ่งที่ตองการมากท่ีสุดคือ ออกซิเจน ถาสมองขาดออกซิเจนแลวตัวถายทอด
เซลลสมองอ่ืน ๆ อาจทําใหการเรียนรูและการคิดชาลงหรือเร็วขึ้นก็ได สารไทโรซีน ซึ่งปกติพบใน
อาหารที่มีโปรตีนสูงชวยกระตุนความตื่นตัวและการทํางานของสมอง อาหารที่อุดมดวยโปรตีน 

ไดแก ไข ปลา หมู ไก โยเกิรต และเนยแข็ง เปนตน 

 7. ความต้ังใจในการเรียนรู การทําใหนักเรียนนักศึกษามีความต้ังใจและคงความ
ตั้งใจไวเปนภารกิจที่ทาทายสําหรับครูอาจารย ระดับความต้ังใจมีขีดจํากัด จากการเปลี่ยนแปลงใน
ดานอารมณ ระดับกรดอามิโน ฮอรโมนและเน้ือหาวิชา ตามปกติชวงความสนใจของนักเรียนมีชวง
อยูระหวาง 20 - 25 นาที ระหวางการเร่ิมตนเสนอเน้ือหากับการจบเสนอเนื้อหา และระหวางการ
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เสนอแนวคิดสําคัญกับการสั่งงานพิเศษแกนักเรียนดังน้ันครูอาจารยตองมีสิ่งกระตุนที่แปลกใหม
หรือมีความเขมทางอารมณระดับสูงเพื่อใหไดความต้ังใจของผูเรียน 

 8. ระดับความคงทนในการเรียนรู ขึ้นอยูกับวิธีการไดรับขอมูลขาวสารน้ันซึ่ง
ระดับอัตราดังตอไปน้ี การอาน 10 % การไดยิน 20 % การเห็น 30 % การฟง การเห็น 50 %การฟง 

การเห็น การพูด 70 % การฟง การเห็น การพูด การทํา 90 % 

 9. การเรียนรูแบบเนนและผอนคลาย การเรียนรูจะทําไดดีที่สุดเม่ือนักเรียน
นักศึกษามีการเรียนรูแบบเนนหรือมีใจจดจอ และการเรียนรูแบบผอนคลายหรือกระจายทั่วไปสลับ
ไป เชน มีการคิดเนนหนัก 10 นาที และคิดกระจาย 2-5 นาที สลับกันไปตลอดชวงการเรียนเวลา
เรียนสูงสุดสําหรับการเรียนรูแบบเนนประมาณ 20-25 นาที แลวใหเวลาสําหรับการคิดแบบผอน
คลายหรือคิดท่ัวไปอีก 2-5 นาที ในกิจกรรมหรือการประมวลขอมูลทางสมองจะทําใหเกิดการ
เรียนรูไดดีที่สุด 

 10. การเรียนสามขั้นตอน ในหองเรียนโดยท่ัวไปปกติครูเปนผูถายทอดหรือเปน
ผูใหขอมูลขาวสารแกนักเรียนนักศึกษาหรือใหปจจัยปอน ตอมาอีกระยะหนึ่งทําการทดสอบหรือให
เด็กทบทวนหรือทองจํา เพื่อวัดความเขาใจในเน้ือหาที่ไดเรียน หรือปจจัยผลผลิตสวนสิ่งท่ีอยู
ระหวางปจจัยปอนกับปจจัยผลผลิตคือ การบูรณาการ ซึ่งโยงความสัมพันธระหวางปจจัยปอน ชีวิต
ของผูเรียนถาปจจัยปอนไมมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับชีวิตผูเรียนแลวปจจัยผลผลิตคงไดนอย
มาก ดังนั้นการเรียนรูจึงมี 3 ขั้นตอน คือ ปจจัยปอน การบูรณาการและปจจัยผลผลิต 

 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมอง การจัดสภาพแวดลอมที่มีสิ่งเรา และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อจูงใจ ใหผูเรียนสนใจในการเรียนรู โดยผูสอนใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบ  
การสรางบรรยากาศใหเด็กไมรูสึกเหมือนถูกกดดัน  สนุกสนานในการเรียน และการเสริมแรง
ทางบวกมีผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน  ผูเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง  และอารมณของ
ผูเรียน มีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู การคิด และการจํา   
 
 2.7  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 เจนเซน (Jensen, 2008: 30-38) ไดเสนอข้ันตอนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานวา 
มี 5 ขั้นตอนเรียงลําดับ ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) เปนการเตรียมสมองสําหรับการเชื่อมโยงการ
เรียนรูผูสอนอาจจะใหกําลังใจหรือกระตุนผูเรียนดวยการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรู
มาแลวและสอบถามความตองการของผูเรียนวาตองการเรียนรูเกี่ยวกับอะไรในหัวขอน้ันอีกบาง 
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 2. ขั้นรับรู (Acquisition Stage) เปนการเตรียมสมองเพ่ือซึมซับขอมูลใหม สมองจะ
เชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูเพิ่มเติมกับขอมูลใหมตามความเปนจริงอยางสรางสรรค 
 3.ขั้นขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration Stage) ผูเรียนจะเรียนรูโดยการใช
ขอมูลและขอคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเช่ือมโยงการเรียนรูและเพื่อตรวจสอบแกไขขอมูลที่ผิดพลาด 

 4. ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stage) สมองจะทํางานภายใต
สถานการณที่เกิดขึ้นโดยดึงขอมูลจากการเรียนรูรวมทั้งอารมณและสภาพทางรางกายของผูเรียนใน
เวลาน้ันมาใชแบบไมรูตัวเปนไปโดยอัตโนมัติ การสรางความจําเกิดข้ึนท้ังในขณะท่ีผูเรียนพักผอน
และนอนหลับ 

 5. ขั้นข้ันบูรณาการเพื่อนําไปใช (Functional Integration Stage) ผูเรียนจะประยุกต
ขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม เชน ผูเคยเรียนการซอมเคร่ืองมือ อุปกรณ โดยการดูการซอมเตา
อบท่ีบานพักมาแลวเขาตองสามารถประยุกตทักษะการซอมเตาอบไปซอมอุปกรณชนิดอ่ืน  ๆ ได
ดวย 

 ชนาธิป  พรกุล  (2554: 35) กลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

มี 5 ขั้นตอนดังน้ี  
 1.ขั้นการเตรียมตัวสําหรับการเรียนรู หรือการนําเขาสูบทเรียนเปนการใหขอมูล
เบือ้งตน  
 2.ขั้นการกระตุนการเรียนรู โดยการใหขอมูลผานประสาทสัมผัสลักษณะตางๆ 
เชน เอกสาร  วีดีทัศน  ภาพ  แผนภูมิ  
 3.ขั้นการขยายความรู เมื่อขอมูลถูกสงเขาไปในสมองในขั้นที่ 2 ครูควรชวยช้ี
ประเด็นสําคัญเปนระยะ เปนการย้ํา  
              4.ขั้นการจํา ในข้ันนี้มีขอมูลในสมองจะทํางานเช่ือมโยง เพื่อนําไปเก็บเปน
หนวยความจําระยะส้ัน ครูควรแนะนําเทคนิคการจํา  
  5. ขั้นการนําความรูไปใช โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2550: 66 -67) ไดประยุกตหลักการและทฤษฎีการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานมาจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง รูจักฝกฝน  ศึกษา
คนควาสรางองคความรูหรือผลงานโดยการรวมคิดรวมทําและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําให
ผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนความสามารถหรือทักษะ มาจัดเปนข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 7 ขั้น 

ซึ่งไดมาจากแนวคิดท้ัง 5 แนวคิด คือ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ มุงใหผูเรียนไดรูจัก
เรียนรูดวยตนเอง ดวยกระบวนการศึกษาคนควาตาง ๆ การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ ผูเรียนไดรวมมือ
กันศึกษาคนควาจนไดความรูและผลงาน การเรียนรูโดยใชแผนผังความคิดชวยสงเสริมการคิด
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วิเคราะหและการคิดสังเคราะหทําใหเขาใจและจําเร่ืองท่ีเรียนได การจัดกิจกรรมโดยใชเกมสงเสริม
ใหผูเรียนรวมมือกันเรียนรูสูงสุดเพ่ือชัยชนะของกลุมและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปนการ
สอนยํ้า ซ้ําทวน ดวยกิจกรรมหลากหลาย โดยมุงใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปนระบบดวยตนเอง ซึ่ง
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ถาวร นํามาจัดเปนขั้นการจัดกิจกรรม 7 ขั้น ดังตอไปน้ี 

 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมใหเขาใจในสิ่งที่จะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสูเร่ืองท่ีจะเรียนได 
 2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู เปนขั้นท่ีครูและนักเรียนตกลงรวมกันวานักเรียน
จะตองทํากิจกรรมใดบาง อยางไร และจะมีวิธีวัดและประเมินผลอยางไร 

 3. ขัน้เสนอความรูใหม เปนขั้นท่ีครูจะตองเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียน
มาสรางองคความรูใหม คือการสอนหรือการสรางความคิดรวบยอดใหแกนักเรียนจนเกิดความรู
ความเขาใจในส่ิงท่ีเรียน 

 4. ขั้นฝกทักษะ เปนข้ันท่ีนักเรียนเขากลุมแลวรวมมือกันเรียนรู และสรางผลงาน
ในข้ันนี้คําวา ฝกทักษะ หมายถึง การศึกษาคนควา การฝกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตจาก
สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูตาง ๆ การทําแบบฝก การวาดภาพ และการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จน
ประสบผลสําเร็จไดผลงานออกมา (ผลงานควรชัดเจนนาสนใจซึ่งไมใชใสกระดาษ  A4 หรือ
กระดาษเปนแผนเล็ก ๆ แตควรเปนกระดาษขนาดใหญ เชน กระดาษปรูฟเพื่อใชนําเสนออาจเปน
การเขียนธรรมดาหรือเปนแผนผังความคิด) 

 5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนข้ันท่ีตัวแทนแตละกลุมท่ีไดจากการจับสลากออกมา
เสนอผลงานเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (ที่ตองจับสลากเพ่ือใหคนเกงชวยฝกฝน คนปานกลาง 

และคนออน ใหมีความรูใกลเคียงกับตนเอง) 

 6. ขั้นสรุปความรู เปนข้ันท่ีครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูแลวใหนักเรียนทํา
ใบงานเปนรายบุคคล แลวเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลย  ใหนักเรียนแตละคน
ปรับปรุงผลงานตนเองใหถูกตองครูรับทราบแลวเก็บผลงานไวในแฟมสะสมงานของตนเอง 

 7. ขั้นกิจกรรมเกม เปนข้ันที่ครูจัดทําขอสอบมาใหนักเรียนทําเปนรายบุคคลโดย
ไมซักถามกันเสร็จแลวสงเปนกลุมแลวเปลี่ยนกันตรวจเปนกลุม โดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลยให
แตละกลุมหาคาคะแนนเฉลี่ยบอกครูบันทึกไวแลวจึงประกาศผลเกม  กลุมใดไดคะแนนเฉล่ียสูง
ที่สุดเปนกลุมชนะเลิศ 

 การจัดกิจกรรมท้ัง7 ขั้นตอนนี้ เปนกิจกรรมประสมประสานระหวางการใช
กระบวนการกลุม แผนผังความคิด ใบงานและเกม เปนหลักการท่ีมุงใหผูเรียนไดลงมือทําเองได 
ฝกฝนซ้ํา ในเร่ืองเดิมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดแมนยําซึ่งสอดคลองกับหลักการการ
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จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและยังสอดคลองกับหลักการเรียนของการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain - Based Learning : BBL) คือการเรียนเร่ืองเดิมโดยใหนักเรียนรวมกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดแมนยําและจําไดนาน การจัดกิจกรรม เชนน้ีควรใช
เวลาตอเนื่องไมควรเรียนคร้ังละ1 ชั่วโมง กิจกรรมท้ัง 7  ขั้นน้ี อาจตองใชเวลาสอนประมาณ 3 

ชั่วโมง 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานนั้น  เปนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ จะตองใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน กลุมรวมมือ แผนผังความคิด เกม ซึ่งมุงเนน
การเรียนท่ีซ้ํา ย้ําทวน ใหเกิดการเรียนรูและจําไดแมนยําและในการสอนแบบน้ี ครูสามารถปรับ
กิจกรรมโดยลดหรือเพิ่มและปรับใชสื่อไดอยางหลากหลาย  ซึ่งครูสามารถยืดหยุนกระบวนการ
เรียนรูไดตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระในกลุมประสบการณตาง ๆ  

 ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดนํา ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ตามแนวคิดของ เจนเซน (Jensen, 2008: 30-38) มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation 

Stag) เปนการเตรียมสมองสําหรับการเช่ือมโยงการเรียนรู เพื่อเตรียมสมองของผูเรียน 2)ขั้นรับรู 
(Acquisition Stag) เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม สมองจะเช่ือมโยงระหวางขอมูล
ความรูเดิมกับขอมูลใหม 3)ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration Stag) นักเรียนจะเรียนรูโดย
การใชขอมูล และขอคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูและเพ่ือตรวจสอบแกไขขอมูลที่
ผิดพลาด 4) ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stag) สมองจะทํางานภายใตสถานการณที่
เกิดขึ้นโดยดงึขอมูลจาก การเรียนรูรวมทั้งอารมณและสภาพทางรางกายของผูเรียนในเวลาน้ันมาใช
แบบไมรูตัวเปนไปโดยอัตโนมัต ิ5) ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช (Functional Integration Stag) ผูเรียน
จะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม  
 2.8  บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 12) กลาวถึง บทบาทของผูสอน และ
บทบาทของผูเรียน ในการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานดังน้ี 
 บทบาทของผูสอน  

 1. ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชวางแผนในการจัดการ
เรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

 2. กําหนดเปาหมายที่ตองการให เกิดข้ึนกับผู เ รียนดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3. ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมาย 
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 4. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
 5. จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

 6. ประเมินความกาวหนาของผูเ รียนดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน 

      7. วิเคราะหผลการประเมินผลมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน  รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

 บทบาทของผูเรียน 

 1. กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

 2. เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงเรียนรู วิเคราะหสังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม 

คิดหาคําตอบ หรือแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ 

 3. ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ 

 4. มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู 

 5. ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 

 
 2.9 การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 เจนเซน (Jensen 2000, อางถึงใน อรวรรณ  บุญสมปาน, 2551: 32) กลาววา การวัดผล
และประเมินการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ควรใชการวัดผลตามสภาพความเปนจริง  

(Authentic Assessment) และควรมีการวัดผลท่ีหลากหลาย สมัยกอนการวัดผลครูตองเปน
ผูดําเนินการและจัดการทุกอยาง แตวิธีการวัดผลสมัยใหมตองใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
ดวย เชน รวมกําหนดเกณฑการวัดผล การประเมินตนเอง เปนตน  
 สถาบันวิทยาการเรียนรู  (2548, อางถึงใน อรวรรณ  บุญสมปาน, 2551: 32) กลาววา 
การวัดผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานน้ัน จะใชแบบสังเกตหรือแบบสังเกตพัฒนาการใน
การเรียนรูของผูเรียนเปนหลักในการประเมิน ซึ่งถือเปนวิธีการประเมินวิธีหนึ่งท่ีของการประเมิน
ตามสภาพจริง 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการประเมินผลตามสภาพจริง 

 เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ (2546: 24-26) ไดเสนอแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี ้
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 1. การแสดงความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคลการประเมินตามสภาพจริง เปน
วิธีการประเมินที่เนนการใชเคร่ืองมือวัดผลเพ่ือสะทอนใหเห็นพฤติกรรม  ระดับความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปนของผูเรียนในสถานการณที่เปนจริงของการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน เปนการ
เตรียมความพรอมแกผูเรียนใหดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  ทั้งในปจจุบันและในอนาคตท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 2. การบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางแทจริงดังท่ีไดกลาวมาแลววา  ระบบ
และวิธีการประเมินผลแบบเดิมจะเปนการวัดแบบอิงกลุม  (Non-Referenced) ใชขอสอบเปน
เคร่ืองมือหลัก จึงไมสามารถวัดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง (Complex Cognition) นอกเหนือไปจาก
ความรู ความจํา และความเขาใจในความรูเบื้องตนเทาน้ันทําใหผูสอนขาดความม่ันใจที่จะประเมิน
ความสามารถในดานการปฏิบัติ (Performance Ability) ของผูเรียน และการสอนยังคงจํากัดอยู
เฉพาะเนื้อหาความรูของวิชาท่ีสอนมากกวาการเชื่อมโยงไปสูบริบท  (Decontextualized) รองรับ
และขอสอบแบบปรนัยท่ีนิยมใชกันอยูยังมีขอบเขตจํากัดในเร่ืองการสอบวัดความรูเชิงวิเคราะห  
สังเคราะห และทักษะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผูเรียน 

 3. การบูรณาการวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินอยางหลากหลายการ
ประเมินผลตามสภาพจริงนิยมเรียกอีกอยางหน่ึงวา “การประเมินจากทางเลือกใหม” (Alternative 

Assessment) เพราะเปนวิธีการประเมินท่ีใชเทคนิควิธีการอยางหลากหลาย  เพื่อเขาถึงสภาพความ
เปนจริงของผูเรียนใหมากท่ีสุด สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของผูเรียนตลอดระยะเวลาที่
กําลังศึกษาอยูในแตละชวงชั้นของหลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียนวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

จึงเปนการประเมินท่ีตองการกระตุนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและแสดงออกใหเห็นถึงระดับความ รู
ความเขาใจ และระดับทักษะที่เกิดกับผูเรียนตลอด จนการแสดงใหเห็นถึงการะบวนการหรือวิธีการ
เรียนที่ผูเรียนใชปฏิบัติในการเรียนรูตามเร่ืองกําหนดดวย 

 4. การสะทอนความสามารถดานตาง ๆ และการประเมินระดับความสามารถท่ีเปน
จริงการประเมินตามทางเลือกใหมใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพจริงของผูเรียนเปนความ
พยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงระดับทักษะความคิดและความสามารถของผูเรียนแตละคนที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนออกแบบไว  ซึ่งวิธีการประเมินแบบอิงกลุมและการ
ใชแบบทดสอบเพียงอยางเดียวไมสามารถสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน จึงไมสามารถประเมิน
ทักษะระดับสูงและความสามารถในการปฏิบัติงานของผูเรียนใหสัมพันธกับโลกแหงความเปนจริง
ได 
 5. สงเสริมการเรียนรูจากสภาพจริง  เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริง  

จําเปนตองใชเคร่ืองมือหลากหลายชนิดในการวัดและการประเมินผล  และตองกระทําอยางใกลชิด 
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เปนการปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกวันของการเรียนวิชาน้ัน  ๆ ซึ่งตางจากรูปแบบเดิมท่ีดําเนินการสอน
ไปไดระยะหน่ึงแลวจึงจัดการทดสอบความรูของผูเรียน  แตวิธีการประเมินจากสภาพจริงจะตอง
รวบรวมงานจากภาคปฏิบัติและผลงานท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรูตามสภาพจริงท่ีสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนซึ่งเนนใหเห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูใน
สภาพจริง รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  รวมถึงแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนดไว 
 เคร่ืองมือและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง 

 เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ (2546: 24-26) ไดเสนอแนะเคร่ืองมือและวิธีการท่ี
นํามา ใชอยางหลากหลาย ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี ้
 1. การสังเกต เปนวิธีการท่ีกระทําไดในทุกสถานการณและทุกสถานที่  ผูสอนอาจ
กําหนดเคร่ืองมือและเกณฑในการสังเกตหรืออาจไมมีเคร่ืองมือในการสังเกตก็ได  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ประเด็นที่ตองการประเมินผูเรียนวา  มีความจําเปนจะตองใชเคร่ืองมือในการสังเกตระดับ
ความสามารถ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมากนอยเพียงใด และวิธีการสังเกตสามารถใชประเมินผล
การเรียนรูทั้งในดานความรูความเขาใจ ดานทักษะกระบวนการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 2. การสัมภาษณ เปนวิธีการประเมิน โดยตั้งคําถามอยางงาย ๆ ไมซับซอนเกินไป 
สามารถสัมภาษณผูเรียนแตละคน ไดทั้งรูปแบบท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ นิยมใชการ
ประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจในระดับที่สูงกวาความรูความจํา และดานความรูสึกนึก
คิดท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมท่ีผูเรียนยึดถือตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงรวมท้ังการเห็น
คุณคาในสาระการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ เปนตน 

 3.บันทึกจากผูเกี่ยวของ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผูเรียน
ทั้งในดานความรู ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการแสดงออกของ
พฤติกรรมลักษณะตาง ๆ ทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนการ
เรียนรู และแนวทางพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรตอไป 

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถที่เปนจริง เปนวิธีการสรางขอสอบโดยใชคําถามท่ี
เกี่ยวกับการนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ หรือการสรางความรูใหมจากความเขาใจและ
ประสบการณเดิม หรือจากสถานการณจําลองท่ีกําหนดข้ึนใหคลายคลึงกับสถานการณจริง  เพื่อ
เลียนแบบสภาพจริง เปนตน เชน ขอสอบวัดทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง  ๆ
ขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสถานการณที่กําหนดเปนตน เพื่อประเมินผลการ
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เรียนรูดานความรูความเขาใจ การฝกทักษะและกระบวน การนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน 
 5. การรายงานตนเอง เปนวิธีการประเมินโดยการใหผูเรียนเขียนบรรยายความรูสึก 

หรือพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพื่อประเมินความรูสึกนึกคิด ความเขาใจความตองการ 

การใชวิธีการตาง ๆ และการสรางผลงานของผูเรียนจะชวยใหผูสอนเขาใจผูเรียนแตละคนมากยิ่งข้ึน
และสามารถประเมินผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจทักษะกระบวนการรวมทั้งเจตคติตอการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ ของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

 6. การใชแฟมสะสมผลงาน เปนการจัดเก็บตัวอยางผลงานที่มีการรวบรวมไวอยาง
เปนระบบ และกระทําอยางตอเนื่องตลอดชวงช้ันของหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนเพื่อใชเปน
หลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูเรียนในดานความรูความเขาใจ  และทักษะตาง ๆ ที่
ผูเรียนพัฒนาไดสําเร็จ รวมท้ังความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ และความกาวหนา
ทางการเรียนที่สามารถนํามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคนใหมีความนาเช่ือ 

ถือมากยิ่งข้ึน  
 

3. การคิดเชิงมโนทัศน 
 

 3.1 ความหมายของมโนทัศน 
 มโนทัศน มาจากภาษาอังกฤษวา Concept มีนักการศึกษาไดใชคําท่ีแตกตางกัน เชน 
ความคิดรวบยอด มโนมติ  มโนภาพ  มโนทัศน  สังกัป  แนวความคิด  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย 

ใชคําวา “มโนทัศน” 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของ มโนทัศน ไวดังนี ้
 ดี  เชคโค (De Cecco, 1974, อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548: 120)ไดให
ความหมายของมโนทัศน วา เปนกลุมของเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะบางประการ  หรือ
หลายประการรวมกันอยู สิ่งแวดลอมและเหตุการณ ไดแก วัตถุสิ่งของ สิ่งมีชีวิต 

 กาเย (Gagne, 1977: 32 , อางใน ดุจทดิง   จีทา, 2552: 17) กลาววา มโนทัศน หมายถึง 
การจัดประเภทของวัตถุสิ่งของ  เหตุการณ  หรือความคิดซึ่งมโนทัศนจัดเปนสวนประกอบของ
กฎเกณฑ และพื้นฐานของความคิดในระดับสูง 

 แมคโดนัลด  (McDonald, 1961, อางใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548: 119) กลาววา 
มโนทัศน หมายถึง กลุมของสิ่งเราหรือเหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะรวมกัน มโนทัศนไมใช
เหตุการณในตัวมันเอง แตเปนกลุมของส่ิงเรา เหตุการณที่มีลักษณะเฉพาะแนนอน ดังน้ัน มโนทัศน 
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จึงเปนความเขาใจและความคิดน้ัน เปนนามธรรม เปนขอสรุปเกี่ยวกับเร่ืองน้ันในระยะหน่ึง  หรือ
ตลอดไป  มโนทัศนตางจากการรับรูตรงที่วา การรับรูเปนผลอันเกิดจากการสัมผัสสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
โดยตรงแตมโนทัศนจะไมใชสิ่งใดคนใด หรือการกระทําใดๆ  หากแตเปนสัญลักษณที่ใชกัน
แพรหลายที่สุด ไดแก  ภาษาและถอยคํา 
 กูด (Good, 1973: 124-125, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 48) ไดใหความหมาย
ของมโนทัศนไว 3 ประการ 

 1. ความคิด (idea) หรือภาพตัวแทน (representation) ขององคประกอบ (element) 
หรือลักษณะ (attribute) ทั่วๆไป ซึ่งจัดไวเปนกลุมหรือประเภทเพื่อใชจําแนกหมวดหมู 
 2. ภาพตัวแทนที่เปนนามธรรมทางปญญา (abstract intellectual representation) 
ของเหตุการณเร่ืองราว  วัตถุ 
 3. ความคิด (thought)  ความคิดเห็น (opinion)  แนวคิด  (idea)  หรือ  ภาพในจิตใจ   
(mental image) 
 ชนาธิป  พรกุล (2554: 123) กลาวถึง ความหมายของมโนทัศน ดังนี้ 

 1. ขอความท่ีแสดงแกนของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซึ่งเกิดจากการรวบรวมลักษณะเฉพาะ
ของเร่ืองนั้น 

 2. การจัดลักษณะที่ เหมือนๆกันของสิ่งของ  เหตุการณ ประสบการณ  หรือ
กระบวนการ เขาดวยกัน อยางมีระเบียบขึ้นเปนหนวยความคิด ประเภท  หมู หรือกลุมคลายคําจํากัด
ความ 

 3. ความเขาใจจนสามารถกําหนดเกณฑที่จะใชแบงประเภทสรรพสิ่งรอบตัวที่เปน
สิ่งของ วัตถุ พฤติกรรม และสิ่งท่ีเปนนามธรรมหรือ มโนทัศนใชในความหมายของคําตอไปนี้ 
ความคิด (idea) หัวขอ (theme/topic) องคประกอบ หรือโครงสรางของศาสตร (element/structure of 

disciplines) และลําดับขั้น (categories) 
 นาตยา ปลันธนานนท (2542: 8) ไดใหความหมายวา มโนทัศน เปนคําหรือกลุมคําแต
ไมใชความรูที่เปนขอเท็จจริง มโนทัศน เปนความรู ความเขาใจในภาพรวมขององคความรู 
ขอเท็จจริง 
 นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ (2537: 55) กลาววา มโนทัศน หมายถึง ความเขาใจทั้งหมดท่ีมี
ตอสิ่งของ หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 120) หมายถึง ผลสรุปที่มีตอสิ่งเราที่มีคุณลักษณะ 

ตาง ๆ รวมกันอยู เปนการรวบรวมสิ่งที่คลายคลึงกันเขามารวมกันเปนรูปเปนแบบเดียวกัน  
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 พรรณี ช เจนจิต (2545: 24) ไดใหความหมายไววา มโนทัศน คือความสามารถที่
ผูเรียนจะมองเห็นความเหมือนของสิ่งเรา และสามารถจัดกลุมของส่ิงเราที่มีลักษณะรวมกันไวเปน
พวกเดียวกันได 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2540) ไดใหความหมายไววา ภาพท่ีเกิดในใจซึ่งเปนตัวแทนของ
หลายสิ่งที่ตางกัน แตมีลักษณะบางอยางที่คลายกัน 

 วิชัย  วงษใหญ (2532: 18) ใหความหมายวา มโนทัศน หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
บุคคลเกี่ยวกับกลุมของสิ่งเราท่ีมีคุณสมบัติ คุณลักษณะรวมกัน กลุมของสิ่งเราท่ีเปนชนิด ประเภท  
วัตถุธรรมชาติ  เหตุการณ  หรือบุคคลก็ได 
 สรุปวา มโนทัศน หมายถึง ความคิด ความเขาใจ หรือภาพที่เกิดขึ้นในใจ เกี่ยวกับ 

สิ่งเรา สามารถจัดกลุมของส่ิงเราที่มีลักษณะเฉพาะรวมกัน เปนขอสรุปเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ  
 

 3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวนการสรางมโนทัศน 
 ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับกระบวนการสรางมโนทัศน  เปนกระบวนการที่ตองอาศัย
สติปญญา ดังนี ้
               ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต (Piaget, 1970: 120-140 ) เพียเจตไดศึกษา
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัยที่มีพัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ 
และไดแบงลําดับขั้นตอนของการพัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ขั้น ตามลําดับอายุคือ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัส (Sensori Motter Stage) นับต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป 
เด็กจะรูเฉพาะสิ่งท่ีเปนรูปธรรม มีความเจริญอยางรวดเร็วในดานความคิด ความเขาใจการ
ประสานงานระหวางกลามเนื้อและสายตา และการใชประสาทสัมผัสตางๆ ตอสภาพจริงรอบๆตัว
เด็กวัยนี้ชอบทําอะไรบอยๆ ซ้ําๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก ไมมี
สิ้นสุดระยะน้ีเด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดหมาย และสามารถแกปญหา โดยการ
เปลี่ยนวิธีการตางๆเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกอนปฏิบัติการคิด (Pre operation Stage) อยูชวงอายุ 2- 7 ป ซึ่งแบงเปน
ขั้นยอยๆอีก 2 ขั้น คือในชวง 2-8 ป เปนชวงท่ีเด็กเร่ิมจะมีเหตุผลเบื้องตน สามารถจะโยง
ความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณหรือมากกวา มาเปนเหตุเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันได แต
เหตุของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัด เพราะเด็กยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง ในชวงท่ี 2 อายุประมาณ 4-

7 ป   เด็กจะมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆรอบตัวดีขึ้น รูจักแยกแยะประเภทและแยกช้ินสวน
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ของวัตถุ เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตยังไมแจมชัด   รูจักแบงพวกแบงช้ันแตยังคิดหรือ
ตัดสินผลของการกระทําตางๆจากสิ่งที่เห็นภายนอกเทานั้น 

 ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อยูชวงอายุ 7-11 ป 
เปนระยะท่ีเด็กเขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดี เพราะเด็กลดความคิดลดตนเองเปนศูนยกลาง โดยเร่ิม
นําเอาเหตุผลรอบๆตัวมาคิดประกอบการตัดสินใจและการแกปญหาในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้
ความสามารถในการจําของเด็กในชวงอายุนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถจัดกลุม จัดพวกไดอยาง
สมบูรณ สามารถสรางกฎเกณฑ จําแนกแยกแยะ แบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมู สามารถคิด
ยอนกลับได เขาใจความคงท่ีของวัตถุและความเขาใจความหมายของการเปรียบเทียบไดดีขึ้น 

 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operation Stage) อยูในชวงอายุ11 ป
ขึ้นไป ขั้นน้ีจะเปนขั้นสุดทายของพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก เพียเจต เชื่อวา ความคิดความ
เขาใจของเด็กในขั้นน้ีจะเปนขั้นท่ีสมบูรณที่สุด คือสามารถคิดไดแมสิ่งน้ันไมปรากฏใหเด็กเห็น 
สามรถต้ังสมมติฐานและพิสูจนได สามารถแกปญหาตางๆ โดยมีการคิดกอนแกปญหาน้ันๆ 
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตเต็มท่ีเชนเดียวกับผูใหญแตการตัดสินใจ
แกปญหาอาจแตกตางจากผูใหญเพราะมีประสบการณนอยกวา 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรุนเนอร 
 ชัยวัฒน สุทธิรัตน  (2552: 28-29)   กลาวถึง  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 

บรุนเนอร (Bruner) เปนนักจิตวิทยาท่ีสนใจและศึกษาเร่ืองของพัฒนาการทางสติปญญาตอเนื่อง
จากเพียเจต บรุนเนอร  เชื่อวามนุษยเลือกที่จะรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจและการเรียนรูเกิดจาก
กระบวนการคนพบดวยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดท่ีสําคัญๆ ของบรุนเนอร ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงไดเปน 3 ขั้นใหญ ๆ คือ 

 1. ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรูจากการใช 
ประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตาง ๆ การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดี การเรียนรูเกิดจากการ
กระทํา 
 2. ขั้นการเรียนรูจากความคิด (Iconic Stage) เปนข้ันท่ีเด็กสามารถสรางมโนภาพ
ในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได 
 3. ขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม (Symbolic Stage) เปนขั้นการเรียนรูสิ่ง 

ที่ซับซอนและเปนนามธรรมได 
 การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  
 1. ผูสอนควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปน  

กระบวนการเรียนรูที่ดี มีความหมายตอผูเรียนและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  
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 2. กอนสอนผูสอนตองมีการวิเคราะหและจัดโครงสรางเน้ือหาสาระใหเหมาะสม
กับการเรียนรูของผูเรียน  

 3. ผูสอนควรจัดความคิดรวบยอด เน้ือหาสาระ วิธีสอนและกระบวนการเรียนรู ให
เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  

 4. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระใหมาก เพื่อชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคของผูเรียน  

 5. ผูสอนควรสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียน  

 6. ผูสอนควรสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน  

 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย  

 ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552: 28-29) กลาวถึง ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย
(Meaningful verbal learning)   คิดคนโดย ออซูเบล (Ausubel) ทฤษฎีนี้อธิบายการเรียนรู ดังนี ้
 1. ทฤษฎีของ ออซูเบล เนนความสําคัญของการเรียนรูอยางมีความเขาใจและมี
ความหมาย การเรียนรูเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดเรียนรวมหรือเชื่อมโยง  (subsume) สิ่งท่ีเรียนรูใหมหรือ
ขอมูลใหม ซึ่งอาจจะเปนมโนทัศน (concept) หรือความรูที่ไดรับใหม ในโครงสรางสติปญญากับ
ความรูเดิมที่อยูในสมองของผูเรียนอยูแลว  

  2. ออซูเบล ใหความหมายการเรียนรูอยางมีความหมาย (meaningful learning) วา
เปนการเรียนท่ีผูเรียนไดรับมาจากการที่ผูสอน อธิบายสิ่งท่ีจะตองเรียนรูใหทราบ และผูเรียนรับฟง
ดวยความเขาใจ โดยผูเรียนเห็นความสัมพันธของสิ่งท่ีเรียนรูกับโครงสรางพุทธิปญญาท่ีไดเก็บไว
ในความทรงจําและจะสามารถนํามาใชในอนาคต  

 การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  
 1. ผูสอนควรมีการแนะนําบทเรียนกอนการเรียนการสอน และกอนที่จะสอนสิ่งใด
ใหม ควรมีการสํารวจความรูความเขาใจของผูเรียนเสียกอนวามีพอท่ีจะทําความเขาใจเร่ืองที่เรียน
ใหมหรือไม ถายังไมมีตองจัดใหกอนสอนเร่ืองใหม  
 2. ผูสอนควรสอนโดยไมเนนการทองจํา แตสอนใหเกิดการสรางความเช่ือมโยง
ระหวางความรูที่มีมากอนกับขอมูลใหมหรือความคิดรวบยอดใหมที่จะตองเรียน  

 3. ผูสอนควรมีการเตรียมการสอนไวกอน (Advance organizer) เปนเทคนิคที่ชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของผูสอน  

 4. ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการจัดเรียบเรียง
ขอมูลขาวสารท่ีตองการใหเรียนรูออกเปนหมวดหมู  
 5. ผูสอนควรนําเสนอกรอบหลักการกวาง ๆ กอนที่จะใหเรียนรูในเร่ืองใหม  
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  6. ผูสอนควรแบงบทเรียนเปนหัวขอสําคัญ และบอกใหทราบเกี่ยวกับหัวขอสําคัญ
ที่เปนความคิดรวบยอดใหมที่จะตองเรียน 

 ทฤษฎีเชื่อมโยง (Associative Theory)  
 เฮาส (Hulse, 1980, อางถึงใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2548: 128-129) กลาวถึง 

ทฤษฎีเชื่อมโยง (Associative Theory)วาการเรียนรูมโนทัศน ก็เปนเชนเดียวกับการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ  
เปนกระบวนการของสิ่งเรา และการตอบสนอง  การเรียนรูเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยง  ซึ่งมีพื้นฐาน
ของแนวความคิดวา  สิ่งเราท่ีซับซอนมีความสัมพันธกับการตอบสนอง  ซึ่งเปนไปในลักษณะของ
การวางเงื่อนไข  บางลักษณะของสิ่งเราสอดคลองกับการรับรูของผูเรียน  และสิ่งเราใดท่ีไม
สอดคลองก็จะถูกขจัดไป   และในการท่ีผูเรียนจะตอบสนองไดก็อาศัยการแยกแยะและการสรุป
มโนทัศน โดยมีแรงเสริมจากครูในการตอบสนองท่ีถูกตอง 

 ทฤษฎีทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis- Testing Theory)  
 เฮาส (Hulse, 1980, อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548: 129) กลาวถึงทฤษฎี

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis- Testing Theory) การเรียนรูมโนทัศนเกิดจากผูเรียนพยายาม
ทดสอบสมมติฐานถึงความท่ีเปนไปไดของสิ่งตาง ๆ จนพบหนทางที่ถูกตอง การเรียนรูเกิดจาก
กระบวนการของสิ่งของแตละสวนที่แยกจากกัน และนําสิ่งท่ีสอดคลองกันไปรวมกันเรียกวา  
การไมตอเนื่อง (Discrete) ของสิ่งที่เรียน 

 สรุปไดวา การคิดเชิงมโนทัศนเกี่ยวของกับ ทฤษฎีทางสติปญญา ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู จึงควรจัด เน้ือหา ใหเหมาะกับวัยของผูเรียน โดยผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและเชื่อมโยงความรูเดิมของผูเรียนกับขอมูลใหมและผูสอนควรใหผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมมากๆ จะชวยใหผูเรียนมี
พัฒนาการทางสติปญญาที่ดี   
 
 3.3 ลักษณะของมโนทัศน  
 อเร็นส (Arends , 2001: 290-293, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 52) อธิบาย
ลักษณะของมโนทัศนสรุปไดดังนี้ 
 1. มโนทัศนตาง ๆ สามารถจัดเขาเปนกลุมหรือหมวดหมูไดมโนทัศนสามารถจัด
หมวดหมูเขาไวดวยกัน และสามารถกําหนดสื่อ (label) เชน เดียวกับวัตถุได การจัดหมวดหมูมโน
ทัศนตองพิจารณาจากโครงสรางและกฎเกณฑของมโนทัศนเหลานั้นเปนสําคัญ 

 2. มโนทัศนสามารถเรียนรูไดจากตัวอยางท่ีเปนมโนทัศน (exeamplar) และ 

ตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน (nonexemplar) 
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 การเรียนรูมโนทัศน จะตองศึกษาจากทั้งตัวอยางท่ีเปนมโนทัศน (exeamplar) และ
ตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน (nonexeamplar) ยกตัวอยางเชน วัว เปนตัวอยางท่ีเปนมโนทัศน “ สัตว
เลี้ยงลูกดวยนม” แตไมเปนมโนทัศน “สัตวเลื้อยคลาน ประเทศออสเตรเลีย เปนตัวอยางท่ีเปนมโน
ทัศน “ประเทศที่อยูตอนใตของโลกแตไมเปนมโนทัศน “ประเทศที่พัฒนาแลว” ฝายและไหม เปน
ตัวอยางท่ีเปนมโนทัศน “สิ่งทอ” แตหนังสัตวและเหล็ก เปนตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน เปนตน 
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งท่ีเปนและไมเปนตัวอยางของมโนทัศนมีความสําคัญตอการเรียนรู มโนทัศน
เปนอยางยิ่ง 

 3. มโนทัศนไดรับอิทธิพล จากบริบททางสังคม (social context) มโนทัศนบาง
ประเภท เชน มโนทัศนทางสังคมศาสตร จะกําหนดนิยามไดจากการพิจารณาบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับมโนทัศนนั้น เชน มโนทัศน “ความยากจน” จะมีความหมายเปลี่ยนตาม
สังคม กลาวคือความยากจนในสหรัฐอเมริกา มีความหมายคอนขางแตกตางจากความยากจนของ
ประเทศในกลุมทวีปอาฟริกา หรือ มโนทัศน “ปา.นา” ในบางสังคมหมายถึง ผูใหญที่รับผิดชอบ
ดูแลเด็ก แมจะไมมีความสัมพันธทางสายเลือดก็ตามเปนตน 

        4. มโนทัศนมีลักษณะท่ีสําคัญ (critical attributes) มโนทัศนประกอบดวยลักษณะ
ที่สามารถใชอธิบายและกําหนดนิยามใหกับมโนทัศนนั้นบางลักษณะมีความสําคัญและใชแยกมโน
ทัศนนั้นออกจากมโนทัศนอ่ืนๆ เชน มโนทัศน “สามเหลี่ยมดานเทา” มีลักษณะสําคัญคือ ดาน
ประกอบยาวเทากันทุกดาน ดังน้ันสามเหลี่ยมท่ีมีความยาวไมเทากัน ก็ไมเปนสามเหลี่ยมดานเทา 
นอกจากนี้ถามโนทัศนหน่ึงเปนกลุมยอยของอีกมโนทัศนหนึ่ง มโนทัศนยอยนั้นจะตองมีลักษณะ
ของมโนทัศนที่ใหญกวาดวย ดังน้ัน “สามเหลี่ยมดานเทา” จึงเปนสมาชิกของมโนทัศน 
“สามเหลี่ยม” ซึ่งประกอบดวยลักษณะที่สําคัญของสามเหลี่ยมดวย 

       5. มโนทัศนมีลักษณะท่ีไมสําคัญ (noncritical attributes) มโนทัศนทุกมโนทัศน
ประกอบดวยลักษณะท่ีไมสําคัญ เชน มโนทัศน “สามเหลี่ยมดานเทา” มีลักษณะที่ไมสําคัญคือ 
“ขนาด” มโนทัศน “นก” มีลักษณะท่ีไมสําคัญ คือ “บินได” เพราะนกบางชนิดท่ีบินไมได เชน นก
เพนกวิน นกกระจอกเทศ เปนตน แตลักษณะดังกลาวก็ยังประกอบอยูในมโนทัศน “นก” เปนตน 

               จันหเกและโนวาเช็ค  (Jahnke & Nowaczyk, 1998: 229-230, อางถึงใน เฉลิมลาภ  
ทองอาจ, 2550: 52) อธิบายลักษณะของมโนทัศน สรุปไดดังนี้ 
       1. มโนทัศนของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  มิไดหมายถึงวัตถุหรือเหตุการณนั้นจริง  ๆ 
ยกตัวอยางเชน มโนทัศนของสามเหล่ียม มิไดหมายถึง “คํา” หรือภาพของสามเหลี่ยม แตมีลักษณะ
เปน “ความคิด” และ “นามธรรม” ที่อยูเบื้องหลังวัตถุคําหรือภาพของสามเหลี่ยม 
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       2. มโนทัศนมีทั้งท่ีสามารถใหคํานิยามอยางงาย โดยการบงถึงลักษณะหรือ
คุณสมบัติเพียงประการเดียว เชน “มีคม” และมโนทัศนที่ใหคํานิยามไดคอนขางยากเพราะ
ประกอบดวยลักษณะที่ซับซอนหรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติจํานวนมาก เชน “ทําจากโลหะ 

คม มีฟนหยัก ขึ้นลง” นอกจากนี้ บางมโนทัศนยังมี “ลักษณะเดน” ที่ทําใหสามารถพิจารณาและ
เรียนรูไดอยางรวดเร็วขึ้น ไดแก มโนทัศนของสิ่งหรือวัตถุที่สามารถรับรูหรือสัมผัสไดโดยตรง เชน 
“ลูกแมว” “รอน” และ “หิมะ” เปนตน ในทางตรงกันขามบางมโนทัศนมีลักษณะซับซอนแต
ปราศจากลักษณะเดน ทําใหเรียนรูยาก เชน “ความเปนลูกพี่ลูกนอง” “จํานวนจริง3” และ
อาชญากรรมท่ีรุนแรงเปนตน 

       3. มโนทัศน เปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการคิดและการสื่อสาร กลาวคือ 
หากปราศจากมโนทัศนทุกสรรพสิ่ง เชน ตนไมแตละตน สีแตละสี ดอกไมแตละดอก เหตูการณแต
ละเร่ือง ก็จะตองใชถอยคําเพื่อนิยามความหมายมากมายแตกตางกันออกไปทําใหมนุษยสื่อความคิด
ไมตรงกัน เพราะมโนทัศนเปนพื้นฐานการแสดงความคิดเปนทาทาง รูปภาพหรือถอยคําซึ่งสามารถ
ถายโอนกันได 
       4. มโนทัศนจะอยูเหนือกวาประสบการณตรงของบุคคล และทําหนาท่ีเชื่อมโยง
ขอมูลที่ไดจากประสามสัมผัสไปสูขอมูลท่ีไมสามารถใชประสานสัมผัสรับรูได เชน เมื่อบุคคลพบ
ผลแอปเปลสีแดง ก็จะเกิดความคิดและเขาใจไดวาแอปเปลสุกนาจะมีรสหวาน และสามารถ
รับประทานไดเปนตน   
 ชักเก (Schuncke, 1988: 14-16, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 51) ไดอธิบาย
ลักษณะของมโนทัศน ไว 5 ประการ สรุปไดดังนี้ 
  1. มโนทัศน เปนนามธรรม คือ เปนความคิดหลักหรือภาพในสมองที่บุคคลมี
เกี่ยวกับวัตถุ  เหตุการณ  หรือพฤติกรรมตาง ๆ 

  2. มโนทัศน เปนการจัดประเภท หรือจัดช้ัน (class) คือเปนกลุมของสิ่งท่ีมีลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่แนนอนรวมกัน  ซึ่งจัดลําดับไวอยางเปนระบบ 

  3. มโนทัศน เปนความคิดเฉพาะบุคคล คือบุคคลจะเขาใจมโนทัศนของสิ่งตาง ๆ 
แตกตางกันออกไป อันเนื่องจากประสบการณเดิมและโครงสรางทางปญญาที่มีความแตกตางกัน 

  4. มโนทัศน เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู โดยประสบการณของบุคคล ทั้งตอ
วัตถุเหตุการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ  
  5. มโนทัศนของสิ่งหนึ่ง ๆ เปนความคิดที่กวางและลึกซึ้ง ซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขต
ของภาษาท่ีจะบรรยายหรือกําหนดนิยามไดหมด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 สรุปวามโนทัศนมีลักษณะเปนความคิดหรือภาพในสมองของบุคคล  ที่มีตอสิ่งตาง ๆ 
สามารถเรียนรูไดจากตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนและตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน ซึ่งประกอบดวย
ลักษณะสําคัญและไมสําคัญ ทําใหสามารถเช่ือมโยงขอมูล ที่มีลักษณะซับซอนและจัดกลุมของสิ่งท่ี
มีลักษณะหรือคุณสมบัติรวมกัน มีทั้งใหคํานิยามไดงาย และใหคํานิยามไดยาก โดยมีความหมาย
ตามบริบททางสังคม เปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางการคิดของบุคคลทําใหสื่อความหมายได
ตรงกัน   
 3.4 องคประกอบของมโนทัศน 
 ดี  เชคโค (De Cecco, 1997: 391-393, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 54) กลาว
วา การศึกษามโนทัศนจะตองพิจารณาองคประกอบของมโนทัศน  สรุปไดดังนี้ 
 1. ลักษณะของมโนทัศน ( concept  attributes) คือลักษณะเฉพาะของมโนทัศน ที่
สามารถใชจําแนกมโนทัศนออกจากมโนทัศนหนึ่งไดและลักษณะน้ันยังตองเปนมโนทัศนดวย 
ตัวอยาง มโนทัศน “ทะเลสาบ” ลักษณะของมโนทัศน ทะเลสาบท่ีทําใหสามารถจําแนกทะเลสาบ
ออกจากทะเลและมหาสมุทรคือ “ขนาด” ซึ่งลักษณะ “ขนาด” ก็เปนลักษณะที่เปนมโนทัศนดวย 
เปนตน 

 2. คาของลักษณะ (attributes values) คือคาท่ีแปรไปไดในแตละลักษณะของมโน
ทัศน ตัวอยางเชน ลักษณะของมโนทัศนหนึ่งคือ “สี” คาของลักษณะก็คือสีตาง ๆ เชน แดง ขาว น้ํา
เงิน และสีอ่ืน ๆ เปนตน 

 3. จํานวนของลักษณะ (number of attributes) คือ มโนทัศนมีจํานวนลักษณะท่ี
แตกตางกัน ตัวอยางเชน มโนทัศน  “สีน้ําเงิน” “สี่เหลี่ยม” ประกอบดวยลักษณะคือ สี และรูปราง  
เปนตน จํานวนของลักษณะเปนตัวแปรที่สําคัญในการเรียนรูมโนทัศน เพราะเม่ือลักษณะของ 

มโนทัศน  มีจํานวนมากขึ้น ก็จะทําใหเรียนรูมโนทัศนยากข้ึนดวยเชนกัน 

 4. ความเดนของลักษณะ (dominance of the  attributes) ความเดนของลักษณะหรือ
ปรากฏชัดเจนมากกวาลักษณะอ่ืน ๆ ของมโนทัศน เชน ลักษณะสี  และรูปรางของมโนทัศน “แดง 
สี่เหลี่ยม” จะมีความเดนกวาลักษณะสีและจํานวนมโนทัศน  “แดง หนึ่ง” เปนตน 

 สรุปวาองคประกอบของมโนทัศน ประกอบดวย 1. ลักษณะของมโนทัศน 2. คาของ
ลักษณะ 3. จํานวนของลักษณะมโนทัศน 4. ความเดนของลักษณะ  

 

 3.5 ประเภทของมโนทัศน 
 กูด (Good, 1973: 124, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 55) ไดแบงมโนทัศน
ออกเปน 2 ประเภทคือ 
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 1. มโนทัศนที่เปนรูปธรรม (concrete concept) คือมโนทัศนที่เปนความคิด หรือ
ภาพของวัตถุที่สามารถรับรูโดยประสาทสัมผัส ยกตัวอยาง เชน มโนทัศนของลูกบาศก ลูกบอล เงิน 
เปนตน 

 2. มโนทัศนที่เปนนามธรรม (abstract concept) คือมโนทัศนที่เปนความคิด หรือ
กลุมของความคิดท่ีไดจากสัญลักษณ การสรางขอสรุปจากสิ่งท่ีเปนนามธรรม ยกตัวอยางเชน มโน
ทัศนของความเร็ว  ความยาว ความออนนุม เปนตน 

 ดี  เชคโค (De Cecco, 1977: 391-393, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 55) ไดแบง
มโนทัศนออกเปน 3 ประเภท สรุปไดดังนี้ 

 1. มโนทัศนชนิดสังเคราะหลักษณะ (Conjunctive Concept) คือมโนทัศน ที่มีคา
ของลักษณะรวมหลายประการปรากฏอยูรวมกันเสมอ   ยกตัวอยางเชน มโนทัศน   “สาม เขียว 
วงกลม”   เปน มโนทัศนรวมลักษณะ (conjunctive concept) เพราะมโนทัศน ดังกลาว แสดงคา
ของลักษณะ (attribute values) ที่อยูรวมกันของลักษณะซึ่งในที่นี้ ไดแก จํานวน สี และรูปราง 

 2. มโนทัศนชนิดแยกลักษณะ (Disjunctive  Concept) คือ มโนทัศน ที่มีคาของ
ลักษณะประการใดประการหน่ึง หรือทั้งหมดปรากฏอยู ยกตัวอยางเชน มโนทัศนของ “สอง รูป
ระนาบ และ/ หรือ สองวงกลม”  ซึ่งมีลักษณะ 2 ลักษณะคือ “จํานวน”  และรูปราง มโนทัศนนี้
จัดเปน มโนทัศนคาของลักษณะ (Disjunctive  Concept) เพราะอาจประกอบดวยคาของลักษณะ
เพียงประการเดียวคือ “สอง รูประนาบ” ก็ได หรืออาจมีคาของลักษณะ “สองวงกลม”  รวมอยู
หรือไมก็ได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ คาของลักษณะของมโนทัศน ประเภทนี้ สามารถเปลี่ยนได จาก
ตัวอยาง ลักษณะ “รูปราง” สามารถแปรคาเปนไดทั้งวงกลมหรือรูประนาบอื่น ๆ 

 3. มโนทัศนชนิดสัมพันธ (Rational concept) คือ มโนทัศน ที่ไมสามารถแสดงใน
รูปของการจําแนกลักษณะได แตสามารถแสดงไดโดยความสัมพันธระหวางลักษณะของมโนทัศน 
ยกตัวอยางเชน มโนทัศน “ระยะทาง” ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางจุดหรือระยะหางระหวางจุด
กับเวลา ตัวอยางอ่ืน ๆ ของมโนทัศนประเภทน้ีเชน “เวลา” “มาก” “นอย” “มวล” “น้ําหนัก” เปนตน 
มโนทัศนประเภทนี้เปนมโนทัศนที่เรียนรูยากกวามโนทัศนประเภทอ่ืน ๆ 
 ชนาธิป  พรกุล (2554: 123) กลาวถึง การแบงประเภทของมโนทัศนทําไดอยางนอย  
3 ประเภท คือ 

 ประเภทที่ 1 แบงเปน 2 พวก ไดแก 
 1. สิ่งท่ีเปนรูปธรรม (concrete) สามารถรับรูโดยตรงทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 

ไดแก การดู  การเห็น  การไดกลิ่น  การลิ้มรส  และการสัมผัส เชน โตะ ตนไม  แกวน้ํา เปนตน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

 2.สิ่งท่ีเปนนามธรรม (abstract) รับรูดวยความรูสึก ไมสามารถสังเกตเห็นได  
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายทาง  ไดแก  สิ่งแวดลอม  ประเพณี  คานิยม  ความเช่ือ  ตลอดจนการเลี้ยงดู  
มโนทัศนเดียวกันบุคคลอาจมีตางกัน  เชนความงาม  ความยุติธรรม  อิสรภาพ  เปนตน 

 ประเภทที่ 2  แบงเปน 3 พวก ตามลักษณะที่ใชเปนเกณฑ ไดแก 
 1. ลักษณะเช่ือมโยงเปนเร่ืองเดียวกัน (conjunctive  concept) เปนมโนทัศนที่เรียนรู
ไดงาย เพราะมีลักษณะสําคัญชุดเดียว เชน เกาอี้เปนเฟอรนิเจอรชิ้นหนึ่งที่ประกอบดวยท่ีนั่ง ขา และ
พนักพิง มักมีที่วางแขนออกแบบสําหรับคนนั่ง แมวาเกาอ้ี จะมีหลายชนิด แตเกาอ้ีทุกชนิดตองมี
ลักษณะสําคัญเหมือนกัน 

 2. ลักษณะแยกออกจากกัน (disjunctive  concept) เปนมโนทัศนที่มีความซับซอน
เพียงเล็กนอย  ตองเรียนรูลักษณะของมโนทัศน อยางนอย 2 ชุด เชน พลเมือง  เปนสมาชิกของชาติ 
ซึ่งมีความจงรักภักดีตอรัฐบาลและยอมใหรัฐบาลปกครอง 

 3. ลักษณะเกี่ยวของกัน (rational concept) เปนมโนทัศนที่มีความซับซอนที่สุด  
ตองเรียนรูจากการเปรียบเทียบ  หรือการหาความสัมพันธของ 2 สิ่ง หรือ 2 เหตุการณ เชน คําวามาก 
ในประโยคฝนตกมากของคนกรุงเทพ ฯ อาจเปนฝนตกนอยสําหรับชาวนา 

 ประเภทที่ 3  แบงเปน 3 พวก ตามวิธีเรียนรูมโนทัศนของ Bruner ไดแก  
  1. เรียนรูโดยการทํา (enactive concept) 
  2. เรียนรูโดยการดูภาพ หรือสรางภาพในใจ (iconic concept) 
  3.เรียนรูจากสัญลักษณ เชน ภาษา (symbolic concept) 

 พันธ ทองชุมนุม (2547: 200) กลาวถึง การแบงประเภทของมโนทัศนตามคุณลักษณะ
ได 3 ประการ 

 1. มโนทัศนเกิดจากคุณลักษณะท่ีรวมกัน (Conjunctive concept) เปนมโนทัศนที่
แทนคุณลักษณะรวมกันระหวางสิ่งของ 

 2. มโนทัศนที่เกิดจากลักษณะที่คลายคลึงกัน (Disjunctive  concept) เปนมโนทัศน
ที่เหมาะสมหรือยอมรับตามกติกาที่กําหนดไว โดยที่คุณลักษณะดังกลาวไมไดเหมือนกันหรือ
แตกตางกัน เราสามารถนําคุณลักษณะที่ตางกันมาสรางเปนมโนทัศนก็ได 

 3. มโนทัศนที่เกิดจากลักษณะเชิงสัมพันธ (Rational concept) เปนมโนทัศนที่อาศัย
ความสัมพันธระหวางสมาชิกหรือสวนของกลุมมาพิจารณาคุณลักษณะหรือคุณคาท่ีแตกตางกันแต
สมาชิกหรือสวนของกลุมมีความสัมพันธกันในบางลักษณะ 
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 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวามโนทัศนแบงออกเปน 2 ประเภท 1) มโนทัศนที่
เปนรูปธรรมสามารถรับรูโดยตรงทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 และ 2) มโนทัศนที่เปนนามธรรม รับรู
ดวยความรูสึก ไมสามารถสังเกตเห็นได   

 
 3.6 กระบวนการสรางมโนทัศน 
 บอลตัน (Bolton, 1977: 10, อางถึงใน ปฤษณา  สุริยะวงค, 2544:  8) กลาวถึงกระบวน 

การสรางมโนทัศน ดังน้ี 

 1. การสรางมโนทัศน สรางข้ึนมาจากการที่มีสิ่งเราตาง ๆ มากระตุน ใหบุคคล
แสดงการรูจักคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ 

 2. การสรางมโนทัศน สรางข้ึนมาจากการสังเกตสิ่งตาง ๆ แลวสามารถจัดกลุม
สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันไวดวยกันได 

 3. การสรางมโนทัศน สรางข้ึนมาจากการใชประสาทสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ ในการ
พัฒนาและสรุปเปนการสรางมโนทัศนได 

 ดี  เชคโค (De Cecco, 1977: 394-396) กลาวถึงกระบวนการสรางการคิดเชิงมโนทัศน
วามีขั้นตอนดังน้ี 

 1. การสัมผัส (Sensation) ผูเรียนอาจเกิดมโนทัศนไดเมื่อไดสัมผัสสิ่งเรา โดยใช
อวัยวะรับสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

 2. การรับรู (Perception) เมื่อผูเรียนไดสัมผัสในสิ่งเราแลวยอมมีการแปล
ความหมายในสิ่งที่สัมผัสน้ัน เพื่อจะไดเกิดมโนทัศนขึ้น 

 3. การจํา (Memory) หลังจากท่ีผูเรียนไดสัมผัสในสิ่งเราแลวยอมจะจําสิ่งเราน้ันได
วามีลักษณะอยางไร 

 4. การคิดจากเหตุผล (Discrimination) เมื่อผูเรียนจําสิ่งเราไดยอมจะพินิจพิเคราะห
และคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งเรานั้นๆวาอะไร ทําไม และอยางไร 

 5. การสรุปมโนทัศน (Generalization) หลังจากท่ีผูเรียนพินิจพิเคราะห และคิดหา
เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งเราน้ันแลว ก็จะเกิดเปนความรูความเขาใจในสิ่งเราน้ันๆ เรียกวาเปนมโนทัศน
เกี่ยวกับสิ่งเรานั้นๆ 
             เคลาสไมเออร (Klausmeier, 1994:286-287, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 7) 
กลาววา กระบวนการสรางมโนทัศนมี 4  ขั้นตอน ซึ่งเปนกระบวนการทางสติปญญา สรุปไดดังนี้ 

         1. ขั้นรูปธรรม (concrete level) เปนระดับท่ีบุคคลจําลักษณะพิเศษของตัวอยางท่ี
เปนมโนทัศนไดและกลายเปนประสบการณในเวลาตอมา ยกตัวอยางเชน เมื่อเด็กสนใจนาฬิกาท่ี
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แขวนอยูบนผนังเด็กจะจําแนก (discrimination) นาฬิกาน้ันออกจากวัตถุอ่ืนๆและสรางภาพตัวแทน
ของนาฬิกาข้ึนภายในจิตใจแลวเก็บสะสมไว เชน เดียวกับวัตถุหรือเหตุการณอ่ืนๆ นักจิตวิทยาเรียก
ความสามารถในระดับนี้วา “การเรียนรู” (perception)  
             2. ขั้นการระบุหรืออางอิง (identity level) เปนระดับที่บุคคลสามารถระบุหรือ
อางอิงกลับไปยังความทรงจําของตนเม่ือไดพบวัตถุนั้นในบริบทหรือสถานการณใหม เชน การรับ
ฟงหรือการเห็นภาพจากตัวอยางขางตน เด็กจะสามารถระบุหรือบงช้ีนาฬิกาเรือนเดิมท่ีไดยายจาก
หองท่ีพบในคร้ังแรกไปอีกหองหนึ่งในระดับนี้เด็กก็จะมีความสามารถในการสรางขอสรุป
(generalize) เพ่ือใชระบุวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทของสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ความสามารถ
ทั้งระดับท่ี1และ2ไมไดแสดงวาเด็กมีมโนทัศนเกิดข้ึน นักจิตวิทยาเรียกทั้งสองระดับรวมกันวา 
“มโนทัศนเกี่ยวกับวัตถุ” (object concepts)  

       3. ขั้นการจําแนก (classifications level) เปนระดับที่บุคคลสามารถระบุไดวา
ตัวอยางเปนมโนทัศนซึ่งแตกตางกันนั้นลวนอยูภายในมโนทัศนเคียงกัน กลาวคือ เมื่อเด็กพบ
นาฬิกาเรือนหน่ึงอยูบนฝาผนังและอีกเรือนหน่ึงวางอยูบนโตะ แมทั้งสองเรือนจะมีรูปรางตางกัน 
แตเด็กก็สามารถบอกไดวาวัตถุทั้งสองใชบอกเวลา ซึ่งแสดงวานักเรียนเกิดมโนทัศน “นาฬิกา” และ
สามารถสรางขอสรุป (generalize) เกี่ยวกับวัตถุที่แตกตางกันอยางนอย 2 สิ่งซึ่งมีลักษณะรวมกัน 
แสดงวานักเรียนมีความสามารถอยูในระยะการจําแนก 

      4. ขั้นอธิบายลักษณะของมโนทัศน (formal level) เปนระดับที่บุคคลสามารถ
จําแนกตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนและตัวอยางท่ีไมเปนมโนทัศน (discrimination) ตั้งช่ือมโนทัศนและ
อธิบายลักษณะของมโนทัศนไดอยางถูกตอง รวมทั้งวิเคราะหความแตกตางของตัวอยางท่ีเปนมโน
ทัศนหน่ึงกับอีกมโนทัศนหนึ่งได จากตัวอยางท่ีกลาวมา เด็กจะมีมโนทัศนเกี่ยวกับนาฬิกาอยาง
สมบูรณ เมื่อสามารถยกตัวอยางของนาฬิกา เชน นาฬิกาขอมือ นาฬิกาแดด   สามารถบงช้ีลักษณะ
ของนาฬิกาเหลานั้น อธิบายความหมายและลักษณะของนาฬิกา รวมท้ังวิเคราะหลักษณะท่ีแตกตาง
ของนาฬิกาแขวนผนัง นาฬิกาขอมือ และนาฬิกาแดด รวมท้ังจําแนกนาฬิกาท่ีพบจากวัตถุอ่ืนๆได 

       รีด   (Reed, 2007: 243-244, อางถึงใน เฉลิมลาภ  ทองอาจ, 2550: 62) กลาวถึง  
กระบวนการสรางมโนทัศนไว 2 รูปแบบสรุปไดดังนี้ 

    1. รูปแบบสรางตนแบบ (The prototype model) รูปแบบนี้อธิบายกระบวนการ
สรางมโนทัศนวาเร่ิมจากการท่ีสมองสรางตนแบบ(prototype) ซึ่งเปนตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนที่ดี
ที่สุด เพื่อใชเปรียบเทียบและจําแนกรูปแบบของตัวอยางท่ีบุคคลไมมีประสบการณมากอนวา
เหมือนหรือแตกตางจากตนแบบเพียงใด ถาคอนขางเหมือนก็จัดเขาเปนสมาชิกของมโนทัศนนั้นซึ่ง
กระบวนการนี้มีประโยชนมากเพราะไมตองเปรียบเทียบหลายๆคร้ังเพียงแตเลือกตัวอยางท่ีมี
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ลักษณะสอดคลองกันมโนทัศนมากท่ีสุดมาใชเปรียบเทียบหลายๆคร้ังโดยไมตองคํานึงถึงตัวอยาง
อ่ืนๆของมโนทัศนนั้นอยางไรก็ตามกระบวนการน้ีขอกําจัดคือมโนทัศนบางอยางมีมิติความตอเนื่อง
(contiguous dimensions) จึงคอนขางยากท่ีจะสรางตัวอยางท่ีเปนตนแบบได 

         2. รูปแบบความถี่ของลักษณะ(The feature frequency model )รูปแบบน้ันอธิบาย
กระบวนการสรางมโนทัศนวาเร่ิมจากสมองพิจารณาความถี่ของลักษณะของตัวอยางท่ีบุคคลไมมี
ประสบการณมากอนกับลักษณะเหมือนกับมโนทัศนใดมากกวาก็จะจัดวาเปนตัวอยางท่ีเปนมโน
ทัศนของมโนทัศนนั้น 

 ออซูเบล และ ซัลลิแวน (Ausubel and Sullivan, 1970 : 611–612, อางถึงใน ปรียาพร  

วงศอนุตรโรจน, 2548: 125) ไดสรุปกระบวนการสรางมโนทัศนไวเปนลําดับข้ันดังนี้ 
 1. วิเคราะหและแยกแยะความแตกตางของกระบวนการสิ่งเรา 
 2. ตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาถึงลักษณะรวมของสวนยอย  

 3. ทดสอบสมมติฐานท่ีสรางขึ้นในสถานการณหน่ึง ๆ 

 4. เลือกขอสมมติฐานที่สามารถรวมกลุมสิ่งเรา ซึ่งมีลักษณะบางประการรวมกัน 

 5. หาลักษณะจําเพาะของสิ่งเรามาสัมพันธกับแนวความคิดของตน 

 6. แยกแยะความแตกตางระหวางมโนทัศนที่รับมาใหมกับมโนทัศนเดิมท่ีมีอยูแลว 

เพื่อหาความสัมพันธกัน 

 7. สรุปครอบคลุมลักษณะจําเพาะของมโนทัศนใหม ใหครอบคลุมไปยัง 

สมาชิกทุก ๆ หนวยภายในกลุม 

 8. คิดหาสัญลักษณที่เหมาะสมกับประเพณีนิยมและวัฒนธรรมมาเปนตัวแทนของ 

การคิดเชิงมโนทัศนที่รับมาใหม เพื่อเปนสื่อการในการทําความเขาใจกับการคิดเชิงมโนทัศนนั้น ๆ 

ไดตรงกัน อันจะเปนประโยชนตอการถายทอดการคิดเชิงมโนทัศนไปสูวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 122 ) กลาวถึง กระบวนการสรามโนทัศน ดังนี้  
 1. สังเกต ไดเรียนรูขอมูล  และการศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชสื่อประกอบ 

เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดขอกําหนดเฉพาะดวยตนเอง 

 2. จําแนกความแตกตาง ใหผูเรียนบอกขอแตกตางของสิ่งท่ีรับรูและใหเหตุผลใน
ความแตกตางนั้น 

 3. หาลักษณะรวม ผูเรียนลงความเห็นความเหมือนในภาพรวมของสิ่งท่ีรับรูและ
เปนวิธีการ หลักการ  คําจํากัดความ  หรือนิยาม 

 4. ระบุชื่อมโนทัศน ผูเรียนไดมโนทัศนเก่ียวกับสิ่งท่ีรับรู 
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 5. ทดสอบและนําไปใช  ผูเรียนไดทดลอง  ทดสอบ สังเกต ทําแบบฝกหัด  ปฏิบัติ  
เพื่อประเมินความรู 

 วิชัย  วงษใหญ (2532:  22-23) อธิบายกระบวนการสรางมโนทัศน สรุปไดดังนี้ 
  1. การรับขอมูลทางผัสสะ (sense data) นักเรียนใชกลไกของประสาทสัมผัสหรือ

การรับรู รับขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ บุคคล  หรือเหตุการณ 
  2.การจัดขอมูลเขา เปนระเบียบของกลุม  หรือพวกเดียวกัน  นักเรียนจะใช

กระบวนการเฟนจําแนกขอมูล (discrimination) เกี่ยวกับลักษณะรวมหรือลักษณะท่ีเหมือนกัน เพื่อ
จัดรวมขอมูลใหอยูในประเภทเดียวกัน 

  3.การเกิดความคิดรวบยอด นักเรียนเขาใจลักษณะสําคัญหรือลักษณะรวมของสิ่ง
เราจากกระบวนการในขั้นที่1และข้ันที่ 2 

         4.การเกิดมโนภาพ (image) นักเรียนจะจําเฉพาะหรือแบบของสิ่งน้ันไวในลักษณะ
ภาพความนึกคิดหรือภาพในใจ สําหรับนําไปเปรียบเทียบกับความรูใหม 

        ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 130) กลาวถึง กระบวนการสรางมโนทัศนวาเร่ิมจาก
นักเรียนรับขอมูลจากประสาทสัมผัสแลวเชื่อมกับประสบการณเดิม เพื่อวิเคราะหความแตกตางของ
ขอมูลเหลาน้ัน จากนั้นจึงพิจารณาลักษณะรวมที่ปรากฏในขอมูลและตั้งสมมุติฐานวาขอมูลนั้นเปน
ตัวอยางของมโนทัศนใด ขั้นตอนสุดทายจึงทดสอบสมมุติฐานที่สรางข้ึนระหวางกระบวนการน้ี 
นักเรียนจะเลือกสมมุติที่สามารถรวมกลุมขอมูลซึ่งมีลักษณะบางประการรวมกัน ซึ่งหากเปน
สมมุติฐานที่ถูกตองก็คงสมมุติฐานนั้นไว  ถาผิดก็กลับไปสังเกตและติดต้ังสมมุติฐานใหมจนกวาจะ
ถูกตอง 

 จากแนวคิด ดังกลาวขางตน สรุปไดวา กระบวนการสรางมโนทัศน เร่ิมจากการท่ีมีสิ่ง
เราตาง ๆ มากระตุน จากนั้นสังเกตสิ่งตาง ๆ แลวสามารถจัดกลุมสิ่งของที่มีลักษณะคลายคลึงกันไว
ดวยกันและเกิดเปนความรูความเขาใจในสิ่งเราน้ันๆ  ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชกระบวนการสราง
มโนทัศน ตามแนวคิดของ  เคลาสไมเออร  ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังน้ี 1) สามารถบอก
ลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง 2) สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณ
ใหม 3) สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งที่เปนตัวอยาง 4) สามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งที่เปนตัวอยาง 
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 3.7 ความสําคัญของการคิดเชิงมโนทัศน 
 ออซูเบล (Ausubel, 1968: 505)ไดกลาววา คนเราอาศัยอยูในโลกของมโนทัศนมากกวา
ความเปนจริงในธรรมชาติ เพราะวาพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษยไมวาจะเปนดานความคิด  

การสื่อความหมายระหวางกัน การแกปญหาการตัดสินใจ ลวนแลวแตตองผานเคร่ืองกรองที่เปน
มโนทัศนมากอนแลวทั้งสิ้น 

 ดี  เชคโค (De  Cecco, 1977: 397-400) กลาวถึง ความสําคัญของการคิดเชิงมโนทัศน
ไว 6 ประการ สรุปไดดังนี้ 
  1. การคิดเชิงมโนทัศน จะชวยลดความซับซอนของสิ่งแวดลอม เนื่องจามโนทัศน
เปนหมวดหมูของสิ่งตาง ๆ ซึ่งหากบุคคลตองตอบสนองตอสิ่งเราในลักษณะท่ีแยกเปนเอกเทศแลว 
ความซับซอนของสิ่งตาง ๆ ยอมทําใหบุคคลเกิดความสับสน และสูญเสียเวลาในการเรียนรูเปน
อยางยิ่ง 

  2. การคิดเชิงมโนทัศน จะชวยใหบุคคลระบุสิ่งตาง ๆได บุคคลที่มีมโนทัศนจะ
สามารถจัดวัตถุหรือ เหตุการณตาง ๆ เขาไปในหมวดหมูไดอยางถูกตอง ผลที่ตามมาคือสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ จะมีความซับซอนนอยลง ความสามารถในการระบุสิ่งตาง ๆ นี้ ถือวาเปนความสามารถที่
สําคัญของบุคคล 

  3. การเรียนการสอนในการคิดเชิงมโนทัศนชวยลดการเรียนรูที่ซ้ําซอน เพราะเมื่อ
บุคคลมีความเขาใจมโนทัศนเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งแลว จะสามารถประยุกตใชมโนทัศนดังกลาว เพื่อ
เรียนรูคร้ังตอไปโดยไมตองเรียนรูซ้ําเดิมอีก   ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 
  4. การคิดเชิงมโนทัศน จะชวยใหทราบแนวทางสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ 
บุคคลจะใชมโนทัศนที่มีอยูจัดวัตถุ เหตุการณ หรือบุคคลเขาไปอยูในหมวดหมูที่ถูกตอง ทําให
สามารถตัดสินใจเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการแกปญหา เพราะกิจกรรมท่ีบุคคลจะตอง
หาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของหมวดหมูปญหา 
  5. การคิดเชิงมโนทัศน จะทําใหการเรียนรู การสอนมีประสิทธิภาพขึ้น การเรียน
การสอนในระดับที่สูงขึ้น จะไมสามารถกระทําได หากนักเรียนไมมีมโนทัศนพื้นฐานมากอน 

  6. การคิดเชิงมโนทัศน จะชวยปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนแบบของมโนทัศน ที่
มีอยูเดิม ครูสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขที่ไมถูกตอง ซึ่งกลายเปนตนแบบจากประสบการณเดิมของ
นักเรียนได ดวยการเสนอตัวอยางท่ีเปนมโนทัศนและไมเปนมโนทัศนเพิ่มเติม 
 นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2537: 57) กลาววา การเรียนรูการคิดเชิงมโนทัศน จะชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาการผูเรียนในเร่ืองนั้นถึงระดับสูงสุดได และจะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่ง
ที่เกี่ยวของไดรวดเร็ว 
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 วิทวัฒน  ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ  วีระธรรมโม (2549: 105) กลาวถึงความสําคัญ
ของการคิดเชิงมโนทัศน  มโนทัศน เปนเน้ือหาความรูที่มีประโยชนมาก หากผูเรียนสรางมโนทัศน
ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวก็จะสามารถนํามโนทัศน นั้นไปประยุกตใชในโอกาสอ่ืน ๆ ไดอีกเร่ือย ๆ 
คนเราจะพยายามสรางมโนทัศนของสิ่งตาง ๆ และของเหตุการณตาง ๆ อยูเสมอ เพราะการสรุป
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ในลักษณะมโนทัศนจะชวยลดภาระของสมองใหจดจํานอยลง เกณฑที่
จะจดจําลักษณะปลีกยอยของทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัว เพียงแตจําไวในลักษณะท่ีเปนหมวดหมู 
ซึ่งตอไปก็จะสามารถขยายขอบขายความรอบรูของตนเองใหกวางขวางออกไปได 
 สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545: 62) กลาวถึง ความสําคัญของการคิด 

เชิงมโนทัศนดังนี ้ 
 1. ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจักสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว ทั้งท่ีเปนรูปธรรมและ 

นามธรรม  

 2. ชวยฝกทักษะการสังเกต วิเคราะห การใชเหตุผลในการวิเคราะหองคประกอบ  

 3. ชวยฝกการคนหาประเด็นที่สําคัญ จัดความสําคัญของสิ่งตาง ๆ หรือเหตุการณที่
เผชิญอยู  
 4. ชวยใหทิศทางในการแกปญหา  
 5. ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในหลักการของสิ่งท่ีเรียน  สามารถสรางองค 
ความรู ไดดวยตนเอง และนําไปใชในสถานการณใหมไดชวยใหการดําเนินการสอนเปนไปอยาง
รวดเร็ว  

 สุรางค  โควตระกูล (2553: 302) กลาววา การคิดเชิงมโนทัศน ทําใหบุคคลสามารถจัด
หมวดหมูของความคิดและเขาใจความเปนสมาชิกของสิ่งตาง ๆไดชัดเจนย่ิงข้ึนการคิดเชิงมโนทัศน 
มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะมนุษยจะไมสามารถคิดได ถาไมมีมโนทัศนเปนพื้นฐาน 

 จากความสําคัญของการคิดเชิงมโนทัศนดังกลาวสรุปไดวา การคิดเชิงมโนทัศน  มี
ความสําคัญคือ ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถระบุสิ่งตาง ๆได  สามารถจัดหมวดหมูของความคิดและ
ความเขาใจ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม การจัดหมวดหมู ของสิ่งตาง ๆ ใหอยูในประเภท
เดียวกัน ทําใหผูเรียนลดการเรียนรูที่ซ้ําซอน และลดภาระของสมองในการจําใหนอยลง การนํามโน
ทัศนไปประยุกตใช ชวยใหผูเรียนมีความรอบรู  ดังน้ันการคิดเชิงมโนทัศน จึงเปนพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การเรียนระดับที่สูงขึ้น  เพราะผูเรียนจะไมสามารถคิดไดถาไมมีมโนทัศน 
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4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

      4.1 งานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยสมองเปนฐาน 
 ณัฐสุภางค ยิ่งสงา (2550: 107) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบการอานจับใจความ
ภาษาไทยและการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 ระหวางการจัดกิจกรรมตาม
หลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูมีประโยชน
ตอการพัฒนาการอานจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมาย 1) 

เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80  2) เพื่อ
หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3) เพื่อเปรียบเทียบผลการอานจับใจความ
ภาษาไทย 4) เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนถนนสุรนารายณ (คุรุรัฐประชาสรรค) อําเภอพระทองคํา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 68 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบวา1)แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  90.39 / 

91.77 สวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 

80.22 / 86.85  2)ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานมีคาเทากับ 0.88 สวนดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรูมีคาเทากับ 0.803\นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีผลการอานจับใจความและการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนท่ี
เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 พณศรา  มัทธุเรศ (2552, อางถึงใน ชัยวัฒน  สุทธิรัตน: 138-139) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความตระหนักตอการเปนพลเมืองดีของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 การวิจัย
คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนและหลังเรียน
ของนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐาน  2) เพื่อ
เปรียบเทียบความตระหนักตอการเปนพลเมืองดีของกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวย
ชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐาน  3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาระหวางกลุมที่เรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปน
ฐานและกลุมท่ีเรียนดวยชุดการสอน  4) เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักตอการเปนพลเมืองระหวาง
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กลุมท่ีเรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานและกลุมท่ีเรียนดวยชุด
การสอน ประชากรกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง
จํานวน 30 คน เรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐาน และกลุม
ควบคุมจํานวน 30 คนเรียนดวยชุดการสอนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ ชุดการสอนจํานวน 3 ชุด 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชสมองเปนฐาน จํานวน 3 แผน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ จํานวน 3 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและแบบวัดการตระหนักในหนาท่ี
พลเมืองดี ผลการวิจัยพบวา1)นักเรียนที่ไดรับการจัดการสอนแบบเรียนรูดวยชุดการสอนและ
วิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการสอนแบบเรียนรูดวย
ชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานมีคาเฉลี่ยการตระหนักในหนาท่ีพลเมือง
ดีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการสอน
แบบเรียนรูดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานและการเรียนดวยชุดการ
สอน มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 4) นักเรียนที่ไดรับการจัดการสอนแบบเรียน
รูดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานและการเรียนดวยชุดการสอน มี
คาเฉลี่ยของการตระหนักในหนาที่พลเมืองดีไมแตกตางกัน 

 เอรินทร แสวงสายก (2551: 77-78)ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อ
เปรียบเทียบพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญาของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณ ตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐานกอนและหลังการ
ทดลอง  2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิดโดยใชสมองเปนฐานกับการ
จัดประสบการณตามปกติ กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบสุม จากโรงเรียนใน
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 7 โรงเรียนและทําการสุมมา 2 โรงเรียน 2 หองเรียน 

เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 27 คน แยกเปนกลุมทดลอง จํานวน 13 คน กลุมควบคุม 

จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา1)นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิด
โดยใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เพิ่มขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.1 โดยเฉพาะดานสติปญญามีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ดานสังคม ดานรางกาย และ
ดานอารมณ-จิตใจ ตามลําดับ 2)นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณตามแนวคิด
โดยใชสมองเปนฐาน มีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญาสูง
กวานักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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 อรวรรณ บุญสมปาน (2551: 75) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความรูดานคําศัพทและความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูดานคําศัพท และความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู  แบบใชสมองเปนฐาน 

กลุมเปาหมายเปน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 37 คน   ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐานผานเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 50 และอยูในระดับดีมาก  2) ความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานผานเกณฑที่
กําหนดคือรอยละ 50 และอยูในระดับดี 
 

 4.2 งานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยสมองเปนฐาน 
 โฮก (Hoge. 2003: 3884-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรูตาม
แนว การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน(Brain–Based Learning) และการอานออกเขียนไดของ
นักเรียน การเรียนรูตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูของสมองน้ัน เปนการเนนใหมนุษยเรียนรู
ไดดีที่สุดเมื่อมีแนวการสอนท่ีทําใหสมองของนักเรียนทํางานไดดี อยางไรก็ตามรูปแบบการสอนที่
พบเสมอ ๆ คือ การจัดประสบการณใหนักเรียนโดยการเรียนรูแบบทองจํา จึงทําวิจัยในชั้นเรียนท่ี
นําแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูของสมองและความสามารถในการอานออกเขียนไดโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหครูอนุบาลไดใชยุทธศาสตรการเรียนรูตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูของ
สมองในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนช้ันประถมตนใหอานออกเขียนได  ใชวิธีการวิจัยใน
โรงเรียนตําบลเล็ก ๆ ดวยรูปแบบการสอนแบบสืบสวนดวยการออกแบบเทคนิคการศึกษาเรียนรู
ธรรมชาติของสัตวและพืช ปการศึกษา2001 – กุมภาพันธ 2002 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทุกคน
สามารถอานออกเขียนได ทําใหเห็นความสําคัญของสมองท่ีพัฒนาตามธรรมชาติทางการเรียนรู
เทคนิคการเรียนรูโดยอาศัยแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูของสมองเปนตัวชวยสงเสริมและ
พัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียน 

 ดูแมน (Duman. 2006: Abstract) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลของการสอนโดยใชสมอง
เปนฐาน เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ เพื่อเปรียบเทียบการสอนระหวางการสอน
โดยใชสมองเปนฐานและการสอนดั้งเดิม และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐาน 
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ซึ่งรูปแบบงานวิจัยเปนแบบ Pretests -Posttest control Group design  กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งทําการสุมตัวอยางอยางงาย ซึ่งกลุมทดลองใหเรี ยนโดย
การสอนที่ใชสมองเปนฐานและกลุมควบคุมใหเรียนโดยการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบดั้งเดิม อยางมีนัยสําคัญ และพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐานมี
แรงจูงใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิม 
 ฟอรทเนอร (Fortner, 2005: 2882-A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจแบบฝกหัดของ
ครู โดยอาศัยการเรียนรูตามธรรมชาติสมองในทฤษฎีพหุปญญาโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางแบบฝกและการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับกลาง  

และผลการเรียนรูของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6–8 โรงเรียนนอรฟอรดพับบลิก มี
วิธีการคือ กรอกแบบสอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาของประชากรและใชแบบสํารวจผล
การใชแบบฝกการสอนท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัยเพ่ือวัดแบบฝกของครูและวัดทักษะการสื่อสารของ
นักเรียนผลการวิจัยพบวา การใชทฤษฎีพหุปญญาในแบบฝกของครูมีสวนในการพัฒนานักเรียน 

 ออซเดน และกัลเตคิน (Ozden & Gultekin, 2008: 3) ไดศึกษาผลการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรูในรายวิชาวิทยาศาสตรใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อสืบเสาะผลของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู ในการ
ทดลองน้ีมีรูปแบบงานวิจัยคือ Pretest-posttest control group design ซึ่งทําในการปการศึกษา 2004-
2005 ที่ Kitahya Abdurrhman Pasa Primary School ในเมือง Kitahya ประเทศตุรกี ซึ่งกลุม
ประชากรมี 2 หองเรียน คือ 5-A และ 5-B โดยจะแบงออกเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยแต
ละกลุมจะมีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 22 คน ซึ่งใชเวลาในการศึกษา 11 วัน คิดเปน
จํานวน 18 ชั่วโมง ตลอดกระบวนการวิจัยกลุมทดลองจะไดรับการเรียนการสอนโดยใชสมองเปน
ฐาน ขณะท่ีกลุมควบคุม ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิเคราะหการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนรวมทั้งความคงทน พบวา กลุมที่ใชการเรียนการสอนโดยใชสมองเปนฐานและกลุมที
สอนปกติมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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 4.3 งานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวของกับการคิดเชิงมโนทัศน 
 คชาภรณ  จําปาอ่ิม (2548:  107) ไดทําการวิจัย  ศึกษาการใชกระบวนการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาทักษะทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน
ทั้งสิ้น 50 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนความเขาใจและทักษะทางคณิตศาสตรดานการสราง
ความคิดรวบยอดดีขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 รัฐชาตร  แสงทอง (2550: 111) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการเรียนแบบคนพบรวมกับ
เทคนิคผังกราฟกท่ีมีตอความคิดเชิงมโนทัศน ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

ผลของการวิจัย พบวา 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟก
มีความคิดเชิงมโนทัศนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึง
พอใจตอการเรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟกอยูในระดับมาก 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 ภัทรา มูลนอย (2550: 68-69) ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความคิดรวบยอดและแผนการจัดกิจกรรมตามปกติมีประสิทธิภาพ  

84.63/77.90 และ 80.67/76.10 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 2) แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความคิดรวบยอดและแผนการจัดกิจกรรมตามปกติมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.58 และ 0.56 แสดง
วานกัเรียนความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 58  และรอยละ 56  ตามลําดับ   3) กลุมที่เรียนดวยการ
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความคิดรวบยอดกับกลุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรมตามปกติ  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน  4) กลุมเรียนท่ีมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสรางความคิดรวบยอด และกลุมเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมตามปกติ มีความคงทนในการ
เรียนรู 
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 4.4 งานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการคิดเชิงมโนทัศน 
 โบโตลัส  (Bodolus, 1987: 3387–A) ไดศึกษายุทธวิธีการใชผังมโนทัศนเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรู อยางมีความหมายของนักเรียนเกรด 9 ในวิชาวิทยาศาสตร ในดานการเรียนรู 
และการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือกลุมท่ี 1 ไดรับการสอนโดยใช
ผังมโนทัศน กลุมที่ 2 ไดรับการสอนปกติ และกลุมท่ี 3ไมไดรับการสอนแบบปกติ และไมไดใชผัง
มโนทัศน ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนกับการสอนแบบปกติมี
คะแนนสูงกวากลุมท่ีไมไดรับการสอนแบบปกติและไมใชผังมโนทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีคะแนนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนปกติ 

 เบรนแนน (Brennan, 1996: 1965-A) ไดศึกษาผลของการใชผังมโนทัศนที่มีตอการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล โดยสํารวจความคิดเห็นครูผูสอนในโรงเรียน
อนุบาล ที่ไดรับการฝกสรางผังมโนทัศน ผลการสํารวจพบวา เด็กในโรงเรียนอนุบาลท่ีไดรับการ
สอนโดยใหสรางผังมโนทัศนจากครูสามารถรวบรวมขอมูลและเช่ือมโยงความคิดบนแผนผังท่ี
สรางได 
 

สรุป 

 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู โดยใชสมอง
เปนฐาน และการคิดเชิงมโนทัศน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning: BBL) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมองและธรรมชาติการเรียนรูของสมอง โดยสมองมีปฏิกิริยาตอบรับ
ตอการเรียนการสอนแบบใดและอยางไร การจัดกิจกรรมระหวางผูสอนกับผูเรียน การจัด
สิ่งแวดลอม ที่สําคัญคือการออกแบบและใชเคร่ืองมือเพ่ือการเรียนรูตางๆโดยเนนวาตองทําให
ผูเรียนสนใจ เกิดการเรียนรู ความเขาใจ และการจดจําตามมา และนําไปสูความสามารถในการให
เหตุผล เขาใจความเช่ือมโยงสัมพันธในทุกมิติของชีวิต การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-Based Learning: BBL) พบวา เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีความคิดเชิง
มโนทัศน เนื่องจากเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองการทํางานของสมองและธรรมชาติ
การเรียนรูของสมอง  เปนการเรียนรูที่ตองตอบคําถามท่ีวา อะไรบางท่ีดีตอสมอง ซึ่งสมองมีความ
ยืดหยุน หากเราใชสมองในการเรียนรู  สมองก็จะมีการสรางใยประสาทเพ่ิมข้ึน แตถาไมไดใชใย
ประสาทก็จะถูกทําลายลงไปและการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับการทํางานของ
สมอง จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาถูกทาทายไมนาเบ่ือ สามารถเรียนดวยความสนุกสนานและ
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เพลิดเพลินตอเนื่องเปนเวลานาน  เปนการเรียนรูโดยธรรมชาติสงผลใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง  ดังน้ันความหมายจึงเปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือ
รวบรวมหลากหลายทักษะความรูเพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง  ซึ่งหลักการ
สําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  มีแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับสมองของผูเรียน 
โดยผูสอนตองพยายามคนหาวิธีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถหลาย ๆ ดาน  การ
พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน  การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  การผอนคลายทาง
อารมณ ซึ่งผูสอนตองสรางความสมดุลระหวางความทาทายอยากรูกับความผอนคลาย การเสริมแรง
โดยใหรางวัล การใชคําถามเพ่ือใหผูเรียนคนหาคําตอบ  ผูสอนจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  และจดจําสิ่งที่ไดเรียนรู การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มุงเนนการเรียนท่ีซ้ํา  
ย้ําทวน ทําใหเกิดการเรียนรูและจําไดแมนยํา   มุงใหผูเรียนไดรูจักเรียนรูดวยตนเอง   ดวย
กระบวนการศึกษาคนควาตาง ๆ การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  ผูเรียนไดรวมมือกันศึกษาคนควา จน
ไดความรูและผลงาน ทําใหเขาใจและจําเร่ืองที่เรียนได การจัดกิจกรรมที่หลากหลายจะชวยสงเสริม
ใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดียิ่งข้ึน และทําใหการจัดการเรียนรูของครูบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว โดย
เปาหมายท่ีสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  (Brain-Based  Learning: BBL)   คือ
เปนกระบวนการเรียนรูที่มีชีวิตชีวา  (active)  บทเรียน หรือกิจกรรมตองทาทายชัดเจน โดยมี
กิจกรรมฝกซ้ําทบทวนบอย ๆ  ทุกคร้ังท่ีมีการฝก  การคิดทักษะใหม   ควรใชเนื้อหา หรือทักษะท่ี
ผูเรียนคุนเคย   หรือเปนสื่อสําหรับการคิด  การพัฒนาการคิดมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การใช
คําถาม การมีปฏิกิริยาท่ีตอเนื่องและการใหขอมูลยอนกลับ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวผูเรียนมีผล
ตอการเรียนรูทั้งสิ้น จึงตองจัดอุปกรณสื่อใหเอ้ือตอการคิด กิจกรรมมีความสนุก มีความหมาย ครูให
โอกาสผูเรียนมีเวลาไดรับประสบการณจากการทํากิจกรรมท่ีใชสมอง และเรียนรูเนื้อหา ผูเรียนจะ
สามารถเพิ่มพูนความเขาใจ เก็บประเด็นสําคัญและเพ่ิมศักยภาพในการนําไปใช 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
เร่ือง เงินทองของมีคา  มาทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เนื่องจากเปน
กระบวนการจัดการเรียนรู ที่สงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน  และพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนที่ดีวิธีหนึ่ง 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  คือ นักเรียนมีสวน
รวมในการเรียนและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง ทําใหนักเรียนกลาคิด กลา
แสดงออก นักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริงที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจําวันที่ใกลตัวนักเรียน ทํา
ใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ทั้งน้ีครูควรจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตาง ๆในชั้นเรียน 
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จัดมุมความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียน ทําใหนักเรียนสนใจในการเรียนสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการทาง
สติปญญาท่ีดี เกิดการเรียนรูและจดจําสิ่งท่ีไดเรียนรู 
 ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน จึงเปนการจัดการเรียนรูที่ สงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางาน
ของสมอง โดยมีขั้นตอนการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด ไดแก ทักษะการสังเกต 
ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจําแนกประเภท  ทําใหนักเรียนสามารถบอก
ลักษณะเฉพาะ  ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง  นักเรียนสามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางใน
สถานการณใหม นักเรียนสามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง และนักเรียนสามารถอธิบาย
สรุปความหมายสิ่งท่ีเปนตัวอยาง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียน  ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู  โดยครูใชคําถามกระตุนเพื่อใหนักเรียนคนหาคําตอบ  เปนการทาทาย
ความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน การมีปฏิสัมพันธที่ดีรวมกันระหวางครูและนักเรียน 
เนื่องจากสมองจะทํางานไดดี เมื่อนักเรียน มีจิตใจ อารมณเบิกบาน ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
ในสิ่งที่เรียน สามารถสรางองคความรู ไดดวยตนเอง นําไปใชในชีวิตประจําวันและในสถานการณ
ใหมได สามารถดํารงชีวิตในสังคมที่มีความยุงยากซับซอนไดเปนอยางดี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง   
เงินทองของมีคา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุมทดสอบ
กอนหลัง (The One - Group  Pretest - Posttest  Design)โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนิน 

การวิจัยดังนี้ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

                 1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557  จํานวน 6  หองเรียน  มีนักเรียน 258 คน  

     1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 มีนักเรียนจํานวน 44 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการ
จับสลาก (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 
2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรตน  (Independent Variables) คือการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน   
 2.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) 
         2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา  

 2.2.2 การคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียน 
 2.2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน  
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3. ระยะเวลาในการทดลอง 

             ผูวิจัยใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557  
จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 

 

4. เน้ือหาในการทดลอง 
 ผูวิจัยนําเน้ือหาในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร มาตรฐาน  ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจ หลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  และมาตรฐาน  ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก  หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง เงินทองของมีคา  จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งมีเนื้อหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร ประกอบไปดวยเนื้อหาดังน้ี  1) การประกอบอาชีพดีมีรายได  2) รายรับและจายของ
ครอบครัวและตนเอง  3) เงินออมของฉัน  4)ใชจายอยางฉลาด  5) บันทึกเศรษฐีนอย 

 

5. แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองแบบแผนการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน  (Pre-Experimental Design) แบบหน่ึงกลุมทดสอบ
กอนหลัง (One- Group Pretest- Posttest Design)  (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 114) ดังแผนภูมทิี่ 2 

 

การทดสอบกอนทดลอง ทดลอง การทดสอบหลังการทดลอง 
O1 x O2 

 

แผนภูมทิี่ 2 แบบแผนการวิจัย 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
 O1 หมายถึงการทดสอบกอนเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 O2 หมายถึงการทดสอบหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 X หมายถึง การทดลองการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
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6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ซึ่ง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  5 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1) 
ขั้นเตรียมการ  ขั้นที่ 2) ขั้นรับรู   ขั้นท่ี 3) ขั้นการขยายรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นท่ี 4 ) ขั้นสรางความ
ทรงจํา  และ ขั้นที่ 5) ขั้นบูรณาการเพ่ือนําไปใช 
 ผูวิจัยจึงสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ไว
สําหรับสอน จํานวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรูละ 2 ชั่วโมง ใชเวลา 10 ชั่วโมง  เปนเวลา  
5 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดของเน้ือหาและเวลา ตามตารางท่ี 6 ดังน้ี 

 

 ตารางที่ 3 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา 
 

ท่ี เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
1 การประกอบอาชีพดีมีรายได 2 

2 รายรับและจายของครอบครัวและตนเอง  2 

3 เงินออมของฉัน  2 

4 ใชจายอยางฉลาด   2 

5 บันทึกเศรษฐีนอย 2 

รวม 10 
  
 6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา เปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest – Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน1 ฉบับ เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดใชตัวเลือก 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคาคะแนนคือถูก
ได 1 คะแนนผิดได 0 เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 6.3 แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน เปนแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน เปนแบบทดสอบ
หลังเรียน  (Posttest) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  จํานวน1 ฉบับ เปนแบบวัดเชิง
สถานการณ ชนิดใชตัวเลือก 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคาคะแนนคือถูกได 1 คะแนน
ผิดได 0 เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

 6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองฐาน เร่ือง เงินทองของมีคา จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตราประมาณคา 3 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ใชสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ืองเงินทองของมีคา ซึ่งกําหนดคา 3 ระดับ มาก  ปานกลาง  
นอย  สอบถามในดานการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจาก 

การเรียนรู จํานวน10 ขอ 

 

7. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
                       7.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน จํานวน 5 แผน จํานวน 10 
ชั่วโมง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เงินทองของมีคา มีเนื้อหา
ดังน้ี 1) การประกอบอาชีพดีมีรายได 2) รายรับและจายของครอบครัวและตนเอง 3) เงินออมของ
ฉัน    4)ใชจายอยางฉลาด  5) บันทึกเศรษฐีนอย โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
 7.1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู คุณภาพผูเรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 7.1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานและการคิดเชิงมโนทัศน 
 7.1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง เงินทองของมีคา โดยใชสมองเปนฐาน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  จํานวน 5 แผน เวลา 10 ชั่วโมง องคประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรูประกอบดวย 1) มาตรฐานการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด  3) ขอสรุปท่ัวไป 4) จุดประสงคการ
เรียนรู 4) สาระการเรียนรู 5) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค 7) ชิ้นงาน
และภาระงาน 8) การวัดและประเมินผล 9) กิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1ขั้น
เตรียมการ  ขั้นที่ 2 ขั้นรับรู  ขั้นที่ 3 ขั้นการขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม ขั้นท่ี 4 ขั้นสรางความทรงจํา  
และ ขั้นที่ 5 ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช 10) สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 11) ภาคผนวก
ประกอบแผน ประกอบดวย ใบงาน ใบความรู และอ่ืนๆเสนอแผนการจัดการเรียนรู   ตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ   3 คน เพื่อตรวจความถูกตอง ดานองคประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  
เนื้อหา  วิธีสอน  สื่อการสอน  และการวัดผลประเมินผล ใหคําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใน
สวนที่ยังไมสมบูรณ 
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 7.1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา โดยการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 7.1.5 นําแผนการจัดการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา การจัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย  1) 
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  2) ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานวัดผล 1คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  (Index  of  Item  Objective: IOC)  ซึ่งผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค ) คาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต .50 ขึ้นไปถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมีกําหนดคะแนนในการประเมิน ดังน้ี 
( มาเรียม  นิลพันธุ, 2549: 177 ) 

 +1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
    0 หมายถึง ไมแนใจแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองจุดประสงค 
  -1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองจุดประสงค 

 

 โดยสรุปขั้นตอนในการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใชสมองเปนฐาน  ซึ่งมี 
ขั้นตอน  ดังแผนภูมิที่ 3 
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ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

 

 

ศึกษาหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานและ 

การคิดเชิงมโนทัศน 
 

 

สรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เงินทองของมีคา  ดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  เสนอแผนการจดัการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 

 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ง เงินทองของมีคา  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

 

นําแผนการจัดการจัดการเรียนรู เรื่อง  เงินทองของมคีา  ดวยการจดัการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

    ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective : IOC) 

 

 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

เพื่อปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

 

แผนภูมทิี่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 
  7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเงินทองของมีคา ใชเปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest–Posttest) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน1 ฉบับ เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดใชตัวเลือก 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคาคะแนนคือถูก
ได1 คะแนนผิดได 0 เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
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7.2.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ 

วัฒนธรรมตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐาน 

การเรียนรู คุณภาพผูเรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

 7.2.2 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือ และ
เอกสารที่วาดวยการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร  
 7.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
วัตถุประสงค และครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตร โดยจัดทําตารางวิเคราะหเนื้อหา ตามแนวคิดของ
แอนเดอรสัน และแครธโวธ (Anderson and Krathwohl, 2000) ดังตารางท่ี 6 และกําหนดน้ําหนัก
เนื้อหาตามความสําคัญแลวจึงกําหนดจํานวนขอสอบทั้งหมดท่ีตองการใชจริง และคํานวณหา
จํานวนขอสอบในแตละเนื้อหา แตทั้งน้ีตองสรางไวมากกวาจํานวนขอสอบที่ใชจริง เนื่องจาก
ขอสอบบางขออาจไมไดคุณภาพ 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับระดับพุทธิพิสัยของ 

 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา 
 

ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู 

คว
าม
รูค
วาม

จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รนํ
าไป

ใช
 

กา
รวิ
เคร

าะห
 

กา
รป
ระ
เมิน

คา
 

สร
างส

รร
ค 

รวม 

(ขอ) 

ส.3.1  
ป.2/2 

นักเรียนสามารถบอกท่ีมา
ของรายไดและรายจายของ
ตนเองและครอบครัว 

1 1 - - - - 2 

ส.3.1  
ป.2/4 

นักเรียนสามารถสรุปผลดี
ของการใชจายท่ีเหมาะสมกับ
รายไดและการออมได 

- 1 1 1 1 - 4 

ส.3.1  
ป.2/5 

นั ก เ รี ยนส าม า รถ บั น ทึ ก
รายรับรายจายของตนเองได 
 

- 1 1 1 - - 3 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับระดับพุทธิพิสัยของ          
 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา (ตอ) 
 

ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู 

คว
าม
รูค
วาม

จํา 

คว
าม
เขา

ใจ 

กา
รนํ
าไป

ใช
 

กา
รวิ
เคร

าะห
 

กา
รป
ระ
เมิน

คา
 

สร
างส

รร
ค 

รวม 

(ขอ) 

ส.1.1  
ป.2/5. 

นักเรียนชื่นชมการทําความดี
ของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลัก
ศาสนา 

- - 1 1 1 - 3 

ส.2.1 

ป.2/1 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กติกา กฎระเบียบและ
ห น า ท่ี ที่ ต อ ง ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน   

- - 1 1 1 - 3 

ส.4.2 
ป.2/1 

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการ
สืบคนขอมูลอยางงายได  

1 1 1 - - - 3 

ส.4.2 
ป.2/2 

นักเรียนสามารถบอกวิถีชีวิต
ของคนใน ชุมชนด านก า ร
ประกอบอาชีพ จากอดีตถึง
ปจจุบันได 
 

1 1 - - - - 2 

รวม 3 5 5 4 3 - 20 

 

                     สําหรับแบบทดสอบท่ีจัดทําคร้ังน้ีมี 1 ฉบับ แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple  Choice) 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยสรางขอสอบจํานวน 40 ขอ  
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 เมื่อตรวจสอบหาคุณภาพแลว  จึงเลือกนําไปใชจริง 20 ขอ มีวิธีการตรวจให1คะแนน ถาคําตอบน้ัน
ตอบคําถามถูกตองและถาตอบคําถามผิดหรือเวนวางไวหรือตอบเกินกวา 1คําตอบ ให 0 
 7.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองตรงตามเน้ือหา แลวนําไปปรับปรุงแกไข 
ดังน้ี 1) แกไขคําถามใหสอดคลองกับระดับพุทธิพิสัย 2) แกไขการใชภาษาใหเหมาะสม และ3)
แกไขตัวเลือกถูกผิดที่เดนชัด 
 7.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไข ใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน และผูเชี่ยวชาญดาน
วัดผล ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective: IOC) ซึ่งผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 7.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ที่ปรับปรุง
แกไข จํานวน40 ขอ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กลาวคือ 1) แกไขการใชภาษากับขอคําถามและ
ตัวเลือกตาง ๆใหชัดเจน และ2)แกไขขอคําถามกับพฤติกรรมของการวัดใหเหมาะสม  หลังจากน้ัน
นําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  จํานวน 
44 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  และผานการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา มาแลว เพื่อนํามาตรวจให
คะแนนหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคาความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .20 - .80 และคา
อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 20 ขอ 
ใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริง  จากขอสอบทั้งหมด 40 ขอ โดยผลการวิเคราะห
ขอสอบที่ผูวิจัยเลือกมาน้ัน มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .55 - .80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยู
ระหวาง .31- .69  (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค)  
 7.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานเกณฑ และผูวิจัยไดคัดเลือก
ไวจํานวน 20 ขอ ไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของขอสอบทั้งฉบับดวยสูตร KR – 20 ของ 

คูเดอร ริชารดสัน (Kuder- Richardson Formular 20) ซึ่งผลการิเคราะหมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .89 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค)  
  7.2.8 นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จํานวน 44 คน 
 สรุป ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ดังแผนภาพท่ี 4 
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ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู คุณภาพผูเรียน 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 

 

ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือและเอกสารท่ีวาดวยการวัดผลและ 

ประเมนิผลตามหลักสูตร 
 

 

 

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทีค่รอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัด  แบบปรนัยเลือกตอบ 

ชนิด 3 ตัวเลือกรวม 40 ขอ 

 

 

 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบแลวมาปรับปรุง 

แกไขแลว   นําไปทดสอบคาความยากงายตามเกณฑ และคาอํานาจจําแนกคัดเลือกขอสอบ 20 ขอ 

 

 

 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนบุาลกาญจนบุรี 
ที่ไมใชกลุมตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหความเช่ือมั่น 

 
 

 

นําแบบทดสอบไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสราแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
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 7.3 การสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
 การสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน มีลักษณะเปนแบบวัดประเภทปรนัยชนิด 3 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  เพื่อวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
   ขั้นตอนในการสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน มีดังนี ้

7.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสรางแบบวัดการคิดเชิง 

มโนทัศน เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
      7.3.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คําอธิบายรายวิชา 

โครงสรางราย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตัวชี้วัด ในสาระเศรษฐศาสตร  
หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองเงินทองของมีคา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบวัดการคิดเชิง 

มโนทัศน 
 7.3.3 สรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน หลังเรียน ซึ่งเปนแบบวัดเชิงสถานการณ
ประเภทปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เพื่อวัดการคิดเชิงมโนทัศน ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1) สามารถบอก ลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวมของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง 2) สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยาง
ในสถานการณใหม 3) สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งที่เปนตัวอยาง 4) สามารถอธิบายสรุปความหมาย
สิ่งที่เปนตัวอยาง ตามตารางท่ี 7 

 

 ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนขอสอบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
 

การคิดเชิงมโนทัศน จํานวนขอสอบ 

ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งที่เปนตัวอยาง 5 

ดานที่ 2 สามารถระบุสิ่งที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม 5 

ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งที่เปนตัวอยาง 5 

ดานที่4 สามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งที่เปนตัวอยาง 5 

รวม 20 
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 ระดับเกณฑการประเมินคุณภาพของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                         คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 - 5.00  หมายถึง  การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ดีมาก 
                        คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 - 4.50  หมายถึง  การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ดี 
                        คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 - 3.50  หมายถึง  การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ปานกลาง 
                        คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 - 2.50  หมายถึง  การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ พอใช 
                        คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 -1.50   หมายถึง  การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ปรับปรุง 

 

 7.3.4นําแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองทางภาษา เนื้อหา และความสอดคลองของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน ใน
แตละขอกับจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไข ดังน้ี 1) ปรับปรุงแกไขสถานการณให
นําสูการวัดการคิดเชิงมโนทัศน 2) แกไขขอคําถามใหเหมาะสม และสอดคลองการคิดเชิงมโนทัศน
ในแตละดาน  
  7.3.5นําแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  ที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 คนไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน และผูเชี่ยวชาญดานวัดผล
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของของเน้ือหา ภาษา และคุณลักษณะท่ีตองการวัด
และคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective: IOC) ซึ่งผลการให
ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา มีคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา สูงสุด 
เทากับ1.00 และความเท่ียงตรงของเนื้อหาต่ําสุดเทากับ .67 มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ .93 (รายละเอียดอยู
ในภาคผนวก ค)  
 7.3.6นําแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน ที่ผานการตรวจสอบและประเมินผลจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง กลาวคือ 1) ปรับปรุงแกไขสถานการณและ ปรับ
ขอคําถามท่ีนําไปสูการวัดการคิดเชิงมโนทัศน 2) ปรับขอคําถามใหใชภาษาที่เหมาะสม 3)แกไข
ตัวเลือกถูกผิดท่ีเดนชัด  แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือความ
สมบูรณยิ่งข้ึน จากน้ันนําไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 /4 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง และผานการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา มาแลว เพื่อนํามาตรวจใหคะแนนหาคุณภาพของ
แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน โดยหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยผูวิจัยคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป 
คัดเลือกแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน จํานวน 20 ขอ ใชเปนแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนจริง  จาก
ขอสอบทั้งหมด 40 ขอ โดยผลการวิเคราะหขอสอบท่ีผูวิจัยเลือกมานั้น มีคาความยากงาย ( p) อยู
ระหวาง .52 - .80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .31- .66  (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค) 
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และวิเคราะหความเชื่อมั่น(Reliability)  ของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน ของขอสอบท้ังฉบับดวย
สูตร KR–20 ของคูเดอร ริชารดสัน(Kuder- Richardson Formular 20) ซึ่งผลการิเคราะหมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .91 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค) 
  7.3.7 นําแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนที่คัดเลือกไปใชกับกลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 44 คน 

 

 สรุป ขั้นตอนการสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน ดังแผนภาพที่ 5 

                        
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกับการสรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 

 

 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนอนุบาลกาญจนบุรี คําอธิบายรายวิชา โครงสรางราย 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตัวช้ีวัด ในสาระเศรษฐศาสตร 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่องเงินทองของมีคา 

 

 

สรางแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนเปนแบบวัดเชิงสถานการณประเภทปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ 

 

 

นําแบบวัดการคดิเชิงมโนทศัน ใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ 

ตรวจสอบแลวมา  ปรับปรุงแกไข  แลวนําไปทดสอบคาความยากงายตามเกณฑ และ 

คาอํานาจจําแนกคัดเลือกขอสอบ 20 ขอ 

 

 

นําแบบวัดการคดิเชิงมโนทศัน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหความเช่ือมั่น 

 

 
นําแบบวัดการคดิเชิงมโนทศัน ไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

 

 

 แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสราแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
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 7.4 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ในการสรางแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการ
เรียนรู  โดยใชสมองเปนฐาน  เร่ือง เงินทองของมีคา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
มีขั้นตอนในการสรางและการเก็บขอมูล  ดังนี้ 
 7.4.1 ศึกษา หลักการ และวิธีการสรางแบบสอบถาม 

 7.4.2 ศึกษาแนวคิดหลักการ การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน   
 7.4.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามเนื้อหาท่ีวางไว โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน เร่ืองเงินทองของมีคา      
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในดานเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจาก
การเรียนรู  จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสราง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใช สมองเปนฐาน เร่ือง เงินทองของมีคา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เปน
แบบสอบถามแบบประเมินคา (Rating scale) มี 3  ระดับ  โดยผูวิจัยใชเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 3 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ในระดับมาก 
 2 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ในระดับ 

ปานกลาง 
 1 หมายถึง นักเรียนเห็นดวยตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานในระดับนอย 

 สําหรับการใหความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหแปล
ความหมายโดยเกณฑของ เบสท (Best, John W.1981, อางถึงในบุญชม  ศรีสะอาด 2538: 66) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  2.50 - 3.00  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 7.4.4นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตองตรงตามเน้ือหา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

  7.4.5นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนไดแก ผูเช่ียวชาญเน้ือหา 
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีการสอน และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ของของเน้ือหา ภาษา และคาดัชนีความสอดคลอง (Index   of   Item  Objective: IOC) ซึ่งผลการให
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.00 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ค)  
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 7.4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางจริง 
  

 โดยสรุปการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  เร่ือง เงินทองของมีคา ดังแผนภาพท่ี 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
 

8. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2557 รวมท้ังสิ้น 5 สัปดาห 
วิธีการทดลองการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 8.1 ขั้นเตรียมกอนการทดลอง 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ การสรางแบบสอบถามจากหนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
โดยใช วิธีของลิเคอรท (Likert ) 

ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating scale)  จํานวน 10 ขอ โดยสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนท่ีมีตอ 

การจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถาม เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ดานเน้ือหา  และผูวิจัยนําแบบสอบถามไปปรบัปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบหาคา IOC จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนํา 

ของผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแกไขแลว  ไปสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนหลัง 
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
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 8.1.1 ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ คือแผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 8.1.2 ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลเพ่ือทําการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยไปเสนอตอ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

 8.1.3 ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับนักเรียน และแนะนําวิธีการเรียนรูดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 8.1.4 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน  
44 คนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 

 8.2 ขั้นดําเนินการสอน 

  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) เปนการเตรียมสมองสําหรับการ
เชื่อมโยงการเรียนรู   
 ครูจัดเตรียมบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมภายในช้ันเรียน  โดยจําลองสถานการณ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน โรงพยาบาล ตลาด 
ธนาคาร เปนตน เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู      
 ขั้นที่ 2 ขั้นรับรู (Acquisition Stage) เปนการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม 
สมองจะเชื่อมโยงระหวางขอมูลความรูเดิมกับความรูใหม  
 ครูเชื่อมโยงการเรียนรู โดยครูใหนักเรียนอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติ ที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน หมอ พยาบาล ตํารวจ ทหาร 
พอคา แมคา พนักงานธนาคาร เปนตน เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  
 ขั้นที่ 3 ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration Stage) นักเรียนจะเรียนรูโดยการ
ใชขอมูล และขอคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเช่ือมโยงการเรียนรูและเพื่อตรวจสอบแกไขขอมูลที่ผิดพลาด  

  ครูใชสื่อการเรียนรูโดย ใหนักเรียนดูวีดีทัศน เลานิทาน  ยกตัวอยางสถานการณ 
จากนั้นครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม  เพื่อพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนของ
นักเรียน และครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม 
  ขั้นที่  4 ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stage) สมองจะทํางานภายใต
สถานการณที่เกิดขึ้นโดยดึงขอมูลจากการเรียนรูรวมท้ังอารมณและสภาพทางรางกายของผูเรียนใน
เวลาน้ันมาใชแบบไมรูตัวเปนไปโดยอัตโนมัติ   
       ครูจัดบรรยากาศในการเรียนรู ใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย มีความสุข สนุกสนาน  
การเสริมแรงทางบวกมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน หลีกเลี่ยงการลงโทษ  ความเครียด ความวิตก
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กังวล มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู  และใหนักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  โดยใหนักเรียนแขงขันเกม หรือออกมาเลาเร่ืองหนาช้ันเรียน ครูและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกัน จากการท่ีครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดตอบคําถาม และนักเรียน
รวมกันสรุปคําตอบ 
 ขั้นที่5 ขั้นบูรณการเพื่อนําไปใช (Functional Integration Stage)นักเรียนจะ
ประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม    
  ครูจัดเตรียมใบความรูและใบงานท่ีเกี่ยวกับสถานการณ ใหม ใหนักเรียนศึกษาใบ
ความรูและทําใบงานเพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 8.3 ขั้นสุดทายหลังจากการทดลอง  
 8.3.1 หลังผูวิจัยสอนครบทุกแผน การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ผูวิจัยทํา
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1โดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ และ แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนจํานวน 20 ขอ 

แลวเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหผลตอไป 

 8.3.2 ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  เพื่อนําขอมูลและขอเสนอแนะจากการ
สอบถามมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
9. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

 9.1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังน้ี 

  9.1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตรวจสอบความเท่ียงตรง
(Validity) โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงค (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) 
  9.1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) และหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับ
จุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคาความยากงาย (P) และมีคาอํานาจจําแนก (r) และ
ตรวจสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร
ของคูเดอรและริชารดสัน (Kuder Richardson Formular 20) จากสูตร KR – 20 
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 9.1.3การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศนโดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) และหาคาความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการ
เรียนรู  (Index of Item Objective Congruence: IOC)  ตรวจสอบหาคุณภาพของแบบการคิดเชิงมโน
ทัศน โดยหาคาความยากงาย (P) และมีคาอํานาจจําแนก (r) และตรวจสอบหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน โดยใชสูตรของคูเดอรและริชารดสัน ( Kuder 

Richardson Formular 20) จากสูตร KR – 20 

 9.1.4 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับ
จุดประสงค((Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 9.2 การทดสอบสมมติฐาน 

 9.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง การจัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน โดยวิเคราะหคาทางสถิติ  คือ คาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และใช
สถิติทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน ( t – test dependent )  
 9.2.2 วิเคราะหการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน จากแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน มีคาระดับการคิดเชิงมโนทัศน 5 ระดับไดแก ดีมาก 

ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง  โดยวิเคราะหคาทางสถิติ  คือ ใชคาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑดังตอไปน้ี 
                             คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00  หมายถึง การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ดีมาก 
                             คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ดี 
                             คาเฉลี่ยระหวาง 2.51– 3.50 หมายถึง การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับปานกลาง 
                             คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-  2.50 หมายถึง การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ พอใช 
                            คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 -1.50  หมายถึง การคิดเชิงมโนทัศนอยูในระดับ ปรับปรุง 
 9.2.3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน มีคาระดับความคิดเห็น 3 ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง นอย โดย
วิเคราะหคาทางสถิติ  คือ ใชคาเฉลี่ย ( X  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบ
กับเกณฑดังตอไปน้ี 
 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

         การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาการคิด
เชิงมโนทัศน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  กอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน ซึ่งไดมา
จากวิธีสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา 3) แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองฐาน ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดย แบงเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 
 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง 
เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 
เปนฐาน 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน เร่ืองเงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีตอจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองเงินทองของมีคา      
               ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

   ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  เ ร่ืองเงินทองของมีคา  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จํานวน 44 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง โดย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 8 ดังนี ้
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ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้น    
                  ประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 
( X  ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t p 

กอนเรียน 44 20 11.61 2.43 18.96 .00 
หลังเรียน 44 20 15.91 2.06 

*p< 0.05  
  

 จากตาราง  พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนที่ ( X  =15.91 ,S.D. = 2.06 ) 
สูงกวา คาเฉลี่ยกอนเรียน ( X   = 11.61 ,S.D. = 2.43 ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
 
ตอนท่ี 2 ผลการศึ กษาการคิ ด เชิ งมโน ทัศน  เ ร่ื อ ง เ งินทองของมีค า  ของนั ก เ รี ยนชั้ น                   

ประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  
   ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2  ผูวิจัยไดศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  ซึ่งมี
รายละเอียดตามตารางท่ี 9 ดังนี ้
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ตารางที่ 7 คะแนนเฉล่ียการคิดเชิงมโนทัศน เร่ืองเงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                  ปที่ 2  ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  

การคิดเชิงมโนทัศน คะแนนเต็ม หลังเรียน 
X  S.D ระดับ ลําดับที ่

1.สามารถบอก ลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะรวม ของส่ิงที่เปนตัวอยาง 

5 4.27 1.03 ดี 1 

2.สามารถระบุ ส่ิงที่เปนตัวอยาง 
ในสถานการณใหม 

5 3.77 2.00 ดี 3 

3.สามารถจําแนก จัดกลุม  
ส่ิงที่เปนตัวอยาง 

5 4.03 1.94 ดี 2 

4.สามารถอธิบายสรุปความหมาย 
ส่ิงที่เปนตัวอยาง 

5 3.42 1.43 ปานกลาง 4 

เฉลี่ยรวมแตละดาน 5 3.87 1.60 ดี  
 

        จากตารางที่ 9 สรุปไดวา คะแนนการคิดเชิงมโนทัศน เร่ืองเงินทองของมีคา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ภาพรวมอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ย ( X = 3.87, S.D = 1.60 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยการเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดดังน้ี ดานสามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง ( X  = 4.27, S.D = 
1.03) ดานสามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง ( X  = 4.03, S.D = 1.94) ดานสามารถระบุสิ่งท่ี
เปนตัวอยางในสถานการณใหม ( X  = 3.77, S.D =2.00) และ ดานสามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่ง
ที่เปนตัวอยาง ( X = 3.42, S.D = 1.43) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน จํานวน 44 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน แบงเปน 3 ตอน คือ ดานการกิจกรรมการเรียนรู  ดาน
บรรยากาศในการเรียนรู  และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู และเรียงลําดับเปนรายขอ โดย
ใช คาเฉลี่ย ( X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนําผลสรุปของการวิเคราะหมาเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว ดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 8  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย    
                   ใชสมองเปนฐาน 
 

ความคิดเห็น X  S.D ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ
ที ่

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมและการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสประสบการณจริงที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน 

2.84 .37 มาก 3 

2. กิจกรรมและการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏบิัติกจิกรรมการเรียนรู 
ดวยตนเอง 

3.00 .00 มาก 1 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริม
ใหนักเรียนไดพัฒนาการคดิเชิงมโนทัศน 

2.77 .42 มาก 4 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริม
ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน 

2.86 .35 มาก 2 

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.86 .28 มาก (2) 
ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะเรียนรูส่ิงตางๆ 2.84 .37 มาก 3 
6. นักเรียนมีความสุขจากการไดลงมือปฏบิัติกิจกรรม 2.93 .35 มาก 1 
7. นักเรียนมีความสนุกสนานตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.89 .32 มาก 2 

รวมดานบรรยากาศการเรียนรู 2.88 .34 มาก (1) 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  
8.การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียน
เกิดทักษะการสังเกต  ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจดั
กลุม ทักษะการจําแนกประเภท 

2.77 .42 มาก 2 

9. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนสามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวมของส่ิงที่
เปนตัวอยาง สามารถระบุส่ิงทีเ่ปนตัวอยางในสถานการณ
ใหม สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง  สามารถ
อธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตวัอยาง 

2.84 .37 มาก 1 
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ตารางที่ 8  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย  
                   ใชสมองเปนฐาน (ตอ) 

 
ความคิดเห็น X  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 
ลําดับ
ที ่

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
10.การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญเก่ียวกับ เรื่องเงินทองของมคีา และ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

2.73 .45 มาก 3 

รวมดานประโยชนที่ไดรบัจากการเรียนรู 2.78 .41 มาก 3 
รวมท้ังหมด 2.84 .34 มาก (3) 

 
         จากตารางที่11  สรุปไดวาความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ

จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 2.84 , S.D = .34) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน มีดังนี้  ดานบรรยากาศการเรียนรู ( X = 2.88 , S.D = .34) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
( X = 2.86, S.D = .28) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ( X  = 2.78, S.D = .41 ) ตามลําดับ ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่3 ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 
                      ดานบรรยากาศการเรียนรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย
ดังน้ี นักเรียนมีความสุขจากการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ( X  = 2.93, S.D = .35) นักเรียนมีความ
สนุกสนานตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 2.89, S.D = .32) และนักเรียนมีความสนใจท่ีจะ
เรียนรูสิ่งตางๆ ( X  = 2.84, S.D = .37) ตามลําดับ 
                       ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป
นอยดังน้ี กิจกรรมและการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ( X  = 3.00, S.D =.00)กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน  ( X  = 2.86, S.D =.35) กิจกรรมและการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสประสบการณจริงท่ีเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน ( X  = 2.84, S.D =.37) และกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ( X  = 2.77, S.D =.42) ตามลําดับ 
                      ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปนอยดังน้ี  การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนสามารถบอก
ลักษณะเฉพาะ ลักษณะ รวมของสิ่งที่เปนตัวอยาง สามารถระบุสิ่งที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 
 

 

สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง  สามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ีเปนตัวอยาง( X  = 
2.84, S.D =.37) การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการสังเกต  
ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจําแนกประเภท) ( X  = 2.77, S.D = .42) และ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญเกี่ยวกับ เร่ืองเงินทอง
ของมีคา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( X  = 2.77, S.D = .42) ตามลําดับ 
          จากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
นั้น สงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง ไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
นักเรียนเกิดความรูสึกตื่นเตน ทาทายและเพลิดเพลินกับการเรียน เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนรู
ที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง สวนในดานบรรยากาศในการเรียนรู ครูจัดเตรียมบรรยากาศ
ในการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู มีความสุข สนุกสนานตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการสังเกต  ทักษะการเปรียบเทียบ  
ทักษะการจําแนก จัดกลุม และสามารถบอกลักษณะเฉพาะ  ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง  
สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม และ
สามารถอธิบายสรุปความหมายจากสิ่งที่เปนตัวอยาง สงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาท่ี
เรียน และไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

                     การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง  
เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
โดยมีวัตถุประสงค 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 2) ศึกษาการ
คิดเชิงมโนทัศน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
กาญจนบุรี อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2557  จํานวน 6  หองเรียน  จํานวน 258 คน โดยการวิจัยในคร้ังน้ี 
ผูวิจัยใชแบบจําลองการทดลอง  (Pre Experimental Design) แบบกลุมเดียวมีการสอบกอนและหลัง  
(One - Group  Pretest –Posttest  Design) 
                     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา 
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 5 แผน 
ผูวิจัยใชเวลาในการจัดการเรียนรูกับนักเรียน จํานวน 10 ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา  แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  เปนแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3) แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน เปนแบบวัดเชิงสถานการณ 
เร่ือง เงินทองของมีคา แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยวัดการคิดเชิงมโนทัศน 4  ดาน 
ประกอบดวย ดานสามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง ดานสามารถระบุ
สิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม  ดานสามารถบอกลักษณะเฉพาะลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปน
ตัวอยาง ดานสามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ีเปนตัวอยาง เปนแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน ที่
ผูวิจัยสรางข้ึน3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองฐาน เร่ือง เงินทองของมีคา เปนแบบมาตราประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชสมองฐาน ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนรู และดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนรู จํานวน 10 ขอ ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหา เฉลี่ย( X  )สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน  (t–test dependent) ทั้งน้ี
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

       การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง  
เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองเงินทองของมีคา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

2. การคิดเชิงมโนทัศน เร่ือง เงินทองของมีคา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับดี 
                      3. ความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
  

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง  
เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
                     1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ทั้งน้ี เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง โดยครูจัดบรรยากาศภายใน
ชั้นเรียน จัดสถานการณจําลองและใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ   เพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสกับ
ประสบการณจริง และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความสนใจในการเรียน การมีปฏิสัมพันธรวมกันที่ดีระหวางครูและนักเรียน โดยครูใชคําถาม
เพื่อใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม ทําใหนักเรียนไดพัฒนา การคิดเชิงมโนทัศน ดังจะเห็นไดจาก
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage Stage)
โดยครูจัดเตรียมบรรยากาศภายในชั้นเรียน จัดสถานการณจําลอง  นักเรียนไดเรียนรูจากสื่อการ
เรียนรูที่หลากหลาย เชน วีดิทัศน ของจริง  เพลง เกม สถานการณจําลอง และบทบาทสมมติ  เพื่อ
เตรียมความพรอมของสมองนักเรียน  และเชื่อมโยงความรูใหกับนักเรียน ขั้นที่ 2) ขั้นรับรู 
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(Acquisition Stage) นักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
ดวยตนเอง โดยนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติ จากสถานการณจําลองและบทบาทสมมติ ที่ครู
จัดเตรียมไว เพื่อเตรียมสมองของนักเรียนใหรับรูและซึมซับความรูใหม ซึ่งสอดคลองกับ ชัยวัฒน 
สุทธิรัตน (2552 : 28 - 29) ที่กลาวถึง ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) ซึ่งได
พัฒนามาจากทฤษฏีทางสติปญญาของเพียเจต ที่เช่ือวามนุษยจะเลือกรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจ และ
กระบวนการเรียนรู เกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning) ขั้นท่ี 3) ขั้นการ
ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration Stage) นักเรียนไดฝกการคิดเชิงมโนทัศน โดยนักเรียน
รวมกันตอบคําถามจาก นิทาน ขาว ตัวอยางสถานการณ ที่ครูเลาใหนักเรียนฟง เพื่อใหนักเรียนได
รวมกันสรุปความรู ซึ่งคําถามจะเปนคําถาม เพื่อใหไดคําตอบท่ีทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในเร่ืองท่ีเรียน และการทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูตาม
ศักยภาพของสมอง (Brain-based theory) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูตองเปนกระบวนการที่มี
ชีวิตชีวา (active)  บทเรียนหรือกิจกรรมตองทาทาย  ชัดเจน ไมคลุมเครือ  การใชสถานการณและ
การใชคําถามเพื่อพัฒนาการคิด  การมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางครูกับนักเรียน  และการให
ขอมูลยอนกลับ การเชื่อมโยงจะทําไดดี เมื่อครูใชการเปรียบเทียบสถานการณจําลอง  บทความ  
ตัวอยาง เทคนิคการปฏิสัมพันธแบบตาง ๆ (ชนาธิป  พรกุล, 2554: 34 - 35) ขั้นท่ี 4) ขั้นสรางความ
ทรงจํา (Memory Formation Stage) นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู โดยใหนักเรียนออกมาเลา
ประสบการณเกี่ยวเร่ืองที่เรียน  หนาชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนจดจําในเร่ืองที่เรียน  
 ทั้งน้ี ขั้นที่5) ขั้นบูรณาการเพื่อนําไปใช (Functional Integration Stage) นักเรียนไดนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในสถานการณใหม  จากใบงานท่ีครูไดกําหนดสถานการณ
ใหม เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ รีเนทเคน และ เจฟฟรีย เคน (Renate & Geoffrey Cain,1999: 79 - 78)  ที่กลาววา  
สมองเปนกระบวนการคูขนาน ดังน้ันในการจัดการเรียนรู ครูจึงตองใชเทคนิคและวิธีการเรียนรูที่
หลากหลาย  เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู  รางกาย อารมณและความเครียด 
ของนักเรียน มีความสําคัญกับการเรียนรู ทั้งน้ีสมองของนักเรียนเลือกที่จะรับรูและเรียนรูในสิ่งท่ีมี
ความหมาย  การจัดการเรียนรูจึงควรใชวิธีการท่ีทาทาย  ไดแก การสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนหา
คําตอบจากคําถาม   ครูควรจัดสภาพแวดลอม ใหเอ้ือตอการเรียนรู  เพื่อเช่ือมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหม ซึ่งการเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งในภาวะท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ  ครูผูสอนจึงควรสอดแทรกสิ่งท่ี
เปนประสบการณ การมีปฏิสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอม  การจัดการเรียนรู จึงควรจัดให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมจริงของนักเรียนโดยใหนักเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง ซึ่งจะทํา
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งข้ึน การเรียนรูที่ซับซอนเกิดข้ึนไดดีดวยการเผชิญกับความทาทาย 
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และการเรียนรูจะถูกยับยั้งเมื่อถูกทําใหเกิดความหวาดกลัว เชน การลงโทษ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จึงควรใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความสุข  อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พณศรา  มัทธุรศ  (2552: อางถึงใน ชัยวัฒน  สุทธิรัตน: 138-139) ที่ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองผลของการใช
ชุดกิจกรรมทางการเรียนการสอนตามหลักการใชสมองเปนฐานและความตระหนักตอการเปน
พลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดการสอนและวิธีการสอนตาม
หลักการใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และพัฒนาการของสมองแต
ละชวงวัย การจัดบรรยากาศช้ันเรียน  สิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อเชื่อมโยงความรู สงเสริมใหนักเรียน
สนใจเรียน  นักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับการทํางานของสมอง สงเสริมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูที่ดียิ่งข้ึน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากน้ีสอดคลองกับดูแมน (Duman. 

2006: Abstract) ที่ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลของการสอนโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิม อยางมีนัยสําคัญ และพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
สมองเปนฐาน มีแรงจูงใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบด้ังเดิม 
                      2. การคิดเชิงมโนทัศน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  ภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ทั้งน้ีเพราะ ครูจัดเตรียมสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในหองเรียน จัด
สถานการณจําลอง ใหนักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง จากการแสดงบทบาทสมมติ ที่ครูจัดเตรียมไว สงผลใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจําแนก
ประเภท การใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เชน วีดีทัศน  ตัวอยางบทความ  นิทาน เปนตน ครูใช
คําถามกระตุนใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามและสรุปความรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาการคิดเชิงมโน
ทัศน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) สามารถบอกลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง 2) สามารถระบุสิ่งท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม 3)สามารถ
จําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง 4) สามารถอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ีเปนตัวอยาง โดยการ
พัฒนาในแตละดาน ผูวิจัยไดใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เขามาเปนสิ่งท่ีสนับสนุนให
เกิดการคิดเชิงมโนทัศน ดังจะเห็นไดจากขั้นที่ 1 สามารถบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งท่ี
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เปนตัวอยาง ขั้นท่ี 3 สามารถจําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง และข้ันที่ 4 ) สามารถอธิบายสรุป
ความหมายสิ่งที่เปนตัวอยาง  จะมุงพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศนของนักเรียน โดยนักเรียนไดฝกทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานไดแก ทักษะสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจัด
จําแนก จากการที่นักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติ และครูใชคําถามใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม 
เพื่อสรุปความหมายของสิ่งที่เปนตัวอยาง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชนาธิป  พรกุล (2554: 123) 
ที่กลาววา การจัดการเรียนรูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียน มีการคิดเชิงมโนทัศนที่ถูกตอง ซึ่งสมองมี
ความสามารถ ในการสรางการคิด เชิงมโนทัศน จากการรับรูขอมูลเขามา แลวแยกแยะ จัดระเบียบ
ขอมูลท่ีซับซอนเปนหมวดหมู เพื่อใหงายตอการบันทึกเปนความทรงจํา และนํากลับมาใช เมื่อ
สมองรับขอมูลใหมที่คลายคลึงก็จะเขาใจไดงายข้ึน ถาสมองจัดระเบียบสิ่งตางๆไดดีมากเทาไร 
คนเราก็จะเขาใจเร่ืองราวตางๆไดดีขึ้นเทาน้ัน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ วิทวัฒน  
ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ  วีระธรรมโม (2549: 105) ที่กลาววา คนเราจะพยายามสรางมโนทัศน
ของสิ่งตางๆ และของเหตุการณตางๆอยูเสมอ เพราะการสรุปลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ ใน
ลักษณะมโนทัศนจะชวยลดภาระของสมองใหจดจํานอยลง เกณฑที่จะจดจําลักษณะปลีกยอยของ
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัว เพียงแตจําไวในลักษณะท่ีเปนหมวดหมู ซึ่งตอไปก็จะสามารถขยาย
ขอบขายความรอบรูของตนเอง  ใหกวางขวางออกไป นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
คชาภรณ จําปาอ่ิม (2548: 107) ที่ไดศึกษาการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  เพื่อ
พัฒนาทักษะทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนความเขาใจและทักษะทางคณิตศาสตรดานการสรางความคิดรวบยอดดีขึ้น  และนักเรียนมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และงานวิจัยของรัฐชาตร  แสงทอง (2550: 111) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง ผลการเรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟกที่มีตอความคิดเชิงมโนทัศน ความพึง
พอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลของการวิจัย พบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน
แบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟกมีความคิดเชิงมโนทัศนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟกอยูในระดับ
มาก 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนแบบคนพบรวมกับเทคนิคผังกราฟก มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและ ภัทรา มูลนอย (2550: 68 - 69) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระหวางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ  ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความคิดรวบยอดและแผนการ
จัดกิจกรรมตามปกติมีประสิทธิภาพ 84.63/77.90 และ 80.67/76.10 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
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กําหนด 2) แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความคิดรวบยอดและแผนการจัดกิจกรรมตามปกติมีดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.58 และ 0.56 แสดงวานักเรียนความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 58  และรอย
ละ 56  ตามลําดับ   3) กลุมที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความคิดรวบยอดกับกลุมท่ีเรียนดวย
การจัดกิจกรรมตามปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรไม
แตกตางกัน 4) กลุมเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความคิดรวบยอด และกลุมเรียนที่มีการจัด
กิจกรรมตามปกติ มีความคงทนในการเรียนรู 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี พบวาการคิดเชิงมโนทัศน ดานท่ี 1สามารถบอกลักษณะเฉพาะ
ลักษณะรวม ของสิ่งที่เปนตัวอยาง มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด เน่ืองจากนักเรียนไดฝกการคิดเชิงมโนทัศน
อยางตอเนื่อง โดยเร่ิมจากการบอกลักษณะเฉพาะ ลักษณะรวม ของสิ่งท่ีเปนตัวอยาง ระบุสิ่งท่ีเปน
ตัวอยางในสถานการณใหม จําแนก จัดกลุม สิ่งท่ีเปนตัวอยาง และอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ีเปน
ตัวอยาง ผานในลําดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ทั้ง 5 ขั้นตอน ซึ่งทําให
เกิดการพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ที่เปนระบบจนสามารถนําไปสู การอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ี
เปนตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พันธ  ทองชุมนุม (2547: 204-205)  ที่กลาววา การสราง
การคิดเชิงมโนทัศน เร่ิมตนจากการสัมผัสรับรู ปรากฏการณตาง ๆ และเม่ือไดรับรูจากสิ่งท่ีมี
ลักษณะรวมกันมีความสัมพันธกันเพ่ิมข้ึนหลายๆ คร้ัง นักเรียนก็จะสามารถนํามาสรุปรวมกันเปน
มโนทัศน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานท่ี 4 ทั้งน้ีเนื่องเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
จํากัด และนักเรียนขาดความรอบคอบในการสรุปความหมาย ตลอดจนนักเรียนมีประสบการณใน
การสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ นอย และความคิดความเขาใจของเด็กในวัยนี้ยังไมสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม 
ความสามารถดานการอธิบายสรุปความหมายสิ่งท่ีเปนตัวอยาง ก็ยังจัดเปนความสามารถท่ีสําคัญท่ี
ตองพัฒนาใหเกิดการคิดเชิงมโนทัศน ทั้งน้ีเนื่องจากการคิดเชิงมโนทัศน ชวยใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจในส่ิงท่ีเรียน สามารถนําความรู ไปประยุกตใช การคิดเชิงมโนทัศน เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน
การเรียน  ทั้งนี้สอดคลองกับ ดี  เชคโค(De  Cecco, 1977: 397–400) ที่กลาววา การคิดเชิงมโนทัศน 
ชวยลดการเรียนรูที่ซ้ําซอน เพราะเมื่อบุคคลมีความเขาใจมโนทัศนเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงแลว จะ
สามารถประยุกตใชมโนทัศนในการเรียนรูคร้ังตอไป โดยไมตองเรียนรูซ้ําเดิมอีก  ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู   
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานบรรยากาศการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู ตามลําดับซึ่ง ดานท่ีคาเฉลี่ยเปนลําดับแรก คือ ดาน
บรรยากาศการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะ ครูจัดเตรียมบรรยากาศภายในหองเรียน จัดสถานการณจําลอง
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน นักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริงและลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  สงผลใหนักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนรูอยางสนุกสนาน และมี
ความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทายความสามารถทางสติปญญา เนื่องจากนักเรียนได
พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน จากการที่ครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนไดตอบคําถามและการมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ทําใหนักเรียนสรุปอธิบายความหมายของมโนทัศนจากสิ่งท่ีเปน
ตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เจนเซน  (Jensen, 2000: 6) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน คือ การเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของสมอง  เปนการเรียนรูที่ตอง
ตอบคําถามท่ีวา อะไรบางท่ีดีตอสมอง ดังน้ันความหมาย  จึงเปนการเรียนรูที่ผสมผสานหรือ
รวบรวมหลากหลายทักษะความรู เพื่อนํามาใชในการสงเสริมการทํางานของสมอง ซึ่งเปนการนํา
ความรู การทํางานหรือธรรมชาติการเรียนรูของสมอง มาใชในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของสมองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2553: 
125 ) ที่กลาวถึง การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานวา สมองจะทํางานไดดี  เมื่อจิตใจ อารมณ
เบิกบาน และในการเรียนรูนั้น ครูตองสอนในสิ่งท่ีมีความหมายตอผูเรียน จึงจะทําใหผูเรียนสนใจ
ในการเรียน ไดใชความคิดจะทําใหสมองเจริญงอกงาม  
 ดานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานวา นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ทําให
นักเรียนมีความรู  ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเ รียน  ไดสัมผัสประสบการณจริงท่ีเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน และสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ซึ่งสอดคลองกับ เธียร พานิช 
(2544: 21) ที่กลาวา การจัดการเรียนรูตองใหผูเรียนไดทํางานท่ีมีความทาทายมีความตื่นตัวในการ
เรียนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับการทํางานของสมอง   จะทําใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกวาถูกทาทายไมนาเบ่ือ สามารถเรียนดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลินตอเนื่องเปน
เวลานาน   เนื่องจากเปนกระบวนการที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง  เปนการเรียนรูโดย
ธรรมชาติ  สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง  
 ทั้งน้ีดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู เนื่องจาก 
นักเรียนอยูในวัยเด็กเล็ก จึงยังมิไดนําความรูจากเร่ืองท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้ง 
เร่ือง เงินทองของมีคา เปนเร่ืองท่ีซับซอนสําหรับนักเรียน ทั้งน้ีเนื่องซึ่งนักเรียนยังมีประสบการณ
ในเร่ืองท่ีเรียนไมมากนัก จึงอาจทําใหเปนเร่ืองท่ีไกลตัวสําหรับนักเรียน และนักเรียนมีความรูสึก
ตื่นเตนกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในหองเรียน จากสถานการณจําลองท่ีครูจัดเตรียม
ขึ้นมากกวาประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู และนักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จากการที่นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับ
การเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ชนาธิป  พรกุล( 2554: 34 - 35)  ที่กลาววา ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัว
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ผูเรียนมีผลตอการเรียนรูทั้งสิ้น จึงตองจัดสิ่งแวดลอมหรือสื่อใหเอ้ือตอการคิด  กิจกรรมมีความ
สนุก  มีความหมาย  ครูใหโอกาสผูเรียนมีเวลาไดรับประสบการณ  จากการทํากิจกรรมที่ใชสมอง
และเรียนรูเนื้อหา  ผูเรียนจะสามารถเพิ่มพูนความเขาใจ  

 เมื่อกลาวโดยภาพรวมไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง และพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย โดยครู
จัดเตรียมบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในชั้นเรียน จัดสถานการณจําลองท่ีใกลเคียงกับ
สถานการณจริง เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนในการเรียน และกระตุนความสนใจของ
นักเรียน สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงท่ีหลากหลาย 
ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  สงเสริมใหนักเรียนเกิดการคิดเชิงมโนทัศน ซึ่งเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการคิดประเภทอ่ืน ๆ จึงทําใหภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยูในระดับดี  ซึ่ง
สอดคลองกับ ณัฐสุภางค  ยิ่งสงา (2550: 107) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบการอานจับ
ใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดกิจกรรม
ตามหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู   
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานมีผลการอานจับใจความภาษาไทย และการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู และอรวรรณ  บุญสมปาน (2551: 81) ที่ได
ศึกษาวิจัย เร่ือง การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานเพื่อสงเสริมความรูดานคําศัพทและ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา  ความรู
ดานคําศัพทภาษาอังกฤษและความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน   หลังการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานผานเกณฑที่กําหนด    
 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง  
เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

ผูวิจัยไดเสนอแนะไดดังตอไปนี้ 
 

                     1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
                            1.1 จากการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่ผูวิจัยจัดการเรียนรู
ตามข้ันตอนพบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเตน กับบรรยากาศในชั้นเรียน สิ่งแวดลอมที่
ใกลเคียงกับสถานการณจริง ดังน้ันหากคุณครูนําไปใช ครูควรตองจัดเตรียมบรรยากาศในชั้นเรียน 
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สิ่งแวดลอมใหใกลเคียงกับสถานการณจริง จัดเตรียมสื่ออุปกรณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับเน้ือหาท่ี
เรียน เพื่อเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี 
 1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  ครูควร จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย  เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง และเรียนรูจากประสบการณจริง ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันในการจัดการเรียนรู 
โดยครูใชคําถาม เพื่อฝกใหนักเรียนไดรูจักคนหาคําตอบ เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนสนุกสนาน และมีความสุข ผอนคลายไม
เครียด ควรเสริมแรงนักเรียนและไมควรลงโทษนักเรียน 
  1.3 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ครูควรเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสม กับการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เปนเร่ืองท่ีใกลตัวนักเรียนและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน เพราะไดเรียนจากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว  ชวยพัฒนาทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน เชน ทักษะ
การสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจําแนกประเภท นําไปสูการ
พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงท่ีเรียน สามารถสรางองคความรู ได
ดวยตนเอง และนําไปใชในสถานการณใหมได 
 

 2.ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษา การคิดเชิงมโนทัศน ดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบสตอร่ีไลน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
 2.2 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษา การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เชน ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกแยกแยะ ทักษะการจัดหมวดหมู 
ทักษะการใหเหตุผล  เปนตน ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 

          อาจารย ดร.สรัญญา  จันทรชูสกุล          อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
        อาจารยดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ             อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
          อาจารย ดร.เพ็ญพนอ  พวงแพ          อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง เงินทองของมีคา ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา แบบปรนัย 3 ตัวเลือก 

จํานวน 20 ขอ 
แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 

โดยใชสมองเปนฐาน 
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แผนจัดการเรียนรูท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี                
รหัสวิชา ส12101                                                                              ประถมศึกษาปท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 เงินทองของมีคา                                              จํานวน 10 ชั่วโมง 
เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได                                 จํานวน   2   ชั่วโมง 
*************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู 

 ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด 
   ส 3.1   ป.2/2 บอกที่มาของรายไดและรายจายของตนเองและครอบครัว 

ขอสรุปท่ัวไป 
 การประกอบอาชีพสุจริตเปนท่ีมาของรายไดสําคัญของครอบครัว เพื่อนําเงินมาใชจาย 
ในชีวิตประจําวัน  
 

 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของรายไดหรือรายรับไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถบอกที่มาของรายไดและลักษณะของรายไดที่สุจริตไดอยางถูกตอง 
 3. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพที่สุจริตของ

ครอบครัวไดอยางถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
  1. การประกอบอาชีพตางๆ ที่มาของรายไดของครอบครัว 
  1.1 การประกอบอาชีพของครอบครัว 

1.2 ความหมายของรายไดหรือรายรับ 
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 2. การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม  
                   2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพที่สุจริตและรายไดที่สุจริต 
                     2.3 ความสําคัญขอการประกอบอาชีพที่สุจริต 
 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1.ความสามารถในการคิด 
 1.1 การคิดเชิงมโนทัศน 
  1.2 ทักษะการคิด 
        -ทักษะการสังเกต 
        -ทักษะการจัดกลุม 
        -ทักษะการเปรียบเทียบ 
        -ทักษะการจําแนกประเภท 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 - มีวินัย 
 - มุงมั่นในการทํางาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - ใบงานท่ี 1  เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการเครื่องมอื เครื่องมือ เกณฑ 
การประเมิน 

1.ความรู 
 

-การตอบคําถาม 
-การตรวจผลงาน 
 

-คําถาม 
-ใบงานที่ 1  เรื่อง  
การประกอบอาชีพดีมีรายได 

-ผานเกณฑ 
ระดับคุณภาพพอใช 

2.ทักษะ/
กระบวนการ 
    -การคิด 
เชิงมโนทศัน 

-สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรายบุคคล 
-การวัดการคิด 
เชิงมโนทศัน 

-สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรายบุคคล 
-แบบวัดการคิดเชิงมโนทศัน 

-ผานเกณฑ 
ระดับคุณภาพพอใช 
- ผานเกณฑรอยละ 60 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการเครื่องมอื เครื่องมือ เกณฑ 
การประเมิน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    -มีวินัย 
    -มุงมั่นในการทํางาน 

-สังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรายบุคคล 

 

-แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรายบุคคล 
-แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค 

-ผานเกณฑ 
ระดับคุณภาพ
พอใช 

 

 
เกณฑการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
 -เกณฑใหคะแนน ใบงานที่ 1  เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2  1   

1.ถูกตองครบถวน 
ตามท่ีกําหนด 

วาดภาพการประกอบอาชีพ
ภาพสอดคลองกับเรื่อง 
เขียนบอกเหตุผลได 
ตรงประเด็นกบัเรื่อง 
การประกอบอาชีพ 

วาดภาพการประกอบ
อาชีพภาพสอดคลองกับ
เรื่อง เขียนบอกเหตผุล  
ไมตรงประเด็นกบั เร่ือง 
การประกอบอาชีพ 

วาดภาพการประกอบ
อาชีพภาพไมสอดคลอง
กับเรื่องเขียนบอกเหตุผล 
ไมตรงประเด็นกบั เร่ือง
การประกอบอาชีพ 

2.ความสวยงาม ภาพวาดมีความสวยงาม  
ทั้งการวาดภาพและระบาย
สีผลงานสะอาดเรียบรอย 

ภาพวาดมีความสวยงาม 
แตระบายสีไมครบทั้ง
ภาพ ผลงานไมสะอาด
เรียบรอย 

ภาพวาดไมมีความ
สวยงาม และไมมีการ
ระบายสีผลงานไมสะอาด
เรียบรอย 

3.ความคิด
สรางสรรค 

ภาพวาดมีความคิด
สรางสรรคมีความแปลก
ใหม วาดภาพตาม
จินตนาการของตนเอง 

ภาพวาดมีความคิด
สรางสรรค 
แตมีการคัดลอก 
จากแบบ 

ไมมีการใชความคิด
สรางสรรค 

 
 ระดับคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน 
 8 - 9  คะแนน อยูในระดับด ี
 5 - 7  คะแนน อยูในระดับพอใช 
 3 - 4  คะแนน อยูในระดับควรปรบัปรุง 
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มีวินัย 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3  2  1  

1.ปฏบิัติตนตาม 
ขอตกลง กฎเกณฑ 
ระเบียบ ขอบังคบัของ
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น 

ปฏิบตัิตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน 

ปฏิบตัิตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน โดยตองมี
การเตือน 

ไมปฏิบตัิตนตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน 

2. ตรงตอเวลาใน 
การปฏิบัติกจิกรรม 
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบใน 
การทํางาน 

ตรงตอเวลาในการ 
ปฏิบตัิกิจกรรมที่ไดรับ 
มอบหมายและทํางาน 
เสร็จทนัเวลา 

ตรงตอเวลาในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมหรือ
ทํางานท่ีไดรบั
มอบหมาย เสร็จ
ทันเวลา โดยมีการเตือน 

ไมตรงตอเวลาและ 
ไมปฏิบตัิกิจกรรมที ่
ไดรับมอบหมาย  
ทํางานไมสําเร็จ 

 
  สรุปผลการประเมนิ    

 5- 6 คะแนน หมายถึง ด ี
 3-4  คะแนน หมายถึง พอใช 
                               1-2  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
- มุงมั่นในการทํางาน 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3  2  1  

1. ตั้งใจและรับผดิชอบ
ในหนาท่ีการงาน 
 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หนาทีท่ี่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดี
ขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 
ใหสําเร็จ มีการปรบัปรงุ
และการทํางานใหดีขึ้น 
เมื่อไดรับคําแนะนํา 
จากคร ู

ขาดความต้ังใจและ 
ขาดความรับผิดชอบใน
หนาทีท่ี่ไดรับ
มอบหมายไมสําเร็จ 
การทํางานไมดีขึ้น  
แมจะไดรบัคําแนะนํา
จากคร ู

2. ทํางานดวยความ
เพียรพยายาม และ
อดทนเพ่ือใหงานสําเร็จ 
ตามเปาหมาย 

ทํางานอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตตนจนสําเร็จ 
ภายในเวลาท่ีกําหนด  
และผลงานถูกตอง
สมบูรณ 

ทํางานอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตตนจนสําเร็จ ภายใน
เวลาท่ีกําหนด แตผลงาน
มีขอบกพรอง 

ทํางานไมตอเนื่อง 
ทํางานไมสําเร็จ  ภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

 
 สรุปผลการประเมนิ    

 5- 6 คะแนน หมายถึง ด ี
 3-4  คะแนน หมายถึง พอใช 
                               1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
 

กระบวนการเรียนรู 
ชั่วโมงท่ี 1 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) 
 1.1 ครูเตรียมความพรอมโดยครูสรางบรรยากาศในหองเรียน จัดสถานการณ
จําลองใหเปนสถานที่ที่ใชในการประกอบอาชีพตาง ๆ  เชน โรงพยาบาล  รานเสริมสวย เปนตน 
โดยครูจัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ แพทย  พยาบาล  และชางเสริมสวย  เชน  หูฟง  
เข็มฉีดยา  เตียงผูปวย ไดรเปาผม  กระจก  เกาอี้นั่งสําหรับทําผม เปนตน และใหนักเรียนอาสาสมัคร
ประมาณ 4-5 คน แตงกายชุดแพทย  พยาบาล  และชางเสริมสวย  เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียน  เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได 
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 1.2 ครูนําสนทนาเกี่ยวกับเร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได โดยครูถามนักเรียนวา
สถานการณจําลองท่ีครูจัดไวนั้นเปนสถานที่ใด (โรงพยาบาล รานเสริมสวย พอคา แมคา) และเปน 
 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นรับรู (Acquisition Stage)    
  2.1 จากสถานการณจําลองสถานที่ที่ใชในการประกอบอาชีพ โรงพยาบาล และ  
รานเสริมสวย ครูใหนักเรียนอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติเปน แพทย พยาบาล ชางตัดผม เปนตน 
จากนั้นครูถามนักเรียนวามีอาชีพอะไรบาง และมีรายไดจากส่ิงใด  (แพทย  พยาบาล   ชางตัดผม)  
(มีรายไดจากเงินเดือน คาจาง ) 
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพของผูปกครองของนักเรียน 
โดยครูถามนักเรียนวา “ผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบาง”  (พยาบาล ทหาร ตํารวจ   
คุณครู ชาวนา ชาวไร พอคาแมคา  ชางตัดผม) “เพราะเหตุใดผูปกครองของนักเรียนจึงตอง 
ประกอบอาชีพ”  (เพื่อใหมีรายไดมาใชจายในการดํารงชีวิต) (obj 2 ) 
  2.3 นักเรียนรวมกันบอกความหมายของรายไดหรือรายรับหมายความวาอยางไร  
(รายรับหรือรายได  หมายถึง   สิ่งของหรือเงินที่ไดจากการประกอบ อาชีพหรือไดรับจากผูอื่น) 
(obj 1) 
 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration Stage) 
   3.1 ครูใหนักเรียนดูวีดีทัศน เร่ือง การประกอบอาชีพที่สุจริต  จากน้ันครูและ
นักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีสุจริต วามีอาชีพอะไรบาง  
                           3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพที่สุจริต โดยครูถาม
นักเรียนวา “การประกอบอาชีพที่สุจริต มีลักษณะเปนอยางไรโดยครูสรุปคําตอบเปนแผนท่ี
ความคิดบนกระดานดํา (อาชีพที่ถูกกฎหมาย , อาชีพที่สังคมยอมรับ,อาชีพที่ไมสรางความเดือดรอน
ใหผูอ่ืน) และ “ผลเสียของการประกอบอาชีพที่ไมสุจริต” (ผิดกฎหมาย,อาชีพที่สังคมไมยอมรับ
อาชีพที่ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน)  (obj 2)   

3.3 นักเรียนรวมกันบอกความสําคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริตของครอบครัว 
(เปนแหลงที่มาของรายไดที่สุจริต, ทําใหผูมีรายไดไมเดือดรอนวุนวาย จากการถูกกลาวหาวา 
กระทําผิด และไดรับการยกยองจากผูอื่น) (obj 3) 
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ชั่วโมงท่ี 2 
 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรางความทรงจํา (Memory Formation Stage)   
  4.1 ครูใหนักเรียนอาสาสมัครประมาณ  5 คน ออกมาเลาเก่ียวกับอาชีพของ
ผูปกครองและความภาคภูมิใจในอาชีพของผูปกครอง   
  4.2 ครูเสริมแรงนักเรียนโดยชมเชยนักเรียนและใหนักเรียนปรบมือใหเพื่อนที่
ออกมาเลาเกี่ยวกับอาชีพของผูปกครองของตนเองหนาชั้น 
  4.3 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในอาชีพของผูปกครอง  
วา  “นักเรียนรูสึกอยางไรในอาชีพของผูปกครอง” (รูสึกภาคภูมิใจในอาชีพของผูปกครอง  เพราะ
เปนการประกอบอาชีพท่ีสุจริตทําใหมีรายไดมาใชจายในการดํารงชีวิตของครอบครัว )  
(ขอสรุปท่ัวไป) 
                           4.4 นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมแบบฝกหัดที่ 1 เร่ืองการประกอบอาชีพที่สุจริต  
 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นบูรณาการเพ่ือนําไปใช (Functional Integration Stage) 
              5.1 นักเรียนแตละคนศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายไดและทํา
กิจกรรมใบงานท่ี 1 เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได โดยใหนักเรียนวาดภาพอาชีพที่ตนเองสนใจ 
พรอมทั้งบอกเหตุผลที่ตนเองสนใจ  ครูนําผลงานของนักเรียน แขวนไวที่ราวเชือกผลงานนักเรียน
ในหองเรียน (ขอสรุปท่ัวไป) 
                      5.2 นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมายของรายได บอกท่ีมาของรายไดที่สุจริต 
และบอกความสําคัญของการประกอบอาชีพที่สุจริตของครอบครัว  
 
สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 1. วีดีทัศน เร่ือง การประกอบอาชีพที่สุจริต 
 2. ใบความรูที่ 1 เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได 
 3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได 
               4. แบบฝกหัดที่ 1 การประกอบอาชีพดีมีรายได 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 
 

บันทึกหลังสอน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดังนี้ 
    1.1 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
เปนการจัดการเรียนรู โดยครูจัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียน จัดจําลองสถานการณที่
ใกลเคียงกับสถานการณจริง ใหเปนสถานที่ใชในการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน โรงพยาบาล ราน
เสริมสวย เปนตน  ทําใหนักเรียนมีความสนใจและมีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนรู 
  1.2 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
เปนการจัดการเรียนรูที่ สงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณจริง นักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยการแสดงบทบาทสมมติเปน แพทย พยาบาล ชางเสริมสวย  
เปนตน ทําใหนักเรียนรูสึกตื่นเตน ทาทายและเพลิดเพลินกับการเรียนรู เน่ืองจากเปนกระบวน 
การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมอง 
  1.3 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เน้ือหาท่ีเรียน และทําใหนักเรียนเกิดการคิดเชิงมโนทัศน  
   
2. ปญหาและอุปสรรค 
 การจัดเตรียมสิ่งแวดลอมภายในช้ันเรียน จัดสถานการณจําลองตองใชพื้นท่ีในการจัด
คอนขางมาก ทําใหหองเรียนคับแคบลง เนื่องจากนักเรียนมีจํานวนมาก และใชเวลาในการจัดเตรียม
มาก เพราะตองใชอุปกรณหลายชนิด 
 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ครูตองเตรียมการในการจัดสถานการณจําลอง จัดหาอุปกรณที่ใชในการจัดสถานการณ
จําลองไวลวงหนา และจัดหาหองเรียนพิเศษ ที่มีบริเวณคอนขางกวางพอสมควรและไมมีโตะเรียน 
เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  
 
 

ลงช่ือ…………………………………… 
                   (นางกาญจนา   ไผสอาด) 
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ใบความรูที่ 1 

 เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได         ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
*********************************************************** 

1. การประกอบอาชีพตาง ๆ ที่มาของรายไดของครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัวจะประกอบอาชีพเพ่ือใหมีรายได และนํารายไดมาเปน
คาใชจายในครอบครัว แตละคนมีความรู  ความสามารถหรือความถนัด ที่ตางกัน จึง
ประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันและทําใหมีรายไดตางกัน เชน 
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพรับราชการ     มีรายไดจากเงินเดือน      
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพชาวนา           มีรายไดจากการขายขาว 
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพทําไร             มีรายไดจากการขายพืชไร  เชน ออย       
                                                        ขาวโพด  สับปะรด เปนตน      
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพชาวสวน        มีรายไดจากการขายพืชผักผลไม 
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพเล้ียงสัตว       มีรายไดจากการขายสัตว สัตวท่ีนิยมนํามา      
                                                        เล้ียงเพ่ือจําหนาย เชน เปด ไก  หมู เปนตน 
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพคาขาย            มีรายไดจากผูซื้อ และการขายส่ิงของตางๆ         
                                                        แลวทําใหเกิดกําไร 
• ครอบครัวท่ีมีอาชีพรับจาง            มีรายไดจากการรับจาง 

 
 
 
 

อาชีพรับราชการ                 อาชีพชาวนา                     อาชีพวิศวกร                อาชีพชางเสริมสวย 
มีรายไดจากเงินเดือน    มีรายไดจากการขายขาว    มีรายไดจากการเงินเดือน    มีรายไดจากคาจางทําผม 
 
     2. ลักษณะการประกอบอาชีพท่ีสุจริต คือ อาชีพท่ีไมผิดกฎหมาย อาชีพท่ีสังคมยอมรับ 
และเปนอาชีพท่ีไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น 
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ใบงานท่ี 1 
เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได                              ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 ********************************************************************* 
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................เลขที่ 
  
           วาดภาพอาชพีของฉัน และบอกวาเปนอาชีพท่ีสุจริตหรือไม       
                          เพราะเหตุใด อาชีพของฉันมีความสําคัญอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาชีพของฉันเปนอาชพีที่สุจริตหรือไม เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
อาชีพของฉันมีความสําคัญอยางไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 

คําช้ีแจง 

อาชีพของฉัน คือ..................................... 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



130 
 

 
แบบฝกหัดท่ี 1 

เร่ือง การประกอบอาชีพดีมีรายได                      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
******************************************************************** 
ชื่อ..........................................นามสกุล..................................เลขท่ี........  
 
                                      ใหนักเรียนขีดเครื่องหมาย หนาขอความท่ีหมายถึง  
                                  รายรับ หรือ รายได 
 
         .................       1. ปานําผลไมไปขายท่ีตลาด 
         .................       2. ปวีณาซ้ือเสื้อราคา 150 บาท 
         .................      3. สมชายขายอาหารตามส่ัง 
         .................      4. คุณพอนําเงินไปจายคาไฟฟาทุกเดือน 
          .................      5. คุณแมของแดงเปนครูไดรับเงินเดือน   
 .................  6. นักเรียนนําเงินไปซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียน 

.................      7. แดงนาํเงนิไปฝากธนาคาร 

.................       8. ชาวสวนไดรับเงนิจากการขายผัก 

.................       9. พอคาแมคาขายของท่ีตลาด 

.................     10. เกบริจาคเงินทําบุญใหวัด 
      
 
 
 
       

คําช้ีแจง
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
เร่ือง เงินทองของมีคา   จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน  เวลา 20 นาที 

********************************************************************* 
 คําส่ัง  ใหนักเรียนกากบาท ( ) ทับขอที่ถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 1.นักเรียนควรเตรียมตัวอยางไร ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดที่ดีในอนาคต        
       ก.ใชจายประหยัด 
       ข. คบคนดีเปนมิตร 
        ค. ขยันเรียนหนังสือ 
 2.รายไดสําคัญที่เหมาะสมของนักเรียนคือขอใด 
         ก. ขายขนมที่โรงเรียน 
         ข. การไดรับคาขนมจากคุณพอคุณแม 
         ค. การหนีเรียนไปรับจางขายของท่ีตลาด 
 3.ถาครอบครัวมีรายจายมากกวารายรับ จะเกิดปญหาขอใด 
 ก. ตกงาน 
           ข. มีหนี้สิน 
 ค. มีเงินออม 
 4.การซื้อสินคาขอใด ผิดหลักการใชจายอยางเหมาะสม 
            ก. ซื้อที่จําเปน 
            ข. ซื้อของดีราคาถูก 
            ค. ซื้อของที่ตนอยากได 
 5.ใครมีการใชจายที่เหมาะสมมากที่สุด           
           ก. แกวซื้อเฉพาะสินคาที่ตองใช 
           ข. แปงซื้อเฉพาะสินคาที่มีการลดราคา 
           ค. ตายซื้อเฉพาะสินคาที่มีการโฆษณา 
                      6. การนําเงินออมไปฝากธนาคารโดยไมถอนจะสงผลดีหรือไมเพราะเหตุใด  
   ก. ดี เพราะเงินเพิ่มขึ้น 
   ข.ไมดี เพราะเงินลดลง 
            ค.ไมดี เพราะเงินเทาเดิม 
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 7.จากขอความ “จงกินเพื่ออยู อยาอยูเพ่ือกิน” มีความหมายวาอยางไร  
      ก.ใชจายอยางสบาย 
          ข.ใชจายอยางฟุมเฟอย 
 ค.ไมใชจายอยางสุรุยสุราย  
   8.มีเงิน 40 บาท มีรายจาย วันละ 30 บาท จะเกิดผลอยางไร 
              ก. มีเงินพอใช 
              ข. มีเงินเก็บออม 
                   ค.ตองเพิ่มรายจาย 
 9.การใชจายอยางไรทําใหมีเงินออม  
          ก.รายจายเทากับรายรับ 
          ข. รายจายมากกวารายรับ 
          ค. รายรับมากกวารายจาย 
 10.การรูจักใชจายและเก็บออมมีผลดีหรือไมเพราะเหตุใด 
               ก.ไมมีผลดี เพราะฝกใหเปนคนรูจักประหยัด 
               ข. มีผลดี เพราะฝกใหเปนคนมีความเสียสละ 
          ค. มีผลดี เพราะฝกใหเปนคนมีความรับผิดชอบ 
 11.การจัดทําสิ่งใด ทําใหรูถึงการใชจายของครอบครัวในแตละเดือน     
         ก. ปฏิทินงาน 
 ข. ตารางทํางาน 
 ค. บัญชีรายรับและรายจาย 
 12.ขอใดเปนหลักการจัดทําบัญชีรายรับและรายจาย 
          ก. ทําใหไมลืมซื้อของที่จําเปน 
          ข. ทําใหมีหลักฐานในการใชจาย 
          ค. ทําใหรูถึงรายจายทั้งหมดและหาวิธีประหยัด 
 13.ใครควรทําหนาที่ประหยัดคาใชจายในครอบครัว     
          ก. พอ 
           ข. แม 
          ค. ทุกคน 
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 14.ใครปฏิบัติตนในการใชจายไดถูกตองมากท่ีสุด 
 ก. เก ซื้ออาหารที่มีราคาแพง 
 ข. แกม อดขาวเพื่อประหยัดเงิน 

         ค. กุก ทํารายสินคาที่จําเปนกอนไปซื้อ 
 15.ถานักเรียนมีเงิน 20 บาท ควรนําเงินไปซื้ออะไร ที่ดีที่สุด 
         ก. น้ําอัดลม  ขนม 

            ข. กวยเตี๋ยว น้ําผลไม 
            ค. หนังสือการตูน  ขาว 

                     16.การนําเงินออมไปฝากไวในธนาคารมีผลดีอยางไร 
        ก.ทําใหมีฐานะทางการเงินดีขึ้น 

           ข. ทําใหบุคคลอ่ืนรูวาเรามีเงินฝากธนาคาร 
          ค. ทําใหเงินออมไมสูญหายและไดรับดอกเบ้ีย 
 

จากตารางบันทึกรายรับและรายจาย ที่กําหนดใหนักเรียนตอบคําถามขอ 17 - 20 
บันทึกรายรับและรายจายเด็กหญิงพอเพียง  รักเรียน 

วันที่  15 -17 มกราคมพ.ศ. 2558 
วัน  เดือน  ป รายการ รายรับ 

(บาท) 
รายจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 

15 ม.ค. 58 แมใหเงิน 40.00 - 40.00 
ซื้อขนม 1 ถุง - 15  25.00 
คารถ - 5 20.00 

16 ม.ค. 58 
 

เงินท่ีเหลือของวันที่ 15 ม.ค. 58 20.00 - 20.00 
พอใหเงิน 15.00 - 35.00 
ซื้อน้ําผลไม 1 แกว - 5 30.00 
ซื้อยางลบ 1 กอน - 5 25.00 

17 ม.ค. 58 เงินท่ีเหลือของวันที่ 16 ม.ค. 58 25.00 - 25.00 
ยายใหเงิน 10.00 - 35.00 
ซื้อดินสอ - 4 31.00 
ซื้อไมบรรทัด - 5 26.00 

    18 ม.ค. 58 เงินท่ีเหลือของวันที่ 17 ม.ค. 58 - - 26.00 
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 17.การใชจายเงินของเด็กหญิงพอเพียงเปนอยางไร   
    ก.มีรายรับเทากับรายจาย 
    ข. มีรายรับมากกวารายจาย 

           ค. มีรายจายมากกวารายรับ 
 18. เด็กหญิงพอเพียง ควรลดรายจาย ดานใดเหมาะสมท่ีสุด 

          ก. คาขนม 
             ข. คาอาหาร 

          ค. คาอุปกรณการเรียน 
 19.เด็กหญิงพอเพียง ใชจายเงินเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด 
          ก. ใชจายเงิน เหมาะสมเพราะมีเงินเหลือ 
          ข. ใชจายเงิน ไมเหมาะสมเพราะไมมีเงินเหลือ 
          ค.ใชจายเงิน ไมเหมาะสมเพราะนําเงินไปซื้อของเลน                                
   20.  เด็กหญิงพอเพียงควรนําเงินที่เหลือไปทําอยางไรจึงเหมาะสมท่ีสุด            
          ก. ฝากไวกับแม 
          ข. ซื้อเสื้อผาสวยๆ 
          ค. หยอดใสกระปุกออมสิน 
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เฉลย 

 
ขอ เฉลย ขอ เฉลย 
1 ค 11 ค 
2 ข 12 ค 
3 ข 13 ค 
4 ค 14 ค 
5 ก 15 ข 
6 ก 16 ค 
7 ค 17 ข 
8 ข 18 ก 
9 ค 19 ก 

10 ค 20 ค 
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แบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง เงินทองของมีคา   จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน  เวลา 20 นาที 
********************************************************************* 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนกากบาท ( ) ทับขอที่ถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 
อานสถานการณท่ี 1 แลวตอบคําถามขอ 1 -  4 

          การประกอบอาชีพท่ีสุจริต คือ อาชีพที่ถูกกฎหมาย อาชีพท่ีสังคมยอมรับและไมทําใหผูอ่ืน 
          เดือดรอน ผูที่ประกอบอาชีพที่สุจริตจะเกิดความสุข  เชน อาชีพหมอ อาชีพครู อาชีพทหาร 
         อาชีพยามรักษาความปลอดภัย อาชีพรับจาง อาชีพพอคา และแมคา เปนตน 
 
 1.จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมของการประกอบอาชีพที่สุจริต   
           ก.มาลัย ไดรับเงินจากคดโกงผูอ่ืน 
          ข.มะลิ ไดรับเงินจากการขายอาหาร 
           ค.มาลี ไดรับเงินจากการเลนการพนัน 
 2. ถานักเรียนประกอบอาชีพที่สุจริตนักเรียนจะไดรับผลอยางไร 
           ก. มีความภาคภูมิใจ   
           ข. มีความรูสึกทุกขใจ 
           ค. มีหนี้สินจํานวนมาก 
 3.ขอใดไมใช การประกอบอาชีพที่สุจริต  

          ก.นักมวย นักวิ่ง  นักวายนํ้า 
          ข.นักดนตรี นักรอง นักเตน 

                ค.นักลวงกระเปา นักพนัน นักวิ่งราว 
 4.ขอใดคือความหมายของการประกอบอาชีพที่สุจริต 
        ก. เกขายผลไม ราคาแพง โดยเอาเปรียบลูกคา 
        ข. กอย เปนคุณหมอรักษาคนไข ดวยความต้ังใจและซื่อสัตยตอหนาที่ 
         ค. เกมขายอาหารโดยใชผักท่ีลางไมสะอาด มีสารเคมี มาประกอบอาหาร 
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อานสถานการณท่ี 2 แลวตอบคําถามขอ 5- 8 

                  ที่บานของใบเตย  พอกับแมและใบเตยชวยกันเก็บมะนาว  พริก  ตนหอม ไดจํานวน    
      มากไปขายท่ีตลาดขางบาน พอบอกวาจะนําเงินที่ได จากการขายผักไปซื้อเสื้อใหใบเตย  
     แตใบเตย บอกพอวา ไมอยากไดเสื้อใหม  เพราะเส้ือของใบเตยมีมากแลว และยังใสได  
     ใบเตยจะชวยพอแมประหยัดเงิน จะไดเก็บเงินไวใชจายยามจําเปน 
 
 5.จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมของรายได  
                ก.นาสายใจขายผักที่ตลาด 
                ข.ลุงสมชายซื้อรองเทาใหม 
                 ค.ปาสมศรีใหเงินหลานคาขนม 
 6. ถาใบเตย จะชวยคุณพอคุณแมลดรายจายควรทําอยางไร           
  ก.ซื้อดินสอตามเพ่ือน 
             ข.ไมซื้ออะไรเลยขอยืมเพื่อนใช 
           ค.ซื้อสมุดวาดเขียนเพราะคุณครูใหนํามา 
 7. ขอใด ไม เขาพวก 
               ก.คนขับรถโดยสาร คนขับรถบรรทุก  คนขับรถแท็กซี่ 
               ข.พอคาขายขาวแกง  แมคาขายผลไม  รานขายของชํา 
               ค.พนักงานโรงงาน พนักงานทําความสะอาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 8.ขอใดคือความหมายของรายได 
               ก.คุณลุงไดรับเงินจากการขายสินคา 
               ข.คุณพอไมสบายไปหาหมอที่คลินิก 
               ค.คุณแมเงินชําระเงินคาซอมโทรทัศน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



138 
 

อานสถานการณท่ี 3 แลวตอบคําถามขอ 9 - 12 
                     
                  คุณแมพาวารีไปที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง เพื่อหาซื้อของกินและของใชที่จําเปน 
       ภายในบาน เมื่อซื้อของเสร็จแลว แมพาวารี เดินดูสินคาอื่นๆ วารีเดินผานรานขายตุกตาหมี  
       ติดราคาไวตัวละ 150 บาท  วารีอยากไดตุกตาหมีมาก แตตุกตาหมีมีราคาแพงวารีไมมีเงินซื้อ  
      เมื่อกลับถึงบานวารีก็ยังคิดถึงตุกตาหมี ตลอดเวลา 
 
 9.จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมของ การใชจายที่เหมาะสม 
         ก.เนยซื้อขนมที่ไมมีประโยชน 
         ข.นุนจายคารถโดยสารประจําทาง 
         ค.เนมซื้ออาหารท่ีมีราคาแพงตามเพ่ือน 
 10. ถาวารีอยากไดตุกตาหมี ควรทําอยางไร 
      ก.ขอเงินผูปกครองจนครบ 
      ข.ไมใชเงินเลยเก็บเงินจนครบ 
      ค. เก็บเงินที่เหลือจากคาขนมจนครบ 
 11.ขอใดไม เขาพวก 
           ก. นม  น้ําเปลา น้ําผลไม  
           ข. ดินสอ  ยางลบ ไมบรรทัด 
          ค. หนังสือการตูน  ขนม  ของเลน 
 12.ขอใดคือความหมายของ การใชจายที่เหมาะสม 
          ก. ตุนอดขาวเพื่อจะไดประหยัด 

 ข. ตุยเก็บเงินซื้อกระเปาใหมทุกเดือน 
               ค. ตอยซื้อสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูก 
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อานสถานการณท่ี 4  แลวตอบคําถามขอ 13 – 16 

              หนูฝนไดเงินไปโรงเรียนวันละ 20 บาท ซื้อขนมวันละ 10 บาท เหลืออีก 10 บาท เก็บ   
   ใสกระปุกออมสินไวฝากธนาคารเมื่อถึงสิ้นป หนูฝนแบงเงินสวนหน่ึงไปซื้อจักรยาน และยัง 
   ไดแบงเงินสวนหนึ่งไปบริจาคเงินทําบุญที่วัด 
 
 13.จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมของเงินออม 

 ก. จอยขอยืมเงินเพื่อน 
 ข. แจนเหลือเงินจากคาขนม 

               ค.จูนเก็บเงินที่เพื่อนทําหลน 
 14. ถานักเรียนมีเงินเหลือจากคาขนมท่ีแมใหควรทําอยางไร   
          ก. นําเงินไปฝากคุณแมเก็บไว 
          ข. เก็บไวที่ใตโตะโรงเรียน 
          ค. นําไปฝากเพื่อนเก็บไว 
 15.ขอใดไม เขาพวก  
          ก. ธนาคาร  เงินฝาก  ดอกเบี้ย  
           ข. โรงเรียน   คุณครู   นักเรียน  
          ค. กระปุกออมสิน   เงินออม  ฝากออมทรัพย 
 16.ขอใดคือความหมายของเงินออม 
            ก.การตูนมีเงินใหผูอื่นกูยืม 
            ข.กีตารมีเงินเก็บฝากไวที่ธนาคาร 
            ค.กุกกิ๊กมีเงินไวซื้อเสื้อผาราคาแพง 
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อานสถานการณท่ี 5 แลวตอบคําถามขอ 17 - 20 
 

            สมโอจะทําบัญชีรายรับรายและจายของตนเองทุกวัน ชวงนี้เปนชวงปดเทอม สมโอไดรับ 
   เงินจากคุณแม 50 บาท เพื่อใหสมโอไปชวยคุณยายทําขนมไปขายขนมท่ีตลาด เมื่อขายขนมหมด  
   คุณยายแบงเงินใหสมโอ 100 บาท ตอบแทนที่มาชวยขายของ ระหวางทางกลับบานสมโอซื้อ 
   ยางลบ 5 บาท และสมุดราคา 15 บาท ซื้อไอศกรีมถวยละ 10 บาท เพื่อเปนรางวัลใหกับตนเอง 
   ที่ตั้งใจทํางานในวันน้ี 
 
 17. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวมของบัญชีรายรับรายและจาย 
 ก. การจดบันทึกรายการของใชประจําวัน 
   ข. การจดบันทึกกิจวัตรประจําวันของนักเรียน 
   ค. การจดบันทึกรายรับ-รายจายและเงินคงเหลือประจําวัน 
  18. ถาสมโอตองการใหมีรายรับเพิ่มขึ้นควรลดรายจายในขอใด  
            ก. ซื้ออาหารกลางวันรับประทาน 
            ข. ซื้อไอศกรีมรับประทานเพราะมีเงินเหลือ 
            ค. ซื้อเคร่ืองเขียนใหมเพราะของเกาใชหมดแลว            
 19.ขอใด เปน รายรับที่เหมาะสมของนักเรียน 
 ก.ไดรับเงินรางวัลการประกวดมารยาทไทย 
 ข. ไดรับเงินจากการเลนการพนัน 
 ค. ขอยืมเงินเพื่อนแลวไมใชคืน 
 20.ขอใด คือความหมายของ บัญชีรายรับรายและจาย 
           ก. แพนเคก  จัดทําบัญชี รายการคาอาหารประจําวัน 
  ข. พร้ิงกี้  จัดทําบัญชี ราคาสินคาที่ซื้อประจําวัน 
  ค. แพรวา จัดทําบัญชี รายรับ-รายจายประจําวัน 
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เฉลย 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย 
1 ข 11 ค 
2 ก 12 ค 
3 ค 13 ข 
4 ข 14 ก 
5 ก 15 ข 
6 ค 16 ข 
7 ข 17 ค 
8 ก 18 ค 
9 ข 19 ก 

10 ค 20 ค 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน  เรื่อง เงินทองของมีคา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

******************************************* 
คําช้ีแจง                
             1.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  
เรื่อง เงนิทองของมคีา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   
               2..แบบสอบถามความคิดเห็นน้ีมีทั้งหมด 10 ขอ ใหนักเรียนทําทุกขอ  
               3. แบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) โดยใช 

       ประกอบดวยขอความเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน 3  ดาน คือ 
                      1) ดานการจัดการเรียนรู  
                      2) ดานบรรยากาศการเรียนรู  
                      3) ประโยชนที่ไดรบัจากการเรียนรู 
                4. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นโดยมีเกณฑที่ใชใน 
การพิจารณาขอความที่กําหนดให มีความหมายดังน้ี 
                      เห็นดวยมาก             3  คะแนน 
                      เห็นดวยปานกลาง  2  คะแนน 
                      เห็นดวยนอย            1 คะแนน 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
   

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมและการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนไดสัมผัสประสบการณจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

   
 

2. กิจกรรมและการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนไดฝกปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง      

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรยีน
ไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทศัน      

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรยีน 
มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน     
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
    

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะเรียนรูส่ิงตางๆ     

6. นักเรียนมีความสุขจากการไดลงมือปฏบิัติกิจกรรม     

7. นักเรียนมีความสนุกสนานตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
8. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทกัษะ
การสังเกต  ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจดักลุม ทักษะการจาํแนก
ประเภท 

   

 

9. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนสามารถ
บอกลักษณะ รวมลักษณะเฉพาะ ของส่ิงที่เปนตัวอยาง สามารถระบุส่ิงท่ี
เปนตัวอยางในสถานการณใหม สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงท่ีเปน
ตัวอยาง  สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง 

   

 

10.การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญเก่ียวกับ เรื่องเงินทองของมีคา และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

   
 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                    การจัดการเรียนรูเร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การประกอบอาชีพดมีีรายได 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน 
ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
     -แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.เนื้อหาหรือสาสระการเรียนรู 
    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                  การจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การประกอบอาชีพดมีีรายได 
5.สื่อการเรียนการสอน 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.การวัดและการประเมิน 
      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

      -การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมินท่ี
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                    การจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง รายรับและรายจายของครอบครัว และตนเอง 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
     -แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.เนื้อหาหรือสาสระการเรียนรู 
    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                   การจัดการเรียนรูเร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เรื่อง รายรับและรายจายของครอบครัว และตนเอง 
5.สื่อการเรียนการสอน 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.การวัดและการประเมิน 
      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

      -การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมิน 
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                    การจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เรื่อง เงินออมของฉัน 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน 
ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
     -แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.เนื้อหาหรือสาสระการเรียนรู 
    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัด 
                  การเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เรื่อง เงินออมของฉัน  
5.สื่อการเรียนการสอน 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.การวัดและการประเมิน 
      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

      -การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมิน 
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัด 
                   การเรียนรูเร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ(ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรื่อง ใชจายอยางฉลาด 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน 
ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน 
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
     -แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

     -จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.เนื้อหาหรือสาสระการเรียนรู 
    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

    -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
     -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
       -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผน 
                   การจัดการเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เรื่อง ใชจายอยางฉลาด 
5.สื่อการเรียนการสอน 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.การวัดและการประเมิน 
      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

      -การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมิน 
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9  คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัด 
                    การเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เรื่อง บันทึกเศรษฐีนอย 
1.องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
  -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน 
ตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

  -องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน
เปนระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
  -แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

 -จุดประสงคการเรียนรูชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
 -เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.เนื้อหาหรือสาสระการเรียนรู 
  -เนื้อหาหรอืสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

 -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 -การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
 -เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

  -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
  -การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
  -การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัด 
                   การเรียนรู เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R 
 

IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เรื่อง บันทึกเศรษฐีนอย 
5.สื่อการเรียนการสอน 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
        -ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

        -ส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.การวัดและการประเมิน 
      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

      -การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

      -การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -เครื่องมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
      -การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมิน 
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

คาเฉล่ียรวม 1.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ ระดับคําถาม ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
1. “ลูกตาล นําขนมไปขายใหลูกเกด และเพื่อนที่

โรงเรียน”  จากขอความน้ีใครมีรายได (ความเขาใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1 

2.  การประกอบอาชีพท่ีกอใหเกดิรายไดที่เหมาะสม
ควรมีลักษณะอยางไร (การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

3. นักเรียนควรเตรียมตัวอยางไร ในการประกอบอาชีพ
เพื่อหารายไดที่ดใีนอนาคต (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00      1 

4. การประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดมาใชจายของแตละ
ครอบครัวจะมคีวามแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสิ่งใด  
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

5. นักเรียนมีวิธีที่สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว
ไดอยางไร (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

6.  นักเรียนจะชวยลดคาใชจายในครอบครัวไดอยางไร 
(การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

7. ถานักเรียนตองการของเลนควรปฏิบัติอยางไร  
(การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

8. การใชจายท่ีประหยัดสง ผลดี กบันักเรียนและ
ครอบครัวอยางไร(การคิดวเิคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

9. รายไดสําคัญที่เหมาะสมของนักเรียนคือขอใด 
 (การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

10.  การเลือกซ้ือสินคาควรคํานึงถึงเรือ่งใด (ความ
เขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1 

11. ใครทีใ่ชจายไมเหมาะสม (การคิดวิเคราะห) +1 +1 +1 3.00 1 
12. นักเรียนมีหลักการใชจายที่ประหยัดอยางไร     

(การนําไปใช) 
+1 +1 +1 3.00 1 

13. ขอใด ไมใช ปจจัยที่ทําใหครอบครัวมีรายจายมาก
ขึ้น (การคดิวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

14. 
 

ถาครอบครัวมีรายจายมากกวารายรับ จะเกิดปญหา
ขอใด (การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   เร่ืองเงินทองของมีคา  ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

 

ขอ ระดับคําถาม ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

15. การซ้ือสินคาขอใด ผิดหลักการใชจายอยางเหมาะสม 
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

16. ใครมีการใชจายทีเ่หมาะสมมากท่ีสุด 
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

17. นักเรียนจะมีวิธีการใชจายที่เหมาะสมอยางไร 
 (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

18. ถานักเรียนตองการไปเที่ยวสวนสัตวกับโรงเรียน  
ควรปฏบิัติอยางไร (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

19. ถานักเรียนมีเงนิเหลือจากคาอาหารกลางวันควรทํา
อยางไร (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

20. ครอบครัวที่รูจักวางแผนการใชจาย ทําใหใชเงนิ
อยางไร (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

21. เพราะเหตุใดการออมเงนิจงึมีความสําคัญกับนักเรียน 
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

22. นักเรียนสามารถเก็บเงินออมโดยวิธีใด ที่ดีที่สุด 
 (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

23. การนําเงินออมไปฝากธนาคารโดยไมถอนจะสงผลดี
หรือไมเพราะเหตุใด (การประเมินคา) 

+1 +1 +1 3.00 1 

24. จากขอความ “จงกินเพื่ออยู อยาอยูเพื่อกิน” มี
ความหมายวาอยางไร (ความเขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1 

25. มีเงิน 40 บาท มีรายจาย วันละ 30 บาท จะเกิดผล
อยางไร (ความเขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1 

26. การใชจายอยางไรทําใหมีเงินออม  (การคิดวิเคราะห) +1 +1 +1 3.00 1 
27. การรูจักใชจายและเก็บออมมผีลดีหรือไมเพราะเหตุใด 

(การประเมินคา) 
+1 +1 +1 3.00 1 

28. การออมเงินของนักเรียน ปลูกฝงใหมีคุณธรรมขอใ
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   เร่ืองเงินทองของมีคา  ของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

 
 
 

ขอ ระดับคําถาม ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

29. การวางแผนใชจายเงินของตนเองจําเปน 
จะตองรูสิ่งใดกอน (ความเขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1 

30. การจัดทําส่ิงใด ทําใหรูถึงการใชจายของ
ครอบครัวในแตละเดือน (ความเขาใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1 

31. ขอใดเปนหลักการจัดทําบัญชีรายรับและ
รายจาย (การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

32. การทําบัญชีรายรับและรายจายมปีระโยชน
อยางไร (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

33. ใครควรทําหนาท่ีประหยัดคาใชจายใน
ครอบครัว  (การคิดวิเคราะห)       

+1 +1 +1 3.00 1 

34. ใครปฏิบตัิตนในการใชจายไดถูกตองมากท่ีสุด 
 (การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

35.   ถานักเรียนมีเงิน 20 บาท ควรนําเงินไปซ้ือ
อะไร ที่ดีที่สุด (การนําไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

36. การนําเงินออมไปฝากไวในธนาคารมีผลดี
อยางไร(การประเมินคา) 

+1 +1 +1 3.00 1 

37. การใชจายเงินของเด็กหญิงพอเพียงเปนอยางไร   
(การคิดวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 

38. เด็กหญิงพอเพียง ควรลดรายจาย ดานใด
เหมาะสมท่ีสุด (การคดิวิเคราะห) 

+1 +1 +1 3.00 1 
 

39.  เด็กหญิงพอเพียง ใชจายเงินเหมาะสมหรือไม 
  เพราะเหตุใด(การประเมินคา) 

+1 +1 +1 3.00 1 

40. เด็กหญิงพอเพียงควรนําเงินท่ีเหลอืไปทํา
อยางไร จึงเหมาะสมที่สุด (การนาํไปใช) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 คาเฉล่ียรวม 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR -20 
 

ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
1 .93 .18 ใชไมได 
2 .98 .27 ใชไมได 
3 .55 .39* ใชได 
4 .77 .19 ใชไมได 
5 .80 .69* ใชได 
6 .70 .04 ใชไมได 
7 .89 .40* ใชไมได 
8 .93 -.05 ใชไมได 
9 .57 .54* ใชได 
10 .82 .19 ใชไมได 
11 .82 .37* ใชได 
12 .80 .24 ใชไมได 
13 .41 .02 ใชไมได 
14 .73 .54* ใชได 
15 .66 .48* ใชได 
16 .73 .33* ใชได 
17 .66 .33* ใชได 
18 .84 .52* ใชได 
19 .86 .55* ใชไมได 
20 .77 .52* ใชได 
21 .89 .54* ใชไมได 
22 .89 .56* ใชไมได 
23 .70 .59* ใชได 
24 .55 .62* ใชได 
25 .70 .61* ใชได 
26 .59 .51* ใชได 
27 .57 .36* ใชได 
28 .75 .25 ใชไมได 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
                   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR -20         
                   (ตอ) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
30 .77 .58* ใชได 
31 .68 .44* ใชได 
32 .61 .38* ใชได 
33 .70 .55* ใชได 
34 .64 .31* ใชได 
35 .61 .43* ใชได 
36 .61 .52* ใชได 
37 .57 .43* ใชได 
38 .64 .28 ใชไมได 
39 .64 .46* ใชได 
40 .75 .61* ใชได 

 

หมายเหตุ 

 1.ขอสอบขอที่ 1 2 7 8 10 11 18 19 21  และ 22  มีคาความยากงาย  (p) มากกวา .80 จัดเปนขอสอบที่
งายเกินไป จึงไดคัดออก 
 2.ขอสอบขอที่ 1 2 4 6 7 8   10 11 12 13 18 19 21 22 28 29 และ 38 มีคาอํานาจจําแนก (r) นอยกวา .20 
จัดเปนขอสอบที่ไมสามารถแยก เด็กเกง เด็กออน จึงไดคัดออก 
 3.  เนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง  ไดแก ขอ 17 20 
 4. รวมคัดขอสอบออกท้ังหมด 20 ขอ  คงเหลือขอสอบจํานวน 20 ขอ   ไดแก ขอที่  3  9  14 15 16  23 
24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 39 และ 40 
 
 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง เงนิทองของมคีา  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใชสูตร KR -20 ของคูเดอร ริชาดสัน (Kuder  Richardson) 
ไดเทากับ .89  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เงินทองของมีคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                    ปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
 

คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน 
1 8 14 23 10 14 
2 15 18 24 12 17 
3 13 15 25 14 18 
4 10 15 26 13 17 
5 10 15 27 12 18 
6 13 16 28 14 18 
7 13 16 29 14 17 
8 10 14 30 12 18 
9 15 18 31 12 18 
10 7 12 32 12 16 
11 15 20 33 12 16 
12 7 12 34 10 14 
13 14 19 35 12 15 
14 7 13 36 11 16 
15 11 19 37 11 17 
16 7 13 38 14 17 
17 11 15 39 14 15 
18 13 17 40 14 17 
19 8 12 41 7 12 
20 14 14 42 13 17 
21 14 18 43 13 16 
22 9 16 44 11 16 

กอนเรียน  X  =  11.61 S.D = 2.43 
หลังเรียน  X  =  15.91 S.D = 2.06 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
                    เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ 
 

 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 อานสถานการณที่ 1 แลวตอบคําถามขอ 1- 4 
     การประกอบอาชีพท่ีสุจริต คือ อาชีพท่ีถูกกฎหมาย 
อาชีพท่ีสังคมยอมรับและไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ผูที่
ประกอบอาชีพท่ีสุจรติจะเกิดความสุข เชน อาชีพหมอ,
อาชีพครู, อาชีพทหาร, อาชีพยามรักษาความปลอดภัย, 
อาชีพรับจาง, อาชีพพอคาและแมคา เปนตน 

   

  

1. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของการประกอบอาชีพท่ีสุจริต   
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

2. ถานักเรียนประกอบอาชีพท่ีสุจรตินักเรียนจะไดรบัผล
อยางไร 
(ดานที2่ สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

3. ขอใด  ไมใช  การประกอบอาชีพที่สุจริต 
 (ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

4. ขอใดคือความหมายของการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 อานสถานการณที่ 2 แลวตอบคําถามขอ 5-8 
     ครอบครัวของเด็กหญงิผักกาด มีฐานะยากจน แตพอแม
ของเด็กหญิงผักกาดก็ขยันทํางานที่สุจริต 

     

5. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะ 
รวมของ “การทํางานที่สุจรติ” 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

6. ถาผักกาด จะชวยเหลือครอบครัวควรทําอยางไร  
(ดานที2่ สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                   เร่ือง  เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

7. ขอใด ไม เขาพวก 
 (ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

8. ขอใด คือความหมายของ การทํางานท่ีสุจริต 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

 อานสถานการณที่ 3 แลวตอบคําถามขอ 9 -12 
        ที่บานของใบเตย  พอกับแมและใบเตยชวยกันเก็บ
มะนาว  พริก  ตนหอม ไดจํานวนมากไปขายท่ีตลาดขาง
บาน พอบอกวา จะนําเงนิที่ได จากการขายผักไปซ้ือเสื้อ
ใหใบเตย แตใบเตยบอกพอวาไมอยากไดเสื้อใหมเพราะ
เสื้อของใบเตยมีมากแลวและยังใสไดใบเตยจะชวยพอแม
ประหยัดเงิน จะไดเก็บเงินไวใชจายยามจําเปน 

  

   

9. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม 
ของรายได 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

10. ถาใบเตย จะชวยคุณพอคุณแมลดรายจายควรทําอยางไร 
(ดานที2่ สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

11. ขอใด ไม เขาพวก 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

12. ขอใด คือความหมายของ รายได 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                    เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 อานสถานการณที่ 4 แลวตอบคําถามขอ 13- 16 
      หนูฝนไดเงินไปโรงเรียนวันละ 20 บาทซ้ือขนมเพียง
วันละ10 บาท เหลืออีก 10 บาท เก็บใสกระปุกออมสินไว
ฝากธนาคารเม่ือถึงส้ินป หนูฝนแบงเงนิสวนหนึง่ไปซื้อ
จักรยานและยังไดแบงเงินสวนหนึ่งไปบริจาคเงิน 
ทําบุญที่วัด 

  

   

13. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของเงินออม 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

14. ถานักเรียนอยากมีเงินเก็บออมจะตองทําอยางไร 
(ดานที่ 2 สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

15. ขอใด ไม เขาพวก  
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

16. ขอใดคือความหมายของเงินออม 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน 
                     เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 อานบทรอยกรองที่ 5  แลวตอบคาํถาม ขอ 17 - 20 
           หาไดใชประหยัด           รูขจัดสิ่งฟุมเฟอย 
           ตั้งใจหาไดเร่ือย              รูจับจายไดพอดี 
          ไมชามีเงินใช                   หานานไปเปนเศรษฐี 
          บานเมืองยามทุกขมี        ไดอาศัยไทยชวยไทย 
          ถาบานเมืองพินาศ            เราทั้งชาติอยูไดไฉน 
         หลักดํารงไทยเปนไทย     จงประหยัดทั่วกันเอย 
ที่มา: สุรศักดิ์  อมรรัตนศักด์ิ, อุดมศักด์ิ  นาดี และอเนก อัคร
บัณฑิต. (2549) แบบฝกกิจกรรมพัฒนาบูรณาการ อาน  คิด  เขียน  
ชวงชั้นที่1 (ป.2). กรงุเทพ :ศูนยสงเสรมิวิชาการ. 

   

  

17. จากบทรอยกรองขางตน ขอใดแสดงใหเห็นถึงลักษณะรวม
ของการใชจายเงินทีเ่หมาะสม 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

18. ถานักเรียนมีเงนิเหลือจากคาขนมท่ีแมใหควรทําอยางไร   
(ดานที2่ สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

19. คําวา  “คนจน” ตรงขามกับคําวาอะไร 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

20. ขอใดคือความหมายของการใชจายเงินทีเ่หมาะสม 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                    เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 
 
ขอ  

การคิดเชิงมโนทัศน 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R 
 

IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
 อานสถานการณที6่  แลวตอบคําถามขอ 21-24 

        คุณแมพาวารีไปที่หางสรรพสินคาแหงหน่ึง เพื่อหา
ซ้ือ ของกินและของใชทีจ่ําเปนภายในบาน เมื่อซ้ือของ
เสร็จแลวแมพาวารี เดินดูสินคาอ่ืนๆ วารีเดินผานรานขาย
ตุกตาหมีติดราคาไวตัวละ 150บาทวารีอยากไดตุกตาหมี
มาก แตตุกตาหมี มีราคาแพง วารีไมมีเงินซ้ือ เมื่อกลับถึง
บานวารีก็ยังคิดถึงตุกตาหมีตลอดเวลา 

   

  

21. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของรายจายทีเ่หมาะสม 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

22. ถาวารีอยากไดตุกตาหมีควรทําอยางไร 
(ดานที่ 2สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

23. ขอใดไมใช สินคาทีจ่ําเปนตองซื้อ 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

24. ขอใดคือความหมายของรายจาย ที่เหมาะสม  
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 อานสถานการณที่ 7  แลวตอบคําถามขอ 25-28 
       บานของนุนมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน พอทํางาน
เปนตํารวจมีรายไดจากเงนิเดือนเทากันทุกเดือน แมมี
รายไดจากการขายอาหาร ซ่ึงพอแมจะแบงเงิน  เปน
คาอาหารคารักษาพยาบาล  คาไฟฟา คาน้ําประปา คา
อุปกรณการเรียนของนุนและแบงเงินไวสําหรับซ้ือส่ิงตางๆ 
ที่จําเปนและอีกสวนหนึ่งจะเก็บออมฝากธนาคาร  

     

25. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของรายรับของครอบครัว   
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                   เร่ือง เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ(ตอ) 
 

 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

26. ถานักเรียนตองการมีรายไดเพิ่ม เพื่อชวยเหลือครอบครัว
นักเรียนจะทําอยางไร 
(ดานที่ 2สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณ
ใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

27. ขอใดเปนรายจายที่ตองจายทุกวัน 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

28. ขอใดคือความหมายของรายรับของครอบครัว 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปน
ตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 อานสถานการณที ่8 แลวตอบคําถามขอ 29 - 32 
       ปอมกับเปลเปนพี่นองกัน วันหนึ่งแมใหเงินปอม
และเปลคนละ20 บาท ปอมคดิวาจะนําเงินไปซ้ือขาว
และนม 15 บาท และเหลือเก็บ 5 บาท สวนเปลคิดไววา
จะนําเงินไปซ้ือขาว ขนมและของเลนทั้งหมด 20 บาท 

     

29. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึง
ลักษณะรวมของรายไดของตนเอง 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

30. ถานักเรียนมีเงนิเหลือจากคาขนมนักเรียนควรทําอยางไร 
(ดานที่ 2สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณ
ใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

31. ขอใด ไมใช รายจายของตนเอง 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 .67 

32. ขอใดคือความหมายของรายไดของตนเอง 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปน 
ตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                  เร่ือง  เงินทองของมีคา  ของผูเช่ียวชาญ(ตอ) 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

 อานขอความท่ี 9   แลวตอบคําถามขอ 33-36 
        พอใหเงนิกุกไกมาโรงเรียนวันละ 30 บาท กุกไกเหน็
อาหารที่ชอบ ก็จะซื้อรบัประทานทุกอยาง ทําใหไมมีเงิน
เก็บ วันหน่ึงกุกไกตองการซ้ือกลองดินสอราคา45 บาท แต
กุกไกไมมีเงินซ้ือกลองดินสอ  

   

  

33. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของรายจายของตนเอง 
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 .67 

34. ถากุกไกตองการซ้ือกลองดินสอควรทําอยางไร 
(ดานที่ 2สามารถระบุส่ิงที่เปนตัวอยางในสถานการณใหม) 

0 +1 +1 2.00 .67 

35. ขอใด ไม เขาพวก 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 .67 

36. ขอใดคือความหมายของรายจายของตนเอง 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

0 +1 +1 2.00 .67 

 สถานการณที ่10 แลวตอบคําถามขอ 37- 40 
       สมโอจะทําบัญชีรายรับรายและจายของตนเองทุกวัน
ชวงนี้เปนชวงปดเทอม สมโอไดรับเงนิจากคุณแม 50 บาท 
เพื่อใหสมโอไปชวยคุณยายทําขนมไปขายขนมทีต่ลาด เมื่อ
ขายขนมหมด คุณยายแบงใหสมโอ 100 บาท ตอบแทน
ที่มาชวยขายของ ระหวางทางกลับบานสมโอซ้ือยางลบ 5 
บาท และสมุดราคา 15 บาท ซ้ือไอศกรีมถวยละ 10 บาท 
เพื่อเปนรางวัลใหกับตนเองที่ตัง้ใจทํางาน 
ในวันนี ้

     

37. จากสถานการณขางตน ขอใดแสดงใหเหน็ถึงลักษณะรวม
ของบัญชีรายรับและรายจาย   
(ดานที่ 1 สามารถบอกลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะของส่ิงท่ี
เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบวัดการคิดเชิงมโนทัศน  
                   เร่ือง เงินทองของมีคา ของผูเชี่ยวชาญ(ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ  
การคิดเชิงมโนทัศน 

ผูเชี่ยวชาญ 
∑R 

 
IOC คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

38. ถาสมโอตองการใหมีรายรับเพิ่มขึ้นควรลดรายจาย 
ในขอใด  (ดานที่ 2 สามารถระบส่ิุงที่เปนตัวอยาง 
ในสถานการณใหม) 

+1 +1 +1 3.00 1 

39. ขอใด เปน รายรับที่เหมาะสมของนักเรียน 
(ดานที่ 3 สามารถจําแนก จัดกลุม ส่ิงที่เปนตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

40. ขอใด คือความหมายของบัญชีรายรับรายและจาย 
(ดานที่ 4 สามารถอธิบายสรุปความหมายส่ิงที่เปน
ตัวอยาง) 

+1 +1 +1 3.00 1 

 คาเฉล่ียรวม 0.93 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัด 
                    การคิดเชิงมโนทัศน เร่ือง เงินทองของมีคา โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR -20 
 

ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
1 .73 .52* ใชได 
2 .64 .34* ใชได 
3 .80 .66* ใชได 
4 .77 .41* ใชได 
5 .82 .25 ใชไมได 
6 .80 .19 ใชไมได 
7 .77 .41* ใชได 
8 .75 .29 ใชไมได 
9 .80 .39* ใชได 
10 .73 .52* ใชได 
11 .77 .50* ใชได 
12 .80 .66* ใชได 
13 .55 .45* ใชได 
14 .73 .52* ใชได 
15 .77 .50* ใชได 
16 .80 .39* ใชได 
17 .11 -.40* ใชไมได 
18 .70 .32* ใชได 
19 .73 .52* ใชได 
20 .82 .38* ใชไมได 
21 .64 .46* ใชได 
22 .64 .46* ใชได 
23 .57 .53* ใชได 
24 .70 .41* ใชได 
25 .77 .47* ใชได 
26 .70 .58* ใชได 
27 .57 .53* ใชได 
28 .66 .62* ใชได 
29 .82 .25 ใชไมได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัด 
                    การคิดเชิงมโนทัศน  เร่ือง เงินทองของมีคา โดยใชสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR -20   
                     (ตอ) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก (r) สรุปความหมาย 
30 .75 .20 ใชไมได 
31 .66 .31* ใชได 
32 .73 .53* ใชได 
33 .30 .06 ใชไมได 
34 .32 .17 ใชไมได 
35 .55 .53* ใชได 
36 .64 .44* ใชได 
37 .52 .33* ใชได 
38 .80 .39* ใชได 
39 .80 .39* ใชได 
40 .57 .53* ใชได 

 

หมายเหตุ 

 1.ขอสอบขอที่ 5  20 และ  29  มีคาความยากงาย  (p) มากกวา .80 จัดเปนขอสอบที่งายเกินไป จึงได 
คัดออก 

   2.ขอสอบขอที่  17   มีคาความยากงาย  (p) นอยกวา .20 จัดเปนขอสอบท่ียากกินไป จึงไดคัดออก 
 3.ขอสอบขอที่ 6 8 29 30 33 และ34 มีคาอํานาจจําแนก (r) นอยกวา .20 จัดเปนขอสอบที่ไมสามารถ
แยก เด็กเกง เด็กออน ไดจึงคัดออก 
 4.  เนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง  ไดแก ขอท่ี  7 8 18 19  25 26 27 28  
31 32 35 36  
 5. รวมคัดขอสอบออกท้ังหมด 20 ขอ  คงเหลือขอสอบจํานวน 20 ขอ ไดแก ขอท่ี 1 2 3 4 9 10 11 12 
13 14 15 16 21 22 23 24 37 38 39 40 
 
 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง เงนิทองของมคีา  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใชสูตร KR -20 ของคูเดอร ริชาดสัน (Kuder  Richardson) 
ไดเทากับ .89  
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ตารางที่ 15  คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็น 
                    ของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ืองเงินทองของมีคา  
                    ของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ∑R 

 
IOC 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนไดสัมผัสประสบการณจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3.00 

 

1 

2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนไดฝกปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1 

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมให
นักเรียนมคีวามรู ความเขาใจในเนื้อหาทีเ่รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. นักเรียนมีความสนใจทีจ่ะเรียนรูส่ิงตางๆ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1 

6. นักเรียนมีความสุขจากการไดลงมือปฏบิัติกิจกรรม +1 +1 +1 3.00 1 
7. นักเรียนมีความสนุกสนานตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1 
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
8.การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียนเกิด
ทักษะการสังเกต  ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการจัดกลุม 
ทักษะการจําแนกประเภท 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1 

9. การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียน
สามารถบอกลักษณะ รวมลักษณะเฉพาะ ของส่ิงท่ีเปนตัวอยาง 
สามารถระบุส่ิงท่ีเปนตัวอยางในสถานการณใหม สามารถ
จําแนก  จัดกลุม  ส่ิ ง ท่ี เปน ตัวอย าง   สามารถอธิบายสรุป
ความหมายส่ิงที่เปนตัวอยาง 

+1 +1 +1 3.00 1 

10.การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สงเสริมใหนักเรียน
เห็นความสําคัญเก่ียวกับ เรื่องเงินทองของมีคา และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

+1 +1 +1 3.00 1 

คาเฉล่ียรวม 1.00 
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