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บทคัดย่อ 
 การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน วิชาการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning : BBL) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design เป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เรียนในรายวิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับ
เด็กปฐมวัย ช้ันปีท่ี 4 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 43 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ จากผลการเรียนของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ (1) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 
แผ่น (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ(3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning : BBL) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 82.42/80.47 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 66.67 % 
และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 80.47 % ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยทางสถิติพบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกด้านคือด้านกระบวนการกลุ่ม 
รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : (1) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (2) การศึกษาปฐมวัย (3) ประสิทธิภาพของแผน (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(5) ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 The purposes of this research were ( 1 )  to develop learning activities by using lesson plan 
management in the concept of Brain Based Learning (BBL)  to be effective 80/80 criterion, ( 2 )  to compare 
the results of learning achievement between pretest and posttest, and( 3)  to study the satisfaction of the 
undergraduate students toward the learning process management by using the brain as a base concept 
(Brain Based Learning : BBL) in Designing Activities with Brain-Compatible Learning for Early Childhood course 
for undergraduate students in the major subject of Early Childhood Education. This research is an 
experimental research using a design type of One Group Pretest Posttest Design. The samples used in the 
research of Development of Learning Activities using the concept of Brain Based Learning ( BBL)  are 
undergraduate students in the field of early childhood education in Nakhon Phanom University in the course 
of Designing Activities with Brain-Compatible Learning for Early Childhood from the 4th year students, Room 
1, first semester in the 2014 academic year with the total of 43 students. The chosen samples are selected 
by using purposive sampling type. The tools used in the research are ( 1 )  lesson management plans, ( 2 ) 
pretest and posttest, and (3) a satisfaction survey form. 
 The results of the research were as follows:  
  1. The effectiveness of lesson plans that align in learning activities using the brain as a base 
concept (Brain Based Learning : BBL) in the course of designing activities in which consistent with brain 
learning for early childhood shown that the effectiveness (E1/E2) was 82.42/80.47 greater than 80/80 criterion 
preset. 
  2. Comparison results of achievement between before learning and after learning found that 
the students had an average score of 66.67 in the pretest and achieved the average score of 80.47 in the 
posttest, which, when tested, the difference of statistical averages determined that there is a significant 
different between the achievement test score before and after learning, and the difference between two 
average scores is statistically significant at level of 0.01 by the average score after learning is greater than 
average score before learning. 
  3. The satisfaction of the students towards learning activities using the brain as a base concept 
(Brain Based Learning : BBL) in the course of designing activities in which consistent with brain learning for 
early childhood, overall the satisfaction was high. The respondents were most satisfied with the group 
process section among all aspects, and satisfied secondary with the learning in concept of Brain Based 
Learning and learning support respectively. 
 
Keywords : (1) Brain Based Learning (BBL) (2) Early Childhood Education (3) The Efficiency of the plan (4) 
Learning Outcomes (5) Satisfaction 
 
1.บทน า 
 การจัดกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
เ รี ย น รู้ ที่ ถื อ ส ม อ ง เ ป็ น ฐ าน  ( Brain-based learning) 
เกี่ยวข้องกับเรื่องส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การท างานของ
สมอง 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเปิด
กว้าง ให้ เด็กเรียนรู้ ได้ทุกเรื่อง เนื่องจากสมองเรียนรู้
ตลอดเวลา ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหรือลงมือกระท า

ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือและผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้
เด็ ก ไทยได้พัฒนาศักยภาพสมองของ เขาอย่ า ง เต็ ม
ความสามารถ และควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานมาจัดให้ห้องเรียนระดับปริญญาตรี เพื่อให้
ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อใหนกลุ่ม โดยการท างาน
ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในกลุ่ม โดยการจัดกลุ่มของการเข้าร่วมท ากิจกรรมบาง
ช่ัวโมงก็ให้นักศึกษาเลือกที่จะจับกลุ่มกันเองตามจ านวนที่
อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนด กลุ่มละ 6-7 คน หรือบางช่ัวโมงก็มี
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ฉลากให้นักศึกษาได้จับฉลากเพื่อเข้ากลุ่มตามที่นักศึกษาได้
จับฉลากได้กลุ่มนั้น ๆ และก าหนดจ านวนตามที่อาจารย์
ผู้สอนได้ก าหนด กลุ่มละ 6-7 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นตามศักยภาพของนักศึกษาใน
แต่ละคน และข้อดีของการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain Based Learning) ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
ได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการเป็นผู้ฟังและผู้พูดได้ดี และท า
ให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นจากการที่เพื่อนในกลุ่มได้อธิบาย
เพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้คิด
ผลงานที่จะออกมารายงานหน้าห้องเรียนได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  
 จากการส ารวจสภาพการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอนในห้องเรียน ได้ขออนุญาต
อาจารย์ในรายวิชาอื่นเพื่อเข้าไปสังเกตการสอน และจาก
การรับฟังปัญหาจากนักศึกษาได้เข้ามาขอค าปรึกษาในการ
เรี ยนการสอนในบางรายวิชาที่นักศึกษาเกิดปัญหา  
เพื่อทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในช้ันเรียนของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาในห้องเรียนที่เป็น
หารนั่งฟังบรรยาย ในห้องกว้าง ๆ จะนั่งมุมไหนของห้องก็ได้ 
ซึ่งนักศึกษาบางคนอยากจะหลับก็ไม่กล้าหลับ เพราะเกรงใจ
อาจารย์ จากปัญหาที่พบในห้องเรียนที่ผู้วิจัยสรุปได้ด้งนี้ (1) 
นั ก ศึ กษาที่ นั่ ง อ ยู่ ห ลั งห้ อ ง จะคุ ย กั น  บ างคนก็ เ ล่ น
โทรศัพท์มือถือ คุยline กับเพื่อน หรือบางคนก็เล่น face 
book (2) นักศึกษาที่นั่งแถวกลางของห้องเรียนก็นั่งฟัง เมื่อ
ผู้วิจัยถามกลับ นักศึกษาบางคนในกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ ซึ่งพฤติกรรมในช้ันเรียนเหล่านี้ ผู้วิจัยได้ประสบ
ปัญหานี้มาได้ระยะหนึ่ง จึงได้ลองคิดวิเคราะห์ถึงปัญหา
เหล่านี้ว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด จึงได้พบว่า (1) ผู้สอนยังไม่
มีประสบการณ์ในการสอนที่ดี (2) วิธีการเรียนการสอน ส่วน
ใหญ่เป็นวิธีบรรยาย (3) ไม่ค่อยได้เปิดโอกาสในนักศึกษาได้
คิดวิเคราะห์ตามเนื้อหา และไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น (4) ผู้สอนสนใจแต่เนื้อหาที่จะต้องสอน
ให้ครบ แต่ไม่ ได้สนใจว่านักศึกษาจะเข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือไม่  

2.วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) ในรายวิชา
การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง
ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
รายวิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
สมองส าหรับเด็กปฐมวัย  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning : BBL) ในรายวิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากร ที่ ใ ช้ ในการศึกษาค้นคว้ า  เป็น
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้อง 
คือ ห้อง 1 มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 43 คน นักศึกษาหญิง 
42 คน นักศึกษาชาย 1 คน ห้องที่ 2 มีนักศึกษาทั้งหมด 43 
คน นักศึกษาหญิง 43 คน และห้องที่ 3 มีนักศึกษาทั้งหมด 
40 คน นักศึกษาหญิง 36 คน นักศึกษาชาย 4 คน จ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 131 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้องที่ 1 นักศึกษา
หญิง 42 คน  นักศึกษาชาย 1 คน  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
43 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning 
 ผู้วิจัยได้สรุป เทคนิควิธีการวิจัยใตครั้งนี้ ดังนี ้
 
 
 
 
 

ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป 
วิธีการผ่อนคลายสมอง ให้เนื้อหาความรู ้ วิเคราะหผ์ล 
การบริหารสมอง Brain Gym แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

ลงมือปฏิบัต ิ
-โดยการสร้างแผนภาพความคิด (Graphic Organizer) 

ฝึกทบทวน ท าซ้ า 

การกระตุ้นสมอง สร้างสถานการณ์เหตุการณ ์ ทบทวนกิจกรรม 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. แผนการเรยีนรู้ที่ 1 แนะน ารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีวัด และประเมินผล
และสอบก่อนเรียน 
2. แผนการเรยีนรู้ที่ 2 ความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมอง เรื่องโครงสร้างสมอง 
3. แผนการเรยีนรู้ที่ 3 ความรู้ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมอง เรื่องสมองซึกซ้าย-
ซึกขวา และส่วนประกอบของเซลล์สมอง 
4. แผนการเรยีนรู้ที่ 4 พัฒนาการของสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ ์
5. แผนการเรยีนรู้ที่ 5 หน้าที่ของสมองต่าง ๆ ต่อพัฒนาการการเจรญิเติบโตของลูก 
6. แผนการเรยีนรู้ที่ 6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจริญและพัฒนาการของสมองในช่วง 6 ปีแรก 
7. แผนการเรยีนรู้ที่ 7 วิธีการเรยีนรู้ของสมอง 
8. แผนการเรยีนรู้ที่ 8 สรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนมาในรายวิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวยั และสอบหลังเรียน 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจในการเรียน 

 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการออกแบบ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
จ านวน 8 แผน สอนแผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง ซึ่งได้
นับช่ัวโมงรวมการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 

ข้อ รายวิชาออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
สมองส าหรับเด็กปฐมวัย 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning : BBL) ในรายวิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 

วิชาการออกแบบกิจกรรมทีส่อดคล้องกับการเรยีนรู้ของสมองส าหรบัเด็กปฐมวัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้แผนการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์  
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความพึงพอใจในการเรียน 
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4. สรุปผลการวิจัย  
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain Based Learning : BBL) ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 1 

นักศึกษาคนที ่ คะแนนกระบวนการ (100) คะแนนผลสัมฤทธิ์ (100) 
1 82 85 
2 78 80 
3 78 79 
4 79 86 
5 87 80 
6 79 77 
7 80 76 
8 87 85 
9 78 78 
10 82 80 
11 79 76 
12 83 77 
13 75 73 
14 79 80 
15 86 82 
16 96 92 
17 87 82 
18 80 76 
19 85 81 
20 81 77 
21 75 72 
22 78 83 
23 79 78 
24 83 79 
25 80 80 
26 86 82 
27 78 77 
28 83 77 
29 85 80 
30 91 87 
31 82 78 
32 79 80 
33 90 92 
34 91 85 
35 89 85 
36 82 80 
37 88 84 
38 71 75 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

168 

นักศึกษาคนที ่ คะแนนกระบวนการ (100) คะแนนผลสัมฤทธิ์ (100) 
39 77 76 
40 87 83 
41 78 83 
42 85 80 
43 86 82 
รวม 3544 3460 

ค่าเฉลี่ย 82.42 80.47 
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) (E1/E2) 

เท่ากับ 82.42/80.47 
 
 จากตารางที่  1  พบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) วิชาการออกแบบ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.42/80.47 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้  

 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย  

คะแนน จ านวน คะแนนเฉลี่ย ∑D ∑D2 t 
ก่อนเรียน 43 66.67 593 8393 39.959** 
หลังเรียน 43 80.47 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่  2  แสดงให้ เห็นว่านักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน เท่ากับ 66.67 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการ 
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 

80.47 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติ
พบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

 
 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
ภาพรวม (N=43) 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning 
ความพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 4.13 0.69 มาก 
ด้านกระบวนการกลุ่ม 4.18 0.63 มาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.04 0.72 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (=4.12, S.D.=0.68) ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกด้านคือด้านกระบวนการกลุ่ม ( �̅�=4.18,  
S.D. =0.63) รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (�̅�=4.13, S.D.=0.69) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(�̅�=4.0, S.D.=0.72) ตามล าดับ   
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 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้ านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(N=43) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ความพึงพอใจ 
�̅� S.D. แปลผล 

1.ช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.00 0.53 มาก 
2.ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดี 4.02 0.77 มาก 
3.ช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.19 0.70 มาก 
4.ท าให้นักศึกษาได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้จากเพื่อสมาชิกในกลุ่ม 4.23 0.75 มาก 
5.ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 4.07 0.67 มาก 
6.ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 4.30 0.67 มาก 
7.ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม 4.14 0.77 มาก 
8.กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ 4.14 0.68 มาก 
9.ท้าทายความสามารถของนักศึกษา 4.05 0.75 มาก 
10.ส่งเสริมให้นักศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 4.16 0.65 มาก 
11.ส่งเสริมให้นักศึกามีการร่วมระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม 4.30 0.68 มาก 
12.ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการน าเสนองานเชิงวิชาการ  3.93 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.69 มาก 

 
 จากตารางที่  4  พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกข้อ (�̅�= 4.13 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกข้อ

คือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม (�̅�= 4.30 , S.D. = 0.63)  รองลงมาคือส่งเสริม
ให้นักศึกษามีการร่วมระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม  
(�̅�= 4.30 , S.D. = 0.68) และท าให้นักศึกษาได้รับการ
กระตุ้นการเรียนรู้จากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม (�̅�= 4.23 ,  
S.D. = 0.75) ส่วนข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าทุกข้อ
คือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการน าเสนองานเชิง
วิชาการ (�̅�= 3.93 , S.D. = 0.67) 

 
 ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านกระบวนการกลุ่ม (N=43)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ด้านกระบวนการกลุม่ 

ความพึงพอใจ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาได้ฝึกการรับฟังความเห็นของผู้อื่น 4.28 0.59 มาก 
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุกิจกรรม 4.26 0.62 มาก 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่ม 4.02 0.56 มาก 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการประสานงานกับผู้อื่น 4.16 0.57 มาก 
5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.21 0.67 มาก 
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม 4.00 0.65 มาก 
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสมานสามัคคีระหว่าง สมาชิกภายในกลุ่ม 4.23 0.57 มาก 
8. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกความอดทน/อดกลั้น 4.07 0.70 มาก 
9. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม 4.16 0.69 มาก 
10. ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกันภายในสมาชิกกลุ่ม 4.23 0.65 มาก 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ด้านกระบวนการกลุม่ 

ความพึงพอใจ 
�̅� S.D. แปลผล 

11. ส่งเสริมให้มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาในช้ันเรียน 4.09 0.68 มาก 
12. ครูคอยเป็นท่ีปรึกษาและมีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักศึกษา 4.42 0.59 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่  5  พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านกระบวนการ
กลุ่มโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
(�̅�= 4.18 , S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ
ที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกข้อคือ ครูคอยเป็นที่

ปรึกษาและมีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักศึกษา 
(�̅�= 4.42 , S.D. = 0.59)  รองลงมาคือนักศึกษาได้ฝึกการ
รับฟังความเห็นของผู้อื่น (�̅�= 4.28 , S.D. = 0.59) และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุ
กิจกรรม (�̅�= 4.26 , S.D. = 0.62) ส่วนข้อที่มีระดับความ
พึงพอใจน้อยกว่าทุกข้อคือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
บริหารเวลาอย่างเหมาะสม (�̅�= 4.00 , S.D. = 0.65) 

 
 ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (N=43)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล 4.23 0.68 มาก 
2. เอกสารที่จัดเตรียมมามีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.30 0.56 มาก 
3. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างพอเพียงในการท ากิจกรรม 4.21 0.71 มาก 
4. นักศึกษามีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 3.95 0.84 มาก 
5. สถานท่ีจัดการเรียนเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม 3.77 0.78 มาก 
6. สถานท่ีที่ใช้ในการเรียนมีเพียงพอต่อการประชุมกลุ่มย่อย 3.79 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่  6  พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ (�̅�= 4.04 , S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกข้อคือ เอกสารที่
จัดเตรียมมามีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน (�̅�= 4.42 , 
S.D. = 0.59)  รองลงมาคือมีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ 
เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล (�̅�= 4.23 , S.D. = 0.68) และ
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างพอเพียงในการท ากิจกรรม 
(�̅�= 4.21 , S.D. = 0.71) ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
น้อยกว่าทุกข้อคือสถานที่จัดการเรียนเหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรม (�̅�= 3.77, S.D. = 0.78)  
 
7. การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยน าประเด็นที่ส าคัญมา
อภิปรายผล ดังนี้  
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning : BBL) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 82.42/80.47 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ณัฐสุภางค์ย่าง
สง่า (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
การอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมตาม
หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานปละการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาประสิทธิภาพเท่ากับ 90.36/91.77 และ
ยังสอดคล้องกับการุณ ชาญวิชานนท์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้
ท าวิจัยการพัฒนาสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
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สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องแบบ
รูปและความสัมพันธ์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปแบะความสัมพันธ์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผล
การศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของสื่อประสมตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ได้ค่า E1/E2 = 
88.33/80.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning : BBL) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เท่ากับ 66.67 และมีคะแนน
เฉลี่ยจากการ ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เท่ากับ 80.47 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยทางสถิติพบว่า คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงหว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐ
สุภางค์ ยิ่งสง่า (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
เปรียบเทียบการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัด
กิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ ผลการวิจัยพลว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลการอ่านจับใจความ
และการคิดวิเคราะห์สูงหว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับการุณ 
ชาญวิชานนท์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยการพัฒนาสื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่ม
สาระการ เ รี ยนรู้  คณิ ตศาสตร์  เ รื่ อ ง  แบบรู ปและ
ความสัมพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาสื่อประสมตามแนวคิด การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain Based Learning) ผลการศึกษาพลว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ปราณี  
อ่อนศรี (2555 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของ
นักเรียนพยาบาล วิทลัยพยาบาลกองทัพบก ผลการวิจัย

พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้
สมองเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นวิธีเพื่อ
การผ่อนคลาย 2. ขั้นการใช้ผังมโนทัศน์ 3. ขั้นการถ่ายโยง
การเรียนรู้ 4. ขั้นการบริหารสมอง 5.ขั้นการคิดไตร่ตรอง 
ส าหรับประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล พบว่า
นักเรียนพยาบาลมีคะแนนความรู้ ก่อนและหลังเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) นักเรียน
พยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 
ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยนค
วามพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมเท่ากับ 
4.15 เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า นักเรียน
พยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู้ และ
เจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
สมองส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากกว่าทุกด้านคือ
ด้านกระบวนการกลุ่ม รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตามล าดับสอดคล้องกับผลการศึกษาของ การุณย์ ศุภมิตร
โยธิน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิรูปการเรียนการ
ส อน ใน รู ป แบบ  Brain Based Learning (BBL)  วิ ช า
การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain Based Learning (BBL) 
เพื่อศึกษาผลประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนชอง
นักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การน าแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สมองเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการสอน
รายวิชานี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้านของนักศึกษา 
ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการเรียนรู้และร่วมกัน
ท างานกลุ่มเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม
ได้ 2) ด้านความรู้ ซึ่งการชมวีดีทัศน์ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนเนื่องจากนักศึกษาได้มองเห็น
ภาพรวมของเนื้อหาในเรื่องที่เรียน  ส่งเสริมให้การรับรู้นั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีความชื่น
ชอบ เพราะได้สัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนาน
เพลิดเพลิน นักศึกษาสามารถถซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว 
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นาน 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา ซึ่ งการฝึกปฏิบัติ งานจริ งเป็นการเรี ยนรู้ โดย
ประสบการณ์ตรงช่วยฝึก ทักการการท างาน ความประณีต 
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ฝึกสมาธิ และฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้
สามารถจดจ ากระบวนการได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ตาผลึก
ความรู้ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการท าโครงงานการออกแบบนับ
ได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นการประมวล
ความรู้ทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับมาสู่การปฏิบัตจิรงิ
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้าน นอกจากนั้นการฝึกให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสรุปกความรู้ใน
รูปแบบแผนผังทางความคิด (Mind Map) เป็นการเชื่อมโยง
ความคิดให้เป็นระบบ สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผู้เรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อบุคคล รอบข้างเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย์
สัมพันธ์ การเข้าสังคมของนักศึกษา 5) ด้านทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การแสดง
บทบาทสมมติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อ
ความถนัดของผู้เรียนอย่างเสมอภาค ผู้เรียนมีความสุข
สนุกสนานในการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีตนถนัด ซึ่งการจัดเวที
น าเสนอช่วยเปิด โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถสู่
สาธารณชนอย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยที่มีระดับการด าเนินงาน
น้อยที่สุด มาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานและการ
เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้  
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ผู้ศึกษาต้องท าการปฐมนิเทศนักศึกษาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain Based Learning)  วิ ชาการออกแบบ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติถูกต้องและไม่เกิดปัญหา  
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย
ขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลาย อาจต้องใช้เวลาในการ
จัดกิจกรรมนานกว่าที่ก าหนดไว้ ดังนั้นควรปรับเวลาให้
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  

 3. ควรมีการสร้างบรรยากาศ เสริมแรงทางบวก
ที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
 4. ควรมีการแจ้งผลการทดสอบท้ายบทเรียน 
รวมทั้งแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับให้นักเรียนทราบผลการท างานของตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น  
 5. ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใ ช้ สมอ ง เป็ น ฐ าน  ( Brain Based Learning)  วิ ช าก า ร
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง
ส าหรับเด็กปฐมวัย มาใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
อื่นๆ โดยเลือกเรื่องที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
 6. ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning) วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของสมองส าหรับเด็กปฐมวัยไปใช้กับนักศึกษาใน
ระดับชั้นอื่น  
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