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การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพงึพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้รับการสอนด้วยวธีิการใช้สมองเป็นฐานกบัการสอนตามคู่มือครู* 

A comparison of English Reading Comprehension Achievement and Satisfaction of            

Pratomsuksa 3 Students Instructed by Brain-based Learning Method and                  

Teacher’s Handbook 

ฉตัรชรีย ์โพธ์ิทอง** 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบใชส้มองเป็นฐานและการสอนตามคู่มือครู 

และ (2) เปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐาน

และการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนพระ

แม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน ผลวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 

(1) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบใชส้มองเป็นฐานมีผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ

เขา้ใจ สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนตามคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ความพึงพอใจ

ต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยการใชส้มองเป็นฐานและความพึงพอใจต่อการสอนการอ่านตามคู่มือ

ครู ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) compares English reading comprehension achievement 

using brain-based learning strategies and the teachers’ handbook, respectively, for purposes of instruction 

(2) compares level of student satisfaction using the two methods under comparison. The sample 

population consisted of two classrooms comprised of 63 Prathom Sueksa Three students enrolled in the 

second semester of the academic year 2016 at Phramae Maree Phrakanong School, Bangkok. 
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Findings are as follows: 

 (1) The students taught using brain-based learning strategies exhibited English reading 

comprehension achievement at a higher level than those instructed utilizing the teachers’ handbook at the 

statistically significant level of .05.  

 (2) The experiment showed the difference in level of student satisfaction between the two groups 

to be the statistically insignificant level of .05. 

 

Key Word: 
 (1) การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (2) ความพึงพอใจ (3) การสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน (4) 

การสอนตามคู่มือครู 

---------------------------------------------------------------- 

 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจและความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการใชส้มอง

เป็นฐานกบัการสอนตามคู่มือครู 

 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain-based learning) เป็นวิธีการสอน การออกแบบแผนการ

สอน และหลกัสูตรของโรงเรียน โดยอาศยังานวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นพื้นฐาน รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การพฒันาดา้นความคิด วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีแตกต่าง

กนัตามช่วงอาย ุการเจริญเติบโต และวฒิุภาวะทางดา้นสงัคม อารมณ์และความคิด ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือทัว่ไปท่ีวา่ การเรียนรู้ของผูเ้รียนนั้นสามารถไดรั้บกระตุน้และ

พฒันาไดห้ากครูผูส้อนไดท้ าการสอนตามหลกัวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้ การคน้พบของนกัวิทยาศาสตร์

ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยกระตุน้ใหส้มองท างานอยา่งมีสติปัญญาชาญฉลาดและมี

ความยดืหยุน่ นั้น เกิดประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและครูผูส้อนเพราะสามารถเป็นตน้แบบวิธีการท่ีโรงเรียน

สามารถออกแบบหลกัสูตรการศึกษาโดยใชส้มองเป็นฐาน และวิธีการท่ีครูผูส้อนจะสามารถออกแบบ

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชส้มองเป็นฐานในหอ้งเรียนได ้(Hidden curriculum, 2014)  

 หลกัการพื้นฐานของการจดักิจกรรมเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การท าให้

ผูเ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผอ่นคลาย การท าใหผู้เ้รียนมีสมาธิในส่ิงท่ีเรียนโดยการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย และ

การท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้จากการปฏิบติัดว้ยตนเอง ซ่ึงหลกัการพื้นฐานน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไม่รู้สึกกดดนั

ในขณะเรียน แต่มีความทา้ทายท าใหเ้กิด การคน้ควา้หาค าตอบ ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ไดด้ว้ย

ตนเองจากการลงมือปฏิบติั ไดเ้ล่าเร่ืองราวประสบการณ์จริงท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นฐานนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งท าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการท างานของสมองมาใชใ้นการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัช่วงวยัเพื่อก่อใหเ้กิดศกัยภาพการเรียนรู้ (วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร, 

2548, ออนไลน์) 

 จะเห็นไดว้า่ การสอนการอ่านดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐาน สามารถพฒันาความ สามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนได ้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบความสามารถ

ทางการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระ

โขนงท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการใชส้มองเป็นฐานกบัการสอนตามคู่มือครู ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี อาจ

เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน ในการน าไปปรับใชส้ าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนในล าดบัต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง ระหวา่ง การสอนโดยการใชส้มองเป็นฐานกบัการสอน

ตามคู่มือครู 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระ

โขนง ระหวา่ง การสอนโดยการใชส้มองเป็นฐานกบัการสอนตามคู่มือครู 

สมมติฐานการวจิยั 
 1. ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน

การสอนการอ่านดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐานสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือ

ครู 

 2. ความพึงพอใจในการเรียนของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชส้มอง

เป็นฐานสูงกวา่การจดักิจกรรมการสอนการอ่านตามคู่มือครู 

ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระ

โขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หอ้งเรียน นกัเรียนรวมทั้งส้ิน 89 

คน  

 2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง ท่ีก าลงัเรียนวิชา

ภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน ไดม้าจากการใหน้กัเรียน ทั้ง 3 หอ้งเรียน 

รวมทั้งส้ินจ านวน 89 คน ท าแบบทดสอบวดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เม่ือเปรียบเทียบผล

คะแนนของนกัเรียนทั้ง 3 หอ้ง แลว้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 2 หอ้งเรียนท่ีมีผลคะแนนใกลเ้คียง

กนั  

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วิธีการสอนการอ่านภาษาองักฤษ มี 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการสอนการอ่านโดยใช้

สมองเป็นฐานและวิธีการสอนการอ่านตามคู่มือครู 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจในการเรียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานท่ีส่งเสริมทกัษะดา้นการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจในวิชาภาษาองักฤษและในวิชาอ่ืน 

 2. เป็นแนวทางในการเพิ่มผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในช่วงชั้นท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนโดยใช้

สมองเป็นฐาน ส าหรับครูผูส้อน 

 3. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มอง

เป็นฐาน 
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ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพึงพอใจของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐานกบัการสอนตามคู่มือครู พบวา่ 
 1. จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระแม่
มารีพระโขนงท่ีสอนการอ่านโดยการใชส้มองเป็นฐาน สูงกวา่การสอนตามคู่มือครู อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ความพึงพอใจต่อการสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยการใชส้มอง
เป็นฐานและความพึงพอใจต่อการสอนการอ่านตามคู่มือครู ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
พระแม่มารีพระโขนง มีค่าเฉล่ียท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อภปิรายผล 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิการใชส้มองเป็นฐานกบัการสอน
ตามคู่มือครู ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชว้ิธี
สอนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐานและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.61 และคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนตามคู่มือครู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.50 ซ่ึงนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอน
ดว้ยดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐานมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนตามคู่มือครู อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ คือ 

ประการแรก วิธีการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานใหค้วามส าคญัต่อกลวิธีท่ีส่งเสริมการท างานของ
สมองทั้ง 2 ซีก ทั้งสมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา โดยเนน้ดา้นการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนท่ีจะ
เร่ิมเรียนโดยครูจะมีกิจกรรมท่ีท าใหน้กัเรียนไดรู้้สึกผอ่นคลายก่อนการเขา้สู่บทเรียน เช่น การเล่นเกม การ
ใชเ้พลงหรือดนตรีประกอบท่าทาง ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดการต่ืนตวั รู้จกัใชป้ระสาทการเรียนรู้ทั้ง 5 ใน
การใชท่้าประกอบกบัเสียงเพลงท่ีไดฟั้ง การเคล่ือนไหวโดยใชส่้วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น มือ เทา้ หนา้ ตา 
หู จมูก เป็นตน้ ในการจดักิจกรรมผอ่นคลายก่อนบทเรียนจะท าใหน้กัเรียนสามารถเปิดรับขอ้มูลไดโ้ดยไม่
เกิดอุปสรรคดา้นอารมณ์ ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555, หนา้ 64-65) ไดเ้สนอ
การจดักิจกรรมการสอนการอ่านตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน ในขั้นน าเขาสู่บทเรียน เป็นขั้นการเร้า
ความสนใจของผูเ้รียนใหอ้ยากรู้และเกิดความคุน้เคย ใชท้ฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ และ
สามารถโยงเขา้หาเน้ือหาท่ีนกัเรียนตอ้งอ่านไดอ้ยา่งกลมกลืน  

ในขั้นตอนการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บันกัเรียนนั้น ผูว้ิจยัเนน้การพฒันาสมองทั้งสองซีก ไดแ้ก่
สมองซีกซา้ยและสมองซีกขวา ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนไดท้ ากิจกรรมท่ีเนน้การพฒันาสมองซีกซา้ย โดยการให้
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นกัเรียนเล่นเกมส์เรียงค าศพัทใ์นเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนสามารถแต่งประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ เก่ียวค าศพัทใ์น
เน้ือเร่ืองได ้หรือใหน้กัเรียนพดูสนทนากบัเพื่อนในบทอ่านท่ีนกัเรียนไดอ่้าน รวมทั้งการช่วยกนัตอบ
ค าถามของครูท่ีเก่ียวกบับทอ่าน เป็นตน้ ส่วนการพฒันาสมองซีกขวานั้น ผูว้ิจยัไดเ้นน้การสร้างองคค์วามรู้
ใหก้บันกัเรียนโดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนกลา้คิด และกลา้แสดงออก ไดใ้ช้
ความสามารถในหลายดา้น เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงศกัยภาพของตนเองจนเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การวาดภาพวงจรชีวิตของผเีส้ือ วาดระบบสุริยะแลว้ระบายสี 
หรือการแสดงท่าทางประกอบค าศพัท ์เป็นตน้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานท่ีเนน้
การพฒันาสมองทั้งสองซีกน้ียงัช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้การท างานทั้งแบบคนเดียว แบบจบัคู่ และแบบ
รวมกลุ่ม อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Sousa (2006, pp. 167-168) ไดอ้ธิบายวา่ กระบวนการ
เรียนรู้ของสมองทั้ง 2 ซีก ไดแ้ก่ สมองซีกซา้ยและสมองซีกขวานั้น เกิดการเรียนรู้ในรูปการเกบ็ขอ้มูลและ
การประมวลผล แตกต่างกนั โดยสมองซีกซา้ยเป็นตวัประมวลผลการพดู การเขา้ใจ การตีความตวัอกัษร
ของค าและการจ าตวัอกัษรและตวัเลขท่ีเขียนเป็นตวัอกัษร มีการวิเคราะห์ประเมินเน้ือหาจริงดว้ยวธีิท่ีมี
เหตุผลและตรวจจบัเวลาและล าดบั นอกจากน้ียงัสามารถค านวณเลขคณิต ง่าย ๆ สมองซีกซา้ยใหค้วาม
สนใจในการรับมือกบัส่ิงเร้าภายนอก ในขณะเดียวกนั สมองซีกขวา ท าการรวบรวมขอ้มูลจากภาพมากกวา่
จากค าพดูและ รูปแบบ การตีความภาษาค่อนขา้งผา่นภาษากาย บริบทเน้ือหา อารมณ์และเสียง 

ประการท่ีสอง ส่ือการสอนท่ีใชใ้นการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานนั้น มีความส าคญัมากในการจดั
กิจกรรมการสอนการอ่านในคร้ังน้ี เพราะส่ือการสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็น
รูปธรรมเพื่อสนบัสนุนส่ิงท่ีครูผูส้อนไดอ้ธิบายดว้ยค าพดู ผูว้ิจยัไดใ้ชส่ื้อท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม
กบัวยัของนกัเรียน เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน เช่น การใชส่ื้อวิดีโอการ์ตูน
น าเสนอเร่ือง Life cycle of a butterfly หรือใชเ้พลง Solar system เพื่อเป็นส่ือใหน้กัเรียนสามารถเรียงล าดบั
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไดถู้กตอ้ง ผูว้ิจยัยงัใชเ้กมส์โดมิโนในการเรียนรู้ค าศพัทเ์ร่ือง Playground อีกดว้ย 
จากตวัอยา่งส่ือการสอนท่ีผูว้ิจยักล่าวถึงขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เม่ือส่ือมีความหลาหลายกจ็ะท าใหเ้กิดการ
กระตุน้การเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ นกัเรียนจะรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นส่ือการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ทนัสมยัสมกบัวยัของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Dunn (2011, p. 19) กล่าววา่ การใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมในการเรียนการสอนจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการฝึกทกัษะหลายดา้น เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสาร 
ทกัษะดา้นการไดม้าซ่ึงความรู้ ทกัษะดา้นการแบ่งปันขอ้มูล ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีระบบและการ
แกปั้ญหา ทกัษะการสร้างคุณค่าแก่ตนเอง ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะทางสงัคม รวมถึงการพฒันาให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์และสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เป็นตน้ ทั้งน้ีส่ือการ
สอนและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นหอ้งเรียนจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนหรือไม่นั้น ครูผูส้อนเป็นส่วน
ส าคญัในการเลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน 
และเม่ือส่ือและเทคโนโลยไีดถู้กสร้างและใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกจ็ะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้ง
ผูเ้รียนและครูผูส้อนนัน่เอง  
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2. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนดว้ย
วิธีการใชส้มองเป็นฐานและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบวา่ คะแนนเฉล่ียผลความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.87 และคะแนนเฉล่ียผล
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ธีิการสอนตามคู่มือครู มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 41.13 ซ่ึงค่าเฉล่ียผลความ
พึงพอใจในการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนดว้ยวิธีการใชส้มองเป็นฐานและนกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชว้ิธีการสอนตามคู่มือครู มีค่าเฉล่ียท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้อาจมาจากปัจจยัหลกั คือ ผูส้อนหรือครูซ่ึงเป็นผูแ้สดงบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ หากครู
มีวิธีการน าเสนอการสอนท่ีน่าสนใจและมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นวิธีการพดู การ
น าเสนอขอ้มูล การใหค้วามใส่ใจต่อนกัเรียนอยา่งเป็นกลัยาณมิตร กย็อ่มท าใหน้กัเรียนเกิดการกระตุน้การ
เรียนรู้จากครูผูส้อน และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนของนกัเรียนได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคิดขออง บุญชม ศรีสะอาด (2541, หนา้ 6) ท่ีกล่าววา่ ผูส้อนหรือครูเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้
การเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะหลายประการไดแ้ก่คุณลกัษณะดา้นพทุธิ
พิสยั เช่น ความรู้ความสามารถ ความรู้จ าแนกเป็นความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีสอน ความรู้ในเทคนิคการสอน
ต่างๆ ความรู้ในสภาวะแวดลอ้มอ่ืนๆ และข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะดา้นจิตพสิยั เช่น ความตั้งใจในการสอน 
เป็นตน้ ส่วนในดา้นลีลาการสอนของครูนั้น สุนทร โคตรบรรเทา (2548, หนา้ 14) กล่าววา่ ลีลาการสอน
เป็นกลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ลีลาการสอนไม่ใช่ส่ิงท่ีครูพดู แต่เป็นส่ิงท่ีครูท า ครูไม่ควร
หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี ครูควรท่ีจะขวนขวายศึกษาหาความรู้เพือ่เพิ่มพนูความสามารถของตนเองและวิธีการสอน
รวมไปถึงส่ือการสอนท่ีแปลกใหม่และตามสมยัอยูต่ลอดเวลา  หากตอ้งการเป็นครูมืออาชีพ  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการช้ีแจงกบันกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมสมองเป็นฐาน ในดา้น
ความส าคญัและประโยชนท่ี์นกัเรียนจะไดรั้บ เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วม กนัในชั้น
เรียนท าใหน้กัเรียนเช่ือมัน่ในตนเองและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.  ในการจดักิจกรรมการสอนการอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิการใชส้มองเป็นฐานนั้น ครูไม่ควร
จ ากดัเวลาในการเรียนรู้ของนกัเรียนเรียน เพราะนกัเรียนแต่ละคนจะเกิดการประมวลความรู้ในระดบัท่ี
ต่างกนั นกัเรียนบางคนอาจเกิดการเรียนรู้ท่ีเร็วจากการฟังครูสอนเพียงคร้ังเดียว ในขณะท่ีบางคนอาจเรียนรู้
ชา้ ดงันั้น เม่ือครูทราบวา่นกัเรียนคนไหนเรียนรู้ชา้ ครูควรเรียกนกัเรียนคนนั้นมาเรียนเพิ่มเติมก่อนการ
เรียนรู้รวมกนักบัเพื่อน ๆ และเพื่อใหน้กัเรียนท่ีเรียนรู้ชา้ไดเ้ห็นคุณค่าในตนเองดว้ย 

 3. ควรมีการพฒันาการเรียนการสอนแบบใชส้มองเป็นฐาน ในทุกระดบัชั้น โดยเนน้ใหมี้การจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง พดู อ่าน และ เขียน เพื่อใหผู้เ้รียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน 
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