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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 

Brain based Learning (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
A comparison of reading comprehension ability of mathayom suksa one 

students Wat Suthiwararam School between the Brain Based learning (BBL) 
learning activities and Conventional Method 
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*ผู้รับผิดชอบบทความ 
 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)         
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ                               
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                    
Brain based Learning (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด                       
สมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน              
จับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ                         
ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                          
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้จากการน าผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2                                  
ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ (one-way ANOVA) โดยเลือก 2 ห้องเรียน ท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน               
จากน้ันสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Simple Random Sampling)                                   
ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด                   
สมองเป็นฐานBrain based Learning (BBL) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 45 คน                                    
เป็นกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจับใจความ โดยการจัดการเรียนรู้                        
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความโดยการจัดเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง                      
ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความแบบคู่ขนานก่อนเรียนจ านวน 30 ข้อ                     
และหลังเรียนจ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน                                      
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย X̅                     
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่าสถิติ t-test independent และ t-test dependent 
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ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                 
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning 
(BBL) แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                             
(2) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย                 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคญั: ความสามารถในการอ่านจับใจความ; การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน;                                                       
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
บทน า 

ทักษะการอ่านเป็นทักษะส าคัญในการช่วยให้บุคคลรับรู้ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ภายในสังคม ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็น ผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และเพิ่มพูนประสบการณ์                       
ของบุคคล สอดคล้องกับจิรวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ (2556, หน้า 1)  กล่าวว่าการอ่านมีความส าคัญต่อชีวิต
ของมนุษย์ เน่ืองจากว่า มนุษย์รับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยการอ่าน ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอ่าน                
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์ (2561, หน้า 4)                     
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านมีความส าคัญต่อมนุษย์ ท่ีต้องใช้ภาษาในการสื่อสารท้ังทางตรง                  
และทางอ้อม ท าให้เรารับรู้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์และเป็นเครื่องยกระดับความรู้อีกด้วย นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2551, หน้า 7-8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านสามารถช่วยสร้าง
ความคิดให้เกิดกับผู้อ่านช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้และทันต่อเหตุกาณ์ท่ีเกิดข้ึน                    
ในสังคม  

เน่ืองจากผู้วิจัยเป็นครูสอนรายวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงพบปัญหาในการใช้ภาษาไทย   
ของนักเรียนคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขาดทักษะความสามารถในการอ่านจับใจความค่อนข้างมาก                             
โดยศึกษาจากแบบสรุปผลการวัดและประเมินผล "การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง                                
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560                               
และ ปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถอ่านคล่อง แต่เน่ืองจากนักเรียนขาดประสบการณ์                               
ในการอ่านจับใจความส าคัญ ท าให้จับใจความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่สามารถประเมินค่าจากเร่ืองท่ีอ่านได้                       
จึงท าให้มีนักเรียนบางส่วน มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ผู้วิจัยจึงค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
ให้เหมาะสมเพื่อน ามาพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียน มีความสามารถในการคิดและลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีความกล้าแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีเหตุผลและใช้ความคิดแก้ปัญหา รวมท้ังฝึกความคิดสร้างสรรค์              
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                       
และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองท้ังสองซกีคือ ซีกซ้ายเกิดจากการเรียนรู้ทางภาษาและซกีขวาเกิดจากการเรียนรู้
ทางจินตนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านจับใจความของนักเรียน                 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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 จากปัญหาดังกล่าว การเสนอแนวทางในการพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                      
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) เป็นสิ่งท่ีสามารถน ามาจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา            
การอ่านจับใจความ เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ                              
มีสมาธิในการอ่านจับใจความ มีความสนใจในการท ากิจกรรม ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการยอมรับฟัง    
ความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างเสรี นอกจากน้ี                      
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานสามารถน ามาปรับใช้กับเน้ือหาวิชาต่าง ๆ                                           
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                             
ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย               
เป็นอย่างยิ่ง 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ                               
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) และมีความคาดหวัง                       
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานจะสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้                   
ผู้วิจัยจึงเลือกน าวิธีน้ีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ                
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกับทักษะ                   
การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในรายวิชาภาษาไทยต่อไป 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                   
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                                 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning 
(BBL)  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                  
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                         
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) แตกต่างจาก                              
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562                              
จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน รวมท้ังหมด 135 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                          
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้จากการน าผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนท่ี 2                                   
ปีการศึกษา 2562  มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ (one-way ANOVA) โดยเลือก 2 ห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน               
จากน้ัน สุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Simple Random Sampling)                                       
ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 45 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด                      
สมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 45 คน                                 
เป็นกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based 
Learning (BBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของเนือ้หา 
ผู้วิจัยใช้เน้ือหาในการอ่านจับใจความนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังน้ี 
 1. บทความเรื่อง ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝา่วิกฤติโลกร้อนพลาสติก  
แผนการเรียนท่ี 1-2 จ านวน 2 ช่ัวโมง   
  2. เรื่องสั้น เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก ตอนเรือเมล์เรือโยง  แผนการเรียนท่ี 3-4  จ านวน 2 ช่ัวโมง  
  3. นิทานพื้นบ้านเร่ืองสังข์ทอง แผนการเรียนท่ี 5-6 จ านวน   2 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาในการวิจัย 
  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาท้ังหมด 6 ช่ัวโมง  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงข้ึน เมื่อได้เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                           
Brain based Learning (BBL)  
 2. เป็นแนวทางส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด                        
สมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพ                
มากยิ่งข้ึน 
 3. เป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                                      
เพื่อน าไปพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา                     
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ 
 
 



5 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ                           

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                   
Brain based Learning (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังน้ี 

ความหมายของการอ่านจับใจความ 
   เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์  (2561, หน้า 13)  ได้ให้ความหมายของการอ่านจับใจความว่าเป็นการอ่าน                    
เพื่อให้ทราบถึงเน้ือเร่ืองโดยละเอียด จนสามารถแยกแยะใจความส าคัญ กับพลความให้ออกจากกันได้                                 
โดยใจความส าคัญอาจจะอยู่ส่วนต้นของย่อหน้า ส่วนกลางของย่อหน้า ส่วนท้ายของย่อหน้า หรืออาจจะอยู่                        
หน่ึงแห่งในย่อหน้าเดียวกัน  

บันลือ พฤกษะวัน (2542, หน้า 146) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการอ่านจับใจความว่าเป็นการอ่าน                                 
เพื่อมีจุดประสงค์ต้องการทราบว่าเร่ืองน้ันเกี่ยวกับอะไร มีส่วนส าคัญ ตรงท่ีใดและมีความหมายอย่างไร  

นพดล จันทร์เพ็ญ (2553, หน้า 127) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการอ่านจับใจความว่า เป็นการอ่านเร่ืองราว
ให้ทราบว่า เรื่องอะไร เป็นอย่างไร มีความส าคัญตรงส่วนไหน หมายความว่าอย่างไร มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง                            
มักใช้กับการอ่านเพื่อการศึกษาหาความรู้ทั่วไป 

กล่าวโดยสรุปคือ การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพื่อมีจุดประสงค์ จับประเด็นส าคัญของเรื่อง                    
ให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และทราบถึงจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ซึ่งการอ่านจับใจความส าคัญ                  
มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ (1) ใจความส าคัญ มักอยู่ ส่วนต้นของเน้ือหา ส่วนกลางของเน้ือหา และส่วนท้าย                       
ของเน้ือหา ส่วนท่ี 2 ส่วนประกอบหรือส่วนขยาย เป็นส่วนประกอบท่ีท าให้เน้ือเรื่องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน                                   
มักเป็นการยกตัวอย่าง หรือเป็นการเปรียบเทียบ ซึ่งหากนักเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของการอ่านจับใจความ 
ท้ังสองส่วนออกจากกันได้ นักเรียนจะสามารถสรุปใจความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการอ่านจับใจความ 
กรมวิชาการ (2550, หน้า 67-68) ได้อธิบายถึงข้ันตอนการอ่านจับใจความ ได้แก่ (1) พิจารณาการอ่าน                 

ไปทีละย่อหน้า เพื่อดูใจความส าคัญ และส่วนขยายของแต่ละย่อหน้า (2) แยกแยะใจความส าคัญ                      
กับส่วนขยายใจความส าคัญให้ออกจากกัน  โดยสังเกตส่วนขยายใจความส าคัญจากการยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ                                 
การแสดงเหตุผล หรือการอธิบายขยายความ (3) ประโยคใจความส าคัญจะอยู่ส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้ายของย่อหน้า 
บางครั้งประโยคท่ีเป็นใจความส าคัญก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจน ผู้อ่านต้องแยกให้ได้ว่าข้อความในประโยคใดเป็นใจความ
ส าคัญ ข้อความในประโยคใดเป็นส่วนขยายใจความส าคัญ (4) ประโยคหรือข้อความที่มีการกล่าวซ้ า ๆ                                 
มีการกล่าวเยิ่นเย้อหรือมีการพรรณนา ควรรวบรวมเป็นข้อความเดียวให้สั้น กระชับและได้ใจความ (5) น าข้อความ                
ท่ีได้จากการจับใจความ มาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ส านวนภาษาท่ีสั้น กะทัดรัด ได้ใจความและไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม 

ความหมายของการเรียนรู้ตามแนวคดิสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) 
พรพิไล เลิศวิชา (2550, หน้า 36) กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain based Learning                     

เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยโครงสร้างและการท างานของสมองท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองพร้อมท่ีจะเรียนรู้
ตลอดเวลา ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจึงเกิดจากการพัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อให้บรรลุ                    
ถึงเป้าหมาย 
 วิทยากร เชียงกูล (2548, หน้า 115) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้
จากการประมวลผลของสมองท่ีท าหน้าท่ีเรียนรู้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสมองน้ัน เป็นเครื่องประมวลผลท่ีมีพลังสูงมาก   



6 
 

 กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นนักเรียน    
เป็นส าคัญจากการฝึกฝน การศึกษาค้นคว้า จนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง โดยเกิดจากการร่วมกันคิด
ร่วมกันท าและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการสอนย้ าซ้ าทวนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน   
ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง  

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิสมองเปน็ฐาน Brain based Learning (BBL) 
  นิราศ จันทรจิตร (2553, หน้า 341–344) ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมตามล าดับข้ันตอนการเรียนรู้ 
ได้แก่ (1) ข้ันการสร้างความสนใจ กิจกรรมในข้ันตอนน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อเตรียม ความพร้อม สร้างความสนใจ                   
หรือแรงจูงใจในการท่ีจะเรียนรู้เรื่องใหม่ซึ่งอาจมีการตรวจสอบและทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนไปพร้อมด้วย                         
(2) ข้ันน าเสนอความรู้ใหม่จาก จัดให้นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันหรือรายบุคคล รับรู้และท าความเข้าใจ
ในเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ (3) ข้ันการวิเคราะห์และสรุป หรือสร้างความคิดรวบยอด เป็นกิจกรรมการเรียน                          
ท่ีมุ่งให้นักเรียนน าข้อมูลความรู้ใหม่ท่ีได้รับแต่ยังไม่มีการน ามาจัดระบบระเบียบให้เป็นความคิดรวบยอด                            
(4) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้ันการฝึกปฏิบัติ มีจุดประสงค์ ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย                      
และตัดสินใจ หรือลงความคิดเห็นในข้อสรุปท่ีน่าเช่ือถือได้ และเกิดมุมมองทางความคิดท่ีแตกต่างกัน                                
(5) ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีสนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้ไปปรับใช้ให้ เหมาะสมกับบริบท                
และสถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญใหม่เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องและเป็นท่ียอมรับ (6) ข้ันการประเมินผลการเรียน                 
เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจครอบคลุม บริบทเน้ือหาของบทเรียน และท าให้ครูผู้สอน               
รับรู้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดน้ัน ผ่านการตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุหรือยังและบรรลุผลในระดับใด  

จากการศึกษาค้นคว้าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง                      
ผู้วิจัยได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ                   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดังน้ี (1) ข้ันการสร้างความสนใจ โดยครูร่วมสนทนาพูดคุย
กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวของนักเรียน โดยมีการใช้สื่อท้ังของจริงและสื่อจ าลอง เพื่อให้นักเรียน                   
เกิดการเรียนรู้ และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับครูและเพื่อนๆ (2) ข้ันน าเสนอความรู้ใหม่                           
ครูแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนศึกษาเร่ืองท่ีอ่านจาก บทความ เรื่องสั้น นิทานพื้นบ้าน โดยให้นักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ
และท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านด้วยตนเองให้มากที่สุด (3) ข้ันการสร้างความคิดรวบยอด เป็นกิจกรรมการเรียน              
ท่ีมุ่งให้นักเรียนน าข้อมูลความรู้ของตนเอง จากการอ่านบทความ เรื่องสั้น นิทานพื้นบ้านก่อนท่ีจะน าความรู้                          
เข้ากลุ่มเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (4) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้ันการฝึกปฏิบัติ เป็นกิจกรรม                          
ท่ีให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และข้อสรุปท่ีได้จากการอ่านบทความ เรื่องสั้น นิทานพื้นบ้าน จากมุมมอง                              
ท่ีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เพื่อหาข้อสรุปในกลุ่มอีกครั้ง (5) ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นข้ันกิจกรรมท่ีสนับสนุน                 
ให้นักเรียนใช้ประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติม โดยการสร้างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการตอบค าถาม 
พร้อมกับบอกเหตุผล เพื่อให้ทราบว่านักเรียนเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านมากน้อยเพียงใด (6) ข้ันการวัดและประเมินผล              
การเรียนเป็นกิจกรรมท่ีครูสร้างเกณฑ์การวัด และประเมินผล เพื่อให้เพื่อนประเมินเพื่อน และครูเป็นผู้สนับสนุน 
เสนอแนะ และร่วมประเมินกับกลุ่มนักเรียนท่ีท าหน้าท่ีประเมินอีกครั้งหน่ึง เพื่อหาข้อสรุป และให้นักเรียน                               
ในแต่ละกลุ่มได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning เป็นส่วนหน่ึง                                  
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีส่วนในการพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความของนักเรียน                               
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนซึ่งมีผู้ศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานไว้ดังต่อไปน้ี 

สมจิตร สายบุญลี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                        
ท่ีมีต่อการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และ เจตคติต่อการเรียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลวิจัยพบว่า การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึน
ประกอบด้วยหลักการ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง การด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์                                 
และแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และแผนการจัดกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
ซึ่งโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียน                 
ตามแนวคิดสมองเป็นฐานได้ตามศักยภาพของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรม              
การเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียน 
หลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

กมลรัตน์ ภูวตานนท์ (2558) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่าน                  
จับความและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา                           
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานขององนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลวิจัยพบว่า                       
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด                    
สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา                   
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการอ่านจับใจความ                 
และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยไม่แตกต่างกัน 

ภณิตา พงศ์วัชร์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน                 
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลวิจัยพบว่านักเรียน                                    
ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่า                   
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน                      
มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ                                              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 

วนัชกรณ์ ปึ่งพรม (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความ                    
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้                           
ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเฉลีย่หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับมาก 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 การสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning มีส่วนส าคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านของ
นักเรียน ซึ่งมีผู้ศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานไว้ดังต่อไปน้ี 
 Duman (2006) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based 
Learning (BBL) ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน จากรูปแบบการสอนแบบ BBL 
กับการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง  (teacher- Centered) พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิด  
สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง                                    
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้เรียนรู้สึกมีความสุข มีความคิดเชิงบวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  
 Hoge (2003) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตามแนว Brain based Learning                      
และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองน้ันเป็นการเน้น                   
ให้มนุษย์เรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเมื่อมีแนวการสอนท่ีท าให้สมองของนักเรียนท างานได้ดี อย่างไรก็ตามรูปแบบการสอน                     
ท่ีพบเสมอ ๆ คือ การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนโดยการเรียนรู้แบบท่องจ า จึงท าวิจัยในช้ันเรียนท่ีน าแนวคิด
พัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ใช้วิธีการวิจัยในโรงเรียนต าบลเล็ก ๆ
ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบสวนด้วยการออกแบบเทคนิคการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพืช พบว่านักเรียน 
ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้เห็นความส าคัญของสมองท่ีพัฒนาตามธรรมชาติทางการเรียนรู้โดยอาศัย
แนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองเป็นตัวช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอา่นออกเขียนได้ของนักเรียน                     
ในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างแน่นอน ดังน้ันครูและผู้บริหาร ควรร่วมมือจัดสภาพและฝึกหัดให้นักเรียน                       
พัฒนาได้ดียิ่งข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน เพราะนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                      
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในช้ันเรียนและกิจกรรมกลุ่ม เน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติ                    
ด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจและยอมรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานยังสามารถท าให้นักเรียนรู้สึกมีความสุข                   
มีความคิดเชิงบวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย 
การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานBrain based Learning (BBL) 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้มีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพวจิัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                        
Brain based Learning (BBL) จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์     
การเรียนรู้ สาระส าคัญกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหา โดยมีข้ันตอนการสอนดังน้ี (1) ข้ันการสร้างความสนใจ                    
(2) ข้ันน าเสนอความรู้ใหม่ (3) ข้ันการสร้างความคิดรวบยอด (4) ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) ข้ันประยุกต์ใช้ความรู้                
(6) ข้ันการวัดและประเมินผล เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคะแนนในการพิจารณาความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 1.00 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มควบคุม เป็นการจัดการเรียนแบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
รวมเป็น 6 ช่ัวโมง ซึ่งประกอบ ไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหา โดยมีข้ันตอน
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การสอนดังน้ี (1) ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (2) ระยะด าเนินการสอน (3) ข้ันสรุป (4) ข้ันวัดและประเมินผล                             
เสนอให ้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่งหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคะแนนในการพิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้                
มีค่าเท่ากับ 1.00 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนจ านวนชุดละ 30 ข้อ เป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก ท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.80                          
และค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.20 – 1.00 ผลการพิจารณา เลือกข้อสอบ 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ 0.21-0.92 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าต้ังแต่ 0.24-0.71 และได้แบบทดสอบ                    
หลังเรียนมีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ 0.21-0.92 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าต้ังแต่ 0.36-0.7 แบบทดสอบ                        
ท่ีมีคุณภาพแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน                           
อ้างอิงในศิริชัย กาญจนวาสี (2544, หน้า 185) ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.856 และ
แบบทดสอบหลังเรียนมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ Pretest Posttest design 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วย                   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับกลุ่มท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังน้ี 
 1. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียน ไปทดสอบกับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม        
ได้แก่กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วย                         
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง โดยกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียน ไปทดสอบกับนักเรียนท้ังสองกลุ่ม          
ได้แก่กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กับกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วย                       
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 4. น าผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์                      
ด้วยวิธีทางสถิติ  
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ                     
โดยใช้สถิติ t-test independent sample 
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน t-test dependent sample 

3. เปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติด้วย
สถิติ  t-test dependent sample 
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ผลการวิจัย 
  ตาราง 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรม                     

การเรียนรูต้ามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

 
กลุ่มตัวอย่าง n 

 

X̅ S.D. t Sig. 
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 45 20.71 2.39  

7.904 
 
.000* 

              การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 45 17.27 1.68   
*p  ≤ .05 
 

จากตาราง 1 ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของท้ังสองกลุ่มพบว่า กลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วย                        
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) มีคะแนนเฉลี่ย X̅ เท่ากับ 20.71                    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.39 และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คะแนนเฉลี่ย X ̅ 
เท่ากับ 17.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.68 ดังน้ัน ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ย X̅ แตกต่างจาก
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย       

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ช่วงเวลา n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 45 14.53 1.440  

47.368 
 

.000* 
หลังเรียน 45 25.24 0.933   

*p ≤ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้                    
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)  มีคะแนนเฉลี่ย X ̅ เท่ากับ 14.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
S.D. เท่ากับ 1.440 และความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย X̅ เท่ากับ 25.24                              
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.933 เมื่อน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาเปรียบเทียบกันปรากฏว่า 
คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด                        
สมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ช่วงเวลา n 
 

X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 45 7.82 1.669  

31.642 
 

.000* 
หลังเรียน 45 16.84 2.522   

*p ≤ .05 



11 
 

จากตาราง 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
คะแนนเฉลี่ย X ̅เท่ากับ 7.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 1.669 และความสามารถในการอ่านจับใจความ   
หลังเรียน คะแนนเฉลี่ยX̅ เท่ากับ 16.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 2.522 เมื่อน าคะแนนก่อนเรียน                   
และ หลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนท่ีเรียนด้วย                
การจัดการเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วย               
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                    
ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัย ดังน้ี 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                       

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                    
มีคะแนนเฉลี่ย X̅ แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                             
โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                       
มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภณิตา พงศ์วัชร์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ                 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับวิธีสอนแบบปกติ                            
พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานมีคะแนน                 
ความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
นอกจากน้ีผลการวิจัย ของ เณศรา โฉมรุ่ง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการอ่านจับใจความของนักเรียน                                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่าง การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมตามปกติ                               
พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า        
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Duman (2006)  ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based 
Learning (BBL) ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียนจากรูปแบบการสอนแบบ BBL                            
กับการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher- Centered) พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิด                
สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง                             
อย่างมีนัยส าคัญ และผู้เรียนรู้สึกมีความสุขมีความคิดเชิงบวกในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการวิจัยข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
Brain based Learning (BBL) มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้                               
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                                    
Brain based Learning (BBL) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น                                    
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ในการท ากิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การอ่านจับใจความจากบทอ่านได้ด้วยตนเอง                                  
สามารถแสดงความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงมีส่วนในการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                         
มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                      
เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                                       
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งการวิจัยท่ีค้นพบสอดคล้องกับผลการวิจัย                                         
ของ สมจิตร สายบุญลี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบความสามารถท่ีมีต่อการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์               
และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้                 
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน                                         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลรัตน์ ภูวตานนท์ (2558)                                    
ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาไทยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวนัชภรณ์ ป่ึงพรม (2560)                           
ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจภาษาอังกฤษตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน มีคะแนนทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ                   
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hoge (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้
ตามแนว Brain based Learning และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการ                         
และการเรียนรู้ของสมองน้ันเป็นการเน้นให้มนุษย์เรียนรู้ได้ดีท่ีสุด เมื่อมีแนวการสอนท่ีท าให้สมองของนักเรียน                         
ท างาน ได้ดี อย่างไรก็ตามรูปแบบการสอนท่ีพบเสมอ ๆ คือ การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนโดยการเรียนรู้                       
แบบท่องจ า จึงท าวิจัยในช้ันเรียนท่ีน าแนวคิดพัฒนาการ และการเรียนรู้ของสมองตลอดจนความสามารถ                                              
ในการอ่านออกเขียนได้ ใช้วิธีการวิจัยในโรงเรียนต าบลเล็ก ๆ ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบสวนด้วยการออกแบบ
เทคนิคการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพืช พบว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ท าให้เห็นความส าคัญ
ของสมองท่ีพัฒนาตามธรรมชาติทางการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง                   
เป็นตัวช่วยส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างแน่นอน             
ดังน้ันครูและผู้บริหารควรร่วมมือจัดสภาพและฝึกหัดให้นักเรียนพัฒนาได้ดียิ่งข้ึน 

 จากผลการวิจัยข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด                     
สมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)  มีทักษะการอ่านจับใจความที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                           
เพราะนักเรียนค่อนข้างมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม สามารถจับใจความส าคัญในบทอ่านด้วยตนเอง เพื่อน ามาอภิปราย                          
แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆภายในกลุ่ม และหาข้อสรุปในการอ่านจับใจความจากเร่ืองท่ีอ่านตามวัตถุประสงค์                  
ท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีคะแนนหลังเรียน                  
สูงกว่าก่อนเรียน   
  ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานจึงมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แล้วยังท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออกและยอมรับความคิดเห็น                  
ของผู้อื่นมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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นอกจากน้ี อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning 
(BBL) เป็นการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 คน (คละความสามารถนักเรียน                              
ท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน) ร่วมกันศึกษาเน้ือหาสาระ และศึกษาโดยแยกกันคิดจากน้ันจึงน ามาอภิปราย                           
แสดงความคิดเห็นร่วมกันนักเรียนจึงเกิดทักษะการเรียนรู้จากการคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง                                   
และท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเณศรา โฉมรุ่ง (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2                                  
ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมตามปกติ พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วย                           
การจัดกิจกรรมตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ท้ังน้ีอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีข้ันตอนในการสอนคือ (1) ข้ันน าสู่บทเรียน                               
โดยครูเป็นผู้ท าหน้าท่ีกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีจะเรียน                
(2) ข้ันสอนโดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากเน้ือหา ด้วยวิธีการบรรยาย และการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเน้ือหา              
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีครูได้จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนจากหนังสือแบบเรียน                
ข้ึนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน (3) ข้ันสรุป เป็นข้ันตอน                    
ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดในเน้ือหาสาระที่เรียนอย่างเป็นระบบ (4) ข้ันวัดและประเมินผล                   
นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีครูได้ก าหนด
ไว้ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วย                                 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้ันตอน
การอ่านจับใจความ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกแยะใจความส าคัญและส่วนขยายใจความ
ส าคัญ โดยเรียงล าดับเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน สามารถระบุข้อคิดจากเน้ือเรื่อง รวมถึงการต้ังค าถามเพื่อตอบ                   
ข้อสงสัย ตลอดจนบอกจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง หลังจากที่เรียนรู้การอ่านจับใจความได้ 

อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                    
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL) 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                        
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning 
(BBL) มีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ                                   
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เป็นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้นักเรียน                       
มีความสามารถในการอ่านจับใจความในบทอ่านมากยิ่งข้ึน มีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียน
กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองท่ีอ่านได้ด้วยตนเอง ยอมรับฟัง                       
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ บทอ่านได้อย่างเสรี                      
ซึ่งมีความแตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วย                       
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม นอกจากน้ีนักเรียนยังระบุใจความส าคัญ 
รวมถึงระบุข้อคิดและตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านยังไม่ค่อยครบถ้วนสมบูรณ์ มีการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน                 
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ยังไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร จึงส่งผลท าให้ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                          
ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้    
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เป็นวิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ันครูจะต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้                 
เพื่อให้นักเรียนมีการเป้าหมายในการเรียนทุกครั้งและควรอธิบายข้ันตอนการท ากิจกรรมอย่างถูกต้อง                                
ก่อนการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน โดยการน าเสนอตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพและวิธีการท างานอย่างถูกต้อง                 
เป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและช่วยเหลือกันจนประสบความส าเร็จในกลุ่ม 
 2. ช่วงเวลาท ากิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องดูแลให้ค าแนะน าเป็นระยะ ให้นักเรียนปฏิบัติ                      
จนครบทุกข้ันตอนตามรูปแบบการสอน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะเพือ่ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                         
ไปใช้กับเน้ือหาวิชาภาษาไทยในระดับช้ันอื่น ๆ 
 2. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน Brain based Learning (BBL)                               
ไปใช้พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น  ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ดู พูด และวรรณคดี 
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