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การพัฒนาการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง
เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์
กุลรพี พุทธมงคล1* สาโรช โศภีรกั ข์2 และ ศศิฉาย ธนะมัย3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ 2) สร้างเว็บโดยใช้รปู แบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 3) เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังเรียน
กับคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนของผูเ้ รียน 4) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกับคะแนนก่อน
์
เรียนของผูเ้ รียน และ 5) สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการสอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั นี้คอื ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสมบูรณ์วทิ ยานุ กูล จํานวน 30 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนในวิชา
ภาษาไทย ภาคปลาย ปี การศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่เว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญแบบมีโครงสร้าง แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนบนเว็บ แบบรับรองรูปแบบการสอนบนเว็บ แบบ
ประเมินคุณภาพของการสอนบนเว็บ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการสอนบน
เว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาท
ผูส้ อน สภาพแวดล้อม การปฏิสมั พันธ์ การเรียน ข้อมูล บทบาทผูเ้ รียน 2) ผูเ้ รียนที่เรียนผ่านการสอนบนเว็บโดยใช้การ
เรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง มีคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 3) ผูเ้ รียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 4)
์
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการสอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40
คําสําคัญ: การสอนบนเว็บ การเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง การคิดเชิงวิเคราะห์
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Development of Web-based Instruction Using Brain-based Learning
for Enhancing Analytical Thinking Skill
Koonrapee Buddhamongkol1* Saroch Sopeerak2 and Sasichaai Tanamai3
Abstract
The purposes of the research were 1) to develop web-based instruction model using brain-based learning
(WBBL) for enhancing analytical thinking skill; 2) to create web-based instruction as the instructional model; 3) to
compare the students’ analytical thinking skill posttest score with the pretest score; 4) to compare the students’
learning achievement score with the pretest score, and 5) to survey students’ satisfaction toward WBBL. The
sample was 30 Prathomsuksa 4th students who enrolled on Thai language subject in second semester of 2014
academic year of Somboon Wittayanukul school. Research instruments consisted of WBBL; a structured interview
form; WBBL model quality evaluation form; WBBL model certification form; WBBL quality evaluation form; analytical
thinking skill test, and learning achievement test. Statistics were used in data analysis were mean (X�), standard
deviation (SD), and t-test. The research results found that 1) the WBBL model was comprised of 6 components,
including teaching roles, environment, interaction, learning, information, and student roles. 2) The posttest score of
students’ analytical thinking skill was significantly higher than the pretest score at .05 level. 3) the students’ learning
achievement score was significantly higher than the pretest score at .05 level. Moreover, 4) the students’
satisfaction toward WBBL were at high level (X� = 4.40).
Keywords : Web-based Instruction, Brain-Based Learning, Analytical Thinking
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1. บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถรับส่งข้อมูล
ได้มากขึ้น และเทคโนโลยียุคใหม่ เหล่ านี้ ได้กลายเป็ น
เครื่องมือสําคัญ ในการปรับเปลีย่ นรูปแบบของการศึกษา
ของหลายประเทศ [1] โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนผ่านเว็บ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางการเรียนให้มาก
ยิง่ ขึน้ โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ไม่จาํ กัดอยู่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยปจั จุบนั ได้
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยกําหนดตัว
บ่ งชี้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสยั ทัศน์ สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ทีเ่ น้นการปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ มี
นิ ส ัย ใฝ่ เ รีย นรู้ มีค วามสามารถในการคิด วิเ คราะห์
แก้ปญั หา โดยการจัดให้มรี ะบบการศึกษาเรียนรูแ้ ละการ
วัดประเมินผลการศึกษาเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
เพื่อเอื้อต่ อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทัง้ ร่างกาย
ั ญา ให้ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์
อารมณ์ สัง คม สติ ป ญ
แก้ปญั หา มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ [2] เนื่องจาก
์
คุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของไทยในปจั จุบนั มีปญั หา
ตกตํ่าและด้อยคุณภาพ ซึ่งยืนยันได้จากผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ นระดั บ พื้ น ฐาน ที่ พ บว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนในช่วง 5-6 ปี ท่ผี ่าน
์
มา มีค่าเฉลีย่ ลดลงและตํ่ากว่ามาตรฐาน และนักเรียนยัง
ขาดทักษะในการคิด [3] สอดคล้องกับผลการวิจ ยั ของ
พีไอเอสเอ ซึ่งเป็ นโครงการขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พบว่า นักเรียนไทยในระดับ
มัธ ยมต้ น (อายุ 15 ปี ) จํ า นวน 37 เปอร์ เ ซ็ น ต์ อ่ า น
ภาษาไทยไม่ รู้ เ รื่ อ ง วิ เ คราะห์ ค วามหมายไม่ ถู ก
และใภาษาไทยให้เป็ นประโยชน์ ต่ อการเรียนวิชาอื่นๆ
ไม่ได้ [4] ท า ง แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า ค ว ร จ ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการเรียนการสอนใหม่ โดยอาศัยหลักพัฒนาการ

_17-0051(072-080)8.indd 74

ของสมองในแต่ละช่วงวัย (BBL: Brain-based Learning)
ซึ่งพัฒนาขึน้ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในศตวรรษที่
21 ทําให้สามารถเข้าใจการทํางานในสมองมนุ ษย์ และ
นํามาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ [5] ซึ่งการทํางานของ
สมองเพื่อทําความเข้าใจและหาเหตุผลให้กบั เรื่องต่ างๆ
นับเป็ นธรรมชาติพ้นื ฐานของความคิดวิเคราะห์ ที่สมอง
ดําเนินการโดยอัตโนมัติ อาจกล่าวได้ว่าสมองใช้ความคิด
วิเคราะห์ในการหาเหตุผล เพื่อทําความเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
รอบตัว [6] การเรียนการสอนตามศักยภาพสมองนั น้
สามารถสนับสนุ นให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิด
สร้ า งสรรค์ และสนั บ สนุ นการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ มี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรียน อีกทัง้ ยังส่งเสริม
การเรียนรูโ้ ดยมีแรงจูงใจและการปฏิบตั ทิ ่มี ปี ระสิทธิภาพ
[7] ทางทีด่ ที ส่ี ดุ ในการพัฒนาสมองเด็กก็คอื ต้องพยายาม
ให้เด็กเข้าถึงสิง่ ต่างๆด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น ไม่ว่าจะ
เป็ นการเข้าถึงธรรมชาติ, องค์ความรู,้ ภาษา และการใช้
เหตุ ผล [8] ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของ
ผู้ เ รีย น ครู ส ามารถจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
รายวิชาต่ างๆ ตามปกติ แต่ จะนํ าทักษะการคิดเข้ามา
เชื่อมโยง หรือบูรณาการกับวัตถุ ประสงค์และเนื้อหาใน
การเรี ย นการสอนนั ้น ๆ โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด เป็ น
เครื่องมือ หรือเป็ นวิธีการให้ได้มาซึ่งเนื้ อหาความรู้ ที่
หลักสูตรหรือครูต้องการ ผู้เรียนยังคงได้รบั ความรู้และ
เนื้ อ หาเหมื อ นเดิ ม ขณะเดี ย วกั น ผู้ เ รี ย นจะได้ ใ ช้
กระบวนการคิด และได้ฝึกทักษะการคิดเพิม่ เติม [9] จาก
ั หาและความสําคัญที่กล่ าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจ ัย
ปญ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสร้างทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์สาํ หรับผูเ้ รียน ในรูปแบบการสอนบนเว็บโดย
การเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการสอนบนเว็บ สําหรับผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูเ้ รียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้
ตามศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
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2.2 เพื่อสร้างเว็บโดยใช้รูปแบบการสอนบนเว็บโดย
การเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์
2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์หลังเรียนกับคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ก่อนเรียนของผูเ้ รียน
2.4 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
กับคะแนนก่อนเรียนของผูเ้ รียน
2.5 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการ
สอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นผ่ า นเว็ บ โดยการเรี ย นรู้ ต าม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มี
คะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.2 ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นผ่ า นเว็ บ โดยการเรี ย นรู้ ต าม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มี
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. วิ ธีการวิ จยั
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ าม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ น
การวิจยั เชิงพัฒนา (Research & Development) แบ่ง
ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจ ัยเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนารูปแบบ
การสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มีขนั ้ ตอนย่อย ดังนี้
(1) ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการสร้างรูปแบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ กําหนดเป็ น
ร่างต้นแบบ (prototype)
(2) ตรวจสอบความถูกต้องโดยกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และนํ าแบบร่างต้นแบบ (prototype) ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้านการเรียนรู้
ตามศักยภาพสมอง ด้านการสอนบนเว็บ จํานวน 9 ท่าน
ตรวจสอบพร้อมกับการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญแบบมีโครงสร้าง และปรับปรุงแก้ไข
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(3) พัฒนารูปแบบ (model) จากแบบร่างต้นแบบ
(prototype) แก้ไขปรับปรุงรูปแบบ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
(4) ประเมินคุณภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และรับรองรูปแบบโดยใช้แบบรับรองรูปแบบ
ว่าสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการสอนบนเว็บได้
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลการใช้
เว็บที่สร้างขึ้นและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน มี
ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
(1) สร้างเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมองตาม
หน่ วยการเรียนรู้ทก่ี ําหนด ประกอบด้วย 4 หน่ วย ได้แก่
ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไรชีวติ ผักสมุนไพรใบ
หญ้ามีคุณค่าทัง้ นัน้ และภูมใิ จมรดกโลก
(2) ประเมินคุณภาพของเว็บ โดยกรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ แบ่งการประเมินคุณภาพ
ออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบการสอน ด้านการออกแบบเว็บ ด้านการทํางาน
ของเว็บ พร้อมแก้ไขปรับปรุง
(3) สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก วัดการคิดวิเคราะห์เนื้อหา คิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และคิดวิเคราะห์หลักการ จากนัน้
ตรวจสอบความถู กต้องเหมาะสมของแบบทดสอบโดย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์และประเมินเพื่อหาค่ า
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่าอํานาจจําแนกโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาและการคิดเชิงวิเคราะห์
(4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
เป็ นแบบปรนั ย 4 ตัวเลือก วัดความรู้ ความจํ า ความ
เข้าใจ และการนํ าไปใช้ จากนัน้ ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของแบบทดสอบโดยกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์และประเมินเพื่อหาค่ าความสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์และค่าอํานาจจําแนก โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา
(5) ทดลองใช้เว็บ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ผูเ้ รียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โดยวิธสี ุ่มอย่างง่ายจํานวน
30 คน ก่อนเรียนผูว้ จิ ยั แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน และ
ขัน้ ตอนการใช้เว็บให้ผูเ้ รียนทราบ ทดสอบวัดทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
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จากนั น้ ผู้ เรียนเรียนผ่ านเว็บ ประกอบด้วยหน่ วยการ
เรียนรูย้ ่อย จํานวน 12 หน่ วย หน่ วยละ 45 นาที ทดสอบ
วัดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
กับผูเ้ รียนหลังเสร็จสิน้ การเรียน
(6) วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิง
วิเ คราะห์ ห ลัง เรีย นและผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น กับ
คะแนนก่อนเรียนของผูเ้ รียน โดยใช้ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ t-test
(7) สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ทีม่ ตี ่อการ
สอนบนเว็บโดยการเรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิตริ อ้ ยละ
5. สรุปผลการวิจยั
5.1 รู ป แบบการสอนบนเว็ บ โดยการเรี ย นรู้ ต าม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ถูก
ออกแบบโดยนํ าหลักการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง มา
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ ธรรมชาติข องสมองของ
ผูเ้ รียน เน้นให้ผูเ้ รียนสร้างความรูใ้ หม่จากการใช้ปญั หาที่
เกิดขึ้นเป็ นบริบทของการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคคําถาม
5W 1H เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ
ในแต่ละหน่ วยการเรียนรูจ้ ะมีแบบฝึ กหัดเพื่อให้ผเู้ รียนได้
ฝึ กฝนซํ้าๆ ตามหลักการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้คอื
ขัน้ นํ า เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการเรียน
โดยการแจ้ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ก่ อ นการเข้า สู่บ ทเรีย นและ
ทบทวนความรู้ เ ดิม ด้ ว ยการให้ ส มองแสวงหาสิ่ง ที่จ ะ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ และใช้เสียงดนตรีหรือเกมเพื่ออุ่น
เครื่ อ งก่ อ นเข้ า สู่ บ ทเรี ย น ทํ า ให้ ส มองอยู่ ใ นสภาวะ
เตรียมพร้อม
ขัน้ นํ าเสนอบทเรียน นํ าเสนอเนื้อหาใหม่และกระตุ้น
ความสนใจด้วยสื่อที่ม ีบรรยากาศสนุ กเพลิดเพลิน สิง่ ที่
สอนต้องมีความหมายใกล้ตวั เชื่อมโยงกับบริบทชีวติ จริง
มีลกั ษณะเป็ นเรื่องราวเพื่อกําหนดสิง่ ทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
ขัน้ ฝึ กทักษะ มีการมอบหมายแบบฝึ กหัด กําหนด
ปญั หาหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ
ในการวิเคราะห์ โดยพิจารณาแยกแยะสิ่งที่กําหนดใช้
เทคนิคคําถาม 5W 1H และฝึ กซํ้าๆ จนเกิดความเข้าใจ
และความคงทนในการเรียนรู้ และมีการปฏิสมั พันธ์ โดย
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ให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาด้วยกันในกลุ่มของตนเอง และร่วมกัน
ตรวจสอบความถู กต้ อ งของคํ าตอบตามแบบฝึ กหัด ที่
ผูเ้ รียนแต่ละคน ได้คดิ คําตอบขึน้ มา และอภิปรายร่วมกัน
เพื่อให้ได้คาํ ตอบทีถ่ ูกต้อง
ขัน้ สรุปและประเมินผล เป็ นการผสานความรู้ใหม่ ท่ี
ได้รบั กับความรูเ้ ดิม เพื่อขยายหรือสร้างความรู้ใหม่ และ
นํ าไปประยุกต์ใช้ ทําให้เกิดการรวบรวมประเด็นสําคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็ นคําตอบของปญั หาทีก่ าํ หนดให้
สําหรับรูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์
และองค์ประกอบของรูปแบบการสอนบนเว็บโดยการ
เรียนรูต้ ามศักยภาพสมอง 6 องค์ประกอบ มีรายละเอียด
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 บทบาทผู้สอน แสดงถึงบทบาท
ผูส้ อน ประกอบด้วย การวางแผนการสอน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี สริมสร้างปฏิสมั พันธ์ มีการเลือกใช้
แหล่งการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน มีการให้คําแนะนํา
การจัดการเรียนการสอนหรือปฐมนิเทศก่อนการเรียนมี
การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมทางการ
เรียน มีการประเมินผลการเรียน ผลการมีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมของผู้เรียน มีการอํานวยความสะดวก พร้อม
ให้ความช่วยเหลือ
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องค์ ป ระกอบที่ 2 สภาพแวดล้ อ ม ใช้ จ ัด สภาพ
แวดล้อมของเว็บการสอน โดยเน้นสภาพแวดล้อมทีท่ ําให้
ผูเ้ รียนรูส้ กึ กระตือรือร้นในการเรียน ผ่อนคลาย ปลอดภัย
มีความสบายตา เข้าใจง่าย ใช้ภาพเคลื่อนไหว เกม หรือ
ดนตรีคลาสสิกทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาอารมณ์และสมาธิ เพื่อ
ทําให้สมองอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ และ
นํ าเสนอบทเรียนโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว ผสมผสานกับ
ข้ อ ความและเสีย ง เพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ ส นุ ก
เพลิดเพลิน มีแบบฝึกหัดในรูปแบบเกมเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความท้าทายในการคิดแก้ไขปญั หา มีการประเมินผลโดย
ใช้แบบทดสอบหลังเรียน และมีแผนภาพความคิดเพื่อ
แสดงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่ท่ไี ด้รบั กับความรู้
เดิมและการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
องค์ประกอบที่ 3 การปฏิ สมั พันธ์ ใช้เว็บเพจ แจ้ง
วัตถุ ประสงค์ในการเรียน และมีปุ่มให้คลิกไปหน้าถัดไป
รวมทัง้ มีการแสดงหน้ าทบทวนความรู้เดิมในลักษณะ
คําถาม แล้วให้คลิกเพื่อเลือกคําตอบ จากนัน้ นํ าเสนอ
บทเรีย นโดยใช้ ภ าพ ภาพเคลื่อ นไหว ผสมผสานกับ
ข้ อ ความและเสีย ง เพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ ส นุ ก
เพลิดเพลินในการเรียน โดยมีการคลิกเมาส์เพื่อไปหน้ า
ถัดไป หรือคลิกเพื่อโต้ตอบกับบทเรียน รวมทัง้ สามารถ
คลิกเพื่อไปยังแหล่งเรียนรู้เพิม่ เติมได้ ในกรณีการเรียน
แบบกลุ่ม ใช้การสนทนาแบบทันทีทนั ใด (chat) เพื่อการ
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ขั น้ สรุ ป และ
ประเมินผล เป็ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับเครื่อง โดย
ใช้ แผนภาพความคิด เพื่อแสดงการเชื่อ มโยงระหว่ า ง
ความรู้ใ หม่ ท่ีได้ร ับกับความรู้ เดิม และการนํ า ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันของผูเ้ รียน
องค์ประกอบที่ 4 การเรียน จะใช้หลักการเรียนการ
สอนบนเว็บ ประกอบกับกระบวนการเรียนรูต้ ามศักยภาพ
สมองทีส่ งั เคราะห์มาได้ โดยเน้นรูปแบบการเรียนรูท้ ่เี น้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปญั หาที่เกิดขึน้ ใน
โลกแห่งความเป็ นจริง เป็ นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ ตามกระบวนการ
4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ นํ า ขัน้ นํ าเสนอบทเรียน ขัน้ ฝึ กทักษะ
และขัน้ สรุปและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 5 ข้อมูล เป็ นข้อมูลของเว็บการสอน
ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อวิชา ข้อมูลวัตถุประสงค์ของการ
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เรี ย น ข้ อ มู ล เนื้ อ หาบทเรี ย นและข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู้
เพิ่มเติมที่มีลกั ษณะเป็ นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืน
หรือในเว็บการสอนเอง ข้อมูลแบบทดสอบระหว่างเรียนที่
ฝึ กฝนความรูค้ วามเข้าใจ การประยุกต์ และการวิเคราะห์
โดยสามารถบันทึกคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนและ
ให้ ผ ลย้ อ นกลับ แก่ ผู้ เรีย นทัน ทีท ัน ใด และข้อ มู ล แบบ
ทดสอบหลังเรียนที่วดั ความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์
และการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่ 6 บทบาทผู้เรียน แสดงถึงบทบาท
ของผู้เรียน ประกอบด้วย มีการดําเนินการเรียนรู้ตาม
ขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนบนเว็บ โดยใช้การเรียนรู้
ตามศักยภาพสมอง ดังนี้ ผูเ้ รียนลงทะเบียนและรับทราบ
วัตถุ ประสงค์บทเรียน ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาใหม่จากเว็บ
และจากแหล่งการเรียนรู้เพิม่ เติม ผู้เรียนทําแบบฝึ กหัด
และมีข้อมู ลป้ อนกลับทันที โดยฝึ กซํ้าๆ จนเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม ผู้เรียนศึกษา
ด้วยกันในกลุ่ ม ของตนเอง และทํ าแบบฝึ กหัดร่ วมกัน
ผูเ้ รียนสรุปใจความจากการเรียน รวมทัง้ มีการปฏิสมั พันธ์
กัน
โดยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุ ณภาพ
ของรูปแบบการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพ
สมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
หัวข้อการประเมิ น
คําจํากัดความ
วัตถุประสงค์
กระบวนการ
องค์ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้
ภาพรวม

X�
3.89
4.11
4.22
4.14
4.02
4.08

S.D.
0.33
0.33
0.44
0.39
0.39
0.39

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ผลการวัดคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ผู้วิจ ัย ได้นํ า รู ป แบบที่พ ัฒ นาขึ้น ไปสร้า งเว็บ และ
นําไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน จํานวน 30 คน ซึง่ ผลคะแนน
ปรากฏดังตาราง
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย
X�
คะแนนหลังเรียน
20.86
คะแนนก่อนเรียน
15.53
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

S.D.
3.42
4.05

t

P

10.01

.000*

5.3 ผลการวัดคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ผู้วิจ ัย ได้นํ า รู ป แบบที่พ ัฒ นาขึ้น ไปสร้า งเว็บ และ
นําไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รียน จํานวน 30 คน ซึง่ ผลคะแนน
ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ค่าเฉลี่ย
X�
คะแนนผลสัม ฤทธิ ์ 84.26
ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียน
65.63
*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

S.D.
6.50

t

P

14.56

.000*

7.03

5.4 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนจํานวน 30 คนทีม่ ี
ต่อการสอนบนเว็บโดยการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ พบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รียน
หัวข้อการประเมิ น
ด้านการออกแบบ
ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมนําเสนอ
ด้านการใช้งาน
ภาพรวม

X�
4.36
4.38
4.51
4.36
4.40

S.D.
0.68
0.58
0.64
0.74
0.66

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
รูปแบบในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้ตามศักยภาพสมองใน
งานวิจยั นี้เริม่ จากขัน้ นําทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อผ่อนคลาย
อารมณ์ของผูเ้ รียน โดยใช้เสียงดนตรีทม่ี รี ะดับ 60 – 80
BPM สอดคล้องกับ จเร [10] ทีแ่ นะนําการเตรียมตัวให้
พร้อมก่อนการเรียน ด้วยการเปิ ดดนตรีท่มี ที ่วงทํานอง
60 BPM (ตามลักษณะการเต้นของหัวใจ) เพื่อง่ายต่อ
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ และยังทําให้ร่างกายสงบ
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แต่สมองยังคงตื่นตัวการรักษาแรงจูงใจในการเรียน หรือ
มีกิจกรรมต่ างๆ เมื่อผู้เรียนรู้สกึ ผ่อ นคลาย เกิดสมาธิ
พร้อมจะเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนจะคลิกปุ่มเข้าสู่บทเรียน
เพื่อเป็ นสัญญาณว่าพร้อมเข้าสู่การเรียนแล้ว จากนัน้
เป็ นขัน้ นํ าเสนอเนื้อหา โดยเนื้อหาทีน่ ํ ามาประกอบการ
เรีย นเป็ นเนื้ อหาในวิช าภาษาไทยสํา หรับ เด็ก ประถม
ศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน ออมไว้กําไร
ชีวติ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทัง้ นัน้ ภูมใิ จมรดกโลก
ซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับประสบการณ์ ของผู้เรียน โดย
นํ า เสนอด้ ว ยภาพ ภาพเคลื่อ นไหว ซึ่ง มีส ีส ัน สดใส
สวยงาม ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และ
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ในขัน้
แรกต้อ งกํา หนดสิ่ง ที่ต้อ งการวิเ คราะห์อ าจจะเป็ น ใน
ลักษณะของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ก็ได้ ในส่วน
ของขัน้ ฝึกทักษะ นําเสนอโดยใช้เกม การใช้คาํ ถาม และ
แผนภาพความคิด ในรูปแบบเรียนด้วยตนเอง และเรียน
แบบกลุ่ม ส่ง ผลให้ผู้เ รีย นรู้สึกสนุ ก สนานในการเรีย น
เป็ นอย่างมาก และสอดคล้องกับ Jensen [11] ทีไ่ ด้ให้
ข้อเสนอแนะในการสอนหรือปลูกฝงั พัฒนา ทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่สมองส่วนหน้า โดยการฝึ กการคิด
แก้ปญั หา ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกการสรุปด้วยวาจาหรือ
แสดงภาพ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพช่ ว ยให้
มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อ มโยงระหว่ างข้อมูลอย่างมี
เหตุ ผ ล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การทํ า งานของสมองที่ ม ี
กระบวนการเรียนรูแ้ บบรูต้ วั และไม่รตู้ วั ความเข้าใจอาจ
เกิด ขึ้น หลัง จากที่ผู้เ รีย นมองเห็น ถึง ความหมายและ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ถึงสิง่ ต่างๆ ทีต่ นเองรับรู้ โดย
การสรุปเป็ นภาพและแผนภาพความคิด
จากผลการวิจยั พบว่าผู้เรียนเมื่อเรียนผ่านเว็บโดย
การเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง มีคะแนนทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์หลังเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ Blackburn [12] ได้ทําการ
วิจ ัย เรื่ อ ง ผลกระทบของการเรี ย นการสอนโดยใช้
ศัก ยภาพสมองต่ อ ทัก ษะการอ่ า นของผู้ เ รี ย นระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รียนมีทกั ษะทางการ
อ่านดีขน้ึ และสอดคล้องกับ Huang [13] ได้ทําการวิจยั
เรื่อง กลยุทธ์การสอนโดยใช้ศกั ยภาพสมองที่ใช้ในการ
สอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจ ัยพบว่ า การดําเนิน การ
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เรียนการสอนโดยใช้ศกั ยภาพสมองเพื่อเสริมสร้างการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ทําให้ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น
และสอดคล้องกับ ปราณี [14] ได้ทําการวิจยั เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
ใช้ส มองเป็ น ฐานของนั ก เรีย นพยาบาล ผลการวิจ ัย
พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรี ย นสู ง ขึ้น เมื่ อ
วิเ คราะห์ ใ นขัน้ ตอนการทดลองระหว่ า งการทํ า วิจ ัย
ผู้วิจ ัย ได้ดํ า เนิ น การทดลองตามหลัก การเรีย นรู้ต าม
ศักยภาพของสมองที่ว่าอารมณ์ เป็ นส่วนสําคัญในการ
เรีย นรู้ ดัง นั น้ ในระหว่ า งการทดลอง ผู้ วิจ ัย จะสร้ า ง
บรรยากาศที่ ม ิ ต รต่ อ ผู้ เ รี ย นอยู่ เ สมอ โดยการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรียนด้ว ยวาจาที่ไ พเราะ และแสดงสี
หน้ายิม้ แย้ม แก่ผเู้ รียนและหลีกเลีย่ งการลงโทษ เพื่อให้
ผู้เ รีย นอยู่ ใ นสภาพแวดล้อ มที่ผ่ อ นคลายและไม่ รู้สึก
กดดัน รวมทัง้ การสอนบนเว็บสามารถใช้ส่อื ที่มีความ
หลากหลาย เช่ น เกม ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว
เสีย งดนตรี กระตุ้ น ความสนใจจากผู้ เ รี ย นได้ ม าก
สอดคล้องกับ Teabo [15] ได้ทําการวิจยั เรื่อง การใช้
มัลติมเี ดียในการเรียนการสอนเพื่อเพิม่ ความสามารถใน
การโต้ตอบผ่านการเรียนการสอนบนเว็บ ผลการทดลอง
พบว่า การเรียนการสอนบนเว็บมีความสามารถในการ
ดึงดูดผูเ้ รียนและมีศกั ยภาพในการส่งเสริมทักษะการคิด
ขัน้ สูง และสอดคล้องกับ ศรีสดุ า [16] ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง
ก า ร พั ฒ น า เ ก ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ ก า ร ส อ น วิ ช า
คอมพิว เตอร์บู ร ณาการคณิ ต ศาสตร์ ผลการทดลอง
พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วย
์
เกมคอมพิวเตอร์กบั นักเรียนที่เรียนแบบปกติแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .05 เนื่องจากผูเ้ รียนได้มี
ปฏิสมั พันธ์โดยการใช้เมาส์ เพื่อเล่นเกม ทําให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้มากขึน้ และเกิดความสนใจมากยิง่ ขึน้ แ ล ะ
เมื่อพิจารณาจากอัตราความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สูงขึน้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งเห็นได้ชดั เจนในครัง้ ที่ 10 และมี
แนวโน้ มสูงขึ้นตามลําดับ ดังนัน้ เมื่อผู้เรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ อาจกล่าวได้ว่า มีคะแนน
์
ทัก ษะการคิด เชิง วิเ คราะห์สูง ขึ้น ด้ ว ย สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ นันทิพร [17] ทีว่ เิ คราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทงั ้
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3 ด้ า น คื อ ด้ า นเนื้ อ หา ด้ า นหลั ก การ และด้ า น
ความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน มีค่าระหว่าง
์
0.374 – 0.457 ในขณะเดียวกันมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
ในการนํ า หลัก การเรีย นรู้ต ามศัก ยภาพสมองมา
ประยุก ต์ใช้กบั เว็บ ต้องคํานึ งถึงการจัดประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย
ผูเ้ รียนแต่ละช่วงอายุ จะมีความต้องการและสนใจในสิง่
ทีแ่ ตกต่างกัน และการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุ
ระหว่าง 10 – 12 ปี ต้องคํานึงถึงการควบคุมดูแล
ผูเ้ รียนระหว่างเรียน เนื่องจากเป็ นช่วงวัยทีอ่ ยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งมีระยะจดจ่อต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งน้อยกว่า
ผูเ้ รียนทีอ่ ยู่ในระดับอุดมศึกษา
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