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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยค ร้ังนี้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของโรงเรียนกลุ่มดอกแก้ว  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2559  โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จ านวน 2 โรงเรียน รวม  30 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ เ ร่ือง ทิศ  แผนที่  
แผนผัง  และเร่ือง รูปสี่เหลี่ยม  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววัดสองคร้ังโดยใช้เวลาในการทดลอง   28  
ชั่วโมง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและการทดสอบค่าสถิติที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ 
มาก  และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                                                 
1
 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์
2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 
The objective of the study on  learning   provision on  mathematics  by  using  brain –  

based  learning to  enhancing  critical  thinking  abilities were to compare  the pre and post 
treatments of brain – based learning  affecting and to investigate  the  students satisfaction 
towards the brain – based  learning model. The sampling group of this study consisted of the 30 
students studying in  the second semester in academic year 2016 of grade 6 in two.  Dok-Kaew  
group primary schools by simple random sampling. The research instruments  consisted of brain – 
based  learning mathematics- topics which direction map diagram and square-teaching  plans , 
students achievements evaluation  paper ,critical  thinking abilities evaluation paper and the 
students satisfaction towards the brain – based  learning evaluation paper. This research is one 
group pre-test post-test design and the duration used for brain – based learning was 28 hours.  
Statistics used to analyze data were basic statistics, t-test dependent and one sample t-test. 
  The results of found that. 

1. The leaning achievement result of the students after the brain – based  learning was  
undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

2. The critical thinking ability result of the students after the brain – based  learning  
was  undertaken were higher at the statistical significant at .01 level. 

3. The satisfaction of the students to the brain – based  learning was much and  
higher  than standard at the statistical significant at .01 level. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  มีความเจริญก้าวหน้ามากมายหลาย
ด้าน    ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับทิศทางในการพัฒนาทุกๆด้านเช่นกัน       โดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษาซึ่งมีบทบาทส าคัญมากในการพัฒนามนุษย์   ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องก าหนดหลักสูตรขึ้นมา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อสร้างให้ผู้เรียนความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  thinking)  เป็นการคิดที่น าไปสู่การตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ  
สมเหตุสมผล  มีความน่าเชื่อถือ  จนสามารถน าไปแก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  และยังเป็นพื้นฐานในการคิดทั้งปวง (ชลลดา  ลิขสิทธิ์ , 2548 : 2 ) 
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 คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดและความสามารถทางสมองของ
มนุษย์ทางหนึ่ง  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน 
ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์อ่ืนๆ  
ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท  คณิตศาสตร์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 56) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) วิชาคณิตศาสตร์ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2558  พบว่า มีแนวโน้มลดลง  โดย สาระที่  2  เร่ืองการวัด           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.02   และสาระที่ 3 เร่ืองเรขาคณิต มีค่าเฉลี่ย 47.53  จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 สาระ
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ง อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนและ
ระบบการศึกษาโดยรวม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  องค์การมหาชน.2558) อีกทั้ง
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สาระที่ 2 เร่ืองการวัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.00   และสาระที่ 3 เร่ืองเรขาคณิต  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00   (ฝ่าย
วิชาการและวิจัย, 2558:3)    ซึ่ง ทั้ง 2 สาระคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายของสถานศึกษา ในเร่ือง
การประกันคุณภาพภายใน ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65.00  จึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ควร
จะได้รับการแก้ไข    

จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น  ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL)  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้  เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็น
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้การพัฒนากระบวนการคิด  การลงมือท าจริงตาม
หลักการของสมองกับการเรียนรู้  ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการกระตุ้นให้
ท างานและเกิดการพัฒนาการท าให้เกิดปัญญาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่อยู่ในระดับสูงขึ้น สามารถเก็บ
ความรู้ได้ในความจ าระยะยาวที่พร้อมจะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งการเรียนรู้ต้องใช้ทุ ก
ส่วน  ทั้งการคิด  ความรู้สึก  และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกัน  จึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
(สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ . 2549 : 8-12 )  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
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กับการท างานของสมองจะท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าถูกท้าทายไม่น่าเบื่อ  สามารถเรี ยนด้วยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินต่อเนื่องเป็นเวลานาน  เนื่องจากกระบวนการท างานของสมองเป็นไปตาม
ธรรมชาติ  ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตามความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลก
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน(BBL) 
2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับ                

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
2.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
3.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีความพึงพอใจ             

ต่อการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  อยู่ในระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียน            

ดอกแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 99 คน  จาก ทั้งหมด 7 โรงเรียน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียน
ดอกแก้ว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 30 คน จาก 2 โรงเรียน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย                     
(Sample Random Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent  Variables)   คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ คือ เรื่อง ทิศ  แผนที่ แผนผัง และ
เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม  รหัสวิชา ค16101 ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ใช้เวลา  7 สัปดาห์ รวม 32 ชั่วโมง โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  28 ชั่วโมง และ ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง  
 

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 3. ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์  ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  เร่ือง ทิศ  แผนที่  แผนผัง  และ เร่ืองรู้สี่เหลี่ยม   ประกอบด้วย 7 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยในแต่ละแผนใช้เวลา 4 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 28 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  1) เตรียมความพร้อม  2) 
เพิ่มเติมความรู ้ 3) เข้าสู่ประสบการณ์   และ  4) พัฒนาความคิดรวบยอด   
 5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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  6. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  Item – 
Objective Congruence : IOC ) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง  
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  ผู้เชี่ ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์                 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00   
สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้     

 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
1 .  ศึ กษาหลักการส ร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4  ตั ว เลื อก  จาก เอกสาร                      

ทางวิชาการ หนังสือการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 2. ศึกษาเนื้อหาเร่ืองทิศ แผนที่ แผนผัง  และเร่ืองรูปสี่เหลี่ยม เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ของเนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  4 ด้าน  คือ  ความจ า  ความเข้าใจ  การ
ประยุกต์ใช้  และการวิเคราะห์   
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน า 

5.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน 3 ท่ าน 
ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 2 ท่าน และ ด้านการวัด                
และประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแล้วน า               
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC )  พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00  จ านวน 39 ข้อ ซึ่งสูง
กว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

 6. น าแบบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 39 ข้อไปทดลองใช้ ( Try – out ) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน  
 7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์รายข้อหาค่าความยาก (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) โดยก าหนดค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
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ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 30 ข้อ  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ วัด ทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.79 

8. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แบ่ง
ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ  ความจ า จ านวน 7 ข้อ ความเข้าใจ จ านวน 8 ข้อ การ
ประยุกต์ใช้ จ านวน 6 ข้อ  และการวิเคราะห์ จ านวน 9 ข้อ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยใช้ 
ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุด
เดียวกัน 
 
3. การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก อรพิณ  

พัฒนผล  (2551)  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
3. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามค าแนะน า 
4. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน -3 

ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC ) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00   จ านวน 40 ข้อ  ซึ่งสูง
กว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

5. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 
ข้อ ไปทดลองใช้ (Try – out ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1             
ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน  

6. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบพิจารณาข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) .20             
ขึ้นไป  พบว่าได้ข้อทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 32 ข้อ   หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ทั้งฉบับโดยใช้
สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.85 
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7. ได้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยวัด 4 ด้านคือ การนิยามของปัญหา จ านวน 8 ข้อ  การตัดสินข้อมูล จ านวน 9 ข้อ                  
การระบุสมมติฐาน จ านวน 7 ข้อ และการสรุปอ้างอิง จ านวน 8 ข้อ  ซึ่งน าไปใช้วัด ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างโดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิดโดยใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน า 
4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
วัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ            
มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC ) พบว่ามีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 -1.00   สูงกว่าระดับความสอดคล้องที่ก าหนดว่ายอมรับได้ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้และผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข   

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง   จ านวน 32 คน หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์
จรูญ. 2549 : 247)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 
  6. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ไปใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว จ านวน 2 โรงเรียน
รวม 30 คน  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
อธิบายวิธีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
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 2. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  3. ผู้วิจัยด าเนิน การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ทิศ แผนที่ 
แผนผัง  และ เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม ให้กับกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้รวม  32 ชั่วโมง      
โดยใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง เวลาในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 7 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  รวม 28 ชั่วโมง และใช้เวลาในการทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง 

 4. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียน (post – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและประเมินผลในขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (t- test dependent samples) 
2.เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (t- test dependent samples) 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน(BBL)โดยการทดสอบค่าทางสถิติที  (One Samples t- test) 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 12.17 3.28 110 568 29 8.43* .00 
หลังเรียน 30 15.83 3.58    

*p < .01 
 จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

คะแนน N x  S.D. ∑D ∑D2 df t p 

ก่อนเรียน 30 14.43 3.41 139 895 29 8.63* .00 
หลังเรียน 30 19.07 3.35    

 *p < .01 
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน x  S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คะแนน
เกณฑ์ 

t p 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.10 0.77 มาก 3.50 4.25* .00 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3.77 0.66 มาก 3.50 2.21* .00 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.66 0.77 มาก 3.50 1.13* .00 

รวม 3.84 0.37 มาก 3.50 5.05* .00 

*p < .01 
จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

(BBL) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ของกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง  ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน(BBL) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) อยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดง
ว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานช่วยให้นักเรียนพัฒนาสมองได้
เต็มศักยภาพโดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ ท าให้นักเรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนรู้ของ
ตนเองจนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อิริค            
เจนเซน (Eric  Jensen,2000) ที่กล่าวว่าการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง
มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้   จะส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของออดเดน และ กัลเตคิน (Ozden: & Gultekin.2008 : 3) ที่ได้ศึกษาผลของ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู้  ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็น
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม     

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ  ได้คิด ได้วิเคราะห์ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง  ในการหา
เหตุผลประกอบกับการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา  และสรุปความที่ตั้งสมมติฐานได้อย่าง
สมเหตุสมผล สอดคล้องกับหลักการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวว่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักการประเมินผล  โดยรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่
น่าเชื่อถือมาสนับสนุนยืนยัน  ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดและมีการ
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ตรวจสอบสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (Watson and Galser.1964 : 24 ) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคคริง (Mccrink. 1999:3420-A อ้างถึงใน ธันยากร ช่วยทุกข์
เพื่อน.2556: 155) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีสอนของผู้สอน และรูปแบบการเรียนของผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนของผู้สอนส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียน ผู้สอนที่สอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการเรียนจะท าให้ผู้เรียนมีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมากกว่าผู้สอนที่สอนตามปกติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิระ ว่องไววิริยะ
(2556:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ในสาระพัฒนาสังคมและชุมชนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับ 
มากและสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีการบริหารสมองท าให้นักเรียนมีความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิดของ เคนย์ และเคนย์ (Caine  and  Caine, 1990 ) ที่กล่าวว่า 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการพยายามลดความกดดัน  ความกลัว  ของผู้เรียน ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย  มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาที่เข้ามาเผชิญหน้า  ฝึก
ปฏิบัติค้นหา  ค าตอบ  และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  จากการสอบถามของผู้วิจัยพบว่า นักเรียน
มีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน  ท าให้นักเรียนตื่นเต้น  
ตื่นตัว  จากการถูกกระตุ้นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา  นักเรียนมีองค์ความรู้และ
แนวความคิดใหม่ๆที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการ
เรียนรู้  ที่ส าคัญนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเกิดประโยชน์ “…ตื่นเต้น
ตลอดเวลาครับ  ไม่หลับ…”,“…สนใจการเรียนมากขึ้น  เพราะมีตัวอย่างให้ดูเยอะมาก…”,“…เป็น
วิธีการเรียนที่แปลกใหม่ ไม่ เคยเรียนมาก่อนค่ะ…”  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังสนา                
ศรีสวนแตง (2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 
KWDL ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง  โจทย์ปัญหาระคน 
โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ัง
ต่อไป ดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตามการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ 

สมองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผู้สอนสามารถ
เลือกใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆที่สอดคล้องกับหลักการในแต่ละขั้นตอนได้หลากหลาย  ตามเนื้อหา
การเรียนรู้หรือตามความรู้เดิมของนักเรียน 

1.2 ผู้สอนควรชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนที่จะเร่ิม 
การจัดการเรียนรู้  บอกบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ และครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษาให้มากที่สุด 

1.3 การกระตุ้นผู้เรียน ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนรู้น้ี ดังนั้นผู้สอน 
ควรหาวิธีที่จะหลากหลายและท าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ศึกษาให้
ได้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
        2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
        2.2 ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้กับวิชาอ่ืนๆ เพื่อศึกษา
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

      2.3 ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ เช่น กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน 
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