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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการ
จำาเปน็ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา และ 3) เพือ่พฒันาแนวทางพฒันาครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ระยะตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำานวน 457 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน
แนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลำาดับความสำาคัญของ
ความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) ด้านการ
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความท้าทายต่อการเรียนรู้ 3) ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน
รู้ 4) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ 5) ด้านการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี 4 ตัวชี้วัด ด้านการสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความท้าทายต่อการเรียนรู้มี 3 ตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่
เรียนรู้มี 3 ตัวช้ีวัด ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญมี 4 ตัวช้ี
วัด และด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมี 5 ตัวชี้วัด 2. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3. แนวพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1  Master’s Student Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2  Associate Professor., Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University



75วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560

โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
2 ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 4 แนวทาง 2) ด้านการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มี 3 แนวทาง 3) ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมี 5 แนวทาง 4) 
แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ มี 5 แนวทาง 5) ด้านการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความท้าทายต่อ
การเรียนรู้ มี 4 แนวทาง

คำ�สำ�คัญ: แนวทางพฒันา, การพฒันาครู, การจดัการเรยีนรู้โดยใชส้มองเปน็ฐาน, สำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the elements and indicators teaching 
by using brain-based learning for schools under the office of Udonthani primary education 
service, area 2 ; 2) to study the present condition, the desirable and the Modified Priority  
Needs Index of teaching by using brain-based learning for schools under the office of  
Udonthani primary education service area 2; and 3) to develop guidelines for developing  
teachers about teaching by using brain-based learning for schools under the office of 
Udonthani primary education service area 2. Research and development. Method was  
divided into three phases for the purposes of research. The samples were 457 teachers and 
school administrators, using stratified random sampling. Instruments used were questionnaire, 
assessment elements and indicators, interview form and assessment guidelines. Data were 
analyzed using mean, standard devitation and modified priority needs index.

Research findings were as follows: 1. There are five elements nineteen indicators of 
teaching by using brain-based learning for schools include the conductive environment for 
learning, The relaxed atmosphere for learning, The encouragement students to learn, The 
learning process focused on the needs of the students and the encouragement students to 
learn on their own, the conductive environment for learning has four indicators, The relaxed 
atmosphere for learning has three indicators, The encouragement students to learn has three 
indicators, The learning process focused on the needs of the students has four indicators 
and the encouragement students to learn on their own has five indicators. 2. The present 
condition of teaching by using brain-based learning for schools under the office of Udonthani 
primary education service, area 2 overall at a high level. Considering each element, at a 
high all. The desirable of teaching by using brain-based learning for schools under the office 
of Udonthani primary education service, area 2 overall at the highest level. 3. Guidelines 
for developing teachers about teaching by using brain-based learning for Schools under 
the Office of Udonthani Primary Education Service Area 2 include that: 1) The conductive  
environment for learning consists of four guidelines. 2 ) The relaxed atmosphere for learn-
ing consists of three guidelines. 3) The encouragement students to learn consists of five  
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บทนำา

“การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะส่ง
เสริมให้เยาวชนมีความรอบรู้และมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะนำาประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียน
รู้ (Learning Society) ซึ่งเป็นสังคมที่มีการพัฒนา
แบบยั่งยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
(สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553: 
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 
2553 มาตรา 22 ได้กำาหนดไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนสำาคญั
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้
เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ” และมาตรา 24 ไดก้ำาหนดกระบวนการ
จดัการเรยีนรูใ้หโ้รงเรยีนดำาเนนิการจดัเนือ้หาสาระ
และกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รยีน โดยคำานงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล รวมทัง้ปลูกฝงัคณุธรรม คา่นยิมทีด่งีาม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2549: 78-79) 
การทีจ่ะบรรลคุวามสำาเรจ็ตามพระราชบญัญติัการ
ศกึษาแหง่ชาต ิดงักลา่ว จำาเปน็ตอ้งมคีรแูละบคุลากร
ทางการศกึษาทีม่คีณุภาพและมาตรฐานเหมาะสม
กบัการเป็นวิชาชีพชัน้สูง เพราะครเูปน็ปจัจัยสำาคัญ
ในกระบวนการพัฒนาการเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียน รวม
ทั้งในการจัดการเรียนการสอนต้องมีเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ และความ
ถนัดของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ
เปน็การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
ในการจดัการเรยีนการสอนและชว่ยพฒันาตนเองให้

สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญเพราะครูเป็นผู้ทราบปัญหาของตนเอง
ได้ดีที่สุด (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา. 2545: 
135-139) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอน
ต้องพัฒนาการสอน โดยรู้จักการนำากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้เพื่อสนองความต้องการ
ของผูเ้รียนโดยประยุกตใ์ห้สอดรับและเช่ือมโยงกบั
เชาว์ปัญญาความรู้ด้านต่างๆ ทุกด้านของผู้เรียน 
(สุภรณ์ สภาพงศ์. 2545: 16) 

สภาพปจัจบุนัการจดัการศกึษาของสถาน
ศกึษาสังกดัของสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศึกษาอดุรธานี เขต 2 พบวา่ สถานศึกษายังคงเน้น
พฒันาเพยีงแตผ่ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนที่
เนน้เกีย่วกบัการจำาทางดา้นเนือ้หาเทา่นัน้ ยงัไมไ่ด้
พฒันาทักษะกระบวนการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้การทำางาน
ทางสติปัญญาของผู้เรียนและรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความสามารถทางปญัญาของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการ
คิด และการประยกุต์ใชค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา นอกจาก
นีก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครยูงัคงยดึ
ครเูปน็หลกั กจิกรรมการสอนไมห่ลากหลายและไม่
สอดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง ผูเ้รยีนขาดความ
กระตือรือร้น และไม่สนใจต่อการเรียน(สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2. 
2558: 8) จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain-Based Learning: BBL) เป็นวิธีการ
จัดการการสอนอกีวธีิหนึง่ทีจ่ะชว่ยพฒันาคณุภาพ
ของผูเ้รยีนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ และมคีณุลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค ์เนือ่งจากการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็
ฐาน (Brain – Based Learning) เป็นการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง ผูเ้รียนเรียนรู้

guidelines. 4) The learning process focused on the needs of the students consists of five.  
5) The encouragement students to learn on their own consists of four guidelines.

Keywords: Developing Guidelines, Developing Teachers, Teaching by using Brain-Based 
Learning, the office of Udornthani primary Education service Area 2
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ดว้ยอารมณท์างบวก เรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิ 
การปฏิบัติเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ใหม่โดยการจัด
กจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รียนไดส้ร้างสรรค์ความ
รู้ ผลงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถจำา
ได้นานแม่นยำา นำาไปใช้ได้ทันที การกระตุ้นเซลล์
สมองโดยการเรียนรู้จากการกระทำา สมองจะบัน
ทึกไว้เมื่อมีกิจกรรมนี้ซ้ำาอีกสมองจะบันทึกไว้ซ้ำา
อีก เมื่อทำาบ่อยๆ ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันหรือ
ในเรือ่งเดียวกนัจะทำาใหส้มองบนัทกึไวแ้ลว้ส่งผลให้
ผู้เรียนเกดิทักษะการเรียนรูไ้ด้อย่างแม่นยำาและจำา
ไดย้าวนาน (โกวทิ ประวาลพฤกษ.์ 2548: 11-16) 

จากความสำาคญัและปัญหาดังกลา่ว ทำาให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน เพือ่สง่เสริม สนบัสนนุ
ใหค้รูไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learn-
ing: BBL) ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการปฏิรูป
การศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดใน
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และความต้องการจำาเป็นในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คร ูสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จำานวน 2,230 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำานวน 257 คน 
โดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 
Morgan (คณาจารย์ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการ
ศึกษา. 2553) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling Technique) ให้
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบและตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน  

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางพฒันาครูในการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรบัสถานศึกษา ไดแ้ก ่ผูท้รง
คุณวุฒิ จำานวน 7 คน    

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้
วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำาหรับ
สถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Type) และตอนที ่3 เปน็คำาถามปลายเปดิ 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
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ที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประกอบด้วย 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) และตอนที ่2 เปน็มาตราสว่นประมาณ
ค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ 

3. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง

4. แบบประเมินแนวทางพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert Type) 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร ตำารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน 2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 1 3) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตวัชีว้ดัโดยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 5 คน และ 4)
วิเคราะห์ความเหมาะสม และดำาเนินการคัดเลือก
องค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ท่ีพึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานีเขต 2 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1) 
นำาผลการศึกษาองคป์ระกอบในระยะที ่1 มาใชใ้น
การสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่ง และ3) วเิคราะหข์อ้มลูและจดัลำาดบั
ความต้องการจำาเป็น 

ระยะท่ี 3 การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูใน

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
1) นำาการวิเคราะห์ลำาดับความต้องการจำาเป็นใน
ระยะที ่2 มาเปน็กรอบการสรา้งแบบสัมภาษณเ์ชงิ
ลึก 2) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
7 คน และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
3) ออกแบบแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 4) ประเมินแนวทาง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน และ 5) วิเคราะห์
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง
และคัดเลือกแนวทางตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหข้์อมูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคแ์ละความตอ้งการ
จำาเป็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า
ดัชนีลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น 

3. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เกี่ยวกับ
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา โดยการวเิคราะหเ์นือ้หา

4. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา โดยใชค้า่เฉลีย่และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเปน็ฐาน สำาหรับสถานศึกษา สงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 2 ม ี
5 องค์ประกอบ 19 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี 4 ตัวชี้วัด 2) 
ดา้นการสร้างบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย มคีวามทา้ทาย
ตอ่การเรยีนรู ้ม ี3 ตวัชีว้ดั 3) ดา้นการสง่เสรมิใหผู้้
เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) ด้านการจัด
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ความตอ้งการของผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ มี 4 ตัวชี้วัด 5) ด้านการส่งเสริมให้ผู้
เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มี 5 ตัวชี้วัด

2. สภาพปจัจบัุนของการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใช้สมองเปน็ฐานสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณาเปน็ราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3. แนวพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 2 ประกอบด้วย 1) แนวทางพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 4 แนวทาง 
2) แนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ใฝ่เรียนรู้ มี 3 แนวทาง 3) แนวทางพัฒนาครูใน
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน ดา้นการสง่
เสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมี 5 แนวทาง 4) 
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เปน็ฐาน ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเ่นน้ความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ มี 5 แนวทาง 5) 
แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง

เป็นฐาน ด้านการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มี
ความท้าทายต่อการเรียนรู้ มี 4 แนวทาง 

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) ด้าน
การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความท้ายต่อ
การเรียนรู้ 3) ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ใฝ่เรียนรู้ 4) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ 5) ด้าน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 4 
ตัวช้ีวัด ด้านการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มี
ความท้ายต่อการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ด้านการส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ มี 4 ตัวชี้วัด และด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มี 5 ตัวชี้วัด 
ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานแล้วนำามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
และตวัช้ีวัด ไดมี้การตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัโดยผูท้รงคณุวฒิุทีม่คีวาม
รู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กำาหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 24 
ไวว้า่ กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หโ้รงเรยีนดำาเนนิ
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้
เรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ฝกึการปฏบิตัิ
ใหท้ำาได ้คดิเปน็ รกัการอา่น และเกดิการใฝรู่อ้ยา่ง
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ตอ่เนือ่ง จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูต้า่งๆ อยา่งไดส้ดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกู
ฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคไ์วใ้นทกุวชิา (สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ. 2549: 78-79)

2. จากผลการศึกษาสภาพปจัจบัุน สภาพ
ทีพ่งึประสงคแ์ละความตอ้งการจำาเปน็ในการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 พบว่า 

2.1 สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน ี
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบรรยากาศที่ผ่อน
คลาย มีความท้าทายต่อการเรียนรู้ รองลงมา คือ 
ดา้นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ความตอ้งการ
ของผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ด้านการสง่เสริมใหผู้้เรียนมีความ
ใฝ่เรียนรู้ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในปัจจุบันเหมาะที่จะนำามาพัฒนาผู้
เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารและครู
ผู้สอนยังมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อนำามาจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความ
สามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความ
สำาเร็จ ได้ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ปทิตญา 
ธีรวัชรกร (2557: 146-149) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็น
ฐานระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลศรีวัสด์ิวิทยา 
สงักดักองการศกึษาเทศบาลเมอืงมหาสารคาม พบ
ว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา พบว่า ครูส่วน
ใหญเ่นน้การสอนแบบเดมิ โดยไมก่ระตุน้ในการตัง้

คำาถามเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาเน้นการบรรยาย
และให้การสอนเพื่อปฏิบัติตาม นอกจากนี้ครูยังมี
ความคลุมเครือเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)

2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อดุรธาน ีเขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้าง
บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย มคีวามทา้ทายตอ่การเรยีน
รู้ รองลงมา คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ ท้ังนี้อาจเนื่อง
มาจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน เป็น
วิธกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัการทำางานของ
สมอง นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของ
ครผููส้อน สอดคลอ้งกับแนวคดิของ โกวทิ ประวาล
พฤกษ ์(2547: 11-16) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain – Based Learning) เป็นการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยอารมณท์างบวก เรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิ 
การปฏิบัติเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ใหม่โดยการจัด
กจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งสรรคค์วาม
รู ้ผลงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู ้สามารถจำาได้
นานแม่นยำา นำาไปใช้ได้ทันที การฝึกกระบวนการ
คิดเพื่อสร้างความรู้และกระบวนการ การกระตุ้น
เซลล์สมองโดยการเรียนรู้จากการกระทำา สมอง
จะบันทึกไว้เมื่อมีกิจกรรมนี้ซ้ำาอีกสมองจะบันทึก
ไว้ซ้ำาอีก เมื่อทำาบ่อยๆ ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน
หรอืในเรือ่งเดยีวกนัจะทำาใหส้มองบนัทกึไวแ้ลว้สง่
ผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำา
และจำาได้ยาวนาน
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3. ดา้นผลการพัฒนาแนวพัฒนาครใูนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 

3.1 แนวทางพัฒนาครใูนการจัดการเรยีน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
1) กำาหนดนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน เพื่อให้คุณครูทุกคนตระหนัก
และเห็นความสำาคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้ผู้เรียน 2) มีการวางแผนการดำาเนินงาน และ
มีโครงการที่สอดคล้องกับการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในบรเิวณโรงเรยีน 3) มงีบประมาณสนบัสนนุ
อย่างเพียงพอ 4) นำาคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียน
ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน สอดคล้องกับการวิจัยของ เบญจรัตน์ คุ
ริรัง (2555: 119-121) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
บคุลากรในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาบุคลากรใน
การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยการประยกุตใ์ช้
แนวคดิการใชส้มองเปน็ฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วัน อำาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การใช้กลยุทธ์ใน
การพัฒนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน และการนิเทศ ทำาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถเขียนแผนและจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ได้อย่างถูกต้อง

3.2 แนวทางพัฒนาครใูนการจัดการเรยีน
รูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน ดา้นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี
ความใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้ 1) 
จดัหาแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
2) สง่เสรมิใหค้รจัูดทำาส่ือการเรียนการสอนทีห่ลาก
หลาย แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรยีนการสอน เพือ่กระตุน้ความสนใจ
ให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ กระทรวงศกึษาธกิาร (2552: 21) 

เสนอว่า ส่ือการเรียนการสอนนั้นเป็นเครื่องมือที่
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้า
ถงึความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะตาม
มาตรฐานของหลักสูตรได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ สือ่
การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีมีในท้องถ่ิน การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้
ที่หลากหลายของผู้เรียน 

3.3 แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้
เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำา และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2) 
จัดให้มีการนำานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 3) จดัใหม้ศีนูย์
การเรยีนใหผู้เ้รยีนเขา้มาศกึษาดว้ยตนเองได้ตลอด
เวลา 4) จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
5) จดัสรรงบประมาณในการจดัแหล่งเรยีนรูใ้นสถาน
ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณวิภา ศรีพันธ์ชาติ 
(2553: 123) ไดท้ำาการศกึษาการพฒันาบคุลากร
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน 
(BBL) โรงเรยีนพกิลุแกว้ศกึษา อำาเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บุคลากรครู
โรงเรยีนพกุิลแก้วศกึษา มีความรู ้ความเขา้ใจ และ
สามารถจดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 
มเีจตคตทิีด่ตีอ่การสอนแบบ BBL มากขึน้ มคีวาม
พอใจและมคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองและ
ยนิดทีีจ่ะรว่มมอืกนัในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนที่หลากหลายแบบ BBL ส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความสนใจ ได้ลงมือ
ปฏบิตัจิรงิ กลา้แสดงออกในทางทีส่รา้งสรรค ์และ
ได้เรียนรู้การดำารงชีวิต 

3.4 แนวทางพฒันาครใูนการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 1) ให้ครูจัดทำา
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แผนการเรียนรู้ ที่เน้นความต้องการของผู้เรียน
เป็นสำาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา เสือ
คล้าย (2550: 103-107) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัย
และพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการคดิของนักเรยีนระดบัประถม
ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน มุ่งพัฒนาความสามารถทางการคิดของ
นกัเรยีนโดยใหค้วามสำาคญักบัการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาต ิและความตอ้งการ
ของผู้เรียน 2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและ
พฒันาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จารุณี ซามาตย์ และคณะ (2551: 159) ได้
ศกึษาการพฒันาแนวคดิแนวปฏบิตัขิองครเูกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูท้ี่
สง่เสริมศกัยภาพการเรยีนรูท้างสมองของนักเรยีน 
โดยใช้ Brain-Based Learning. พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ดังเช่น ทำาให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และ
สามารถใชน้วตักรรม แนวคดิรูปแบบในการจดัการ
เรยีนรูท่ี้ชว่ยพัฒนาสมองของผูเ้รียน และการเรียน
รูอ้ยา่งมคีวามสขุ บนพืน้ฐานของความเขา้อกเขา้ใจ
ระหว่างครูกับนักเรียน 3) ให้ครูจัดกระบวนการ
เรยีนรูโ้ดยพจิารณา วตัถุประสงค ์เนือ้หา สาระการ
เรยีนรูแ้ละกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รยีน 4) มกีารนเิทศการสอนอย่าง
สม่ำาเสมอ เพือ่ใหค้รไูดน้ำาผลการนิเทศมาใชใ้นการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5) มีโครงการนำาคณะครู
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติดีเลิศ

3.5 แนวทางพัฒนาครใูนการจัดการเรยีน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านการสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย มีความท้าทายต่อการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) มีการประชุมชี้แจง และ
รว่มกนัวางแผนแนวทาง และแนวปฏบิัตทิี่ดี 2) ส่ง
เสรมิใหค้รเูข้ารบัการอบรมและพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำาเสมอ 3) นำาคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนที่

เปน็ตน้แบบดา้นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็
ฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลิสา กล้าขยัน 
(2556: 98-101) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันาบคุลากร
ดา้นการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานโรงเรยีน
องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสะอาด อำาเภอฆ้อง
ชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
การศึกษาดูงาน ทำาให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มี
ประสบการณต์รงจากการดกูารสาธติการจัดกจิกรรม
การเรียนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐาน 8 ขัน้ตอน 4) เชญิ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียน
รู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับสถานศึกษา สังกัด 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 2 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีน
รู้ ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำากว่า
ทุกด้าน แสดงว่ามีปัญหามากกว่าด้านอื่นๆ ดัง
น้ันผู้บริหารและครูควรร่วมกันจัดทำาแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน
รู้ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมากที่สุด

1.2 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำาเสนอแนว
พัฒนาครใูนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน
สำาหรับสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 2 ดงันัน้โรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อดุรธาน ีเขต 2 ควรจะศกึษาแนวทางดงักลา่วและ
พิจารณานำาไปใช้ใหเ้หมาะกบับรบิทของโรงเรยีนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป 

2.1 ควรทำาการศกึษาเก่ียวกับการพัฒนาครู
ในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเปน็ฐานในโรงเรยีน
สังกัดอื่น เพื่อแนวทางการพัฒนาครูที่หลากหลาย 
ในบริบทที่ต่างกัน
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2.2 ควรศกึษาและพฒันานวตักรรมควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ
นำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.3 ควรศกึษาการพัฒนาครใูนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
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