การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โดย
นายพชรพณ สุภาทิพย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูล
แบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
70/70 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติ มีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูล
แบบแจกแจงความถี่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น ม.6/2 ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือใน
การวิจัย ได้แก่ สื่อการสอนมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ผลการสิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนการสอนโดยสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่ง
ของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่ส อดคล้องกับแนวทางการเรีย นรู้แบบสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
77.78/83.61 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อ
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน อยู่ในระดับดีมาก
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บทนำ
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง มีบทบาทต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และในอนาคต ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างดี ถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2545: 1) แตการเรียนการสอนคณิตศาสตร
เทาที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะนักเรียนไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากสภาพการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรในปจจุบันยังเปนปญหา โดยที่ผูเรียนมากลอกเรียนแบบมากกวา ปญหาการเรียนพบวาครู
ใชวิธีการสอนแบบเกา ๆ เคยสอนอยางไรก็สอนอยางนั้น สอนโดยเนนเนื้อหา ไมมีสื่อการสอน มักใชการสอนแบบ
บรรยาย โดยครูเปนผูปอนเนื้อหา (ยุพิน พิพิธ กุล, 2556) จะเห็นไดวา สื่อการสอนนั้นมีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งสื่อแตละประเภทมีคุณสมบัติการถายทอดที่ตางกัน สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเปนการ
ใชคอมพิวเตอร ผสมผสานรูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารเพื่อกอใหเกิดการรับรูที่หลากหลายตอกลุม ไมวาเป
นการ มองเห็น การไดยินเสียง รวมไปถึงความสามารถในการโตตอบกับสื่อ ทําใหมีการนําสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต
ใชเปนสื่อการเรียนการสอนอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถสรางแรงจูงใจ กระตุ นใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจเนื้อหาไดดี สื่อสามารถโตตอบกับปฏิสัมพันธของผูเรียน ทําใหผูเรียนรับทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
ทันที นอกจากนี้การใชสื่อมัลติมีเดียยังประหยัดกําลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจําเปนในการใชผูสอน
หรือเครื่องมือที่มีราคาแพงหรืออันตราย และเมื่อนําสื่อมัลติมีเดียนี้ไปใชในการเรียนการสอนผานเว็บทําใหสื่อ
สามารถเขาถึงผูเรียนไดในวงกวางมากขึ้น (ณัฐกร สงคราม, 2553) การจัดการเรียนรูแบบ Brain Based Learning
หรือการจัดการเรียนรู แบบสมองเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย
ของเด็ก เปนการนําองคความรูเรื่องสมอง มาใชเปนฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรู
แบบนี้มีที่มามาจากศาสตรการเรียนรู 2 สาขา คือ หนึ่งความรู ทางประสาท วิทยา ซึ่งจะอธิบายที่มาของความคิด
และจิตใจของมนุษย โดยเฉพาะในดานที่เชื่อมโยงสัมพันธกับทักษะการเรียนรู และสองศาสตรดานแนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู ที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู ของสมองมนุษย กระบวนการเรียนรู ที่เกิดขึ้นและขั้นตอนการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบสมองเปนฐาน เนนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ คําวา “เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ”
นั้นผูเขียนหมายถึง องคประกอบ 4 ประการดวยกันคือ มีความสุข หรือความสนุกที่ไดเรียนรูมีความกระตือรือรนที่
จะเรียนรูดวยตัวเองตอไป อยากจะคนควาความรูดวยตนเอง คิดตอยอดสรุปแนวความคิด ไมใชเรียน โดยการนํา
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ของครู มีความสามารถในการสื่อสารถึงแนวคิดที่ไดเรียนรู มีทักษะในดานการพูด การเขียน มีความสุขที่ไดแบงป
นความรูใหกับผูอื่น สามารถนําเอาความรู นั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไมไดเรียนเพื่อสอบแขงขัน หรือเพื่อ
อวดใคร ๆ วา “ฉันรู ” แคนั้น (วิโรจน ลักขณา อดิศร, 2552) จากการรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยพบว่า ในการจัด
สอบกลางภาค 2/2564 รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 นั้น มีผลการสอบในเรื่อง
โจทย์ตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่มีความถูกต้องน้อยที่สุด โดยร้อยละของความถูกต้องอยู่ที่ 56.67 โดย
สาเหตุมาจากนักเรียนมักจะสับสนและไม่สามารถหาตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการหาได้ ด้วยเหตุนี้ถ้านักเรียนไม่
สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ในเรื่องนี้ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาต่อ ๆ ไป และไม่สามารถ
นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ดังนั้นจากเหตุผลและหลักการดังกลาว ผูจัดทําเห็นวาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย จะเปนแนวทางหนึ่ง
ทีจะชวยใหการเรียนการสอนคณิตศาสตร เรื่อง ตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ ไดผลดียิ่งขึ้น จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ รวมกับวิธีการเรียน
แบบสมองเปนฐาน เพื่อจะนําขอคนพบเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูล
แบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน

สมมตฐานการวิจัย
1. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจก
แจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีระดับดีขึ้นไป
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วิธีดำเนินงานวิจัย
1. แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเชิงทดลอง (Pre-Experiment Design) โดยใช้แบบวิจัย The Single
Group Pretest – Posttest Design
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย The Single Group Pretest – Posttest Design
วัดผลก่อนการทดลอง

จัดกระทำตามแผนการทดลอง

วัดหลังการทดลอง

T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษา
T1
แทน วัดก่อนการทดลอง
X
แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย
T2
แทน วัดหลังการทดลอง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 86 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 36 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่
สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 รหัส ค33202 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
4.2 วิเคราะห์เนื้อหาและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนในครั้งก่อนหน้า
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4.3 พัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่
สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
4.4 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย
4.5 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
4.6 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ โดยการให้คำแนะนำสำหรับการใช้สื่อการสอน การทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน การศึกษาสื่อการสอนพร้อมกับการทำแบบทดสอบระหว่างเรียน การทำแบบทดสอบหลัง
เรียน และการทำแบบประเมินความพึงพอใจ
4.7 นำผลคะแนนที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติต่อไป
5. ระยะเวลาในการวิจัย
วิจัยบับนี้เริ่มต้นดำเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 มกราคม 2565

ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
N = 36

total
̅
X
S. D.
%

สอบก่อนเรียน
(10)
211
5.86
2.01
58.61
ประสิทธิภาพของ E1/E2

คะแนนระหว่างเรียน

(5)
140
3.89
0.67
77.78

สอบหลังเรียน
(10)
301
8.36
0.95
83.61
77.78/83.61

จากตารางที่ 2 พบว่า ระหว่างเรียนนั้นประสิทธิภาพของสื่อมีคะแนน X = 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S. D. = 0.67 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ E1 = 77.และหลั ง เรี ย นนั ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสื ่ อ มี ค ะแนน
X = 8.36 ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ S. D. = 0.95 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์ E2 = 83.61 นั ่ น คื อ
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ แสดงว่าสื่อมีประสิทธิภาพเป้นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่กำหนดไว้
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2. วิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของ
ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่ง
ของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
รายการ
1. อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย
2. เนื้อหาสอดคลองกับบทเรียน
3. ภาพสอดคลองกับบทเรียน
4. ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน
5. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการใชบทเรียน
6. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และสีพื้นหลัง
7. สามารถทบทวนบทเรียนได
8. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
9. การใชสัญลักษณเหมาะสมสามารถเขาถึงขอมูลไดไมสับสน
10. อธิบายตัวอยางไดชัดเจน
11. การใชงานของบทเรียน งาย และสะดวก ไมมีขอติดของ
12. บทเรียนชวยสอนชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูได ดีกวาเดิม

เฉลี่ยโดยรวม

̅
X

S. D.

4.289
4.447
4.316
4.132
4.053
4.314
4.237
4.395
4.263
4.211
4.263
4.105
4.252

0.735
0.686
0.775
0.741
0.868
0.702
0.734
0.595
0.724
0.777
0.760
0.764
0.253

ระดับความ
พึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (x̅ = 4.252 )เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน (x̅ = 4.447)
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม (x̅ = 4.395 )และภาพสอดคล้องกับบทเรียน (x̅ =

4.316)
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สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอนโดยสื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจง
ความถี่ที่ส อดคล้องกับ แนวทางการเรีย นรู้แบบสมองเป็นฐาน ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภ าพเท่ากับ
77.78/83.61 แสดงว่าสื่อการสอนนี้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสุงกว่า เกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่ง
ของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก

อภิปรายผล
1. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ
77.78/83.61 หมายความวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุ กคนที่ไดจากแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ แบบ
วัดพฤติกรรมที่ต องการเนนและการทําแบบทดสอบระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 77.78 และรอยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 83.61 แสดงวา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจง
ความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ 70 /70 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวารุณี เพียรประกอบและคณะ ไดวิจัยเพื่อสรางแผนการ
จัดการเรีย นรู โดยการจัดการเรีย นรู โดยใชสมองเปนฐานใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเป็น
ฐาน และเพื ่ อ ศึ ก ษาทั ก ษะกระบวนการทางคณิต ศาสตร ของนั ก เรีย นที ่จ ัด การเรี ยนรู โ ดยใชสมองเปนฐาน
ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานเรื่องเศษสวน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.62/81.67
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เรื่อง การหา
ตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยรวมอยูในระดับดีมาก (x̅ = 4.252)ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที่สรางขึ้นนั้น อธิบายเนื้อหา
เขาใจงาย ภาพสอดคลองกับบทเรียน เนื้อหาสอดคลองกับบทเรียนและการใชงานของบทเรียนงาย และสะดวกไม
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มีขอติดของ จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของอังศนา ศรีสวนแตง ได
วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 โรงเรีย นสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษาจํานวน 40 คนที่จัดการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน รวมกับเทคนิค KWDL ผลการการศึกษาพบวา
นักเรียนเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ เรียนรูเรื่อง โจทยปญหาระคน โดยใชสมองเปนฐานรวมกับเทคนิค
KWDL ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน
- ปัญหาด้านความไม่สะดวกด้านอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนบาง
คนไม่สามารถศึกษาสื่อการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การขาดปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนอาจขาดแรงจูงใจในการเรียน การศึกษาด้วย
ตนเองอาจ ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดีเท่าการฟังบรรยายในห้องเรียนและไม่สามารถสอบถาม
ได้ทันทีเมื่อ ไม่เข้าใจเนื้อหาทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
- การจัดทำสื่อการสอนมัลติมีเดียโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สื่อนั้นจำเป็นต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสุขในการทำการเรียนการสอนให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
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