
 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการ

เรียนด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาไทย และความพึงพอใจต่อการเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

Effects of the Brain-based Learning Application Using Thinking Diagramsin  

Conjunction with the CIRC Technique Affecting Analytical Thinking Abilities, 

Learning Achievements in Studying the Thai Language and Satisfaction   

For Prathom Suksa 3  

ผูว้ิจัย  นางออนอนงค์  ไพภบิาล 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (1) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มารศร ี กลางประพันธ์  

(2) ดร.ภญิโญ  ทองเหลา 

Researcher : On-anong Phaiphiban ; Thesis  Advisors : (1) Asst.Prof. Dr.Marasri Klangpraphan 

(2) Dr.Phinyo Thonglao 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาดัชนปีระสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ี2) เพือ่เปรียบเทียบความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับ

การเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้านการอา่นภาษาไทย ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด 

ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศกึษาความพงึพอใจต่อการเรียน  

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค 

ซี ไอ อาร์ ซ ีหลังเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน

ภาษาไทย  ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียน

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ที่จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย 

เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 จ านวน 30 คน  ของโรงเรียนบ้านหนองหอย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียน

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี จ านวน 15 แผน 2) แบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย 4) แบบวัดความพงึพอใจต่อการเรียนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าที (t - test dependent Samples)การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ 

ทางเดียว (One-way MANCOVA) การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 
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 ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี ้

  1.  ดัชนปีระสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซเีท่ากับ 0.61 หมายความว่านักเรียนมคีวามก้าวหนา้

ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61 

  2.  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียน โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05 

  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใช้

แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

  4.  ความพงึพอใจต่อการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี อยูใ่นระดับมาก 

  5.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One - way MANCOVA) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค  

ซี ไอ อาร์ ซี ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) มคีวามแตกตา่งกัน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ABSTRACT 
  This study aimed to 1)  investigate Effectiveness Index of the brain-based lesson plans using 

thinking diagrams in association with the CIRC technique constructed and developed by the researcher, 

2) compare the students’ analytical thinking abilities before and after being taught by thinking diagrams 

in cooperation with the CIRC technique, 3) compare the effects of the students’ abilities in reading the 

Thai language before and after  being taught  using thinking diagrams  in  conjunction with the CIRC 

technique, 4) explore the students’satisfaction, after being taught, toward  the brain-based learning 

activity management using thinking diagrams in collaboration with the CIRC technique,  and 5)  compare 

the students’analytical thinking abilities, learning achievements inThai reading after being taught by 

thinking diagrams along with the CIRC technique. This research classified the students into low, 

moderate and high groups according to their abilities. Samples consisted of 30 students 

in  Prathom  Suksa 3 at Ban Nong Hoi School  in the second semester of  2011 academic year selected  

by  Cluster  Random  Sampling. Tools used in this study  were composed of : 1) 15 lesson plans based 

on thinking diagrams together with the  CIRC technique, 2) a form of analytical thinking ability 

measurement,  3)  a test of learning achievement measurement, and 4) a form of  satisfaction 

evaluation. Statistics used in data analysis comprised mean, standard deviation, t-test (Dependent 

Samples), One-way MANCOVA and One-way ANCOVA. 
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  The findings of this study were as follows: 

  1.  The effectiveness Index (E.I.) of the lesson plans using thinking diagrams in cooperation 

with the CIRC technique of 0.61 implied that these students’progresses  were increased  by 61 percent. 

      2.  The average scores of analytical thinking abilities of the students after being taught by 

thinking diagrams in association with the CIRC technique were higher than those before learning  at the 

.05 level of significance. 

      3.  The average scores of the students’ learning achievements after they were taught by 

thinking diagrams in collaboration with the CIRC technique, were higher than those before learning  at 

the 0.05 level of significance. 

  4.  The average scores of learning satisfaction of the students taught by thinking 

diagrams in conjucntion with the CIRC technique were at the high level. 

             5.  One-way MANCOVA comparing the students’ abilities on analytical thinking  with 

learning achievements for Prathom Suksa 3 in studying the Thai language using thinking diagrams in 

association with the CIRC technique among all three groups of abilities( low,moderate and high) was  

significantly different at the 0.05 level. 

บทน า  (ภูมิหลัง) 
 คนไทยมภีาษาเป็นของตนเองมาเป็นเวลาช้านาน ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งท่ีแสดงเอกลักษณ์ของชาติ   

แสดงความเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรม เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สกึนึกคิด และแสวงหาความรู้ คนไทย 

จึงตอ้งอนุรักษภ์าษาไทยไว้ให้คงอยู่อยา่งมั่นคง ดังพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดชท่ีว่า  

“..ประเทศไทยนัน้มภีาษาของเราเอง  ซึ่งตอ้งหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง 

แตว่า่เขาก็ไมแ่ข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดท่ีีมีภาษาของตนเอง 

แตโ่บราณกาลจึงสมควรอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว”้ (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2541, หนา้ 8, อา้งอิงมาจาก 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2530, หนา้ 67) ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพ่ือ 

การสื่อสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการใชภ้าษาไทยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ความสามารถ 

ในการฟัง ความสามารถในการพูด  ความสามารถในการอา่นและความสามารถในการเขียน การอา่นถือวา่เป็นทักษะ

ท่ีส าคัญอย่างย่ิง เพราะการอ่านถอืเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการศึกษาค้นควา้ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มวชิา คนจะเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดีถ้าอ่านหนังสอืได้ด ี(ส าลี รักสุทธี, 2553, หนา้ 10) นอกจาก 

จะได้รับความรู้แล้วยังช่วยพัฒนาความคิดดังค ากล่าวท่ีว่า “ยิ่งอา่นยิ่งรู้” “อา่นมากรูม้าก” การฟังหรืออา่นข้อคิดเห็น

ตา่ง ๆ ท าให้เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ได้รู้ในสิ่งท่ีไม่รู้ หรือในบางสิ่งท่ีรู้อยูแ่ลว้ก็อาจรูเ้พิ่มขึ้นหรือรู้

ในมติใิหม ่ๆ จากวิสัยทัศน์ของผู้อ่ืน  ดังนัน้ภาษาไทยจึงมสี่วนส าคัญตอ่บุคคลทัง้ในดา้นการแสวงหาความรูแ้ละ

พัฒนาความคิด น ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชวีติของมนุษยใ์นสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (อัจฉรา ชวีพันธ์, 2553, 

หนา้ 17) 

 ดังนัน้หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้

ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 สาระการอ่านวา่นักเรียนจะต้องอา่นออกเสียงค า 

ค าคล้องจอง ข้อความ เร่ืองสั้นๆ และบทร้อยกรองงา่ยๆ ได้ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว เขา้ใจความหมายของค า 
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และข้อความท่ีอ่าน ตัง้ค าถามเชงิเหตุผล ล าดับเหตุการณ์ สรุปความรู้ขอ้คดิจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏบัิตติามค าสั่ง

ค าอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูม ิอ่านหนังสอื 

อย่างสม่ าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้ 39) การอา่นจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

ได้ดีขึ้น และยังส่งผลตอ่ทักษะการฟัง การพูดและการเขียนและการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันดว้ย ช่วยพัฒนาความรู ้

ความคิด การแก้ปัญหาและการพัฒนาบุคลกิภาพการปรับตัวในสังคมได้ การอา่นเป็นทักษะท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู้เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิตได้อยา่งมีคุณภาพ (ส าลี รักสุทธี, 2553, หนา้ 12) การอา่นเป็น

ดุจประตูบานแรกที่จะเปิดออกสูโ่ลกของการศึกษาเล่าเรียน ถ้าการสอนอา่นในช่วงแรกของระบบการเรียนการสอน 

ในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้การจัดการศกึษาในระดับสูงขึน้ไปเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ การอ่าน

เป็นทักษะท่ีท าให้เกิดความรู้แล้วยังกอ่ให้เกิดความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ได้แนวคดิในการด าเนนิชีวิต การอา่นท่ีดมีปีระสิทธิภาพ จะตอ้งอ่านแล้วจับใจความได ้สรุปสาระส าคัญของเร่ือง 

ท่ีอ่านได้ แตก่ารส ารวจการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนพบวา่ ปัญหาที่ส าคัญในการอ่านของผู้เรียน 

คือ อา่นแลว้จับใจความไม่ได ้ ไมส่ามารถสรุป ประเด็นได้ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ท าให้ไม่ได้รับ

ประโยชนจ์ากการอา่นเท่าท่ีควร ท้ังยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศกึษาวชิาต่างๆ ด้วย  

(สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2544, หนา้ 88) 

 สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยปัจจุบันยังไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการประเมินระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2553 ระดับประเทศพบวา่นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยร้อย 49.32 โดยสาระการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

54.56 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. ออนไลน์, 2554) ในระดับศูนย์อ านวยการเครอืขา่ย

สถานศกึษา พบวา่ศูนย์อ านวยการเครอืขา่ยสถานศึกษาไตรศลิา มจี านวน 13 โรงเรียน 17 ห้องเรียน มีนักเรียน

ท้ังหมด 357 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.71 และในระดับโรงเรียนพบวา่โรงเรียนบ้านหนองหอย มคีะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 45.93 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2554, หนา้ 85-86) และจากคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรียนบ้านหนองหอยปีการศึกษา 

2553 พบวา่นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.53 (โรงเรียนบ้านหนองหอย, 2554, หนา้ 6) ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่า

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้คอืร้อยละ 80 จะเห็นได้วา่ ผลการประเมินระดับชาติ (NT) ของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทัง้ใน

ระดับประเทศ ระดับศูนย์อ านวยการเครอืขา่ยสถานศึกษาและระดับโรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งต่ า นอกจากนี ้

ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง พุทธศักราช2549 – 

2553 ในมาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคิด

สร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านหนองหอยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน), 2553, หนา้ 21) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีครู

ควรจะตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งหลากหลายและสอนให้สนุกด้วยการให้นักเรียนสังเกตการใช้ภาษา สรุปเป็นกฎเกณฑ์ 

ด้วยตนเอง จะได้ไม่ท าให้นักเรียนเบ่ือวชิาภาษาไทย  หากนักเรียนรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทยก็จะเป็นคนรัก 

การอา่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส าคัญยิ่งจะเป็นประโยชนต์อ่การเรียนเนื้อหาวิชาอื่นๆ ของนักเรียนต่อไป 

(กรมวชิาการ, 2545, หนา้ 13) การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องเนน้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ยสมอง ด้วยกาย 

และด้วยใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคดิดว้ยตนเอง โดยให้มีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 

จินตนาการ ความงาม ปัญญาและฐานความจรงิผู้เรียนท่ีพึงปรารถนาในอนาคตควรเป็นผู้เรียนท่ีมีทักษะ 

การคิดวิเคราะห ์ท้ังน้ีเพราะทักษะการคดิเป็นหัวใจของการเรียนรู้ ชว่ยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ความสามารถที่จะน า

ความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตได ้การปลูกฝังหรือการพัฒนาการคิด ตอ้งริเร่ิมตัง้แตผู่้เรียนเข้าสูส่ถานศกึษา
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เพราะผู้เรียนมธีรรมชาติของการอยากรู้อยากเห็นสูงอยู่แล้ว ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมตัง้แตเ่ร่ิมตน้ก็จะเป็น

การช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดท่ีมีอยูใ่นตัวให้ก้าวหนา้ถึงขีดสูงสุดซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาความสามารถ

ในการคดิท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังนัน้การพัฒนาความสามารถในการคดิจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกตอ้งและเป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณ,ี 

2534, หนา้ 19) ถ้าหากนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการพัฒนาสมองท้ังสองซีกนักเรียนก็จะดึงอัจฉรยิภาพ 

ท่ีมีอยูใ่นตัวมาใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได ้(วชิัย วงษ์ใหญ,่ 2540, หน้า 31)การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

ให้สอดคลอ้งกับการท างานของสมอง เชน่ การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นการน าเอาทฤษฎท่ีีเกี่ยวกับ

สมองไปใชใ้ห้เกิดประโยชนอ์ย่างสูงสุด การเขียนแผนผังความคิดน้ัน เกิดจากการใช้ทักษะท้ังหมดของสมอง สามารถ

ชว่ย คิด จ า บันทึก เข้าใจเนื้อหาการน าเสนอข้อมูล และชว่ยแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรมท าให้การเรียนรู้ เป็น

เร่ืองท่ีสนุกสนานมี ชวีติชีวายิ่งขึน้ จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สกึว่าถูกทา้ทายไม่น่าเบ่ือ สามารถเรียนดว้ยความ

สนุกสนานและเพลดิเพลนิต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมอง เป็น

การเรียนรู้โดยธรรมชาติสง่ผลให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง (เธียร พานชิ, 2544, 

หนา้ 21) การท ากิจกรรมท่ีหลากหลายดว้ยวธีิใดก็ตามก็จะท าให้สมองมกีารบันทึก เมื่อท าอีกบ่อยๆ ด้วยกิจกรรมท่ี

แตกตา่งในเร่ืองเดียวกัน ก็จะท าให้สมองบันทึกไว้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งแม่นย าและจ าได้นาน  

(โกวิท ประวาลพฤกษ,์ 2549, หนา้ 11-26)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานเป็นวธีิการท่ีสามารถพัฒนา

ทักษะดา้นการอ่านจับใจความ และความสามารถด้านการคิดวเิคราะห์ดังท่ี ณัฐสุภางค ์ยิ่งสงา่ (2550, หนา้ 106 - 

112) ได้วิจัยเปรียบเทียบการอา่นจับใจความและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ระหว่างการจัด

กิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ผลการศกึษา

พบวา่ แผนการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  มดีัชนปีระสิทธิผลเท่ากับ  0.88  ส่วนดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มคี่าเท่ากับ 0.80 

 นอกจากการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการท างานของสมองแล้วครูผู้สอนควรใชเ้ทคนิคการสอน 

ท่ีหลากหลายวิธีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ร่วมท ากิจกรรมโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ี

(Cooperative Learning)  เป็นวธีิการสอนท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา  รู้จักคิด  มคีุณธรรมจรยิธรรม 

เสริมสร้างนสิัยความรับผิดชอบร่วมกัน  และความรว่มมือภายในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ทักษะบางอย่างจากกันและกัน 

หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันท าให้เกิดมติรภาพ  โดยท่ีผู้เรียนมสี่วนร่วมและลงมอืปฏบัิตจิรงิทุกขั้นจนเกิดการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง (นพมณ ีขัตแิก้ว, 2547, หนา้ 27-28) จะชว่ยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชวีติจริง  

ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด  ทักษะการจัดการกับความรู้  

ทักษะการแสดงออก  ทักษะการสร้างความรู้ใหม่  จากผลการศึกษาค้นควา้และงานวจิัยพบวา่  การสอนแบบร่วมมอื

ท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านดขีึน้ดังท่ี วภิาพรรณ น าอุทิศ (2552, หนา้ 78-80) ศกึษาผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค ซ ีไอ อาร์ ซี ต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 พบวา่ หลังเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค ซ ีไอ อาร์ ซ ีสูงกว่าก่อนเรียน  

นอกจากนี้ ธนธรณ ์นยิมชื่น (2550, หนา้ 82-83) ได้ศึกษาผลการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 2 โดยใชบ้ทเรียนการต์ูนประกอบการจัดกิจกรรมดว้ยกลุ่มร่วมมอื พบวา่นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.1  

 จากเหตุผลที่กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศกึษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย และความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผัง

ความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีที่สร้างและพัฒนาขึน้  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้

สมองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย  ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ระหว่างก่อนเรียน 

และหลังเรียน 

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ี  

  5.  เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการคดิวเิคราะห์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย  

ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค 

ซี ไอ อาร์ ซี ที่จ าแนกตามความสามารถทางการเรียน 

กรอบแนวคิดของการวจิัย 
 การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถ

พัฒนาตัวแปรตามได้นัน้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของนักเรียน และ มคีวามเหมาะสมกับระดับช้ัน  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  

เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบขึน้โดยการเข้าใจการท างานของสมองในสว่นของการรับรู้ มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 

การอา่น การคดิวเิคราะห์ พร้อมกับการเรียนเป็นกลุ่ม ส่งเสริมทักษะทางสังคม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักชว่ยเหลอืกัน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการเรียน นักเรียนมคีวามรู้สกึปลอดภัยผ่อนคลาย น าไปสู่การเรียนรู้ได้ด ีบรรล ุ

ตามจุดมุง่หมาย  ผู้วิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังภาพประกอบ  

                                                     ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดของการวจิัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด้านการอา่นภาษาไทย 

 

ความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ 

 

ความพงึพอใจ 

ตอ่การเรียน 

ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน  

เก่ง ปานกลาง อ่อน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็น

ฐานโดยใช้แผนผังความคิด รว่มกับการ

เรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ี 

 

การจัดการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน 

การใช้แผนผัง

ความคิด 

การจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี 
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วธิีด าเนินการวจิัย  
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ  นักเรียนชายหญงิอายุระหว่าง 8 - 9 ปี ซึ่งก าลังศกึษาอยู่ใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ของโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครอืขา่ยสถานศกึษาไตรศลิา อ าเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 13 โรงเรียน   

จ านวน 17 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 357 คน 

 2.  กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3/1 โรงเรียนบ้านหนองหอย  

ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าประชากรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใชห้ลักสูตรเดียวกันคอื หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนอยูใ่นศูนย์อ านวยการเครอืขา่ยเดียวกันด าเนนิงานตามนโยบายขอส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มผีลสัมฤทธ์ิตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ใกล้เคียงกัน  โรงเรียนบ้านหนองหอยเป็นโรงเรียนท่ีผู้วจิัยท าการสอนอยู่เพื่องา่ยตอ่การควบคุมการทดลองการวจิัย

และเป็นหอ้งเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนคละกันกล่าวคอืมีท้ังนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนอยู่

ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนท่ีดขีองประชากรได ้

 3.  เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คุณภาพของเครื่องมือ 

  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบด้วย  

  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียน 

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีจ านวน 15 แผน มคี่าดัชนปีระสิทธิผล เท่ากับ 0.61   

  2.  แบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์ จ านวน 20 ข้อ มคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.83   

ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.56 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.56 

  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย 

เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 ค่าความยาก 

อยู่ระหว่าง 0.48 – 0.68 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.64 

  4.  แบบสอบถามวัดความพงึพอใจต่อการเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียน 

ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีรวม 20 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ัน 

เท่ากับ 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  1.  ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ย แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย   

  2.  ด าเนนิการสอนให้กับกลุ่มตัวอยา่งโดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใช้

แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  

  3.  หลังจากเสร็จสิ้นการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบวัดความสามารถ

ด้านการคิดวเิคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย และแบบวัดความพงึพอใจ 

ตอ่การเรียนของนักเรียน   

  4.  น าผลการสอบไปวเิคราะห ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้  

  1.  การวเิคราะห์หาค่าดัชนปีระสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใช้

แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี โดยใชสู้ตร E.I. (Effectiveness  Index) 

  2.  วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคดิวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใช้

แผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีโดยใชส้ถิตใินการการทดสอบค่าที (t – test for  

Dependent Samples)   

   3.  วเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มอง

เป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซีโดยใชค้่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  4.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนสอบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน

โดยใชแ้ผนผังความคิด ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  จ าแนกความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง 

และออ่น โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว (One - way MANCOVA) และการวเิคราะห ์

ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบค่าที (t – test for 

Dependent Samples) การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว (One - way MANCOVA) และการ 

วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One – way ANCOVA)  

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ดัชนปีระสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มอง 

เป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซเีท่ากับ 0.61 หมายความว่านักเรียน 

มคีวามก้าวหนา้ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61 

 2.  คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคดิวเิคราะห์ หลังเรียน โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สูงกวา่ก่อนเรียน  

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 3.  คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน โดยใชแ้ผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มอง

เป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

 4.  คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี อยูใ่นระดับมาก 

  5.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One - way  MANCOVA) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
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ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ 

อาร์ ซี ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05  

อภิปรายผล 
 การวจิัยเร่ือง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียน

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจ 

ตอ่การเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 สามารถอภปิรายผลได้ดังนี ้

 1.  ด้านผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผัง

ความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี พบว่ามคี่าดัชนปีระสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 

0.61 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 แสดงวา่ผู้เรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 0.61 หรือคิดเป็นร้อยละ 61 จะเห็นได้วา่ 

ดัชนปีระสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคา่มากกว่า 0.50 ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสนิการยอมรับวา่แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้นัน้ใชก้ารได้ดี หรืออาจกล่าวได้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้สามารถท าให้

นักเรียนมคีวามก้าวหนา้ในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 61 ท้ังน้ีเป็นเพราะในกระบวนการสร้างและพัฒนาแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มกีารปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ อาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานพินธ์  ผู้เชี่ยวชาญ 

ท่ีช่วยประเมิน ตลอดจนจากนักเรียนท่ีผู้วจิัยน าไปทดลองใชก้่อนท่ีจะน าไปใชจ้รงิกับกลุม่ตัวอย่าง ท าให้ผู้วิจัยมีขอ้มูล

ในการแกไ้ขข้อผิดพลาดอย่างละเอยีดตรงประเด็น ประกอบกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน 

โดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มกีิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน 

การเรียนรู้ของสมอง มกีิจกรรมท่ีน่าสนใจส าหรับนักเรียน ท าให้ไม่เบ่ือ ไมเ่ครยีด นักเรียนสนุกกับการเรียน กิจกรรม

และเนื้อหาเร่ิมจากง่ายไปยาก ผลการเรียนพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ผู้วิจัยต้องคอยกระตุน้ความอยากเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยเล่าเร่ืองให้นักเรียนฟัง ตัง้ค าถามให้นักเรียนคิดเสริมแรงด้วยค าชมเชยหรือรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ มกีิจกรรมระดม

สมองจากการท างานกลุ่ม การเขียนแผนผังความคิด นักเรียนท างานเสร็จในช่ัวโมง ท าให้ไม่เครยีด นักเรียนเรียน 

อย่างมคีวามสุขและท ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนานการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักการชว่ยเหลอืกัน เกิดความสามัคคีในกลุ่ม เรียนอยา่งมีความสุขปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าใย ศรีนุกูล (2550, หนา้ 75-77) ได้ศึกษาค้นควา้ผลการเรียนรู้

ภาษาไทยดา้นการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 พบวา่นักเรียนมคีวามก้าวหนา้ในการเรียนภาษาไทยสูงขึน้ดัชนปีระสิทธิผลของแผนเท่ากับ 

0.7659  และงานวจิัยของ สุธารัตน ์สารโภคา (2548, หนา้ 76-79) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) เร่ืองการเขียนย่อความชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5  

ผลการศึกษาค้นควา้พบวา่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) เร่ือง 

การเขียนย่อความชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 มดีัชนปีระสิทธิผลมีคา่เท่ากับ 0.7188 งานวจิัยของ วารุณ ีมงคลชู (2550, 

หนา้ 76 - 78)  ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอา่นจับใจความ ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 ดัชนปีระสิทธิผลของผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอา่น 

จับใจความ ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานมีคา่เท่ากับ 0.7856   

ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมคีวามก้าวหนา้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78.56 

 จากผลการวจิัยสรุปได้ว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด

ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ได้รับการสร้างตามขัน้ตอนอย่างสมบูรณ์ ได้ศึกษาหลักสูตร 
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คู่มอืครู แบบเรียน การสร้างแบบฝึกทักษะ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษา

ปีท่ี 3 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทฤษฎกีารเรียนรู้ของสมอง และการเขียนแผนผังความคิด และการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ 

อาร์ ซี น าความรู้ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเข้าดว้ยกัน จึงเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเรียนอยา่งมีความสุข ใชก้ระบวนการ

กลุ่มสร้างผลงานสง่ผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นเมื่อค านวณตามสูตร 

 2.  ด้านความสามรถในการคดิวเิคราะห์ พบวา่นักเรียนเรียนดว้ยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้

สมองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์  

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 อภปิรายผลได้ว่า  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค

ซี ไอ อาร์ ซี ใชห้ลักการส าคัญในขัน้ฝึกท างานเป็นทีม ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  

ใชท้ฤษฎีการมีสว่นร่วม และทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เด็กแตล่ะคนตอ้งได้รับการยอมรับวา่เป็นมนุษยท่ี์มีหัวใจ  

เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมอืปฏบัิต ิได้เลอืกแนวทางในการเรียนรู้ของตนเองตามความถนัดและความสนใจ วธีิการเรียนรู้

สนุกสนาน ไมน่า่เบ่ือ เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคดิท้ังคดิวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์และใชจ้ินตนาการ เน้นการใช้

กิจกรรมกลุ่ม เกม สร้างสิ่งแวดลอ้มเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และใชท้ฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวน 

การคิด ฝึกให้เด็กได้คดิในเชิงวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ และหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผลเพื่อคน้หา

สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งท่ีก าหนดให้ โดยใชแ้ผนผังความคิดสรุปรวบยอดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งท่ี

เรียนและสามารถจ าได้เป็นความจ าถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฆนัท ธาตุทอง (2554, หนา้ 323) กล่าวถึง 

การคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การพิจารณาสิ่งอยู่รวมกันท้ังหมดก่อน แล้วจ าแนก แยกแยะสิ่งเหลา่นั้นออกเป็นองค์ประกอบ

ยอ่ยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐสุภางค ์ยิ่งสงา่ (2550, หนา้ 106-112) ได้วิจัยเปรียบเทียบการอา่นจับใจความ 

และการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใชส้มอง 

เป็นฐานและการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  พบว่านักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์  

หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวลิาวัณย ์ธรรมชัย 

(2550, หน้า 128) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยโดยใชแ้ผนผังความคิดและแบบฝึกทักษะดา้นการ

อา่นและการคิดวิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 พบวา่นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกศลิป์ สิงห์เสนา (2552, 

หนา้ 53) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 

พบวา่นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากผลการวจิัยสรุปได้ว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด

ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีท าให้ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น  ท้ังน้ีเป็นเพราะ

การเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค  ซี ไอ อาร์ ซี 

มทีฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคดิของวิโรจน ์ลักขณาอดสิร (2550, หนา้ 16-20) ในขัน้การน าไปใชฝ้ึก 

ให้เด็กได้คดิในเชิงวิเคราะห์ มคีวามสามารถในการจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ  และหาความสัมพันธ์ 

เชงิเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหลา่นั้นเพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งท่ีก าหนดให้  โดยใช้

แผนผังความคิดสรุปรวบยอดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งท่ีเรียนและสามารถจ าได้เป็นความจ าถาวร เพราะผู้เรียนใช้

ความคิดในการจัดกระท ากับข้อมูลซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และใชก้ิจกรรมการเรียนแบบร่วมมอื เทคนิค

ซี ไอ อาร์ ซี นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม อภปิรายและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันวเิคราะห์ปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีก าหนด เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้ท างานรว่มกันช่วยเหลอืกัน 
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 3.  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย  พบวา่นักเรียนเรียนดว้ยการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ีมีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 อภิปราย

ผลได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซ ี 

เป็นการจัดกิจกรรมท่ียดึหลักการเรียนรู้ของสมอง มีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ 1) Orchestrated Immersion คือ  

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  2) Relaxed Alertness คือ พยายาม

ก าจัดความกลัวของผู้เรียน และเพ่ิมเตมิบรรยากาศท่ีท้าทายให้มากขึ้น 3) Active Processing คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดความกระตอืรือร้นวา่จะเรียนรู้ได้โดยวธีิการใด เรียนรู้อยา่งไร นอกจากนี้ผู้วจิัยยังได้น าทฤษฎกีารเรียนรู้ตาม

หลักการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานของวโิรจน์ ลักขณาอดิสร (2550, หนา้ 16-20) ท่ีเสนอไว ้5 ทฤษฎี 

มาประกอบการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกทฤษฎกีารเรียนรู้อยา่งมีความสุขเข้าไปใน 

ทุกขั้นของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน ไมเ่บ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้

ความคิด ทัง้คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใชจ้ินตนาการได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ยังใชท้ฤษฎีการมีสว่นร่วม  

และทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคดิในขั้นการท างานเป็นทีม และขั้นน าไปใช้  ทัง้สองขั้นนี้เป็นการพัฒนา

นักเรียนให้รู้จักการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมและสร้างผลงาน สร้างสิ่งแวดลอ้มเพื่อกระตุ้น 

การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความสามารถในการจ าแนก แยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ และหาความสัมพันธ์เชงิเหตุผล

ระหว่างองค์ประกอบเหลา่นั้น โดยใชแ้ผนผังความคิดเป็นตัวช่วยในการจ าแนกแยกแยะ และสรุปเป็นความคิด 

รวบยอด ชว่ยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งท่ีเรียนและจ าได้นานเพราะนักเรียนใชค้วามคิดในการจัดกระท าข้อมูลท าให้นักเรียน

เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากการจัดกิจกรรมท่ียึดหลักการเรียนรู้ของสมองและการใช้แผนผังความคิด 

เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะการอา่นจับใจความ แล้วผู้วจิัยยังได้น าเทคนิคการเรียนแบบซี ไอ อาร์ ซี ซึ่งเป็นเทคนิค 

การเรียนแบบร่วมมอืซึ่งออกแบบเพื่อการสอนอา่นในระดับประถมไปพร้อมกับการเรียนเป็นกลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มจะมี

นักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านเก่ง  และนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านอ่อน  โดยให้นักเรียนท่ีมี

ความสามารถในการอา่นเก่งได้ช่วยเหลอืนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านอ่อน  เป็นการช่วยเหลอืให้นักเรียน 

มคีวามเข้าใจในการอ่านดขีึน้ซึ่งจะส่งผลดีตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับ

งานวจิัยของ วารุณี  มงคลช ู(2550, หนา้ 76 – 78) ล าใย ศรีนุกูล (2550, หนา้ 75 – 77) ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า (2550, 

หนา้ 106 -112) ท่ีท าการวจิัยโดยใชก้ารจัดกิจกรรมตามแนวคิดท่ีใชส้มองเป็นฐานและแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจับใจความแลว้พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้อง  กับงานวิจัยของวภิาพรรณ น าอุทิศ (2552, หนา้ 78-80)  

กฤษณา พงษว์าปี (2559, หนา้ 90 ) ผานิดา เพิ่มผลทรัพย์ (2551, หนา้ 88-91) กรยิา ปี่ทอง (2552, หนา้ 88)  

สุรีย์พร รักพาพร (2552, หนา้ 76-77) ท่ีท าการวจิัยโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรู้การร่วมมอืในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นการอ่านจับใจความแลว้พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียน

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เพราะเป็น

กิจกรรมท่ียึดหลักการเรียนรู้ของสมอง เขา้ใจความตอ้งการของสมองแล้วบูรณาการการใช้แผนผังความคิดร่วมกับ

การเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ท าให้นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ใชก้ระบวนการกลุ่มสร้างผลงาน  

มกีารช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

 4.  ความพงึพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้

สมองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี พบว่านักเรียน 
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ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 มคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการ

เรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี โดยรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจในระดับมากเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในข้อ 4  ท้ังน้ี

เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค   

ซี ไอ อาร์ ซี เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ มีการเรียนรู้จากง่ายไปหายากเป็นการ

เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มสร้างผลงาน มีการให้ความช่วยเหลอืกัน มบีรรยากาศท่ีไม่เครยีดสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ

ท าให้เด็กได้ใชค้วามคิดวเิคราะห์และใชจ้ินตนาการได้อย่างเต็มท่ี (วโิรจน์ ลักขณาดิสร, 2550, หนา้ 16-20) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เณศรา โฉมรุ่ง (2552, หนา้ 99-100) ได้ศึกษาผลการอ่านจับใจความของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมตามปกติ พบวา่ 

นักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานกับการจัดกิจกรรมตามปกติ พบวา่ 

นักเรียนมคีวามพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานโดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

ธิดารัตน์ เจตินัย (2551, หนา้ 67-68) ได้ศึกษาผลการอ่านจับใจความภาษาโดยช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 ด้วยกลุม่

ร่วมมอืท่ีใชแ้ผนผัง ความคิดและเกม  ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน  พบวา่นักเรียนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

มากที่สุด  วภิาพรรณ น าอุทิศ ( 2552, หนา้ 78-80) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค  

ซี ไอ อาร์ ซี  พบวา่นักเรียนมคีวามพงึอยู่ในระดับมาก ธนธรณ์ นยิมชื่น (2550, หนา้ 82-83) ได้ศึกษาผลการอ่าน 

จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 2 โดยใชบ้ทเรียนการต์ูน ประกอบการจัดกิจกรรมดว้ย

กลุ่มร่วมมอื แบบ Co - op- Co – op  พบวา่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 2 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  

 สรุปได้ว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค  

ซี ไอ อาร์ ซ ีเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนเรียนไม่เครง่เครยีด สนุกสนาน ไมน่า่เบ่ือ  นักเรียนมปีฏสิัมพันธ์กับเพื่อนๆ  

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสามัคคีกัน ท าให้เรียนอยา่งมีความสุข สร้างความพงึพอใจต่อการเรียน ส่งผลให้

นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 5.  การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One – way  MANCOVA) 

 ผลการวจิัยพบวา่  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว ( One – way  MANCOVA)  

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ย

เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ระหว่างกลุม่นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) หลังเรียน 

จะแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในข้อท่ี 5 ในการวิเคราะห ์

ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One – way MANCOVA) ผู้วิจัยได้ขจัดอทิธิพลของตัวแปรท่ีคาดวา่ท าให้เกิด

ความแตกตา่งระหวา่งกลุ่มซึ่งเรียกว่าตัวแปรร่วม (Covariate)  หากไมข่จัดอทิธิพลของตัวแปรร่วมแลว้ผลการวิจัย 

จะขาดความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) นั่นคือการท่ีเกิดความแตกต่างของตัวแปรตาม ไมใ่ชเ่ป็นผล 

อันเนื่องมาจากตัวแปรอสิระ แตเ่ป็นเหตุท่ีกลุม่มคีวามแตกตา่งกันมาก่อนแลว้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและใชค้ะแนน 

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน

ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มาเป็นตัวแปรร่วม เม่ือพบวา่นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน

ตา่งกันมีความสามารถในการคดิวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย แตกต่างกัน ผู้วิจัยยังมี

ความสนใจท่ีจะท าการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตามแต่ละดา้น โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 

(One – way ANCOVA)  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิด

ร่วมกับการเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ระหว่างกลุม่นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง 
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อ่อน) หลังเรียนจะแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งได้ขจัดอิทธิพลของตัวแปรร่วมแลว้  เพื่อให้

ทราบว่ามคี่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่ตา่งกันผู้วิจัยท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบความตา่งรายคู่ (Pairwise Comparison) ด้วยวิธี

ของ Bonferroni  พบวา่นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน มีคา่เฉลี่ยคะแนน

ความสามารถทางการคิดวเิคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาไทยแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ 

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนเก่งมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาไทย สูงกว่านักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนปานกลาง และออ่น อธิบายได้วา่

นักเรียนเก่ง นักเรียนฉลาด มองเห็นในสิ่งท่ีครูสอนเป็นสองภาค ภาคแรก คือขอ้ความรู้ ภาคท่ีสองคือกระบวนการ 

หรือวธีิการท าครูน าเสนอตัวอยา่งนักเรียนจะเรียนรู้ท้ังขัน้ตอน และผลค าตอบถูกและมองเห็นว่าวธีิการขัน้ตอน

กระบวนการนี้ ยังน าไปใชห้าค าตอบท่ีคลา้ยๆ กันนีไ้ด้ เด็กออ่นมขี้อจ ากัดในการเรียน มองเห็นว่าวธีิการน้ีได้ผลแบบนี้ 

เป็นแบบแผนเฉพาะตายตัวของเร่ืองนี้ จะน าไปใชน้อกเหนอืจากนีม้ไิด้ ถ้าเป็นเร่ืองแบบนี้ก็ท าแบบนี้แล้วก็จะได้ค าตอบ 

ท่ีครูตอ้งการ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้

  1.1  ในการน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นโดยใช้แผนผังความคิดร่วมกับการเรียน

ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ไปใชค้รูควรท าความเขา้ใจถึงขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนกับนักเรียนให้เข้าใจก่อน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.2  การแบ่งกลุม่นักเรียนท่ีคละความสามารถโดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์น้ัน ควรตรวจดูพฤตกิรรม

กลุ่มของนักเรียนใกล้ชิด ตอ้งคอยสังเกตพฤตกิรรมกลุ่มอย่างตอ่เนื่อง และกระตุน้ให้นักเรียนได้ช่วยเหลอืกันให้มาก

ท่ีสุด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น การอธิบายเป้าหมายของกลุม่ และบทบาทของนักเรียน 

ในกลุ่มให้เข้าใจ 

  1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการเรียนดว้ย

เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี นักเรียนจะต้องดูแลช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีอธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน  ดังนั้นครูจึงควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นประโยชนข์องการร่วมมอืกันปฏบัิตงิานกลุ่ม  

เพื่อท่ีจะได้มาซึ่งผลงานท่ีด ี และมีคุณภาพ 

  1.4  ผู้สอนควรใชส้ื่อ และแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏบัิตติามสภาพจรงิ   

และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

  1.5  ผู้สอนควรน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับ

การเรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ไปใชก้ับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาอื่นๆเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนกล้าคิด   

กล้าแสดงออก มีความสามัคคี มีน้ าใจตอ่กัน มกีารช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน สามารถอยูร่่วมกันกับผู้อ่ืนได ้

  1.6  ระยะเวลาในการทดลองสอนควรมกีารปรับให้เหมาะสมกับระดับช้ันท่ีท าการสอน 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

                  2.1  ควรพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐานโดยใชแ้ผนผังความคิดร่วมกับการ

เรียนดว้ยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ในเนื้อหาอื่นๆและในระดับช้ันอื่นๆ 

  2.2  ควรมกีารวจิัยกับตัวแปรอื่นๆเชน่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติท่ีมีต่อการเรียนเป็นต้น 
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  2.3  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบแผนการวจิัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเร่ืองของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ถ้าไมม่ขี้อจ ากัดเร่ืองประชากรและกลุ่มตัวอย่างควรใช ้

รูปแบบการทดลองแบบอื่นท่ีมีการเปรียบเทียบสองกลุ่ม และมีกลุม่ตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุม่   
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