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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาทกัษะการเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
การจดัการเรียนรู้ 
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การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain–Based Learning : BBL) กับแบบปกติ  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัสมัปทวน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จ านวน 58 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และแบบวดัทกัษะ
การเขียน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วยสถิติ  t-test for 
Independent  Samples ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain–Based Learning : BBL) มีคา่เฉล่ียทกัษะการเขียน ร้อยละ 
82.01 สว่นนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีคา่เฉล่ียทกัษะการเขียน ร้อยละ 79.11และ
พบว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  (Brain–Based Learning : BBL) มี
ทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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The purposes of this research were to study and to compare the writing 

skills in the Thai language among Grade Three students with Brain–Based  and 
Traditional learning. The samples for this research included Grade Three students 
at  Watsumpatuan School, Chachoengsao Province, in the second semester of 2018 
academic year. It cons' sted of fiftyeight  students and included the sampling 
design was cluster random sampling. The instruments for this research were 1) lesson 
plans based on Brain–Based Learning; 2) lesson plans for and traditional  learning; 
and  3) writing skills test . The data were analyzed by comparing the writing skills using 
a t-test for independent  samples. The results of this research were as 
follows: 1)  students  who  received Brain-Based Learning  had average   writing skills of 
82.01 percent and students who learned using traditional learning  had average alower 
of  writing skill of 79.11 percent; and 2)  students who  learned with Brain-Based 
Learning had higher levels writing skills  of  than that of the students who did traditional 
learning  at a statistically sign:ficant louel of 05 . 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบตัิทางวัฒนธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการ
ตดิตอ่ส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัท าให้สามารถประกอบธุรกิจการงาน
และด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมัน่คงทางสังคม และเศรษฐกิจ 
นอกจากนีภ้าษาไทยยงัเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ 
โลกทศัน์ และสนุทรียภาพโดยบนัทกึเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอนัล า้คา่ ภาษาไทยจึงเป็นสมบตัิ
ของชาติ ท่ีควรค่าแก่การเ รียนรู้ เ พ่ือการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ ไทยตลอดไป 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น.37) 

ดังนัน้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 จึงได้บรรจุวิชา
ภาษาไทยให้อยูใ่นกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกั เพ่ือสร้างพืน้ฐานการคิด การ
เรียนรู้และการแก้ปัญหามุ่งเน้นให้มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังหรือข้อก าหนดเก่ียวกับคุณภาพท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียนให้มีมาตรฐานและพฒันาทัง้ด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การด ูการ
พดู โดยเฉพาะการเขียนก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถเขียนค าได้ถูกความหมาย 
สะกดการันต์ถูกต้อง ใช้ความรู้ประสบการณ์เขียนประโยค ข้อความ เร่ืองราว แสดงความคิด 
ความรู้สกึ ความต้องการ จินตนาการ รวมทัง้ใช้กระบวนการเขียน พฒันางานเขียน มีมารยาทการ
เขียน มีนิสัยรักการเขียน และใช้ทักษะการเขียนจดบนัทึกความรู้ประสบการณ์และเร่ืองราวใน
ชีวิตประจ าวนั(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น.1) 

จะเห็นได้ว่าทกัษะการเขียนเป็นทกัษะหนึ่งท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง  และเป็น
ทกัษะส าหรับการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการพฒันาเด็กแบบองค์รวม (whole child) ให้เป็น
คนเต็มคน (whole person) เน้นการพฒันาทกัษะเพ่ือความอยู่รอด 7 ประการ ตามทศันะของ 
Tony Wagner คือ 1) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 2) ทกัษะการท างานร่วมกนัผ่าน
เครือขา่ยและการน าผู้ อ่ืนโดยอิทธิพล 3) ทกัษะความคลอ่งแคลว่และสามารถปรับตวั 4) ทกัษะการ
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ริเร่ิม และการเป็นผู้ประกอบการ กล้าคิดกล้าท า 5) ทกัษะการส่ือสารโดยการพดูและการเขียนท่ีมี
ประสิทธิผล 6) ทกัษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ 7) ทกัษะการเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น
และมีจินตนาการ (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2556, น.70) ซึ่งการเขียนมีความส าคญัมีความส าคญัต่อ
การติดต่อส่ือสารของมนุษย์ เพราะต้องถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ผู้ เขียน เพ่ือพฒันาสติปัญญาของบุคคล และการแสดงออกทางภูมิปัญญาของผู้ เขียน ท าให้รู้ถึง
ความสามารถของผู้ เขียน รวมทัง้เป็นการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ (นดัตราพร สาธุรัมย์, 2556, น.2) 

ทัง้นี ้ผลการประเมินทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560 ในระดบัชาติ (National Test) พบว่า มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.19 ส่วนผลการประเมินวิชา
ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 40.65 ซึ่งจะเห็นว่า คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี ้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี3สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศกึษา 2560 มีคา่เฉล่ีย ร้อยละ 
31.27 จะเห็นวา่มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา  
เขต 1, 2559) 

จะเห็นว่าการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะการเขียนยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามจดุมุง่หมายมากนกั เน่ืองจากนกัเรียนยงัขาดทกัษะการคิดและขาดการฝึกฝนการน า
ความคิดตา่ง ๆ มาผสมผสานมาใช้ในการเขียน  จึงเป็นหน้าท่ีของครูภาษาไทยท่ีต้องคิดหากลวิธี
การสอนและเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา สมองกล้าคิด กล้าลงมือท า
(สถาบนัวิทยาการการจดัการเรียนรู้, 2550, น.1) มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝน ค้นคว้า สร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบตัิจริง โดยการร่วมคิด ร่วมท าและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (วิมลรัตน์ สุนทร
โรจน์, 2550, น.13) โดยท่ีสมองถูกเตรียมให้มีความพร้อมสามารถเช่ือมโยงความรู้หลายด้าน 
เช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดิม ประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ใหม่ ซึ่งแนวทางการเรียนรู้ในทกัษะ
การเขียนเป็นการจดัระบบความคิด การพฒันาความคิดการจดจ าซึ่งเป็นแนวคิดของการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐาน (พรพิไล เลิศวิชา, 2552, น.33) ได้เสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนรู้การสอน
ภาษาไทยในระดบัเร่ิมเรียนว่า การเร่ิมสอนภาษาท่ีจะช่วยให้เขียนได้ถูกต้องนัน้ท าได้โดยเร่ิมต้น
จากการท าให้นักเรียนรู้สึกสองอย่างคือ ง่ายและสนุก ซึ่งทัง้สองประการนีจ้ะเป็นตวัผลักดนัให้
สมองใช้ความพยายามมากขึน้และตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ๆ เพราะความรู้สึกสนกุและพึงพอใจ จะ
กระตุ้นการท างานของสมองส่วนอารมณ์ เม่ือสมองส่วนอารมณ์ท างานแล้วการรับรู้จะได้ผลดีขึน้ 
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ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิจริง รู้จักฝึกฝน ศึกษา สร้างองค์ความรู้หรือ
ผลงานโดยการร่วมคิด ร่วมท า และยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกฝน
ความสามารถหรือพฒันาทกัษะได้(วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์, 2553, น.72) ดงันัน้การจดัการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบใหม่หนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียนโดยค านึงถึงความรู้สึก การรับรู้ประสบการณ์ ทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ความคดิและการกระท าเพ่ือสร้างผลแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการพฒันา
ทกัษะด้านเขียนของนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (ธนิษฐนนัท์ ตีระมาศวณิช, 2556, น.3) 

นอกจากนี ้วิโรจน์ ลกัขณาอดิสร (2550, น.41) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานนัน้ท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเขียนและเรียบเรียงความคิดเป็นตวัหนงัสือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มธุรดา ท่าช้าง, 2554, น.69) ท่ีได้ท าการ
ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความและการเขียนสรุปความก่อนและหลงัเรียนพบว่า 
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านจบัใจความ ตามแนวการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มี
ความสามารถทางการเขียนสรุปความหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 เชน่เดียวกบัผลการศกึษาของ(กรุณา มีวนั, 2553, น.99)ท่ีได้ท าการพฒันาความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
พบว่า การพฒันาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.01/83.50นักเรียนท่ีเรียนด้วย
แผนการพฒันาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ด้วย
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

จะเห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) 
สามารถพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนให้สูงขึน้และประสบผลส าเร็จได้อย่างประมีสิทธิภาพ 
ผู้ วิจัยจึงมุ่งหวงัท่ีจะพัฒนาทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เน้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีพัฒนาการท างานของสมองทัง้สองซีกของผู้ เรียนอย่างสมดลุ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้ได้
เรียนรู้ตามท่ีตนถนดั เต็มศกัยภาพและความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพ
ด้านการเขียนและมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสตูร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการเรียนแบบปกติ 

3.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการแบบใช้สมองเป็นฐาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.ได้พฒันาทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.ได้พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  
3.ได้แนวทางส าหรับครูผู้สอนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยแบบใช้สมองเป็น

ฐาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้ จ านวน 6 โรงเรียน รวม
ทัง้สิน้ 335 คน ซึง่แตล่ะโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและลกัษณะของนกัเรียนคล้ายคลงึกนั 
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ตาราง 1 จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ช่ือโรงเรียน จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (คน) 
โรงเรียนวดัแหลมใต้ 
โรงเรียนพระยาศรีสนุทรโวหาร 
โรงเรียนวดัแจ้ง 
โรงเรียนวดัโพธ์ิ 
โรงเรียนวดับางมะเฟือง 
โรงเรียนวดัสมัปทวน  

63   
58   
43   
56   
57  
58 

รวม 335 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัสมัปทวน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple sampling) ด้วยการจบัสลากโรงเรียนจาก 6 โรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จากนัน้สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เพ่ือสุ่ม
ห้องเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 เป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
3/1 เป็นกลุม่ทดลองสว่นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 เป็นกลุม่ควบคมุ 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตวัแปรต้นคือ การจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1) การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based  Learning : BBL) 
2) การเรียนรู้แบบปกต ิ

2.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 3 
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3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระท่ี 2 การเขียนมาตรฐาน ท 
2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมลูสาระสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัชีว้ดั 
ท 2.1 ป.3/1 คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้ชดัเจน 
ท 2.1 ป.3/3 เขียนบนัทกึประจ าวนั 
ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 
ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ท 2.1 ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัตามรูปแบบการเขียน ตวัอกัษรไทย 
2.การเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะของคน สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี 
3.การเขียนบนัทกึประจ าวนั 
4.การเขียนจดหมายลาครู 
5.การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ และหวัข้อท่ีก าหนด 
6.มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเขียนในท่ี

สาธารณะ ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้ อ่ืนหรือท าให้
ผู้ อ่ืนเสียหาย 

 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คาบละ 
50 นาที ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ การทดลองสอน 12 คาบ และการทดสอบหลงั
เรียน 1 คาบ  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง แบบแผนการด าเนินการเรียนรู้ท่ี
ได้รับการจดัการอยา่งเป็นระบบโดยอาศยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสมองมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1.1 ขัน้เตรียมสมอง เป็นขัน้กิจกรรมท่ีจดัให้ผู้ เรียนได้เผชิญบรรยากาศรู้สึกสบาย ไม่
เคร่งเครียดผ่านสิ่งเร้าท่ีสนบัสนุนให้ผู้ เรียนพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม่การเสนอเนือ้หาใหม่โดย
ผู้ สอนอาจก าหนดให้ผู้ เ รียนจัดเตรียมมาเองหรือผู้ สอนจะเป็นผู้ จัดเตรียมก็ได้เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

1.2 ขัน้เช่ือมโยงความรู้ เป็นขัน้กิจกรรมท่ีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรี ยนน า
ความรู้ท่ีได้จากบทเรียนครัง้นีไ้ปใช้อธิบายประกอบตวัอย่างหรือเสนอเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมลูความรู้เดมิท่ีได้รับเพ่ือให้เกิดผลในการสร้างความเข้าใจหรืออธิบายปัญหาให้ชดัเจนและเกิด
ประโยชนแก่ผู้ เรียนเป็นความรู้ใหม่โดยการจัดกิจกรรมผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ใช้ส่ือแปลก
ใหม่ ประกอบด้วย บตัรภาพ บตัรค า ใช้ชาร์ตบทคล้องของและบทเพลง ใช้กระดานเคล่ือนท่ีเพ่ือ
น าเสนอความรู้ให้เป็นระบบและนา่สนใจ 

1.3 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ เป็นขัน้ท่ีเม่ือนกัเรียนสร้างผลงานขึน้มาส าเร็จแล้วนกัเรียน
ของแตล่ะกลุ่มจบัฉลากน าเสนอผลงาน เพ่ือจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของแตล่ะกลุ่ม ว่าเป็น
อย่างไรโดยท่ีครูผู้ สอนก าหนดให้ตวัแทนแต่ละกลุ่มจับสลากออกมาน าเสนอผลงานท่ีเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

1.4 ขัน้สรุปความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปความรู้แล้วให้ผู้ เรียนท าใบ
งานเป็นรายบุคคลแล้วเปล่ียนกันตรวจโดยผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันเฉลย ให้ผู้ เรียนแต่ละคน
ปรับปรุงผลงานตนเอง ให้ถกูต้องผู้สอนรับทราบแล้วเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง 

1.5 ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะประยกุต์ข้อมลูเดิมมาใช้กบัสถานการณ์
ใหม่ โดยผู้สอนควรเตรียมสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายๆ กับสถานการณ์เดิม เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยกุต์ใช้ความรู้ โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า และเสริมแรงใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนควรจดั
กิจกรรมด้วยความตัง้ใจ รู้จกัเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตวัเอง สามารถร่วมสรุปและอภิปราย เพ่ือ
ชีใ้ห้เห็นวา่ผลท่ีได้นีส้ามารถแก้ปัญหาในสิ่งท่ีต้องการศกึษาได้ 

2.การจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึงแบบแผนการด าเนินการเรียนรู้ตามหลกัสตูรของ
กระทรวงศกึษาธิการโดยมีครูผู้สอนและและใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลกั มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
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2.1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ครูใช้กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สนทนา ซกัถาม การ
พดูคยุ อภิปรายแสดงความคดิเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและสร้างความสนใจ 

2.2 ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ ครูน าเสนอเนือ้หาใหม่ โดยการอธิบาย ซักถาม การ
บรรยาย การอภิปรายประกอบการใช้ส่ือ ได้แก่ ใบความรู้ หนงัสือแบบเรียน ภาพประกอบและใบ
งาน 

2.3 ขัน้สรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้หาสาระท่ีเรียนมาด้วยวิ ธีการสังเกต
อภิปราย ซักถาม ท าแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ การตรวจสอบว่านักเรียนได้บรรลุไปตาม
จดุประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่โดยการตรวจแบบฝึกหดั และตรวจแบบทดสอบ 

3. ทักษะการเขียน  คือ ความสามารถของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในเร่ืองการ
เขียน ประกอบด้วย 1) การเขียนบรรยายจากภาพ 2) การเขียนบนัทึกประจ าวนั 3) การเขียนนิทาน 
4) การเขียนจดหมายลาครู และ 5) การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาและเปรียบเทียบ ทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน(Brain – Based  
Learning : BBL) กบัแบบปกต ิมีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีทกัษะ
การเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ทกัษะการเขียนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

การจดัการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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2. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะการเขียน 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานมีทกัษะ
การเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัเพ่ือการพฒันาทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2.การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
2.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
2.2 ความหมายการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
2.3 หลกัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
2.4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
2.5 การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

3.การสอนแบบปกต ิ
3.1 ความหมายของการสอนแบบปกต ิ
3.2 ขัน้ตอนของการสอนแบบปกต ิ
3.3 บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน 

4.ทกัษะการเขียน 
4.1 ความหมายของทกัษะการเขียน 
4.2 ขัน้ตอนการฝึกทกัษะการเขียน 
4.3 ลกัษณะกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเขียน 
4.4 การวดัและประเมินผลทกัษะการเขียน 

5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย   
กระทรวงศกึษาธิการ (2552, น.37-38) ได้ระบถุึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ไว้ดงันี ้
ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบตัิทางวฒันธรรม อนัก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตอ่ส่ือสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการ
งาน และด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งสนัติสขุ และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือพฒันาความรู้พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี ้ยงัเป็นส่ือแสดงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษด้านวฒันธรรมประเพณี และสนุทรียภาพเป็น
สมบตัลิ า้คา่ควรแก่การเรียนรู้อนรัุกษ์ และสืบสานให้คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป 

 
คุณลักษณะผู้เรียนเม่ือจบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   

1.อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เร่ืองสัน้ๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน ตัง้ค าถามเชิงเหตุผล ล าดับ
เหตกุารณ์คาดคะเนเหตกุารณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ปฏิบตัิตามค าสัง่ ค าอธิบายจาก
เร่ืองท่ีอ่านได้เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่าง
สม ่าเสมอ และมีมารยาทในการอา่น 

2.มีทักษะในการคดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจ าวัน 
เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทใน
การเขียน 

3.เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม รวมทัง้พูดแสดง
ความคิดความรู้สึกเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟังและดู พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูด
เชิญชวนให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติาม และมีมารยาทในการฟัง ด ูและพดู 

4. สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าท่ี
ของค าในประโยค มีทกัษะการใช้พจนานกุรมในการค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่ายๆ 
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แต่งค าคล้องจองแต่งค าขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

5.เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั แสดงความคดิเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพืน้บ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
ซึง่เป็นวฒันธรรมของท้องถ่ิน ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อย
กรองท่ีมีคณุคา่ตามความสนใจได้ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ก าหนดสาระ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจ านวน 5 สาระดงันี ้

สาระท่ี 1 การอา่น 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตดัสินใจ

แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน  
สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่ง ๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศ และรายงานการศกึษาค้นคว้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

สาระท่ี 3 การฟัง การด ูและการพดู 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง และดอูย่างมีวิจารณญาณ และพดูแสดงความรู้ 

ความคดิ และความรู้สกึในโอกาสตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4 หลกัการใช้ภาษา 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาตขิองภาษา และหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ

ภาษา และพลงัของภาษา ภมูิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบตัขิองชาต ิ 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคณุคา่และน ามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 
ดังนัน้เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ท่ีมีการก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางและตวัชีว้ดัเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
เป็นกรอบในการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสามารถช่วยให้นกัเรียนเป็น
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ตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ในแต่ละสาระของวิชานัน้ ๆ ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดเร่ือง
การเขียนไว้ในสาระท่ี 2  
 

1.2 ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตัวชีวั้ดชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ท 2.1 ป.3/1 คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้ชดัเจน 
ท 2.1 ป.3/3 เขียนบนัทกึประจ าวนั 
ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 
ท 2.1 ป.3/5 เขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
ท 2.1 ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน 
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.การคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัตามรูปแบบการเขียน ตวัอกัษรไทย 
2.การเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะของคน สตัว์ สิ่งของ สถานท่ี 
3.การเขียนบนัทกึประจ าวนั 
4.การเขียนจดหมายลาครู 
5.การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากค า ภาพ และหวัข้อท่ีก าหนด 
6.มารยาทในการเขียน เช่น เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเขียนในท่ี

สาธารณะ ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้ อ่ืนหรือท าให้
ผู้ อ่ืนเสียหาย 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ในการวิจยัครัง้นีท้ าสาระการ
เรียนรู้ท่ี 2 มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
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เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

การจดัการเรียนการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน การจดัการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ทางด้าน
ประสาทวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการท างานของสมอง ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้มาเป็นพืน้ฐาน ในการ
ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้ ท่ีได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนการ
สอนไว้หลากหลาย เพ่ือความเข้าใจผู้วิจยัขอน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

 
2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการน าความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัพืน้ฐานของสมอง และให้ความส าคญักบัช่วงพฒันาการของมนษุย์ ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ใน
แต่ละช่วงวยั รวมถึงการเช่ือมโยงระหว่างการท างาน และพฒันาการของสมองกับการเรียนรู้มา
เป็นพืน้ฐานในการจดัการเรียนรู้ทัง้นี  ้ Brain – Based Learning : BBL เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้
โครงสร้าง และหน้าท่ีของสมองเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกดักัน้การท างานของสมองแต่
เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ท่ีสุด การน าองค์ความรู้เร่ืองสมอง และ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ในด้านการจดักิจกรรม
การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจดัสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอ่ืนๆ ร่วมกบัส่ือเพ่ือการ
เรียนรู้ตา่งๆ จะท าให้เดก็สนใจเข้าใจเรียนรู้และรับไว้ในความทรงจ าระยะยาว ทัง้ยงัสามารถน าสิ่ง
ท่ีเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างศกัยภาพสงูสดุในการเรียนรู้ของมนษุย์ ซึ่ง
สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพก็ต่อเม่ือผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีเข้าใจสมอง
ภายใต้แนวคิดท่ีว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมท่ีจะเรียนรู้มาตัง้แต่ก าเนิด ไม่มี
สมองใดถกูออกแบบมาให้โง่ สมองมีระยะพฒันาการต่างๆ กนัในแต่ละวยั ตามระยะพฒันาการ
เพราะฉะนัน้ การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกบัความต้องการของสมองระยะนัน้  สมองทกุสมอง
ของแตล่ะคนมีความแตกต่างกนัเช่น ในวยัอาย ุ 5-6 ปี สมองส่วนรับสมัผสัและส่วนเคล่ือนไหว
ก าลงัพฒันาอย่างรวดเร็ว ดงันัน้การเรียนการสอนต้องเน้นการพฒันาระบบการเคล่ือนไหว และ
ระบบรับสัมผัส นอกจากนีถ้้าเด็กเรียนรู้ขณะท่ีมีความสุขสมองจะเปิดท างาน พร้อมท่ีรับองค์
ความรู้ทุกอย่างอย่างเต็มท่ี และเต็มศกัยภาพการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานในต าราบางเล่มมี
การเรียกการเรียนรู้แบบนีว้า่ การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานหรือการเรียนรู้โดยเน้นการท างานของ
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สมองเป็นต้น (วิมลรัตน์ สนุทรโรจน์, 2553, น.58-62) ดงันัน้ นกัการศกึษาได้ให้ความจ ากดัความ
ของการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานไว้หลายความหมายดงันี ้

 
2.2 ความหมายของการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning: 

BBL) 
 

2.3 หลักการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ชนิดท่ีส่งเสริม

ให้สมองซีกซ้าย และซีกขวา ของผู้ เรียนให้เกิดความรู้อยา่งสมดลุ และสอดคล้องกบัสติปัญญาของ
ผู้ เรียน โดยผา่นกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลายอยา่งเหมาะสม 

Cain R.N. and Cain  G (2005, p.66-70) กล่าวว่า หลกัการส าคญัของการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐาน ควรเลือกใช้ข้อท่ีท าให้การเรียนรู้เกิดขึน้มากท่ีสุด และการเรียนการสอน
บรรลผุลสงูสดุเท่าใดก็ได้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้สอน ซึ่งหลกัการส าคญัของการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐานมี 12 ประการดงันี ้

1.สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ แต่ละระบบมีหน้าท่ีต่างกันและสมองเป็น
ผู้ด าเนินการท่ีสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกนัโดยผสมผสานทัง้ด้านความคิด
ประสบการณ์และอารมณ์รวมถึงข้อมลูท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถชิมอาหารพร้อมกบั
ได้กลิ่นของอาหาร การกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งย่อมส่งผลกับส่วนอ่ืน ๆ ด้วยการเรียนรู้ทุกอย่างมี
ความส าคญั ดงันัน้การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.การเรียนรู้มีผลมาจากด้านสรีระศาสตร์ทัง้สุขภาพพลานามัย การพักผ่อน นอน
หลบั ภาวะโภชนาการ อารมณ์และความเหน่ือยล้า ซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อการจดจ าของสมอง 
ผู้สอนควรให้ความใสใ่จมิใชส่นใจเพียงเฉพาะความรู้สกึนกึคิด หรือสตปัิญญาด้านเดียว 

3.สมองเรียนรู้โดยการหาความหมายของสิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ การค้นหา ความหมาย
เป็นสิ่งท่ีมีมาตัง้แตเ่กิด สมองจ าเป็นต้องเก็บข้อมลูในส่วนท่ีเหมือนกันและค้นหา ความหมายเพ่ือ
ตอบสนองกับสิ่งเร้าท่ีเพิ่มขึน้มา การสอนท่ีมีประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าการให้ ความหมายเป็น
เอกลกัษณ์แตล่ะบคุคลและความเข้าใจของนกัเรียนอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ แตล่ะคน 

4.สมองค้นหาความหมายโดยการค้นหาแบบแผน (Pattern) ในสิ่งท่ีเรียนรู้ การค้นหา
ความหมาย เกิดขึน้จากการเรียนรู้แบบแผนขัน้ตอนการจัดระบบข้อมูล เช่น 2+2 = 4, 5+5 
=10,10+10 = 20 แสดงว่า ทุกครัง้ท่ีเราบวกผลของมนัจะเพิ่มขึน้ตามจ านวน เราสามารถเรียนรู้
แบบแผนของความรู้ได้ และตรงกนัข้ามเราจะเรียนรู้ได้น้อยลง เม่ือเราไม่ได้เรียนแบบแผนการสอน
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ท่ีมีประสิทธิภาพต้องเช่ือมโยงความคิดท่ีกระจัดกระจาย และข้อมูลท่ีหลากหลายมาจัดเป็น
ความคดิรวบยอดได้ 

5.อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก อารมณ์เป็นสิ่งส าคญัต่อการเรียนรู้ เราไม่
สามารถแยกอารมณ์ออกจากความรู้ความเข้าใจได้ และอารมณ์เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ความคดิสร้างสรรค์ การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ ความรู้สกึและทศันคติ 

6.กระบวนการทางสมองเกิดขึน้ทัง้ในส่วนรวมและส่วนย่อยในเวลาเดียวกัน หาก
สว่นรวมหรือสว่นยอ่ยถกูมองข้ามไปในสว่นใดสว่นหนึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ยาก 

7.สมองเรียนรู้จากการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม การสมัผสั จะต้องลงมือกระท าจึง
เกิดการเรียนรู้หากได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมมากเท่าใด จะยิ่งเพิ่มการเรียนรู้มาก
เท่านัน้การเรียนรู้จากการบอกเล่า จากการฟังอย่างเดียวอาจท าให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยสง่ผลให้สมองเกิดการเรียนรู้น้อยลง 

8.สมองเรียนรู้ทัง้ในขณะรู้ตวัและไม่รู้ตวั ผู้ เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้จากการได้รับ
ประสบการณ์และสามารถจดจ าได้ไม่เพียงแต่ฟังจากคนอ่ืนบอกอย่างเดียว นอกจากนี ้ผู้ เรียนยงั
ต้องการเวลาเพ่ือจะเรียนรู้ด้วย รวมทัง้ผู้ เรียนจ าเป็นต้องรู้ด้วยว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไรเท่ากับจะ
เรียนรู้อะไร 

9.สมองใช้การจ าอย่างน้อย 2 ประเภทคือ การจ าท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง และ
การทอ่งจ า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นหนกัด้านการท่องจ า ดงันัน้จึงควรให้ความส าคญัทัง้กบั
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนสมัผสัจากประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้ท่ีใช้ทกัษะการทอ่งจ า 

10.สมองเข้าใจและจดจ าเม่ือสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้รับการปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติ เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุเกิดจากประสบการณ์ 

11.สมองจะเรียนรู้มากขึน้จากการท้าทายและการไม่ข่มขู่ ดงันัน้ บรรยากาศในชัน้
เรียนจงึควรจะเป็นการท้าทายแตไ่มค่วรขม่ขูผู่้ เรียน 

12.สมองแตล่ะคนเป็นลกัษณะเฉพาะตวั ดงันัน้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการ เรียนรู้
จงึเป็นเอกลกัษณ์สว่นบคุคล ในการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีชอบ บางคนชอบ
เรียนเวลาครูพาไปดขูองจริง แต่บางคนชอบนัง่ฟังชอบจดบนัทึก บางคนชอบให้เงียบ ๆ แล้วจะ
เรียนได้ดี แตบ่างคนชอบให้มีเสียงเพลงเบา ๆ เพราะสมองทกุคนตา่งกนั 

ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์ (2553, น.74-76) ได้กล่าวถึงหลกัการพืน้ฐานของการเรียนรู้แบบ
ใช้สมองเป็นฐานมีดงันี ้
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1.สมองเป็นกระบวนการคู่ขนานสมอง เป็นอวยัวะท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ 
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต้องอาศัยสมอง และระบบประสาทเป็นพืน้ฐานในการรับความรู้สึกจาก
ประสาทสมัผสัตา่งๆ ดงันัน้ครูต้องใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นสมองของผู้ เรียนให้
สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสขุในการเรียน 

2.สมองกบัการเรียนรู้สมองมีความส าคญั ตอ่การพฒันาอวยัวะทัง้หมดของร่างกาย 
รวมถึงการคิด การเรียนรู้ การจ า และพฤติกรรมต่างๆ ดงันัน้ครูต้องเตรียมความพร้อมแก่สมอง
ด้วยการให้ด่ืมน า้บริสทุธ์ิอย่างน้อยวนัละ 8-10 แก้ว เพราะสมองมีส่วนประกอบของน า้ถึงร้อยละ 
75 การด่ืมน า้จะท าให้เซลล์สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ผู้ เรียนฝึกหายใจลึกๆ ซ า้ๆ 
เข้า และออกอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่สมอง ท าให้ผู้ เรียนเกิดสมาธิ สมองปลอด
โปร่งการให้ผู้ เรียนฟังเพลง/ดนตรี จะชว่ยกระตุ้นการรับรู้และการท างานของสมองทัง้สองซีก ท าให้
เกิดคล่ืนสมองท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึน้ และการบริหารสมอง (Brain gym) 

3.สมองกับการเรียนรู้แต่ก าเนิดการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึน้ตัง้แต่เร่ิมมีชีวิต และจะ
เรียนรู้ได้ดีเม่ือได้ลงมือปฏิบตัิ ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการลงมือปฏิบตัิจริง และ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

4.สมองกบัรูปแบบการเรียนรู้ของบคุคลผู้ เรียนแตล่ะคน มีรูปแบบการเรียนรู้แตกตา่ง
กนัตามรูปแบบของตนเอง ผู้สอนควรจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนทกุคน โดยให้เรียนในแบบ
ท่ีถนดัและฝึกฝนในความสามารถท่ีไมถ่นดั 

5.ความสนใจมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ 
ได้กลา่วถึงเชาว์ปัญญาของมนษุย์ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตผุล
เชิงตรรกะ ด้านมิตสิมัพนัธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ด้าน
การเข้าใจตนเอง และด้านความเข้าใจธรรมชาติ ผู้ เรียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน 
ดงันัน้ ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จุดเด่นของตนเอง และครูคอยส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองอยา่งสงูสดุ 

6.สมองมีหน้าท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้สมองของมนษุย์แบง่เป็น 2 ซีก ได้แก่ซีกซ้าย
และซีกขวา สมองแตล่ะซีกมีการท างานแตกตา่งกนัแตมี่ความสมัพนัธ์กนั 

7.การเรียนรู้ในสิ่งท่ีสนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมองจะรับข้อมูลท่ี
ผู้ เรียนสนใจอยู่แล้วเช่ือมโยงกบัข้อมลูใหม่ ดงันัน้ครูต้องเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนกับ
ความรู้จากประสบการณ์ใหม ่ท าให้ผู้ เรียนเกิดการสร้างความรู้ใหม่ 
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8.การเรียนรู้เกิดขึน้ได้กบักระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย และไม่ได้ตัง้ใจในบางครัง้การ
เรียนรู้เกิดจากสิ่งท่ีไม่ได้ตัง้ใจ เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยท่ีไม่คาดคิด ดงันัน้ครูควรจดัการ
เรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประยกุต์ใช้ความรู้กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ 

9.การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้เกิดจากการน าข้อมลูท่ี
ได้ระหวา่งประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหมม่าผสมผสานรวมกนัอย่างกลมกลืน สร้างเป็นสิ่ง
ใหม่ตามความเข้าใจ ดังนัน้ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน (Learning Style) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

10.การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการท่ี
ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม และสิ่งแวดล้อมภายนอก ดงันัน้ครูต้องจดัประสบการณ์ท่ีให้ผู้ เรียน
ได้สัมผัสประสบการณ์จริง และมีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ประสาท
สมัผสัในการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสดุ 

11.การเรียนรู้ คือการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเผชิญกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้น
การเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีท้าทาย ผ่านกระบวนการ
เล่นท่ีสนุกสนานจะท าให้ผู้ เรียนมีความสุข และอยากท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้เซลล์สมองเกิดการ
เช่ือมโยงต่อกนั ดงันัน้ครูจึงควรจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ทัง้ทางกายภาพ และทางจิตวิทยาให้ผู้ เรียนรู้สึกผ่อนคลาย มีอิสระ มีการเสริมแรงทางบวก
อยา่งเหมาะสม และมีการจดัมมุการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

12.สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกนัมนษุย์มีศกัยภาพความสามารถ และความ
ถนดัท่ีแตกตา่งกนัตามสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมของแตล่ะคน แตม่นษุย์มีระบบสมองท่ีเหมือนกนั 
สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันัน้ครูจงึควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อย 
ของตนเอง เพ่ือครูจะได้ชว่ยกระตุ้นและสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพอยา่งสงูสุด 

สนุทร โคตรบรรเทา (2548, น.1) กลา่ววา่หลกัการเรียนรู้โดยเน้นสมองเป็นฐานดงันี ้
1. สมองเป็นตวัประมวลข้อมูลแบบคูข่นานสมองมนุษย์ท าหน้าท่ีหลายอย่างได้ใน

เวลาเดียวกนัหรือขนานกนัไปตวัอย่างเช่นในขณะท่ีอ่านหนงัสือหน้านีอ้าจคิดถึงเร่ืองอ่ืนๆด้วยหรือ
เกิดความคดิขึน้มาในใจทนัทีวา่จะตอบค าถามโจทย์การบ้านท่ีอาจารย์ให้ไว้อยา่งไรเป็นต้น 

2. การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกายสมองเป็นอวยัวะส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าการ
เรียนรู้เป็นธรรมชาตเิชน่เดียวกบัการหายใจการเรียนรู้ยอ่มท าให้ช้าลงหรือเร็วขึน้ได้เช่นเดียวกบัการ
หายใจช้าหรือเร็วหลายสิ่งหลายอยา่งมีผลกระทบตอ่การท างานของร่างกายเช่นการกินอาหารหรือ
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โภชนาการการเจริญเตบิโตของเส้นประสาทการจดัการกบัความเครียดการออกก าลงักายการสอน
และการพกัผอ่นล้วนมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการเรียนรู้ทัง้สิน้ 

3. การค้นหาความหมายมีส่วนเก่ียวข้องและเกิดขึน้อย่างมีแบบแผนการค้นหา
ความหมายของสิ่งต่างๆเป็นพืน้ฐานการท างานของสมองมนุษย์การเรียนรู้ตามปกติจ าเป็นต้องมี
ความต่ืนเต้นและมีความหมายและต้องมีหลายตวัเลือกสมองของมนษุย์จึงพยายามค้นหาและท า
ความเข้าใจกบัแบบแผน (Patterns) ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ตวัอย่างของการมีรูปแบบเช่นการฝันกลางวนั
การแก้ปัญหาและการคดิอยา่งมีวิจารณญาณเป็นต้นซึง่มนษุย์มีอิทธิพลในการชีน้ าให้เกิดขึน้ได้ 

4. อารมณ์มีความส าคญัต่อการเรียนรู้การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และมี
อารมณ์เป็นตัวจัดการผลกระทบทางอารมณ์ท่ีมีต่อบทเรียนหรือประสบการณ์ชีวิตจะมีผลต่อ
ความรู้สึกหรือเจตคติต่อการเรียนรู้อย่างมหาศาลทีเดียวโดยหลกัการพืน้ฐานแล้วสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ต้องมีลกัษณะของการเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน
หรือนกัเรียนนกัศกึษากบัครูอาจารย์ 

5. สมองประมวลข้อมูลทัง้เป็นส่วนย่อยและโดยรวมไปพร้อมกนัตามหลกัความเช่ือ
เก่ียวกับสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาแล้วจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างสมอง
ซีกซ้าย (Left Hemisphere) กบัสมองซีกขวา (Right Hemisphere) สมองซีกซ้ายท าหน้าท่ีเก่ียวกบั
ตรรกะ (Linearity) การวิเคราะห์และเนือ้เพลงส่วนสมองซีกขวาท าหน้าท่ีเสริมซึ่งกนัและกนัไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษาดนตรีศลิปะหรือคณิตศาสตร์ 

6. การเรียนรู้เก่ียวกบัความตัง้ใจจริงกบัการมองโดยรอบและการประมวลข้อมลูโดย
รู้ตวัและไม่รู้ตวัสมองมนษุย์รับเอาข้อมูลและสญัญาณตา่งๆท่ีอยู่นอกเหนือความตัง้ใจจริงเฉพาะ
หน้าซึ่งอยู่ข้างนอกรัศมีสายตาออกไปข้อมูลท่ีอยู่โดยรอบเช่นเสียงระฆังรอยยิม้ของครูการ
เคล่ือนไหวร่างกายค าขวญัหรือข้อความท่ีติดอยู่ข้างฝาห้องเรียนหรือดนตรีและศิลปะอาจน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกหรือสง่เสริมการเรียนรู้ได้อยา่งมีพลงั 

7. ความจ ามีสองประเภทคือความจ าแบบมีระยะทางและความจ าแบบท่องจ าทกุคน
มีความจ าแบบมีระยะทาง (Spatial Memory) ตามธรรมชาติซึ่งช่วยให้มีความจ าทนัที (Instant 
Memory) ส่วนความจ าแบบท่องจ า (Rote Memory) เป็นชุดระบบซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะส าหรับเก็บข้อมูลท่ีค่อนข้างจะไม่มีความเก่ียวข้องกนันกัตวัอย่างทัว่ไปเช่นตารางสูตร
คณูเสียงของค าตา่งๆการสะกดค าข้อเท็จจริงและวนัส าคญัทางประวตัิศาสตร์เป็นต้นเป็นท่ีสงัเกต
วา่สมองเข้าใจและจดจ าข้อเท็จจริงได้ดีท่ีสดุเม่ือข้อเท็จจริงและทกัษะตา่ง ๆ ฝังลึกอยู่ในระบบการ
จ าแบบมีระยะทาง 
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8. สมองของแตล่ะคนมีเอกลกัษณ์แม้ว่าทกุคนมีประสาทสมัผสัและอารมณ์พืน้ฐาน
เหมือนกันก็ตามการบูรณาการของสิ่งเหล่านีใ้นแต่ละคนและแต่ละสมองไม่เหมือนกันเลยดงันัน้
การเรียนรู้จงึควรมีหลายด้านเพ่ือให้มีการแสดงออกวิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) ท่ีแตกตา่งกนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลกัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเป็นการ
จดัการเรียนรู้  ท่ีสง่เสริมการพฒันาสมอง โดนการสร้างบรรยากาศมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ การ
ใช้ค าพูดทางบวก เรียนในเร่ืองท่ีมีความหมายต่อผู้ เรียน ใช้ตวัอย่างการสอนจากชีวิตจริง สิ่งท่ี
สมัผสัได้ให้เกิดการพฒันาสมองทัง้สองซีก ใช้กิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุ้น
สมองของผู้ เรียน ใช้ค าถามกระตุ้นให้คดิอยา่งมีเหตผุล จดักิจกรรมการเรียนรู้จากของจริง ได้ลงมือ
ปฏิบตัิจริง โดยผู้สอนจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน โดยให้เรียนในแบบท่ีถนดั โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้รู้จดุเดน่ของตนเอง และคอยสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างสงูสดุ 
 

2.4 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
Eric Jensen (2000, p.170-171) ได้เสนอขัน้ตอนของการเรียนแบบใช้สมองเป็น

ฐานวา่มี 5 ขัน้ตอน เรียงล าดบั ดงันี ้
1.Preparation (Priming and Pre-Exposure) การเตรียมสมองของผู้ เรียนเพ่ือให้มี

ความพร้อมสามารถเช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูความรู้เพิ่มเตมิกบัข้อมลูใหม่ 
2.Acquisition (Direct and Indirect Learning) เป็นการเตรียมสมองเพ่ือซึมซบั

ข้อมูลใหม่ สมองจะเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกบัข้อมูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่าง
สร้างสรรค ์

3.Elaboration (Error Correction and Depth) ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้โดยใช้ข้อมลู และ
ข้อคดิเห็นสนบัสนนุเช่ือมโยงการเรียนรู้ และเพ่ือตรวจสอบแก้ไขข้อมลูท่ีผิดพลาด 

4.Memory Formation (Association Encode Learning) สมองท างานภายใต้
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยการดงึข้อมลูจากการเรียนรู้รวมทัง้อารมณ์ สภาพร่างกายของผู้ เรียนมาใช้
แบบไมรู้่ตวัโดยอตัโนมตัเิป็นการสร้างความจ าเกิดขึน้ทัง้ในขณะท่ีผู้ เรียนพกัผอ่น และนอนหลบั 

5.Functional Integration (Extended Usage) ผู้ เรียนจะประยกุต์ข้อมลูเดิมมาใช้กบั
สถานการณ์ใหม ่

(Cain R.N & Cain G, 1989, p.89-91) ได้เสนอขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบความส าเร็จ ผู้สอนควรจะตระหนกัถึงกระบวนการเกิดการเรียนรู้ของสมอง ศึกษาให้เกิด
ความเข้าใจและชดัเจน ซึง่ในการออกแบบเป็นไปตามขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1.ขัน้ส ารวจความรู้ (Assess) ผู้สอนต้องส ารวจความรู้ เพิ่มเติมท่ีผู้ เรียนมีอยู่ รวมทัง้
สร้างแรงจงูใจ แรงกระตุ้นท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้เดมินัน้ขึน้มาและหาวิธีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ท่ีผู้ เรียน
ชอบมากกว่า ผู้สอนพึงระมดัระวงัในเร่ืองข้อมลูท่ีขาดหายไป ความรู้ท่ีไม่ปะติดปะต่อและขัน้ตอน
การเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์ระหวา่งความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้ 

2.ขัน้ก าหนดจดุประสงค์ (Design) ผู้สอนสามารถก าหนดจดุประสงค์ของการเรียนรู้
โดยการออกแบบ ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา หาค าตอบท่ีเป็นทางออกของปัญหา ซึ่ง
ผู้สอนสามารถก าหนดโปรแกรมการเรียนท่ีมีช่วงเวลา ส าหรับให้ผู้ เรียนได้ซึมซบัสิ่งใหม่ ๆ โดยการ
จดัช่วงเวลาให้พกั และมีเวลาให้ซึมซบัระหว่างเนือ้หาแต่ละตอน รูปแบบการจดั อาจจะเป็นชัน้
เรียนหรือโปรแกรมออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการท างานร่วมกนัในรูปของโครงงาน 

3.ขัน้พฒันาทกัษะ (Develop) ผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหดัให้ผู้ เรียนได้เกิดการ
ค้นพบ เพ่ือสนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดการรวบรวมสรุปเนือ้หาของผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนค้นพบ รูปแบบ
ของการเรียนรู้สามารถใช้เนือ้เร่ืองมาชว่ยเช่ือมโยงระหวา่งอารมณ์กบัความรู้ ผู้สอนต้องสร้างความ
ช านาญด้านเนือ้หาหลักท่ีส าคญัแก่ผู้ เรียน เพ่ือให้ความมัน่ใจได้ว่า กระบวนการเรียนรู้และการ
น าเสนอท่ีท ามานัน้ บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายของรายวิชาท่ีตัง้ไว้ และท าให้เกิดความแม่นย า
ในเนือ้หาอีกด้วย 

4.ขัน้ลงมือปฏิบตัิ (Implement) ผู้สอนมัน่ใจได้ว่าสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
ของสมองสามารถจดัหาเสียงเพลง กิจกรรมสร้างสรรค์ การท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ีท้า
ทายแต่รู้สึกปลอดภัย ผู้ สอนอาจจะจัดให้ผู้ เรียนอยู่ในชัน้เรียน อ่านคู่มือ ท าบทบาทสมมติ
เลียนแบบประสบการณ์ท่ีได้รับ ท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมอะไรก็ได้ขึน้อยู่กบัเทคนิคของผู้สอน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาอยา่งลกึซึง้ 

5. ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ผู้สอนสามารถตรวจสอบดูว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจและ
ตอบค าถาม เลือกตวัเลือกได้ถูกต้อง แต่สามารถน ามาอภิปรายถึงเนือ้หาใหม่ เพ่ือน ามาสู่การ
ปฏิบตัิได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ในการสอนผู้สอนมกัจะหวงัคะแนนท่ีสงู ๆ แตผู่้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
แท้จริงหรือไม่ผู้สอนต้องมองให้ลึกซึง้กว่านัน้ ดถูึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ว่าบรรลผุลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ผู้ เรียนได้รับความรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติ หรือได้รับ
ทกัษะตามท่ีต้องการหรือไม ่

ชนาธิป พรกลุ (2554, น.35) เสนอขัน้ตอนการใช้สมองในการเรียนรู้ไว้ 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้
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1.ขัน้การเตรียมตัว ส าหรับการเรียนรู้หรือการน าเข้าสู่บทเรียนเป็นการให้ข้อมูล
เบือ้งต้น ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว และเป็นการปรับสมองเข้ากบัเร่ืองท่ีเรียน 

2.ขัน้การกระตุ้ นการเรียนรู้ โดยให้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสลักษณะต่างๆ เช่น 
เอกสาร วีดีทศัน์ ภาพ และแผนภมูิ เป็นต้น 

3.ขัน้การขยายความรู้ เม่ือข้อมลูถกูสง่เข้าไปในสมองในขัน้ท่ี  2 ครูควรช่วยชีป้ระเด็น
ส าคญัเป็นระยะ เป็นการย า้ และชว่ยให้ผู้ เรียนเห็นความสมัพนัธ์ของเร่ืองท่ีเรียน 

4.ขัน้การจ า ในขัน้นีข้้อมลูในสมองจะท าการเช่ือมโยงเพ่ือน าไปเก็บในหน่วยความจ า
ระยะสัน้ ครูควรแนะน าเทคนิคการจ า 

5.ขัน้การน าความรู้ไปใช้ โดยให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัจิริง 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, น.41-43) ได้ประยุกต์แนวคิดขัน้การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ได้ 8 ขัน้ จากแนวคดิ 5 แนวคิด คือ แนวคิดท่ี 1 การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั คือมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนได้รู้จกัการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการศกึษาค้นคว้าตา่ง ๆ แนวคิดท่ี 2 การเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ คือ ผู้ เรียนได้ร่วมมือกนัศกึษาค้นคว้าจนได้ความรู้ และผลงาน แนวคิดท่ี 3 การ
เรียนรู้ โดยใช้แผนผงัความคิดช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดสงัเคราะห์ ท าให้เข้าใจและ
จ าเร่ืองท่ีเรียนได้ แนวคิดท่ี 4 การจดักิจกรรมโดยใช้เกม ส่งเสริมให้ผู้ เรียนร่วมมือกันเรียนรู้สงูสุด
เพ่ือชยัชนะของกลุม่ และแนวคิดท่ี 5 การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นการสอนย า้ ซ า้ ทบทวน 
ด้วยกิจกรรมหลากหลายโดยมุ่งให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งถาวร ดงัตอ่ไปนี ้

1.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ท่ีครูควรวางแผนในการสนทนากบันกัเรียน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เข้าใจในสิ่งท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสูเ่ร่ืองท่ีจะเรียนได้ 

2.ขัน้ตกลงกระบวนการเรียนรู้ เป็นขัน้ท่ีครูและนักเรียนตกลงร่วมกันว่านักเรียน
จะต้องท ากิจกรรมใดบ้าง อยา่งไร และจะมีวิธีวดัและประเมินผลอยา่งไร 

3.ขัน้เสนอความรู้ เป็นขัน้ท่ีครูจะต้องเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของนกัเรียนมาสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ คือ การสอนหรือการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นกัเรียนจนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ 

4.ขัน้ฝึกทกัษะ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนเข้ากลุ่มแล้วร่วมมือกนัเรียนรู้และสร้างผลงานในขัน้
นีก้ารฝึกทกัษะหมายถึงการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบตัิการทดลอง การสังเกตจากสิ่งแวดล้อม 
แหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ การท าแบบฝึก การวาดภาพ และการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ จนประสบผลส าเร็จ
ได้ผลงานออกมา  
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5.ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ เป็นขัน้ท่ีตวัแทนแต่ละกลุ่มท่ีได้จากการจับสลากออกมา
น าเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

6.ขัน้สรุปความรู้ เป็นขัน้ท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้แล้วให้นกัเรียนท าใบงาน
เป็นรายบคุคล แล้วเปล่ียนกนัตรวจ โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลย ให้นกัเรียนแตล่ะคนปรับปรุง
ผลงานของตนเองให้ถกูต้อง ครูรับทราบ และเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

7.ขัน้กิจกรรมเกม เป็นขัน้ท่ีประเมินนกัเรียนว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ โดยใช้การสอน
เป็นเกมการแข่งขนั นกัเรียนท าเป็นรายบุคคลแล้วส่งและตรวจเป็นกลุ่มคะแนนท่ีได้เป็นคะแนน
เฉล่ียของกลุม่ กลุม่ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุเป็นกลุม่ชนะเลิศ 

8.ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้ท่ีครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าเด่ียว เป็นคู่  หรือ
เป็นกลุ่มโดยให้น าหัวข้อ หรือประเด็นท่ีนกัเรียนอยากรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยจัดท าเป็น
โครงงาน แผนผงัความคดิ หรือรายงานเพ่ือสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ 

(วีณา ประชากลู & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553, น.34-45) กล่าวถึงรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคดิสมองเป็นฐาน เป็นแบบแผนการด าเนินการเรียนรู้ท่ีได้รับการจดัการอย่างเป็น
ระบบโดยอาศยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมองมาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1.ขัน้เตรียมความรู้ (Preparation) เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ โดยผู้สอนกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนด้วยการอภิปรายเก่ียวกับสิ่งท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้
มาแล้วซึ่งผู้สอนและนกัเรียนตกลงร่วมกันว่าต้องท ากิจกรรมใดบ้าง และมีวิธีวัดและประเมินผล
อย่างไร และส าหรับนกัเรียนควรมีความรู้พืน้ฐาน และสามารถตัง้ค าถามว่าเร่ืองนีค้วรรู้อะไรบ้าง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เข้าใจในสิ่งท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองท่ีจะเรียนได้ และควร
สร้างบรรยากาศในห้องให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย เพ่ือให้สมองของนักเรียนเกิดการต่ืนตวัในการ
เรียนรู้ 

2.ขัน้ปรับความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้การเตรียมสมองเพ่ือซึมซับข้อมูลใหม่ซึ่ง
ผู้สอนควรส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ควรใช้เทคนิคการ
สอนหรือส่ือท่ีสอดคล้องกบัหลกัการท างานของสองสองซีก เพ่ือให้นกัเรียนได้สืบค้นข้อมลูศกึษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง และลงมือปฏิบตัิจริง และนักเรียนควรท าจิตใจและร่างกายให้พร้อมกับการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกการจดักระท าข้อมลูให้เป็นระบบ สรุปองค์ความรู้ และเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิม
กบัความรู้ใหมใ่นรูปแบบตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ และสามารถส่ือความหมายได้อยา่งชดัเจน 
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3.ขัน้ปฏิบัติ (Action) เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนควรเตรียมประเด็นหรือสถานการณ์ โดย
พิจารณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจ การ
เช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ว่าเป็นเหตุผลท่ีสนบัสนุน หรือขดัแย้งกับสิ่งท่ีสรุปไปแล้ว 
และนักเรียนควรฝึกสร้างค าถาม แสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมองบนข้อเท็จจริงท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้า ทดลอง สืบค้นข้อมูลมาสนบัสนุนความคิด ซึ่งนกัเรียนจะได้เรียนรู้โดยการใช้
ข้อมลู และความเห็น เพ่ือสนบัสนนุเช่ือมโยงการเรียนรู้ และเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด 

4.ขัน้อภิปราย (Discussion) เป็นขัน้ท่ีผู้สอนเตรียมข้อมลูท่ีเป็นจริง และถกูต้อง และ
ส่งเสริมให้นกัเรียนได้เกิดความคิดรวบยอดโดยตวัของนกัเรียนเอง และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
น าเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนักเรียนควรสามารถสรุปการเรียนรู้อย่างมี
เหตผุล สามารถอธิบายท่ีมาของความรู้ได้ สามารถระดมสมองเพื่อด าเนินกิจกรรมสร้างเป็นผลงาน
หรือชิน้งานแล้วน าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซึง่กนัและกนั 

5.ขัน้น าความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนจะประยกุต์ข้อมลูเดิมมาใช้กบั
สถานการณ์ใหม่ โดยผู้ สอนควรเตรียมสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายๆ กับสถานการณ์เดิม เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น ผู้สอนท าข้อสอบมาให้นกัเรียนท าเป็นรายบุคคล โดยไม่
ปรึกษากันเสร็จแล้วส่งเป็นกลุ่มแล้วเปล่ียนกนัตรวจเป็นกลุ่ม โดยผู้สอนและนกัเรียนร่วมกนัเฉลย
ให้แตล่ะกลุม่หาคา่คะแนนเฉล่ีย และผู้สอนควรคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า และเสริมแรงใฝ่เรียนรู้
แก่นักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตัง้ใจ รู้จักเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
สามารถร่วมกนัสรุปและอภิปราย เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่าผลท่ีได้นีส้ามารถแก้ปัญหาในสิ่งท่ีต้องการศกึษา
ได้ 

จากการศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานข้างต้นพบว่า มีบางขัน้ตอน
เหมือนกัน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้สรุปขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักการศึกษา
ดงักลา่ว ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการสงัเคราะห์ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนการ
จดัการ
เรียนรู้ใน

งานวิจยัครัง้
นี ้

Caine and 
Caine (1989) 

Jensen 
(2008) 

วิมลรัตน์  
สนุทรโรจน์ 
(2553) 

วีณา ประชากลู 
และประสาท 
เนืองเฉลิม 

(2553) 

ชนาธิป พร
กลุ (2554) 

1. ขัน้ส ารวจ
ความรู้ 

1.การเตรียม
สมองส าหรับ
การเช่ือมโยง
ความรู้
(Preparation) 

1.ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน 
2.ขัน้ตกลง
กระบวนการ
เรียนรู้ 

1. ขัน้เตรียม
ความรู้ 

1. ขัน้เตรียม
ตวั 

1.ขัน้เตรียม
สมอง 

2. ขัน้ก าหนด
จดุประสงค์ 

2.การเตรียม
สมองเพ่ือซมึ
ซบัข้อมลูใหม่
(Acquisition) 

3.ขัน้เสนอ
ความรู้ 
4.ขัน้ฝึก
ทกัษะ 

2. ขัน้ปรับ
ความรู้ 

2. ขัน้การ
กระตุ้นการ
เรียนรู้ 

2.ขัน้
เช่ือมโยง
ความรู้ 
 
 

3. ขัน้พฒันา
ทกัษะ 

3.การใช้
ข้อมลูและ
ข้อคิดเห็น
(Elaboration) 

5.ขัน้
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

3. ขัน้ปฏิบตัิ 3. ขัน้การ
ขยายความรู้ 

3.ขัน้
แลกเปล่ียน
ความรู้ 
 
 

4. ขัน้ลงมือ
ปฏิบตัิ 

4.การดงึ
ข้อมลูจาการ
เรียนรู้
(Memory 
Formation) 

6.ขัน้สรุป
ความรู้ 
7.ขัน้กิจกรรม 
เกม 

4. ขัน้อภิปราย 4. ขัน้การจ า 4.ขัน้สรุปความรู้ 
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ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้
ในงานวิจยั
ครัง้นี ้

Caine and 
Caine (1989) 

Jensen 
(2008) 

วิมลรัตน์  
สนุทรโรจน์ 
(2553) 

วีณา ประชากลู 
และประสาท เนือง
เฉลิม (2553) 

ชนาธิป พรกลุ 
(2554) 

5. ขัน้
ประเมินผล 

5.ขัน้ประยกุต์
ความรู้
(Functional 
Integration) 

8.ขัน้
ประยกุต์ใช้
ความรู้ 

5. ขัน้น าความรู้
ไปใช้ 

5. ขัน้การน า
ความรู้ไปใช้ 

5.ขัน้
ประยกุต์ใช้
ความรู้ 
 

 
การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นการน าเอาองค์ความรู้ของสมองมาใช้เป็น

ฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามหลักการสมองกับการเรียนรู้บน
ความคดิพืน้ฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์ การคิด และการลงมือปฏิบตัิ ซึ่งต้องกระท าไปพร้อม ๆ กนัจึง
จะเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานในการวิจยัครัง้นี ้มี 
5 ขัน้ ซึ่งประยุกต์จากขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของ Caine and Caine 
(1989), Jensen (2000), ชนาธิป พรกลุ และ วิมลรัตน์ สุทรโรจน์ (2553) ซึ่งมีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐานท่ีสอดคล้องกนัมากท่ีสดุ ประกอบด้วย (1) ขัน้เตรียมสมอง (2) ขัน้เช่ือมโยง
ความรู้ (3) ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ (4) ขัน้สรุปความรู้ (5) ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้มีรายละเอียด ดงันี ้

1.ขัน้เตรียมสมอง เป็นขัน้ท่ีผู้ สอนกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนด้วยการอภิปราย
เก่ียวกับสิ่งท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้มาแล้วซึ่งผู้สอนและผู้ เรียนตกลงร่วมกนัว่าจะต้องท า กิจกรรมใดบ้าง 
และจะมีวิธีวดัและประเมินผลอยา่งไร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เข้าใจในสิ่งท่ีจะเรียนและสามารถ
เช่ือมโยงไปสู่เร่ืองท่ีจะเรียนได้ และควรสร้างบรรยากาศในห้องให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย เพ่ือให้
สมองของผู้ เรียนเกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้ โดยครูมีบทบาทในการเตรียมสมองนกัเรียนหรับการ
เช่ือมโยงการเรียนรู้ เป็นขัน้การเร้าความสนใจของนักเรียนให้อยากรู้และเกิดความคุ้นเคย ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สนุทรียภาพและลกัษณะนิสยัศิลปะ ดนตรี กีฬาและส าหรับนกัเรียนควรมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับ
เร่ืองท่ีเรียน และสามารถตัง้ค าถามว่าในเร่ืองการอ่านจบัใจความควรรู้อะไรบ้าง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้เข้าใจในสิ่งท่ีจะเรียนและสามารถเช่ือมโยงไปสูเ่ร่ืองท่ีจะเรียนได้ 
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2.ขัน้เช่ือมโยงความรู้ เป็นขัน้กิจกรรมท่ีสนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน าความรู้
ท่ีได้จากบทเรียนครัง้นีไ้ปใช้อธิบายประกอบตวัอย่าง หรือเสนอเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล
ความรู้เดิมท่ีได้รับเพ่ือให้เกิดผลในการสร้างความเข้าใจ หรืออธิบายปัญหาให้ชัดเจน และเกิด
ประโยชน์แก่ผู้ เรียนเป็นความรู้ใหม่ ในขัน้นีค้รูจะมีบทบาทโดยการก าหนดสถานการณ์ เพ่ือให้
นกัเรียนได้พิจารณาเช่ือมโยงการเรียนรู้ ให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ การ
เช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ว่าเป็นเหตุผลท่ีสนบัสนุน หรือขดัแย้งกับสิ่งท่ีสรุปไปแล้ว 
และนักเรียนควรฝึกสร้างค าถาม แสดงความคิดเห็น ระดมพลังสมองบนข้อเท็จจริงท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้า ทดลอง สืบค้นข้อมูลมาสนบัสนุนความคิด ซึ่งนกัเรียนจะได้เรียนรู้โดยการใช้
ข้อมลู และความเห็น เพ่ือสนบัสนนุเช่ือมโยงการเรียนรู้ และเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาดนกัเรียนได้
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วมและการเรียนรู้เพ่ือพฒันากระบวนการคิดเป็นการลดความเครียด นกัเรียนจะ
ชว่ยกนัท ากิจกรรมกลุม่และสร้างผลงานคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู ท าให้เกิดความหลากหลาย
และมีทกัษะทางสงัคม 

3.ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ เป็นขัน้ท่ีเม่ือนกัเรียนสร้างผลงานขึน้มาส าเร็จแล้วนกัเรียน
ของแตล่ะกลุ่มจบัฉลากน าเสนอผลงาน เพ่ือจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของแตล่ะกลุ่ม ว่าเป็น
อย่างไร ครูมีบทบาทในก าหนดจดักลุ่มให้นกัเรียนได้น าเสนอผลงานแตล่ะกลุ่ม เพ่ือให้นกัเรียนได้
พฒันากระบวนการคดิ โดยการน าเสนอผลงานของแตล่ะกลุม่มีการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นการฝึก
การสงัเกตการฟัง การบนัทกึ การน าเสนอ การอา่น การตัง้ค าถามและตอบค าถาม 

4.ขัน้สรุปความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้สอน และผู้ เรียนร่วมกันสรุปความรู้แล้วให้ผู้ เรียนท าใบ
งานเป็นรายบุคคล แล้วเปล่ียนกันตรวจโดยผู้สอน และผู้ เรียนร่วมกันเฉลย ให้ผู้ เรียนแต่ละคน
ปรับปรุงผลงานตนเอง ให้ถกูต้องผู้สอนรับทราบแล้วเก็บผลงานไว้ในแฟ้มสะสมงานของตนเองโดย
ผู้สอนมีบทบาทในการสรุปความรู้ร่วมกบันกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถอธิบายท่ีมาของความรู้
ได้แล้วน าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซึง่กนัและกนัในชัน้เรียน 

5.ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์
ใหม ่โดยผู้สอนมีบทบาทในการเตรียมสถานการณ์ใหม่ท่ีคล้ายๆ กบัสถานการณ์เดิม เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า และเสริมแรงใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียน
ควรจัดกิจกรรมด้วยความตัง้ใจ รู้จักเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง สามารถร่วมสรุป  และ
อภิปราย เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ผลท่ีได้นีส้ามารถแก้ปัญหาในสิ่งท่ีต้องการศกึษาได 
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2.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
Eric Jensen (2000, p.96) ได้กล่าวไว้ว่าการวดัผลและประเมินการเรียนรู้แบบใช้สมอง

เป็นฐานควรใช้การวดัผลตามสภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment) และควรมีการวดัผล
ท่ีหลากหลายสมัยก่อนการวัดผลครูต้องเป็นผู้ด าเนินการ และจัดการทุกอย่างแต่วิธีการวัดผล
สมยัใหม่ต้องให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยเช่นร่วมก าหนดเกณฑ์การวดัผลการประเมิน
ตนเองเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (สถาบนัวิทยาการการ
จดัการเรียนรู้, 2550) ท่ีกล่าวไว้ว่าการวดัผลของการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานนัน้จะใช้แบบ
สงัเกต หรือแบบสงัเกตพฒันาการในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นหลกั ในการประเมินซึ่งถือเป็นวิธีการ
ประเมินวิธีหนึง่ท่ีของการประเมินตามสภาพจริง 

ภานเุดช หงษาวงศ์ (2548, น.82) ได้เสนอไว้ว่าประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็น
ฐาน ของนกัเรียนไมไ่ด้ประเมินตามคะแนนแตเ่ป็นลักษณะของคณุภาพของงานของวิธีการท างาน
และผลผลิตจากการปฏิบตัโิดยมีการสร้างเกณฑ์คณุภาพดงันี ้

1.เกณฑ์ทางด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้แกความคาดหวังของพฤติกรรมการ
เรียนรู้วา่ต้องการให้นกัเรียนรู้อะไร 

2.เกณฑ์ทางด้านทกัษะกระบวนการคิดท่ีจะเป็นในรายวิชานัน้ๆได้แก่ทกัษะการพูด
การเขียนการใช้เคร่ืองมือเป็นต้น 

3.เกณฑ์การใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจโดยใช้หลกัการของ
เนือ้หาวิชานัน้ๆ 

4.เกณฑ์อนัดบัของคณุภาพของงานวา่ล าดบัการพฒันาอยา่งไร 
5.เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดนัน้มีลกัษณะเป็นการประเมินคณุภาพในภาพรวมเป็น 

Holistic Scoring  
เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล (2546, น.12) ได้ให้ความหมายของประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้

สมองเป็นฐาน ว่าเป็นกระบวนการวัดผล และสังเกตผลอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการประเมินผล
ความสามารถทางด้านต่างๆของผู้ เรียนโดยมุ่งประเมินจากผลงานท่ีปฏิบตัิจริงมากกว่าประเมิน
จากผลการทดสอบด้านข้อสอบแบบเลือกตอบ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงต้องมีผล
สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมและการปฏิบตัจิริงในชีวิตประจ าวนั (Real World)ของผู้ เรียน 

บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545) ได้กล่าวว่าการประเมินตามสภาพจริงคือการประเมิน
ความสามารถของผู้ เรียนโดยดจูากของจริงแปลว่าของจริงสภาพท่ีแท้จริงการดจูากของจริงคือการ
ดคูนท่ีผลงานหรือคา่ของคนดท่ีูผลของงานวา่ผลงานท่ีดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่ใช่ดคูนท่ีผลการสอบว่า
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ได้คะแนนมากหรือน้อยการสอบเป็นการวดัผลโดยอ้อมโดยใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือสะท้อนความรู้
ของผู้ เรียนซึ่งไม่ใช่ของจริงดังนัน้การประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เป็นการให้
นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัติดัสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองผู้ เรียนสามารถค้นพบจดุเดน่และจดุด้อย
ของตนเองและพฒันาตนเองซึง่สอดคล้องกบัจดุหมายของการปฏิรูปการศกึษาซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐาน 
ดงันี ้

1.การแสดงความสามารถของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การประเมินตามสภาพจริงเป็น
วิธีการประเมินท่ีเน้นการใช้เคร่ืองมือวดัผล เพ่ือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมระดบัความสามารถ และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นของผู้ เรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบนัเป็นการ
เตรียมความพร้อมแก่ผู้ เรียนให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

2.การบรรลุจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรอย่างแท้จริงดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ว่าระบบและ
วิธีการประเมินผลแบบเดิมจะเป็นการวดัแบบอิงกลุ่ม (Non-Referenced) ใช้ข้อสอบเป็นเคร่ืองมือ
หลกัจึงไม่สามารถวดัความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ (Complex Cognition) นอกเหนือไปจากความรู้
ความจ าและความเข้าใจในความรู้เบือ้งต้นเท่านัน้  ท าให้ผู้ สอนขาดความมั่นใจท่ีจะประเมิน
ความสามารถในด้านการปฏิบตัิ (Performance Ability) ของผู้ เรียนและการสอนยงัคงจ ากัดอยู่
เฉพาะเนือ้หาความรู้ของวิชาท่ีสอนมากกว่าการเช่ือมโยงไปสู่บริบท  (Decontextualized) รองรับ
และข้อสอบแบบปรนัยท่ีนิยมใช้กันอยู่ยงัมีขอบเขตจ ากัดในเร่ืองการสอบวดัความรู้เชิงวิเคราะห์
สงัเคราะห์และทกัษะตา่งๆท่ีเกิดขึน้จริงกบัผู้ เรียน 

3.การบูรณาการวิ ธีการ  และเคร่ืองมือในการประเมินอย่างหลากหลายการ
ประเมินผลตามสภาพจริงนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การประเมินจากทางเลือกใหม่” (Alternative 
Assessment) เพราะเป็นวิธีการประเมินท่ีใช้เทคนิควิธีการอยา่งหลากหลายเพ่ือเข้าถึงสภาพความ
เป็นจริงของผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้ เรียนตลอดระยะเวลาท่ี
ก าลงัศกึษาอยู ่ในแตล่ะชว่งชัน้ของหลกัสตูร หรือโปรแกรมการเรียนว่ามีคณุภาพมากน้อยเพียงใด
จึงเป็นการประเมินท่ีต้องการกระตุ้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ และแสดงออกให้เห็นถึงระดบัความรู้
ความเข้าใจ และระดบัทกัษะท่ีเกิดกบัผู้ เรียนตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงการะบวนการ หรือวิธีการ
เรียนท่ีผู้ เรียนใช้ปฏิบตัใินการเรียนรู้ตามเร่ืองก าหนดด้วย 

4.การสะท้อนความสามารถด้านต่างๆ และการประเมินระดบัความสามารถท่ีเป็น
จริงการประเมินตามทางเลือกใหม่ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกบัสภาพจริงของผู้ เรียนเป็นความ
พยายามท่ีจะแสดงให้เห็นถึงระดบัทกัษะความคิด และความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคนท่ีเกิดขึน้
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จากการปฏิบตัิตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนออกแบบไว้ ซึ่งวิธีการประเมินแบบอิงกลุ่มและการ
ใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างชดัเจนจึงไม่สามารถประเมิน
ทกัษะระดบัสงู และความสามารถในการปฏิบตังิานของผู้ เรียนให้สมัพนัธ์กบัโลกแห่งความเป็นจริง
ได้ 

5.ส่งเสริมการเรียนรู้จากสภาพจริงเน่ืองจากการประเมินตามสภาพจริง จ าเป็นต้อง
ใช้เคร่ืองมือหลากหลายชนิด ในการวดัและการประเมินผลและต้องกระท าอย่างใกล้ชิดเป็นการ
ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองทุกวันของการเรียนวิชานัน้ๆ ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมท่ีด าเนินการสอนไปได้
ระยะหนึง่แล้วจงึจดัการทดสอบความรู้ของผู้ เรียน แตว่ิธีการประเมินจากสภาพจริงจะต้องรวบรวม
งานจากภาคปฏิบัติ  และผลงานท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ใน
สภาพจริงรวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้ในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียนรวมถึงแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ ท่ีผู้สอนก าหนดไว้ 

นิยม ไชยวงศ์ (2542, น.30) ได้เสนอว่าการประเมินจากสภาพจริงเป็นกระบวนการ
สงัเกตการบนัทึก และการรวบรวมข้อมลูการเรียนรู้จากวิธีการท างาน และผลงานท่ีนกัเรียนท าใน
สภาพของการแสดงออกจริงในเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเป็นการประเมินท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลาควบคู่ไปกับการจดัการเรียนการสอนเน้นวัดท่ีการแสดงออกกระบวนการคิด /ท างาน
ผลผลิต และแฟ้มสะสมงานเพ่ือดพูฒันาการด้านตา่งๆ ของนกัเรียนโดยจะให้ความส าคญักบัการ
ชว่ยเหลือนกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และพฒันาการด้านอ่ืนๆ 

สุวิทย์  มูลค า (2541, น.48) กล่าวว่าการประเมินการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน
หมายถึงการวดั และประเมินผลกระบวนการท างานในด้านสมองหรือการคิดและจิตใจของผู้ เรียน
อย่างตรงไปตรงมาตามสิ่งท่ีผู้ เรียนกระท าโดยพยายามตอบค าถามเก่ียวกบัการกระท าของผู้ เรียน  
และเหตผุลของผู้ เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยผู้ เรียนพฒันาการเรียนของผู้ เรียน และการ
สอนของผู้สอนท าให้การเรียนการสอนมีความหมาย และท าให้เกิดความอยากในการเรียนรู้ตอ่ไป 

ดงันัน้ สรุปวา่ การประเมินผลการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเป็นการประเมินตามสภาพ
จริง โดยในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าการประเมินโดยการสงัเกต การบนัทึก และการรวบรวมข้อมูลการ
เรียนรู้ จากวิธีการท างาน และผลงานท่ีนกัเรียนท าในสภาพของการแสดงออกจริงในเนือ้หาวิชาท่ี
เรียนเป็นการประเมินท่ีด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลาควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนการสอน  
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3. การสอนแบบปกติ 

3.1 ความหมายของการสอนแบบปกติ 
 ทิศนา แขมมณี (2553, น.327) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนแบบ

บรรยาย ซึ่งการสอนแบบนีช้่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการพูดบอกเล่า 
อธิบาย ให้ผู้ เรียนได้ซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นการสอนท่ี
ปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไป 

บญุชม ศรีสะอาด (2546, น.41) กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึงวิธีการสอน
แบบบรรยาย ซึง่เป็นการสอนท่ีอาศยัความสามารถของผู้สอนในการเรียบเรียงเนือ้หาสาระและการ
ใช้เทคนิคการถ่ายทอดเนือ้หาสาระให้น่าสนใจ 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546, น.7) กล่าวว่า กล่าวว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง วิธีการ
สอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการพูด บอกเล่า อธิบาย สิ่งท่ี
ต้องการสอนให้แก่นกัเรียน โดยท่ีนกัเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย เพียงแต่
ฟัง จดบนัทกึ หรือซกัถามบางครัง้ แล้วประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น.48) กล่าวว่า การสอนแบบปกต ิ
หมายถึงกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว้ มีล าดับขัน้
กิจกรรมหรือประสบการณ์เร่ิมตัง้แตง่่ายไปหายากให้เห็นเป็นล าดบัและท่ีส าคญัคือผู้สอนสามารถ
ปฏิบตัไิด้จริง 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ปกติ หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ซึง่ประกอบด้วย ขัน้น า ขัน้สอน และ
ขัน้สรุป วิธีการสอนตามปกตมิกัจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรือวิธีสอนแบบสาธิต 

 
3.2 ขัน้ตอนของการสอนแบบปกต ิ

ส าลี รักสทุธี (2547, น.18) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีขัน้ตอนในการจดั
กิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

1.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนโดยครูเป็นผู้
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การทายปัญหา การซักถามการทบทวน
บทเรียนท่ีผา่นมา 



 32 
 

2.ขัน้สอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยการสนทนาซักถาม แล้วให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาใน
บทเรียน หนงัสือเรียน ฯลฯ 

3.ขัน้สรุป เป็นการสรุปเนือ้หาของบทเรียน โดยครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเพ่ือให้
เกิดความคดิรวบยอด ส่ือการเรียนการสอน 

4.ขัน้ประเมินผล 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น.2) กล่าวว่าขัน้ตอนของการสอนแบบ

ปกต ิมีขัน้ตอนการสอนแยกเป็น 3 ขัน้ตอนคือ 
1.ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียน โดยครูกระตุ้นให้

เกิดความสนใจด้วยกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การทายปัญหา ซกัถาม ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา เป็นต้น 
2.ขัน้สอน เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนาซกัถาม แล้วให้นกัเรียนศึกษาในบทเรียนหรือ
หนงัสือเสริมบทเรียน หลงัจากนัน้ร่วมกนัอภิปรายในกลุม่ ปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีก าหนดให้ใน
แผนการสอน เชน่ ด าเนินการทดลอง การอภิปราย การน าเสนอผลการทดลอง 

3.ขัน้สรุปผล เป็นการสรุปเนือ้หาหลักและความคิดรวบยอของบทเรียนโดยครู
เลือกใช้กิจกรรมสรุปในลกัษณะตา่งๆ เช่น ให้นกัเรียนรายงานผลการทดลองหน้าชัน้เรียน ครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปราย ทดลองร่วมกัน การสังเกตและการตอบค าถาม การให้นักเรียนท า
แบบฝึกหดัเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละ
ครัง้ 

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546, น.99) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสอนแบบปกติ ว่ามี 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1.ขัน้ตอนการเตรียมการสอน ประกอบด้วย 
1.1 ขัน้วินิจฉัยผู้ เรียน โดยพิจารณาพืน้ความรู้ ประสบการณ์เดิม ความสามารถ

ของผู้ เรียน อาจใช้วิธีพดูคยุ ซกัถาม สมัภาษณ์ หรือใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประโยชน์ในการ
เตรียมเนือ้หาและวิธีการสอน 

1.2 เตรียมเนือ้หา โดยให้เหมาะสมกบัเวลา และลกัษณะของผู้ เรียน 
1.3 เตรียมค าถามเพ่ือใช้ซกัถามผู้ เรียนในระหว่างการบรรยาย จะช่วยให้ผู้ เรียน

ต่ืนตวัและสนใจได้ดีขึน้ 
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1.4 เตรียมส่ือการเรียนการสอน โดยเตรียมส่ือให้พร้อมอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
อาจเป็น สไลด์ แผน่ใส ภาพ ของจ าลอง ของจริง เป็นต้น จะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนดีขึน้ 

1.5 เตรียมการวดัผลประเมินผล อาจจดัท าเป็นแบบทดสอบหลงัการเรียนเป็น
แบบฝึกหดั หรือการถามค าถามเพ่ือวดัดวูา่ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่
และมากน้อยเพียงใด  

2. ขัน้สอน ประกอบด้วย 
2.1 ขัน้น า อาจใช้วิธีซกัถามพดูคยุกบัผู้ เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน 

และทบทวนการบรรยายในครัง้ก่อนเพ่ือเช่ือมโยงกบัเร่ืองใหม่ 
2.2 ขัน้อธิบาย เป็นขัน้ส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียน 

ผู้สอนควรด าเนินการ ดงันี ้
1) บอกโครงเร่ือง ขอบขา่ยเนือ้หา และแจ้งจดุประสงค์ของบทเรียน 
2) อธิบายให้ชดัเจนตามล าดบัเนือ้หาอย่างตอ่เน่ือง 
3) สงัเกตปฏิกิริยาของผู้ เรียนตลอดเวลาเพ่ือการย า้ซ า้หรือหยดุทบทวนใหม่ 
4) ถามค าถามในบางตอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน และทดสอบ

ความเข้าใจ 
5) ยกตวัอยา่งประกอบ เพ่ือเพิ่มความแจม่แจ้งในบทเรียน 
6) ใช้น า้เสียง บุคลิกภาพท่าทาง ท่าทีการพูดอธิบาย การใช้ภาษาและ

อารมณ์ขนัท่ีเหมาะสม 
2.3 ขัน้สรุปเป็นการปิดท้ายชัว่โมงการบรรยาย  

1) สรุปเช่ือมโยงเนือ้หาตัง้แตต้่นจนจบ 
2) ตัง้ปัญหาให้ผู้ เรียนได้คดิ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
3) ฝากปัญหาให้ผู้ เรียนไปคดิตอ่ 
4) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ซกัถามปัญหา 
5) มอบหมายงานให้ผู้ เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
6) บอกลว่งหน้าให้ผู้ เรียนทราบถึงเนือ้หาท่ีจะเรียนครัง้ตอ่ไป 

3.ขัน้ตดิตามผล ประกอบด้วย 
3.1 วดัประเมินผู้ เรียน  

1) ตรวจสมดุบนัทกึท่ีผู้ เรียนจดค าบรรยาย 
2) ถามค าถามในเนือ้หาท่ีบรรยาย 
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3) ให้ท าข้อทดสอบหรือแบบฝึกหดัเพิ่มเตมิ 
3.2 วดัผลประเมินผลผู้สอน 

1) จัดท าแบบสอบถามให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีสอน การ
อธิบาย การใช้น า้เสียง บคุลิกทา่ทาง เป็นต้น 

2) ให้เพ่ือนครูได้เข้าสงัเกตการณ์สอน แล้วให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์
แก่การสอน 

3) ใช้เทปบันทึกเสียงบันทึกการบรรยายของตน แล้วน าไปเปิดฟังเพ่ือ
พิจารณาประเมินตนเอง 

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการสอนแบบปกติสามารถสรุป และน ามาเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียน ซึง่งานวิจยัครัง้นีท้ าการสอนปกติใน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้(1) ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน เป็น
การสร้างความสนใจของนกัเรียนให้มีความพร้อม และทบทวนบทเรียนเดิมโดยการน าสาระส าคญั
จากบทเรียน ก่อนมาสมัพนัธ์กบับทเรียนใหม่ รวมทัง้แจ้งจดุประสงค์ของบทเรียนใหม่ ในขัน้ตอนนี ้
อาจใช้การพดูเร้าใจ การสนทนา การอภิปรายหรือใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ (2) ขัน้สอน เป็นตอนท่ีตอ่จาก
การน าเข้าสู่บทเรียน โดยนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตามเนือ้หา เช่น การอภิปราย การบรรยาย การ
อ่าน การเขียน การสาธิต เป็นต้น (3) ขัน้สรุปผลเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้หนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอน เป็นการรวบรวมใจความส าคญัหรือเนือ้เร่ืองท่ีส าคัญๆ ท่ีครูต้องการจะให้นกัเรียนรู้การ
สรุปบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นกัเรียนรวบรวมความคิด ความเข้าใจของตนในสิ่งท่ีเรียน
มาให้ถกูต้อง 

 
3.3 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร ทัง้ผู้สอนและ
ผู้ เรียนควรมีบทบาท ดงันี(้กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2544, น.21) 

3.3.1 บทบาทของผู้สอน 
1.ศึกษาวิเคราะห์ผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล แล้วน า ข้อมูลมาใช้ในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้ เรียน 
2.ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะ

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทัง้คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ 
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3.ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บคุคลและพฒันาการทางสมอง เพ่ือน าผู้ เรียนไปสูเ่ปา้หมาย 

4.จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 

5.จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

6.ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาตขิองวิชาและระดบัพฒันาการของผู้ เรียน 

7.วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผู้ เรียน รวมทัง้
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

3.3.2 บทบาทของผู้ เรียน 
1.ก าหนดเปา้หมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2.เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อความรู้ 

ตัง้ค าถาม คดิหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่ง ๆ 
3.ลงมือปฏิบตัจิริง สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุต์ใช้

ในสถานการณ์ตา่งๆ 
4.มีปฏิสมัพนัธ์ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่และครู 
5.ประเมิน และพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ดังนัน้ สรุปได้ว่า ครูผู้ สอนมีบทบาทในการวิเคราะห์ผู้ เรียน ก าหนดเป้าหมายท่ี
ต้องการ ออกแบบการเรียนและจดัการเรียนรู้เพ่ือน าผู้ เรียนไปสู่เปา้หมาย โดยมีการจดับรรยากาศ
ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ มีการเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม ท าการประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส่วนผู้ เรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
แสวงหาความรู้ หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่งๆ ด าเนินการลงมือปฏิบตัิ ท ากิจกรรมร่วมกบั
กลุม่และครู ท าการประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
4. ทักษะการเขียน 

4.1 ความหมายของทักษะการเขียน 
การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางความคิด กระบวนการส่ือ

ความหมายเพ่ือท่ีจะถ่ายทอดเรียบเรียงออกมาเป็นตวัอกัษร เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชดัเจนการ



 36 
 
เขียนยังน าไปสู่การพัฒนาทางความคิด ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลแสดงออกทางความคิดเห็นใน
สงัคม 

Walton M (1995, p.2) ได้กล่าวถึง การเขียนว่าเป็นการใช้ภาษาในการส่งข้อมลูโดย
ผู้ รับเข้าใจและสามารถสนองตอบสารท่ีรับได้ 

Brown (2000, p.335) มีความเห็นว่าการเขียนเป็นการใช้ภาษาแทนค าพูดด้วย
ตวัอกัษรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สกึของผู้ เขียนเป็นตวัอกัษรท่ีมีความหมายในบริบทของ
การส่ือสาร 

สภุทัราอกัษรานเุคราะห์ (2532, น.75) กลา่ววา่ผู้ ท่ีเขียนต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล โดย
เลือกสิ่งท่ีต้องการจะถ่ายทอดน ามาเรียงล าดบัโดยใช้ความรู้ด้านกลไกภาษา 

ดังนัน้  ส รุปไ ด้ว่า  ทักษะการเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิด และ
ประสบการณ์ตา่งๆ โดยเรียบเรียงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ผู้อา่นได้รับรู้ 

 
4.2 ขัน้ตอนการฝึกทักษะการเขียน 

การเขียนเป็นการส่ือความหมายท่ีต้องอาศยัการฝึกท่ีเป็นระบบ เพ่ือพฒันาการเขียน
ของผู้ เรียน (สจุริต เพียรชอบ & สายใจ อินทรัมพรรย์, 2538, น.117-119) ได้แบง่ขัน้ตอนการสอน
การเขียน ดงันี ้

1.ก่อนสอนผู้สอนต้องทดสอบความพร้อมของผู้ เรียน  
2.ผู้สอนต้องปลูกฝังให้ผู้ เรียนได้ตระหนักในคุณค่าของการเขียนท่ีใช้ส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนั และสามารถยดึเป็นอาชีพได้ในอนาคต  
3.การสอนแตล่ะครัง้ ควรตัง้จดุประสงค์ของแตล่ะครัง้อยา่งชดัเจน  
4.ต้องไมก่ าหนดหวัเร่ืองตายตวั ควรให้ผู้ เรียนมีโอกาสเสนอและเลือกเร่ืองเอง 
5.ควรสอนทกัษะการเขียนให้สมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน ๆ 
6.ควรใช้กลวิธีจงูใจหลาย ๆ รูปแบบ  
7.การจดักิจกรรมและมอบหมายงาน ควรค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
8.ควรใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบ เพ่ือให้บรรยากาศการเรียนการสอนน่าสนใจ และ

เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน  
9.ควรจดักิจกรรมประกอบการสอนหลาย ๆ ประเภท และให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน

การวางแผน  
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10.การสอนทกัษะการเขียนท่ีได้ผลดีนัน้ ควรใช้ส่ือประกอบด้วยเพราะจะช่วยเร้า
ความสนใจ ท าให้เข้าใจดีขึน้  

11.ควรวางแผนการสอนอย่างละเอียด  
12.ผู้ เรียนควรมีสว่นร่วมในการสร้างเกณฑ์การเขียนประเภทตา่ง ๆ  
13.ถ้าผู้ เรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาษาเขียนได้ 

ผู้สอนอาจชว่ยได้โดยการสร้างสถานการณ์และจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
14.เม่ือผู้ เรียนเขียนแล้ว ควรรีบตรวจให้เสร็จแล้วคืน พร้อมทัง้เขียนติชม เพ่ือ

ผู้ เรียนจะได้ทราบข้อดี ข้อด้อย จะชว่ยให้มีก าลงัใจในการเขียนตอ่ไป  
15.นอกจากสอนเขียนในชัน้เรียนตามปกติแล้ว ควรจดักิจกรรมหรือมอบหมาย

งานให้กลบัไปท านอกชัน้เรียน เพ่ือจะได้มีโอกาสเขียนได้อยา่งสม ่าเสมอ 
เครือวลัย์ เผ่าผึง้ (2548, น.90) ได้เสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียนไว้ 3 ลักษณะ 

ดงันี ้
1. การเขียนท่ีมีการควบคมุ มีลกัษณะดงันี ้ 

1.1 การคดัลอก เป็นกิจกรรมท่ีต้องฝึกทกัษะการเขียนให้เด็กได้ง่ายท่ีสดุ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กคุ้นเคยกับค าศพัท์ รูปแบบของประโยค ข้อความ การสะกดค า การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นต้น  

1.2 การเติมค าให้สมบูรณ์ เป็นการฝึกเขียนท่ีผู้ เรียนต้องใช้ความสามารถ
มากกว่าการลอก โดยน าข้อความให้นกัเรียนอ่านก่อน แล้วตดัค าใดค าหนึ่งจากข้อความนัน้ทิง้ไป 
ให้ผู้ เรียนเตมิค าให้สมบรูณ์  

1.3 การเขียนเรียงความแบบอยู่ในกรอบควบคุม โดยให้นกัเรียนเลือกเอา
สว่นตา่ง ๆ ของภาษารวมกนัเป็นประโยคหรือข้อความ โดยเลือกจากค าท่ีครูก าหนดให้  

1.4 การฝึกเขียนจากทกัษะการฟัง  
1.5 การเขียนโดยใช้ภาพ เป็นตวัก าหนดโครงเร่ือง นักเรียนผูกเร่ืองจาก

จินตนาการและประสบการณ์ของตนเอง  
1.6 การรวมประโยค โดยรวมประโยคท่ีมีใจความใกล้เคียงเข้าด้วยกนั  

2.การเขียนบทชีแ้นะ ครูเป็นเพียงผู้ วางโครงและจุดส าคญั ก่อนเขียนผู้ เ รียนจะต้อง
อภิปรายร่วมกนัแล้วจงึเขียน โดยเลือกค าให้เหมาะสม  

3.การเรียนรู้ภาษาในบริบท หรืออรรถลกัษณะของภาษา 
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จีรสดุา เลิศปัญญานชุ (2552, น.24) ได้ล าดบักิจกรรมการสอนการเขียนดงันี ้
1.การคดัลอก (copying) เป็นกิจกรรมท่ีต้องการฝึกการเขียนให้ผู้ เรียนอย่างง่ายๆ

ท่ีสดุโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้คุ้นเคยกบัค าศพัท์ รูปแบบของประโยค ข้อความการสะกด
ค า การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนการเขียนขึน้ต้นประโยคด้วยอกัษรพิมพ์ใหญ่ 

2.การเติมค าให้สมบูรณ์ (gap filling) เป็นการฝึกการเขียนท่ีผู้ เรียนต้องใช้
ความสามารถกว่าการคัดลอก วิธีการเติมค าให้สมบูรณ์นีอ้าจท าในลักษณะดงันีคื้อ ครูผู้ สอน
น าเอาข้อความให้ผู้ เรียนอา่น 2-3 ครัง้ก่อน หลงัจากนัน้ตดัค าใดค าหนึ่งในข้อความนัน้ทิง้ไปแล้วให้
ผู้ เรียนใช้ความสามารถในการหาค าเตมิในข้อความนัน้ให้สมบรูณ์ 

3.การเขียนเรียงความให้อยู่ในกรอบท่ีก าหนดให้ (controlled composition 
frame) เป็นการฝึกเขียนท่ียากขึน้ โดยให้ผู้ เรียนเลือกเอาส่วนต่างๆ ของภาษามารวมกันให้เป็น
ประโยคและข้อความนัน่เอง ครูผู้สอนจะเป็นผู้ ให้ค าต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น โดยให้ค าเหล่านัน้อยู่ในรูป
ตาราง เช่น ให้ประธาน และกิริยาหลายๆ ตวั เป็นต้น ผู้ เรียนต้องเลือกค า เหล่านีม้าผูกเข้าเป็น
ประโยคท่ีส่ือความหมายได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัภาษา 

จะเห็นได้วา่ ขัน้ตอนของการฝึกทกัษะการเขียนนัน้ จะเร่ิมฝึกกิจกรรมการเขียนอย่าง
ง่าย ๆ ไม่สลบัซบัซ้อน เพ่ือให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกับค าศพัท์และรูปประโยค เกิดความคงทนในความรู้ 
เกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด น าไปสู่ระดบัการเขียนท่ียากขึน้ นอกจากนัน้ ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ค าศพัท์ 
การแต่งประโยคง่ายๆ ท่ีมีโครงสร้างไม่ซบัซ้อนไปสู่ประโยคท่ีมีโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซ้อนขึ น้ 
จากนัน้ผู้ เรียนก็จะได้รับการฝึกหัดให้เขียนเป็นเร่ืองราวโดยมีครูเป็นผู้ วางโครงเร่ืองและให้
ข้อเสนอแนะ เม่ือผู้ เรียนมีทกัษะทางการเขียนตามท่ีฝึกมาแล้ว ก็จะลงมือเขียนเร่ืองราวในหัวข้อท่ี
ก าหนดให้ หรือเลือกหวัข้อท่ีตนเองสนใจ และให้ความอิสระแก่ผู้ เรียนในการแสดงทรรศนะต่างๆ 
ในงานเขียนของตน 

 
4.3 ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน 

Raimes (1984, p.24-82) ได้เสนอกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเขียนไว้ดงันี ้
1.การใช้รูปภาพ ให้ผู้ เรียนเขียนโดยใช้รูปภาพเป็นส่ือ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพ

โปสเตอร์ภาพจากหนงัสือนิตยสาร เป็นต้น 
2.การให้ข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ เช่น ไดอะแกรม ตาราง กราฟ และแผนภูมิ และ

ใช้เป็นข้อมลูในการเรียบเรียงให้ตอ่เน่ืองเน้นเร่ืองราว 
3.ให้ผู้ เรียนอา่นเร่ือง และเขียนโดยใช้ข้อมลูจากเร่ืองท่ีอา่นให้เป็นเร่ืองราว 
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4. กา ร ใ ห้ผู้ เ รี ยน ไ ด้ ฝึ กทักษะ ในลักษณะต่า งๆ  เ ช่น  การ ระดมสมอง 
(brainstorming) เป็นการระดมความคิดจากเร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวั โดยการก าหนดเร่ือง และค าแล้วให้
ผู้ เรียนร่วมกนัเรียบเรียงค าเป็นรูปประโยค น าไปสูเ่นือ้หาท่ีสมบรูณ์การเขียนอภิปรายตามท่ีก าหนด 
(guided discussion) ครูก าหนดรูปค าศพัท์และประโยคพร้อม guideline ให้ผู้ เรียนปรึกษาและ
ชว่ยกนัเขียนการสมัภาษณ์ (interview) เป็นการให้ผู้ เรียนสมัภาษณ์ จดบนัทึกสิ่งท่ีสมัภาษณ์ แล้ว
น ามาเขียนรายงาน การเขียนตามค าบอก (dictation) การเขียนจากเร่ืองท่ีครูก าหนด (dicto-
comp) ผู้ เรียนช่วยกันเขียนเร่ืองจากสิ่งท่ีได้ฟังจากครู (note-taking) ผู้ เรียนเขียนบนัทึกสัน้ ๆ 
เฉพาะใจความส าคญั สรุปความคิดเห็นและอภิปรายการเขียนตอ่เร่ืองท่ีก าหนดให้ (story-telling) 
ให้ผู้ เรียนเขียนเร่ืองให้จบจากเร่ืองท่ีครูเล่าให้ฟัง และการให้ผู้ เรียนฝึกเขียนเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนัเชน่การเขียนเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง กิจกรรม กีฬา นนัทนาการ เป็นต้น 

พิตวลัย์ โกวิทวที (2537, น.52-57) ได้อธิบายลกัษณะของกิจกรรมการเขียนจากง่าย
ไปหายาก ไว้ดงันี ้

1.การคดัลอก (copying exercise) เป็นการคดัลอกท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือเตือน
ความจ าท่ีก าหนดให้และวาดภาพประกอบ ลอกประโยคค าถาม ค าตอบ ให้อ่านข้อความแล้วเลือก
เขียนค าตอบท่ีชอบท่ีสดุ จบัคูป่ระโยคกบัภาพให้ถกูต้องแล้วลอกประโยคให้ตรงกบัภาพ 

2.การเตมิค าให้สมบรูณ์ (completion exercise) เลือกค า ข้อความ หรือเร่ืองราว
ท่ีมีความหมายให้ผู้ เรียนเตมิในประโยคหรือเนือ้เร่ืองให้สมบรูณ์และมีความหมาย 

3.การใช้ภาพประกอบการเขียน (techniques in using pictures) การจดัเตรียม
ค าศพัท์และประโยค และภาพหลายภาพเพ่ือแสดงเหตกุารณ์ท่ีตอ่เน่ืองกนั แล้วเขียนบรรยายภาพ
ตามความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เขียน 

4.การใช้ข้อมลูจากตารางประกอบการเขียน การเขียนโดยใช้ข้อมลูเป็นการเขียน
โดยมีกรอบบงัคบัท่ีใช้ค าศพัท์และรูปประโยคในวงจ ากดั โดยให้ข้อมลูกบัผู้ เรียน เพ่ือฝึกเขียน 

5.การพดูปากเปล่า (reinforce oral work) โดยใช้แรงกระตุ้นให้อยากเขียน เช่น
เขียนค าสัง่ให้เพ่ือนปฏิบตั ิเขียนจดหมายสัน้ ๆ อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

6.การใช้ค าถามเพ่ือเสริมการเขียน (question and answer) เป็นการตัง้ค าถาม
เพ่ือให้ผู้ เรียนเขียนตอบควรเป็นเร่ืองสว่นตวัหรือกิจวตัรประจ าวนั ความสนใจ งานอดิเรก หรือถาม
เร่ืองราวหลงัการอา่น 

7.การเขียนโดยใช้ทกัษะสมัพนัธ์ (using all language skills) ให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ทกัษะทัง้ส่ีคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมท่ีเป็นลูกโซ่ เช่น ยกตวัอย่าง
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บทสนทนาให้ผู้ เรียนอ่าน จากนัน้เลือกหวัข้อให้เขียน แบ่งกลุ่มระดมพลังสมองเขียนแสดงความ
คิดเห็น แล้วน ามาเปรียบเทียบ โดยไม่ต้องค านึงถึงเคร่ืองหมายวรรคตอน ฟังครูอ่านอีกครัง้แล้ว
ตรวจสอบความถกูต้องแก้ไขให้สมบรูณ์แบบ 

8.การเขียนตามกรอบท่ีก าหนดให้ (controlled-writing) เป็นการเขียนพืน้ฐานท่ี
จะน าไปสู่การเขียนเรียงความแบบอิสระนักเรียนจะได้ฝึกการใช้ค าศัพท์ และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการแตง่ประโยค การตอบค าถาม การเขียนเร่ืองสัน้ๆตามกรอบท่ี
ก าหนดให้ การเตมิค าให้ได้เร่ืองราวท่ีสมบรูณ์ 

แนวทางในการจดักิจกรรมการเขียนมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนควรเลือกกิจกรรมเหมาะสมกับผู้ เรียนและลักษณะงานเขียนในระดับต่างๆ เช่นระดับ
ค าศพัท์จะใช้กิจกรรม เขียนตามค าบอก เติมค า การใช้ภาพประกอบการเขียน ระดบัประโยคจะใช้
กิจกรรมการคดัลอก ข้อมูลจากตาราง การใช้คาถามเพ่ือเสริมการเขียน การเขียนเนือ้เร่ือง เขียน
เร่ืองจากภาพ ข้อมูลกราฟ ตาราง เขียนตามกรอบท่ีก าหนดให้ จากลักษณะการจัดกิจกรรม
ดงักล่าวมาข้างต้น เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่ง เสริมให้ผู้ เรียนสนใจในกิจกรรมการเขียน
ยิ่งขึน้ เหมาะสาหรับผู้ เรียนท่ีมีข้อบกพร่องด้านการเขียนในระดบัพืน้ฐานท่ีมีครูผู้สอนคอยให้ค า
ชีแ้นะ และนกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีครูก าหนดในกระบวนการเรียนรู้ 
หากครูผู้ สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้เหมาะสมกับผู้ เ รียน และใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีพฒันาการ
ด้านการเขียนอยา่งตอ่เน่ือง และเป็นการปพืูน้ฐานของทกัษะการเขียนไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ 

 
4.4 การวัดและประเมินผลทักษะการเขียน 

การวดัและการประเมินผลเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญัในการสอนทกัษะการเขียน 
เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีบง่ชีถ้ึงคณุภาพของผลงาน หรือความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษต้อง
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการเรียนการสอน เม่ือการเรียนการสอนในปัจจบุนัมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ดงันัน้การประเมินผลก็ต้องมุ่งวัดและประเมิน
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือความหมายของผู้ เรียน การวดัและการประเมินผลการ
เรียนการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนัน้สามารถท าได้หลายวิธีด้วยกันโดยการทดสอบ
หรือไมท่ดสอบก็ได้ การวดั และประเมินโดยไม่มีการทดสอบท าได้โดยสงัเกตพฤติกรรมตา่ง ๆ ของ
ผู้ เรียน เช่น ความสนใจและความเอาใจใส่ในการเรียน ความร่วมมือในการท า กิจกรรมความ
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รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ประเมินจากการท า แบบฝึกหดัความถูกต้องของการ
เขียน ค าศพัท์และประโยค เป็นต้น 

สดุศิริ สิริคณุ (2543, น.14) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลความสามารถทางการ
เขียนส่วนใหญ่จะเน้นการวดัและประเมินจากองค์ประกอบท่ีส าคญัทางภาษา ได้แก่เนือ้หา การ
เรียบเรียงความคิด การใช้ไวยากรณ์ การใช้ค าศพัท์ และกลไกในการเขียนและมีการเสนอเกณฑ์
ต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมการตรวจให้คะแนนงานเขียนมากท่ีสุดในการตรวจให้คะแนนงานเขียน
ภาษาองักฤษสามารถท า ได้ 3 รูปแบบ คือ 

1.การตรวจโดยการวิเคราะห์ (Analytic Method) เป็นการตรวจโดยการแยก
คะแนนเป็นส่วน ๆ ตามองค์ประกอบของการเขียนภาษาองักฤษ การก าหนดน า้หนกัของคะแนน
ของแตล่ะองค์ประกอบขึน้อยูก่บัระดบัความสามารถของผู้ เรียน 

2.การตรวจโดยอาศยัความประทบัใจ (Impression Method) เป็นการตรวจท่ีใช้
ความรู้สกึของผู้ตรวจเป็นเคร่ืองตดัสิน 

3.การตรวจโดยภาพรวม (Holistic Method) จะเน้นความส าคญัของการส่ือ
ความหมายข้อผิดพลาดด้านกลไกท่ีเป็นจุดย่อย ๆ และรบกวนการส่ือสารเพียงเล็กน้อยจะถูกหกั
คะแนนน้อยมาก 

สมุิตรา องัวฒันกุล (2540, น.197-199) การวดัและการประเมินผลโดยการทดสอบ
ความสามารถในการส่ือความหมายจะใช้หลกัการทดสอบท่ีเน้นหน้าท่ีการส่ือความหมายในภาษา 
(Communicative Function) ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของภาษา (Language Pattern) ในการสร้าง
แบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษจึงต้องสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์ของการเรียนและ
สามารถประเมินได้โดยไม่ต้องมีค าตอบท่ีตายตัว เรียกว่าค าตอบแบบอัตนัย (Subject) การ
ทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจะมุ่งไปท่ีความเหมาะสมในการใช้ภาษา 
(Appropriacy) มากกว่าความถกูต้องทางภาษา (Correctness) จึงเป็นการทดสอบความสามารถ
ในการใช้ภาษา (Performance) ไม่ใช่การทดสอบความรู้ทางภาษา (Cognition)นอกจากนีก้าร
ทดสอบ ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือส่ือความหมายของผู้ เรียนมกัเป็นการประเมิน
ผู้ เรียนกบัเกณฑ์ท่ีวางไว้ (Criterion - Reference) เช่น ประเมินออกมาว่าผู้ เรียนมีความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงใด หรือระดับใด ซึ่งความสามารถในการเขียนแต่ละขัน้
สามารถอธิบายได้วา่งานเขียนภาษาองักฤษของผู้ เรียนเป็นอย่างไรไม่ใช่ประเมินว่าผู้ เรียนผ่านการ
ทดสอบได้เป็นอนัดบัท่ีเท่าไร ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนไม่ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของตนเองว่ามีแค่
ไหนเพียงใด 
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สรุปได้ว่า การวดัและประเมินผลการเขียนนัน้ควรใช้แบบทดสอบแบบอตันยัในการ
ประเมินความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน เพราะนกัเรียนได้ลงมือเขียนจริง และจะท าให้เกิด
กระบวนการคิดด้วยตนเอง แล้วแสดงออกมาเป็นภาษาเขียนได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมในการ
ใช้ภาษา หรืออาจวัดทางอ้อมได้โดยการใช้แบบทดสอบวดัความรู้ในด้านต่าง ๆ เฉพาะด้านการ
ส่ือสารให้แก่ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี วิธีการฝึกมกัอยู่ในรูปของการท ากิจกรรมแบบตา่ง ๆ โดยผู้สอน
เป็นผู้ ริเร่ิมหรือจดัการขัน้เร่ิมต้นของกิจกรรมให้ เช่น อธิบายวิธีท ากิจกรรม จดักลุ่มผู้ เรียน หลงัจาก
นัน้ผู้ เรียนจะเป็นผู้ท ากิจกรรมเองทัง้หมด ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือเม่ือผู้ เรียนมีปัญหา
ในการท ากิจกรรม และเป็นผู้ให้ข้อมลูปอ้นกลบัหรือประเมินผลการท ากิจกรรมภายหลงั 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
วนัลิดา มาตราช (2556) ได้ท าวิจยัเร่ือง การพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เ ร่ือง การพัฒนาการอ่านและการเขียนค า ท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยการจดักิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียนค า ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.59 / 88.99 และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สมองเป็นฐานเร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียนคาท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีคะแนน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

มดัสา ใจสว่าง (2556) ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้าน การ
อ่านการเขียนอกัษรควบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ด้วยการจดักิจกรรมตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็น
ฐาน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองการอ่านการเขียนอักษรควบ มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 85.94/83.92 แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย มีคา่ดชันีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.7789 หมายความว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 77.89 และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความคงทนในการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า การจดั
กิจกรรมตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็นฐานชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยเร่ืองการอา่นการเขียนอกัษรควบ ด้วยการจดักิจกรรมตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 แผน พบว่า นักเรียนมีความคงทนหลังเรียนได้ทัง้หมดและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนมากขึน้ 
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เลขา มากสงัข์ (2556) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานท่ีมี
ตอ่ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียน
บ้านทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ผลการวิจยัพบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ภาษาไทยของนกัเรียน ท่ีเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดบัดี 
เม่ือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์จ าแนกตามประเภททัง้ด้านความคิดคล่อง ความคิดริเร่ิม 
ความคดิยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดบัดีทัง้หมด และพฤติกรรมการเรียนระหว่าง
เรียนของนกัเรียนในด้านความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนและการถาม -ตอบในชัน้เรียนเพิ่มขึน้
จากทกุครัง้ท่ีท าการสงัเกตโดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเชน่กนั 

ค าเพียร ชเูดช (2553) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง การอ่านและการ
เขียนค าท่ีมีตวัสะกดชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็น
ฐาน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบใช้
สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นกัเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดได้ดี ครูผู้สอนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
จึงควรน าแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็นฐานนี ้
ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้แพร่หลายตอ่ไป  

อญัชลี  เฟ่ืองฟูชาติ (2552) ได้ท าวิจยัเร่ือง  การส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาไทย
โดยใช้การเรียนรู้ท่ีใช้สมองเป็นฐานส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเขียนภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้สมอง
เป็นฐาน ได้ผลการวิจัยว่าหลักการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ทกัษะการเขียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน โดยอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี 
 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
นกัวิจยัต่างประเทศหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจวิจยัเก่ียวกับการพฒันาทกัษะการ

เขียนภาษาไทยโดยใช้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
 Weimer (2008) ได้ศกึษาประโยชน์ของการจดัการเรียน การสอนแบบใช้สมองเป็น

ฐานส าหรับนกัเรียน การศกึษาครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจของนกัเรียนท่ี
เรียนด้วยการจดักิจกรรมแบบใช้สมองเป็นฐานเพ่ือให้ประสบผลส า เร็จในการเรียนและมีความ
คงทนในการเรียนรู้ นกัเรียนสามารถทราบได้วา่เขาก าลงัเรียนอะไร สามารถน าความรู้ มาใช้ในการ
เรียนการสอนเก่ียวกบัความเข้าใจในประสบการณ์ชีวิต โดยใช้นกัเรียนจ านวน 181 คน ครูจ านวน 
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8 คน โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตในห้องเรียนและการส า รวจครูท่ี มี
ประสบการณ์การสอน โดยสอบถามอารมณ์และความรู้สึก ผลปรากฏว่านกัเรียนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนด้วยกิจกรรมแบบใช้สมองเป็นฐาน และครูจ านวน 6 คน ใน 8 คนบอกว่านกัเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจ และประสบการณ์การเรียนของนกัเรียนท าให้ง่ายตอ่การพฒันาการสอน และ
การจัดกิจกรรมแบบใช้สมองเป็นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครูท่ีต้องวางแผนการพัฒนาและ
ด าเนินการเพ่ือชว่ยเหลือตอ่ไป 

Hoge (2003, p.3884-A) ได้วิจยัเก่ียวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ ตามแนว
Brain-Based Learning และการอ่านออกเขียนได้ของนกัเรียน การเรียนรู้ตามแนวคิดพฒันาการ
และการเรียนรู้ของสมองนัน้ เป็นการเน้นให้มนษุย์เรียนรู้ได้ดีท่ีสดุเม่ือมีแนวการสอนท่ีท าให้สมอง
ของนักเรียนท างานได้ดี อย่างไรก็ตามรูปแบบการสอนท่ีพบเสมอๆ คือการจัดประสบการณ์ให้
นกัเรียนโดยการเรียนรู้แบบท่องจ า จึงท าวิจยัในชัน้เรียนท่ีน าแนวคิดพฒันาการและการเรียนรู้ของ
สมองและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครูอนุบาลได้ใช้
ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ตามแนวคิดพฒันาการและการเรียนรู้ของสมองในการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาให้อ่านออกเขียนได้ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนทุกคนสามารถอ่านออก
เขียนได้ ท าให้เห็นความส าคญัของสมองท่ีพฒันาตามธรรมชาติทางการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้
โดยอาศยัแนวคิดพฒันาการและการเรียนรู้ของสมองเป็นตวัช่วยส่งเสริมและพฒันาการอ่านออก
เขียนได้ของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษาได้อย่างแน่นอน ดงันัน้ครูและผู้บริหารควรร่วมมือจดั
สภาพและฝึกหดัให้นกัเรียนพฒันาได้ดียิ่งขึน้ 

จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และ เป็น
การเรียนท่ีสง่เสริมสมองทกุส่วนไปพร้อม ๆ กนั โดยมุ่งเน้นการเรียนท่ีซ า้ ย า้ทวน ให้เกิดการเรียนรู้ 
และจ าได้แมน่ย า ซึง่จะชว่ยพฒันาทกัษะด้านการเขียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาได้ ดงันัน้ ผู้
ศกึษาค้นคว้าจึงเลือกท าการศกึษาค้นคว้าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานท่ีส่งผล
ตอ่การเรียนภาษาไทยเร่ืองการพฒันาการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3 ขึน้มาเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเร่ืองการเขียนให้ถกูต้อง 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain – Based  Learning : BBL) กบัแบบปกตไิด้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.แบบแผนการวิจยั 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6.การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2561 ของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 6 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 
335 คน ซึง่แตล่ะโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและลกัษณะของนกัเรียนคล้ายคลงึกนัดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ช่ือโรงเรียน จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (คน) 
โรงเรียนวดัแหลมใต้ 
โรงเรียนพระยาศรีสนุทรโวหาร 
โรงเรียนวดัแจ้ง 
โรงเรียนวดัโพธ์ิ 
โรงเรียนวดับางมะเฟือง 
โรงเรียนวดัสมัปทวน 

63   
58   
43   
56   
57  
58 

รวม 335 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัสมัปทวน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท าการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple sampling) ด้วยการจบัสลากโรงเรียนจาก  6 โรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จากนัน้สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เพ่ือสุ่ม
ห้องเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ โดยนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 3/1 เป็นกลุม่ทดลองสว่นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 เป็นกลุม่ควบคมุ 
 
2. แบบแผนการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ Two-Group 
Static Design ของ (ชศูรี วงศ์รัตนะ & องอาจ นยัพฒัน์, 2551, น.36) ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 แบบแผนการวิจยั 
 
ตารางท่ี 3.2 แบบแผนการวิจยั 

กลุม่                    สอบก่อน  การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สอบหลงั 
     E                          T1                      X                     T2 

     C                          T1              -                      T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

E แทน กลุม่ทดลอง 
C แทน กลุม่ควบคมุ 
X แทน การจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning: BBL) 
T1 แทน การสอบหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
T2 แทน การสอบหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1.แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  
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2.แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบปกต ิ

3.แบบวดัทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
 
4. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
1.แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning) 

การสร้างและหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วิเคราะห์รายละเอียดตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศ และรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่ง มีประสิทธิภาพ 

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  เพ่ือ
น ามาใช้ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.4 ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาสาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1ใช้
กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตา่งๆ  เขียน
รายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5 จดัเนือ้หาของการพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ในสาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 เร่ือง ดงันี ้(1) การเขียนบรรยายจากภาพ (2) การ
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เขียนบันทึกประจ าวัน (3) การเขียนนิทาน (4) การเขียนจดหมายลาครู (5)การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ 

1.6 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน รวมทัง้สิน้ 12 คาบ ดงันี ้
แผนท่ี 1 เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 2 เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั (1) จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 3 เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั (2)จ านวน 1 คาบ 
แผนท่ี 4 เร่ือง การเขียนจดหมายลาครู จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 5 เร่ือง การเขียนนิทาน (1) จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 6 เร่ือง การเขียนนิทาน (2) จ านวน 1 คาบ 
แผนท่ี 7 เร่ือง การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จ านวน 2 คาบ 

ซึ่งแตล่ะแผนประกอบด้วยมาตรฐานและตวัชีว้ดั จดุประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคญั 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะแผนประกอบด้วย 1) ขัน้เตรียมสมอง 2) ขัน้เช่ือมโยงความรู้ 3) ขัน้
แลกเปล่ียนความรู้ 4) ขัน้สรุปความรู้ และ 5) ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้  

1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเขียนขึน้เสนออาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับแก้แผนการจดัการเรียนรู้ 

1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร
และการสอนจ านวน 1 ทา่น ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

1.9 น าผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่ดชันี
ความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา และขัน้ตอนการท า
กิจกรรม โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีค่าระหว่าง 0.67- 1.00 แล้วแก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

1.10 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการวิจยั 
   

2. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

การสร้างและหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  โดยการเรียนรู้แบบปกตมีิขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขึน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่ง มีประสิทธิภาพ 

1.2 วิเคราะห์รายละเอียดตวัชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ เขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่งๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่ง มีประสิทธิภาพ  

1.3 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือน ามาใช้
ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.4 ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาสาระท่ี 2 การเขียนสาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่งๆ  เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5 จดัเนือ้หาของการพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ในสาระท่ี2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อยา่งมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 เร่ือง ดงันี ้(1) การเขียนบรรยายจากภาพ (2) การเขียนบนัทึก
ประจ าวนั (3) การเขียนนิทาน (4) การเขียนจดหมายลาครู (5)การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  

1.6 เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน รวมทัง้สิน้ 12 คาบ ดงันี ้
แผนท่ี 1 เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 2 เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั (1) จ านวน 2 คาบ    
แผนท่ี 3 เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั (2) จ านวน 1 คาบ    
แผนท่ี 4 เร่ือง การเขียนจดหมายลาครู จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 5 เร่ือง การเขียนนิทาน (1) จ านวน 2 คาบ 
แผนท่ี 6 เร่ือง การเขียนนิทาน (2) จ านวน 1 คาบ 
แผนท่ี 7 เร่ือง การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จ านวน 2 คาบ 

ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วยมาตรฐานและตวัชีว้ัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
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และกิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะแผนประกอบด้วย ขัน้น าเข้าสู่บทเรียนขัน้กิจกรรมการเรียนรู้   และ
ขัน้สรุป 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเขียนขึน้เสนออาจารย์ผู้ ควบคุมปริญญานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับแก้แผนการจดัการเรียนรู้ 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ
ด้านหลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 ทา่น ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

1.9 น าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา และขัน้ตอนการท า
กิจกรรม โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีค่าระหว่าง 0.67- 1.00 แล้วแก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

1.10 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการวิจยั 
 

3. แบบวัดทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
การสร้างและหาคณุภาพของแบบวดัทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะการเขียนและการประเมินทกัษะการ

เขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
3.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบของแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 รายละเอียดดงัตาราง 
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ตาราง 5 วิเคราะห์ข้อสอบของแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 
 

ทกัษะการเขียน 
จ านวน (ข้อ) 

สร้าง ใช้ 
1) การเขียนบรรยายจากภาพ 2 1 
2) การเขียนบนัทกึประจ าวนั 2 1 
3) การเขียนนิทาน 2 1 
4) การเขียนจดหมายลาครู 2 1 
5) การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 2 1 

รวม 10 5 

 
3.4 น าตารางวิเคราะห์ข้อสอบเสนออาจารย์ผู้ ควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณา

ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม 
3.5 สร้างแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

3 ซึง่เป็นแบบอตันยัเขียนตอบ จ านวน 10 ข้อ เพ่ือคดัเลือกมาใช้จริง จ านวน 5 ข้อ 
3.6 น าแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านวดัผลและประเมินผลจ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค าถามกบัพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั ละความถกูต้องด้านภาษา โดยพิจารณา
ตามเกณฑ์ ดงันี ้

ให้คะแนน 1 เม่ือผู้ เช่ียวชาญแนใ่จวา่ข้อสอบนัน้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้
ให้คะแนน 0 เม่ือผู้ เช่ียวชาญไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบนัน้สอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
ให้คะแนน -1 เม่ือผู้ เช่ียวชาญแนใ่จวา่ข้อสอบนัน้ไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
โดยน าผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะห์คา่ดชันีความ

สอดคล้อง (IOC) เป็นรายข้อโดยคดัข้อค าถามท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.67- 1.00มาใช้ 
3.7 น าแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

ท่ีผ่านการคดัเลือกมาจดัพิมพ์แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
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โรงเรียนวดัสมัปทวน  สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 
30 คน ซึง่เป็นนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการเขียนมาแล้ว 

3.8 น าแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
มาตรวจให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ประยกุต์ใช้เกณฑ์วดัความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์การให้
คะแนน (Rubric Scores)  
 
ตาราง 6 ตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Scores) ทกัษะการเขียน ด้านการเขียนบรรยาย
จากภาพ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. การตัง้ช่ือ
เร่ือง 

1. ช่ือเร่ือง
สอดคล้องกบัภาพ 
2. ล าดบั
ความสมัพนัธ์
ตอ่เนื่อง 
3. สือ่ความหมาย
ได้ครอบคลมุ 
4. ข้อความ/
ประโยค/วล ี
ถกูต้องตาม
หลกัการใช้ภาษา 

ป ฏิบั ติ ไ ด้  3 
ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ป ฏิ บั ติ ไ ด้  1 
ข้อ 

เขียนไมต่รง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2. การเขียน
เร่ือง 

1. สอดคล้องกบั
ภาพ 
2. ตรงประเด็น 
3. มีความสมัพนัธ์
กนั 
4. มีเนือ้หาที่แสดง
จินตนาการ 

ป ฏิบั ติ ไ ด้  3 
ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ป ฏิ บั ติ ไ ด้  1 
ข้อ 

เขียนไมต่รง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 
3. สาระที่เกิด
จากจินตนาการ 

1. ได้สาระ 
2.มีความตอ่เนื่อง 
3. มีความคิดเชิง
บวก 
4. มีความเป็นไป
ได้ 

ป ฏิบัติ ไ ด้  3 
ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 2 ข้อ ป ฏิ บั ติ ไ ด้  1 
ข้อ 

เขียนไมต่รง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

4. การใช้ภาษา 1. การเลอืกใช้ค า
ได้ถกูต้องตาม
กาลเทศะ 
2. เรียงล าดบั
เหตกุารณ์ได้
ถกูต้อง 
3. เขียนเว้นวรรค
ตอนได้ถกูต้อง 
4. ใช้ค าสภุาพ 
5. ไมใ่ช้ภาษาพดู
หรือภาษาถ่ิน 

ป ฏิบัติ ไ ด้  4 
ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ ป ฏิ บั ติ ไ ด้  2 
ข้อ 

ปฏิบตัิได้ 1 
ข้อ 

5. การเขยีน
สะกดค า 

เขียนถกูต้องทกุ
ค า 

เขียนสะกดค า 
ผิด 1 – 2 ค า 

เขียนสะกดค า ผิด 
3 – 4 ค า 

เขียนสะกดค า 
ผิด 5 – 6 ค า 

เขียนสะกด
ค าผิด 7 ค า
ขึน้ไป 

 

3.9 น าคะแนนทกัษะการเขียนมาวิเคราะห์คณุภาพของแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายข้อ ได้แก่ ค่าความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกของแบบวดัทักษะการเขียน โดยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าความยากง่าย 0.20 – 
0.80 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป  

3.10 น าคะแนนทักษะการเขียนของข้อค าถามท่ีคดัเลือกไว้เป็นแบบวดัทกัษะการ
เขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 มาวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบ
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วดัทกัษะการเขียน โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, น.99) 

3.11 น าแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
3 ไปใช้ในการวิจยั 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ขอความร่วมมือกับโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครัง้นี ้ โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการสอน ทัง้ 2 กลุ่มด้วยตนเอง โดยนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นกลุ่มทดลอง ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 เป็นกลุ่ม
ควบคมุท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 

2. วดัทกัษะการเขียนด้วยแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียน โดยใช้เวลา 2 คาบ เป็นเวลา 50 นาที   

3.ด าเนินการสอนซึง่ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 3/1 จดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ส่วนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 จดัการเรียนรู้แบบ
ปกต ิโดยใช้เวลาสอน กลุม่ละ12 คาบ คาบละ 50 นาที  

4.เม่ือการด าเนินการสอนเสร็จสิน้ ท าการวดัทกัษะการเขียนด้วยแบบวดัทกัษะการ
เขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียน โดยใช้เวลา 2คาบ เป็นเวลา 
50 นาที 

5.ตรวจให้คะแนนแบบวดัทกัษะการเขียนท่ีได้จากข้อ 2 และข้อ 4 ไปวิเคราะห์คา่ทาง
สถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 
6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถติสิ าหรับวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ 
1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาคา่ความเท่ียงตรง (IOC) เพ่ือหาคา่ความ

สอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ ใช้สตูรดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, น.169) 
 

สตูร IOC =  
∑ 

 
 

เม่ือ 
IOC =  ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  
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R  =  คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N  =  จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
2. การหาคา่ความยากง่าย (p) และการหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้สูตร ดงันี ้

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2548, น.96-97) 

P  =
     
 n

 
 

r  =
  -  

n
 

 

เม่ือ P  แทน คา่ความยากง่าย 
R  แทน  คา่อ านาจจ าแนก 
P  แทน  จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 
P  แทน  จ านวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่ต ่า 
n  แทน  จ านวนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ ของครอนบาค ใช้สตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น.
99) 
 

α  =
 

 - 
[ -

∑  
 

  
 ] 

เม่ือ α แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
k แทน  จ านวนข้อข้องแบบทดสอบทัง้หมด 

∑  
 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

  
  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

1. สถิตพืิน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์  
1.1 การหาคา่เฉล่ีย ค านวณจากสตูรดงันี ้(ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2550, น.149) 
สตูร  

x
x

n
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เม่ือ  x  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
x  แทน ผลรวมของข้อมลู 

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
1.2 การหาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้(ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2550, น.163) 
สตูร 

 

 

22

. .
1

n x x
S D

n n





 

 
เม่ือ  ..DS  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X  แทน คา่สงัเกตของข้อมลู 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
2.1 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มสอง

กลุม่ โดยใช้ Independent Samples t-test มีสตูร ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น.107) 

t  =
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
           

              
 

       
[
 

  
   

 

  
]

 

 
เม่ือ t   แทน  ค่าสถิติท่ีจะเปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพ่ือทราบความมี

นยัส าคญั 

  ̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ท่ี 1 

  ̅ แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ท่ี 2 

  
  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ท่ี 1 

    
  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ท่ี 2 

n  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ท่ี 1 

n  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ท่ี 2 
 

2.2 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนในกลุ่มเดียวกนั โดย
ใช้ Dependent Samples t-test มีสตูร ดงันี ้((บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น.109) 
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t  =
∑ 

√ ∑      ∑   

   

 

 

เม่ือ t แทน คา่สถิติท่ีจะเปรียบเทียบกบัคา่วิกฤต เพ่ือทราบความมีนยัส าคญั ∑    
แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบทัง้สองครัง้ท่ีน ามาเปรียบเทียบกนั 

∑    แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบทัง้สองครัง้
ท่ีน ามาเปรียบเทียบกนัเป็นรายบคุคลแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งหรือจ านวนคูค่ะแนน 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายของการวิจยั เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียน และหลงัเรียนด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนแบบปกติ  และเพ่ือ
เปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน(Brain – Based  Learning : BBL) กบั
แบบปกต ิผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองครัง้นี ้
ผู้วิจยัเสนอข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการเรียนแบบปกติ   

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน(Brain – Based  
Learning : BBL) กบัแบบปกต ิ

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัท าการศึกษากับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนวดัสมัปทวน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดย 
กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/2 จ านวน 29 คน และกลุ่มควบคมุ คือ นกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/1 จ านวน 29 คน 
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ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็น
ฐาน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน แสดงดงัตารางท่ี 7  

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
 

ทักษะการเขียน n 
X  ร้อยละ SD df t Sig. 

ก่อนเรียน 29 33.07 47.24 3.64 28 36.66* .000 
หลงัเรียน 29 57.19 81.07 1.35 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า คะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน 
เท่ากับ 33.07 คิดเป็นร้อยละ 47.24  และค่าเฉล่ียหลงัเรียน  เท่ากับ 57.19 คิดเป็นร้อยละ 81.07 
และจากการทดสอบสถิติที ( t test Dependent) พบว่า คะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานการ
วิจยั ( t = 36.66, p = .000 ) 
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ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

ผลการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน แสดงดงั
ตารางท่ี 8 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ทักษะการเขียน n 
X  ร้อยละ SD df t Sig. 

ก่อนเรียน 29 31.52 45.03 1.18 28 54.78* .000 
หลงัเรียน 29 55.76 79.66 2.29 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า คะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 31.52 คิด
เป็นร้อยละ 45.03  และค่าเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 55.76 คิดเป็นร้อยละ 79.66 และจากการ
ทดสอบสถิติที ( t test Dependent) พบว่า คะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นตามสมมตฐิานการวิจยั ( t = 54.78, p = .000 ) 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน(Brain – Based  
Learning : BBL) กับแบบปกต ิ

ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน(Brain – Based  Learning : 
BBL) กบัแบบปกต ิแสดงดงัตารางท่ี 9 

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การจัดการเรียนรู้ n 
X  ร้อยละ SD df t Sig. 

แบบใช้สมองเป็นฐาน  29 57.19 81.07 1.35 56 4.23* .000 
แบบปกติ 29 55.76 79.66 2.29 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ ทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

3 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 57.19 (คะแนน
เต็ม 70 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 81.07 ส่วนนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีคา่เฉล่ีย 
เท่ากบั 55.76 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 79.66 และจากการทดสอบสถิติที ( t test 
Independent) พบว่า คะแนนทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานสงูกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นตามสมมตฐิานการวิจยั ( t = 4.23, p = .000 ) 

จากการจดักิจกรรมจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผู้วิจยัได้พบจดุเดน่ และจดุด้อยของ
การจดัการเรียนรู้ดงันี ้

จุดเด่น พบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่ตัง้ใจท ากิจกรรมแตล่ะกิจกรรมดี มีความสขุ สนกุสนาน
ในการท ากิจกรรมให้ความร่วมมือ และมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
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แบบฝึกหดัแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทัง้การท างานร่วมกับเพ่ือน ท าให้ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และมีความสามคัคีกนั การแบง่กลุม่เพ่ือแขง่ขนัและชว่ยกนัท ากิจกรรม การเรียนการสอนแบบใหม ่
เพ่ือพฒันาฝึกทกัษะการเขียนแตง่ประโยค เร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ กล้าท่ีจะแสดงออก กล้าท่ีจะถาม
เม่ือสงสัย ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงสิ่งท่ีคิดท่ีแปลกใหม่ออกมา การฝึกทักษะการ
เขียนท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษารู้จกัค าศพัท์มากขึน้ สามารถเขียนประโยคได้หลากหลายรูปแบบ 
สามารถเขียนเล่าเร่ือง เขียนนิทานให้จบได้ มีความชอบในการเขียนมากขึน้ มีความพยายามใช้
ความคดิ เขียน และตัง้ใจอา่นใบความรู้ ตัง้ใจในการท าใบงานท่ีมอบหมายให้ท าในแตล่ะครัง้ถึงใบ
งานนัน้จะมีความยากแต่ทุกคนพยายามครูพยายามให้นักเรียนคนท่ีเขียนไม่ได้โดยการเรียกมา
สะกดกับครูและพยายามกระตุ้นความคิดในตวัเด็กเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดจากใบงาน 
ผู้วิจยัได้จดัท ากิจกรรมท่ีหลากหลายทัง้การเล่านิทาน การเขียนบนัทึก และการเขียนเล่าเร่ืองตาม
จินตนาการ ผู้วิจยัพบวา่ ผู้ เรียนรู้สึกสนกุสนานในการเข้าร่วมท ากิจกรรม มีความมุ่งมัน่ สามคัคีใน
การช่วยกนัค้นหาค าตอบ มีความมัน่ใจ และกล้าแสดงออกมากขึน้ ซึ่งจากการสงัเกตในขณะท า
การทดลองจะพบว่า ผู้ เรียนมีการเสนอกิจกรรมการฝึกทกัษะการเขียนแบบตา่งๆ  ท่ีตนเองชอบให้
ผู้สอนน ามาใช้ท ากิจกรรมเสมอ แสดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนชอบในกิจกรรมท่ีมีการแข่งขนัและร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือนๆ ในห้องเรียนเป็น อาจเป็นเพราะว่าเป็นกิจกรรมท่ีสนุกได้ร่วมได้
แลกเปล่ียน และกระตุ้นการจดจ าในการเขียนให้ดียิ่งขึน้  

กลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ตัง้ใจท างานกลุ่มดี ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกทางความคิดมากขึน้ และแลกเปล่ียนความคิดอย่างสนกุสนาน 
มีการวางแผนในการท างาน และร่วมกนัท างานจนส าเร็จโดยเฉพาะเม่ือมีการแข่งขนั และให้รางวลั 
จะท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น และร่วมมือกนัท างาน ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเปล่ียนแรงเสริมหลายๆ 
รูปแบบ เช่น ให้คะแนนกลุ่ม ให้ค าชมเชย และการสะสมคะแนน ผู้ วิจยัก็จะมีรางวลัมาแจกและ
หากกลุม่ใดหรือผู้ เรียนคนใดท าคะแนนรวมได้สงูท่ีสดุ ผู้วิจยัก็จะแจกรางวลัให้ การใช้ภาษาไทยใน
การฝึกทกัษะการเขียน บางคนมกัเขียนหนงัสือตกหล่นเขียนเป็นภาษาบ้าน ๆ และเขียนหนงัสือผิด 
ผู้ วิจัยแก้ไขโดย แนะน าให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรียกมาสะกด หรือให้นักเรียนได้ไปค้นคว้าท่ี
ห้องสมุด เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยให้คนท่ีท าเสร็จแล้วไปช่วยเพ่ือนท่ียงัไม่เสร็จ และฝึกพฒันาทกัษะ
การเขียน ฝึกใช้ค าศพัท์ภาษาไทย และฝึกเขียนค าศพัท์ แนะน าผู้ เรียนให้แก้ค าท่ีเขียนผิดให้ถกูต้อง  

ด้านความแตกต่างของสติปัญญานกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ มกัจะท าใบกิจกรรมไม่ค่อย
ได้ และเกิดความรู้สึกท้อ โดยเฉพาะใบกิจกรรมท่ีมีการฝึกทกัษะการเขียนแต่งประโยค เขียนเล่า
เร่ือง และเขียนนิทาน โดยจะให้เหตุผลว่าคิดไม่ออก ผู้ วิจัยให้ก าลงัใจและช่วยให้ค าแนะน าโดย
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บอกว่าให้ลองพยายามนึกถึงสิ่งท่ีนกัเรียนชอบ และให้ความสนใจ ให้ท าจนสุดความสามารถไม่
ต้องกลัวว่าจะถูกหรือผิด ผู้ วิจัยให้ค าแนะน าในการท าใบงานซึ่งสิ่งท่ีพบก็คือ นักเรียนกล้าท่ีจะ
ซกัถาม พดูคยุกล้าแสดงความคดิเห็น เม่ือไมเ่ข้าใจกบัผู้วิจยัมากขึน้ ด้านพฤติกรรมของผู้ เรียนบาง
คนแสดงความเบื่อหน่ายท่ีจะฝึกทกัษะการเขียน โดยเฉพาะการเขียนความเรียงยาวๆ เช่น การฝึก
ทกัษะการเขียนเร่ืองจากภาพ และการเขียนนิทาน และการเขียนจดหมาย 

จุดด้อย นกัเรียนบางคนแสดงความเบื่อหน่ายโดยเฉพาะการเขียนความเรียงยาวๆ การ
เขียนเร่ืองจากภาพการเขียนนิทาน ผู้ วิจัยแก้ไขด้วยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริม
พฒันาทักษะของนักเรียน คอยพูดคยุ ซกัถาม และให้ก าลงัใจ คอยให้ค าชมเชย แจกรางวัลกับ
นกัเรียนท่ีเขียนค าศพัท์ถกูต้อง และมีจินตนาการด้านความคิด ในการฝึกทกัษะการเขียนเล่านิทาน
ออกมาได้ดีพร้อมทัง้น าเสนอผลงานของนักเรียนท่ีเขียนถูกต้อง เขียนเล่าเร่ืองได้ดี ทัง้นีไ้ด้เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้แสดงออกทางความคิดได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้นกัเรียนเกิดจินตนาการรัก และมี
ความพยายามฝึกฝน พฒันาทกัษะในการเขียน ผู้ วิจยัส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และ
ท ากิจกรรมการเขียนแบบตา่งๆ รวมถึงการเลือกใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย กระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
ความคดิ กล้าแสดงออกมีจินตนาการฝึกทกัษะในการเขียนตอ่ไป  

จากการด าเนินการแผนการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน การสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทกัษะในการเขียน ผู้วิจยัจึงมีการประเมินผลทบทวนแผนการจดัการเรียนการสอนท่ี
วางไว้ก่อนการสอนระหว่างการสอน และหลงัการสอน เม่ือพบข้อบกพร่องหรือปัญหาท่ีสามารถ
แก้ไขจากการสอนแตล่ะครัง้ ก็เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสอนครัง้ตอ่ไป ซึ่งการสอนพฒันา
ทกัษะเขียนนัน้ เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างซบัซ้อนส าหรับนกัเรียน ดงันัน้จึงควรให้เวลาในการท ากิจกรรม
แผนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นกัเรียนมีความตัง้ใจสนใจอยากมีส่วนร่วมในการอ่านใบความรู้ 
ท าใบงาน กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนแบบต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีความ
พยายามในการเขียน มีจินตนาการท่ีจะเขียนให้ส าเร็จส่งผลให้การจัดกิจกรรมแผนการจัดการ
เรียนรู้พฒันาทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบใช้สมองเป็นฐาน: เพ่ือพฒันา
ทกัษะความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี3  
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอ 

 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain–
Based Learning : BBL) กบัการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งมีขัน้ตอนศกึษาและผลของการศกึษาสรุปได้
ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย   

1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการเรียนรู้แบบปกต ิ

3.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน กบัการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีทกัษะ

การเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติมีทกัษะการเขียน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานมีทกัษะ

การเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2561 ของโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 6 
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โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 335 คน ซึง่แตล่ะโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและลกัษณะของนกัเรียนคล้ายคลึง
กนั 

 
ตาราง 10 จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ช่ือโรงเรียน จ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 (คน) 
โรงเรียนวดัแหลมใต้ 
โรงเรียนพระยาศรีสนุทรโวหาร 
โรงเรียนวดัแจ้ง 
โรงเรียนวดัโพธ์ิ 
โรงเรียนวดับางมะเฟือง 
โรงเรียนวดัสมัปทวน 

63   
58   
43   
56   
57  
58 

รวม 335 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัสมัปทวน สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยท าการสุ่มอย่างง่าย (simple sampling) ด้วยการจบัสลากโรงเรียนจาก 6 โรงเรียนในสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากนัน้สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เพ่ือสุ่มห้องเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ โดยนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นกลุ่มทดลองส่วนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
3/2 เป็นกลุม่ควบคมุ 

 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระท่ี 2  การเขียนมาตรฐาน  
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ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเร่ืองราวใน
รูปแบบตา่ง ๆ เขียนรายงานข้อมลูสาระสนเทศและรายงานการศกึษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตวัชีว้ดั ท 2.1 ป.3/1 คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั ท 2.1 ป.3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ได้ชดัเจน 

ท 2.1 ป.3/3 เขียนบนัทึกประจ าวนั ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู ท 2.1 ป.3/5 เขียน
เร่ืองตามจินตนาการ ท 2.1 ป.3/6 มีมารยาทในการเขียน 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยัคือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14  คาบละ50 

นาที  ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ  การทดลองสอน  12  คาบ และการทดสอบหลงั
เรียน 1 คาบ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ
เขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain - Based  Learning) 2) แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบวดัทกัษะการเขียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีด้ าเนินการดงันี ้ 1) วัดทักษะการเขียนด้วยแบบวดัทักษะการเขียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียน โดยใช้เวลา 2 คาบ เป็นเวลา 50 นาที 
2) ด าเนินการสอนซึง่ผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/1 จดัการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ส่วนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จดัการเรียนรู้แบบปกติโดยใช้
เวลาสอน กลุม่ละ12 คาบ คาบละ 50 นาที 3) เม่ือการด าเนินการสอนเสร็จสิน้ท าการวดัทกัษะการ
เขียนด้วยแบบวดัทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หลงัเรียน 
โดยใช้เวลา 2 คาบ เป็นเวลา 50 นาที 4) ตรวจให้คะแนนแบบวัดทักษะการเขียนแล้วน าไป
วิเคราะห์คา่ทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย ดงันี ้วิเคราะห์ 1)ค่า

ความเท่ียงตรง (IOC) เพ่ือหาคา่ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 2) ค่า
ความยากง่าย (p) และการหาค่าอ านาจจ าแนก (r) 3) ค่าความเช่ือมัน่ของครอนบาค และ
วิเคราะห์ข้อมลูวิจยั ดงันี ้วิเคราะห์ 1) ค่าเฉล่ีย 2) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม โดยใช้  Dependent Samples t-test 
และ Independent Samples  
 

สรุปผลการวิจัย 
การพฒันาทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขัน้ ดงันี ้
1) ขัน้เตรียมสมอง 2) ขัน้เช่ือมโยงความรู้ 3) ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ 4) ขัน้สรุปความรู้ 

และ 5) ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ ส่วนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
ขัน้ ดงันี ้ 

1) ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 2) ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ขัน้สรุปโดยเนือ้หาในการจดัการ
เรียนรู้ ทัง้ 2 รูปแบบมีดงันี ้(1) การเขียนบรรยายจากภาพ (2) การเขียนบนัทึกประจ าวนั (3) การ
เขียนนิทาน (4) การเขียนจดหมายลาครู (5) การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

ผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้
1.คะแนนทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 33.07 คิด
เป็นร้อยละ 47.24 และคา่เฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 57.19 คิดเป็นร้อยละ 81.07 และจากการทดสอบ
สถิติที (t-test Dependent) พบว่า คะแนนทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานการวิจยั (t = 36.66, p = 
.000 ) 

2.คะแนนทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีคา่เฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 31.52 คิดเป็นร้อยละ 45.03 
และค่าเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 55.76 คิดเป็นร้อยละ 79.66 และจากการทดสอบสถิติที ( t-test 
Dependent) พบว่า คะแนนทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นตามสมมตฐิานการวิจยั (t = 54.78, p = .000 ) 

3.ทกัษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของนกัเรียน
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 57.19 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 81.07ส่วนนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 55.76 
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 79.66และจากการทดสอบสถิติที ( t-test Independent) 
พบว่า คะแนนทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นตามสมมตฐิานการวิจยั(t = 4.23, p = .000 ) 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจยัศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการเขียน

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน กบัการเรียนรู้แบบปกต ิมีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1.คะแนนทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเ รียนรู้ภาษาไทยของนักเ รียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการด าเนินการจดัการเรียนการสอน นอกจากนี ้ผู้ วิจยั
พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีขัน้ตอนในการจดักิจกรรม ดงันี ้ ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
เป็นการเตรียมผู้ เรียนให้พร้อมท่ีจะเรียน โดยครูกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การทายปัญหา ซกัถาม ทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา เป็นต้น ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน เป็นการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ครูเสนอบทเรียนใหม่โดยสนทนา
ซกัถาม แล้วให้นกัเรียนศกึษาในบทเรียนหรือหนงัสือเสริมบทเรียน หลงัจากนัน้ร่วมกนัอภิปรายใน
กลุ่ม ปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนดให้ในแผนการสอน เช่น ด าเนินการทดลอง การอภิปราย 
การน าเสนอผลการทดลอง และขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปผล เป็นการสรุปเนือ้หาหลกัและความคิดรวบยอด
ของบทเรียนโดยครูเลือกใช้กิจกรรมสรุปในลกัษณะตา่งๆ เช่น ให้นกัเรียนรายงานผลหน้าชัน้เรียน 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ทดลองร่วมกนั การสงัเกตและการตอบค าถาม การให้นกัเรียนท า
แบบฝึกหดัเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละ
ครัง้ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2544, น.2) สอดคล้องกบัแนวคิดของ (ทิศนา แขมมณี, 
2553) ท่ีว่าการสอนแบบปกติช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ โดยการพูดบอกเล่า 
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อธิบาย ให้ผู้ เรียนได้ซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นการสอนท่ี
ปรากฏอยู่โดยทัว่ไป และสอดคล้องกับ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2545) ท่ีว่าการสอน
แบบปกติเป็นกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือประสบการณ์ตา่งๆ 
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว้ มีล าดบัขัน้
กิจกรรม หรือประสบการณ์เร่ิมตัง้แตง่่ายไปหายากให้เห็นเป็นล าดบั และท่ีส าคญัคือผู้สอนสามารถ
ปฏิบตัไิด้จริง 

2.คะแนนทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการเรียนรู้เร่ืองการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
เนือ้หาท่ีต้องใช้การจินตนาการท่ีซับซ้อนพอสมควรจึงต้องอาศยัวิธีการเรียนไปพร้อมกับการท า
กิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนานในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้จดัท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย
ทัง้การแข่งขนัการเล่านิทานการเขียนบนัทึกและการเขียนเล่าเร่ืองตามจินตนาการ  นอกจากนี ้
ผู้ วิจยัพบว่าผู้ เรียนรู้สึกสนุกสนานในการเข้าร่วมท ากิจกรรมมีความมุ่งมั่นสามคัคีในการช่วยกัน
ค้นหาค าตอบมีความมัน่ใจและกล้าแสดงออกมากขึน้ ซึ่งจากการสงัเกตในขณะท าการทดลองจะ
พบว่าผู้ เรียนมีการเสนอกิจกรรมท่ีตนเองชอบให้ผู้สอนน ามาใช้ท ากิจกรรมเสมอแสดงให้เห็นว่า
ผู้ เรียนชอบในกิจกรรมการเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะวา่เป็นกิจกรรมท่ีสนกุ
และกระตุ้นการจดจ าในการเขียนให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ (Campbell & J, 1978) 
ท่ีกล่าวว่าทกัษะการเขียนจะสามารถพฒันาขึน้ได้ด้วยการได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกตวั
เด็ก ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้และให้โอกาสแก่เด็กได้เผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีต้องแก้ปัญหา ให้โอกาสเด็กได้คิดค้นหรือริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ แปลกๆ คิดและเขียน 
ผลิตผลงานออกมาจากความคิดของตนเองและสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ญาณิศา พึ่งเกตุ, 
2557, น.87) ศกึษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสขุภาพตามทฤษฎีความสามารถแห่งตน เพ่ือพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ เรียนชัน้ประถมศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับวยันัน้ท าให้ผู้ เรียนเกิดความท้าทายและเกิดการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
รวดเร็วดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานควรค านึงถึงกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้ เรียนท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (ค าเพียร ชเูดช, 2553) ท่ีได้ศกึษาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง การอ่านและการเขียน
ค าท่ีมีตัวสะกดชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบใช้สมองเป็นฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบใช้สมอง



  70 

เป็นฐาน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกัเรียนมี
ความสามารถด้านการอา่นและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดได้ดี 

3.คะแนนทักษะการเ ขียน กลุ่มสาระการเ รียนรู้ภาษาไทยของนักเ รียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็น
ฐาน ซึ่งท าให้นกัเรียนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ เรียนวยันี  ้อีกทัง้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานนัน้จะสนับสนุนให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับการใช้
ประสาทสมัผสัรับรู้ข้อมูลพฒันาทกัษะการเขียนภาษาไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้ผ่านการ
รับรู้ และเผชิญสถานการณ์จูงใจน่าสนใจให้น าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเข้าใจ และมีความช่ืน
ชอบในกิจกรรมท่ีสอดรับนักเรียนอีกทางหนึ่ง  จึงเป็นเง่ือนไขท่ีส่งผลให้นกัเรียนได้เรียนรู้พัฒนา
ทกัษะการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ  (Cain R.N. & Cain  G, 2005) ท่ีกล่าว
วา่ กิจกรรมการเรียนตามแนวคดิสมองเป็นฐานนัน้ สามารถส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในบริบท
ท่ีหลากหลายทัง้ในด้านการสร้างแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนการมีภาวะทางอารมณ์ท่ี
เหมาะสม และการใช้สมรรถนะทางสงัคมในกิจกรรมการเรียนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองร่วมมือกบั
ผู้ อ่ืน เพ่ือท างานท่ีสนใจให้ส าเร็จผู้ เรียนจะเรียนด้วยความต่ืนตวั และรู้สึกผ่อนคลายมีการไตร่ตรอง
ในความรู้ท่ีซบัซ้อนผ่านการลงมือปฏิบตัิ และปรับใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงใน
ขณะท่ีกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน  มุ่งเน้นให้ผู้ เ รียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับกรอบบทบาทหน้าท่ีของสมองทัง้สองซีกโดยให้ผู้ เ รียนสัมผัสกับ
สถานการณ์การเรียนด้วยตนเองในลักษณะท่ีมีความเป็นอิสระได้รับการจูงใจ  จากเหตกุารณ์ท่ี
น่าสนใจในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย และปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีคณุภาพได้ผล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (วนัลิดา มาตราช, 2556) 
ท่ีได้พฒันาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียนค าท่ีมี
ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ด้วยการจดักิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้สมองเป็น
ฐาน เร่ือง การพฒันาการอ่านและการเขียนคาท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา มีคะแนนหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1) ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะการเขียน
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยการจดัการเรียนรู้สมองเป็นฐาน  ประกอบแบบฝึกทกัษะ
การเขียนสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทันที เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบแบบฝึกทกัษะการเขียนมีความเหมาะสม ท า
ให้สามารถเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้ 

2) ผู้สอนท่ีจะน าหลกัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ไปใช้ควรจะต้องปรับ
กิจกรรมให้มีความหลากหลายในแต่ละแผนการจดัการเรียนการสอน ถ้าเป็นไปได้ควรไม่ซ า้กนัใน
แตล่ะแผนการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากนกัเรียนจะมีความเบื่อง่าย เพราะสามารถคาดเดาได้
วา่จะมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรตอ่ไป ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อยลง ซึ่ง
กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบมากคือ กิจกรรมท่ีมีการแข่งขนักบัเพ่ือนๆในห้องเรียนดงันัน้ผู้สอนควรหา
กิจกรรมการเขียนท่ีมีการแข่งขันท่ีหลากหลายมาให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยู่เสมอในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนการสอน 

3) ผู้ สอนควรแจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครัง้ เช่น ผลการตรวจใบงาน การท า
แบบฝึกหดัและผลการท าแบบทดสอบย่อย เพ่ือให้นกัเรียนได้ตรวจสอบความรู้และความเข้าใจท า
ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือ้หาท่ีถกูต้องยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทัง้สองแบบ ควรน าไปปรับใช้ศึกษาวิจัยกับ

รายวิชาในระดบัชัน้อ่ืนๆ รวมทัง้น าไปศึกษาผลโดยเปรียบเทียบกับวิธีการจดัการเรียนรู้แบบอ่ืน 
เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดรวบยอด การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ และ
บทบาทสมมตุ ิ

2) ควรศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ของการจดัการเรียนรู้ทัง้สองแบบ ท่ีมีผลตอ่ตวัแปรอ่ืน 
เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง หรือความรักในการ
อา่น เป็นต้น 

3) ควรมีการศกึษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ให้เข้าใจก่อนจะจดัท า
แผนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ผู้ เรียน 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

ผู้เช่ียวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. อาจารย์ ดร.สมุาลี  เชือ้ชยั อาจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางเกษร  แสงโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ 

     สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     โรงเรียนวดัสมัปทวน 

3. นางสาวอรวรรณ  ศวิาภรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 

     สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     โรงเรียนวดัแหลมใต้(สตุสนุทร) 

ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางภาษาไทย 

1. อาจารย์ ดร.สมุาลี  เชือ้ชยั อาจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางเกษร  แสงโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ 

     สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     โรงเรียนวดัสมัปทวน 

3. นางสาวอรวรรณ  ศวิาภรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 

     สอนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     โรงเรียนวดัแหลมใต้(สตุสนุทร) 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

    ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

    แบบวดัทกัษะการเขียน  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การเขียน     เวลา 12 คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ  เวลา   2 คาบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมลูสาระสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ตัวชีวั้ด 

 ท 2.1 ป. 3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้อย่างชดัเจน 

 ท 2.1 ป. 3/6 มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ 

การเขียนบรรยายจากภาพเป็นการเขียนบอกเล่าเร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้โดยมีจดุประสงค์

เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจเน้นเนือ้หาสาระได้ครบถ้วนชดัเจน และตรงประเดน็ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การเขียนบรรยายจากภาพ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถสรุปสาระส าคญัของการเขียนบรรยายได้ (K) 

2. นกัเรียนเขียนบรรยายภาพพร้อมตัง้ช่ือเร่ืองให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาพได้ (P) 

3. นกัเรียนรับผิดชอบและมุง่มัน่ในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย (A) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสมอง (เวลา 10 นาท)ี  

1. ครูน าผลไม้แอปเปิล้มาแสดงให้นกัเรียนดหูน้าชัน้เรียนแล้วให้นกัเรียนทุกคนร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นบอกลักษณะของแอปเปิล้ เช่น“แอปเปิล้ลูกใหญ่สีแดงสดมีรอยช า้มีก้านสี

น า้ตาลเข้ม”  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เช่ือมโยงความรู้ (เวลา 35 นาท)ี  

1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง การเขียนบรรยาย โดยครูให้ค าแนะน าในสิ่งท่ี

นกัเรียนสงสยั 

2. ครูน าภาพ มาให้นกัเรียนสงัเกตและตัง้ค าถามสิ่งท่ีอยู่ในภาพและให้นกัเรียนลองแต่ง

ประโยคสัน้ๆเพ่ือทดสอบดวูา่นกัเรียนสงัเกตเห็นอะไรในภาพบ้างครูยกตวัอยา่ง 

 

จากภาพนีค้รูตัง้ช่ือ เร่ือง ทะเลแห่งความสขุ โดยบรรยายว่าวนันีอ้ากาศแจ่มใสครอบครัว

ของบอยและโบไปเท่ียวทะเลท่ีหัวหินกัน  คุณพ่อกับบอยเล่นน า้ทะเล  โบวิ่งเล่นบนหาดทราย    
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ส่วนคณุแม่ซือ้อาหารกับแม่ค้าท่ีชายหาด  ทกุคนในครอบครัวมีสีหน้าท่ีสดใส มีความสขุ  คณุพ่อ

บอกว่าถ้าเรามีความสุขจะท าให้สุขภาพและจิตใจดีไปด้วย  นอกจากนีย้งัท าให้เราได้ใช้เวลาใน

วนัหยดุท ากิจกรรมร่วมกนัอีกด้วย 

3. ครูติดภาพการละเล่นเด็กไทยบนกระดานให้นกัเรียนเขียนบรรยายเล่าเร่ืองสัน้ๆให้มี

เนือ้ความท่ีสมัพนัธ์กบัภาพพร้อมตัง้ช่ือเร่ืองให้นา่สนใจ 

 

4. ครูสุ่มแยกให้นกัเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนครูและเพ่ือนร่วมกนัปรับเป็น

ให้ข้อเสนอแนะ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ (เวลา 25 นาท)ี 

1. ครูทบทวนเร่ืองการเขียนบรรยายและท าใบงานที่ 1 เร่ืองการเขียนบรรยายโดยให้

นกัเรียนเลือกภาพท่ีก าหนด ดงันี ้

1) โรงเรียนของเรา 

2) ครอบครัวของฉนั 

3) สตัว์เลีย้งของฉนั 

4) อาหารจานโปรด 

5) สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีฉนัชอบ 
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จากนัน้เขียนบรรยายด้วยตวับรรจงเตม็บรรทดัไมต่ ่ากว่า 5บรรทดั 

2. ครูแบ่งกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนให้เพ่ือนฟังแล้วร่วมกันแสดงความ

คดิเห็นและตรวจสอบความถกูต้อง 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปความรู้ (เวลา 10 นาท)ี 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพพร้อมกนัอีกครัง้แล้วบนัทึก

ลงสมดุ   

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประยุกต์ใช้ความรู้ (เวลา 20 นาท)ี 

1. นกัเรียนน าความรู้ เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพไปปรับใช้ โดยครูน าภาพในส่ือ

โทรทศัน์และในวิชาอ่ืนๆ มาให้นกัเรียนบรรยายจากภาพ 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

1. ภาพประกอบเนือ้เร่ือง  

2. ใบความรู้ เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ 

3. ใบงานท่ี 1 เร่ือง การเขียนบรรยาย 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ-เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1. บอกวิธีการสรุปสาระส าคญั

ของการเขียนบรรยายได้ (K) 

 

1. สงัเกตการตอบค าถาม-การ

ตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็น 

คะแนน 5 ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2ปฏิบตัิได้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไมต่รงตาม

เกณฑ์ 

2. เขียนบรรยายภาพพร้อมตัง้ช่ือ

เร่ืองให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กบัภาพ (P) 

 

 

1. ตรวจผลงาน-ผลงาน 

2. สงัเกตความสนใจการเรียน-

ความสนใจเรียน/ตัง้ใจเรียน 

คะแนน 5 ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2 ปฏิบตัิได้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไมต่รงตาม

เกณฑ์ 

3. รับผิดชอบและมุง่มัน่ในการ

ท างานท่ีได้รับมอบหมาย(A) 

 

1. ตรวจแบบทดสอบ-

แบบทดสอบ 

2. ตรวจใบงาน-ใบงาน 

3. สงัเกตการแสดงความคิดเห็น-

การตัง้ค าถาม/ค าตอบและ

มารยาทในการเขียน 

คะแนน 5 ปฏิบตัิได้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัิได้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2 ปฏิบตัิได้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไมต่รงตาม

เกณฑ์ 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ ……………………………… ผู้สอน 

       (นางธญัญรัตน์ อยุโต) 

………/………/…… 
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ใบความรู้ เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ 

การเขียนบรรยายจากภาพเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกบัการใช้จินตนาการของนกัเรียน

โดยดจูากรายละเอียดตา่งๆจากภาพพืน้ฐานในการสร้างจินตนาการเขียนเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ

หรือให้ความสนกุสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อา่นการเขียนบรรยายจากภาพต้องเรียบเรียงเร่ืองราวตา่งๆ

จากภาพให้มีความตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

จินตนาการคือความคดิท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตในอดีตสู่อนาคตหรือ

เช่ือมโยงเป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเร่ืองราวขึน้มาจากความคิดของ

นกัเรียนเอง 

หลักการเขียนเร่ืองการเขียนบรรยายจากภาพ 

1. ดภูาพพิจารณารายละเอียดตา่งๆจากภาพให้ครบถ้วน 

2. จินตนาการผกูโยงเร่ืองราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเช่ือมโยงเป็นเหตกุารณ์

เป็นเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ในสภาพปัจจบุนั 

3. สร้างความคดิค านงึโดยใช้ความเป็นจริงวา่จะมีใครท าอะไรท่ีไหนอย่างไรหรือเหตกุารณ์

ท่ีสมจริงเป็นพืน้ฐาน 

4. ล าดบัเหตกุารณ์ก่อน-หลงัเรียบเรียงเร่ืองราวให้ตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นจนจบ 

5. เลือกใช้ค าภาษาท่ีสภุาพถกูกาลเทศะและเขียนบรรยายเลา่ความให้ตอ่เน่ือง 

6. ตัง้ช่ือเร่ืองให้นา่สนใจและสอดคล้องเหมาะสมกบัภาพและเนือ้เร่ือง 

7. เขียนด้วยลายมือบรรจงให้อา่นง่ายเรียบร้อยจบประโยคเว้นวรรคให้ชดัเจน 

………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานท่ี 1  เขียนบรรยาย 

ค าชีแ้จงเขียนบรรยายพร้อมวาดภาพและเขียนตวับรรจงเตม็บรรทดัไมต่ ่ากวา่ 5 บรรทดั 

 

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การเขียน     เวลา 12 คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการเขียนบันทกึประจ าวัน (1)  เวลา   2 คาบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมลูสาระสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ตัวชีวั้ด 

ท 2.1 ป. 3/1 คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

ท 2.1ป. 3/3  เขียนบนัทกึประจ าวนั 

ท 2.1 ป. 3/6  มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ  

การเขียนบันทึกประจ าวัน เป็นการเขียนเร่ืองราวส่วนตัวเก่ียวกับสิ่ง ท่ีพบเห็นหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ด้วยภาษาของตนเอง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดง

ความรู้สกึตอ่เหตกุารณ์นัน้ได้และเพ่ือเตือนความทรงจ า 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

การเขียนบนัทกึประจ าวนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนบอกวิธีการสรุปสาระส าคญัของการเขียนบนัทกึประจ าวนัได้ (K)  

2. นกัเรียนเขียนบนัทกึประจ าวนัได้ถกูต้องตามรูปแบบได้ (K)  

3. นกัเรียนบอกประโยชน์ของการเขียนบนัทึกประจ าวนัได้ (A) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมสมอง (เวลา 10 นาที) 

 1. ครูซกัถามนกัเรียนวา่ในชีวิตประจ าวนันกัเรียนเคยเขียนบนัทึกไหมพร้อมให้เล่าเร่ืองราว

และมีความรู้สกึอยา่งไรกบัผลงานของตนเอง 

 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เช่ือมโยงความรู้ (เวลา 35 นาที)  

1. นักเรียนศึกษา ใบความรู้เร่ือง การเขียนบนัทึกประจ าวันโดยครูช่วยแนะน าในสิ่งท่ี

นกัเรียนสงสยั 

2. ครูให้นกัเรียนศกึษาตวัอย่างบนัทึกประจ าวนัแล้วนกัเรียนร่วมสนทนาเก่ียวกบัรูปแบบ

และเนือ้ความในการบนัทกึครูน าบตัรค าเวลาและภาพกิจกรรมท่ีปฏิบตัใิห้นกัเรียนดแูล้วให้นกัเรียน

จบัคูแ่ละพดูอธิบายเพิ่มเตมิ 

3. นกัเรียนท า ใบงานท่ี 2 เร่ือง การเขียนบนัทึกประจ าวนัแล้วช่วยกนัตรวจสอบความถกู

ต้อง 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ (เวลา 25 นาที)  



  91 

1. นกัเรียนร่วมกนัวางแผนเขียนบนัทกึประจ าวนัโดยระบวุนัเวลาอย่างละเอียดแล้วท าเป็น

สมดุบนัทกึสง่ครูประจ าทกุสปัดาห์  

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุปความรู้ (เวลา 10 นาที)  

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองการเขียนบนัทกึประจ าวนัพร้อมกนัอีกครัง้แล้วบนัทึกลง

สมดุ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ (เวลา 20 นาที) 

1. นักเรียนน าความรู้เร่ืองการเขียนบนัทึกประจ าวันไปใช้ โดยให้นักเรียนเขียนบนัทึก

ประจ าวนัของตนเอง  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั 

2. ตวัอยา่งการเขียนบนัทกึประจ าวนั 

3. บตัรค าเวลาและภาพกิจกรรม 

4. ใบงานท่ี 2 เร่ืองการเขียนบนัทกึประจ าวนั, ใบงานท่ี 3 เร่ืองการคดัลายมือ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ-เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1. บอกวิธีการสรุปสาระส าคญั
ของการเขียนบนัทกึประจ าวนั
ได้(K)   

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญัได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญัไมไ่ด้ 

2. เขียนบนัทึกประจ าวนัได้ถกูต้อง

ตามรูปแบบได้ (K)  

 

 

 

ตรวจใบงาน-ใบงาน 

 

คะแนน 5 ปฏิบตัไิด้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัไิด้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2 ปฏิบตัไิด้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไมต่รงตามเกณฑ์ 

3. บอกประโยชน์ของการเขียน

บนัทกึประจ าวนัได้ (A) 

 

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกประโยชน์ได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกประโยชน์ไมไ่ด้ 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ลงช่ือ ……………………… ผู้สอน

        (นางธญัญรัตน์ อยุโต) 

         ……/……./…... 
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ใบความรู้ เร่ือง การเขียนบันทกึประจ าวัน 

การเขียนบนัทึกประจ าวนั เป็นการบนัทึกส่วนตวัเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีผ่านมา ถึงเหตกุารณ์

จริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยภาษาของผู้บนัทึก ซึ่งอาจแสดงความคิดเห็น หรือความรู้สึกตอ่

เหตกุารณ์นัน้ๆ ด้วยก็ได้ การบนัทกึนีถื้อเป็นหลกัฐานและเคร่ืองเตือนความจ าได้วิธีหนึ่ง  

หลักการเขียนบันทกึประจ าวัน  

1. เขียนวนั เดือน ปี ท่ีเขียนบนัทกึให้ครบถ้วน 

2. เขียนเร่ืองหรือเหตกุารณ์ตามความเป็นจริงท่ีได้เกิดขึน้กับตวัเรา หรือคนท่ีเราสนใจจะ

กลา่วถึง 

3. ภาษาอย่างไม่เป็นทางการ เข้าใจง่าย และถ้าประสงค์จะให้ไพเราะสละสลวยเพียงใด 

ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ เขียน 

4. ใช้ถ้อยค าสภุาพ ไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ท่ีกลา่วถึงหรือกระทบแก่ผู้ใด กลุม่ใด 

5. เขียนให้ได้ใจความส าคญั แสดงความคดิ ความรู้สกึ และข้อเสนอแนะตา่งๆ  

 

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ตัวอย่างการเขียนบันทกึประจ าวัน 

12 สิงหาคม 2559 

 วนันีเ้ป็นวนัแม่ เราและน้องโบ รวมเงินกันซือ้พวงมาลยัดอกมะลิกราบอวยพรแม่ แม่ดีใจ 

กอดหอมแก้ม และบอกวา่พวกเราทกุคนรักแม่ 

 แม่บอกว่า วันนีเ้ป็นวันของแม่ แม่เลยท าอาหารพิเศษ ส าหรับทุกคนรวมทัง้พ่อด้วย ต้ม

ดอกไม้จีนกระดกูหม ูผดักระเพราเนือ้ แกงขีเ้หล็ก ปลาสลิดทอด 

 อร่อยมากเลยแมจ่า๋ รักแมม่ากท่ีสดุ 

 ตอนเย็นพอ่พาแม ่และพวกเราไปร่วมถวายพระพรพระแมข่องแผน่ดนิกบัทาง อบต.  

23 มิถนุายน 2560 

 วนันีด้ขู่าวจากโทรทศัน์ เห็นฝงูลิงหลายตวัออกจากป่ามาเดินท่ีถนน รถยนต์ท่ีผ่านไปมาก็

ตา่งหยดุรถอยูห่า่งๆ  ลิงบางตวัก็กล้าๆ กลวัๆ รถยนต์ บางตวัก็เฉียดมาท่ีรถ มาขออาหาร แตไ่ม่ถึง

ขัน้ท าร้ายชีวิต เจ้าหน้าท่ีอุทยานบอกว่าลิงเคยชิน เพราะถนนสายนีค้นชอบจอดรถและให้อาหาร

มนับอ่ยจนมนัเสียนิสยัไม่ยอมหาอาหารในป่ากินเอง น่าสงสารมนัเหมือนกันเพราะคนท่ีชอบจอด

รถย่ืนอาหารให้มนัจนมนัเสียนิสยั แตก็่โลง่ใจเม่ืออทุยานก าหนดเวลาห้ามรถยนต์ผา่นไปมาแล้ว  

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ใบงานท่ี2 

การเขียนบันทกึ 

ค าชีแ้จงเขียนบนัทกึเหตกุารณ์ประจ าวนัของตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…. 
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ใบงานท่ี 3 

การคัดลายมือ 

 

ค าชีแ้จงคดัลายมือจากเนือ้เพลงด้วยตวับรรจงคร่ึงบรรทดั 

บ้านเมืองของเรา มีพระเจ้าแผน่ดนิ 

ชาวไทยทัง้สิน้ เคารพบชูา 

เพราะบ้านเมืองไทย อยูไ่ด้นานมา 

ก็เป็นเพราะวา่ ทรงชว่ยปอ้งกนั 

ไทยจงึร่มเย็น เป็นสขุทัว่ไป 

ไมว่า่อยูไ่หน ร่วมรักผกูพนั 

เมืองไทยเป็นสขุ อยูท่กุคืนวนั 

เพราะมีมิ่งขวญั ของเราชาวไทย 

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

โดยจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การเขียน     เวลา 12 คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ  เวลา   2 คาบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐานท 2.1 ใช้กระบวนการการเขียนเขียนส่ือสารเขียนเรียงความย่อความและเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชีวั้ด 

ท 2.1 ป. 3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้ชดัเจน 

ท 2.1 ป. 3/6 มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ 

การเขียนบรรยายเป็นการเขียนบอกเล่าเร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้

ผู้อา่นเข้าใจเน้นเนือ้หาสาระได้ครบถ้วนชดัเจน และตรงประเดน็ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การเขียนบรรยายจากภาพ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถสรุปสาระส าคญัของการเขียนบรรยายได้ (K) 

2. นกัเรียนเขียนบรรยายภาพพร้อมตัง้ช่ือเร่ืองให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาพได้ (K) 

3.  นกัเรียนบอกประโยชน์ของการเขียนบรรยายจากภาพได้ (A) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน(เวลา 20 นาที) 

 1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้(เวลา 60 นาที) 

 2. ครูสนทนากับนักเรียนสมมุติว่าถ้าพ่อหรือแม่เกิดเจ็บป่วยเราจะดูแลท่านอย่างไร ให้

นกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูช่วยสรุปแล้วให้นักเรียนจับคู่อ่านนิทานเร่ือง เด็กชาย

มงักร บ้านโป่ง และชว่ยกนัสรุปแสดงความคดิเห็นจากนิทานท่ีอ่านครูจะคอยชีแ้นะใจความส าคญั

ของเร่ือง 

 3. นกัเรียนอ่านตวัอย่างแผนภาพโครงเร่ือง เด็กชายมงักร บ้านโป่ง โดยครูอธิบายล าดบั

ตามหวัข้อแผนภาพโครงเร่ือง ให้นกัเรียนฝึกจบัประเด็นจากเร่ืองตามล าดบัข้อและความรักสาย

สมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

 4. นกัเรียนอา่นบทอา่น เร่ือง รักสดุหวัใจ แล้วร่วมกนัสรุปแสดงความคิดเห็น ซึ่งครูจะคอย

ชีแ้นะอธิบายการน าบทอ่าน เร่ือง รักสุดหัวใจ แยกเป็นประเด็นต่างๆ ท า ใบงานท่ี 1 เร่ืองเขียน

แผนภาพโครงเร่ือง 

 5. ครูทบทวนแผนภาพโครงเร่ือง รักสุดหวัใจ และให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปว่าความรักของ

พ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ครูช่วยสรุปและอธิบายการเขียนบรรยาย แล้วให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้เร่ือง 

การเขียนบรรยาย 
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 6. นกัเรียนจบัคูร่่วมกนัแสดงความคดิเห็นโดยครูคอยเป็นผู้ ชีแ้นะ ท าใบงานท่ี 2 เร่ืองเขียน

บรรยายภาพ 

 7. ครูสนทนาซกัถามให้นกัเรียนตอบเก่ียวกบัลกัษณะของเพ่ือนๆ ท าใบงานท่ี 3 เร่ืองเขียน

บรรยายลกัษณะของคน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป(เวลา 20 นาที) 

 1. นกัเรียนน าผลงานจากใบงานท่ี 1, 2, 3 มาน าเสนอผลงานแล้วร่วมกันแสดงความ

คดิเห็นและแก้ไข ปรับปรุงผลงาน  

 2. ครูให้นกัเรียนน างานท่ีได้รับมอบหมายออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียนให้เพ่ือนฟังทีละคน 

แล้วครูจะสรุปเร่ืองราวจากสิ่งท่ีนักเรียนออกมาน าเสนอ และเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดแล้วซักถาม

นกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนสามารถเขียนบรรยายเร่ืองต่างๆ ได้ครบถ้วนตรง

ประเดน็ 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

1. นิทาน เร่ือง เดก็ชายมงักรบ้านโป่ง 

2. ตวัอยา่งแผนภาพโครงเร่ือง การเขียนบรรยาย 

3. บทอา่น เร่ือง รักสดุหวัใจ 

4. ใบความรู้ เร่ืองการเขียนบรรยาย 

5. ใบงานท่ี 1 เร่ือง เขียนแผนภาพโครงเร่ือง , ใบงานท่ี 2 เร่ืองเขียนบรรยายภาพ, ใบงานท่ี 

3 เร่ืองเขียนบรรยายลกัษณะของคน 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีการ-เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1. บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญั

ของการเขียนบรรยายได้ (K) 

 

 

 

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญัได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกวิ ธีการ สรุปสาระส าคัญ

ไมไ่ด้ 

2. เขียนบรรยายภาพพร้อมตัง้ช่ือ

เร่ืองให้เหมาะสม และสอดคล้อง

กบัภาพได้ (P) 

 

 

 

 

 

ตรวจใบงาน-ใบงาน 

 

คะแนน 5 ปฏิบตัไิด้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัไิด้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2 ปฏิบตัไิด้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไม่ตรงตาม

เกณฑ์ 

3. บอกประโยชน์ของการเขียน

บรรยายจากภาพได้ (A) 

 

 

 

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

 

 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกประโยชน์ได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกประโยชน์ไมไ่ด้ 

 

 



  102 

บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ ………………………… ผู้สอน 

       (นางธญัญรัตน์ อยุโต) 

..………/……………/……… 
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ใบความรู้ 

เร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพ 

การเขียนบรรยายจากภาพเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกบัการใช้จินตนาการของนกัเรียน

โดยดจูากรายละเอียดตา่งๆจากภาพพืน้ฐานในการสร้างจินตนาการเขียนเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ

หรือให้ความสนกุสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อา่นการเขียนบรรยายจากภาพต้องเรียบเรียงเร่ืองราวตา่งๆ

จากภาพให้มีความตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

จินตนาการคือความคดิท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตในอดีตสู่อนาคตหรือ

เช่ือมโยงเป็นเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเร่ืองราวขึน้มาจากความคิดของ

นกัเรียนเอง 

หลักการเขียนเร่ืองการเขียนบรรยายจากภาพ 

1. ดภูาพพิจารณารายละเอียดตา่งๆจากภาพให้ครบถ้วน 

2. จินตนาการผกูโยงเร่ืองราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเช่ือมโยงเป็นเหตกุารณ์

เป็นเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ในสภาพปัจจบุนั 

3. สร้างความคดิค านงึโดยใช้ความเป็นจริงวา่จะมีใครท าอะไรท่ีไหนอย่างไรหรือเหตกุารณ์

ท่ีสมจริงเป็นพืน้ฐาน 

4. ล าดบัเหตกุารณ์ก่อน-หลงัเรียบเรียงเร่ืองราวให้ตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นจนจบ 

5. เลือกใช้ค าภาษาท่ีสภุาพถกูกาลเทศะและเขียนบรรยายเลา่ความให้ตอ่เน่ือง 

6. ตัง้ช่ือเร่ืองให้นา่สนใจและสอดคล้องเหมาะสมกบัภาพและเนือ้เร่ือง 

7. เขียนด้วยลายมือบรรจงให้อา่นง่ายเรียบร้อยจบประโยคเว้นวรรคให้ชดัเจน 

……………………………………………………………………… 
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นิทาน  เร่ือง เดก็ชายมังกร บ้านโป่ง 

ชายผู้หนึ่ง ช่ืออวบ บ้านโป่ง มีลกูชายอยู่หนึ่งคน ช่ือเด็กชายมงักร บ้านโป่ง เด็กชายมงักร

อายไุด้สิบสองปี ไปเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนทกุวนั ตาอวบอายปุระมาณห้าสิบปี มีสวนเล็กๆ อยู่หลงั

บ้าน และแกท ามาหากินในทางปลูกต้นไม้ขาย เวลาเช้าแกต่ืนแตย่ ่ารุ่งไปรดน า้ต้นไม้ทุกวนั เวลา

กลางวนัแกก็ขดุท้องร่องบ้าง ตอนต้นไม้บ้าง 

วันหนึ่ง ตาอวบไปรดน า้ต้นไม้พลัดตกลงไปในท้องร่อง ขาของแกเคล็ดไป แกก็เดิน

กระย่องกระแย่ง พอรุ่งขึน้เด็กชายมงักรต่ืนแต่เช้าฉวยกระป๋องสงักะสีได้ ก็รีบไปรดน า้ต้นไม้แทน

ด้วยเห็นวา่บดิาขาเจ็บจะท างานไมไ่หว 

ตาอวบต่ืนนอนก็เดนิกระโผลกกะเผลกลงมาจากเรือนจะไปรดน า้ต้นไม้ พอแกเห็นเด็กชาย

มงักรก าลงัรดน า้ต้นไม้อยู ่แกก็นัง่ลงท่ีม้ายาวในสวนร้องถามวา่ “มงักร เจ้าไมไ่ปโรงเรียนหรือ” 

เด็กชายมงักรตอบว่า “โรงเรียนเปิดเรียนถึงเก้านาฬิกา ฉันเห็นว่าพ่อขาเคล็ด ฉันก็รดน า้

ต้นไม้เสียก่อนแล้วก็ไปทนั” 

ตาอวบก็นัง่ดลููกของแกท างานแทนแกในเวลาท่ีแกป่วย แกก็ยิ่งมีความรักลูกมากขึน้ พอ

เด็กชายมงักรรดน า้ต้นไม้เสร็จแล้ว ก็เดินยิม้ไปด้วยความยินดีเพราะว่าเขาได้แสดงให้บิดาเห็นว่า 

เขามีความรักใคร่บดิามากเทา่ใด เดก็ชายมงักรกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบแตง่ตวัไปโรงเรียน ตาอวบก็ไม่

ต้องรดน า้ต้นไม้จนกวา่ขาจะหายเคล็ด 

ที่มา : พระยาศกึษาสมบรูณ์ (ม.ล.แหยม อินทรางกรู) 

จากหนงัสือ นิทานสภุาษิต ของ กระทรวงศกึษาธิการ 
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ตัวอย่างแผนภาพโครงเร่ืองการเขียนบรรยาย 

 

เร่ืองเดก็ชายมังกรบ้านโป่ง 
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บทอ่าน เร่ือง รักสุดหัวใจ 

 ทกุคนย่อมเกิดจากความรักของพ่อแม่ และด้วยความรักนีเ้อง ท่านจึงคอยดแูลท าหน้าท่ี

เลีย้งดลูกูจนเตบิใหญ่แม้ลกูจะเป็นผู้ใหญ่ หรืออาจแยกครอบครัวไปแล้ว พอ่แมก็่ยงัหว่งใยอยูเ่สมอ 

 ชีวิตของสตัว์บางชนิด เช่น นกเงือก ให้แง่คิดแก่คนเราได้อย่างดี เม่ือมนัสร้างรัง แม่นกจะ

ขงัตวัและฟักไข่อยู่ในโพรงไม้ ดแูลลกูนกอย่างทะนถุนอมและไม่จากไปไหน พ่อนกจะท าหน้าท่ีหา

อาหารมาปอ้นด้วยความรักและห่วงใย ระหว่างนีพ้่อนกจะผอมมาก เพราะอาหารท่ีหาได้จะน ามา

ให้แมน่กและลกูนกเกือบหมด เหลือเป็นสว่นของตนเพียงเล็กน้อย 

 เม่ือลูกนกแข็งแรงพอท่ีจะบินได้แล้ว แม่นกจะจิกโพรงไม้ออกมา พ่อนกจะฝึกสอนให้บิน 

จนกวา่แมน่กและลกูทกุตวัจะแข็งแรง และแยกจากอกพอ่แมไ่ปมีชีวิตอิสระตอ่ไป 

 แมน่กพอ่นกเงือกได้ท าหน้าท่ีเลีย้งลกูของตนด้วยความรักและห่วงใย พ่อแม่ของเราก็เลีย้ง

ดลููกด้วยความรักอย่างสุดหัวใจ เราทุกคนจึงควรดแูลท่านตอบด้วยความกตญัญูและเคารพรัก

อยา่งสดุหวัใจเชน่กนั 

ที่มา : หนงัสือเรียนภาษาพาทีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
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ใบงานท่ี 1 เขียนแผนภาพโครงเร่ือง 

ค าชีแ้จง  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองจากเร่ืองรักสดุหวัใจ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานท่ี 2  เขียนบรรยายภาพ 

ค าชีแ้จงดภูาพแล้วเขียนบรรยายเก่ียวกบัภาพตามหวัข้อท่ีก าหนด 

ที่มา : มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัหนว่ยการเรียนรู้ท่ี9เร่ืองสร้างสรรค์การเขียน 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

ใบงานท่ี 3 เขียนบรรยายลักษณะของคน 
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ค าชีแ้จงจบัคูก่บัเพ่ือนแล้วเขียนบรรยายรูปร่างหน้าตาของเพ่ือนพร้อมวาดภาพเพ่ือนแล้วน ามา 

แลกเปล่ียนกนัอ่าน 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  
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โดยจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การเขียน     เวลา 12 คาบ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการเขียนบันทกึประจ าวัน (1)  เวลา2  คาบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 2 การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ตัวชีวั้ด 

ท 2.1 ป. 3/1 คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 

ท 2.1ป. 3/3เขียนบนัทกึประจ าวนั 

ท 2.1 ป. 3/6มีมารยาทในการเขียน 

สาระส าคัญ  

การเขียนบันทึกประจ าวัน เป็นการเขียนเร่ืองราวส่วนตัวเก่ียวกับสิ่ง ท่ีพบเห็นหรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ด้วยภาษาของตนเอง โดยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดง

ความรู้สกึตอ่เหตกุารณ์นัน้ได้และเพ่ือเตือนความทรงจ า 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

การเขียนบนัทกึประจ าวนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถสรุปสาระส าคญัของการเขียนบนัทึกประจ าวนัได้(K)  

2. นกัเรียนเขียนบนัทกึประจ าวนัได้ถกูต้องตามรูปแบบได้ (K)  

3. นกัเรียนบอกประโยชน์ของการเขียนบนัทึกประจ าวนัได้ (A) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน(เวลา 15 นาที) 

1. นกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง สดดีุมหาราชา แล้วสนทนาร่วมกนัพร้อมครูเก่ียวกบัเนือ้เพลง

ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุท่ีมีต่อปวงชนชาวไทยทัง้ประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูิพลอดลุยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จกัรีนฤบดินทราสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ท่ีเสดจ็สวรรคตแล้ว กบั สมเดจ็พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้(เวลา 70 นาที) 

 2. ครูอธิบายความส าคญัของ 3 สถาบนั (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ท่ีคนไทยทัง้

ประเทศรัก เคารพ เทิดทนู จงรักภกัดี ตลอดมาจนปัจจบุนั  

 3. นกัเรียนจบัคูอ่า่นบทร้อยกรอง ชาต ิศาสน์ กษัตริย์ และผลดักนัอ่านคนละ 1 บรรทดั ครู

อธิบายความหมายของบทร้อยกรองคือ ความรักของชนชาวไทยท่ีมีต่อพระเจ้าแผ่นดินทุกยุคทุก

สมยั แล้วให้ฝึกคดัลายมือ ในใบงานท่ี 4 เร่ือง 

 4. ครูทบทวนเร่ือง การเขียนบรรยายจากภาพเล่าถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆ ให้เข้าใจชดัเจน 

แล้วให้นกัเรียนเขียนเร่ืองจากภาพ ในใบงานท่ี 5 เร่ือง 
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 5. ครูทบทวนการแต่งเร่ืองจากภาพของผลงานนกัเรียนโดยนักเรียนน าผลงานท่ีครูได้

มอบหมายให้มาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 6. ครูอธิบายการเขียนบนัทึกประจ าวนัมีหลกัการคือ ต้องระบวุนัท่ี เดือน ปี ให้ครบถ้วน 

เขียนเร่ืองหรือเหตกุารณ์ท่ีเป็นจริง ภาษาเข้าใจง่าย ใช้ค าสภุาพ มีใจความส าคญั แสดงความคิด 

และข้อเสนอแนะตา่งๆ พร้อมทัง้ให้นกัเรียนศกึษาใบความรู้เร่ือง การเขียนบนัทกึประจ าวนั   

 7. นกัเรียนอ่านตวัอย่างการบนัทึกประจ าวนัในใบความรู้เร่ือง การเขียนบนัทึกประจ าวนั 

แล้วเขียนบนัทกึเหตกุารณ์ประจ าวนัของตนเองใน ใบงานท่ี 6 เร่ือง ความยาวไมเ่กิน 6 บรรทดั 

 ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป(เวลา 15 นาที)  

 1. นักเรียนน าเสนอผลงานการเขียนบนัทึกท่ีครูมอบหมายให้ ครูและนักเรียนช่วยกัน

ปรับปรุงการเขียนบนัทกึ 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. บทร้อยกรอง ชาต ิศาสน์ กษัตริย์  

2. ใบความรู้ เร่ืองการเขียนบนัทกึประจ าวนั 

3. ตวัอยา่งการเขียนบนัทกึประจ าวนั 

4. ใบงานท่ี 4 เร่ืองการคดัลายมือ, ใบงานท่ี 5 เร่ืองการแตง่เร่ืองจากภาพ, ใบงานท่ี 6 เร่ือง 

การเขียนบนัทึก 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ-เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

1. บอกวิธีการสรุปสาระส าคญัของ

การเขียนบนัทึกประจ าวนัได้(K)  

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญัได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกวิธีการ สรุปสาระส าคญัไมไ่ด้ 

2. เขียนบนัทกึประจ าวนัได้ถกูต้อง

ตามรูปแบบได้ (P)  

 

 

ตรวจใบงาน-ใบงาน 

 

คะแนน 5 ปฏิบตัไิด้ 4 ข้อ  

คะแนน 4 ปฏิบตัไิด้ 3 ข้อ 

คะแนน 3 ปฏิบตัไิด้ 2 ข้อ 

คะแนน 2 ปฏิบตัไิด้ 1 ข้อ  

คะแนน 1 เขียนไมต่รงตามเกณฑ์ 

3. บอกประโยชน์ของการเขียน

บนัทกึประจ าวนัได้ (A) 

 

 

ก า ร ซั ก ถ า ม -ต อ บ

ค าถาม 

- ผา่นร้อยละ 50 ขึน้ไป 

บอกประโยชน์ได้ 

- ไมผ่า่นน้อยกวา่ ร้อยละ 50 

บอกประโยชน์ไมไ่ด้ 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อปุสรรคในการจดัการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       ลงช่ือ ……………...…… ผู้สอน 

        (นางธญัญรัตน์ อยุโต) 

        ..……/…….../…….. 
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ใบความรู้  เร่ือง การเขียนบันทกึประจ าวัน 

การเขียนบนัทึกประจ าวนั เป็นการบนัทึกส่วนตวัเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีผ่านมา ถึงเหตกุารณ์

จริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ด้วยภาษาของผู้บนัทึก ซึ่งอาจแสดงความคิดเห็น หรือความรู้สึกตอ่

เหตกุารณ์นัน้ๆ ด้วยก็ได้ การบนัทกึนีถื้อเป็นหลกัฐานและเคร่ืองเตือนความจ าได้วิธีหนึง่  

หลักการเขียนบันทกึประจ าวัน  

1. เขียนวนั เดือน ปี ท่ีเขียนบนัทกึให้ครบถ้วน 

2. เขียนเร่ืองหรือเหตกุารณ์ตามความเป็นจริงท่ีได้เกิดขึน้กับตวัเรา หรือคนท่ีเราสนใจจะ

กลา่วถึง 

3. ภาษาอย่างไม่เป็นทางการ เข้าใจง่าย และถ้าประสงค์จะให้ไพเราะสละสลวยเพียงใด 

ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ เขียน 

4. ใช้ถ้อยค าสภุาพ ไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ท่ีกลา่วถึงหรือกระทบแก่ผู้ใด กลุม่ใด 

5. เขียนให้ได้ใจความส าคญั แสดงความคดิ ความรู้สกึ และข้อเสนอแนะตา่งๆ  

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ตัวอย่างการเขียนบันทกึประจ าวัน 

12 สิงหาคม 2559 

 วนันีเ้ป็นวนัแม่ เราและน้องโบ รวมเงินกันซือ้พวงมาลยัดอกมะลิกราบอวยพรแม่ แม่ดีใจ 

กอดหอมแก้ม และบอกวา่พวกเราทกุคนรักแม่ 

 แม่บอกว่า วันนีเ้ป็นวันของแม่ แม่เลยท าอาหารพิเศษ ส าหรับทุกคนรวมทัง้พ่อด้วย ต้ม

ดอกไม้จีนกระดกูหม ูผดักระเพราเนือ้ แกงขีเ้หล็ก ปลาสลิดทอด 

 อร่อยมากเลยแมจ่า๋ รักแมม่ากท่ีสดุ 

 ตอนเย็นพอ่พาแม ่และพวกเราไปร่วมถวายพระพรพระแมข่องแผน่ดนิกบัทาง อบต.  

23 มิถนุายน 2560 

 วนันีด้ขู่าวจากโทรทศัน์ เห็นฝงูลิงหลายตวัออกจากป่ามาเดินท่ีถนน รถยนต์ท่ีผ่านไปมาก็

ตา่งหยดุรถอยูห่า่งๆ  ลิงบางตวัก็กล้าๆ กลวัๆ รถยนต์ บางตวัก็เฉียดมาท่ีรถ มาขออาหาร แตไ่ม่ถึง

ขัน้ท าร้ายชีวิต เจ้าหน้าท่ีอุทยานบอกว่าลิงเคยชิน เพราะถนนสายนีค้นชอบจอดรถและให้อาหาร

มนับอ่ยจนมนัเสียนิสยัไม่ยอมหาอาหารในป่ากินเอง น่าสงสารมนัเหมือนกันเพราะคนท่ีชอบจอด

รถย่ืนอาหารให้มนัจนมนัเสียนิสยั แตก็่โลง่ใจเม่ืออทุยานก าหนดเวลาห้ามรถยนต์ผา่นไปมาแล้ว  

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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บทร้อยกรอง  ชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

บ้านเมืองของเรามีพระเจ้าแผน่ดนิ 

ชาวไทยทัง้สิน้ เคารพบชูา 

เพราะบ้านเมืองไทย อยูไ่ด้นานมา 

ก็เป็นเพราะวา่ ทรงชว่ยปอ้งกนั 

ไทยจงึร่มเย็น เป็นสขุทัว่ไป 

ไมว่า่อยูไ่หน ร่วมรักผกูพนั 

เมืองไทยเป็นสขุ อยูท่กุคืนวนั 

เพราะมีมิ่งขวญัของเราชาวไทย 

ผกูสามคัคี ให้มีทัว่ถ่ิน 

แหลมทองแผน่ดนิ จะสขุกวา่ใคร 

ชาต ิศาสน์ กษัตริย์ เราจดัเทิดไว้ 

สขุยิ่งสิ่งใด เป็นมิ่งขวญัเอย 

 

ที่มา : หนงัสือ มานะ มานีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
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ใบงานท่ี 4 เร่ือง การคัดลายมือ 

ค าชีแ้จงคดัลายมือจากเนือ้เพลงด้วยตวับรรจงคร่ึงบรรทดั 

บ้านเมืองของเรา มีพระเจ้าแผ่นดนิ 

ชาวไทยทัง้สิน้ เคารพบชูา 

เพราะบ้านเมืองไทย อยูไ่ด้นานมา 

ก็เป็นเพราะวา่ ทรงชว่ยปอ้งกนั 

ไทยจงึร่มเย็น เป็นสขุทัว่ไป 

ไมว่า่อยูไ่หน ร่วมรักผกูพนั 

เมืองไทยเป็นสขุ อยูท่กุคืนวนั 

เพราะมีมิ่งขวญั ของเราชาวไทย 

ที่มา : โครงการส่ือ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ใบงานท่ี 5   เร่ือง การแต่งเร่ืองจากภาพ 

 

ค าชีแ้จง แตง่เร่ืองจากภาพท่ีก าหนดให้พร้อมตัง้ช่ือเร่ืองด้วยตวับรรจง คร่ึงบรรทดั 

ที่มา: แบบฝึกเสริมทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

 

เร่ือง …………………………………………………………. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 6 เร่ือง การเขียนบันทกึ 

ค าชีแ้จง  เขียนบนัทกึเหตกุารณ์ประจ าวนัของตนเอง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



  121 

แบบวัดทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

ค าชีแ้จง  การเขียนบรรยายจากภาพ 

ค าสัง่ การเขียนบรรยายจากภาพ(เวลา20นาที)   

1. เขียนบรรยายภาพตอ่ไปนี ้พร้อมตัง้ช่ือเร่ือง (เขียนตวับรรจง คร่ึงบรรทดั ไมเ่กิน 6 บรรทดั) 

 

ที่มา : วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียง (https://sites.google.com) 

เร่ือง.............................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 



  122 

ค าชีแ้จง  การเขียนบันทกึประจ าวัน 

ค าส่ัง  การเขียนบันทกึประจ าวัน(เวลา 20 นาที)  

1. เขียนบันทกึประจ าวันจากสถานการณ์ต่อไปนี ้

เขียนบันทกึ 
เขียนบันทกึเหตุการณ์ประจ าวันของตนเองโดยระบุวันเวลาสถานที่ 

 

เวลา กิจกรรม 
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ค าชีแ้จง การเขียนจดหมายลาครู 

ค าสัง่ การเขียนจดหมายลาครู(เวลา 20 นาที)   

1. เขียนจดหมายลาครู จากสถานการณ์ตอ่ไปนี ้

อบุตัเิหต ุ
เขียนจดหมายลาป่วย  ด้วยเหตรุถจกัรยานล้ม  ขาเจ็บ  ขอลาหยดุเป็นเวลา 2 วนั 

  
เขียนท่ี........................................................ 

วนัท่ี.....................เดือน............................พ.ศ. .................. 
เร่ือง................................................................... 
เรียน ครูประจ าชัน้...................................................................................... 

....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 
    

ด้วยความเคารพอยา่งสงู  
    ลงช่ือ...................................  
   (..................................................................) 

    นกัเรียน 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นความจริง 
ลงช่ือ ........................................................... 
(....................................................................) 
   ผู้ปกครอง 
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ค าชีแ้จง การเขียนนิทาน 

ค าส่ัง การเขียนนิทาน (เวลา 20 นาที)   

1. น าค าท่ีก าหนดให้มาแตง่เป็นนิทาน พร้อมตัง้ช่ือเร่ือง(เขียนตวับรรจง คร่ึงบรรทดั ไม่ 

เกิน 6 บรรทดั) 

 

ชนบท ยามเช้า ผีเสือ้ ธรรมชาติ 
สดช่ืน ลานบ้าน วงกลม วนัหยดุ 

 

 

เร่ือง.............................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ค าชีแ้จงการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 

ค าส่ังการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ (เวลา 20 นาที)  

1. วาดภาพเพิ่มเติมและเขียนเร่ืองจากภาพตามจินตนาการพร้อมตัง้ช่ือเร่ือง(เขียนตวับรรจง 

คร่ึงบรรทดั ไมเ่กิน 6 บรรทดั) 

ที่มา : ชดุฝึกทกัษะการอา่นและเขียนภาษาไทย (พีระยศบญุเพ็ง, เลม่ 6) 

 

เร่ือง.............................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- ผลการตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

- ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัทกัษะการเขียน 

 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถม ศกึษาปีท่ี 3 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
 

 
รายการ 

 
 

ค่าเฉล่ียผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ แผนท่ี เฉล่ีย 
1 2 3 4 5 6 7 

ด้านสาระส าคัญ 
1. สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เชิงพฤตกิรรม 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

2. สอดคล้องกบัเนือ้หา 5.00 5.00 4.60 5.00 5.00 4.60 4.60 4.83 
3. มีความชดัเจน  เข้าใจง่าย 4.80 5.00 4.80 4.80 4.80 5.00 4.80 4.86 
ด้านจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
4. สอดคล้องกบัเนือ้หา 

4.60 5.00 4.60 5.00 5.00 4.60 4.60 4.77 

5. ระบพุฤติกรรมท่ีต้องการวดัได้
ชดัเจน 

5.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 5.00 4.86 

6. สามารถวดัและประเมินผลได้ 5.00 4.80 4.80 5.00 4.80 4.80 5.00 4.89 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เชิงพฤตกิรรม 

5.00 5.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.86 

8. สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระ 4.60 5.00 5.00 4.60 5.00 4.60 4.60 4.77 
9. เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน 4.80 4.80 4.80 5.00 4.80 4.80 4.80 4.83 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 
10. สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระ 

5.00 4.60 5.00 4.60 5.00 4.60 5.00 4.83 

11. สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.80 4.80 5.00 4.80 4.80 4.80 4.80 4.83 

12. ส่ือความหมาย ชว่ยให้เกิด 
ความเข้าใจ 

4.80 5.00 4.80 4.80 5.00 4.80 4.80 4.86 

เฉล่ีย  4.85 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

 
รายการ 

 
 

ค่าเฉล่ียผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ แผนท่ี เฉล่ีย 
1 2 3 4 5 6 7 

ด้านสาระส าคัญ 
1. สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เชิงพฤตกิรรม 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

2. สอดคล้องกบัเนือ้หา 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 
3. มีความชดัเจน  เข้าใจง่าย 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 
ด้านจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
4. สอดคล้องกบัเนือ้หา 

4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

5. ระบพุฤติกรรมท่ีต้องการวดัได้
ชดัเจน 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

6. สามารถวดัและประเมินผลได้ 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เชิงพฤตกิรรม 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

8. สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระ 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 
9. เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 
ด้านส่ือการเรียนการสอน 
10. สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระ 

4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 

11. สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

12. ส่ือความหมาย ชว่ยให้เกิด 
ความเข้าใจ 

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 

เฉล่ีย  4.80 
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ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) ของแบบวดัทกัษะการเขียนกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ (คน

ที่) รวม 

R  
ค่า  IOC สรุป 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบคา่ความยากและคา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัทกัษะการเขียน กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  (จ านวน  5  ข้อ  
ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  จ านวน  30  คน) 

 

ข้อที่ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ผลการพจิารณา 

1 0.76 0.34 ใช้ได้ 

2 0.57 0.43 ใช้ได้ 

3 0.64 0.50 ใช้ได้ 

4 0.48 0.75 ใช้ได้ 

5 0.42 0.80 ใช้ได้ 

 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัทกัษะการเขียน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ทัง้ฉบบั มีคา่เทา่กบั  0.89 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ตารางท่ี 5 คะแนนทกัษะการเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain–Based Learning : BBL)  
 

คนท่ี 
ทกัษะการเขียน (70 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 44 58 

2 50 60 
3 50 58 
4 41 59 
5 46 55 
6 46 57 
7 49 59 
8 40 57 
9 46 57 
10 47 57 
11 49 59 
12 41 56 
13 42 57 
14 43 55 
15 44 59 
16 43 57 
17 43 56 
18 44 58 
19 43 57 
20 50 56 
21 51 57 
22 40 56 
23 48 60 

24 53 56 

25 42 57 

26 40 58 
27 44 58 
28 43 59 
29 45 57 
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ตารางท่ี 6 คะแนนทกัษะการเขียนกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 

คนท่ี 
ทกัษะการเขียน (70 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 44 54 
2 45 55 
3 44 57 
4 42 58 
5 41 52 
6 45 52 
7 43 58 
8 44 58 
9 44 57 
10 44 58 
11 44 51 
12 43 56 
13 42 59 
14 44 54 
15 44 56 
16 43 57 
17 42 55 
18 43 56 
19 44 54 
20 44 59 
21 44 55 
22 44 58 
23 41 52 

24 43 54 

25 45 58 
26 46 57 
27 44 59 
28 44 56 
29 42 56 
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เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบใช้สมองเป็นฐาน 
 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 postBBL 57.19 29 1.350 .251 

preBBL 33.07 29 3.644 .677 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 postBBL & preBBL 29 .161 .404 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 postBBL - preBBL 24.345 3.677 .683 22.946 25.743 35.655 28 .000 
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เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปกติ 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 postnomal 55.76 29 2.289 .425 

prenomal 31.52 29 1.184 .220 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 postnomal & prenomal 29 .165 .391 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 postnomal - 

prenomal 

24.379 2.397 .445 23.468 25.291 54.780 28 .000 
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ผลการวิเคราะห์ Independent Samples Test  ของค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มก่อนและหลังการวัดทักษะ

การเขียน 

 
Group Statistics 

 group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

posttest BBL 29 57.41 1.350 .251 

normal 29 55.38 2.211 .410 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

postte

st 

Equal 

variances 

assumed 

8.098 .066 4.230 56 .000 2.034 .481 1.071 2.998 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  4.230 46.336 .000 2.034 .481 1.066 3.002 
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ภาคผนวก จ 

    แบบทดสอบการเรียนรู้ 

ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
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  142 
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ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

 

               

           

 

 

นกัเรียนเร่ิมการเรียนรู้ นกัเรียนชัน้ ป.3/1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนชัน้ ป.3/2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

นกัเรียนไปหาความรู้เพ่ิมเติมในห้อสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอธิบายแบบทดสอบ นกัเรียนท าแบบทดสอบ  
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ภาพบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

นกัเรียนออกมาแลกเปล่ียนความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางธญัญรัตน์   อยุโต 
วัน เดือน ปี เกิด 10 มีนาคม 2523 
สถานที่เกิด จนัทบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2547  

ครุศาสตร์  เอกการศกึษาปฐมวยั  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัระนคร  
พ.ศ.2561  
การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ (การ
ประถมศกึษา)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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