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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้เป็นงานที่พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ

เรยีนรู	้2)	พัฒนารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขยีนเรียงความ	3)	ศกึษา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 และ	 4)	 ประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

เรียงความ	กลุ่มตัวอย่างคือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/2	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	สังกัดเทศบาล

เมืองศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 43	 คน	 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง	 เครื่องมือในการวิจัย	 ได้แก่																						

1)	รูปแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน	เพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนเรียงความ	ประกอบด้วย	แผนการ

จดัการเรยีนรู	้และชดุกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความ	จ�านวน	3	เล่ม	2)	แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 และ	 3)	 	 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมอง							

เป็นฐาน	

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู ้	 พบว่า	 รูปแบบของการสอนมีปัญหามากที่สุด																				

รองลงมาคือ	 ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน	 ความต้องการส่ือการเรียนรู้	 และลักษณะเน้ือหาของรูปแบบ										

ที่ต้องการ	ตามล�าดับ		

	 2.	 ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐานเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความ	

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 7	 ขั้น	 พบว่า	 1)	 ครูมีการวางแผนสนทนา	 เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถ													

เชื่อมโยงไปสู ่การน�าเข้าเรื่องท่ีจะเรียน	 2)	 ครูและนักเรียนร่วมกันตกลงเก่ียวกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัต	ิ																							

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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3)	 ครูด�าเนินการสอนและสร้างการคิดรวบยอดโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมมาสร้างองค์ความรู้ใหม	่												

ให้นักเรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน	4)	ฝึกทักษะโดยแต่ละกลุ่มเตรียมน�าเสนอผลงาน	5)	ตัวแทน

แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 6)	 การร่วมกันสรุปความรู ้	 การจัดท�าใบงาน																				

เป็นรายบคุคลแล้วเปลีย่นกนัตรวจ	 โดยครแูละนักเรยีนร่วมกนัเฉลย	 จากนัน้ปรบัปรงุผลงานของตนเองให้ถูกต้อง	

และ	7)	มีการจัดกิจกรรมเกม	แจ้งคะแนนที่ประเมิน	ให้รางวัล	และให้นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน	

	 3.	 คะแนนท�ากิจกรรมในแต่ละชดุรวมท้ังหมด	3	เล่ม	มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั	144.79	คะแนนเตม็	166	คะแนน	

คิดเป็นร้อยละ	 87.22	 และคะแนนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม																

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 25.12	 คะแนนเต็ม											

30	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	83.73	แสดงว่า	รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนเรียงความ	 โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	87.22/83.73	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	พบว่า	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.13)

ค�าส�าคัญ:	การเขียนเรียงความ,	การจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน	

ABSTRACT  
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 1)	 analyze	 learning	 problems,	 2)	 develop													

brain-based	learning	model	for	improving	essay	writing	skills,	3)	study	the	efficiency	of	the	

model,	and	4)	evaluate	students’	satisfaction	toward	the	model.	The	samples	were	43	students	

studying	in	Prathom	Suksa	5/2	of	Bansrimaharacha	Municiapal	School,	Sriracha	Municipality,	

Chonburi	 Province.	 The	 research	 instruments	 were:	 1)	 brain-based	 learning	model	 for																				

improving	essay	writing	skills	which	consisted	of	lesson	plans	and	3	learning	activity	packages,	

2)	achievement	test,	and	3)	satisfaction	questionnaire	regarding	the	model.	

	 The	results	were	as	follow:	

	 1.	 The	 results	 from	 analyzing	 the	 learning	 problems	 shown	 that	 the	 problem	 of															

learning	model	was	at	the	highest	level.	The	problem	of	students	learning,	learning	materials	

needs,	and	contents	of	model	needs	were	respectively	lower.	

	 2.	 The	results	of	the	model	development	consisted	of	7	stages:	Stage	1	was	Warm	up	

Activity.	Teacher	talked	to	students	to	prepare	students’	understandings	for	the	lessons.		Stage	

2	 was	 Learning	 Process	 Agreement.	 Teacher	 and	 students	 shared	 agreement	 regarding													

teaching	 and	 learning	 activities.	 Stage	 3	was	 Knowledge	 Presentation.	 Teacher	 connected	

background	knowledge	to	new	knowledge	of	students	by	teaching	and	creating	concepts.		

Stage	4	was	Skills	Practice.	Students	in	each	group	prepared	the	presentations.	Stage	5	was	

Knowledge	Sharing.	The	representatives	from	each	group	gave	the	presentations	in	order	to	share	

knowledge.	Stage	6	was	Knowledge	Summaries.	Teacher	and	students	summarized	their	knowledge.	
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Each	student	did	worksheet	then	alternated	and	corrected	their	friends’	worksheets.	After	

that,	students	improved	their	own	worksheets.		Stage	7	was	Game	Activities.	Teacher	reported	

scores	and	gave	rewards	to	students,	and	then	students	took	posttest.	

	 3.	 The	 results	 of	 the	 efficiency	 of	 the	model	 development	were	 found	 that	 the												

average	scores	of	the	students	after	learning	through	3	learning	activity	packages	was	144.79	

out	of	166,	or	87.22	percent.	The	average	achievement	score	of	the	students	after	learning	

through	the	learning	activity	packages	was	25.12	out	of	30,	or	83.73	percent.	These	results	

showed	that	brain-based	learning	model	for	improving	essay	writing	skills,	department	of	Thai	

language	 for	 Prathom	 Suksa	 5	 students	 by	 using	 learning	 activity	 packages	 achieved	 the												

standard	at	82.22/83.73	which	meets	the	performance	standard	criterion	at	80/80.	

	 4.	 The	satisfaction	of	the	students	toward	the	model	was	at	very	good	level	(X	=	4.13).	

Keywords:	Improve	essay	writing	skills,	Learning	model	brain-based		

บทน�า 
	 การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน	 ต้องเน้นการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู	้														

ให้รู้อย่างรู้จริง	 สื่อสารได้ถูกต้อง	 เกิดผลดี	 โดยสามารถใช้ทักษะการฟัง	 การอ่าน	 การด	ู และใช้ทักษะการพูด					

และการเขียน	 เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	 โดยในบรรดาทักษะต่างๆ	ทางภาษาไทย	 การเขียนเป็นทักษะหนึ่ง						

ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ในการสือ่สาร	เพราะการเขยีนเป็นหลักฐานทีส่ามารถตรวจสอบได้ยิง่กว่าทกัษะอืน่ๆ	ในการน�าเสนอ

ข้อมูลความรู้	 ความคิด	 และประสบการณ์ต่างๆ	 ของผู้ส่งสารสู่ผู้รับสาร	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551,	 น.	 1)	

ท�าให้ทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีต้องศึกษาและฝึกฝนให้เกิดความช�านาญและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว																						

จึงจะสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเรียงความ	

	 การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดความรู้	 ความคิด	 ความเข้าใจ	

ความรู้สึกต่างๆ	ออกมาเป็นภาษาเขียนที่กะทัดรัด	สละสลวย	และท�าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามความต้องการ	ดังที่	

พระยาอุปกิตศิลปสาร	 (2524,	 น.	 327)	 กล่าวว่า	 เรียงความเป็นการน�าความรู้	 ความคิดเห็นหรือความจ�า																

เรื่องราวต่างๆ	มาปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวของตน	โดยใช้ความรู้ทั่วๆ	ไป	ยิ่งมีมากยิ่งดี	และทั้งจะต้อง

ใช้ศิลปะในเชิงเรียบเรียงนั้นเป็นเครื่องมืออันส�าคัญ	 และสอดคล้องกับ	 ถวัลย์	 มาศจรัส	 (2545,	 น.	 65)																						

ทีก่ล่าวว่า	เรยีงความ	คอื	วชิาการเขียน	การแต่งความทีเ่อาค�ามาประกรอบแต่งเป็นเรือ่งราว	หรอืการแต่งหนังสอื

ที่ใช้พูด	หรือเขียนกันเป็นสามัญ	ต่างกับลักษณะที่แต่งเป็นร้อยกรอง	โดยใช้ความเรียงเป็นรูปแบบในการเขียน

หรือการน�าเสนอ

	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (Brain-based	 learning	 :	 BBL)	 เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้											

โดยการน�าความรู้เรื่องสมองมาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษา	 และกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับการท�างาน	

ของสมอง	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน	(เกศสุดา	ใจค�า,	2552,	น.	69)	เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกฝน	 ศึกษา	 สร้างองค์ความรู้หรือผลงาน	 โดยการร่วมคิดร่วมท�า									

และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ	 (วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์,										

2553,	น.	72-73)	
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	 ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนวชิาภาษาไทยของโรงเรยีนเทศบาลบ้านศรมีหาราชา	เทศบาลเมอืงศรรีาชา	อ�าเภอ

ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 ได้วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการเรียนรู ้วิชาภาษาไทย	 นักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิ													

ทางการเรียนต�่า	 จึงควรมีการพัฒนาให้สูงข้ึนโดยเฉพาะทักษะการเขียน	ประเภทการเขียนเรียงความที่นับว่า	

เป็นทักษะพื้นฐานให้กับการเขียนทุกอย่าง	เช่น	การเขียนจดหมาย	การเขียนใบลา	การเขียนสัญญา	การเขียน

สือ่สาร	ซึง่สาเหตทุีผู่เ้รยีนมปัีญหาจากการเขยีนเรยีงความอาจเนือ่งมาจาก	1)	ผู้เรยีนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่ชอบ

อ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือน้อยลง	ท�าให้ไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียน	ส่งผลให้การเขียนวกวน	ไม่มีการล�าดับ

ความคิด	 ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง	 และมักเขียนสะกดค�าผิด	 2)	 สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ	 เช่น	 การศึกษา											

จากหนงัสอืแบบเรยีน	หนังสอือ้างองิท่ัวไป	ทีผู่เ้รยีนสามารถค้นคว้าได้จากห้องสมดุ	ไม่สามารถตอบสนองให้ทนั								

ต่อการเปล่ียนแปลงในยุคสารสนเทศได้	 จะเห็นได้ว่าปัญหาการเขียนเรียงความนั้นเกิดจาก	 ตัวผู้เรียน	 ผู้สอน	

และรวมถงึสือ่การเรยีนการสอนทีไ่ม่เหมาะสม	หากได้รบัการแก้ไข	กจ็ะส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามรู	้และเข้าใจในเร่ือง

การเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น	และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงด�าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ										

การเขียนเรียงความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาล															

บ้านศรีมหาราชา	สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอเมืองศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพือ่ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรู	้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

	 3.	 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน													

เรียงความ	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาล																							

บ้านศรีมหาราชา	

	 4.	 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน									

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 เป็นแนวทางส�าหรับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน	ได้พัฒนากิจกรรมการฝึก

ทกัษะการเขยีนเรยีงความ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	และวางแผนปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย

ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 และระดับชั้นอื่นๆ	 โรงเรียนเทศาบาล

บ้านศรีมหาราชา

	 2.	 ได้ชดุกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะการเขยีนเรยีงความ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

	 3.	 ได้พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	
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 ขอบเขตของการวิจัย

	 ผูว้จิยัด�าเนนิการวิจยักับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	สงักดัเทศบาล

เมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา																									

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	4	ห้องเรียน	รวม	173	คน	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนประถมศึกษาปีที่	 5/2	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา																		

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	43	คน	ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	

 2. สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย 

	 	 สาระการเรียนรู้ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง	 การเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระ	

การเรยีนรูภ้าษาไทย	ตามหลกัสตูรแกนกลาง	การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอเมืองศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	

 3. ระยะเวลาในการวิจัย ด�าเนินการในภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 เป็นเวลา	 12	 ชั่วโมง																

(รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)	

 4. การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐานเพือ่พัฒนาทกัษะการเขยีนเรยีงความ 

	 	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	สังกัด

เทศบาลเมืองศรีราชา	 อ�าเภอเมืองศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	 (ทิศนา	 แขมมณี,	 2550,													

น.	201-204)	

	 	 ขั้นตอนที่	1		การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนรู้	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

	 	 ขั้นตอนที่	2	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	ตามแนวคิดของ	วิมลรัตน์	

สุนทรโรจน์	 (2550)	 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียน												

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 	 ขั้นตอนที่	 3	 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น							

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

	 	 ขั้นตอนท่ี	 4	 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมอง								

เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

	 	 5.1	 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน	เพือ่พฒันาทกัษะการเขียนเรยีงความ	กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

	 	 5.2	 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	
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	 	 5.3	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 เรื่อง	 การเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู	้								

ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

	 	 5.4	 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

 6. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

	 	 6.1	 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน	เพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความ	กลุม่สาระ

การเรยีนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	5	โดยการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลาง	และด�าเนนิการ	

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้	 รวม	 12	 แผนการจัดการเรียนรู้	 จากนั้นน�าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 ท่าน									

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและน�ามาปรับปรุงแก้ไข	

	 	 6.2	 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้	สาระส�าคัญ	จุดประสงค์การเรียนรู้	และกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	ทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 5	 ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5/3	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	 จ�านวน															

44	คน	โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	87.46/85.76	

	 	 6.3	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	เรื่อง	ทักษะการเขียน

เรียงความ	 ชนิดเลือก	 4	 ตัวเลือก	 ซึ่งผู้วิจัยศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 กลุ่มสาระ								

การเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 และน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไข								

ข้อบกพร่องแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่6/2	โรงเรียนเทศบาลบ้านศรมีหาราชา	ทีเ่รียนเรือ่ง	

การเขียนเรียงความ	 ผ่านไปแล้ว	 จ�านวน	 45	 คน	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความยากง่าย

ระหว่าง	 0.29-0.71	 และค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 0.29-0.57	 และมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ									

โดยค�านวณจากสูตร	KR-20	 (Kuder	 richardson-20)	 (ล้วน	สายยศ	และ	อังคณา	สายยศ,	2540,	น.	168)									

ได้เท่ากับ	.81	

	 	 6.4	 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

สมองเป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียน																							

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ชนดิแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	ด�าเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง

ของข้อความกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด	โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	จ�านวน	5	ท่าน	ประเมินความสอดคล้อง	

(IOC)	ของแบบประเมิน	ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง	0.8-1.00		

ผลการวิจัย 
	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีนรู	้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลบ้านศรมีหาราชา	เรียงล�าดบั	จากมากไปหาน้อย	พบว่า	รปูแบบ

ของการสอนมีปัญหามากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน	 ความต้องการส่ือการเรียนรู้								

และลักษณะเนื้อหาของรูปแบบที่ต้องการ	ตามล�าดับ	
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	 2.	 ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐานเพือ่พฒันาทกัษะการเขยีนเรยีงความ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา													

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	7	ขั้น	ดังนี้		ขั้นที่	1	น�าเข้าสู่บทเรียน	ครูวางแผนสนทนากับนักเรียนเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้เข้าใจในสิ่งที่จะเรียนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่จะเรียน	ขั้นที่	2	ตกลงกระบวนการเรียนรู้	

ครูและนักเรียนร่วมกันตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	ให้นักเรียนนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม	ขั้นที่	3	เสนอความรู้	

โดยครูเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาสร้างองค์ความรู้ใหม่	 คือ	 การสอนหรือการสร้างความคิด											

รวบยอดให้แก่นักเรียนจนเกิดความรู ้ความเข้าใจในส่ิงที่เรียน	 ขั้นที่	 4	 ฝึกทักษะ	 นักเรียนแต่ละกลุ่ม																					

เตรียมน�าเสนอผลงาน	ขั้นที่	5	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เป็นขั้นที่ตัวแทนแต่ละกลุ่ม	ออกมาน�าเสนอผลงานเพื่อเป็น	

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ข้ันท่ี	 6	 สรุปความรู้	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้	 แล้วให้นักเรียนท�าใบงาน																								

เป็นรายบุคคลแล้วเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย	 ให้นักเรียนแต่ละคนปรับปรุงผลงาน																	

ของตนเองให้ถกูต้อง	และ	ขัน้ที	่7	กจิกรรมเกม	แจ้งคะแนนทีป่ระเมนิ	ให้รางวลั	ให้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบย่อย

หลังเรียน	

	 3.	 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ										

การเขยีนเรียงความ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	พบว่า	คะแนนท�ากจิกรรม

ในแต่ละชุดรวมทั้ง	3	 เล่ม	มีค่าเฉลี่ย	 (X)	 เท่ากับ	144.79	คิดเป็นร้อยละ	87.22	และคะแนนท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระ																	

การเรียนรู้ภาษาไทย	มีค่าเฉลี่ย	 (X)	 เท่ากับ	25.12	คิดเป็นร้อยละ	83.73	แสดงว่า	รูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นสมองเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน									

เรยีงความ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่5	ทีผู้่วจัิยสร้างข้ึนมปีระสทิธภิาพ	

87.22/83.73	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	พบว่า	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย	(X	=	4.24)	อยู่ในระดับมาก	

อภิปรายผล 
	 1.	 การศกึษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรู	้กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 รูปแบบของการสอน													

มีปัญหามากที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน	 ความต้องการสื่อการเรียนรู้	 และลักษณะ

เนือ้หาของรปูแบบทีต้่องการตามล�าดบั	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	ปัจจบัุนสภาพการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย

ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนท่ีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง	 ท�าให้นักเรียนขาดทักษะทางด้านการอ่าน												

การเขียน	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	นักเรียนขาดทักษะการคิด	วิเคราะห์	การสังเกต	จึงส่งผลให้ผู้เรียน

มีทักษะในการเขียนเรียงความน้อยกว่าหน่วยการเรียนรู้อื่นของภาษาไทย	ซึ่งสอดคล้องกับ	 วรรณี	 โสมประยูร	

(2553,	น.	193-195)	ที่กล่าวว่า	หลักการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษานั้น	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ							

ทางภาษา	ซึง่ประกอบด้วย	ทกัษะการฟัง	ทกัษะการพดู	ทกัษะการอ่าน	และทกัษะการเขยีน	สามารถใช้ภาษาไทย	

เป็นเคร่ืองมอืส�าหรบัการสือ่สาร	และแสวงหาความรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ	และมกีารให้นกัเรยีนเป็นผู้แสดงออก	

มีส่วนร่วมในบทเรียนมากๆ	 ท้ังน้ีเน่ืองจากการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเน้นการฝึกทักษะ																						
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ซึ่งทักษะที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน	และใช้สื่อการเรียนประกอบ	ดังนั้นการสอนภาษาไทย	จึงควรให้

นักเรียนแสดง	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	ด้วยตนเอง	 โดยครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์	และก�ากับ							

การแสดงของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขตที่ก�าหนดไว้	 ยุพิน	 พรหมอนุมัติ	 (2552,	 น.	 14-16)	 ที่กล่าวว่า	 ควรมี								

การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย	โดยสอนให้เห็นคุณค่า	และตระหนักในความส�าคัญของภาษาไทย											

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน	 ใฝ่หาความรู้จากแหล่งต่างๆ	 มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน		

เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีครูเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	 ธเนศ	 ข�าเกิด	 (2541,	 น.	 28)	 ที่กล่าวว่า																

การเปลี่ยนแปลงของครูจากผู้ให้ความรู้	ผู้อบรมสั่งสอนมาเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	หรือผู้สนับสนุนให้ผู้เรียน

ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง	ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน	“Leaning	By	Doing”	โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดจุดมุ ่งหมาย	 กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้	 ได้คิดและปฏิบัติ	 รวมท้ังประเมินผลการพัฒนา																					

การเรียนรู้ตามศักยภาพด้วยตนเอง	 โดยไม่จ�ากัดเนื้อหาการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่กระบวนการเรียนรู	้								

(Process)	เป็นการเรียนรู้ที่จะเรียน	(Leaning	how	to	lean)	มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	มีบทบาทและส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด	 สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างกลมกลืน	 และส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา	 (2548,	 น.	 5)	 ที่กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้นั้นสามารถเริ่มต้นจากการน�าเสนอปัญหาที่ท้าทาย															

น่าสนใจ	 เหมาะสมกับวัยให้ผู้เรียนน�าความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไทยมาใช้แก้ปัญหาได้	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด	

และน�าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างอิสระ	ภายใต้การให้ค�าแนะน�าของครูผู้สอน	

	 2.	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา												

โดยผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 7	 ขั้น	ตามแนวคิดของ	 วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์	 (2550,	น.	 55-67)										

ซึ่งผู้วิจัยน�ามาเป็นรูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน										

เรียงความ	 และนักเรียนได้ฝึกทักษะทุกขั้นตอนจากแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงน่าเชื่อถือได	้

อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	 มีความพิเศษแตกต่างกับรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้อื่นๆ	คือ	มีการเน้นวิธีการต่างๆ	ที่ท�าให้เด็กได้แสดงออกอย่างหลากหลายตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	

ซึง่สอดคล้องกบั	ทศินา	แขมมณ	ี(2551)	ทีก่ล่าวว่า	การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน	เป็นทฤษฎกีารเรยีนรู้		

ที่อยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่การท�างานของสมอง	 หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการท�างาน									

การเรียนรู้ยังจะเกิดขึ้นต่อไป	ประกอบกับ	วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	(2553)	ที่กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมโดยใช้

สมองเป็นฐานไว้ว่า	เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	รู้จักฝึกฝน	ศึกษาค้นคว้า	

สร้างองค์ความรูห้รือผลงานโดยการร่วมคดิร่วมท�าและยงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ท�าให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสฝึกฝน

ความสามารถหรือทักษะโดยประยุกต์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้	7	ขั้น	ซึ่งผนวกจาก	5	แนวคิด	คือ	การเรียน

รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 คือ	 ให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าต่างๆ															

การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ	(Group	process	and	co-operative	learning)	ผู้เรียนได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า	

การคิดสังเคราะห์	 ท�าให้เข้าใจและจ�าเรื่องท่ีเรียนได้	 ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง	 ท�าให้											

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร	และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานทั้ง	7	ขั้นตอน	 เป็นกิจกรรมประสม

ประสานระหว่างการใช้กระบวนการกลุ่ม	แผนผังความคิด	ใบงานและเกม	เป็นหลักการที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ท�าเอง	 ได้ฝึกฝนซ�้าในเร่ืองเดิม	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ�าได้แม่นย�า	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ															

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	และยงัสอดคล้องกบัหลกัการเรยีนของ	BBL	(Brain-based	learning)							

คือ	 การเรียนเร่ืองเดิม	 โดยให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้แม่นย�า											
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และจดจ�าได้นาน	นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กฤติกา	สิงหะ	 (2555)	ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรม	

การเรียนรู้ภาษาไทย	ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	

(BBL)	พบว่า	มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7222	หมายความว่า	นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

คิดเป็นร้อยละ	72.22	

	 3.	 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ												

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลบ้านศรมีหาราชา	พบว่า	

คะแนนท�ากิจกรรมในแต่ละชุดรวมทั้ง	3	เล่ม	มีค่าเฉลี่ย	(X)	เท่ากับ	144.79	คิดเป็นร้อยละ	87.22	และคะแนน

ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ											

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	มีค่าเฉลี่ย	(X)	เท่ากับ	25.12	คิดเป็นร้อยละ	83.73	แสดงว่า	รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 โดยใช้ชุดกิจกรรม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้		

ภาษาไทย	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ	87.22/83.73	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์	

80/80	เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้จึงท�าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	เพื่อพัฒนาทักษะ

การเขยีนเรยีงความ	มปีระสทิธภิาพสูงเพียงพอทีจ่ะน�าไปใช้ได้	แสดงว่า	รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นสมอง

เป็นฐาน	เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	5	มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะน�าไปใช้ได้	สอดคล้องกับ	ชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2549,	น.	490-492)	ที่กล่าวว่า		

การก�าหนดเกณฑ์	 E
1
/E

2
	 ให้มีค่าเท่าใดน้ัน	 ควรพิจารณาตามความเหมาะสม	 โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้						

ความจ�า	มกัตัง้ไว้	80/80	และ	85/85	หรอื	90/90	ส่วนเนือ้หาทีเ่ป็นทกัษะอาจตัง้ไว้ต�า่กว่านี	้เช่น	75/75	เป็นต้น	

เมื่อก�าหนดเกณฑ์แล้วน�าไปทดลองจริง	 อาจได้ผลไม่ตรงตามเกณฑ์	 แต่ไม่ควรได้ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้										

ร้อยละ	 5	 แสดงว่า	 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาทักษะ															

การเขียนเรียงความ	จากคะแนนการท�ากิจกรรมในแต่ละชุดรวมทั้ง	3	เล่ม	 (E
1
)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	87.21	และ

คะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	83.50	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	(80/80)	

คือ	 87.21/83.50	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤติกา	 สิงหะ	 (2555)	 ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้								

ภาษาไทย	 ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (BBL)											

พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการเรียนรู้							

โดยใช้สมองเป็นฐาน	(BBL)	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	84.83/85.59	และ	อภยัวัลย์	กกึก้อง	(2554)	ทีศ่กึษาการพัฒนา

ความสามารถการเขยีนเรียงความ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 6	 โดยใช้แผนผงัความคดิ	

ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมเทคนิค	 STAD	 พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มสาระ																			

การเรยีนรู้ภาษาไทย	เรือ่งการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	โดยใช้แผนผังความคิดประกอบ

การจดักจิกรรมแบบกลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	มปีระสทิธภิาพ	เท่ากับ	83.48/81.54	ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์	80/80	

ที่ก�าหนดไว้	

	 4.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	พบว่า	ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย	(X	=	4.24)	อยู่ในระดับมาก	แสดงว่า	รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชามีประสิทธิภาพ	 สามารถน�าไปใช้											

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ	 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้	 ทั้งนี้																	
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เป็นเพราะว่านกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	สนกุสนาน	เพลดิเพลินกบัการเรยีนรู	้ไม่เคร่งเครยีด	ซึง่สอดคล้อง

กับ	 กฤติกา	 สิงหะ	 (2555)	 ท่ีศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค	์																	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 (BBL)	 พบว่า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ												

เรยีนรูภ้าษาไทย	ด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ด้านการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน	(BBL)													

อยู่ในระดับมากที่สุด	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 

	 1.	 การสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	ควรด�าเนินการตามขั้นตอนทั้ง	7	ขั้น	

เพื่อให้การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความมีประสิทธิภาพ	 ควรให้นักเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนเรียงความ													

องค์ประกอบ	 โดยใช้รูปภาพ/	 ของจริง	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้													

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานเกิดประสิทธิภาพ	 และนักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาตน									

ตามศักยภาพของแต่ละคน	

	 2.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบเน้นสมองเป็นฐาน	 สามารถพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ																						

เท่าเทียมกัน	 โดยเพ่ิมเวลาการฝึกให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า	 ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่า	 ครูผู้สอนควรจะน�าวิธีการ												

จัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีระดับการเรียนรู้ต่างกัน	

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป 

	 1.	 ควรปรบัปรงุรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน	เพือ่พฒันาทักษะการเขยีนเรยีงความ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น	และเปรียบเทียบกับการด�าเนินการสอนในรูปแบบอื่น

	 2.	 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานกับเนื้อหาอื่นๆ	 ของวิชา

ภาษาไทยหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ	เช่น	กลุ่มทักษะ	(คณิตศาสตร์)	เป็นต้น
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