
Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 3 Number 3 September – December 2011

208

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา โดย
ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน สำาหรบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีน
วังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม
A Study of Learning Achievement Using by BBL Model in Thai 
Language about Part of Speech in Mathayomsuksa 1 under  
Wungkrasaewittayakom School Nakhon Phanom Province

สุทธิดา เชื้อชาติ1, บุญรอด ดอนประเพ็ง2, สมสมร เรืองวรบูรณ์3

Suttida Chueachat1, Boonrod Donprapeng2, Somsamorn Ruangworaboon3 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) หาประสทิธภิาพของการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย เรือ่ง ชนดิและ
หนา้ทีข่องคำา โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน กบัเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยัไดแ้ก ่แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบสอบถามความพงึ
พอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดและหน้าที่ของคำา 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
จังหวัดนครพนม ประสิทธิภาพ 83.09 / 81.01 2) ผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน การ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน สูงกว่าค่า
เฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to study the efficiency of learning  
achievement using by BBL model in Thai language about part of speech in mathayomsuksa 1 
under Wungkrasaewittayakom school Nakhon Phanom province. (2) to compare the learning 
achievement before and after learning achievement using by BBL model in Thai language 
about part of speech in mathayomsuksa 1 under Wungkrasaewittayakom school Nakhon 
Phanom province. (3) student satisfaction with learning achievement using by BBL model 
in Thai language about part of speech in mathayomsuksa 1 under Wungkrasaewittayakom 
school Nakhon Phanom province. The samples were 34 students selected by Cluster Random 
Sampling. The instruments used for data collection were Learning management plan and 
achievement test of the satisfaction. Samples were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation and t-test (Dependent samples). 

The results of this research are as follows: (1) The efficiency of learning achievement 
using by BBL model in Thai language about part of speech in mathayomsuksa 1 under 
Wungkrasaewittayakom school Nakhon Phanom province was 83.09 / 81.01, 80/80 above 
the established threshold. (2) The comparing of learning achievement using by BBL model 
in Thai language about part of speech in mathayomsuksa 1 under Wungkrasaewittayakom 
school Nakhon Phanom province was posttest higher than pretest significantly at 0.01 level 
different. (3) The students opinion toward learning achievement using by BBL model in Thai 
language about part of speech in mathayomsuksa 1 under Wungkrasaewittayakom school 
Nakhon Phanom province was . very satisfied the average of 4.41 and deviation 0f 0.50.
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บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2552 – 2559) กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพของ
คนไทยใหเ้ปน็สงัคมคณุธรรม จริยธรรม และมคีวาม
รอบรู้อย่างเทา่ทนั มคีวามพร้อมทัง้ทางรา่งกาย สติ
ปญัญา อารมณ ์และศลีธรรม สามารถกา้วทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกเพือ่นำาไปสูส่งัคมโลกเพือ่
นำาไปสูส่งัคมฐานความรูไ้ดอ้ยา่งมัน่คง แนวทางใน
การพัฒนาดังกล่าว ได้มุ่งเตรียมเยาวชน โดยเน้น
ให้พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง
มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นใน
การดำารงชีวิต อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศ
ชาตอิยา่งย่ังยืน ดงันัน้การจะพฒันาเยาวชนใหเ้ปน็

ไปตามแนวทางการพฒันาของประเทศจงึขึน้อยูก่บั
การจดัการศกึษาของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โรงเรยีน 
รวมทัง้การจดัการเรียนการสอนของครูทีจ่ะเปน็การ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

ภาษาไทยเปน็เอกลกัษณข์องชาตเิปน็สมบตัิ
ทางวฒันธรรมอนักอ่ใหเ้กดิความเปน็เอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็น
ไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทำาให้
สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำารงชีวิต
ร่วมกนั ในสงัคมประชาธปิไตยไดอ้ย่างสนัตสิขุ และ
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เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู ้ประสบการณ ์
จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ เพือ่พัฒนาความ
รู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนำาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง
ภูมปิัญญาของบรรพบุรุษดา้นวัฒนธรรม ประเพณ ี
และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำาค่าควรแก่การเรียน
รู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 37) กลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้ความสำาคัญของการหลัก
การใช้ภาษาไทยไว้ในสาระที่ 4 มาตรฐาน ท 4.1 
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลีย่นแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภมูปัิญญา
ทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ปน็สมบตัขิองชาต ิ
(สำานกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2552:7) 
นอกจากนีห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ยังได้มุง่พฒันาผูเ้รียนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกว่า 
ให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน
การทำางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5)

ผู้วิจัยพบว่าการเรียนการสอนวิชาภาษา
ไทยประสบปญัหาคอ่นขา้งมาก เนือ่งจากนกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 สว่นมากขาดทกัษะการ
อ่าน การเขียน และใช้ภาษาไทยได้ไม่เหมาะสม
อ่านหนังสือ ไม่คล่อง เขียนหนังสือได้ไม่ถูกต้อง 
ไม่เข้าใจความหมายของคำา ประโยค ข้อความ ใช้
ภาษาในการสื่อสาร เพื่อรับและส่งสารได้ไม่เข้าใจ
เทา่ทีค่วร สือ่ความหมายไดไ้มช่ดัเจนและไมม่ทีกัษะ
ในการทำางานเปน็กลุม่ มคีวามจำาทีไ่มค่งทน อยูใ่น
ระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาและไม่มีนิสัยรักการ
อา่น อกีทัง้การจดัการเรยีนการสอนยงัขาดการฝกึ
ให้ผู้เรียนได้ออกแบบ ลงมือสร้าง ประดิษฐ์ และ
รว่มมอืกบัผูอ้ืน่ทีจ่ะตอ้งสอนใหผู้เ้รยีนรูจั้กผลติผล

งาน ลงมือทำางานเพื่อผลงานที่เป็นเลิศส่วนตน 
และผลงานท่ีเป็นเลิศของกลุ่มร่วมกัน ครูผู้สอน
จะต้องตระหนัก และคิดหาวิธีแก้ไข พัฒนา การ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครูผูส้อน ควรใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย วิธีที่มุ่งให้ผู้เรียนได้
รว่มทำากจิกรรมโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสำาคัญ เน้นการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่อาชวีติจรงิและกำาหนดเงือ่นไขการ
รบัรูข้องผูเ้รยีนเปน็ตวัตัง้ ผูเ้รยีนมอีสิระและควรได้
รบัการส่งเสริมให้พฒันาเตม็ศกัยภาพของความเปน็
มนุษย์ทั้งจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม (สุภรณ์ 
สภาพงศ์. 2545: 16) ถ้าหากนักเรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้วยการพัฒนาสมองสองซีกจะ
ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถดงึอจัฉรยิภาพทีม่อียูใ่นตวัมา
ใช้พัฒนาตนเอง ครอบครวัและสังคมได ้(วิชยั วงษ์
ใหญ.่ 2541: 31-33) และการจดักจิกรรมทีห่ลาก
หลายใหส้อดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง จะทำาให้
ผู้เรียนรู้สึกว่า ถูกท้าทาย ไม่น่าเบื่อ สามารถเรียน
ดว้ยความสนกุสนาน เพลดิเพลนิ ส่งผลตอ่อารมณ์
และความจำาทีค่งทนตอ่เน่ืองเปน็เวลานานเน่ืองจาก
กระบวนการทำางานของสมอง เป็นการเรียนรู้โดย
ธรรมชาติส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
เต็มศักยภาพของตนเอง 

การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพัฒนาการ
ทางสมอง การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเปน็ฐาน เปน็การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2544 ซึง่ปรบัเปน็หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในปจัจุบัน 
เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พฒันาการของสมองแตล่ะชว่งวยั มกีารจดักจิกรรม
การเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์อันหลากหลายด้วยเทคนิควิธีสอน
หลายรูปแบบ บนพื้นฐานแนวคิดของความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กบัวถิกีารทำางานของสมองทางธรรมชาต ิสามารถ
พฒันาและสง่เสรมิศักยภาพของสมองได ้นกัเรยีน
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มโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ไดป้ฏบิตักิจิกรรม ทีต่นชอบและ
ได้ปรับตัวเรียนรู้ในการเรียนอื่นๆ ด้วย และมีการ
จดัประสบการณ ์ทีช่ว่ยกระตุน้ การพฒันาสมองซกี
ซา้ยและซกีขวาเพือ่ใหส้มองทัง้สองซกีมพีฒันาการที่
สมดลุ การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่พีืน้ฐานบนการ
ทำางานของสมอง ตามศักยภาพที่เป็นจริงของเด็ก
และเยาวชน แตล่ะคน โดยไมม่ขีอ้จำากดัทีอ่ายหุรอื
ชัน้เรยีน และใหค้วามสำาคญักบัการเรยีนรูท้กุท่ีและ
ทกุเวลา การจดัการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธภิาพ
ต้องให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทุกส่วนพร้อมๆ กัน ครู
ควรสรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน
ตื่นตัว ไม่สร้างความกดดัน กระตุ้นความสนใจให้
สมองอยากเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 
4) เน่ืองจากการสอนตามแนวการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน เป็นการสอนที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ตื่น
ตัว และผ่อนคลาย มีกระบวนการเรียนการสอนที่
ใช้ประสบการณ์หลายอย่าง ทำาให้เกิดการซึมซับ
ของการเรียนรู้ (อารี สันหฉวี, 2550: 77) เป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมอง ส่งเสริมให้นักเรียน
เกดิจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค ์เปดิโอกาสให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ นกัเรยีนฝกึ
ทำาโดยลงมือทดลองใช้ความรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ไดฝ้กึทำาซ้ำาๆ จนเขา้ใจ และมองเหน็กฎเกณฑข์อง
องค์ความรู้ด้วยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้อยากรู้อยากลอง (พรพิไล เลิศวิชา, 
2550: 68 - 78) โดยการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพทางสมอง จำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึกระบวนการ
ทำางานของสมองและการทำางานทีป่ระสานสัมพนัธ์
ของสมองทั้งสองซีก (อัครภูมิ จารุภากร และพร
พิไล เลิศวิชา, 2550: 25) ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถสูงสุดเตม็ตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
(อังสนา ศรีสวนแตง, 2555: 47) ช่วยให้สมองมี
ความรู ้สามารถจำาได้นานเมือ่มกีารทบทวนความรู้
เดิม การทบทวนซ้ำาบ่อย และการนำาความรู้เดิมไป
สัมพันธ์เช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ ทำาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้กว้างขวางขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 
2551: 66-68) การเรียนรู้ของมนุษย์จะเป็นไป
ได้อย่างมีคุณภาพ สมองจะต้องอยู่ในสภาวะที่มี

ความยินดี พอใจ สนุก สมองก็จะจดจำา และเก็บ
ความทรงจำาได้ดีมากขึ้น 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพือ่แกป้ญัหาการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำาหนดให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะที่สำาคัญ คือ ทักษะด้านการอ่าน 
การใช้ภาษาไทย และทักษะด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ที่เป็นประตูสู่ความสำาเร็จในการ
เรียนรู้วิชาอื่นๆ ควบคู่ไปกับการวางรากฐาน และ
บ่มเพาะความเป็นคนดี มีคุณธรรม (รุ่ง แก้วแดง, 
2549: 32) เนื่องจากการเรียนรู้ในสาระต่างๆ มี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำานึงถึงพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา วิธีการเรียน
รู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระ
ยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการเรียนรู้ควรใช้รูปแบบ วิธีการที่
หลากหลายเน้นการจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกันการเรียน
รู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและ
การเรียนรู้แบบบรูณาการ ดงันัน้ผูว้จัิยจงึนำาการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ตามแบบใชส้มองเปน็ฐาน มาใช้
ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรูเ้พือ่พฒันาการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการ
สอนในการวจิยัผูส้อนสามารถจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้
ตอ่การเรยีนรู้ จดักระบวนการเรยีนการสอนเปน็ไป
ตามขัน้ตอน จึงส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในเนื้อหาและสามารถนำามาใช้ได้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพือ่หาประสิทธภิาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา 
โดยใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน สำาหรบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
จังหวัดนครพนม กับเกณฑ์ 80/80
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2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิค์ะแนนกอ่น
เรียนและหลังเรียน การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดและหน้าที่ของคำา โ ดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนา้ทีข่องคำา โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้สมอง
เป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

สมมติฐานการวิจัย

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่รียนรู้วิชา
ภาษาไทย เรือ่ง ชนดิและหนา้ทีข่องคำา โดยใช ้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ตำาบลบ้านผึ้ง 
อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 2 ห้อง รวมทั้ง
สิ้น 70 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปทีี ่1/2 โรงเรยีนวงักระแสวิทยาคม ตำาบลบา้นผึง้ 
อำาเภอเมอืงนครพนม จังหวดันครพนม รวมทัง้ส้ิน 
34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้สมองเป็นฐาน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ชนดิและหน้าทีข่องคำา โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
ใช้สมองเป็นฐาน จำานวน 7 แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 14 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ก่อนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและ
หนา้ทีข่องคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐาน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ

3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน
ทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน วชิา
ภาษาไทย เรือ่ง ชนดิและหนา้ทีข่องคำา มาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. กอ่นทดลอง ผูว้จิยัได้ทำาความเขา้ใจกบั
นักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียน เรื่อง ชนิดและ
หน้าที่ของคำา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน

2. ทดสอบกอ่นเรยีน (Pre - test) กบักลุม่
ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผล การเรียน เรื่อง 
ชนิดและหน้าที่ของคำา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใชก้ารจดักจิกรรม การเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน 
จำานวน 40 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ตั้งไว้พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้

3. ดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้การเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้สมองเป็นฐาน ทำาการสอนสัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 50 นาที) รวม 14 ชั่วโมง ใช้
เวลาเรียนในการเรยีน การสอนปกติ และนอกเวลา
เรียน ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลัง
การทดลองส้ินสุดลง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนฉบับเดียวกันกับที่
ทดลองก่อนเรียน 
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5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียน เรื่อง ชนิด และหน้าที่ของคำา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้สมองเป็นฐาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิด และหน้าที่ของ
คำา ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 โดยใชก้ารจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน ตามเกณฑ ์80/80 โดย
ใชค้า่เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)

2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ชนิด และ
หน้าที่ของคำา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานโดยใช้ 
t – test (Dependent Samples)

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียน เรื่อง ชนิด และหน้าที่ ของคำา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบใช้สมอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย

1. แผนการการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย เรือ่ง 
ชนิดและหน้าที่ของคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรยีนวงักระแสวทิยาคม จงัหวดันครพนม ทีผู่้
วจิยัสรา้งข้ึน มีประสทิธภิาพเทา่กบั 82.03 /84.83 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและ
หลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของ
คำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวังกระแส
วทิยาคม จงัหวดันครพนม พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงั
เรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถติทีร่ะดบั .01 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3. นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
ชนิดและหน้าที่ของคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของ
คำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
สำาหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนวังกระแส
วิทยาคม จังหวัดนครพนม อภิปรายผล ดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
เรือ่ง ชนดิและหนา้ทีข่องคำา โดยใชก้ารจดัการเรยีน
รู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.03 /84.83 
หมายความว่านักเรียนได้คะแนนสอบย่อยประจำา
แผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 82.03 และ
คะแนนเฉล่ียจากการการทำาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
84.83 แสดงวา่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย 
เรือ่ง ชนดิและหนา้ทีข่องคำา โดยใชก้ารจดัการเรยีน
รู้แบบใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑ ์80 
/ 80 ทั้งนี้เนื่องจาก จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
เรือ่ง ชนดิและหนา้ทีข่องคำา โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบใชส้มองเป็นฐาน สอดคล้องกบัการทำางานของ
สมองของนกัเรียน สอดคล้องกบัธรีศักดิ ์โกรธกล้า 
(2551,หนา้ 65-68) ศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 การ
จดัการเรียนการสอนดว้ยการจดักจิกรรม โดยใชช้ดุ
กจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์
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ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ดว้ยกิจกรรมทีใ่ช้สมองเปน็
ฐาน ประกอบบทเรียนการ์ตูน พบว่า ชุดกิจกรรม
การเรยีน ทีส่ร้างข้ึนมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 80.80/ 
83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำาหนดไว้ และ
กบัวมิล เหลา่เคน (2552: บทคดัย่อ) การสร้างคำา
ตามหลักเกณฑท์างภาษา ดว้ยการจดักจิกรรมตาม
แนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.95/84.56 

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและ
หลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของ
คำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน 
สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียน วังกระแส
วทิยาคม จงัหวดันครพนม พบวา่ คะแนนเฉลีย่หลงั
เรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนอยา่งมนัียสำาคญั
ทางสถติท่ีระดบั .01 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การจดัการเรยีนรู้แบบใชส้มองเป็นฐาน จะสง่ผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความคงทนในความ
รู้ที่ได้เรียน สอดคล้องกับ วิมล เหล่าเคน (2552: 
บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างคำาตามหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา ดว้ยการจดักิจกรรมตามแนวคดิโดยใชส้มอง
เป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าการสร้างคำา
ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็น
ฐานชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความ
คงทนหลังเรียนได้ทั้งหมดและมีความก้าวหน้าใน
การเรียนมากขึ้น ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูง
ขึ้นเมื่อได้เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ดัง
จะเห็นได้จากการศึกษาของ ธีรศักดิ์ โกรธกล้า 
(2551,หน้า 65-68) ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบชุด
การจดักิจกรรมการเรยีนดว้ยบทเรยีนการต์นู กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 การจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรม 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และยังเสริม
สรา้งใหน้กัเรยีนเกดิความสนกุเพลดิเพลนิและพอใจ
ทีจ่ะเรยีน อกีทัง้ยงัชว่ยใหเ้ข้าใจเนือ้หาในการเรยีน
รู้ไดง่าย มีความน่าสนใจ เหมาะกับผู้เรียนในวัย

เด็กมากกว่าสื่อการเรียนชนิด พบว่า ชุดกิจกรรม
การเรียน อรวรรณ บุญสมปาน (2551 หน้า 66-
70) ได้ศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ใช้ สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำาศัพท์
และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความรู้ด้าน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลอง
ผา่นเกณฑท่ี์กำาหนด คอืรอ้ยละ 50 และอยูใ่นระดบั
ดีมาก ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังจากการทดลองผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
คือร้อยละ 50 และอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกันกับ
ผลการศึกษาของอัญชลี เฟื่องชูชาติ (2552: 50) 
เรื่อง การส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ทักษะการเขียนของ
นกัเรยีน หลงัการใชเ้ทคนคิกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย
ใชส้มองเปน็ฐาน นกัเรยีน มทีกัษะการเขยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และฟอร์ทเนอร์ (Fortner, 2005: 2882-A) พบ
ว่าการใช้แบบฝึกตามแนวสมองเป็นฐานร่วมกับ
ทฤษฎีพหุปัญญา สำาหรับนักเรียนเกรด 6-8 ของ
โรงเรียนนอร์ฟอร์ดพับบลิก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
กลาง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิด
สร้างสรรค์วชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนเกรด 6-8 
สงูขึน้หลงัจากการเรยีนการสอนโดยใชแ้บบฝกึตาม
แนวสมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 

3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปทีี ่1 ทีม่ตีอ่การเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย เรือ่ง ชนดิและ
หนา้ทีข่องคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเรียนการ
สอนแบบใชส้มองเปน็ฐาน จะเนน้ใหน้กัเรยีนไดฝ้กึ 
และมสีว่นรว่มในกจิกรรม ทำาใหน้กัเรยีนมอีสิระใน
การคิด ในการทำากิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ ธีรศักดิ์ โกรธกล้า (2551,หน้า 
65-68) เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
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สมองเปน็ฐาน (BBL) ประกอบชดุการจดักจิกรรม
การเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การจัดการ
เรยีนการสอนด้วยการจดักจิกรรม โดยใชช้ดุกจิกรรม 
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 ดว้ยกจิกรรมทีใ่ชส้มองเปน็ฐาน
ประกอบบทเรียนการ์ตูน เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรยีนทีส่่งผลตอ่การพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีน และยงัเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนเกดิความ
สนุกเพลิดเพลินและพอใจที่จะเรียน อีกทั้งยังช่วย
ให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนรู้ได้ง่าย ทำาให้นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กจิกรรมทีใ่ชส้มองเปน็ฐานประกอบบทเรยีนการ์ตนู
โดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยวิมล เหล่าเคน 
(2552: บทคัดย่อ) ศึกษาการสร้างคำาตามหลัก
เกณฑ์ทางภาษา ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบ
วา่การสร้างคำาดว้ยการจัดกิจกรรมตามแนวคดิโดยใช้
สมองเปน็ฐานช้ันมธัยมศกีษาปทีี ่3 จำานวน10 แผน 
พบว่า นักเรียนมีความคงทนหลังเรียนได้ทั้งหมด
และมีความก้าวหน้าในการเรียนมากขึ้น เช่นเดียว
กับเจมส์ (Jame. 2003: unpage) ได้ทำาการวิจัย
เกี่ยวกับการเข้าถึงและการสอนนักเรียนชายแอฟ
ริกัน-อเมริกัน โดยใช้หลักสูตรวิธีการเรียนรู้ระบบ
ความเชื่อและแบบฝึกหัด เพื่อตรวจสอบและการ
สำารวจถงึประวตักิารศกึษาของชาวอเมริกัน โดยใช้
การวิจัยตามแนวทฤษฏีสมอง พบว่า ช่วยให้เข้าใจ
ความสำาคัญของเนื้อหา หลักสูตร ระบบความเชื่อ 
การเรียนรู้ประวัติและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
ทำาให้ครูเข้าถึงและการสอนนักเรียนชายแอฟริกัน 
– อเมริกัน และโฮก (Hoge. 2003: 3884-A) ได้
ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้
ตามแนว Brain Based Learning และการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน การเรียนรู้ตามแนวคิด
พัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองนั้น เป็นการ
เน้นให้มนุษย์เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีแนวการสอนที่

ทำาให้สมองของนกัเรยีนทำางานได ้อยา่งไรกต็ามรปู
แบบการสอนทีพ่บเสมอๆ คอื การจดัประสบการณ์
ใหน้กัเรยีนโดยการเรยีนรูแ้บบทอ่งจำา จงึทำาวจิยัใน
ชัน้เรียนท่ีนำาแนวคดิพฒันาการและการเรยีนรูข้อง
สมองและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

สรปุจากการดำาเนนิการวจิยั เรือ่ง การศกึษา
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูว้ชิาภาษาไทย เรือ่ง ชนดิและ
หนา้ทีข่องคำา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐาน สำาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัง
กระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม เป็นกระบวน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้
เรยีนเกดิการเรยีนรู้ ได้ใชส้มองในการพฒันาความ
รูค้วามสามารถใน คดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์และ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ในการนำากระบวนการการจดัการเรยีน
รูแ้บบใชส้มองเปน็ฐานมาใชใ้นกระบวนการเรยีนการ
สอน ผูส้อนจะตอ้งอธบิายใหน้กัเรยีนเขา้ใจขัน้ตอน
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหวา่งครผููส้อนและนกัเรยีนกอ่นการจดักจิกรรม 

1.2 ครูผู้สอนควรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นแรง ผลัก
ดนัในการทำางานใหป้ระสบผลสำาเรจ็ ซึง่อาจจะตอ้ง
เพิ่มรางวัลที่เหมาะสมกับนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเพื่อเปรียบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกับวิธีอื่นๆ เพื่อดูความกับ
บริบทของสถานที่ และนักเรียน 

2.2 ควรมกีารสง่เสรมิและพฒันาใหค้รไูด้
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เข้า
มาเปน็สว่นประกอบในกระบวนการเรยีนการสอน
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