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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60255317 : การสอนภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการสะกดค า, การสะกดค าภาษาไทย, ความคงทนในการเรียนรู้, รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ต, เบรนทาร์เก็ต 

นางสาว สุวรรณา อ่อนเบา: การพัฒนาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. พิณพนธ์ คงวิจิตต์ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลองและ 
2) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย และ 3) แบบทดสอบวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก ่
การค านวณค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็น
อิสระต่อกัน T-Test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ  .05 2) ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  เมื่อระยะเวลาผ่านไป  2 สัปดาห์ 
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS SUWANNA ONBAO : THE DEVELOPMENT OF WORD SPELLING 
COMPETENCY IN THAI LANGUAGE AND LEARNING RETENTION OF PRATHOMSUKSA 1 
STUDENTS BY USING BRAIN-TARGETED TEACHING MODEL THESIS ADVISOR :  PINPON 
KONGWIJIT, Ph.D. 

The research aimed to: 1) compare learning competency of word spelling in 
thai language of prathomsuksa 1 students before and after learning by using 
brain-targeted teaching model and 2) A study of learning retention of prathomsuksa 1 
students after learning by using brain-targeted teaching model. The sample group 
consisted of 21 first grade student first room in a semester 1 academic year 2020 at 
klongklua school, school under the Office of Nontaburi Educational Service Area 2, 
province derived by simple random sampling. The research instruments were: 
1) lesson plans 2) an ability test of word spelling competency in thai language and 
3) an ability test of learning retention in word spelling competency in thai language. 
Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test 

The results showed that: 1) learning competency of word spelling in  
Thai Language of prathomsuksa 1 students before and after learning by using 
brain-targeted teaching model was higher than that of before with statistical 
significance at .05 2) learning retention in word spelling competency in Thai Language 
of prathomsuksa 1 students after learning by using brain-targeted teaching model 
when the duration of 2 weeks was no different so students have a learning retention 
in word spelling competency in Thai Language. 
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1 

 
บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  โลกในปัจจุบันได้พัฒนาอยู่เสมอ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ          
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นนี้ได้ ดังที่ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (2559: 1) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้
ความคิดให้แก่เยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การอ่านและการเขียนจึงเป็น
ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและการเขียนท าให้
เกิดความรู้ความสามารถที่จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ หากผู้ใดมีความ
บกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่านการเขียนก็จะส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการสื่อสาร
และการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นปัญหาในการด ารงชีวิตต่อไป  
 ทักษะในการด ารงชีวิตที่ครูควรส่งเสริมให้นักเรียน คือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพราะมี
ความส าคัญอย่างมากส าหรับการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในอนาคต ประกอบด้วย 3Rs
และ 8Cs (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2561: 19) โดยที่  3Rs คือ  
การอ่านออก (Reading) เขียนได้ ((W)Riting) และคิดเลขเป็น ((A)Rithmetics) (วิจารณ์ พานิช, 2556: 
17) จะเห็นได้ว่า การอ่านออกเขียนได้และการคิดเลข ถือเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่ควรส่งเสริม เพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ดังที่ ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง (2560: 173) กล่าวว่า การเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษาเป็นขั้นแรกของการศึกษาภาคบังคับ เป้าหมายส าคัญในระดับนี้คือการอ่านออกเขียนได้ 
และคิดค านวณได้ โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ เพราะนักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานการอ่านและ  
การเขียนที่ดีก่อน จึงจะสามารถเริ่มสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้พ้ืนฐานการอ่าน 
การเขียนนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการสะกดค า 
 การสะกดค าเป็นพ้ืนฐานของการอ่านออกเขียนได้ หากนักเรียนได้รับการวางรากฐานที่ดี 
จะท าให้มีความสามารถในการอ่านและเขียนที่ดี  ดังที่  อรอุมา มุสิกสาร (2559: 140) วรรณี   
โสมประยูร (2553: 163) และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(2546: 134) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การสะกดค า ถือเป็นสิ่งส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการอ่านและ 
การเขียน หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จะท าให้เสียเปรียบในสังคม อีกทั้งหากอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้จะส่งผลต่อการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ไปด้วย เพราะการอ่านถือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
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และนักเรียนต้องสะกดค าให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเขียนเป็นประโยคและเขียนเป็นเรื่องราวได้  
ถ้าหากนักเรียนไม่สามารถอ่านสะกดค าได้ ก็จะไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวจากผู้อ่ืนและไม่สามารถ
แสดงความคิดของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ กล่าวคือ ท าให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
หากนักเรียนมีทักษะด้านการเขียนสะกดค าที่ดี จะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาษาได้ แต่หากเขียน
สะกดค าไม่ถูกต้องจะท าให้คุณค่าในด้านงานเขียนนั้นลดลงอีกด้วย 
 การอ่านและเขียนสะกดค ามีความส าคัญต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ อัจฉรา ชีวพันธ์ 
(2557: 17, 56) และศิวกานท์ ปทุมสูติ (2556: 58-59)xกล่าวว่า การวางรากฐานการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นสิ่งส าคัญที่สุดหากเริ่มต้นการอ่านและการเขียนไม่ดี              
ก็จะท าให้นักเรียนมีปัญหาการเรียนในทักษะการอ่านและการเขียนในระดับชั้นต่อไป แม้การอ่านออก
เขียนได้จะมีความส าคัญมาก แต่ยังพบว่ามีประชากรที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นจ านวนหนึ่ง 
 ผลการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ประจ าพุทธศักราช 
2561 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2562: 14, 33) พบว่า คนไทยร้อยละ 25.00 ไม่อ่านหนังสือ 
เพราะอ่านไม่ออก จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าจ านวนของผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกมีมากถึงร้อยละ  25
สอดคล้องกับถนอมวงศ์ ล้ ายอดมรรคผล (อ้างถึงใน กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 10) 
กล่าวว่า ปัญหาในการอ่านเกิดจาก 1) ไม่อ่าน 2) อ่านไม่ออก 3) ไม่มีหนังสืออ่าน 4) ไม่มีเวลาอ่าน  
5) ไม่มีที่อ่าน 6) อ่านช้า 7) อ่านไม่เข้าใจ และ 8) คิดว่าอ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งนับได้ว่าปัญหา
ข้างต้นเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศ ดังที่  พิชญา สุวรรณโน (2560: 598) 
กล่าวว่า ประเทศใดที่มีการอ่านมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้น ๆ มีความก้าวหน้ามาก ในขณะที่
ประเทศใดมีอัตราการอ่านน้อยก็ควรมีการพัฒนาการอ่าน โดยเริ่มต้นจากการอ่านสะกดค าให้ถูกต้อง 
สาเหตุที่ท าให้สะกดค าผิด กรรณิการ์ พวงเกษม (อ้างถึงใน วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี, 2550: 22) 
กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่ท าให้การสะกดค าผิด เนื่องจากยังจ าหลักเกณฑ์ในการสะกดค าไม่ได้ เช่น อ่านค า
ที่ใช้อักษรต่ าและอักษรสูงที่มีวรรณยุกต์ผิด หรืออ่านค าที่ประสมกับสระประสมไม่ได้ หรืออ่านค าที่ใช้
ตัวสะกดไม่ตรงตามตัวสะกดไม่ได้ เป็นต้น 
 การเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ต้องได้รับการฝึกฝน
เพ่ือให้สามารถสื่อความเป็นลายลักษณ์ อักษรและใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและ                        
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี มีข้อมูลจ านวนหนึ่งพบว่า เด็กไทยยังประสบปัญหาด้านการเขียนดังที่ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 2) กล่าวว่า 
นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีปัญหาด้านการเขียนค าภาษาไทยผิด  
เรียงรูปประโยคไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ และข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่ อความหมายได้ ซึ่งปัญหา
การเขียนที่ประสบอยู่ล้วนเกิดจากนักเรียนมีพ้ืนฐานในการเขียนที่ไม่ดี จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียน
ด้านการเขียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นการเขียนสะกดค า จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรฝึกให้นักเรียน  
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มีความแม่นย าตั้งแต่ในระดับเริ่มต้น ส่วนสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้น อรอุมา มุสิกสาร (2559: 
141-142) กล่าวไว้ว่ามีสาเหตุมาจาก 1) เพราะการออกเสียงผิด 2) เพราะแนวเทียบผิด 3) เพราะไม่เข้าใจ
กฎเกณฑ์ทางหลักภาษา และ 4) เพราะไม่ทราบความหมายของค า  
 ความสามารถในการสะกดค า จึงเป็นทักษะที่จ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งด้านการอ่าน
สะกดค าและเขียนสะกดค า เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 2 ทักษะควบคู่กัน การเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะต้องเน้นการอ่านและเขียนให้ถูกต้อง มีความแม่นย าในหลักเกณฑ์
ทางภาษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากทักษะแรกของการอ่านออกเขียนได้ไม่ได้
รับการพัฒนาจะท าให้เกิดปัญหาในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 จากปัญหาในการอ่านและการเขียน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่อง 
การอ่านและการเขียนอยู่มาก อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบแก้ไข ในส่วนของ  
การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้น ควรเริ่มตั้งแต่ระดับต้นของการเริ่มอ่านเริ่มเขียน ครูจึง
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน สอดคล้องกับที่ ปิตินันธ์ สุทธสาร 
(อ้างถึงใน ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 2557: ออนไลน์) กล่าวว่า  
ครูต้องรู้จักวิธีสอนที่หลากหลายและต้องฝึกให้นักเรียนอ่านและเขียนอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากวิชา
ภาษาไทยเป็นวิชาที่เน้นทักษะ การที่นักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ ครูผู้สอนในทุกวิชาต้องมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาทักษะภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ทักษะภาษาไทยของนักเรียนดีขึ้น รวมทั้งผู้ปกครองต้อง
มีส่วนในการส่งเสริมนักเรียนด้วย  
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษา ได้ให้ความส าคัญ 
ในด้านการอ่านออกเขียนได้และเล็งเห็นถึงปัญหาของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีมาตรการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2559: 1) นโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ต้องเริ่มด าเนินการจากนักเรียนระดับชั้นต้น ๆ ก่อน คือ เริ่มจากการสะกดค าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 เพราะการสอนสะกดค านั้น ถือเป็นเรื่องพ้ืนฐานของการอ่านออกเขียนได้ เมื่อนักเรียนสะกดค า
ถูกหรือเป็นก็จะสามารถเขียนได้  ดังนั้น ในระดับพื้นฐานนั้นครูควรเน้นการอ่านและการเขียนสะกดค า 
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน  
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2562: 8-9) ได้ประเมินความสามารถในการอ่าน 
และการเขียนของนักเรียนตามนโยบายที่ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้  
เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และต้องมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในการประเมิน
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ดังกล่าว ได้ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
โดยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา (Formative Assessment) คือ มุ่งให้ครูได้น าผลการประเมิน 
ไปพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ในการประเมินดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยพบว่ามีการประเมินทั้งการอ่านและการเขียน กล่าวคือ  
ด้านการอ่านจะประเมินด้านการอ่านออก ประกอบด้วย การอ่านสะกดค า การอ่านค า และการอ่าน  
รู้เรื่อง ส่วนการเขยีนจะประเมินด้านการเขียนค า เป็นการเขียนตามค าบอก และการเขียนประโยค  
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2562: 9) ได้สรุปผลการประเมินการอ่านและเขียน
ในระดับปรับปรุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ระหว่างปี พ .ศ . 2558-2561 ในภาพรวม
ระดับประเทศ มีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินการอ่านและเขียน 

ระดับปรับปรุง 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนระดับปรับปรุง 

เดือนที่ประเมิน 
ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 

1 

การอ่าน ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 

1 

การเขียน 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่าน
รู้เรื่อง 

การ
เขียนค า 

การเขียน
ประโยค 

ปีการศึกษา 2558 

มิถุนายน (สวก.) 11.58 - - 8.73 - - 
สิงหาคม (สวก.) 7.37 - - 15.51 - - 

กันยายน (สทศ.) - 7.16 2.67 11.60 - - 

พฤศจิกายน (สวก.) 5.71 - - 9.36 - - 
มกราคม (สวก.) 4.04 - - 6.15 - - 

มีนาคม (สทศ.) - 5.91 1.98 6.19 - - 
ปีการศึกษา 2559 

มิถุนายน (สวก.) 7.98 - - 3.35 - - 

สิงหาคม (สวก.) 5.15 - - 7.19 - - 
พฤศจิกายน (สวก.) 4.74 - - 7.26 - - 

มกราคม (สวก.) - 5.04 - - 9.90 5.14 

มีนาคม (สทศ.) - 2.53 - 8.38 - - 
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินการอ่านและเขียน 
ระดับปรับปรุง (ต่อ) 

หมายเหตุ: (สทศ.) ย่อมาจาก ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน (สวก.) ย่อมาจาก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
และเขียนในระดับปรับปรุง แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยที่ยังต้อง
ปรับปรุงในด้านนี้ เพ่ือให้นักเรียนมีผลการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถอ่านออกเขียนได้
ทุกคนตามมาตรการที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายไว้ แล้วจึงน าผล        
การประเมินนี้ไปใช้ในการพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านและการเขียนเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยครูจะเป็นผู้พัฒนาทักษะและปรับปรุงด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน
เพ่ือให้การประเมินในแต่ละครั้งนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 โรงเรียนคลองเกลือเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เน้นการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้  
ตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น และสามารถสื่อสารได้ดี รวมทั้งตอบสนองนโยบายการอ่านออก  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนระดับปรับปรุง 

เดือนที่ประเมิน 
ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 

1 

การอ่าน ชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 

1 

การเขียน 

การอ่าน
ออกเสียง 

การอ่าน
รู้เรื่อง 

การ
เขียนค า 

การเขียน
ประโยค 

ปีการศึกษา 2560 

มิถุนายน (สวก.) - 4.66 - - 6.05 - 
สิงหาคม (สวก.) - 6.86 3.52 - 11.84 9.09 

พฤศจิกายน (สวก.) - 6.12 4.45 - 14.82 7.05 
มกราคม (สวก.) - 5.67 4.57 - 13.71 5.33 

ปีการศึกษา 2561 

มิถุนายน (สวก.) - 5.10 - - 9.22 - 
สิงหาคม (สวก.) - 6.81 3.94 - 9.50 7.91 

พฤศจิกายน (สวก.) - 5.72 3.53 - 9.54 7.13 

มกราคม (สวก.) - 5.70 3.51 - 9.82 5.13 
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เขียนได้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  (โรงเรียนคลองเกลือ , 2562: 1)  
โดยก าหนดให้ในแต่ละระดับชั้นมีการรายงานผลการด าเนินงานแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องทุกเดือนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน รวมทั้งมีการทดสอบประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในทุกปีการศึกษา และมีการสอบวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ทุกภาคการศึกษาจากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน 
 จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมิ นความสามารถด้ านการอ่ านของผู้ เรี ยน  (Reading Test: RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ค่าความก้าวหน้า 
ปี 2561 ปี 2562 

การอ่านออกเสียง 81.82 74.41 -7.41 

การอ่านรู้เรื่อง 73.82 69.66 -4.16 

รวม 2 สมรรถนะ 77.82 72.03 -5.79 
ที่มา:    โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี , งานฝ่ายวิชาการ , “รายงานผล 
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
 2562” 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 
Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.82xและปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.03 
ซึ่งผลคะแนนของทั้งสองปีอยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนพึงพอใจ  คือ มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้  แต่ทั้ งนี้ โรงเรียนมีเกณฑ์คาดหวังในแต่ละปีการศึกษาว่าต้องมี
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ความก้าวหน้าจากปีการศึกษาเดิมอย่างน้อยร้อยละ 3 ขึ้นไป ซึ่งจากผลความก้าวหน้าแสดงให้เห็นว่า 
ปีการศึกษา 2562 มีความก้าวหน้าลดลงถึง 5.79 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์คาดหวังที่โรงเรียนตั้งไว้ 
 นอกจากนี้จากผลการวัดและประเมินผลความความสามารถและทักษะการอ่านและ          
การเขียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 ของโรงเรียนคลองเกลือ โดยใช้เครื่องมือของส านักวิชาการ 
และมาตรฐานการเรียนรู้ ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ยังมีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่มีผลการประเมินยังไม่ถึงระดับดีมาก ดังตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3  รายงานผลประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ปีการศึกษา 2562 

เดือน/ปี 
จ านวน
นักเรียน 

ประเภท 
การประเมินผล
ความสามารถ 

และทักษะ 

ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มิ.ย. 62 110 

การอ่านออกเสียง 74 25 8 3 

การอ่านรู้เรื่อง - - - - 
การเขียนค า 75 27 5 3 

การเขียนเรื่อง - - - - 

พ.ย. 62 105 

การอ่านออกเสียง 75 21 8 1 
การอ่านรู้เรื่อง 52 40 11 2 

การเขียนค า 67 31 5 2 
การเขียนเรื่อง 76 21 5 3 

ที่มา:     ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  
 กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (E-MES Service 
 System) 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการอ่านและการเขียนของนักเรียนแสดงให้เห็นว่า ยังมีนักเรียนที่อยู่
ในระดับปรับปรุง ระดับพอใช้และระดับดีอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับ
ที่ดีข้ึน 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้เรียน

อ่านสะกดค าและเขียนสะกดค าวันละ 5 ค า ทุกชั่วโมงที่เรียนวิชาภาษาไทย พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่ง

ยังคงเขียนและอ่านมาตราตัวสะกดไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาภาษาไท ย                

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน (จิรัชยา พิชัยฤกษ์, อมรรัตน์ สิริอัต และประไพวรรณ กระจ่างมนตรี,  

23 สิงหาคม 2562)  พบว่า ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปได้ทดสอบนักเรียนในเรื่อง

เดิมที่เรียนไปแล้ว พบว่า นักเรียนไม่สามารถจดจ าความรู้เดิมได้อย่างคงทน จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนยัง

ขาดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู้ 

การพัฒนาความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ าเป็นต้อง 

มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ดังที่  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559: 8) กล่าวว่า การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  

ครูจะต้องรู้วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือหาวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับวัยและความสามารถ  

ของนักเรียนในแต่ละวัย อัจฉรา ชีวพันธ์ (2557: 55) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ในระดับชั้นประถมศึกษานั้น  ครูจะต้องหาวิธีการเพ่ือให้นักเรียนที่เป็นเด็กที่อยู่ในวัย 6–12 ปี  

ได้พัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพ่ือให้เกิดความรู้ด้านหลักเกณฑ์ทางภาษา ตระหนักถึงการใช้ภาษา  

ที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล มีทักษะทางการคิดและการใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสาร 

ตลอดจนรู้จักแสวงหาสิ่งจ าเป็นในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญา และควรมีวิธีสอนที่สอดคล้องกับ

สติปัญญาในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยค านึงถึงพัฒนาการทางด้านสติปัญญาควบคู่กับการส่งเสริม

การเรียนรู้ของสมองไปด้วย เพื่อให้เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์สามารถรับรู้ข้อมูลและเรียนรู้จดจ าได้เต็ม

ตามศักยภาพ 

การจัดการเรียนการสอนจึงมีส่วนส าคัญต่อนักเรียนในการพัฒนาระบบความจ า และการเรียนรู้

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หากได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ จะท าให้มีความแม่นย า 

จดจ าได้ดี และเกิดความจ าระยะยาว ซึ่งเป็นความจ าที่ถาวร เป็นระบบความจ าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ  

ที่ได้เรียนรู้และประสบพบเจอมา โดยความจ าระยะยาวนี้เรียกว่าความคงทนในการเรียนรู้ 

ความคงทนในการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการสอนอ่านและเขียนสะกดค าเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากการอ่านและเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานของการเริ่มอ่านและเริ่มเขียน หากนักเรียนสามารถ

จดจ าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง จนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ นักเรียนจะสามารถน าความรู้

พ้ืนฐานนี้ไปใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ 
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 การจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนได้ทั้งความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดค า
และความคงทนในการเรียนรู้จึงควรเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เรียกว่า  
การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็ น ฐาน  (Brain-based Learning) ศศิ ธร  เวีย งวะลั ย  (2556: 112)  
และเกศสุดา ใจค า (2552: 64) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การน าความรู้เกี่ยวกับ
สมองและระบบการท างานของสมองมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท างาน  
ของสมองทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสมดุล การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้จะต้องจัดให้สอดคล้องกับสมองของนักเรียนในแต่ละวัย เพ่ือให้เด็กได้รับการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายและเกิดแรงจูงใจในการเรียน จะท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ด้านความคิด 
จินตนาการ ภาษา การควบคุมอารมณ์ตนเอง และการเคลื่อนไหว เป็นต้น อันน าไปสู่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 
 งานวิจัยหลายเรื่องพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนได้ เช่น กุสุมา ค าผาง (2559: 111) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนการสอน
เขียนสะกดค าภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ใช้การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานตามแนวคิดของ  Caine & Caine 
พบว่า ทักษะการสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ประกาย ว่องวิการณ์ (2553: 33) ศึกษาผลการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานตามแนวคิดของพรพิไล  
เลิศวิชา พบว่า มีทักษะการสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 กรุณา มีวัน (2553: 101) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ใช้การจัดกิจกรรมการสอน
โดยใช้สมองเป็นฐานตามแนวคิดของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต เป็นรูปแบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้แนวคิดจาก       
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
สมอง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้สมอง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริม 
ความคงทนในการเรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียน โดยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตพัฒนาขึ้นโดยฮาร์ดิแมน 
(Hardiman) (2012: 473) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ 6 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้  
 ขั้นที่  1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ เพื่ อการเรียนรู้  (EstablishingXthexEmotional 
Climate of Learning) ขั้นตอนนี้ครูต้องสร้างอารมณ์เชิงบวกให้กับใช้กิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายใน
ตอนเริ่มต้น และท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
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 ขั้นที่x2xสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ x(CreatingxthexPhysicalxLearning 
Environment) ขั้นตอนนี้ครูต้องสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจนักเรียน หรืออาจ
เปลี่ยนวิธีการน าเสนอเนื้อหาในรายวิชา  
 ขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ (Designing the Learning Experience) ขั้นตอน
นี้ครูต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดการเรียนรู้และน าเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนผัง
กราฟิกเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหา  
 ขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด (Teaching for 
Mastery of Content, Skills and Concept) ขั้นตอนนี้มุ่ งเน้นไปที่ การส่งเสริมให้นักเรียนคง
ความจ าของข้อมูลหรือความรู้ที่ส าคัญในระยะยาว  
 ขั้นที่ 5 สอนเพื่อขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ (Teaching for the Extension and 
Application of Knowledge) ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรม           
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง  
 ขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้ (Evaluating Learning) ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นให้มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถหาค าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง  
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตข้างต้น ล้วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยทางสมองที่สนับสนุนแต่ละขั้นตอน แม้ขั้นตอนแต่ละขั้นจะแยกกันเป็นขั้น ๆ แต่องค์ประกอบ
ของแต่ละขั้นตอนล้วนมีความสัมพันธ์กัน  ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่  1 อธิบายถึงความส าคัญ 
ของการสร้างบรรยากาศทางอารมณ์เชิงบวกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูง  กลยุทธ์นี้ถูกน าไปใช้
ตลอดทั้ งรูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ต  ในขณะเดียวกันการประเมินผล ในขั้นตอนที่  6 
เป็นส่วนส าคัญของแต่ละองค์ประกอบหรือเป้าหมายของรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
 รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตนั้น ได้มีผู้ที่น ารูปแบบการสอนนี้มาศึกษาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาไทย คือ พิณพนธ์  คงวิจิตต์ (2556: 8) ใช้ในการสอนความรู้พ้ืนฐานเรื่องประโยคหลัก
และมารยาทในการฟังและดู การอ่านร้อยแก้ว การใช้ความเปรียบ การเขียนบรรยายประสบการณ์
และวรรณ คดี เรื่ อง ราชาธิ ราช ตอนสมิ งพระรามอาสา โดย ผลการวิจัยพบว่า นั ก เรียน 
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แต่รูปแบบการสอนนี้ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาและน ามาใช้กับการสอน
สะกดค าในภาษาไทย  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมาใช้พัฒนานักเรียน เนื่องจาก
รูปแบบการสอนดังกล่าวน่าจะมีผลดีต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในการสะกดค าได้ เพราะมีขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน เช่น ขั้นตอนที่ 1 
สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ เป็นการสร้างอารมณ์เชิงบวกให้แก่นักเรียน ซึ่งเหมาะกับ
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่เน้นการเรียนปนเล่น ในขั้นตอนที่ 3 ออกแบบประสบการณ์
เรียนรู้ ในขั้นตอนนี้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดค า ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
โดยใช้ผังกราฟิกที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ง่าย และขั้นตอนที่ 4 สอนให้เกิด 
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ ในขั้นตอนนี้สามารถทบทวนเนื้อหา และฝึกทักษะในการสะกดค าได้ 
โดยสามารถน าเนื้อหาเกี่ยวกับการสะกดค าหรือเทคนิคในการสอนสะกดค าสอดแทรกลงไป  
ในขั้นตอนนี้ เพ่ือสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่ความคงทนในการเรียนรู้ได้ ซึ่งนอกจาก
ขั้นตอนที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะแล้ว ในขั้นตอนที่  5 สอนเพ่ือขยายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ก็เป็นขั้นตอนที่ช่วยส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้เช่นกัน ซึ่งความคงทน  
ในการเรียนรู้นี้จะท าให้นักเรียนจดจ าทักษะด้านการสะกดค าได้ และจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการอ่าน
และเขียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
 ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนที่จะจบระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 3) ในสาระที่ 1 
การอ่าน ที่ว่า “อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบาย 
จากเรื่องที่ อ่านได้ เข้าใจความหมายจากข้อมูลของแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ อ่านหนังสือ 
อย่างสม่ าเสมอและมีมารยาทในการอ่าน” และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ที่ว่า “สะกดค า 
และเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าที่ของค าและประโยค มีทักษะ 
การใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่าย ๆ ค าคล้องจอง แต่งค าขวัญ  
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ” รวมถึงมาตรฐานและตัวชี้วัด
การอ่าน คือ ท 1.1 ป . 1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ท 1.1 ป . 1/2 
บอกความหมายของค าหรือข้อความที่อ่าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 7) 
และมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักการใช้ภาษาไทย คือ ท 4.1 ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย
ของค า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 45)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยแบบก่อนการทดลอง (Pre – Experimental Designs) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการการสะกดค าภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนา
นักเรียนให้มีพื้นฐานการอ่านเขียนที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเรียนรู้ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้  เพ่ือก าหนดเป็น               
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการอ่านสะกดค า 
และการเขียนสะกดค าภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี 
 ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่คงความรู้และทักษะ
หลังจากการจัดการเรียนรู้ เมื่อทดสอบหลังจบบทเรียนแล้วน ามาทดสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป  2 
สัปดาห์ 
 รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตเป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยฮาร์ดิแมน (Hardiman) 
(2012: 473) ซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกิ้นส์  (Johns Hopkins 
University) รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่แนะน าให้
ครูจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของสมอง โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอน
มีผลการวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ เพื่อการเรียนรู้   (Establishing the Emotional 
Climate of Learning)  
           ขั้นตอนนี้ ครูต้ องสร้างอารมณ์ เชิ งบวกให้กับนั กเรียน  และ มีการใช้กิจกรรมเพ่ือ 
ความผ่อนคลายในตอนเริ่มต้น จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกัน และท าหน้าที่เป็น
ผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
 2. ส ร้ า งส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ท า งก า ย ภ าพ  (CreatingxthexPhysicalxLearning 
Environment) 

  ขั้ น ตอนนี้ ต้ อ งสร้ างสภ าพแวดล้ อม ใหม่  ๆ  เพ่ื อดึ งดู ดความสน ใจนั ก เรียน  
เช่น ปรับเปลี่ยนการจัดที่นั่ง น านักเรียนไปเรียนในสถานที่อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน หรือ
อาจเปลี่ยนวิธีการน าเสนอเนื้อหาในรายวิชา  
 3. ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ (Designing the Learning Experience) 

  ขั้นตอนนี้ครูควรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและน าเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนผังกราฟิก
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ และครูควรเน้นการอภิปรายเนื้อหาคู่กับแผนผังกราฟิก  
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 4. สอนให้ เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด (Teaching for 
Mastery of Content, Skills and Concept) 

  ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้นักเรียนคงความทรงจ าของข้อมูลหรือความรู้ 
ที่ส าคัญในระยะยาว โดยผนวกเข้ากับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งครูควรหาวิธีการที่จะกระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 5. ขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ (Teaching for the Extension and Application 
of Knowledge) 

  ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 
กล่าวคือ การน าความรู้ไปใช้หรือต่อยอดในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง โดยครูควรมีกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 6. ประเมินการเรียนรู้ (Evaluating Learning) 

  ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมุ่งเน้น
ให้มีการวัดผลแบบต่อเนื่อง ครูควรให้ข้อมูลป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถหาค าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง 
 จากแนวคิดและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนมุ่งเน้นการท างาน
ของสมอง ซึ่งการจะพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสะกดค าได้นั้น ต้องมีวิธีการสอน 
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนรู้ 
ผ่านการเรียนปนเล่นตามธรรมชาติของเด็ก  การเรียนรู้ที่สนุกสนานและท้าทายจะเป็นพ้ืนฐาน 
ที่ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน และกระตุ้นการท างานของสมองโดยตรง เพราะคว ามสามารถ 
ในการสะกดค าเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ และต้องเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ 
รวมทั้งต้องรู้จักสังเกตและจดจ าวิธีการสะกดค าให้ถูกต้อง เนื่องจากการสะกดค าเป็นเครื่องมือ  
ของการสอนค าใหม่ นักเรียนจึงต้องสังเกตรูปและเสียงของค า  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสะกดค า เพ่ือให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ ผู้วิจัย 
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ค าถามการวิจัย  
  1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 

 2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ตผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 

 2. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสิ้นสุด 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 

ความคงทน 
ในการเรียนรู้ 

ความสามารถ 
ในการสะกดค า 

รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 

(Hardiman, 2012: 473) 
 

1. สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
2. สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

3. ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ 
4. สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ 
และแนวคิด 

5. สอนเพื่อขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ 
6. ประเมินการเรียนรู้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 ห้องเรียน 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 85 คน โดยจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ   
  กลุ่มตัวอย่าง 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม  
  2. ตัวแปร 
      ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
      ตัวแปรต้น (IndependentxVariables) คือ การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต 
      ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความสามารถในการสะกดค าของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
  3. ระยะเวลาในการวิจัย 
      ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมเวลาในการด าเนินการ
ทดลองทั้งหมด 4 สัปดาห์ 3 วัน ใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
อย่างละ 3 ชั่วโมง และทดสอบความคงทนในการเรียนรู้หลังการทดสอบหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ 
3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นจ านวน 21 ชั่วโมง โดยเริ่มด าเนินการทดลองวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
      ผู้วิจัยได้ใช้สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน ท 1.1 ป. 1/1 อ่านออกเสียงค า 
ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ ท 1.1 ป. 1/2 บอกความหมายของค าหรือข้อความที่อ่าน และสาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า โดยใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง เนื้อหาประกอบด้วย การอ่านสะกดค าและการเขียนสะกดค า 
ที่สะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ มาตรากม เกย เกอว และ กง  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการอ่านสะกดค า  
และการเขียนสะกดค าภาษาไทยที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา 4 มาตรา ประกอบด้วย มาตรากม 
มาตราเกย มาตราเกอว และมาตรากง ได้อย่างถูกต้องตามอักขรวิธี วัดได้จากการท าแบบทดสอบ  
วัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 2. รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับการท างานของสมองตามขั้นตอนของฮาร์ดิแมน (Hardiman) คือ 1) สร้างบรรยากาศ
ด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ 2) สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3) ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้            
4) สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด 5) สอนเพื่อขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ 
6) ประเมินการเรียนรู้  
 3. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่คงความรู้และทักษะ 
ในการสะกดค าภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ซึ่งใช้แบบทดสอบ
หลังเรียนที่ทดสอบหลังจบบทเรียน แล้วน ามาทดสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์  
  4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือมีความสามารถในการสะกดค าสูงขึ้น 
 2. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสะกดค าของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
 3. ครูได้น ารูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในสาระ  
อ่ืน ๆ ต่อไป 
 4. ครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
  1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  1.3 ค าพ้ืนฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 2. การอ่านสะกดค า 
  2.1 ความหมายของการอ่านสะกดค า 
  2.2 ความส าคัญของการอ่านสะกดค า 

  2.3 สาเหตุการอ่านสะกดค าผิด 
  2.4 การสอนอ่านสะกดค า 
  2.5 การวัดความสามารถในการอ่านสะกดค า 
 3. การเขียนสะกดค า 
  3.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า 
  3.2 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
  3.3 สาเหตุการเขียนสะกดค าผิด 
  3.4 การสอนการเขียนสะกดค า 
  3.5 การวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า 
 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  4.1 สมองกับการเรียนรู้ 
  4.2 ความหมายของเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  4.3 ความส าคัญของเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  4.4 หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
  4.5 ที่มาของรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
  4.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เบรนทาร์เก็ต 
 5. ความคงทนในการเรียนรู้ 
  5.1 ความหมายความคงทนในการเรียนรู้ 
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  5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ 
  5.3 กระบวนการของความคงทนในการเรียนรู้ 
  5.4 วิธีการวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
1. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551: 2-3) ได้กล่าวถึงสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า มีทั้งหมด 5 สาระได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
โดยในการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวเกี่ยวกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเฉพาะสาระที่ 1 การอ่านและสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่งานวิจัยฉบับนี้ใช้ศึกษาเท่านั้น ดังนี้ 
           สาระที่ 1 การอ่าน 
           มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ตารางท่ี 4 สาระที่ 1 การอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 
ป.1 ท 1.1 ป. 1/1 

อ่านออกเสียงค า 
ค าคล้องจอง และ
ข้อความสั้น ๆ 
ท 1.1 ป. 1/2 
บอกความหมาย
ข อ ง ค า ห รื อ
ข้อความที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  
ค าคล้องจอง และข้อความ ที่ประกอบด้วย ค า
พ้ื น ฐาน  คื อ  ค าที่ ใช้ ในชี วิ ตประจ าวัน ไม่ น้ อย
กว่า 600 ค า รวมทั้งค าที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
1. ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
2. ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา 
3. ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
4. ค าท่ีมีอักษรน า 
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 สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
            มาตรฐาน ท  4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตารางท่ี 5 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 
ป.1 ท 4.1 ป. 1/2 

เขียนสะกดค า
และบอก
ความหมายของค า 

1. การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
2. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
มาตรา  
3. การผันค า 
4. ความหมายของค า 

  

  
 การสะกดค า  อยู่ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 สาระที่  1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ 
และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท 1.1 
ป. 1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ และตัวชี้วัด ท 1.1 ป. 1/2 บอกความหมาย
ของค าและข้อความที่อ่าน และมาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ ตัวชี้วัด 4.1 ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 
1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้ก าหนดโครงสร้าง รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ทั้งหมด 10 วิชา คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานและพ้ืนฐานอาชีพ ภาษาอังกฤษ และหน้าที่พลเมือง โดยวิชาที่ใช้ในการทดลองคือวิชา
ภาษาไทย รายละเอียดดังนี้ 
 1.2.1 รหัส ท 11101 ภาษาไทย 1 
 1.2.2 เวลาเรียน 200 ชั่วโมง / ปี 
 1.2.3 ค าอธิบายรายวิชา 



  20 

 อ่านและบอกความหมายของค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค าที่มีตัวสะกด  
ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า เครื่องหมายสัญลักษณ์  
ต่าง ๆ ที่พบเห็นในอ าเภอปากเกร็ด เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย ค าคล้องจอง  
ค าขวัญจังหวัดนนทบุรี เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จ านวนประชากรในอ าเภอปากเกร็ด 
เป็น เลขไทย เขียนสะกดค า การแจกลูกและอ่านเป็นค า การผันค า เขียนสื่ อสารค าที่ ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน ค าพ้ืนฐานในบทเรียน ค าคล้องจอง ประโยคง่าย ๆ ฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ค าสั่งง่าย ๆ บอกข้อคิดจากวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก นิทาน เรื่องสั้นง่าย ๆ 
ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น อ่านหนังสือ บทอาขยานและบทร้อยกรองตามที่ก าหนดและตาม 
ความสนใจ  
 ตอบค าถาม เล่าเรื่องย่อ และคาดคะเนจากนิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่นและบทเพลง  
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว อักษรไทย พูดแสดงความคิดเห็น 
จากการจับใจความส าคัญสิ่งที่ฟังและดู จากนิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน เข้าใจเนื้อเรื่องถ่ายทอด  
เป็นภาพได้ การพูดภูมิปัญญาทางภาษา ค าขวัญจังหวัดนนทบุรี ประวัติความเป็นมาเกาะเกร็ด  
พูดสื่อสาร แนะน าตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวขอบคุณ และกล่าวขอโทษ 
 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง ประวัติ
ความเป็นมาของเกาะเกร็ด มีมารยาทในการอ่าน ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  
ไม่ท าลายหนังสือ มีมารยาทในการเขียน เขียนอ่านง่าย สะอาด  ไม่ขีดฆ่า ไม่ขีดเส้นในที่สาธารณะ  
ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ บุคคล มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ตั้งใจฟัง  
ตามองผู้พูด ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
ตั้งใจดู ไม่ส่งเสียงดัง แสดงอาการรบกวนสมาธิผู้อ่ืน ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
ไม่พูดแทรก 
 ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ท 5.2 ป.1/1, ป.1/2 
 รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด 
 1.2.4 โครงสร้างรายวิชา  
 การสะกดค าได้บรรจุลงในโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ของโรงเรียนคลองเกลือ โดยได้ก าหนดเรื่องการสะกดค าลงในทุกหน่วยการเรียนรู้ แต่ผู้วิจัยเน้นสาระที่ 
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1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจองและข้อความสั้น ๆ และตัวชี้วัดที่ 2 
ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่ อ่าน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าจ านวน 12 ชั่วโมง มีการทดสอบ
ก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน จ านวน 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 ชั่วโมง  
  
ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ล าดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 ใบโบก 
ใบบัว 

ท 1.1 ป.1/1 
ท 3.1 ป.1/4, 
ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/1 
ท 5.1 ป.1/1 

การอ่านออกเสียงสะกดค า บอกและเขียน
อักษรไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และจ านวน
ประชากรในอ าเภอปากเกร็ดเป็นตัวเลขไทย พูด
แนะน าตัว พูดคุยสนทนา อย่างมีมารยาท  บอก
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

15 

2 ภูผา ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2   
ท 2.1 ป.1/2, 
ป.1/3 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1 

การ อ่ านออก เสี ย งค า  ข้ อความ  เรื่ อ งสั้ น  ๆ   
อ่านและเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ อา อี อือ 
อู โอ เอ และบอกความหมายของค าที่ อ่านและ
เขียน รู้จักการแจกลูกค าและประสมค า คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

17 

3 เพ่ือนกัน ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2 
ท 3.1 ป.1/1, 
ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1 

การอ่านออกเสียงค า ข้อความ บทร้อยกรอง  
อ่านและเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ แอ อัว 
เออ ออ เอือ เอีย และบอกความหมายของค าที่
อ่ าน และ เขี ย น  ฟั งค าแน ะน า  ค าสั่ ง ง่ า ย  ๆ  
และปฏิบัติตามได้อย่างมีมารยาท บอกข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

17 

4 ตามหา ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2   
ท 3.1 ป.1/3 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1 

การอ่านออกเสียงค า ข้อความ และเรื่องสั้น ๆ อ่าน
และเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ อะ อิ อึ อุ เอะ 
แอะ และค าที่มีตัวสะกด พูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู บอกข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

17 
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ตารางท่ี 6 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

5 ไปโรงเรียน ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2, ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1, 
ป.1/2 

การอ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้น ๆ อ่าน 
และเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ โอะ เอาะ 
เอียะ เออะ อัวะ ค าที่มีรูปวรรณยุกต์ และผัน
วรรณยุกต์ได้ อ่านจับใจความส าคัญคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่ อ่าน บอกข้อคิดที่ ได้จาก 
การอ่านหรือฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก และท่อง
บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

17 

6 โรงเรียน
ลูกช้าง 

ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2, ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/2 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1, 
ป.1/2 
 

การอ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้น  อ่าน 
และเขียนสะกดค าที่ประสมกับสระ อ า ไอ ใอ เอา 
ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา คือ มาตรากม เกย 
เกอว กง และบอกความหมายของค าที่ อ่ าน 
และเขียน บอกสาระส าคัญและตั้งค าถามจากเรื่อง
ที่ อ่าน ฟัง หรือดู บอกข้อคิดที่ ได้จากการอ่าน 
หรือฟั งวรรณกรรมส าหรับ เด็ก และท่องบท
อาขยานตามท่ีก าหนด 

17 

7 เพ่ือนรัก 
เพ่ือนเล่น 

ท 1.1 ป.1/1, 
ป.1/2, ป.1/4, 
ป.1/8 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1,
ป.1/2 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความ 
ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา มีวรรณยุกต์ และไม่มี
วรรณยุกต์ คัด เขียน แต่งประโยค ฟัง ดู และพูด 
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ทั้ งที่ เป็นความรู้ 
และความบันเทิง  มารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู
และพูด   

17 

  
 การสะกดค านั้นได้บรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ  (ฉบับปรับปรุง) 
พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยบรรจุไว้ในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  
(ท 11101) ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการสะกดค าว่า อ่านและบอกความหมายของค าที่มี 
รูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  
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ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เขียนสะกดค า การแจกลูก
และอ่านเป็นค า เขียนสื่อสารค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าพ้ืนฐานในบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด  
ท 1.1 ป. 1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ หรือข้อความที่อ่าน  ตัวชี้วัด ท 1.1 
ป. 1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ตัวชี้วัด ท 4.1 
ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และก าหนดให้การสะกดค าอยู่ในโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา  
ท 11101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในทุกหน่ วยการเรียนรู้  
เพราะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการอ่านและเขียนสะกดค า เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออก
และเขียนได้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้หน่วยการเรียนรู้ที่  6 โรงเรียนลูกช้าง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย  
การอ่านสะกดค าและการเขียนสะกดค า ที่สะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ มาตรากม เกย เกอว และ กง 
 
1.3 ค าพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2556: 39-77) ได้ก าหนดบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 963 ค า โดยมีค าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษา คือ มาตรากม 
เกย เกอว และกง ทั้งหมด 220 ค า ดังนี้  
 
ตารางท่ี 7 ค าพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มาตรากม จ านวน 39 ค า 
ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า 

1 ผม 11 ส้ม 21 ชม 31 หอม 

2 เกม 12 ทุ่ม 22 ชมพู 32 หาม 
3 สาม 13 ลืม 23 ปุ่ม 33 น้ าจิ้ม 

4 ถาม 14 เต็ม 24 ลม 34 ยาม 

5 ประถม 15 งาม 25 ความ 35 ล้ม 
6 ขนม 16 ยืม 26 ต้ม 36 ด่ืม 

7 พิมพ์ 17 ค าถาม 27 เทอม 37 เดิม 

8 เล่ม 18 ซ่อม 28 ยิ้ม 38 แถม 
9 กลม 19 ยอม 29 ปาล์ม 39 ป้อม 

10 เข็ม 20 เพ่ิม 30 กิโลกรัม   
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ตารางท่ี 8 ค าพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาตราเกย จ านวน 48 ค า 

ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า 

1 เคย 13 ผู้ชาย 25 หน่อย 37 บ่อย 
2 เลย 14 สวย 26 กล้วย 38 ปล่อย 

3 ค่อย 15 หลาย 27 ร้าย 39 อ้อย 

4 บ่อย 16 กระต่าย 28 เหนื่อย 40 ซ้าย 
5 ยาย 17 น้อย 29 ร้อย 41 บ่าย 

6 ขาย 18 ถอย 30 ลอย 42 ป่วย 

7 อร่อย 19 ระบาย 31 หาย 43 ผู้ร้าย 
8 ช่วย 20 ง่าย 32 ชาย 44 นิยาย 

9 นาย 21 ตาย 33 ซอย 45 ย้าย 
10 คอย 22 ถ้วย 34 สาย 46 อาย 

11 ค้าขาย 23 จ่าย 35 โดย 47 ทาย 

12 ท าร้าย 24 เรื่อย 36 ละลาย 48 ลาย 
 
ตารางท่ี 9 ค าพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 มาตราเกอว จ านวน 25 ค า 

ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า 

1 แล้ว 8 แมว 15 ขาว 22 ข้าวเจ้า 
2 เดียว 9 ไข่เจียว 16 สาว 23 หิว 

3 ข่าว 10 ไข่ดาว 17 เกี่ยว 24 พ่ีสาว 
4 ข้าว 11 เขี้ยว 18 เขียว 25 เลี้ยว 

5 ยาว 12 แถว 19 นิ้ว   

6 เดี๋ยว 13 เร็ว 20 เปรี้ยว   
7 เที่ยว 14 แก้ว 21 เหมียว   
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ตารางท่ี 10 ค าพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาตรากง จ านวน 108 ค า 

ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า ที ่ ค า 

1 สอง 28 อย่าง 55 ยิง 82 แดง 
2 หนังสือ 29 ช่อง 56 ทาง 83 ทอง 

3 น้อง 30 เลี้ยง 57 ยาง 84 ปิ้ง 

4 เพลง 31 ข้าง 58 หญิง 85 แปรง 
5 หนึ่ง 32 นาง 59 หลัง 86 มะม่วง 

6 เรื่อง 33 จริง 60 หาง 87 คง 

7 ฟัง 34 แบงก์ 61 แต่ง 88 บัง 
8 บาง 35 ต้ัง 62 เที่ยง 89 สิ่ง 

9 ยัง 36 ลุง 63 มั่ง 90 วาง 
10 ต้อง 37 แข่ง 64 ลง 91 แตง 

11 หนัง 38 งวง 65 วิ่งแข่ง 92 พัง 

12 ช้าง 39 ลิง 66 เสียง 93 กวาง 
13 ร้อง 40 ก าลัง 67 แกง 94 ดวง 

14 เอง 41 เครื่อง 68 แตงโม 95 ตั้งใจ 

15 วิ่ง 42 นั่ง 69 มอง 96 ต่าง 
16 ครั้ง 43 ย่าง 70 เมือง 97 แต่งตัว 

17 ส่ง 44 ล้าง 71 แข็งแรง 98 แรง 
18 ห้อง 45 ว่าง 72 ชั่วโมง 99 ลอง 

19 เก่ง 46 บ้าง 73 สร้าง 100 สั่ง 

20 ตรง 47 กุ้ง 74 กลาง 101 แสดง 
21 ถึง 48 โมง 75 ช่วง 102 เหลือง 

22 เก่ง 49 ครึ่ง 76 จ้าง 103 ชิง 

23 ฝรั่ง 50 กระทง 77 แกล้ง 104 แกว่ง 
24 คล่อง 51 ทิ้ง 78 ระวัง 105 แสง 

25 หลง 52 ง่วง 79 จาง 106 ดัง 

26 ผง 53 ร้องเพลง 80 สีแดง 107 กล่อง 
27 ซ่ึง 54 ถุง 81 แปรง 108 ร่าง 
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2. การอ่านสะกดค า 
 

2.1 ความหมายของการอ่านสะกดค า  
 การอ่านถือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในทุกวิชา นักวิชาการ (คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 2546: 135; ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล, 2558: 20; ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2559: 10) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการอ่านสะกดค าสรุปได้ว่า การอ่านสะกดค า คือ การอ่านโดยน าเสียงพยัญชนะต้น 
สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ที่ประกอบเป็นค ามาประสมเป็นค าอ่านแล้วเปล่งเสียงออกมาเป็นค าพูด  
 
2.2 ความส าคัญของการอ่านสะกดค า  
 การอ่านเป็นทักษะที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ การที่ผู้เรียนอ่านออกนั้น 
จึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนของทุกวิชา นักวิชาการ (คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 2546: 134; ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล, 2558: 7) ได้กล่าวถึงความส าคัญ 
ในการอ่านสะกดค าสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การอ่านสะกดค า มีความส าคัญส าหรับการเริ่มอ่าน ครูจะต้องเริ่มสอนสะกดค าให้
นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ก่อน เพราะหากนักเรียนขาดหลักเกณฑ์การประสมค าจะไม่สามารถอ่านเป็น
ค าได้ อีกทั้งการสะกดค ายังเป็นมาตรฐานของกระบวนการเรียนการสอนตามหลักของภาษาไทย  
ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เช่น แจกลูกและสะกดค าตามแม่บทมาตรา ก กา และมาตรา
ตัวสะกดพร้อมกับการผันวรรณยุกต์ เป็นต้น 
 2. การอ่านสะกดค า เป็นพ้ืนฐานของการอ่านและเขียนหนังสือ นักเรียนจะต้องสะกดค า  
ให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถอ่านและเขียนเป็นค าและเป็นประโยคเพ่ือสื่อสารได้ 
 3. การอ่านสะกดค า หากนักเรียนเกิดความสับสนจะท าให้อ่านหนังสือไม่ออก และเขียน
หนังสือไม่ถูกต้อง 
 
2.3 สาเหตุการอ่านสะกดค าผิด 
 การสอนอ่านสะกดค า ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ในหลักและกฎเกณฑ์ของการสะกดค า 
เพ่ือที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีล าดับขั้นตอน และท าให้นักเรียนสามารถอ่านสะกดค า  
ได้อย่างถูกต้อง The International Dyslexia Association (2021: ออนไลน์) กล่าวถึงสาเหตุของ
การสะกดค าผิดว่า เกิดจากความไม่แม่นย าในการเรียนรู้ภาษาที่เป็นรากฐานของการเรียนรู้ทางภาษา 
เช่น การสะกดค าที่ตัวอักษรหัวกลับกัน หากนักเรียนไม่มีความแม่นย าจะท าให้สับสนง่าย คนที่สะกด
ค าไม่ได้เกิดจากปัญหาในการจ าตัวอักษรในค าต่าง ๆ เนื่องจากมีปัญหาในการสังเกต จดจ า  
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และการระลึกถึงถ้อยค าภาษาที่ตัวอักษรเหล่านั้นเป็นตัวแทน โดยทั่วไปคนที่สะกดค าไม่ได้มักมี
จุดอ่อนในทักษะภาษาพ้ืนฐาน รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และจดจ าเสียงแต่ละเสียง  
(หน่วยเสียง) ในค านั้น ๆ นอกจากนี้ความสามารถในการสะกดค ายังได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะ 
ทางพันธุกรรม ซึ่งบางคนมีความสามารถในการสะกดค าได้ดีกว่าคนอ่ืน แต่คนที่สะกดค าได้ไม่ดี  
ก็สามารถได้รับการส่งเสริมให้ดีขึ้นจากการเรียนการสอนและการช่วยเหลือในด้าน อ่ืน ๆ  
และอีกสาเหตุหนึ่ง ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 24) กล่าวว่า การที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
อ่านไม่ออก เพราะยังจ าหลักเกณฑ์ในการสะกดค าต่าง ๆ ไม่ได้อีกด้วย 
 จากสาเหตุการอ่านสะกดค าข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว่า สาเหตุเกิดจากนักเรียนบางคนไม่แม่นย าเรื่องตัวอักษร 
ยังสับสนกับตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ก ถ ภ ผ พ ค ด เป็นต้น  
 
2.4 การสอนอ่านสะกดค า 
 การสอนอ่านสะกดค านั้น ครูต้องศึกษาและเข้าใจในหลักการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านค าได้ถูกต้อง (วรรณี โสมประยูร, 2544: 132; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย , 2558: 60-62; มานพ สอนศิริ , สิริพัชน์ เจษฎาวิโรจน์ 
และเฉลา อรุณรัตน์ , มปป.: 10, 52; หน่วยศึกษานิ เทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร , 
มปป.: 22-25) ได้กล่าวถึงแนวการสอนอ่านสะกดค า สรุปได้ว่า การสอนแบบอ่านสะกดค าเป็นการ
แยกค าออกมาเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ก    ิ น อ่านว่า กิน และการอ่านสะกดค าเริ่มจากการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะก่อนแล้วอ่านเสียงสระ จากนั้นจึงอ่านค าที่ได้จากเสียงพยัญชนะและสระประสม
กัน เช่น บอ - โอ - โบ และในการสอนอ่านสะกดค าที่มีตัวสะกดนั้นจะเริ่มจากอ่านพยัญชนะต้นก่อน 
แล้วไปอ่านเสียงสระแล้วต่อด้วยตัวสะกดจากนั้นจึงค่อยอ่านค าที่สะกดได้ เช่น มอ  - แอ - วอ - แมว  
ซึ่งวิธีการอ่านสะกดค าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านของเด็ก โดยวิธีการสอนอ่านสะกดค า
ดังนี้ 
 1. อ่านออกเสียงพยัญชนะก่อนเสมอ แม้ว่าค าจะเขียนสระก่อนพยัญชนะ หรือหลัง
พยัญชนะ และต่อด้วยสระและวรรณยุกต์ เช่น 
  กา สะกดว่า  กอ - อา = กา 
  ไก ่ สะกดว่า  กอ - ไอ - ไก - ไม้เอก = ไก ่
     กอ - ไอ = ไก ไก - เอก = ไก ่
  2. อ่านออกเสียงตามเสียงหรือรูปสระ แม้รูปสระนั้นจะใช้ตัวเขียนหลายตัว ก็ไม่สะกดรูป
ตามตัวเขียน เช่น 
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  เปีย สะกดว่า  ปอ - เอีย = เปีย 
   ไม่สะกดว่า ปอ - เอ - อี - ยอ = เปีย (หากเน้นออกเสียง) 
   ไม่สะกดว่า เอ - ปอ - อี - ยอ = เปีย (หากเน้นออกเสียง) 
  เกาะ สะกดว่า  กอ - เอาะ = เกาะ 
   ไม่สะกดว่า กอ - เอ - อา - อะ = เกาะ (หากเน้นออกเสียง) 
   ไม่สะกดว่า เอ - กอ - อา - อะ = เกาะ (หากเน้นออกเสียง) 
 3. อ่านออกเสียงสระ แม้ว่าสระจะเปลี่ยนรูปหรือลดรูป เมื่อมีตัวสะกด เช่น 
  วัน สะกดว่า  วอ - อะ - นอ = วัน 
  จน สะกดว่า  จอ - โอะ - นอ = จน 
 หรืออาจสะกดตามรูปที่เขียนหากต้องการเน้นการเขียน เช่น 
  วัน สะกดว่า  วอ - ไม้หันอากาศ - นอ = วัน 
  จน สะกดว่า  จอ - นอ = จน 
 4. อ่านเสียงพยัญชนะประสม กรณีท่ีค านั้นเป็นค าควบกล้ า เช่น 
  คลาย สะกดว่า  คอ - ลอ = คลอ 
     คลอ - อา - ยอ = คลาย 
  จริง สะกดว่า  จอ - รอ = จอ 
     จอ - อิ - งอ = จิง 
 หรืออาจสะกดตามรูปที่เขียนหากต้องการเน้นการเขียน เช่น 
  คลาย สะกดว่า  คอ - ลอ - อา - ยอ = คลาย 
  จริง สะกดว่า  จอ - รอ - อิ - งอ = จริง 
 5. อ่านเสียงพยัญชนะตัวที่สองตามเสียงพยัญชนะที่เป็นอักษรน า ในกรณีที่ค าเป็นอักษรน า 
เช่น 
  หนา สะกดว่า  หอ - นอ = หนอ 
     หนอ - อา = หนา 
  ตลาด สะกดว่า  ตอ - ลอ = ตลอ (ตะ - หลอ) 
     ตลอ (ตะ - หลอ) - อา - ดอ = ตลาด (ตะ - หลาด) 
    หรือสะกดว่า ตะ - หลอ - อา - ดอ = ตลาด (ตะ - หลาด) 
 หรืออาจสะกดตามรูปที่เขียนหากต้องการเน้นการเขียน เช่น 
  หนา สะกดว่า  หอ - นอ - อา = หนา 
  ตลาด สะกดว่า  ตอ - ลอ - อา - ดอ = ตลาด (ตะ - หลาด) 
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 6. ค าที่มีลักษณะที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ค าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ค าที่ใช้ รร ค าที่มี
ตัวอักษรไม่ออกเสียง จะมีความซับซ้อนในการสอนสะกดค าตามเสียงของสระ และตัวสะกด เมื่อสอน
ให้เข้าใจรูปสระ เสียงสระ พยัญชนะสะกดต่าง ๆ และอ่านได้ถูกต้องแล้ว ควรให้สะกดตามการเขียน 
เพ่ือจะได้เขียนได้ถูกต้อง เช่น  
  พัลวัน อ่านว่า (พัน - ละ - วัน) สะกดตามการเขียนว่า  
   พอพาน - ไม้หันอากาศ ล ลิง - ว แหวน - ไม้หันอากาศ น หนู = พัลวัน 
  กาญจน์ อ่านว่า (กาน) สะกดตามการเขียนว่า 
   ก ไก่ - สระอา - ญ หญิง - จ จาน - น หนู - การันต์ = กาญจน์ 
  หรรษา อ่านว่า (หัน - สา) สะกดตามการเขียนว่า 
   ห หีบ - ร หัน - ษ ฤๅ ษี สระอา = หรรษา 
 การอ่านสะกดค ามีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับครูจะใช้แนวทางแบบใด แต่ที่ส าคัญคือต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านสะกดค าและรู้วิธีการว่าควรสอนอย่างไรที่จะท าให้ นักเรียนเข้าใจ 
และอ่านได้ จากนั้นควรน าค าที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน มาให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ในเบื้องต้นควรให้
เด็กอ่านตามความสนใจ แล้วจึงค่อยแยกล าดับความยากง่ายของโครงสร้างทางภาษา และสุดท้าย  
ครูควรใช้สื่อที่หาง่ายหรือประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่มาเป็นสื่อ 
 
2.5 การวัดความสามารถในการอ่านสะกดค า 
 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
วัดผลประเมินผลให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด นักวิชาการ  (คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 2546: 145; ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน , 2548: 52-54; อัจฉรา ชีวพันธ์
, 2557: 203-204; ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2559: 108-110) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาสามารถใช้วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยได้หลายวิธีการ แต่ต้องยึด
หลักการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง โดยต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดสิ่งใด ใช้เครื่องมืออะไร        
ในการวัด โดยนักวิชาการข้างต้นได้ระบุแนวทางในการวัดการอ่านสะกดค าสามารถวัดไว้หลายแนวทาง 
ดังนี้ 
 1. การอ่านสะกดค าตามค าและเวลาที่ก าหนดแล้วบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนนแล้วระบุเกณฑ์การผ่าน โดยนักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์         
ถ้านักเรียนคนใดไม่ผ่าน ให้ครูฝึกนักเรยีนใหม่จนกว่าจะผ่าน  
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 2. การสังเกต โดยสังเกตจากพฤติกรรม การอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ใน 
การพัฒนาผู้เรียน หรือการสังเกตอาจเป็นการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการในการอ่าน แล้วครูบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบสังเกตท่ีครูเตรียมไว้   
 3. การสอบถามปากเปล่า โดยครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบแบบปากเปล่าหรือให้นักเรียน
เขียนค าใหม่ที่ใช้พยัญชนะ สระ หรือตัวสะกดเหมือนกับค าที่ได้เรียนไปแล้วหรือว่าค าที่ครูก าหนดให้ 
 4. การทดสอบ อาจจะเป็นแบบทดสอบแบบให้นักเรียนเติมสระ พยัญชนะที่ขาดหายไป  
หรือจะเป็นการจ าแนกค าท่ีครูก าหนดให้ในตารางแจกลูก 
 การวัดการอ่านสะกดค านั้นสามารถวัดได้หลายวิธีเพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้
ก าหนดไว้ โดยครูเป็นผู้ก าหนดว่าควรใช้วิธีใดในการวัดและประเมินผลนักเรียน และจากการศึกษา
งานวิจัย เกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทย ของนัก เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ของศิริรัตน์  เกิดแก้ว (2553) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านสะกดค า  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของบุษบา พรหมภักดี (2552) การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ของวัชรี ไชยบุตร (2561) พบว่า งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นนั้น ใช้แบบทดสอบการอ่าน
ออกเสียงค าเป็นรายบุคคล  
 ทั้งนี้การวัดความสามารถในการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ของสถาบัน
ภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ใช้
แบบทดสอบการอ่านออกเสียงเช่นเดียวกัน แต่จะแบ่งเป็นการอ่านสะกดค าและการอ่านออกเสียงค า
เป็นรายบุคคล ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การวัดและประเมินผลโดยการใช้แบบทดสอบ  
การอ่านสะกดค าเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  1 การอ่านสะกดค า จ านวน  12 ค า และตอนที่  2  
การอ่านค า จ านวน 12 ค า โดยมีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน 
 

3. การเขียนสะกดค า 
 

3.1 ความหมายของการเขียนสะกดค า   
 การเขียนสะกดค าถือเป็นทักษะส าคัญของนักเรียน และเป็นทักษะจ าเป็นที่ต้องฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เขียนต้องท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง นักวิชาการ (อรอุมา  มุสิกสาร, 2559: 140;  
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 2546: 135; ทัศนีย์ ศุภเมธี, 
2542: 38) ได้กล่าวถึงการเขียนสะกดค าสรุปได้ว่า การเขียนสะกดค าเป็นการเขียนประสมค า 
ด้วยพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ โดยล าดับตัวอักษรให้ถูกต้องตามหลัก
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ภาษาไทย และวางสระ วรรณยุกต์ให้ถูกต้องโดยเขียนให้อ่านง่าย สะอาด รวมทั้งเป็นระ เบียบ
เรียบร้อย และน าไปสู่การเขียนค าให้ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 
3.2 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
 การเขียนสะกดค ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นพ้ืนฐานของการเรียน  
และเป็นพ้ืนฐานในการเขียนอ่ืน ๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบุคคล การประกอบอาชีพ 
และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิชาการ (อรอุมา มุสิกสาร, 2559: 140;  
วรรณี  โสมประยูร , 2553: 147; กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ , 2551: 91; ทัศนีย์ ศุภเมธี , 2542: 39)  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าสรุปได้ว่า การเขียนสะกดค าให้ถูกต้องนับเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะการเขียนเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ถ้าเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 
ความหมายที่จะสื่อก็จะเกิดความผิดพลาดไปด้วย ซึ่งการเขียนในชั้นประถมศึกษานั้น นักเรียนควรมี
ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังการเขียน
ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ถ่ายทอดความคิด ถ่ายทอดอารมณ์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และหาก
ผู้เขียนสะกดค าไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดความไม่ม่ันใจในงานเขียนนั้น ๆ อีกด้วย  
 
3.3 สาเหตุการเขียนสะกดค าผิด 

การเขียนสะกดค าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน หากเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องก็จะท าให้ 
การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดนั้น นักวิชาการ (สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์, 
2540: 290-311; วรรณี โสมประยูร, 2544: 151; อรอุมา มุสิกสาร, 2559: 140) ได้กล่าวไว้สามารถ
สรุปได้ดังนี้  

1. การออกเสียงผิด กล่าวคือ บางคนออกเสียงไม่ชัด จึงเขียนตามที่ออกเสียง โดยเฉพาะ ล ร 
ค าควบกล้ า การผันเสียงวรรณยุกต์ เช่น ราว - ลาว คลอง - ครอง เป็นต้น 

2. การใช้แนวเทียบผิด กล่าวคือ บางค าผู้เขียนอาจไม่มั่นใจ จึงมักเทียบเคียงกับค าที่เคยรู้
มาแล้ว แต่บางค ามีความหมายหรือรูปศัพท์หรือหลักภาษาต่างกันจึงใช้กฎเดียวกันไม่ได้ เช่น ดอกจัน 
เขียนเป็นดอกจันทร์ เพราะเทียบกับค าว่าดวงจันทร์ เป็นต้น 

3. การวางเครื่องหมายและสระผิดที่ กล่าวคือ วางเครื่องหมายผิดต าแหน่งหรือวางสระ 
ไว้ผิดที่ เช่น ทิว เป็น ทวิ และ เกยูร เป็น เกยรู เป็นต้น 

4. การเขียนตัวอักษรไม่ชัดเจนและไม่เป็นระเบียบ เช่น เขียน ผ แต่เขียนหัวไม่ชัดเจน อาจท า
ให้เข้าใจผิดว่าเป็น พ เขียน ข ไม่ชัดเจนอาจท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น บ เป็นต้น 
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5. ความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ทางหลักภาษา กล่าวคือ การเรียนภาษาต้องเรียนรู้ถึงหลักก่อน 
เนื่องจากภาษาไทยมีค ายกเว้นมากมายโดยเฉพาะการเขียน เช่น หลักการประวิสรรชนีย์ หลักค าที่มา
จากภาษาบาลีสันสกฤต หลักการใช้ ษ ศ ส เป็นต้น  

6. การไม่ทราบความหมายของค า กล่าวคือ ภาษาไทยมีค าพ้อง หากไม่ทราบความหมายของ
ค ามาก่อนจะเขียนผิด เช่น พัน พรรณ พันธ์ พันธุ์ ภัณฑ์ พรรค์ เป็นต้น 

7. มีประสบการณ์ผิด โดยอาจเคยเห็นค า ๆ นั้นจนชิน จึงคิดว่าเป็นค าที่ถูกต้อง เช่น เห็นจาก
ร้านค้า ป้ายประกาศ เป็นต้น 
 จากการสอนการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ 
พบว่า สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดส่วนมากเกิดจากการออกเสียงผิด เนื่องการใช้ ร ล ค าควบกล้ า  
ยังไม่ชัดเจน อีกทั้งนักเรียนยังไม่มีความช านาญในการผันวรรณยุกต์มากนัก จึงท าให้เขียนผิด รวมทั้ง
การวางเครื่องหมายและสระผิดที่ เช่น การวางเครื่องหมายและสระบนค าควบกล้ าและอักษรน า 
นักเรียนมักจะวางผิดต าแหน่ง โดยวางไว้ที่พยัญชนะต้น จึงท าให้เขียนผิดเช่นกัน 
 
3.4 การสอนการเขียนสะกดค า  

การสอนการเขียนสะกดค านั้น ครูควรมีความรู้ทั้งในเรื่องของความเข้าใจในภาษาไทย 
และสิ่งที่ครูนั้นควรค านึงถึง นักวิชาการ (ทัศนีย์ ศุภเมธี , 2542: 33; วรรณี โสมประยูร, 2544: 156) 
ได้กล่าวถึงการสอนการเขียนสะกดค าสรุปได้ว่า  

1. ครูควรวางแผนในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนและสั งเกตนักเรียนว่ามี
ความสามารถในการใช้ค าเหมาะสมกับระดับชั้นหรือไม่  

2. การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น ครูควรทบทวนพื้นทักษะภาษาของเด็ก เพ่ือต่อยอด 
จากระดับชั้นอนุบาล หากครูที่ สอนระดับชั้นอนุบาลไม่ได้ฝึกเตรียมทักษะมา ครูที่สอนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปูพ้ืนฐานให้กับนักเรียนใหม่ จึงค่อยเริ่ม
สอนแจกลูก สะกดค า และผันเสียงวรรณยุกต์ได้  

3. ครูควรเน้นทักษะพ้ืนฐานในการเขียนและส่งเสริมให้ เขียนด้วยความสนุกสนาน  
และน่าสนใจ 

4. การจัดการเรียนรู้ให้ฝึกจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก 
5. การจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กันกับการฟัง การพูดและการเขียน  
6. ครูควรใช้วิธีการสอนเป็นค าและประโยคก่อน แล้วจึงสอนแจกลูกและผันอักษร  

เพราะการสอนค าให้เด็กผันอักษรจะท าให้เด็กได้ฟังเสียงค าและได้เปล่งเสียงค า พร้อมกับมองเห็น  
ภาพตัวอักษรที่คู่กับเสียงนั้น การสอนแจกลูกและผันตัวอักษรจึงเป็นวิธีพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
ค าได้ผลดี  
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7. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเขียนก็เป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ ครูควรใช้กลวิธีการสอน 
ที่จูงใจและเสริมก าลังใจในหลาย ๆ รูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน และจัดบรรยากาศ  
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเขียน เช่น ครูคอยกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนในการเขียน ให้นักเรียนมีโอกาส
ได้คิด มีกิจกรรมในการปฏิบัติที่ส่งเสริมการเขียนด้วยความตั้งใจ ไม่ตึงเครียด เป็นต้น 

8. การสอนการเขียนสะกดค านั้น ก่อนที่จะส่งต่อไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูควรทดสอบ
ด้วยการเขียนตามค าบอกจากค ามาตรฐาน เพ่ือดูความพร้อมในการส่งต่อไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

กล่าวโดยสรุปในการสอนเขียนสะกดค านั้น ครูควรวางแผนการสอนในการพัฒนานักเรียน 
ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยการสอนให้เกิดความสนุกสนาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท า สร้างบรรยากาศ
ในการเรียนให้ เกิดกับนักเรียน และสอนเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ซึ่ งควรสอนการแจกลูก 
และผันตัวอักษรเพ่ือพัฒนาไปสู่ทักษะการเขียน และควรมีการทดสอบการเขียนสะกดค าด้วยการเขียน
ตามค าบอก ซึ่งการสอนด้วยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตนั้นจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะ 
ทางการเขียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีการสร้างบรรยากาศ
ทางอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  
ให้เกิดการเรียนรู้ น าไปสู่การสอนให้เกิดความเชี่ยวชาญและน าไปประยุกต์ใช้ สุดท้ายมีการประเมิน 
การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 
3.5 การวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า 

การวัดและการประเมินผลการเรียนนั้น เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรกระท าหลังการจัดการเรียนรู้
เพ่ือดูพัฒนาการ ความก้าวหน้า และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอน ซึ่งการวัดการเขียน
สะกดค านั้น นักวิชาการ (จันทิมา  พรหมโชติกุล , 2529: 143-144; ทัศนีย์ ศุภเมธี , 2542: 49; 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , 2546: 145; ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2548: 52-53) ได้กล่าวไว้ว่า  
การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย จะต้องเข้าใจหลักการการเรียนรู้ทางภาษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน  
ซึ่งผู้เรียนต้องเข้าใจภาษาเขียนอย่างถูกต้อง ความสามารถด้านการเขียนสะกดค า เป็นส่วนหนึ่งของ
ทักษะด้านการเขียน ครูควรวัดผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบดูว่ามีพฤติกรรมที่บรรลุ
จุดประสงค์หรือไม่ หากไม่บรรลุจุดประสงค์จะต้องหาจุดบกพร่องทั้งของนักเรียนและการสอนของครู
และสอนเสริมให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งการวัดผลอาจท าหลังจบบทเรียนหนึ่ง หรือจบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว สามารถวัดได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1. การสังเกต เช่น สังเกตการใช้นิ้วมือเขียนรูปตัวอักษรของค าที่อ่านในอากาศ  
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2. การสอบถามปากเปล่า โดยครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบแบบปากเปล่าถึงต าแหน่งของสระ 
รูปร่างของสระ อีกทั้งให้นักเรียนเขียนค าใหม่ที่ใช้พยัญชนะ สระ ตัวสะกดที่เหมือนกับค าที่นักเรียน
เคยเรียนไปแล้ว  

3. การทดสอบ โดยครูสร้างแบบทดสอบขึ้นมาอาจจะให้นักเรียนเติมสระ พยัญชนะที่หายไป 
ให้นักเรียนจ าแนกค าที่ก าหนดให้ในตาราง ซึ่งการวัดผลและประเมินผลผู้ออกข้อสอบสามารถใช้
ข้อสอบแบบปรนัยวัดได้ เช่น มีค ามาให้เลือก 5 ค า ใน 5 ค านั้นจะมี 1 ค าที่สะกดผิด เพ่ือให้นักเรียน
หาค าที่สะกดผิดมาตอบ เป็นต้น 

การวัดการเขียนสะกดค านั้น สามารถวัดได้หลากหลายวิธี เพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ที่ครูต้องการวัด ดังนั้น ครูควรเลือกวิธีในการวัดให้เหมาะสม จึงจะสามารถวัดความสามารถ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวัดการเขียนสะกดค านั้นสามารถวัดได้หลายวิธีเพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยครูเป็นผู้ก าหนดว่าจะใช้วิธีใดในการวัดและประเมินผลนักเรียน จากการศึกษา
งานวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของสุนิสา เจริญยิ่ง (2553) การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียน
สะกดค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเบ็ญจวรรณ  เสาวโค (2553) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดค ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม
การศึกษาและการสอนตามคู่มือครู ของศิริวรรณ เยียระยงค์ (2547) และการพัฒนาการเขียนสะกด
ค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์  
ของอนงค์ กัณทวี (2549) พบว่า ในงานวิจัยข้างต้นใช้การทดสอบแบบปรนัย แต่อาจจะต่างกันที่ชนิด
แบบทดสอบที่เลือกใช้ ประกอบด้วย ใช้แบบตัวเลือก การเติมค า การเขียนค าใต้ภาพ การประสมค า
ให้เป็นค า และการเขียนตามค าบอก  

อย่างไรก็ดี  สถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้แบบทดสอบในการวัดความสามารถ  
ในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในส่วนของการเขียนแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  1  
การเขียนค า เป็นการให้นักเรียนเขียนตามค าบอก จ านวน 20 ค า และตอนที่ 2 เป็นการเขียนประโยค
จากค าและภาพท่ีก าหนดให้  

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวัดการเขียนสะกดค าโดยการเขียนตามค าบอก  
ซึ่งมีการปรับเกณฑ์การให้คะแนน โดยเขียนตามค าบอกจ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 
12 คะแนน 
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4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 
4.1 สมองกับการเรียนรู้   
 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการเชื่อมต่อ (Connection) ของเซลล์ประสาทต่าง ๆ ท า
ให้สามารถส่งสัญญาณประสาทเชื่อมต่อได้ถึงกัน นักวิชาการ (พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร, 
2551: 37; เกตสุดา ใจค า 2552: 63; Clark. 1988: 24; อ้างถึงในวีณา ประชากูล และประสาท  
เนืองเฉลิม , 2553: 238-239; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2555: 3; โกวิท  
ประวาลพฤกษ์, มปป: 4-9) ได้กล่าวไว้ว่า สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ส าคัญที่สุดแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งสมองเป็นบริเวณแห่งการคิดอ่านของมนุษย์ โดยอาศัยประสาทสัมผัส การตีความและการคัดเลือก
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก็บไว้เพ่ือใช้งาน สมองมีทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สมองทั้งสองซีกจะท างาน
แตกต่างกันแต่ประสานกัน สมองซีกซ้ายท างานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงเหตุผล  
ส่วนสมองซีกขวาท างานเก่ียวกับการคิดแบบยืดหยุ่นหรือศาสตร์แนวศิลป์ 
 สมองมีเซลล์สมองที่เรียนกว่า นิวรอน (Neuron) เซลล์สมองแต่ละเซลล์จะมีแขนงยื่น
ออกไปเรียนกว่าเดนไดรท์ (Dendrite) มีหน้าที่รับสัญญาณข้อมูลเข้าสู่ตัวเซลล์ แล้วส่งไปตามใย
ประสาทเรียกว่า แอกซอน (Axon) เพ่ือส่งสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมต่อเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่ง  
จึงเกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ เมื่อเซลล์สมองเชื่อมต่อกันที่จุดเชื่อมต่อซีนแนปส์ (Synapse) ถือว่า
การเรียนรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือ การที่เซลล์สมองหลั่งสารสื่อประสาท (Neuotransmitter) ออกมา
ท าให้สัญญาณข้อมูลถูกถ่ายทอดไปอีกเซลล์หนึ่ง กระบวนการนี้จะมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการใช้งานมากน้อยเพียงใด  
 การที่มนุษย์อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ เซลล์สมองจะเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นร่างแหหรือ
เครือข่าย (Connections Networks) ได้ถึง 1 พันล้านวงจร หากเซลล์สมองมีการเชื่อมโยงก็จะคงอยู่ 
หากได้รับการใช้ซ้ าก็จะท าให้ เซลล์สมองมีความแข็งแรง โดยเครือข่ายของเซลล์สมองจะมี
ความสามารถในการยืดหยุ่น (Plasticity) เมื่อมีความยืดหยุ่นก็จะเกิดการเชื่อมต่อโยงใยของวงจร
เซลล์สมอง ซึ่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกันเป็นวงจรนั้นเรียกว่า การเรียนรู้ และภาวะที่สมองเหมาะสม  
ต่อการเรียนรู้ที่สุดคือการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed Alertness) เป็นภาวะที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้  
 อย่างไรก็ดีเมื่อมนุษย์มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ สมองส่วนในหรือเรียกว่า  ลิมบิก (Limbic)  
จะมีระบบการท างานที่เกี่ยวกับความอยู่รอด  มีส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ทาลามัส (Thalamus)  
เป็นส่วนที่รับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัส 2) อมิกดาลา (Amygdala) เป็นส่วนที่โยงความรู้สึกเข้ามา
เกี่ยวกับข้อมูล  ในส่วนนี้หากถูกกั้นข้อมูลไว้  จะไม่ส่งผ่านไปยังการเรียนรู้  3) ฮิปโปแคมปัส 
(Hippocampus) ซึ่งจะรับข้อมูลมาจัดกระท า การจัดกระท าจะเริ่มด้วยการแปลข้อมูลออกมา  
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การแปลข้อมูลนั้นจะดึงเอาข้อมูลเดิมออกมาใช้ ถ้าข้อมูลมีความใกล้เคียงกับข้อมูลเดิม ก็จะสามารถ
สัมผัสและรับรู้ได้  ยิ่ งถ้าข้อมูลมีประโยชน์ สมองจึงจะท างานและเกิดการเรียนรู้  แต่เพราะ 
การเรียนรู้ของแต่ละคนมีความพร้อมที่แตกต่างกันจึงควรกระตุ้นการท างานของสมองเพ่ือให้เกิด  
การเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
4.2 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นแนวความคิดของนักประสาทวิทยาและนักการศึกษา
กลุ่มหนึ่งที่สนใจการท างานของสมองมาประสานกับการจัดการศึกษา โดยน าความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูงสุด  
ในการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละช่วงวัย  
 นักวิชาการ (วิทยากร เชียงกูล , 2547: 115; พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร , 
2551: 234; ศศิธร เวียงวะลัย, 2556: 112; Jensen, 2000: 6) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐานสรุปได้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองและท าความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ที่อาศัยความรู้จากการท างานของสมอง โดยจัดการเรียนรู้นั้นอยู่บนโครงสร้างและ
หน้าที่ของสมอง ซึ่งอิงความรู้ความเข้าใจจากการท างานของสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย  
 
4.3 ความส าคัญของเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน เริ่มมีความส าคัญและเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาไทย  
เพราะเป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมา มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน มีนักวิชาการ  
เกศสุดา ใจค า (2552: 64) และ Joyce, Weil, & Calhoun (อ้างถึงใน ปริชมน กาลพัฒน์, 2554: 1) 
กล่าวว่า สมองเป็นสิ่งที่รับรู้ สั่งการท าให้เกิดความคิดและการกระท า การพัฒนาสมองจะต้องพัฒนา
ให้ถูกทาง เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย และการเจริญเติบโตของสมอง ซึ่งการน า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสมองมาใช้ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการท างานของสมองในแต่ละช่วงวัยจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน
ให้ดีขึ้น  
 ดังนั้นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดและท ากิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียน อีกท้ังยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้ดีขึ้นอีกด้วย 
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4.4 หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
 สมองเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้เรื่องสมองจึงเป็นพื้นฐาน
ที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาสมองและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดได้  มีนักวิชาการ 
(วิทยากร เชียงกูล, 2547: 122; สุนทร โคตรบรรเทา, 2548: 1-2; พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ   
จารุภากร , 2550: 109-118; McBrien & Bandt, 1997 อ้างถึ งในบุญ เลี้ ยง ทุมทอง , 2556: 19; 
Caine & Caine, 1990: 66-70; Gulplnar, 2005: 303) ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้ โดยใช้สมอง          
เป็นฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้    
 1. สมองเรียนรู้แบบคู่ขนาน ในการท างานของสมองสามารถกระท าหลายสิ่งในเวลา
เดียวกันได้ ในการจัดการเรียนรู้ต้องใช้แนวทาง และวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อท าให้นักเรียนสนใจ
ในสิ่งก าลังเรียนอยู่ การออกแบบการเรียนรู้ควรอยู่บนความเข้าใจสมองว่านักเรียนแต่ละคนจะเกิด 
การเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนชอบเรียนด้วยการลงมือท าหรือบางคนชอบการฟัง ครูต้องเข้าใจและเอาใจ
ใส่ว่าแต่ละคนต้องการอะไร เรียนรู้แบบใด โดยครูควรให้นักเรียนมีส่วนในการก าหนดหลักสูตร 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง 
 2. สมองมีหลายหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะการรับรู้เท่านั้น แต่เป็นอวัยวะที่ส าคัญต่อการพัฒนาของ
อวัยวะทั้งหมดของร่างกาย โดยศักยภาพในการเรียนรู้ต้องอาศัยการท างานของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกายทั้งหมด รวมถึงการคิด การจ าและพฤติกรรม อีกทั้งปัจจัยภายในของสมองก็มีผลกระทบ 
ต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น การควบคุมอารมณ์ การจัดการกับความเครียด การสร้างความสนุกสนาน  
ภาวะโภชนาการ การออกก าลังกาย และการเล่นเพ่ือการผ่อนคลาย ล้วนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพันธุกรรมก็มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ เพราะความสามารถพิเศษบางประการ
ของนักเรียนแต่ละคนถูกสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้มีความถนัดเฉพาะแตกต่างกัน ดังนั้น  
ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการท างานของสมองและพัฒนาการของสมอง เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นการท างานของสมอง และเตรียมความพร้อมของสมอง ซึ่งจะท าให้นักเรียน  
ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3. สมองเรียนรู้โดยการหาความหมายของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้ของ
มนุษย์จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีชีวิต กระบวนการการค้นหาความหมายของสมองจะเกิดขึ้นด้วย
กระบวนการที่มีรูปแบบ การจัดการเรียนรู้จึงต้องมีรูปแบบและเหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และครูควรใส่ใจถึงล าดับขั้นของพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน อีกทั้งครูควรมี
ความยืดหยุ่นในการสอนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ไปบนเส้นทางเดียวกันได้ตามศักยภาพของตนเอง  
และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้นต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ดังนั้น ครูควรวางแผนการเรียนรู้โดยค านึงถึงวิธีการเรียนรู้และหลักการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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 4. สมองค้นหาความหมายจากการค้นหาแบบแผนในสิ่งที่เรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ของ
บุคคล โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองต้องเริ่มจากสิ่ งที่นักเรียนแต่ละคนรู้มาแล้ว
ก่อน จากนั้นค่อยเสริมประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือให้เข้าใจภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่
ก่อน แล้วค่อยสอนรายละเอียดย่อย ๆ ลงไป ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทบทวนความรู้เดิม  
เสริมความรู้ใหม่ และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคกัน อีกทั้ง 
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องจัดให้ครบองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การรับรู้ 
การบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
 5. อารมณ์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพราะเมื่อเกิดอารมณ์จะมีการหลั่ง
สารเคมีในสมองและมีผลต่อการท างานของเซลล์สมอง และผลกระทบทางอารมณ์ของบทเรียน 
หรือประสบการณ์ชีวิตล้วนมีผลกระทบต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดี 
ต่ออารมณ์หรือท าให้นักเรียนอารมณ์ดีจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  อีกทั้งการเรียนรู้ต้องใช้ 
ทุกส่วนในการคิด การปฏิบัติ ความรู้สึก จึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ครูควรสร้างบรรยากาศ 
ทางอารมณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพราะอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 6. สมองประมวลข้อมูลแบบเป็นส่วนย่อย ๆ และโดยรวมไปพร้อม ๆ กัน โดยตามหลัก 
ความเชื่อเกี่ยวกับสมองซีกซ้ายและซีกขวาจะมีข้อแตกต่างกันคือ สมองซีกขวาท าหน้าที่เก่ียวกับศิลปะ 
จินตนาการ มิติสัมพันธ์ และท านองเพลงแต่สมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่เกี่ยวกับตรรกะ การคิด 
ในแนวเส้นตรง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต้องจัดกิจกรรมที่เน้นการใช้สมองเฉพาะส่วนแล้วเชื่อมโยงไปสู่
สมองทุกส่วน การจัดการเรียนรู้ที่ดี คือ ครูต้องเข้าใจทักษะที่เชื่อมโยงกับความสามารถของสมอง  
แต่ละซีก เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด 
 7. การเรียนรู้อาศัยทั้งการจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม โดยสมอง  
จะสามารถซึมซับข้อมูลที่บุคคลนั้นเกิดความสนใจได้ดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรดึงดูด  
ความสนใจของนักเรียนและเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสภาพแวดล้อม  
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น อีกทั้งครูควรจัด
เนื้อหาการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และมีแหล่งการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 8. สมองเรียนรู้ได้ทั้งตอนรู้ตัวและไม่รู้ตัว สามารถเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
จดจ า ซึ่งประสบการณ์มีผลต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ สามารถ
เรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง เช่น ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่โดยไม่คาดคิด ท าให้เกิดการคิด  
ในการแก้ปัญหาขึ้นมาโดยอาศัยความรู้จากประสบการณ์เดิม โดยเครือข่ายเซลล์สมองจะเจริญเติบโต
จากประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่งประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่ เติบโตมาส่งผลต่อการเรียนรู้  
การออกแบบการเรียนรู้ต้องเข้าใจประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ผ่านมาก่อน เพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 
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หรือความคิด ทักษะที่แตกต่างออกไป ซึ่งคนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดนั้นเมื่อได้ฝึกหัดแก้ปัญหาที่เป็นจริง 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน  
 9. สมองมีระบบความจ า 2 ประเภท คือ ความจ าแบบมีระยะทาง และความจ าแบบ
ท่องจ า โดยทุกคนมีระบบความจ าแบบมีระยะทาง (Spatial Memory) ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้มี
ความจ าทันที (Instant Memory) และการระลึกถึงประสบการณ์ในอดีต (Recall of Experience)  
ส่วนความจ าแบบท่องจ า (Rote Memory) เป็นชุดระบบที่ออกแบบโดยเฉพาะ ส าหรับเก็บข้อมูลที่
เก็บข้อมูลทั่วไป เช่น ตารางสูตรคูณ เสียงของค าต่าง ๆ เป็นต้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี  หากมี 
การเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และมีความหลากหลาย แต่การสอนให้ท่องจ า 
ไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ เกิด  
การเชื่อมโยงความรู้ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน จึงจะส่งผลให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 10. บุคคลจะสามารถเข้าใจได้ง่ายและจดจ าได้อย่างแม่นย า เมื่อสิ่งนั้นหรือทักษะนั้นมีอยู่  
ในระบบการจดจ าแบบธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับตัวบุคคล การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากกระบวน  
การเรียนรู้ภายในของบุคคลที่เกิดการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายนอก ครูจึงต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  
โดยครูไม่ควรใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียวในการจัดการเรียนรู้  แต่ควรเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียน
เกิดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
 11. การเรียนรู้ที่ซับซ้อนจะถูกกระตุ้นโดยความท้าทาย และถูกยับยั้งโดยการคุกคาม  
ถูกข่มขู่ การลงโทษและท าให้เกิดความกลัว ในการเรียนรู้นักเรียนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง  
ถ้านักเรียนมีทัศนคติในด้านลบหรือเครือข่ายสมองสร้างประสบการณ์จากด้านลบ จะท าให้มีปัญหา  
ในการเรียนรู้ หากเครือข่ายสมองถูกกระตุ้นในด้านบวก นักเรียนจะมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง  
และจะเรียนรู้ว่าตนเองมีประสิทธิภาพ หากนักเรียนยิ่งมีประสบการณ์ในด้านบวกมากเท่าใดยิ่งท าให้
เครือข่ายสมองด้านบวกแข็งแรงขึ้น ครูควรสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและท้าทาย 
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม  
การเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 12. สมองของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 
ทั้งด้านพันธุกรรม สภาพแวดล้อม ประสบการณ์และสิ่งกระตุ้นที่ได้รับ นักเรียนควรมีทางเลือก 
ในศาสตร์ที่ต้องการที่จะเรียนรู้และควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมกับการปรับปรุงทักษะ  
ที่ด้อยให้อยู่ในระดับปกติมาตรฐาน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ควรจัดด้วยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือให้
นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างเต็มที่ เพราะนักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูควรเปิดโอกาส
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ให้นักเรียนได้วางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการค้นหาจุดเด่น จุดด้อย และวิธีพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  
 
4.5 ที่มาของรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต พัฒนาขึ้นโดยฮาร์ดิแมน (Hardiman) (2012: 473) ซึ่งเป็น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกิ้นส์  (Johns Hopkins University) และยังเป็น
นักการศึกษา รวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ านวยการโครงการความคิดริเริ่มเกี่ยวกับระบบประสาท– 
การศึกษา (Neuro-education Initiative (NEI)) ด้วย ผลงานของฮาร์ดิแมน (Hardiman) ได้รับ 
การยอมรับว่าเป็นผลงานที่ข้ามสหวิทยาการ คือ นวัตกรรมที่น ามาสู่การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จากวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรู้ผ่านความคิดหรือสมอง อีกทั้งงานวิจัยและผลงานต่าง ๆ ของฮาร์ดิแมน 
(Hardiman) ยังมุ่งเน้นไปที่การยกระดับการศึกษาโดยใช้เทคนิคที่ส่งเสริมวิธีการแบบองค์รวม 
เพ่ือการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ฮาร์ดิแมน (Hardiman) ได้พัฒนารูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตขึ้นมาเพราะเชื่อว่า 
การพัฒนาการเรียนรู้ทางสมองนั้นควรเป็นไปตามธรรมชาติและตามศักยภาพของนักเรียน รู ปแบบ
การสอนเบรนด์ทาเก็ต คือ กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนซึ่งแนะน าให้คุณครูจัดการเรียน
การสอนให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพโดยใช้ผลจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
รายวิชาและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงประจักษ์เข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกั บ 
การเรียนรู้ของสมอง โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้แบ่งขั้นตอนทางสมองออกเป็น  
6 ขั้นตอน โดยแต่ละข้ันตอนมีผลการวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพ 
 
4.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเบรนทาร์เก็ต 
 ฮาร์ดิแมน (Hardiman) (2012: 11 - 26) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเบรน
ทาร์เก็ต มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ เพื่ อการเรียนรู้  (Establishing the Emotional 
Climate of Learning) 
 งานวิจัยจ านวนมากได้สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศเชิงบวกทางอารมณ์ที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนและผลการเรียนของนักเรียน การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการเรียนผนวกกับการ
ขจัดปัจจัยที่สร้างความเครียดในการเรียนนั้นส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ  
การจัดการเรียนการสอนในช่วงปฐมวัยจนไปถึงการเรียนรู้ระยะยาวของผู้ใหญ่ แนวทางการจัด  
การเรียนการสอนมีดังนี้ 
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  1) ครูควรให้นักเรียนร้องเพลงหรือกิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย
และพร้อมจะเรียนรู้ 
  2) ครูใช้อารมณ์ขันเพ่ือลดความเครียดในการเรียนการสอน  
  3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่ 
เพ่ิมแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจของนักเรียน  
  4) มีการใช้กิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายในตอนเริ่มต้น  เช่น การร้องเพลง การดู
วิดีโอ เป็นต้น 
 แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรให้นักเรียน
ร้องเพลงหรือท ากิจกรรมเข้าจังหวะ โดยเพลงที่เปิดควรเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะกดค า  
ในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นการถามตอบเกี่ยวกับการสะกดค าเพ่ือชวนให้นักเรียนเกิดความสงสัย  
ใคร่รู้ และสามารถจัดกิจกรรมเกมหรือปริศนาค าทายได้อีกด้วย นอกจากนั้นครูควรมีอารมณ์ขัน  
และท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
 2. ส ร้ า งส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า งก า ย ภ า พ  (Creating the Physical Learning 
Environment) 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยดึงดูดความสนใจและสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าสนุกสนานในการเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ สามารถดึงดูดความสนใจ
นักเรียนได้ดี อีกทั้งปัจจัยเรื่องแสง เสียง กลิ่น การจัดวาง และการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หยิบ  
จับ หรือทดลองยังช่วยเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนทุกช่วงวัย แนวทางการจัดการเรียน 
การสอนมีดังนี้ 

 1) ครูสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เข้ากับเนื้อหาที่จะเรียน เช่น หากเรียนเรื่องฤดู
ใบไม้ผลิ ก็อาจจะเพ่ิมเทียนหอมเข้ามาในการสร้างสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน 

 2) ครูควรปรับเปลี่ยนการจัดที่นั่งใหม่บ้างเพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้สึกแปลกใหม่  
 3) ครูควรตกแต่งห้องเรียนหรือน านักเรียนไปเรียนในสถานที่ อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือ 

จากในห้องเรียนเช่น ห้องสมุด บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น  
 4) ครูควรเปลี่ ยนวิธีการน าเสนอเนื้ อหา เช่น  ใช้ภาพ เปลี่ ยนสีตั ว อักษร วิดี โอ  

เพ่ือท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกและประทับใจที่ได้เรียนรู้จะท าให้เกิดพลังที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
และจ าในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี   

 5) ครูต้องคอยติดตาม สังเกตนักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งใจฟังการน าเสนอความรู้อย่างตั้งใจ
และมีส่วนร่วมในการอภิปรายแทนการจดบันทึก 
 6) ครูควรจัดกิจกรรมกลุ่ม หรือเพ่ือนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน  
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 แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรสร้าง
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ให้แก่นักเรียน อาจจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เข้ากับเนื้อหาการสะกดค า 
น าเสนอโดยใช้สื่อจริง รูปภาพ หรือบัตรค า ที่สามารถดึงดูดนักเรียนได้ เช่น จะให้นักเรียนสะกดค าว่า 
กางเกง อาจจะน ากางเกงมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือการมีสื่อการสอนเกี่ยวกับการสะกดค า
ในห้องห้องเรียน รวมทั้งการให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การท ากิจกรรมบริหารสมอง 
(Brain Gym) เป็นต้น 
 3. ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ (Designing the Learning Experience) 
 การออกแบบการเรียนรู้นี้ เป็นการสนับสนุนให้ครูใช้มาตรฐานการเรียนรู้ รวมไปถึง 
วางแผนการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผลเชิงบวกในการจัดท าหลักสูตรหรือจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง มาช่วยออกแบบเป้าหมายในการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพความคิด  
เพ่ือแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้แก่นักเรียนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น แนวทางการจัด         
การเรียนการสอนมีดังนี้ 

 1) ครูควรใช้สื่อรูปภาพหรือแผนภูมิความคิดเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของวิชานั้น ๆ มากขึ้น การน าเสนอในรูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาและแนวความคิดของบทเรียนในภาพกว้าง ง่ายแก่การเข้าใจ และยังสามารถเชื่อมโยง
แนวความคิดท่ีได้เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิม  

 2) ครูควรทบทวนความรู้เดิมเพ่ือเสริมความรู้ ใหม่ และการน าเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนผัง
กราฟิกนั้นจะช่วยเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาต่าง ๆ ได้ และยังช่วยเพิ่มความจ าอีกด้วย  

 3) ครูควรเน้นการอภิปรายเนื้อหาคู่กับแผนที่ความคิดแทนวิธีการสอนแบบบรรยายและ
การอ่าน 
 4) ครูควรท าหน้าที่ก าหนดทิศทางในการเรียน ให้ข้อมูลเนื้อหาสาระ ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ เพ่ือที่จะชวนให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย              
และให้ผู้เรียนร่วมกันตอบค าถามในเรื่องที่จะเรียน 
 แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรใช้แผนผัง
กราฟิกหรือแผนผังความคิด ในการอธิบายเนื้อหา และอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับการสะกดค าไปพร้อม
กัน เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงแนวความคิดที่ได้เรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้าหากัน อีกทั้งยังสามารถ  
ช่วยเพิ่มความจ าอีกด้วย 

4. สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด (Teaching for Mastery 
of Content, Skills and Concept) 
 การสอนให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสาทวิทยา 
ในการศึกษาว่านักเรียนมีการแปล เรียบเรียง จัดเก็บ จดจ า และเรียกคืนข้อมูลหรือความรู้ที่ได้เรียนรู้
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มา ในระบบความจ าระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร โดยเป้าหมายนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้นักเรียน 
คงความทรงจ าของข้อมูลหรือความรู้ที่ส าคัญในระยะยาว โดยผนวกเข้ากับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในการใช้ศิลปะแขนงต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์ต่อการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียน
การสอนมีดังนี้ 

 1) ครูควรหาวิธีการที่จะส่งเสริมความสนใจนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา  

 2) ครูควรสนับสนุนให้ นักเรียนได้ โต้แย้งแสดงความคิดเห็นแนวการจัดกิจกรรม 
การสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
  3) ครูควรท าหน้าที่เป็นโค้ช กล่าวคือ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน คอยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ตั้งค าถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาค าตอบ  
ด้วยตนเอง  

แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรน าวิธีการสอน
อ่านสอนเขียนสะกดค ามาใช้ในการสอน อาจจะให้นักเรียนอ่านสะกดค าที่ครูก าหนดให้ เพ่ือฝึกให้
นักเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ในการอ่านสะกดค า  
  กา สะกดว่า  กอ – อา = กา 
  กาว สะกดว่า  กอ – อา – วอ = กาว 
  ก้าว สะกดว่า  กอ – อา – วอ – ไม้โท = ก้าว 
     กอ – อา – วอ = กาว กาว – โท = ก้าว 

 โดยให้นักเรียนอ่านสะกดค าไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือหากนักเรียนยัง
สะกดค าไม่ได้ก็ให้นักเรียนสะกดค าตามครู แล้วค่อยเขียนค าลงบนกระดานเพ่ือน าไปสู่การเขียนสะกดค า 
เป็นต้น 
 5. ส อ น เพื่ อ ข ย า ย แ ล ะป ร ะยุ ก ต์ ใช้ ค ว าม รู้  (Teaching for the Extension 
and Application of Knowledge) 

การสอนเพ่ือขยายและประยุกต์ใช้ความรู้นี้ เมื่อได้ต่อยอดความรู้โดยการน าความรู้ที่ได้มา  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแล้ว ยังสามารถช่วยให้นักเรียนรู้จักบูรณาการและต่อยอดหาองค์ความรู้ 
เชิงลึกได้ด้วยตนเอง โดยขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตจริง กล่าวคือ การน าความรู้ไปใช้หรือต่อยอดในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง แนวทาง  
การจัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 

 1) ควรให้นักเรียนจัดท าวิจัย โครงงาน และการส ารวจ และน ามาเสนอในรูปแบบของ
ตนเองผ่านสื่อที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เช่น การสาธิต หรือการแสดง เป็นต้น 
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 2) ครูควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เช่น การแสดงบทบาท
สมมติ การทดลองเพ่ือให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ได้
ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรมีกิจกรรม  
ที่สร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากขั้นที่ 4 ในขั้นนี้ครูอาจจะให้ภาระงานหรือค าพ้ืนฐาน
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ในมาตราต่าง ๆ น ามาแต่งเป็นประโยคแล้วน าประโยคมาต่อเป็นเรื่องราว โดยท าเป็นนิทานเล่มเล็ก 
หรือแสดงบทบาทสมมติเล่าเป็นนิทาน หรืออาจจะส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มโดยให้ช่วยกัน
แต่งประโยคเป็นกลุ่มก่อนแล้วค่อยน าไปสู่การแต่งประโยคแบบเดี่ยว  
 6. ประเมินการเรียนรู้ (Evaluating Learning) 

การประเมินผลการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยขั้นตอนนี้เป็นการต่อยอด
การวัดผลแบบเดิม โดยใช้การประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลายในการประเมิน และใช้การประเมิน
ร่วมกันในหลายรูปแบบ เช่น การตอบค าถามปากเปล่า การเขียนตอบค าถาม การใช้เกณฑ์การให้
คะแนน การวัดผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การวัดผลจากนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน  
การวัดผลผ่านสมรรถนะนักเรียน รวมไปถึงการประเมินตนเองของนักเรียน  เป็นต้น แนวทางการจัด 
การประเมินมีดังนี ้

 1) รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมุ่งเน้นให้มีการวัดผลแบบต่อเนื่อง กล่าวคือ ไม่ได้วัดผล
เฉพาะตอนต้นหรือตอนท้ายเพียงอย่างเดียว  

 2) ก ารป ระ เมิ น การ เรี ยน รู้ ค ว รมี ก ารตอบ สน องกั น ระหว่ างค รู และนั ก เรี ย น 
ในการวัดผล เช่น การให้ความคิดเห็นต่อการวัดผลและประเมินผลของนักเรียนที่มาสอบ เพ่ือให้
นักเรียนได้รับค าแนะน าและความรู้เพิ่มเติมหลังการวัดผลและประเมินผลด้วย  

 3) ครูควรให้ข้อมูลป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
หาค าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง 
 แนวการจัดกิจกรรมการสะกดค าตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต คือ ครูควรเน้น 
การประเมินการเรียนรู้ในการสะกดค าเป็นการประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมินการอ่านสะกดค า  
โดยให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคลและเขียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม หรือประเมินจากภาระงาน
และชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นครูควรให้ข้อมูลป้อนกลับ  หากนักเรียนอ่านหรือเขียนผิด 
ควรสะกดค าให้นักเรียนฟังใหม่แล้วค่อยอธิบายกฎเกณฑ์ในการสะกดค าให้นักเรียนฟัง จากนั้นค่อยให้
นักเรียนฝึกอ่านและเขียนสะกดค าอีกครั้ง 
 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตในการสะกดค า 
ครูควรพิจารณากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนของรูปแบบการสอน  
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เบรนทาร์เก็ต อย่างไรก็ดีการจัดกิจกรรมการสอนในเรื่องการสะกดค าสามารถท าได้อย่างหลากหลาย 
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด  

 
5. ความคงทนในการเรียนรู้ 

 
5.1 ความหมายความคงทนในการเรียนรู้ 

ความคงทนในการเรียนรู้นั้นถือเป็นความสามารถในการจ าของสมองอย่างหนึ่งที่จะเก็บสิ่งที่
เรียนรู้ที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด นักวิชาการ (สมบัติ จ าปาเงินและส าเนียง มณีกาญจน์, 2532: 3; 
จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2554: 138; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556: 268; Adams, 1967: 69–70; 
Tarvers, 1977: 251;) ได้กล่าวถึงความจ าสรุปได้ว่าคือ ความสามารถของสมองที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรู้
หรือประสบการณ์ที่รับรู้ได้และน าไปปฏิบัติได้ตามที่เรียนรู้มาหรือเป็นการที่สมองจะเก็บพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่พบเห็นมาแล้วเพ่ือช่วยปฏิบัติการอย่างอ่ืนต่อ ๆ ไป แต่เมื่อหยุดเรียนหรือเวลาผ่านไป  
ชั่วระยะหนึ่งก็ยังสามารถระลึกได้ นั่นคือความคงทนในการเรียนรู้ 

 
5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ 

ความคงทนในการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมองและความจ า  นักวิชาการ (อัจฉรา 
สุขารมณ์ , 2524: 72; กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ , 2528: 254) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคงทน 
ในการเรียนรู้สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ทัศนคติและความสนใจ กล่าวคือ หากนักเรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความสนใจอยู่กับสิ่งใด 
จะท าให้สามารถจดจ าสิ่งนั้นได้อย่างแม่นย าและจดจ าได้นาน 

2. การฝึกฝน กล่าวคือ หากนักเรียนหมั่นฝึกฝนและทบทวนในสิ่งที่เรียนอยู่เสมอจะสามารถ
ท าให้จดจ าได้เป็นเวลานาน 

3. ระยะเวลา กล่าวคือ หากทิ้งระยะเวลาในการเรียนไปเป็นเวลานาน จะท าให้จดจ าในสิ่ง  
ที่เรียนได้น้อย หรืออาจลืมไปเลย 

4. สติปัญญา กล่าวคือ สติปัญญามีผลต่อความจ า โดยเฉพาะความเข้าใจด้านภาษาและ
ความสามารถในการแกป้ัญหาและคิดริเริ่มต่าง ๆ ย่อมต้องเป็นผู้มีความจ าที่ดี 

5. ปฏิกิริยาทางอารมณ์ กล่าวคือ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จะมีผลต่อความจ า เช่น
สิ่งที่ดีใจที่สุด หรือสิ่งที่ทุกข์ท่ีสุด จะท าให้จดจ าได้เป็นเวลานาน 

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน ควรเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้  
และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียน
เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
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5.3 กระบวนการของความคงทนในการเรียนรู้ 
 ความคงทนในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการ มีลักษณะคล้ายกับการท างาน 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2548: 12; สุวรี ศิวะแพทย์, 2549: 177; 
สมวดี ไชยเวส, 2556: 27-28) ได้กล่าวถึงกระบวนการของความคงทนในการเรียนรู้ จะเกิดขึ้น 
โดย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเข้ ารหั ส  (Encoding) หรือ เรียกว่ าการได้ ข้ อมู ล  (Knowledge Acquistion)              
ในขั้นตอนนี้สมองจะท าหน้าที่รับข้อมูลจากประสบการณ์ ผ่านประสาทการรับรู้ แล้วเปลี่ยนเป็นรหัส
เพ่ือให้จดจ าได้ง่าย หรือคือการแปลงข้อมูลจากภายนอกให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะดึงมาใช้งานได้ 
โดยในห้องเรียนทั่วไปครูจะเป็นผู้ท าหน้าที่ป้อนข้อมูลหรือเรียนกว่าปัจจัยป้อน (Input) ให้แก่นักเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือเนื้อหาสาระในวิชาที่ครูสอน  
 2. การเก็บรหัส  (Storage) ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนของการคงอยู่ ของข้อมูลใน
หน่วยความจ า หรือน าข้อมูลที่ได้เข้ารหัสมาจัดเก็บไว้ในระบบ ครูควรทบทวนบทเรียนหรือให้นักเรียน
ท่องจ าแล้วท าการทดสอบหรือวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน หรือเรียกว่า ปัจจัยผลผลิต (Output) 
เพ่ือหาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
 3. การถอดรหัส (Retrieval) หรือการเรียกมาใช้ ในขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่เก็บไว้
ออกมาใช้เป็นการบูรณาการ (Integration) ที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาหรือข้อมูลที่ป้อนเข้าไป
มาโยงกับชีวิตของนักเรียนและหากมีการน าข้อมูลที่จัดไว้ในสมองออกมาใช้บ่อย ๆ จะท าให้ง่าย  
ต่อการจดจ า 
 จากกระบวนการของความคงทนในการเรียนรู้ ท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงกระบวนการที่ท าให้ 
การเรียนรู้ของนักเรียนมีความคงทน เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความคงทน  
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการสะกดค าภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต 
 
5.4 วิธีการวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่านักเรียน 
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปมากน้อยเพียงใด แต่เมื่อเวลาผ่านไปการวัดความคงทนในการเรียนรู้  
ก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน เป็นการวัดว่านักเรียนยังจดจ าเนื้อหาได้อยู่หรือไม่ การเรียนรู้ของนักเรียน
สามารถจดจ าและน าไปใช้ได้อย่างถาวรหรือไม่ (ชัยพร วิชชาวุธ, 2520: 53-71; สมบัติ จ าปาเงิน และ
ส าเนียง มณีกาญจน์ , 2532: 153-154; จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2554: 139; นุชลี อุปภัย, 
2558: 149; วรพจน์ ศรีสง่าไชย, มปป.: 35) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดความคงทนในการเรียนรู้สามารถ
สรุปได้ว่า การวัดความจ ามีวิธีการวัด 3 วิธี คือ  
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 1. การระลึก (Recall) การระลึกนั้นผู้ระลึกจะต้องสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากความจ า  
ซึ่งผู้เรียนสามารถจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดอยู่ต่อหน้า การทดสอบความจ า
แยกออกเป็น 3 แบบ คือ การระลึกเสรี (Free Recall) การระลึกตามล าดับ  (Serial Recall)  
และการระลึกตามตัวแนะน า (Cued Recall) การใช้ข้อสอบอัตนัยเพ่ือวัดก็สามารถวัดการระลึกได้ 
เช่น การเขียนออกมาว่ามีความรู้มากหรือน้อยเพียงใด เป็นต้น 
 2. การจ าได้หรือการยึดเหนี่ยว  (Recognition) การจ าได้ เช่น  การเห็นคนหรือของ
บางอย่างแล้วรู้สึกคุ้นเคย การวัดความจ านี้ต้องแสดงสิ่งของหรือเหตุการณ์ออกมาต่อหน้านักเรียน           
ถ้าจ าได้จริงเรียกว่าจ าถูก (Hit) ถ้าจ าไม่ได้หรือจ าผิด (False Recognition) ก็พิจารณาใหม่ การทดสอบ
อาจต้องใช้ตัวลวงหรือตัวล่อ  (Distractor) เข้าช่วยให้ผู้รับการทดสอบไขว้เขว ความยากของ        
การทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวล่อ ถ้าตัวล่อคล้ายคลึงกับตัวจริงมากเท่าไร จ านวนถูกจะลดลง
มากเท่านั้น การใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นการทดสอบความจ าได้ง่ายกว่าการสอบแบบอัตนัยที่เป็น
การทดสอบการระลึกได้  
 3. การเรียนซ้ า (Relearning) การวัดแบบนี้ได้ผลเร็วกว่า 2 วิธีแรก ซึ่งความจ าบางอย่าง
อาจจะเหลือน้อยจนไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีการจ าได้และการระลึก พอเราใช้วิธีการเรียนซ้ าจะพบว่า
ความจ ายังหลงเหลืออยู่ โดยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบว่า สิ่งที่เคยเรียนมาแล้วนั้นยังมีความจ าหลง
เหลืออยู่หรือไม่ เช่น การท่องจ าโคลง ท่องจนจ าได้เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะค่อย ๆ ลืมไป แต่เมื่อ
พยายามที่จะท่องโคลงบทนั้นขึ้นมาอีกก็จะใช้เวลาในการท่องน้อยกว่าครั้งแรก เพราะยังมีความจ า
หลงเหลืออยู่ ซึ่งการที่จะท าให้ข้อมูลหรือสิ่งเร้ายังคงอยู่ในความทรงจ าให้นานขึ้น โดยวิธีกลับมาให้
ความใส่ใจทบทวนข้อมูลนั้นซ้ าอีก ยิ่งกลับมาทบทวนมากเท่าไร ยิ่งท าให้จ าได้นานขึ้น เป็นต้น 
 การวัดความคงทนในการเรียนรู้นั้นxการระลึกx(Recall) เป็นหลักฐานของการจ าได้ 
ห รื อ ก ารยึ ด เห นี่ ย ว  (Recognition) ก ารระลึ ก ได้ เป็ น ระบ บ ความ จ า ระยะสั้ น  (Short –
 Term Memory) จะเป็นความจ าหลังการรับรู้ สิ่งเร้าที่ได้รับการตีความจนเกิดการรับรู้จะเก็บอยู่ใน
ความจ าระยะสั้น (Short-Term Memory) เราใช้ความจ าระยะสั้นส าหรับการจ าชั่วคราวเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ในขณะที่เราจ าอยู่เท่านั้น แต่ถ้าสิ่งใดที่อยู่ในความจ าระยะสั้น (Short - Term Memory) 
เป็นระยะเวลานาน ๆ สิ่งนั้นจะมีโอกาสฝังตัวในความจ าระยะยาว (Long - Term Memory) ช่วงใน
การวัดหาจ านวนหน่วยของสิ่งเร้าจ านวนมากที่สุดที่สามารถบรรจุในความจ าระยะสั้น (Short -
 Term Memory) ในเวลาหนึ่งจ านวนหน่วยที่หาได้เรียกว่า ช่วงความจ า (Memory Span) ความจ า
ของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนก็ยาว บางคนก็สั้น แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะยาวประมาณ 7 หน่วย หรือ
บางคนอาจมากกว่านั้น แต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่พ้นช่วง 7±2 ซึ่งขีดจ ากัดสูงสุดของความจ าระยะสั้น 
(Short - Term Memory)มีค่าอยู่ในช่วง 7±2 หน่วย  
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้ อาทิ ผลการใช้วิ ธีการสอน 
แบบโฟนิกส์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ที่มีปัญหาในการเรียนรู้โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิ เษก จังหวัดเพชรบูรณ์   
(วนิดา โนนค า, 2554: 61) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพและการเรียนปกติ (เสาวณีย์ แก้ววิฑูรย์ , 
2547: 59) และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือจับใจความและความคงทนในการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนและการสอนแบบปกติ 
(นิตยา เดชเล, 2540: 55) พบว่า ใช้ระยะเวลาในการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้หลังจาก 
การทดสอบหลังเรียนเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้  โดยระยะเวลาหลังเรียน
ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ จึงท าการทดสอบซ้ าอีกครั้ง 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

6.1 งานวิจัยในประเทศ    
 งานวิจัยเกี่ยวกับการสะกดค า   
 กรุณา มีวัน (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ อ าเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการอ่านออกเสียง
และการเขียนโดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียน 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียน  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ด้วยกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 บัวยนต์  ศรีวะสุทธิ์  (2553) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่าน 
และการเขียนสะกดค าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบกิจกรรมกลุ่มเทคนิค 
CO-OP CO-OP กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผักกะย่า อ าเภอกุดชุม
จั งหวัดยโสธร  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าโดยใช้แผนผังความคิด
ประกอบกิจกรรมกลุ่มเทคนิค CO-OP CO-OP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) แบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค า  
โดยใช้แผนผังความคิดประกอบกิจกรรมกลุ่มเทคนิค CO-OP CO-OP ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดค า                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบกิจกรรมกลุ่มเทคนิค  CO-OP CO-OP  
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์ (2556) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดค าที่มีสระ
ประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผน           
การจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและเขียนค าที่มีสระประสมโดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผังความคิดและ
แบบฝึกเสริมทักษะ 2) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าที่มีสระประสม 3) แบบฝึกอ่านสะกดค า 
ที่มีสระประสม 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดค าที่มีสระประสม
5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผังความคิด  
และแบบฝึกเสริมทักษะ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนสะกดค าที่มีสระประสม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญาแผนผังความคิดและแบบฝึก
เสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ประกาย ว่องวิการณ์ (2553) ได้ศึกษาผลการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) แผนการสอนอ่านจับใจความตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านตามแนวการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานมีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

กุสุมา ค าผาง (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดค าภาษาไทย 
โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี  
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ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอน
เขียนสะกดค าโดยใช้สมองเป็นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แบบวัดทักษะการเขียนสะกดค า ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดค าโดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนทักษะ  
การเขียนสะกดค าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดค าโดยใช้สมองเป็นฐาน มีทักษะการเขียนสะกดค าไม่แตกต่าง  
จากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 พิณพนธ์ คงวิจิตต์ (2556) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่มีต่อความสุขในการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แบ บ สอบ ผลสั ม ฤท ธิ์ ก าร เรี ย น รู้ ภ าษ า ไท ย  2) แบ บ สอบ ถาม ความ สุ ข ใน ก าร เรี ย น
ภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต
มีความสุขในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   
.05 และมีความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 งานวิจัยเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้ 
 นิตยา เดชแล (2540) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือจับใจความ 
และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ระหว่างการสอนแบบกลุ่ม 
เพ่ือนช่วยเพ่ือนและการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
วังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2540 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) แผนการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ผลการวิจัยพบว่า  
ความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนโดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน 
 กรรณิการ์ ตรีวิเศษ (2548) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เรื่องไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ระหว่าง 
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์โดยใช้การสอนตามคู่มือครู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเรื่องไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์  ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ 
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ของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่านักเรียนที่สอนตามคู่มือครูอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 ประนอม แย้มฉาย (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการสอน 
โดยใช้แผนผังกราฟิกกับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย1) แผนการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก เรื่องการเขียนสะกดค าภาษาไทย 2) แบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการเรี ยนรู้ 
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  28.96 คะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 2 สัปดาห์ 28.91 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสะกดค า 

Hirsch (1981) ได้ศึกษาวิธีการสอนการสะกดค า 2 วิธี  คือ 1) เน้นครูเป็นผู้ เลือกค า  
มีแผนการสอนและมีการทดสอบก่อนสอน 2) เน้นแบบเรียนที่ใช้อยู่ทั่วไปที่มีแบบฝึกและมีการทดสอบ
หลังสอน ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนทั้งสองวิธีท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดค าของนักเรียน 
มีผลดีขึ้น 
 Manahan (1998) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปีที่  1 – 2 ในช่วง 6 สัปดาห์ เมื่อการจัดการเรียนรู้ถูกจับคู่และไม่ตรงกับระดับพัฒนาการ    
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับ
ความสามารถในการสะกดค าแตกต่างกันแล้วแบ่งออกเป็น  3 ระดับ ในการการเขียนประกอบด้วย 
การแยกค า การหาค า การเล่นเกมค า และการสร้างค าที่สอดคล้องและเหนือระดับการสะกดค าของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการสะกดค าเพ่ิมขึ้น  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
Hoge (2003) ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน (Brain–based Learning) และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนทุกคนสามารอ่านออกเขียนได้ ท าให้เห็นความส าคัญของสมองที่ พัฒนาตามธรรมชาติ 
ทางการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองเป็นตัวช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างดี 
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Ozden (2008) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความคงทน 
ในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
และกลุ่มที่สอนแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Akman and Others (2020) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอนภาษาอังกฤษ 
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนเกรด 7 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น          
ฐานมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
Terry (2015) ได้ศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรม  Just Word ส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาที่มีการอ่านต่ ากว่าเกณฑ์ กลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีผลแตกต่างกัน
หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสามารถอ่านค าได้เร็วขึ้น 
และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ในการทดสอบการสะกดค า  
มีคะแนนมากขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้ 
 Katayama (2000) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคผังกราฟิก ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  ผลคะแนนที่ได้ของทั้ง 6 กลุ่ม  
เมื่อใช้แบบทดสอบที่เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ผลคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบที่มีการประยุกต์ใช้ไปจากเดิมของนักเรียนที่ใช้ผังกราฟิกจะสูงกว่านักเรียนที่ใช้แบบ
สรุปความโดยย่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 Rodriguez and Sadoski (2000) ได้ศึกษาผลการใช้รากศัพท์  บริบท ค าส าคัญและ
บริบท/ค าส าคัญ ที่มีต่อความคงทนของค าศัพท์ระยะยาวในห้อง เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า วิธีการใช้บริบท/
ค าส าคัญท าให้นักเรียนเกิดความคงทนของค าศัพท์มากกว่าวิธีการใช้รากค า บริบท และค าส าคัญ 
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สรุป 
 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า  การสอนโดยรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นเป้าหมายสมอง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนได้ เนื่องจากมีวิธีการทางสมองที่หลากหลายตลอดการเรียนอีกทั้งกิจกรรม
สามารถน าไปสู่การสร้างและเชื่อมโยงความรู้ อีกทั้งรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีขั้นตอนที่พัฒนา
นักเรียนทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน และยังส่งเสริมความจ าในระยะยาวท าให้เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาการสะกดค าควรใช้วิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการตามความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันของนักเรียน 
และท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการสะกดค าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังไม่มีผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตกับการสะกดค าภาษาไทย 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยและความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต เป็นงานวิจัย 
แบบก่อนทดลอง (Pre – Experimental Designs or Non Designs) โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง และ 2) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต โดยผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ก าหนดตัวแปร 
  3. ออกแบบแผนการวิจัย 
  4. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  6. การรวบรวมข้อมูล 
  7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 ห้องเรียน 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 85 คน โดยจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ   
 กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม  
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2. ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต 
     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความสามารถในการสะกดค าของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 

3. ออกแบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre – Experimental Designs) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest - Posttest 
Design) เพ่ือวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้ (มาเรียม  
นิลพันธุ์, 2558: 144) ดังตารางที่ 11-12 
 

ตารางท่ี 11 แบบแผนการทดลองวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย The One - Group 
Pretest - Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 
 เมื่อ  T1  คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต
   X คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
   T2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 

ตารางท่ี 12 แบบแผนการทดลองวัดความคงทนในการเรียนรู้ The One - Group Pretest -
Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 2 สัปดาห์ 

T1 X T2 
 
 เมื่อ  T1  คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต
   X คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
   T2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต
       เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์  
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4. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน  
เบรนทาร์เก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 8 แผน โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องการอ่านสะกดค า แผนละ 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดค า แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 ชั่วโมง 
  4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย โดยวัดครั้งที่  1 ก่อนการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต และวัดครั้งที่ 2 เมื่อการทดลองสิ้นสุด  
 4.3 แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย โดย เป็น
แบบทดสอบที่มีความใกล้เคียงกับแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  ซึ่งวัด
หลังจากการวัดครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 
 
5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทย 
  แผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทยที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน  
เบรนทาร์เก็ตมีข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้    
   5.1.1 ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ (ฉบับปรับปรุง) 
พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 
  5.1.2 ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะกดค าภาษาไทย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   5.1.3 ก าหนดสาระการเรียนรู้และระยะเวลาในการทดลองเพ่ือสร้างแผนการจัด 
การเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต จ านวน 8 แผน โดยแผนการจัด 
การเรียนรู้เรื่อง การอ่านสะกดค า แผนละ 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดค า 
แผนละ 2 ชั่วโมง ดังตารางที่ 13 
 
 
 



  57 

ตารางท่ี 13 การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา และระยะเวลาในการทดลอง  

หน่วยการ

เรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ชั่วโม

ง) 

หน่วย 

การเรียนรู้ที่ 6   

โรงเรียนลูกช้าง 

1. ตัวสะกดมาตรากม น่าเรียนรู้ (1) อ่านสะกดค ามาตรากม 1 

2. ตัวสะกดมาตรากม น่าเรียนรู้ (2) เขียนสะกดค ามาตรากม 2 

3. ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (1) อ่านสะกดค ามาตราเกย 1 

4. ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (2) เขียนสะกดค ามาตราเกย 2 

5. อ่านเขียนสะกดค า มาตราเกอว (1) อ่านสะกดค ามาตราเกอว 1 

6. อ่านเขียนสะกดค า มาตราเกอว (2) เขียนสะกดค ามาตราเกอว 2 

7. อ่านออกเสียง เขียนเป็นค ามาตรากง (1) อ่านสะกดค ามาตรากง 1 

8. อ่านออกเสียง เขียนเป็นค ามาตรา

กง (1) 
เขียนสะกดค ามาตรากง 2 

รวมทั้งสิ้น 12 
   
  5.1.4 น าโครงสร้างการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา และระยะเวลาในการทดลอง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นด้วย จึงด าเนินการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้าง 
  5.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องทางด้านเนื้อหา การใช้ภาษา ตลอดจนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม ดังนี้  
   5.1.5.1 ปรับเนื้อหากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับวัยของนักเรียน 
ที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
   5.1.5.2 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ ให้ปรับแผนผังกราฟิก 
ที่ใช้ในกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
   5.1.5.3 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  5.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย  
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้ เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย
การศึกษา (รายนามอยู่ในภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา ด้านภาษา ด้านการวัดผล
และประเมินผล และด้านวิธีสอน ด้วยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์           
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  (บุญธรรม             
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 139) 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ 
นิยาม 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/
นิยาม 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ 
นิยาม  

  5.1.7 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC จากสูตร 
 

N
RIOC   

 

   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อ ง 
การสะกดค าภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
        N   หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  5.1.8 พิจารณาผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) หากค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า
สอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้ ผลปรากฏว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัด          
การเรียนรู้ทั้ง 8 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 (ผลการประเมินอยู่ในภาคผนวก ข) 
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ดังตารางที่ 14 
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ตารางท่ี 14 รายการแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

แผนที่ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการแก้ไข 

1 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่  
2 บอกความหมายของค าที่อยู่ในมาตรากมได้
ถูกต้อง ควรเพ่ิมค าในกิจกรรมในข้อที่  7  
ที่เป็นกิจกรรมวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อนี้ 

ผู้ วิ จั ย ได้ เ พ่ิ มค า ในกิ จกรรมการจั ด 
การเรียนรู้ในข้อที่ 7 ที่นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงความหมายของค ามาตรากม 
คือ ค าว่า สาม เหลี่ยม กลม 

พิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 แต่ง
ประโยคจากค าในมาตรากม ได้ ถู กต้ อ ง  
แต่กิจกรรมเป็นการเรียงประโยค 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมกิจกรรมแต่งประโยคปาก
เปล่าจากค าที่ครูก าหนดให้ จ านวน 5 
ค า คือ สาม หอม จาม นม ชาม 

พิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 บอก
ความส าคัญของการสะกดค าได้ การบอก
ความส าคัญควรอยู่ ในล าดับสุดท้ายของ
กิจกรรม กล่าวคือนักเรียนจะเกิด Attitude 
หลังจากการเรียนการสอนทั้งหมด จนเห็น
ความส าคัญของการเรียนเรื่องนี้ 

ผู้ วิ จั ย ได้ เ พ่ิ ม กิ จ ก รรมตอบ ค าถาม
ความส าคัญของการสะกดค าในขั้นที่ 6 
ประเมินการเรียนรู้ 
 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 
2 ยกตัวอย่างค าที่อยู่ ในมาตรากมได้
ถูกต้อง 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 
2 ยกตัวอย่างค าที่อยู่ ในมาตรากมได้
ถูกต้อง 

2 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 

พิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ฝึกอ่าน
เขียน เรียนมาตราเกย (1) เพ่ิมกิจกรรมการ
ตอบค าถามจากนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง  

ผู้วิจัยได้เพ่ิมกิจกรรมการตอบค าถาม
จากนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง 

พิจารณากิจกรรมข้อที่ 3 ให้นักเรียนทายก่อน
ว่า ครูซื้อของอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนตอบถูก 
จึงติดรูปบนกระดานแล้วให้นักเรียนสังเกตว่า
ของที่ครูซื้ออยู่ในมาตราอะไร (มาตรากม) 

ผู้ วิ จั ย ได้ เ พ่ิ ม ใน กิ จ ก ร ร ม ข้ อ ที่  3  
ให้นักเรียนทายค าจากเรื่องเล่าที่ครูเล่า
ให้ฟังในข้อที่ 2 
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ตารางท่ี 14  รายการแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)  

แผนที่ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการแก้ไข 

2 

พิจารณากิจกรรมให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์
การเรียนรู้ข้อที่  5 บอกความส าคัญของ 
การสะกดค าได้ 

ผู้วิจัยได้ตัดค าถามในข้อที่ 7.3 นักเรียน
คิดว่าท าไมต้องเรียนสะกดค า มาเพ่ิม
กิจกรรมการตอบค าถามขั้นประเมินผล
ในข้อที่  13 และเพ่ิมกิจกรรมข้อที่  8  
ให้ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย ถึ ง
ความหมายของค ามาตรา กม 

3 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรา เกย ได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยได้ในเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อที่ 2 

พิจารณากิจกรรมในขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศ
ด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ และขั้นที่ 2 สร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ให้สลับไปแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่  4 ฝึกอ่านเขียน เรียน
มาตราเกย (2) ให้น ากิจกรรมในข้ันที่ 1  

ผู้วิจัยได้สลับกิจกรรมในขั้นที่ 1 สร้าง
บรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
แ ล ะขั้ น ที่  2 ส ร้ า งสภ าพ แวด ล้ อ ม 
ทางกายภาพในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ 3 ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (1)  

และขั้นที่  2 มาจัดกิจกรรมในแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 3 ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (1) 

ไปจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ 4 ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (2) 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 
2 ยกตัวอย่างค าที่อยู่ ในมาตรากมได้
ถูกต้อง 

4 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตราเกยได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 
2 ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตราเกยได้
ถูกต้อง 

พิจารณากิจกรรมในขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศ
ด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ และขั้นที่ 2 สร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สลับไปแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่  3 ฝึกอ่านเขียน  เรียน
มาตราเกย (1) แล้วน ากิจกรรมในขั้นที่  1  
และขั้นที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 ฝึก
อ่านเขียน เรียนมาตราเกย (2) 

ผู้วิจัยได้สลับกิจกรรมในขั้นที่ 1 สร้าง
บรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
และขั้นที่  2 สร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในแผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  
ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (2) ไปจัด
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  
ฝึกอ่านเขียน เรียนมาตราเกย (1) 
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ตารางท่ี 14  รายการแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)  

แผนที่ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการแก้ไข 

5 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตราเกอวได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยได้เพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 
2 ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตราเกอวได้
ถูกต้อง 

พิจารณาค าที่น ามาให้นักเรียนอ่านสะกดโดย
วิธีประสมอักษร ควรเป็นค าที่มีความหมาย 
ให้นักเรียนอ่าน 

ผู้วิจัยได้เปลี่ยนเป็นค าที่มีความหมาย 
 

พิจารณาแบบฝึกหัดที่  1 เรื่อง เขียนรูปให้ 
เป็นค า แก้ข้อที่ 7 จากค าว่าจ้าว ให้เป็นค า 
ที่นักเรียนคุ้นเคยข้ึน 

ผู้วิจัยได้แก้แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องเขียนรูป
ให้ เป็ น ค า ข้ อ ที่  7 เลื อ ก ใช้ ค า ที่ มี
ความหมายเปลี่ยนเป็นค าว่าข้าว 

6 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตราเกอวได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ ในมาตราเกอวได้
ถูกต้อง 

พิจารณาเพ่ิมจ านวนค าปริศนาค าทายในข้อ 
ที่ 2 อีก 1-2 ค าและเพ่ิมข้อที่ 3 ให้นักเรียน
สังเกตค าศัพท ์

ผู้วิจัยเพ่ิมจ านวนค าปริศนาค าทาย 1 ค า 
และเพ่ิ ม ข้ อที่  3 ให้ นั ก เรี ยนสั ง เกต
ค าศัพท ์

7 
 

พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากงได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากงได้ถูกต้อง 

ควรมีขั้นน าเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพ่ือเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน 

ผู้วิจัยเพ่ิมกิจกรรมข้อที่ 4. ครูให้นักเรียน
ดูรูปเพื่อตอบค าถามว่าเป็นรูปอะไร 

8 
พิจารณาเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ข้อ คือ 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากงได้ถูกต้อง 

ผู้วิจัยเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 
ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากงได้ถูกต้อง 

   
  5.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วจ านวน  2 แผน ได้แก่ แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 1 ตัวสะกดมาตรากมน่าเรียนรู้ (1) และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกดมาตรากม 
น่าเรียนรู้ (2) ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองเกลือ จ านวน 20 คน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างด้านการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้วิจัย 
เป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม  



  62 

และบันทึกปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบแล้วน ามาแก้ไขและปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง โดยผล  
การทดลองใช้ พบว่า ไม่ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ 
   5.1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ เป็นเครื่องมือในการวิจัย ทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 
คน และบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน ามาสรุปและอภิปรายผลการทดลอง    

  5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  
  แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ประกอบด้วย การอ่าน
สะกดค า แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า จ านวน 12 ค า และตอนที่ 2 การอ่านค า 
จ านวน 12 ค า โดยมีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน และการเขียนสะกดค า วัดโดย 
การเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36 
คะแนน เพ่ือใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้   
   5.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  
และข้อความสั้น ๆ ท 1.1 ป . 1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่ อ่าน และสาระที่  4  
หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า และศึกษา
บัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  5.2.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบการสะกดค าภาษาไทย จากต ารา 
และเอกสาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบการสะกดค าภาษาไทย และศึกษาเกณฑ์  
การตรวจให้คะแนนการสะกดค าภาษาไทยจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการสะกดค าภาษาไทย 
   5.2.3 ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยก่อน
และหลังเรียนตามวิธีการของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นแบบปฏิบัติจริง ประกอบด้วย การอ่านสะกดค า 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า และตอนที่ 2 การอ่านค า และการเขียนสะกดค า  
วัดโดยการเขียนตามค าบอก เพ่ือใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และสร้างเกณฑ์การประเมิน  
ดังตารางที ่15 
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ตารางท่ี 15 โครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  
 

เรื่อง มาตรฐานและตัวชี้วัด องค์ประกอบ 
วิเคราะห์ข้อสอบ 

ความเข้าใจ การน าไปใช้ 

การสะกดค า 

ท 1.1 ป. 1/1  
อ่านออกเสียงค า  
ค าคล้องจอง  
และข้อความสั้น ๆ 

การอ่านสะกดค า 
และการอ่านค า 
มาตรากง, มาตรากม, 
มาตราเกย, มาตราเกอว 

24 - 

ท 4.1 ป. 1/2  
เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า 

การเขียนสะกดค า 
มาตรากง, มาตรากม, 
มาตราเกย, มาตราเกอว 

- 12 

 รวม 24 12 

 รวมทั้งหมด 36 
 
  5.2.4 น าโครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการสะกดค าภาษาไทยก่อน
และหลังเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นด้วย  
จึงด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการสะกดค าภาษาไทยตามโครงสร้าง 
  5.2.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการสะกดค าภาษาไทยเสนอต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางด้านเนื้ อหา การใช้ภาษา ตลอดจน           
ความเหมาะสมของแบบทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมว่าควรคัดเลือกค าจากบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาไทยของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  5.2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย (รายนามอยู่ใน
ภาคผนวก ก) ประเมินแบบทดสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535:139) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
          +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
/นิยาม 
           0 หมายถึง ไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ / นิยาม 
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           -1 หมายถึง แน่ ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ / นิยาม  

  5.2.7 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC จากสูตร 
 

N
RIOC   

 

    IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ / นิยาม  

          R   หมายถึง     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
            N   หมายถึง     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  5.2.8 พิจารณาผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) หากค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่า
สอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้ ผลปรากฏว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยทั้ง 36 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00  
(ผลการประเมินอยู่ในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบ 
บางส่วนและมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16  รายการแก้ ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยตาม

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการแก้ไข 

พิจารณาแบบวัดการเขียนสะกดค าข้อที่  11 
สยาม เนื่องจากการสอนเรื่องอักษรน ายังไม่
ปรากฏในสาระการเรียนรู้ให้ปรับค าให้เหมาะสม 

ผู้วิจัยปรับเป็นค าว่า ชะอม 

  5.2.9 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยที่แก้ไขเสร็จแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนคลองเกลือ จ านวน 20 คน ผลการทดลองใช้ปรากฏว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมกับวัย 
ของนักเรียนเนื่องจากเป็นค าจากบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  5.2.10 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหาค่าดัชนี
ความยากง่าย ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก ผลปรากฏว่า ค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบทดสอบสามารถใช้ได้ และค่า
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ดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ มีค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ข) 
แสดงว่าแบบทดสอบมีอ านาจจ าแนก  
  5.2.11 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย มาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Relibility) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-20 (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2558: 182) โดยใช้เกณฑ์ความเชื่ อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า เท่ากับ 0.92 แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเชื่อมั่น 
  5.2.12 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการการสะกดค าภาษาไทย ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า ตอนที่ 2 การอ่านค า และการเขียนสะกดค า วัดโดยการเขียนตามค าบอก 
ไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองเกลือ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งก าลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน 

 5.3 แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
  แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย ประกอบด้วย 

การอ่านสะกดค า แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า จ านวน 12 ค า และตอนที่ 2   
การอ่านค า จ านวน 12 ค า โดยมีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน และการเขียนสะกดค า  
วัดโดยการเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน คะแนนเต็ม 36 
คะแนน เพ่ือใช้ทดสอบหลังจากการทดสอบหลังเรียนเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้   
   5.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  
และข้อความสั้น ๆ ท  1.1 ป . 1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่ อ่าน และสาระที่  4  
หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค าและศึกษา
วิเคราะห์ และศึกษาบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 1 
   5.3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค า
ภาษาไทย จากต าราและเอกสาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบแบบทดสอบวัด 
ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย และศึกษาเกณฑ์การตรวจให้คะแนนการสะกด
ค าภาษาไทยจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์  
การตรวจให้คะแนนการสะกดค าภาษาไทย 
  5.3.3 ก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค า
ภาษาไทย เป็นแบบทดสอบที่มีความใกล้เคียงกับแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค า
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ภาษาไทย โดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นแบบปฏิบัติจริง ประกอบด้วย การอ่านสะกดค า แบ่งเป็น 
2 ตอน  คือ  ตอนที่  1 การอ่านสะกดค า  และตอนที่  2 การอ่านค า  และการเขียนสะกดค า  
วัดโดยการเขียนตามค าบอก เพ่ือใช้ทดสอบหลังจากการทดสอบหลังเรียนเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
และสร้างเกณฑ์การประเมิน ดังตารางที ่17 
 
ตารางท่ี 17 โครงสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 

เรื่อง 
มาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด 
องค์ประกอบ 

วิเคราะห์ข้อสอบ 

ความเข้าใจ การน าไปใช้ 

การสะกดค า 

ท 1.1 ป. 1/1  
อ่านออกเสียงค า  
ค าคล้องจอง  
และข้อความสั้น ๆ 

การอ่านสะกดค า 
และการอ่านค า 
มาตรากง, มาตรา กม, 
มาตราเกย, มาตราเกอว 

24 - 

 ท 4.1 ป. 1/2  
เขียนสะกดค าและ
บอกความหมาย
ของค า 

การเขียนสะกดค า 
มาตรากง, มาตรากม, 
มาตราเกย, มาตราเกอว 

- 12 

 รวม 24 12 

 รวมทั้งหมด 36 

   
  5.3.4 น าโครงสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค า
ภาษาไทยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเห็นด้วย  
จึงด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทยตามโครงสร้าง 
  5.3.5 น าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน เนื้อหา การใช้ภาษา 
ตลอดจนความเหมาะสมของแบบทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่าควรคัดเลือกค าจากบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  5.3.6 น าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย (รายนามอยู่ใน
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ภาคผนวก ก) ประเมินแบบทดสอบเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535: 139) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
       +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

/ นิยาม 
    0  หมายถึง ไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ / นิยาม 
   -1  หมายถึง แน่ ใจว่าแบบทดสอบวัดได้ ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ / นิยาม  
 5.3.7 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาค านวณหาค่า IOC จากสูตร 
 

N
RIOC   

 
    IOC หมายถึง ดั ช นี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งขอ งข้ อ ค าถ าม กั บ จุ ด ป ระส งค์ 

การเรียนรู้ / นิยาม  
     R  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  5.3.8 พิจารณาผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) หากค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  0.50 แสดงว่า
สอดคล้องตามเกณฑ์และสามารถน าไปใช้ได้ ผลปรากฏว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด
ความคงทนในการเรียนรู้  เรื่องการสะกดค าภาษาไทยทั้ง 36 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 (ผลการประเมินอยู่ในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทยและมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังตารางที ่18 
 
ตารางท่ี 18 รายการแก้ไขแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 

ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รายการแก้ไข 

พิจารณาแบบวัดการเขียนสะกดค าข้อที่  11 
สนาม เนื่องจากการสอนเรื่องอักษรน ายังไม่
ปรากฏในสาระการเรียนรู้ให้ปรับค าให้เหมาะสม 

ผู้วิจัยปรับเป็นค าว่า มะยม 
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  5.3.9 น าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าที่แก้ไขเสร็จแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนคลองเกลือ จ านวน 20 คน ผลการทดลองใช้ปรากฏว่า ข้อค าถามมีความเหมาะสมกับวัย 
ของนักเรียนเนื่องจากเป็นค าจากบัญชีค าพ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  5.3.10 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพรายข้อ  หาค่าดัชนี 
ความยากง่าย ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก ผลปรากฏว่า ค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบทดสอบสามารถใช้ได้ และค่า
ดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ มีค่าต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก ข) 
แสดงว่าแบบทดสอบมีอ านาจจ าแนก  
  5.3.11 น าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค ามาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น (Relibility) โดยใช้วิธีการของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR-20 (มาเรียม  
นิลพันธุ์ , 2558: 182) โดยใช้เกณฑ์ความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า เท่ากับ 0.92  
แสดงว่าแบบทดสอบมีความเชื่อมั่น 
  5.3.12 น าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
ประกอบด้วย ตอนที่  1 การอ่านสะกดค า และตอนที่  2 การอ่านค า และการเขียนสะกดค า  
วัดโดยการเขียนตามค าบอก ไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ซึ่งก าลัง
เรียนอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน  
 
6. การรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลังเรียน 
และทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ โดยขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  6.1 ก่อนด าเนินการทดลอง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการสะกดค าภาษาไทยก่อนเรียน โดยเริ่มด าเนินการทดลองวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ.2563  ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย การอ่านสะกดค า แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1   
การอ่านสะกดค า จ านวน 12 ค า และตอนที่ 2 การอ่านค า จ านวน 12 ค า โดยมีคะแนนค าละ 1 คะแนน 
รวมเป็น 24 คะแนน และการเขียนสะกดค า วัดโดยการเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า               
ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36 คะแนน  
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 6.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน  
เบรนทาร์เก็ต จ านวนรวม 12 ชั่วโมง โดยเริ่มด าเนินการทดลองวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 
  6.3 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยหลัง
เรียน โดยเริ่มด าเนินการทดลองวันที่  22 ตุลาคม พ .ศ .2563 และ วันที่  26 ตุลาคม พ .ศ .2563  
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย การอ่านสะกดค า แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า จ านวน 
12 ค า และตอนที่ 2 การอ่านค า จ านวน 12 ค า โดยมีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 24 คะแนน 
และการเขียนสะกดค า วัดโดยการเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 
คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36 คะแนน  
  6.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค า
ภาษาไทย ซึ่งแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ใช้เวลาหลังจากที่ทดสอบหลังเรียน  2 สัปดาห์ 
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง โดยด าเนินการทดลองวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและเพ่ือสรุปผลการ
ทดลอง ดังนี้  
  7.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ T-Test แบบ Dependent  
  7.2 การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบหลังเรียนกับผล  
การทดสอบหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และทดสอบ T-Test แบบ Dependent 
 
 
(Adam, 1967; Akman, 2020; Bayer, 1997; Caine, 1990; Gulpinar, 2005; Hardiman, 2012, 2018; Hirsch, 1981; Hoge, 2003; Jensen, 2000; Katayama, 2000; Manahan, 1998; Ozden, 2008; Rodriguez, 2000; Tarvers, 1977; Terry, 2015; The International Dyslexia Association, 2021; Tyng, 2021; กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์, 2528; กรมวิชาการ, 2544; กรรณิการ์ ตรีวิเศษ, 2548; กรรณิการ สุพิชญ และสันติ วิจักขณาลัญฉ์, 2558; กรุณา มีวัน, 2553; กอบกาญน์ วงศ์วิสิทธิ์, 2551; กาญจนา ไผ่สอาด, 2557; กานต์รวี บุษยานนท์, 2559; กุสุมา ค าผาง, 2559; เกศสุดา ใจค า, 2552; โกวิท ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.; คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 2546; ค าเพียร ชูเดช, 2553; จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2560; จันทิมา พรหมโชติกุล, 2529; จิรัชยา พิชัย
ฤกษ์, 2562; จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ, 2554; จุฑามาศ  แหนจอน, 2558; จุมพจน์ วนิชกุล, 2551; ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542; ชัยพร วิชชาวุธ, 2520; ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล, 2558; ทัศนีย์ ศุภเมธี, 2542; นันท์นภัส นิยมทรัพย์, 2557; นิตยา เดชเล, 2540; นุชลี  อุปภัย, 2558; บัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์, 2553; บุญไทย พลค้อ, 2553; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535; บุญเล้ียง ทุมทอง, 2556; บุณยาพร ภู่ทอง, 2559; บุษบา พรหมภักดี, 2552; เบ็ญจวรรณ เสาวโค, 2553; ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2560; ประกาย ว่องวิการณ์, 2553; ประนอม แย้มฉาย, 2551; ประไพวรรณ กระจ่างมนตรี, 2562; ปริชมน กาลพัฒน์, 2554; ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย, 2559; พนม จองเฉลิมชัย, 2555; พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร, 2550, 2551; พิชญา สุวรรณโน, 2560; พิณพนธ์ คงวิจิตต์, 2556; ไพรินทร์ พึ่งพงษ์, 2553; 
มานพ สอนศิริ สิริพัชน์ เจษฎาวิโรจน์และเฉลา อรุณรัตน์, ม.ป.ป.; มาเรียม นิลพันธุ์, 2558; เมธา หริมเทพาธิป, 2561; รณชัย จันทร์แก้ว, 2560; รังสิรัศม์ วงศ์อุปราชและศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2561; โรงเรียนคลองเกลือ, 2560, 2562; วนิดา โนนค า, 2554; วรพจน์ ศรีสง่าไชย, ม.ป.ป.; วรรณี  โสมประยูร, 2544, 2553; วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี, 2550; วัชรี  ไชยบุตร, 2561; วิจารณ์ พานิช, 2556; วิทยากร เชียงกูล, 2547; วีซานา อับดุลเลาะ และวุฒิชัย เนียมเทศ, 2563; วีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม, 2553; ศศิธร ขันติธรางกูร, 2551; ศศิธร บัวทอง, 2560; ศศิธร เวียงวะลัย, 2556; ศิริรัตน์ เกิดแก้ว, 2553; ศิริวรรณ เยียระยงค์, 2547; ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2556; สมบัติ จ าปาเงินและส าเนียง มณีกาญจน์, 2532; สมวดี ไชยเวส, 2556; สมาพร มณีอ่อน, 2559; สายแก้ว เรืองทัพและสุธาทิพย์ งาม
นิล, 2560; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551, 2555; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, 2558; ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2559; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561; ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2548, 2552, 2555, 2556, 2559, 2562; ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2540; สุนทร โคตรบรรเทา, 2548; สุนิสา เจริญย่ิง, 2553; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2556; สุวรี ศิวะแพทย์, 2549; เสาวนีย์ แก้ววิฑูรย์, 2547; หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.; อนงค์ กัณทวี, 2549; อมรรัตน์ สิริอัต, 2562; อรวรรณ รุ่งศิรินันท์พร, 
ม.ป.ป.; อรอุมา มุสิกสาร, 2559; อัจฉรา ชีวพันธ์, 2557; อัจฉรา สุขารมณ์, 2524) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการพัฒนาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยและความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต โดยผู้วิจัย 
ได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 
ตอนที่  1 ผลการเปรียบ เที ยบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนั ก เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามของการวิจัยข้อที่  1 ความสามารถในการสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ผลการศึกษาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  
ดังตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง  
การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 

ก่อนเรียน 21 36 14.90 10.51 
-8.589 .000 

หลังเรียน 21 36 22.57 10.03 
* P < .05 
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 จากตารางที่  19 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต         
มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 14.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 10.51 และคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 22.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.03  
เมื่ อ ตรวจสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยโดยใช้ สถิ ติ ทดสอบค่ าที แบบไม่ เป็ นอิ สระต่ อกั น 
(Dependent Sample T-Test) พบว่า คะแนนความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก จ) 
 ผู้วิจัยได้สร้างแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง  
ดังภาพที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง  
 จากภาพที่  2 พบว่า คะแนนความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ผลการศึกษาความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค า  
โดยแยกเป็ นรายด้ าน  ประกอบด้ วย ด้ านการอ่านสะกดค าและด้ านการเขียนสะกดค า  
ดังตารางที่ 20-21 
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง  

ด้านการอ่านสะกดค า 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 
ก่อนเรียน 21 24 10.33 7.39 

-6.949 .000 
หลังเรียน 21 24 15.43 7.06 

* P < .05 
 จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการอ่าน
สะกดค ามีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 10.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.39 และคะแนนเฉลี่ย 
ของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ รูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ต  ด้านการอ่านสะกดค ามีค่ าเฉลี่ ย  (M) เท่ ากับ  15.43  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.06 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample T-Test) พบว่า คะแนนความสามารถ 
ในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านสะกดค า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก จ) 
 
ตารางท่ี 21  การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง  

ด้านการเขียนสะกดค า 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 

ก่อนเรียน 21 12 4.57 3.31 
-7.097 .000 

หลังเรียน 21 12 7.14 3.32 
* P < .05 
 จากตารางที่ 21 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตด้าน             
การเขียนสะกดค ามีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.31 และคะแนนเฉลี่ย
ของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตด้านการเขียนสะกดค ามีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 7.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.32 เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่าที 
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แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (Dependent Sample T-Test) พบว่า คะแนนความสามารถในการสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการเขียนสะกดค า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก จ) 
 
ตอนที่  2 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนั ก เรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่  2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตสามารถท าให้ผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
เรื่องการสะกดค าภาษาไทย ดังตารางที ่22 
 
ตารางท่ี 22 การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 

หลังเรียน 21 36 22.57 10.03 
-1.291 .212 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ 21 36 23.38 8.58 

* P > .05 
 
 จากตารางที่  22 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต             
มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 22.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 10.03 และคะแนนหลังการจัด        
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 23.38  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 8.58 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีความคงทน 
ในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 (ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก จ) 
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 ผู้วิจัยได้สร้างแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ ดังภาพที ่3 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ตและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 
2 สัปดาห์ 

 

 จากภาพที่  3 พบว่า คะแนนความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์สูงขึ้นเล็กน้อย 
 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ต ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย
โดยแยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการอ่านสะกดค าและด้านการเขียนสะกดค า ดังตารางที่  
23-24  
 
ตารางท่ี 23 การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการอ่านสะกดค า  

ด้านการอ่านสะกดค า 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 

หลังเรียน 21 24 15.43 7.06 
-662 .516 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ 21 24 15.71 6.25 
* P > .05 
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 จากตารางที่ 23 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการอ่าน
สะกดค ามีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 15.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.06 และคะแนนหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป  2 สัปดาห์ ด้านการอ่านสะกดค า 
มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 15.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 6.25 เมื่อเปรียบเทียบความคงทน 
ในการเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  1 หลั งการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รู ปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ 
พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้านการอ่านสะกดค าไม่แตกต่างกัน (ผลการวิเคราะห์ 
อยู่ในภาคผนวก จ) 
 
ตารางท่ี 24  การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการเขียนสะกดค า 

ด้านการเขียนสะกดค า 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม M SD t Sig. 

หลังเรียน 21 12 7.14 3.32 
-1.672 .110 

หลังเรียน 2 สัปดาห์ 21 12 7.67 3.12 
* P > .05 
 จากตารางที่ 24 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  ด้าน            
การเขียนสะกดค ามีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 7.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.32 และคะแนน 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป  2 สัปดาห์ ด้านการเขียนสะกดค า 
มีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 7.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) เท่ากับ 3.12 เมื่อเปรียบเทียบคงทน 
ในการ เรี ยน รู้ ของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  1 หลั งการจั ดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รู ปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 
2 สัปดาห์  พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดค าไม่แตกต่างกัน   
(ผลการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก จ) 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการการสะกดค าภาษาไทยและความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต มีวัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง และ 2) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนคลองเกลือ สังกัด
ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี  เขต  2 ที่ก าลั งเรียนอยู่ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทย  
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต จ านวน 8 แผน โดยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การอ่านสะกดค า แผนละ 1 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดค า แผนละ 2 
ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย โดยทดสอบ
ครั้งที่  1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต และทดสอบครั้งที่  2  
เมื่อการทดลองสิ้นสุด 3) แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย  โดย
ทดสอบหลังจากการทดสอบครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ 
 แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre - Experimental Designs) โดยใช้ 
แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest –
 Posttest Design) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ T-Test แบบ Dependent และวิเคราะห์ความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบหลังเรียนกับผลการทดสอบหลังจากผ่านไป 2 
สัปดาห์มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ T-Test 
แบบ Dependent   
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการการสะกดค าภาษาไทยและความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี ้
 1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสิ้นสุดลง และเม่ือระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
ส่งเสริมวิธีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้สมอง และมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน 
มีความสนใจในการเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนล้วนส่งเสริมให้เกิดความสามารถ  
ในการสะกดค า โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ ผลมาจากการสร้างอารมณ์เชิงบวก
ให้แก่นักเรียน และสร้างอารมณ์ให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน โดยมีการร้องเพลงพร้อมท าท่าทาง
ประกอบการเล่านิทาน การดูวิดีโอ การเล่นเกม และปริศนาค าทาย กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติ  
มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งการสร้างอารมณ์เชิงบวกในการเรียนและขจัดปัจจัยที่สร้าง
ความเครียดในการเรียนนั้นส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างยิ่ง  เนื่องจากอารมณ์ 
และความรู้สึกส่งผลถึงท างานของสมองซีกขวา ดังที่ ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย (2559: 2) กล่าวว่า สมอง
ซีกขวามีหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความซาบซึ้งในดนตรีศิลปะ รวมถึงมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์ อักทั้งยังเป็นไปตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ดังที่ สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 2) กล่าวว่า อารมณ์ส าคัญต่อการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ได้รับ
อิทธิพลจากอารมณ์ เป็นตัวจัดการ โดยผลกระทบต่ออารมณ์จะส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก 
ดังนั้นการสร้างอารมณ์ของนักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการเรียนรู้ สอดคล้องกับจุฑามาศ 
แหนจอน (2558: 16) ได้กล่าวว่า อารมณ์ทางบวกจะท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนและคิดแก้ปัญหาได้ 
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นอกจากการสร้างอารมณ์ทางบวกผ่านกิจกรรมแล้ว การที่ครูพูดคุยสนทนากับนักเรียนอย่างเป็น
กันเองเพ่ือส่งเสริมอารมณ์เชิงบวก รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
อย่างเปิดเผย ท าให้นักเรียนมีอารมณ์ที่จะเรียนรู้ ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2555: 5) กล่าวว่า อารมณ์ทางบวกจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ได้ดี ครูควรสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความตื่นตัว เมื่อสมองตื่นตัวจะบันทึกข้อมูลความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาได้ทั้งหมด 
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก จะท าให้สมองได้รับความรู้สึกที่ดี อบอุ่นและได้รับการยอมรับ อีกทั้ง
ท าให้สมองรู้สึกปลอดภัย ไม่กังวล และไม่สร้างภาวะกดดันให้แก่นักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ครูต้อง
เปลี่ยนสถานการณ์มาเป็นความท้าทาย จะท าให้นักเรียนรู้สึกสนุก และมีความพยายามที่อยากจะท า 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างอารมณ์ให้รู้สึก 
มีความสุขและสนุกสนานจึงท าให้นักเรียนสนใจการเรียนเพิ่มขึ้น  
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า ในขั้นตอนที่ 1 นักเรียน 
มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความรู้สึกท้าทาย และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจาก
กิจกรรมที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติมีความหลากหลาย ในแต่ละชั่วโมงจะไม่ซ้ ากัน เช่น ในแผนการจัด  
การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนได้ร้องเพลงเกี่ยวกับมาตรากม ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนได้ฟัง
นิทานและเล่นเกมทายค าจากภาพเพ่ือให้นักเรียนได้สังเกตว่าเป็นค ามาตราตัวสะกดใด เป็นต้น  
ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือฝึกสมอง สร้างแรงดึงดูดให้นักเรียนอยากเรียนรู้ในกิจกรรมการอ่าน  
และเขียนสะกดค าในขั้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้แก่นั กเรียน  
ถือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนที่ฝึกพัฒนาสมองนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ขั้นที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ผลมาจากการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน คือ มีค าศัพท์ให้นักเรียนได้อ่านตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีการเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู้ไปเรียนที่ห้องสมุด และห้องการจัดการเรียนรู้แบบ BBL รวมทั้งมีการน าเสนอ
โดยใช้สื่อจริง รูปภาพ หรือบัตรค า ที่สามารถดึงดูดนักเรียนได้ เช่น สะกดค าว่ากางเกง ครูใช้สื่อจริง
โดยการให้นักเรียนจับที่กางเกงที่นักเรียนสวม แล้วครูอธิบายความหมายของค าพร้อมทั้งสอน              
การสะกดค าการใช้รูปภาพให้นักเรียนทายค า หรือใช้บัตรค าให้นักเรียนสะกดค า เป็นต้น ซึ่งการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนาน
ในการเรียนให้แก่นักเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ในการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนสถานที่ในการเรียนหรือการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อหน่ายในสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมหรือเนื้อหาในแบบเดิม ๆ สอดคล้องกับ
หลักการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ของ McBrien & Bandt (อ้างถึงใน บุญ เลี้ ยง  ทุมทอง , 
2556: 19) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้อาศัยการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม ศศิธร 
ขันติธรางกูร (2551: 4) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชั้นเรียนจะส่งผลต่อพฤติกรรม
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ครูและนักเรียน หากจัดการให้มีสภาพหรือโครงสร้างที่ดีจะช่วยพัฒนาทั้งด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม อีกทั้งการจัดการชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะท า
ให้ การ เรียนการสอนมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้ น ดั งที่  พนม จองเฉลิ มชั ย  (2555: 15) กล่ าว ไว้
ว่า สภาพแวดล้อมมีผลโดยตรงและสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองในทุกมิติ ซึ่งสภาพแวดล้อมมีผล
โดยตรงต่อการท ากิจกรรมของนักเรียน กล่าวคือ  ช่วยในการอ านวยความสะดวกในการเรียน 
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบสนับสนุนต่อการท ากิจกรรมของนักเรียน จะส่งผลในด้านปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน และจะช่วยท าให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
ในการเรียน หรือการเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน จึงช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า ในขั้นตอนที่ 2 นักเรียน 
มีความรู้สึกตื่นตัวในการเรียนมาก สังเกตได้จากการสอบถาม นักเรียนจะสอบถามตลอดว่าวันนี้  
จะเรียนที่ไหน ครูจัดกิจกรรมเช่นนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร นักเรียนตื่นเต้นและรู้สึกท้าทายว่าจะได้เรียน
เรื่องอะไร รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 
 ขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ ผลมาจากการใช้ผังกราฟิกเรื่องการอ่านสะกดค า 
และการเขียนสะกดค าที่สะกดตรงตามมาตราท าให้นักเรียนเข้าใจง่าย อีกทั้งฝังกราฟิกสามารถท าให้
นักเรียนจ าแนกมาตราตัวสะกดได้ เนื่องจากนักเรียนได้เห็นภาพย่อยของเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด  
เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาไปสู่ภาพรวมของเนื้อหา ซึ่งการที่นักเรียนได้มองเห็นภาพรวม 
ของเนื้อหาและบทเรียนที่ตนเองเรียน จะเชื่อมโยงความรู้กับมโนทัศน์ที่กว้างได้ ท าให้สามารถอ่าน  
และเขียนสะกดค าได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ใหม่และความรู้เก่า อีกทั้งนักเรียนยั งเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ง่าย 
Pierce and Hunter (อ้างถึงใน กรรณิการ์ สุพิชญ์ และสันติ วิจักขณาลัญฉ์, 2558: 34) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผังกราฟิกช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและสรุปแนวคิดที่ซับซ้อน และอธิบายถึงร ายละเอียด
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา รวมทั้งสามารถล าดับความคิดให้เป็นระเบียบ 
Bayer (1997: 183) ได้กล่าวถึงผังกราฟิกว่า เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนมีการสะสมความรู้ได้ดี 
และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถประยุกต์ผังกราฟิกให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลได้ภายหลังจากการคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประนอม แย้มฉาย (2551: 61) ที่ศึกษา
การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนผังกราฟิกกับการสอนตามปกติ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ผังกราฟิกมีความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย
สูงกว่านั กเรียนที่ ได้ รับการสอนแบบปกติอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 และบุญ ไทย 
พลค้อ (2553: 132) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเน้นเทคนิคผังกราฟิก  
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ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 พบว่า 
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ     
เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า ในขั้นตอนที่  3                
ที่นักเรียนได้เรียนจากผังกราฟิกท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น นักเรียนมีการจัดล าดับความคิด
อย่างเป็นรูปธรรมและนามธรรม อีกทั้งครูยังใช้สีในการแยกมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรา ช่วยให้          
การเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าง่ายยิ่งขึ้น โดยนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ทั้งในและ          
นอกห้องเรียน เช่น เมื่อครูถามว่าสีเขียวแสดงถึงมาตราตัวสะกดใด นักเรียนก็จะช่วยกันตอบ รวมทั้งมี
การแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย 
 ขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด ผลมาจากการที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสอนเนื้อหาโดยใช้
กิจกรรมเกม การฝึกอ่านสะกดค าโดยวิธีการต่าง ๆ การฝึกเขียนสะกดค าผ่านใบงาน การดูรูปภาพ 
เพ่ือทายค า การฝึกอ่านค าต่าง ๆ จากบัตรค า การให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
ท าให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญและแม่นย าในเนื้อหามากขึ้น ดังที่  ฮาร์ดิแมน (Hardiman) 
(2012: 11-26) กล่าวว่า การที่นักเรียนได้ฝึกและทบทวนความรู้ที่ ได้ เรียนมา โดยใช้กิจกรรม 
ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหามากขึ้น 
เนื่องจากการฝึกหรือทบทวนเนื้อหาซ้ า ๆ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายนั้น  
จะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือท าหรือปฏิบัติ ดังที่ บุณยาพร ภู่ทอง (2559:1) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ          
ลงมือท า (ปฏิบัติ) ในการจัดกิจกรรมนั้น นักเรียนต้องได้ลงมือท า ครูควรต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียน  
ได้อ่าน เขียน โต้ตอบ วิเคราะห์ปัญหา และคิดในขั้นสูง ซึ่ งในการสอนการสะกดค า การฝึกทบทวน
เนื้อหาซ้ า โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การฝึกการอ่านสะกดค าในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกให้
นักเรียนสังเกตค า ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้อ่าน เขียน พูดคุยโต้ตอบกัน 
วิเคราะห์ค า และการเล่นเกมเก่ียวกับการสะกดค า ล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน อีกท้ังยังได้
ทบทวนเนื้อหาและท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในเนื้อหามากข้ึนอีกด้วย 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า ในขั้นตอนที่ 4 นักเรียน 
ได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูจัดประสบการณ์ให้ มีทั้งการจัดกิจกรรม
ร่วมกันแบบเป็นกลุ่มให้นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันอ่านและเขียนสะกดค า รวมทั้ง 
ให้นักเรียนได้ท างานและฝึกคิดด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการแสดงออก กล่าวคือ นักเรียนกล้าออกมาปฏิบัติกิจกรรมการอ่านและเขียนหน้าชั้นเรียน 
และกล้าน าเสนอตนเองที่จะออกมาเป็นตัวแทนปฏิบัติกิจกรรมแม้ว่าค าตอบครั้งแรกไม่ถูกต้อง  
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ก็พยายามคิดทบทวนซ้ า ๆ จนสามารถตอบถูกต้อง การที่นักเรียนได้ฝึกคิดและทบทวนค าตอบ  
ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค าที่ดีขึ้นและเกิดความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
มากขึ้น 
 ขั้นที่ 5 สอนเพ่ือขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ ผลมาจากการการน าค าพ้ืนฐานส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาแต่งเป็นประโยค
แล้วท าออกมาเป็นชิ้นงานแบบสร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มโดยให้ช่วยกัน
แต่งประโยคเป็นกลุ่ม เพ่ือระดมความคิด หาแนวคิดจากเพ่ือน ๆ แล้วจึงน าไปสู่การแต่งประโยค  
แบบเดี่ยว จากนั้นให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ความรู้โดยมอบหมายเป็นภาระงาน
หรือชิ้นงานให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งฮาร์ดิแมน (Hardiman) (2012: 11-26) ได้กล่าวว่า 
ขั้นตอนนี้ คือการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ต่อยอดความรู้โดยการน า
ความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จุมพจน์ วนิชกุล (2551: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การประยุกต์ใช้
ความรู้ไว้ว่า เป็นการน าความรู้หนึ่งไปประยุกต์ใช้กับอีกความรู้หนึ่ง ซึ่งได้ผลออกมาตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นเมื่อนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากขั้นที่ 4 แล้ว ในกิจกรรมขั้นนี้นักเรียนได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับแล้วไปสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ ๆ จากการใช้ค า จึงท าให้เกิ ดความสามารถ 
ในการสะกดค า 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า ในขั้นตอนที่ 5 นักเรียน 
ได้ขยายความรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับมาวิเคราะห์และแสดงความรู้อย่างเป็นกระบวนการ  
ซึ่งถือเป็นการประมวลความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดมาใช้ ท าให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางปัญญา 
มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและได้คิดอย่างอิสระ เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานประโยคกล้วย ๆ 
และลูกชิ้นแม่เกอว เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้แสดงผลงานของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ  
ในตนเอง ซึ่งการจะสร้างสรรค์ชิ้นงานได้นั้นนักเรียนต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องมาตรา
ตัวสะกดที่ได้เรียนไปและความรู้ในการอ่านและเขียนสะกดค า จากการสังเกตพฤติกรรมพบว่า
นักเรียนมีความตั้งใจและมีสมาธิในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้ ผลมาจากการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย และต่อเนื่อง 
โดยการประเมินการเรียนรู้ในการสะกดค าเป็นการประเมินตามสภาพจริง ใช้การประเมินการอ่าน
สะกดค าด้วยการปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล เขียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
หรือประเมินตามสภาพจริง ซึ่งประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากภาระงานและชิ้นงาน 
ที่นักเรียนได้ลงมือท า รวมทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการสอบถาม   
และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถหาค าตอบที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง ดังที่ จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2560: 3) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมิน
นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริง  



  82 

และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนนั้นจะช่วยสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรี ยน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ าเป็นจะต้องมีการประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือวัด
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนอย่างแท้จริง ดังที่  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (2546: 145) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลความสามารถ 
ในการสะกดค าของนักเรียนไว้ว่า สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การทดสอบ  
ในระหว่างชั่วโมงสอน และการสอบถาม เป็นต้น สอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2552: 14) ที่กล่าวถึงหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู เป็นส่วนหนึ่ง 
ของจัดการเรียนการสอน  ต้องด าเนินการด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้วัด 
และประเมินผลนักเรียนได้อย่างรอบด้าน พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2551: 121) 
กล่าวถึงการวัดผลที่เข้ากับการเรียนรู้ของสมองไว้ว่า การวัดผลควรจะให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบ 
การเรียนรู้และความชอบของตนเอง กล่าวคือต้องหาวิธีการวัดผลที่ช่วยให้ให้นักเรียนติดตาม
ประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา ช่วงวัย และการเรียนรู้ของสมองนักเรียน จึงจะสามารถวัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้ รวมทั้ง
ควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทราบข้อดี  หรือข้อบกพร่องของตนเอง 
แล้วน ากลับไปพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนจะเป็นเหมือน
การเสริมแรงให้แก่นักเรียนตามทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (อ้างถึงใน เมธา หริมเทพาธิป , 
2561: ออนไลน์) ที่ว่า การเสริมแรงทางบวกเป็นการให้ผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคลอยากได้ เพ่ือจูงใจ 
ให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระท าพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ดังนั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน 
โดยการเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชม ของรางวัล หรือก าลังใจ จะท าให้นักเรียนรู้สึกมีความสุข  
และเกิดก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งการประเมินตามสภาพจริง เช่น การสั งเกต
พฤติกรรม การสอบถาม หรือการปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียดหรือกังวล ยังสอดคล้องกับ
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองที่ว่า ครูไม่ควรสร้างสภาวะกดดันให้กับ
นักเรียน เพ่ือให้ได้อย่างที่ครูต้องการ ซึ่งสิ่งที่ครูน ามาต่อรองกับนักเรียนมักจะเป็นคะแนนหรือผลสอบ 
อาจท าให้นักเรียนรู้สึกต่อต้านและไม่อยากท า ส่ งผลให้ความสนใจต่อข้อมูลความรู้ลดลง  
ครูควรเปลี่ยนจากความกดดันมาเป็นความท้าทาย ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุก จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2555: 5) การได้เรียนแบบสนุกและรู้สึก
ท้าทายท าให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ในขั้นนี้จึงช่วยในการพัฒนา
ความสามารถในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 
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 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า การประเมินผล             
การเรียนรู้ สามารถวัดความสามารถของนักเรียนได้ ทั้งการวัดและประเมินผลแบบเดี่ยวที่ครูใช้ทดสอบ 
โดยการปฏิบัติจริง และแบบกลุ่มที่ครูใช้วัดและประเมินผลจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  
ด้วยตนเอง การสอบถามและการตอบค าถามปากเปล่า รวมทั้งการประเมินชิ้นงานต่าง ๆ ที่นักเรียน 
ได้ท า จะเห็นว่าการประเมินการเรียนรู้มีความหลากหลายและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
แก่นักเรียน นักเรียนสามารถซักถามข้อสงสัยในการอ่านและเขียนสะกดค าที่ถูกต้อง หากนักเรียน
ได้รับค าชมก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยแสดงออกจากอาการดีใจและการพูดโต้ตอบกับ
เพ่ือน นอกจากการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้ยังท าให้นักเรียนได้สะท้อนคิดถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
ตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง จึงสามารถสะท้อนความสามารถในการสะกดค าได้เป็น
อย่างดี 
 จากการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นล้วนส่งเสริมการท างาน 
ของสมองทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกให้เกิดกับนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
เรียนรู้เรื่องการสะกดค า มีสื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดและกระตุ้นความสนใจ
นักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ สอนให้เห็นภาพรวมโดยใช้ผังกราฟิกเพ่ือให้
นักเรียนได้เห็นภาพอย่างกว้าง แล้วสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เชื่อมโยงความรู้เดิมเสริมความรู้ใหม่  
มีการทบทวนความรู้ให้เกิดความแม่นย าและน าความรู้การอ่านและเขียนสะกดค าไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จะท าให้นักเรียนเกิด 
การเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในงานวิจัยของ กาญจนา ไผ่สอาด  (2557: 100)  
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเงินทองของมีค่า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรูที่สอดคล้อง
กับการท างานของสมอง และงานวิจัยของค าเพียร ชูเดช (2553: 129) ที่ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่องการอ่านและการเขียนค าที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็น
ฐาน มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนค าที่มีตัวสะกด เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
โดยใช้สมองเป็นฐานมีกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมที่มีการเร้าความสนใจ กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และได้เรียนรู้จากแหล่งหรือสื่อที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  
 ข้อมูลจากบันทึกบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต พบข้อมูลดังนี้ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 พบว่า นักเรียนสามารถสะกดค ามาตรากมได้ทุกค าที่ครู
ยกตัวอย่าง รวมทั้งในขั้นตอนที่ 4 นักเรียนอ่านสะกดค าโดยวิธีประสมอักษรท าให้นักเรียนเข้าใจ
วิธีการสะกดค า อีกทั้งกิจกรรมในทุกขั้นตอน เช่น กิจกรรมแจกลูกสะกดค ามาตรากมและเกม 
แข่งเขียนค า ยังช่วยให้นักเรียนสนุก อยากร่วมกิจกรรมและสร้างความตื่นเต้นให้นักเรียน เป็นต้น 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3-4 พบว่า นักเรียนเริ่มเข้าใจขั้นตอนเรียนมากข้ึน เมื่อเห็นแผนผัง
กราฟิก นักเรียนสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรา เมื่อครู ให้นักเรียนอ่าน
สะกดค าโดยวิธีประสมอักษร โดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก โดยใช้แผนผังกราฟิก นักเรียน
สามารถอ่านสะกดค าได้ถูกต้อง และแยกได้ว่าตัวใดเป็นพยัญชนะต้น ตัวใดเป็นสระ และตัวใด 
เป็นตัวสะกด และเมื่อน าความรู้มาต่อยอดเป็นชิ้นงาน โดยให้น าค าที่อยู่ในมาตราที่เรียนไปมาเขียน  
ลงในใบงาน นักเรียนสามารถคิดค าที่ใช้มาตรานั้น ๆ ขึ้นมาได้ โดยเป็นค าที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้
นักเรียนเห็นในเวลาเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-6 พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็น
อย่างดี ทั้งการอ่านสะกดค า และการเขียนสะกดค า โดยนักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงด้วยความม่ันใจ  
เวลาปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนที่เก่งจะคอยช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่องอยู่เสมอ 
รวมทั้งช่วยกันลุ้นว่าเพ่ือนจะสามารถตอบค าถามได้หรือไม่ และในกิจกรรมกลุ่มที่ต้องใช้ความรู้ทั้ง      
การอ่านและการเขียน นักเรียนช่วยกันปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกกลุ่ม และเมื่อถึงเวลาประเมิน 
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงท้ายบทเรียน นักเรียนที่ เก่งสามารถอ่านและเขียนสะกดค าได้ดี  
เมื่อได้รับค าชมเชยจากครู สังเกตได้ว่านักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และแสดงความดีใจโดยการวิ่งไป
บอกเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนว่าผ่าน ส่วนนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ครูให้ข้อมูลป้อนกลับ 
โดยการอธิบายให้ฟังทีละข้อ แล้วให้กลับไปฝึกมาใหม่ เมื่อกลับมาทดสอบอีกครั้งนักเรียนสามารถอ่าน
และเขียนสะกดค าได้ดีขึ้นว่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้น าข้อบกพร่องมาพัฒนาตนเอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-8 พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าตอบ
ค าถาม แสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกทุกคน แต่ในการเขียนสะกดค านักเรียนที่ อ่าน 
ไม่คล่อง เขียนไม่คล่องจะท างานค่อนข้างช้า เช่น กิจกรรมหาค าที่ใช้มาตราตัวสะกดที่เรียนอยู่  
จากหนังสือนิทาน นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องใช้เวลาในการหาค่อนข้างนาน เนื่องจาก
ตัวหนังสือในหนังสือนิทานมีเป็นจ านวนมาก ครูจึงเลือกหนังสือนิทานที่มีเนื้อหาไม่มาก ตัวหนังสือ
ใหญ่ รูปภาพน่าสนใจมาให้นักเรียนหาแทน ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถหาค าได้ครบตามจ านวน  
ที่ครูก าหนดให้ แม้จะใช้เวลานานกว่านักเรียนที่เก่งกว่าก็ตาม เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท างานของสมอง  ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการสะกดค า เพราะรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมีขั้นตอนการสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ 
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เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน อีก
ทั้งในขั้นตอนการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ มีการใช้ผังกราฟิกท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้ และในขั้นตอนการสอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด นักเรี ยนได้
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งขั้นตอนการสอนเพ่ือ
ขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ ยิ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และสร้างชิ้นงานหรือผลงานออกมา
แบบสร้างสรรค์ เมื่อถึงขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้  มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน ผลคะแนนหลังเรียนจึงสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสิ้นสุดลง และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ยอมรับ
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตเป็นรูปแบบการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทและช่วงวัยของนักเรียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
ตั้งใจอยู่กับเนื้อหาที่เรียน ท าให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ดีในการเรียนจึงท าให้สามารถจดจ าได้นาน 
อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการท างานของสมอง เพราะสมองท าหน้าที่เกี่ยวกับความจ าของ
มนุษย์ นอกจากนี้แล้ว รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตยังมีขั้นตอนที่ช่วยส่งเสริมความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้  ผลมาจากการสร้างบรรยากาศด้าน
อารมณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนได้รู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนาน ไม่เครียดกับการเรียน  
ดังที่ Tyng, Amin, Saad, and Malik (2560: 7) กล่าวถึงอารมณ์ไว้ว่า อารมณ์มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้และความจ า แม้ว่ากระบวนการรับรู้และอารมณ์สามารถก าหนดแนวความคิดได้อย่างอิสระ แต่
อารมณ์จะปรับเปลี่ยนการประเมินความรู้ความเข้าใจและกระบวนการความจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุฑามาศ  แหนจอน (2558: 16) กล่าวถึงอิทธิพลของอารมณ์ต่อกระบวนการรู้คิดไว้ว่ามี 2 ประการ 
คือ การรู้คิดส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคล เช่น การประเมินตนเองในทางลบก็จะท าให้เกิดอารมณ์ทางลบ 
เป็นต้น และอารมณ์ส่งผลต่อการรู้คิดหรือการประมวลผลข่าวสารของบุคคล โดยเป็นการน าเข้าข้อมูล
ความทรงจ าระยะสั้น และความทรงจ าระยะยาว เช่น การที่คนมีความสุขจะสามารถจดจ าเรื่องราวได้
ดี เป็นต้น ดังนั้น หากนักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไดเ้รียนอย่างมีความสุข ไม่เครียดในการเรียนหรือกดดัน  
จะท าให้นักเรียนเกิดการรับรู้และส่งผลต่อความจ าเนื้อหาที่เรียนในระยะยาว ท าให้เกิดเป็นความ
คงทนในการเรียนรู้ได้ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า การที่ครูสร้าง
บรรยากาศทางอารมณ์ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เช่น การร้องเพลง การชมวิดีโอ การฟังครูเล่าเรื่อง
หรือเล่านิทาน การเล่นเกม เป็นต้น ท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด และเกิดการอยากเรียนรู้ 
โดยนักเรียนตื่นตัวในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา พยายามท างานและปฏิบัติกิจกรรมจนส าเร็จ 
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สนใจและซักถามเมื่อเกิดความสงสัย จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นและจดจ าได้ดี             
เกิดเป็นความคงทนในการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผลมาจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ทั้งในด้านเนื้อหา  สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ การจัดโต๊ะและเก้าอ้ีที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้สะดวกให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน มีสื่อการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัด เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จะท าให้นักเรียนรู้สึก
แปลกใหม่และไม่เบื่อหน่าย Bandura (อ้างถึงใน รังสิรัศม์ วงศ์อุปราชและศศิลักษณ์ ขยันกิจ , 2561: 
169) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนและสิ่งแวดล้อมก็มีอิทธิพล 
ต่อกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับตัวบุคคล ลักษณะของสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดการคิดและการรับรู้ของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดพฤติกรรม
ของนักเรียนอีกด้วย วิทยากร เชียงกูล (2547: 120) ได้กล่าวว่า การสร้างสภาพแวดล้อมทาง            
การเรียนรู้ ต้องเป็นแบบประสานทุกอย่างที่สามารถเอ้ืออ านวย ให้นักเรียนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่  สอดคล้องกับวีซานา อับดุลเลาะและวุฒิ ชัย  เนียมเทศ   
(2563: 239) ที่ ได้กล่าวถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ว่าต้องมี         
การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างเหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง  
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ 
สื่อ เทคโนโลยี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหากเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ กล่าวคือ นักเรียนสามารถจดจ า  
เรื่องที่เรียนได้นาน ดังนั้น หากสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จะท าให้เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนxพบว่าxการที่ครูสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการจัดห้องให้มีสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการสะกดค า
ของนักเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ การปรับเปลี่ยน
ที่นั่งกันท าให้เกิดความรู้สึกไม่จ าเจ และการเปลี่ยนวิธีการน าเสนอเนื้อหาท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
สนุกและประทับใจที่ได้เรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตื่นเต้นกับเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ครูน าเสนอ 
และพร้อมเรียนรู้สิ่ งที่ครูสอน เมื่อให้สะกดค าก็สะกดค าเสียงดังด้วยความมั่นใจ จากเนื้อหา 
สภาพแวดล้อม และสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท าให้เกิดพลังที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และจดจ า
ในสิ่งที่เรียนรู้ได้ด ี
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 ขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ ผลมาจากการใช้ผังกราฟิก ซึ่งผังกราฟิกจะช่วยให้
เกิดการจดจ าเป็นภาพ ท าให้นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูล และเข้าใจจุดประสงค์  
ของเนื้อหาที่เรียน กรรณิการ์ สุพิชญ์ และสันติ วิจักขณาลัญฉ์ (2558: 33) ได้กล่าวว่า ผังกราฟิก
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีกว่า 
การสอนแบบปกติ เพราะผังกราฟิกช่วยส่งเสริมในด้านทักษะการคิด ท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ดังนั้นการใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเกิดความจ าในระยะยาว  
หรือความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรณชัย จันทร์แก้ว (2560: 116) ที่ศึกษา 
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีความคงทน 
ในการเรียนวรรณคดีไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก ผังกราฟิกช่วยให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า  การสอนโดยใช้           
ผังกราฟิก ท าให้นักเรียนได้เห็นเนื้อหาอย่างกว้างและสรุปความรู้เป็นส่วน ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน การที่
นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาเป็นส่วน ๆ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหา ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ทั้งหมดได้ รวมทั้งนักเรียนยังได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและเสริมความรู้ใหม่จากการเรียนโดยผังกราฟิก 
นักเรียนได้ตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถทบทวนความรู้ได้เมื่อต้องการท าให้
เกิดการจดจ าได้นาน 
 ขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด ผลมาจากการสอน
เนื้อหาผ่านกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ เช่น การเล่นเกม การฝึกวิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนมา 
การท ากิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  เป็นต้น นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและ
นักเรียนยังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้นักเรียนคงความทรงจ า
ของข้อมูลหรือความรู้ที่ส าคัญในระยะยาว ดังที่ กานต์รวี บุษยานนท์ (2559: 71) ได้กล่าวไว้ว่า การที่
นักเรียนจะได้เนื้อหาความรู้ และการจดจ าเนื้อหา แนวคิด และทักษะต่าง ๆ ไว้ได้ในระยะยาว              
ความเชี่ยวชาญนั้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่มนุษย์จะเก็บข้อมูลไว้ได้ 
จะต้องมีการจัดการข้อมูล แล้วจึงย้ายข้อมูลที่เก็บไว้ในความจ าชั่วคราวไปสู่คงทนในการเรียนรู้           
กล่าวได้ว่า การสอนให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป ท าให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถ
เสริมสร้างความคงทนในการเรียนรู้ได้ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า  การสอนเนื้อหา 
โดยการใช้การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้นักเรียน 
ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนไปจากผังกราฟิก รวมทั้งการที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และส่งเสริม
กระบวนการคิด ผนวกเข้ากับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
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อย่างสร้างสรรค์ ในการใช้ศิลปะแขนงต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้คงความทรงจ าของข้อมูลหรือความรู้ที่ส าคัญในระยะยาวได้เป็นอย่างดี 
 ขั้นที่x5xขยายและประยุกต์ใช้ความรู้  ผลมาจากการน าความรู้ที่ เกิดจากความเข้าใจ 
และเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมการคิดอย่างสร้างสรรค์ Dredahl (อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2559: 5) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถ 
ในการคิดหรือสร้างผลผลิตและสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดจากการรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ออกมา
ในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ กระบวนการหรือวิธีการก็ได้  ซึ่งในขั้นนี้นักเรียน 
ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาอย่างสร้างสรรค์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  
(อ้างถึงใน อรวรรณ รุ่งศิรินันท์พร, มปป.: ออนไลน์) กล่าวว่า การคิดเชิงประยุกต์ เป็นความสามารถ
ในการน าบางสิ่งมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมและเวลา  
โดยการคิดเชิงประยุกต์อาจเข้าไปมีบทบาทส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยการคิดเชิงประยุกต์ 
เป็นเหมือนขั้นที่สองของการคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ สอดคล้อง
กับนันท์นภัส นิยมทรัพย์ (2557: 546-547) ที่กล่าวถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ว่า ครูจะต้อง
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะของนักเรียน และค านึงถึงความต้องการและความสนใจ 
ของนักเรียน แล้วจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สร้างกิจกรรมโดยน าเนื้อหาในบทเรียน  
มาเปลี่ยนวิธีการน าเสนอต่อนักเรียนให้โอกาสนักเรียนได้คิดและลงมือท า ดังนั้น การประยุกต์ความรู้ 
โดยส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ ท าให้เกิดความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดค า  
อีกท้ังมีส่วนช่วยในการจดจ าและความคงทนในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ที่ได้เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริง หรือให้นักเรียนได้บูรณาการ ต่อยอดความรู้อย่างสร้างสรรค์ทางด้าน
เนื้อหาไปใช้ในเชิงลึกมากขึ้น ถือเป็นการคงความรู้ของนักเรียนให้คงอยู่อย่างถาวร เนื่องจากการที่
นักเรียนจะประยุกต์ใช้ความรู้ได้นั้น นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดีแล้ว  
จึงจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการต่อยอดได้ รวมทั้งการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียน
เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ในระยะยาวได้ 
 ขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้  ผลมาจากการประเมินการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งครูจะ
สอบถามและท ากิจกรรมประเมินการเรียนรู้โดยการเล่นเกม เพ่ือเป็นการสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่ง 
รวมทั้งมีการประเมินโดยการปฏิบัติจริง จากการที่นักเรียนได้ฝึกฝนซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญและ
สามารถขยายความรู้ได้ ท าให้เกิดเป็นความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองจะ
สามารถจดจ าได้ดี และเกิดความคงทนจะต้องใช้การฝึกซ้ า ๆ เพ่ือสร้างความเร็วของสัญญาณข้อมูลใน
สมอง กล่าวคือ เมื่อใยประสาทมีข้อมูลเดิมอยู่จะท าให้สัญญาณผ่านไปได้เร็วขึ้น จึงเกิดการเรียนรู้ 
จดจ า และเข้าใจได้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2555: 6) ในการวัดและ
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ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ                        
และการสังเกตพฤติกรรม (ศศิธร บัวทอง, 2560: 1861) สอดคล้องกับ Tomlinson (อ้างถึงใน   
สมาพร มณีอ่อน, 2559: 20) กล่าวว่า การประเมินผล ควรท าความเข้าใจกับนักเรียนให้เข้าใจบทบาท 
ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นในการประเมินและประเมินได้
หลากหลายรูปแบบ ให้ผลป้อนกลับเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายของตนเอง ควรมีการประเมินผล 
อย่างสม่ าเสมอ นักเรียนมีส่วนร่วมสร้างเกณฑ์และตรวจสอบผลสะท้อนกลับจากเพ่ือนและครู  
และประเมินระหว่างสอนควรท าอย่างสม่ าเสมอและประยุกต์กิจกรรมในชั้นเรียนให้ท างานประสานกัน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนxดังนั้น การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินที่หลากหลาย  
เพ่ือวัดความสามารถของนักเรียน โดยวัดความสามารถในการสะกดค าของนักเรียนซ้ า  ๆ  
ในหลากหลายรูปแบบ และให้เวลาในการเรียนรู้แก่นักเรียน จะท าให้นักเรียนเกิดการจดจ าได้ดี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 5) กล่าวว่า การเรียนรู้ของสมองเพียงครั้งเดียว
แล้วผ่านเลยไม่สามารถท าให้ใยประสาทเกิดการเรียนรู้ (Synapse) ได้ดีและคงทน จะต้องใช้การฝึก  
ซ้ า ๆ ท าซ้ า ๆ เพ่ือให้สัญญาณข้อมูลผ่านได้เร็วขึ้น จึงจะเกิดการเรียนรู้ จดจ า และเข้าใจได้ดีขึ้น  
เมื่อผลการทดสอบหลังเรียนและทดสอบผ่านไป 2 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่าคะแนนไม่แตกต่างกัน แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตสามารถส่งเสริมให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอน พบว่า การประเมินการเรียนรู้
การสะกดค ามีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน  เนื่องจากการประเมิน 
ใช้การประเมินแบบปฏิบัติจริง ให้นักเรียนได้ อ่าน ได้ เขียนด้วยตนเอง  จึงท าให้ ได้ทราบถึง
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนว่า มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด รวมถึงเมื่อ
ประเมินเสร็จแล้วครูยังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงจุดบกพร่อง 
ของตนเองและน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเมื่อนักเรียนท าได้ดี จะมีการเสริมแรงทางบวก  
ให้ก าลังใจและให้ข้อแนะน าแก่นักเรียนเพ่ือให้พัฒนาความสามารถให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 จากการสอนตามรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า การสร้าง
อารมณ์เชิงบวกทางการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมให้แก่นักเรียน การเรียนโดยใช้ฝังกราฟิกจะท าให้
นักเรียนจดจ าเนื้อหาที่เรียนเป็นภาพรวมได้ การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
การให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนเนื้อหาแล้วน าความรู้มาประยุกต์ใช้ รวมถึ งการประเมินการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติจริง แล้วมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคงทน  
ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณพนธ์ คงวิจิตต์ (2556:x54) ที่ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบ
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การสอนเบรนทาร์เก็ตมีความคงทนในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 กรรณิการ์ ตรีวิเศษ (2548: 71–72) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์
ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนตามคู่มือครู พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้และเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน และสายแก้ว เรืองทัพและสุธาทิพย์ งามนิล (2560: 171) 
ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยชุดการสอนแบบอุปนัย มีความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
อภิปรายได้ดังนี้ 
 ข้อมูลจากบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต พบข้อมูลดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 พบว่า นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นตั้งแต่ขั้นที่ 1 
จนถึงขั้นที่ 6 เนื่องจากกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นการร้องเพลง ฟังนิทาน เล่นเกมต่าง ๆ 
นักเรียนจึงเกิดความสุขและสนุกสนาน พร้อมที่จะเรียนรู้กับครูไปทีละขั้นตอน แต่ในกิจกรรมการแต่ง
ประโยค โดยท าเป็นชิ้นงาน มีนักเรียนบางคนที่เรียนรู้ค่อนข้างช้าจะต้องใช้เวลาในการคิดนานกว่า
เพ่ือน ครูจึงแก้ปัญหาโดยการค่อย ๆ อธิบายให้นักเรียนฟังเป็นรายบุคคล และตรวจสอบความถูกต้อง
ให้ทีละประโยค ซึ่งจากกิจกรรมแต่ละขั้นตอนและการสอนซ้ าให้นักเรียนที่เรียนช้า ท าให้นักเรียน
สามารถจดจ าเนื้อหาที่เรียนได้ เกิดเป็นความคงทนในการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3-4 พบว่า นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ ร้องเพลงและฟังนิทาน 
ท าให้นักเรียนเพลิดเพลินและสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มโดยคละ
ความสามารถ ซึ่งนักเรียนได้มีการอธิบายและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนักเรียนที่เก่งช่วยเหลือ
นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ท าให้นักเรียนที่เก่งได้ทบทวนความรู้ของตนเอง ส่วนนักเรียน  
ที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องได้ฟังการอธิบายเพ่ิมเติม จึงเกิดเป็นความคงทนในการเรียนรู้และสามารถ
จดจ าความรู้ได้จากการทบทวน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-6 พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมใช้เวลาค่อนข้างนาน ครูต้อง
กระชับเวลาแต่ละกิจกรรมให้พอดีกับเวลาในแต่ละชั่วโมง จากการสังเกต  พบว่า นักเรียนชื่นชอบ
กิจกรรมที่ครูให้ปฏิบัติ เนื่องจากนักเรียนตื่นเต้นและสอบถามครูนอกเวลาเรียนว่า  วันนี้ครูมีกิจกรรม
อะไรให้ปฏิบัติอีกหรือไม่ เมื่อครูตอบว่ามี นักเรียนจะแสดงความดีใจออกมา ดังนั้น หากนักเรียนมี
ความสนใจอยากจะเรียนจึงท าให้มีความตั้งใจเรียนในทุกขั้นตอน และเมื่อครูทดสอบให้สะกดค า
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นักเรียนสามารถสะกดได้อีกทั้งเวลาผ่านไปครูให้อ่านนิทานที่มีค าในเรื่องที่เคยเรียนไปแล้ว  นักเรียน
สามารถสะกดค าได้ ท าให้เห็นว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-8 พบว่า นักเรียนมีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก
แผนผังความคิดท าให้นักเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนไป และการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้มีการส่งเสริมความสามารถในการสะกดค าของนักเรียน ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาผ่าน
กิจกรรม โดยครูท าหน้าที่ เป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้  ให้นักเรียนได้ลงมือหาค าตอบด้วยตนเอง                
เมื่อนักเรียนน าความรู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงมาลงมือปฏิบัติจากความเข้าใจของตนเอง จะส่งผลให้
นักเรียนจดจ าเนื้อหาได้ และเกิดเป็นความคงทนในการเรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตมี
ความคงทนในการเรียนรู้ เพราะรูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียน และมีกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน อีกทั้งมีขั้นตอนที่ช่วยให้
นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น จากการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
สามารถพัฒนาความสามารถในการสะกดค าและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  เป็นกิจกรรมที่นักเรียน 

ได้ลงมือปฏิบัติ ครูควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดและพัฒนาสมองได้อย่างเต็มที่ 

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  ครูควรสร้าง
บรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเลือกจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการอภิปรายผล
การใช้หนังสือนิทานอย่างหลากหลายจึงเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 

  1.3 ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมครูควรสังเกตและน าผลการสังเกตไปบันทึกผลการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าผลจากการบันทึกไปประเมินการเรียนการสอน ให้ค าแนะน า 
พัฒนาความก้าวหน้า ดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงและแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือจะได้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นักเรียนต่อไป 
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าและความคงทนในการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตในเนื้อหาอ่ืน ๆ  
    2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์ เก็ต  ไปพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาระอ่ืน ๆ 
    2.3 การวัดความคงทนในการเรียนรู้ควรใช้แบบทดสอบท่ีมีโครงสร้างแบบคู่ขนาน 
 

สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการการสะกดค าภาษาไทยและความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ 
การสอนเบรนทาร์เก็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 และความคงทน 
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ตสิ้นสุดลงเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 
 



 93 
 

 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

Adam, J. A. (1967). Human Memory. New York: McGraw-hill. 
Akman, P. and others. (2020). “The effect of English teaching on academic achievement 

Based on brain based learning theory (BBL).” African Educational Research 
Journal 8, 2 (October): 158-163. 

Bayer, K. B.  ( 1 9 9 7 ) .  Improving Student Thinking: A comprehensive approach. 
America: Allyn and Bacon. 

Caine, R. N. add Caine, G. (1 9 9 0 ). “Understanding a Brain-Based Approach to Learning 
and Teaching” Educational leadership 48, 2 (October): 66-70. 

Gulpinar, A. M. (2 0 0 5 ) .  “The Principles of Brian-Based Learning and Constructivist 
Models in Education.” Educational Sciences: Theory & Practice 5 , 2 
(November): 299-306. 

Hardiman, M. (2012). The Brain-Targeted Teaching Model for 21st Centure School 
Reading Companion and Study Guide. California: Corwin Press. 

Hardiman, M. (2018). Brain-Targeted Teaching. Accessed 18  July 2018. Available from 
http://braintargetedteaching.org. 

Hirsch, E. V. (1 9 8 1 ) .  “A Study of Instructional Approaches to Spelling: student 
Achievement And teacher Attitudes.” Dissertation abstracts International 41, 7 
(June): 2912-A. 

Hoge, P. T. (2 0 0 3 ) .  “The Intelligences of Brain–based learning Literacy Acquisition,” 
Dissertation Abstracts International 63, 11 (May): 3884-A. 

Jensen, E. (2000). Brain-Based Learning. Sandiego: The Brain Store Publishing. 

Katayama, A. D. (2 0 0 0 ) .  “Getting Student Partially Involved in Note-Taking Graphic 
Organizers.” The Journal of Experimental Education 68 , 2 (December): 199 -
133. 

Manahan, S. W. (1998). “Developmental Spelling: A Qualitative Inquiry into Classroom 
Practice.” Dissertation Abstracts International 58, 8 (February): 3011-A. 

Ozden, M. G. (2008). “The Effects of Brain–Based Learning on Academic Achievement 
and Retention of Knowledgein Science Course.” Electronic Journal of Science 
Education 12, 1 (January): 3-19. 

 

http://braintargetedteaching.org/


  94 

 

Rodriguez, , M. And Sadoski, M. (2 0 0 0 ) .  “Effects of rote, context, keyword, and 
context/keyword methods on retention of vocabulary in EFL classrooms.” 
Language Learning. 50, 2 (June): 385-412. 

Tarvers, M. R. (1977). Essentials of learning. New York: Macmillam. 
Terry, L. E. W. (2015 ). “An Evaluation of the Just Words Intervention for High School 

Students Reading Below Grade Level: do Selected Brain Targeted Teaching 
Strategies Make a Differeence?.” A dissertation submitted to Johns Hopkins 
University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of 
Education, Baltimore Maryland. 

The International Dyslexia Association. (2021 ). Spelling and Dyslexia. Accessed 3  april 
2 0 2 1 .  Available from https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-
dyslexia. 

Tyng, M., Amin, U., Saad, N. M. and Malik, S. (2 0 2 1 ) .  The Influences of Emotion on 
Learning and Memory. Accessed 7  January 2 0 2 1 . Available from https://www. 
frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01454/full. 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. (2528). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีเดช. 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการอ่านของ

นักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว. 

กรรณิการ์ ตรีวิเศษ. (2548). “ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ระหว่าง 
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนตามคู่มือครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

กรรณิการ สุพิชญ และสันติ วิจักขณาลัญฉ์. (2558). “ผังกราฟก: เครื่องมือช่วยการเรียนรู Graphic 

organizers: Effective learning tool.” วารสารศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11, 

2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 19-39. 

กรุณา มีวัน . (2553). “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กอบกาญน์ วงศ์วิสิทธิ์. (2551). ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

 

https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-dyslexia
https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-dyslexia


  95 

 

กาญจนา ไผ่สอาด. (2557). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่องเงินทอง
ของมีค่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

กานต์รวี บุษยานนท์. (2559). “รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted 
Model) กับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้  Brain-Targeted Teaching Model: Brain 
development and Learning.” วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12, 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม): 160-176. 

กุสุมา ค าผาง. (2559). “ผลของการจัดการเรียนการสอนเขียนสะกดค าภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐานที่
มีต่อทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เกศสุดา ใจค า. (2552). “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน: Brain-based leaning.” วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 3, 1 ( มิถุนายน-พฤศจิกายน): 62-60. 

โกวิท ประวาลพฤกษ์. (ม.ป.ป.). การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง สร้างพหุปัญญาด้วย
โครงงาน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. (2546). การจัดสาระ 
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 

ค าเพียร ชูเดช. (2553). “ผลการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนค าที่มีตัวสะกดชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน.” วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จตุภูมิ  เขตจัตุรัส . (2560). วิธีการและเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน . ขอนแก่น : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

จันทิมา พรหมโชติกุล. (2529). การเขียนข้อสอบวิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
จิรัชยา พิชัยฤกษ์. (2562). ครูช านาญการโรงเรียนคลองเกลือ. สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม. 
จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ. (2554). จิตวิทยาทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์. 
จุฑามาศ  แหนจอน. (2558). “สมองกับอารมณ์: มหัศจรรย์แห่งความเชื่อมโยง Brain & Emotions: 

A Miracle Connection.” วารสารราชพฤกษ์ 13, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 9-19. 
จุมพจน์ วนิชกุล. (2551). ทักษะการจัดการความรู้. เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก

http://wachum.org/eBook/4000111/doc5-6.html. 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. (2542). การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 

 

http://wachum.org/eBook/4000111/doc5-6.html


  96 

 

ชัยพร วิชชาวุธ. (2520). ความจ ามนุษย์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล. (2558). คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกและสะกดค า . กรุงเทพฯ: 

วศีระ. 
ทัศนีย์ ศุภเมธี. (2542). การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี. 
นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2557). “แนวทางในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนประถมศึกษา.”  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , ครั้งที่ 6, 30-31 พฤษภาคม 
2557. 

นิตยา เดชเล. (2540). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพ่ือจับใจความและความคงทนในการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนและการสอน
แบบปกติ .” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

นุชลี  อุปภัย. (2558). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991). 
บัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์. (2553). “ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนสะกดค าชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบกิจกรรมกลุ่มเทคนิค CO-OP CO-OP.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

บุญไทย พลค้อ. (2553). “ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ โดยเน้นเทคนิค 
ผั งกราฟิกต่ อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ื อความเข้ าใจของนั ก เรียนชั้ น  
ประถมศึกษาปีที่ 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). ระเบียบการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: 
สามเจริญพาณิชย์. 

บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2556). ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ: เอส.  
พริ้นติ้งไทย แฟคตอรี่. 

บุณยาพร ภู่ทอง. (2559). “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning.” ในรายงานฅการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยฅราชภัฏสวน
สุ นั น ท า  เส น อ ที่ วิ ท ย าลั ย โล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะซั พ พ ล าย เซ น  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ 
สวนสุนันทา, 16-18 พฤศจิกายน 2559. 

บุษบา พรหมภักดี. (2552). “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านการอ่านสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 



  97 

 

เบ็ญจวรรณ เสาวโค. (2553). “การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบุรีรัมย์. 

ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง. (2560). “การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของครูประถมศึกษา: แนวคิดสู่การปฏิบัติในบริบทโรงเรียนของประเทศไทย.” วารสาร
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45, 2 (เมษายน – มิถุนายน): 170-181. 

ประกาย ว่องวิการณ์. (2553). “ผลการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านจับใจความและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ประนอม แย้มฉาย. (2551). “การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย
และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนผัง
กราฟิกกับการสอนปกติ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ประไพวรรณ กระจ่างมนตรี. (2562). ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนคลองเกลือ. สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม. 
ปริชมน กาลพัฒน์. (2554). “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน: Brain-based learning” ข่าวสาร

วิชาการหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.” (กันยายน): 1-5. 

ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย. (2559). “กลไกสมองสองซีกกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์.” วารสาร
สารสนเทศ Journal of Information 15, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 1-12. 

พนม จองเฉลิมชัย. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน(1124501). 
นครปฐม. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร. (2550). ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง . 
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์จ ากัด. 

         . (2551). สมอง เรียน รู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม
การเรียนรู้. 

พิชญา สุวรรณโน. (2560). “ปัญหาการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์
สามัคคี) จังหวัดสงขลา” การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, 22 มิถุนายน. 

 



  98 

 

พิณพนธ์ คงวิจิตต์. (2556). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์
เก็ตที่มีต่อความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ไพรินทร์ พ่ึงพงษ์. (2553). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดค าที่มี สระประสมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริม
ทักษะ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มานพ สอนศิริ สิริพัชน์ เจษฎาวิโรจน์และเฉลา อรุณรัตน์ . (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบคู่มือครู  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2558). วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เมธา หริมเทพาธิป. (2561). ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Reinforcement theories of 

motivation). เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow. 
org/posts/646482. 

รณชัย จันทร์แก้ว. (2560). “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

รังสิรัศม์ วงศ์อุปราชและศศิลักษณ์ ขยันกิจ. (2561). “แนวทางการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
เพ่ื อการป้ องกันและแก้ ไขปัญ หาทางพฤติ กรรมและอารมณ์ ส าหรับ เด็ กปฐมวัย .”
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 11, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 160-173. 

โรงเรียนคลองเกลือ. (2560). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองเกลือ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 
2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย. นนทบุรี: ฝ่ายบริหารงานวิชาการ. 

         . (2562). รายงานประจ าปีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 . นนทบุรี :  
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ. 

วนิดา โนนค า. (2554). “ผลการใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและความ 
คงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีปัญหาในการเรียนรู้โรงเรียน 
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วรพจน์ ศรีสง่าไชย. (ม.ป.ป.). เคล็ดวิธีสร้าง: จ าดี จ าแม่น. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: เดลฟี. 

 



  99 

 

วรรณี  โสมประยูร. (2544). การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:  
ไทยวัฒนาพานิช. 

วรรณี  โสมประยูร. (2553). เทคนิคการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการ. 
วรรธนพร อรุณประเสริฐศรี. (2550). “การพัฒนาวิธีการสะกดค าภาษาไทยโดยใช้เกม ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนปทุมวัน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา. 

วัชรี  ไชยบุตร. (2561). “การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดค าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่. 

วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล. 
วิทยากร เชียงกูล. (2547). เรียนลึกรู้ไวใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ . กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นท์ติ้ง 

แอนด์พับลิชชิ่ง. 
วีซานา อับดุลเลาะ และวุฒิชัย เนียมเทศ. (2563). “การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ

ก าร เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว รรษ ที่  2 1  แ น วคิ ด  ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะแ น วท างป ฏิ บั ติ .” ว า รส า ร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7 , 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม): 227-246. 

วีณา ประชากูลและประสาท เนืองเฉลิม. (2553). รูปแบบการเรียนการสอน . มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศศิธร ขันติธรางกูร. (2551). “การจัดการชั้นเรียนของครูมืออาชีพ.” วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 1, 2 (มีนาคม): 1-18. 

ศศิธร บัวทอง. (2560). “การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.” วารสาร Veridian  
E-Journal Silpakorn University 10, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 1856-1867. 

ศศิธร เวียงวะลัย. (2556). การจัดการเรียนรู้ (Learning Management). กรุงเทพฯ: โอ.เอส. 
พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 

ศิริรัตน์ เกิดแก้ว. (2553). “ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

ศิริวรรณ เยียระยงค์. (2547). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียน
สะกดค ายากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและ 
การสอนตามคู่มือครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 



  100 

 

ศิวกานท์ ปทุมสูติ. (2556). เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: 
เฟิสท์ออฟเสท (1993). 

สมบัติ จ าปาเงินและส าเนียง มณีกาญจน์. (2532). หลักนักจ า. กรุงเทพฯ: เมดิคัล มีเดีย. 
สมวดี ไชยเวส. (2556). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจ าของมนุษย์. นครปฐม: ภูมิการพิมพ์. 
สมาพร มณี อ่อน. (2559). “การประเมินเพ่ือการเรียนรู้  Assessment for learning.” วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 14, 1 (มิถุนายน-ตุลาคม): 15-25. 
สายแก้ว เรืองทัพและสุธาทิพย์ งามนิล. (2560). “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัย 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 6” วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
7, 12 (มกราคม-มิถุนายน): 161-176. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

         . (2555). แนวการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง . กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย. (2558). 
หนังสืออุเทศภาษาไทย หลักภาษาไทย: เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
สกสค.ลาดพร้าว. 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2559). หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ .
เข้าถึ งเมื่ อ  9 มกราคม 2564. เข้าถึ งได้จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/ 
files/document/ocsc-2017-eb13.pdf. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). รายงานการศึกษาไทยพ.ศ.2561. 
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก. 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2548). 
การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การ 
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

          . (2552). เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แนวการ 
ปฏิบัติวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

          . (2555). แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิด วิ เคราะห์และเขียนตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 



  101 

 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2556). 
รายงานผลการศึกษาค าพื้ นฐานนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1 -3 ปี การศึกษา 
2554. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน. 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2559). คู่มือ
การสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดค า . กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร 
แห่งประเทศไทย. 

          . (2562). คู่มือการด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทยปีงบประมาณ 2562 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ. 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2557). นักภาษาไทยช าแหละปัญหา
เด็กไทยอ่านไม่ออก ชี้ครูเป็นต้นเหตุสอนผิดวิธีสอนสะกดค าแปลกท าให้เด็กไขว้เขว . 
เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.posttoday.com/social/ 
general/309228. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 .
กรุงเทพฯ: กองสถิติพยากรณ์. 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2540). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุนทร โคตรบรรเทา. (2548). หลักการเรียนรู้โดยเน้นสมองเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษา. 
สุนิสา เจริญยิ่ง. (2553). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการสะกดค า

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2556). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สุวรี ศิวะแพทย์. (2549). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
เสาวนีย์ แก้ววิฑูรย์. (2547). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ เรียนโดยใช้หนังสือภาพและการเรียนแบบปกติ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง. 

หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร. (ม.ป.ป.). คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค า ระดับชั้ น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 



  102 

 

อนงค์ กัณทวี. (2549). “การพัฒนาการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยการเรียนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ .” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อมรรัตน์ สิริอัต. (2562). ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองเกลือ. สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม. 
อรวรรณ รุ่งศิรินันท์พร. (ม.ป.ป.). การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking). เข้าถึงเมื่อ 7 

กุมภาพันธ์ 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/ 
Thinking_Applicative.htm#ixzz2D15kfPiB. 

อรอุมา มุสิกสาร. (2559). ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
อัจฉรา ชีวพันธ์. (2557). ภาษาพาสอน เรื่องน่ารู้ส าหรับครูภาษาไทย . พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: 

แอคทีฟ พริ้นท์. 
อัจฉรา สุขารมณ์ . (2524). จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน (วิชาจิต 101). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

 

 



 103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 104 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย 
ชื่อ-นามสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยา  วิรยิารัมภะ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วุฒิการศึกษา    กศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
   ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์ ดร. ปาริชาต  โปธ ิ
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยพะเยา 
วุฒิการศึกษา   ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล   อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล 
ต าแหน่ง   อาจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
วุฒิการศึกษา   ค.บ. มัธยมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) วิชาเอกภาษาไทย/
   เทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข  
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย 
 1. ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค าภาษาไทยของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต จ านวน 8 แผน 
 2. ผลการประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย 
 3. ผลการประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค า
 ภาษาไทย 
 4. ค่าดัชนีความยากง่าย ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
 การสะกดค าภาษาไทย 
 5. ค่าดัชนีความยากง่าย ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้  
 เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
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ตารางท่ี 25  การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ตัวสะกด มาตรา กม น่าเรียนรู้ (1) 
1. สาระส าคัญ 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5. การวัดและประเมินผล 

5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ตัวสะกด มาตรา กม น่าเรียนรู้ (2) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25  การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ฝึกอ่านเขียนเรียนมาตรา เกย (1) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ฝึกอ่านเขียนเรียนมาตรา เกย (2) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 

 
 



  111 

ตารางท่ี 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 อ่านเขียนสะกดค ามาตรา เกอว (1) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 อ่านเขียนสะกดค ามาตรา เกอว (2) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 อ่านออกเสียงเขียนเป็นค า มาตรา กง (1) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 25 การแสดงผลการประเมินผลความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง แปลผล 

1 2 3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 อ่านออกเสียงเขียนเป็นค า มาตรา กง (2) 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัด +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.2 ล าดับกิจกรรมได้เหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3.4 เนื้อหาในกิจกรรมมีความถูกต้อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1 
สอดคล้อง 

4.2 เนื้อหาที่ใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4.3 สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4.4 สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. การวัดและประเมินผล 
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5.2 สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนได้ +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 26 การแสดงผลแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค า
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  

ข้อที่ 
มาตรา

ตัวสะกด 
ค า 

ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
1 2 3 

การอ่านสะกดค า  ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 

1 มาตรากม ถาม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 มาตราเกย ง่าย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3 มาตราเกย ซ้าย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 มาตราเกอว แก้ว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5  มาตรากง ต้ัง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6 มาตราเกอว เที่ยว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 มาตรากง เมือง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
8 มาตรากม รวม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 มาตราเกย กระจุย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 มาตรากม กระเทียม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 มาตรากง แตงกวา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

12 มาตราเกอว แวววาว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การอ่านสะกดค า  ตอนที่ 2 การอ่านค า 
1 มาตราเกย ตาย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 มาตราเกอว คิ้ว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3 มาตรากง แล้ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4 มาตรากม ดม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5  มาตรากม หอม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6 มาตราเกย บ่อย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7 มาตรากม ท่วม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 มาตราเกอว เดียว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
9 มาตราเกอว เกี่ยว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

10 มาตราเกย เรื่อย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 มาตรากง ก าลัง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
12 มาตรากง แข็งแรง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 26 การแสดงผลแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค า
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 
(ต่อ) 

ข้อที่ มาตราตัวสะกด ค า 
ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ

สอดคล้อง 
แปลผล 

1 2 3 

การเขียนสะกดค า 
1 มาตรากม ห้าม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 มาตรากง แกง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 มาตราเกย เคย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4 มาตราเกย กล้วย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5  มาตราเกย นิยาย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 มาตรากง มะม่วง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7 มาตรากม นุ่มนิ่ม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 มาตราเกอว ยาวเรียว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 มาตรากง ถุงทอง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 มาตราเกอว เกี่ยวข้าว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 มาตรากม สยาม 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
12 มาตราเกอว สี่ดาว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 27  การแสดงผลแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้  
เรื่องการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการ
สอนเบรนทาร์เก็ต 

ข้อที่ 
มาตรา

ตัวสะกด 
ค า 

ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
1 2 3 

การอ่านสะกดค า  ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
1 มาตรากม ยาม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2 มาตราเกย บ่าย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3 มาตราเกย ย้าย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4 มาตราเกอว แล้ว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5  มาตรากง บั้ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6 มาตราเกอว เกี่ยว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7 มาตรากง เรือง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
8 มาตรากม สวม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
9 มาตราเกย กระจาย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 มาตรากม กระดุม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 มาตรากง แตงโม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
12 มาตราเกอว ผิวขาว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การอ่านสะกดค า  ตอนที่ 2 การอ่านค า 
1 มาตราเกย ยาย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2 มาตราเกอว นิ้ว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3 มาตรากง แจ้ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4 มาตรากม นม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
5  มาตรากม ออม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6 มาตราเกย ย่อย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7 มาตรากม ร่วม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
8 มาตราเกอว เขียว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
9 มาตราเกอว เดี่ยว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 มาตราเกย เปื่อย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
11 มาตรากง ระวัง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
12 มาตรากง จ้องมอง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 27 การแสดงผลแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้  
เรื่องการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการ
สอนเบรนทาร์เก็ต (ต่อ) 

ข้อที่ 
มาตรา

ตัวสะกด 
ค า 

ผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
1 2 3 

การเขียนสะกดค า 
1 มาตรากม ข้าม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2 มาตรากง แสง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3 มาตราเกย เลย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4 มาตราเกย อ้อย +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5  มาตราเกย ว่ายน้ า +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6 มาตรากง กระป๋อง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7 มาตรากม จุ๋มจิ๋ม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8 มาตราเกอว ก้าวเดียว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9 มาตรากง น้องนุ่ง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
10 มาตราเกอว เที่ยวแล้ว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

11 มาตรากม สนาม 0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
12 มาตราเกอว พ่ีสาว +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ต 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 

1 0.55 0.33 ใช้ได้ 
2 0.45 0.25 ใช้ได้ 

3 0.60 0.33 ใช้ได้ 

4 0.40 0.33 ใช้ได้ 
5 0.50 0.42 ใช้ได้ 

6 0.50 0.25 ใช้ได้ 

7 0.50 0.33 ใช้ได้ 
8 0.55 0.33 ใช้ได้ 

9 0.50 0.42 ใช้ได้ 

10 0.40 0.25 ใช้ได้ 
11 0.65 0.42 ใช้ได้ 

12 0.55 0.33 ใช้ได้ 
ตอนที่ 2 การอ่านค า 

1 0.55 0.33 ใช้ได้ 

2 0.40 0.25 ใช้ได้ 
3 0.65 0.25 ใช้ได้ 

4 0.40 0.33 ใช้ได้ 

5 0.55 0.25 ใช้ได้ 
6 0.50 0.25 ใช้ได้ 

7 0.65 0.25 ใช้ได้ 
8 0.45 0.25 ใช้ได้ 

9 0.50 0.33 ใช้ได้ 

10 0.60 0.33 ใช้ได้ 
11 0.40 0.25 ใช้ได้ 

12 0.45 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการสะกดค าภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การสอนเบรนทาร์เก็ต (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
การเขียนสะกดค า 

1 0.50 0.33 ใช้ได้ 
2 0.30 0.25 ใช้ได้ 

3 0.80 0.25 ใช้ได้ 

4 0.55 0.25 ใช้ได้ 
5 0.40 0.42 ใช้ได้ 

6 0.30 0.25 ใช้ได้ 

7 0.60 0.42 ใช้ได้ 
8 0.80 0.25 ใช้ได้ 

9 0.45 0.50 ใช้ได้ 

10 0.60 0.50 ใช้ได้ 
11 0.40 0.50 ใช้ได้ 

12 0.45 0.50 ใช้ได้ 
  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้หาค่าความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอน 
เบรนทาร์เก็ต โดยใช้สูตร KR-20 คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.92 
 
 
 
 
 
 
 
 



  121 

ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 

1 0.50 0.33 ใช้ได้ 
2 0.45 0.33 ใช้ได้ 

3 0.50 0.25 ใช้ได้ 

4 0.55 0.25 ใช้ได้ 
5 0.55 0.25 ใช้ได้ 

6 0.40 0.25 ใช้ได้ 

7 0.55 0.33 ใช้ได้ 
8 0.55 0.33 ใช้ได้ 

9 0.45 0.33 ใช้ได้ 

10 0.45 0.25 ใช้ได้ 
11 0.55 0.33 ใช้ได้ 

12 0.60 0.33 ใช้ได้ 
ตอนที่ 2 การอ่านค า 

1 0.65 0.25 ใช้ได้ 

2 0.45 0.33 ใช้ได้ 
3 0.50 0.25 ใช้ได้ 

4 0.55 0.25 ใช้ได้ 

5 0.50 0.25 ใช้ได้ 
6 0.45 0.25 ใช้ได้ 

7 0.50 0.25 ใช้ได้ 
8 0.45 0.25 ใช้ได้ 

9 0.55 0.33 ใช้ได้ 

10 0.45 0.25 ใช้ได้ 
11 0.45 0.33 ใช้ได้ 

12 0.35 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต (ต่อ) 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
การเขียนสะกดค า 

1 0.55 0.33 ใช้ได้ 
2 0.45 0.42 ใช้ได้ 

3 0.65 0.42 ใช้ได้ 

4 0.70 0.25 ใช้ได้ 
5 0.70 0.50 ใช้ได้ 

6 0.55 0.50 ใช้ได้ 

7 0.60 0.42 ใช้ได้ 
8 0.40 0.25 ใช้ได้ 

9 0.65 0.25 ใช้ได้ 

10 0.35 0.50 ใช้ได้ 
11 0.75 0.25 ใช้ได้ 

12 0.45 0.42 ใช้ได้ 
  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้หาค่าความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง          
การเรียนภาษาไทยเรื่องการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอน             
เบรนทาร์ เก็ต  โดยใช้สูตร KR-20 คู เดอร์  – ริชาร์ดสัน  (Kuder Richardson) ได้ เท่ ากับ 0.92
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ภาคผนวก ค  
เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการทดลอง   
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง         17 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตัวสะกด มาตรากมน่าเรียนรู้ (1)          เวลา 1 ชั่วโมง 
รหัสวิชา ท 11101 ภาษาไทย 1   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ผู้สอน นางสาวสุวรรณา  อ่อนเบา               โรงเรียน  คลองเกลือ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป. 1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ  
 ท 1.1  ป. 1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  
 ท 4.1  ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
2. สาระส าคัญ 
 มาตรากม  หมายถึง ค าที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่นค าว่า  งาม ดื่ม 
รวม ส้ม เยี่ยม การเรียนรู้มาตรากม จะท าให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าได้ที่
ประสมด้วยมาตรากมได้อย่างถูกต้อง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง  
 2. ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 
 3. บอกความหมายของค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 
 4. อ่านสะกดค าท่ีอยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง  
 5. แต่งประโยคจากค าในมาตรากมได้ถูกต้อง 
4. สาระการเรียนรู้  
 1. ความรู้ มาตรากม คือ ค าที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่นค าว่า งาม 
ดื่ม รวม ส้ม เยี่ยม เป็นต้น  
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ตัวอย่างค าและความหมายของค าที่อยู่ในมาตรา กม มีดังนี้ 
  จาม หมายถึง น. ชื่อชนชาติหนึ่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตประเทศ 
     เวียดนามตอนใต้ 
     ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ  
     ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก 
     ก. ฟันลงไปเต็มที่ เช่น เอาขวานจามหัว 
  ริม หมายถึง น. ชาย, ขอบ เช่น ริมคลอง ริมหน้าต่าง ริมผ้า ริมโต๊ะ 
     บ. ใกล้ ชิด เช่น นั่งริมหน้าต่าง 
     ว. ด้านนอก เช่น น้องนอนกลาง พ่ีนอนริม 
     ว. เกือบ จวน เช่น ริมตาย 
  เดิม หมายถึง ว. แรก, ก่อน, เก่าก่อน เช่น แต่เดิม บ้านเดิม เหมือนเดิม 
  ชม หมายถึง ก. สรรเสริญ, ยกย่อง 
     ก. ดู เช่น เชิญชมของในร้าน , ดูเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินใจ 
     หรือชื่นใจ เช่น ชมสวน ชมดอกไม้ 
  งาม หมายถึง ว. ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงพอใจ เช่น มารยาทงาม  
     รูปงาม 
     ว. มีลักษณะสมบูรณ์ดี เช่น ต้นไม้งาม ปีนี้ฝนงาม 
     ว. ดี, มาก มีลักษณะที่เป็นไปตามต้องการ เช่น ก าไรงาม ธนาคาร 
     นี้จ่ายดอกเบี้ยงาม 
  สาม หมายถึง น. จ านวนสองบวกหนึ่ง 
     น. ชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน 3 ตกในราวเดือนกุมภาพันธ์ 
  เหลี่ยม หมายถึง น. ด้านที่เป็นสัน 
     น. เส้นประกอบมุมของรูปที่มีด้านตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป 
     น. ส่วนสัดของขาที่ใช้ในการร า, คู่กับวง คือ ส่วนสัดของมือที่ใช้ 
     ในการร า 
     ว. เป็นสัน เช่น บวบเหลี่ยม เหลี่ยมเพชร เหลี่ยมเขา 
     น. ชั้นเชิง 
     ดู กระมัง 
  สนาม หมายถึง น. ลาน, ที่ว่าง, ที่โลง, ที่เล่น เช่น เขานั่งอยู่ริมสนาม เด็ก ๆ วิ่ง 
     ในสนาม, ที่ส าหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น สนามฟุตบอล 
     สนามกอล์ฟ สนามชนวัว 
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  ด่ืม หมายถึง ก. กินใช้แก่เครื่องดื่มอย่างน้ า เหล้า, กินเหล้า เช่น เขาดื่มจัดจน 
     เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  กุม หมายถึง ก. เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือจับไว้ เช่น กุมขมับ กุมมือ กุมดาบ 
     ก. คุม เช่น กุมตัว กุมสติ กุมอ านาจ 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 3. รักความเป็นไทย 
6. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 (การอ่านสะกดค ามาตรากม) 
ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้ 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนด้วยความเป็นกันเองเพ่ือสร้างอารมณ์เชิงบวก 
 2. ครูติดเนื้อเพลงมาตรากม แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อเพลงตามครู โดยอ่านออกเสียง
แบบธรรมดา 
เนื้อเพลง 

เพลงมาตรากม 
    มาตราแม่กม   มาตราแม่กม 
   มี มอ ม้า   มี มอ ม้า  
   เป็นตัวสะกดอยู่ตรงท้าย  เป็นตัวสะกดอยู่ตรงท้าย 
   เดิม ชม  งาม   สาม เหลี่ยม กลม 
  (ท านอง นิ้วโป้งอยู่ไหน | Finger Family song | เพลงเด็ก | indysong kids) 
 3. นักเรียนร่วมกันร้องเพลงมาตรากม โดยครูร้องเพลงให้ฟังก่อน จากนั้นให้นักเรียนร้องตาม 
ขั้นที่  2 สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 4. นักเรียนร่วมกันออกก าลังกายสมองตามจังหวะเพลงมาตรากม โดยปรบมือให้เป็นจังหวะ
ดังนี้ 
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 กติกาการปรบมือ 
 ให้นักเรียนแบมือซ้ายออกไปข้างล าตัว เมื่อเริ่มร้องเพลงพยางค์แรกให้นักเรียนน ามือขวาไป
ตบที่มือซ้าย เมื่อขึ้นพยางค์ที่สองและสามให้นักเรียนน ามือขวาแตะโต๊ะด้านหน้า เมื่อพยางค์ที่สี่ให้
นักเรียนตบลมทางขวามือ โดยท าตามจังหวะไปเรื่อย ๆ จนจบเพลง 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสาระส าคัญที่ปรากฏในเนื้อเพลงมาตรากม โดยครู
ถามนักเรียนว่าจากเพลงมาตรากม มาตรากมมีตัวพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกด 
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ  เพ่ือเตรียม              
ความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้  
 7. ครูแสดงแผนผังกราฟิก พร้อมทั้งอธิบายเรื่องการสะกดค าและมาตรากม จากสื่อ Power 
point แล้วใช้ค าถามดังนี้ 

โดยครูใช้ค าถามน าดังนี้ 
  7.1 จากเพลงที่นักเรียนร้อง นักเรียนคิดว่าเราจะเรียนเรื่องอะไร 
  7.2 จากผังกราฟิกมาตรากมสีอะไร 
  7.3 ให้นักเรียนสังเกตค าในมาตรากมใช้พยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของค ามาตรากม (ถาม ดื่ม ต้ม เติม สาม 
เหลี่ยม กลม) 
 
ขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด 
 9. นักเรียนอ่านสะกดค าโดยวิธีประสมอักษร โดยยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก โดยใช้แผนผัง
กราฟิก จากสื่อ Power Point 
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 10. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 แจกลูกสะกดค ามาตรากม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 รายละเอียดกิจกรรม 

 10.1 ครูขอผู้แทนนักเรียนจ านวน 2 คน ออกมาถือบัตรค าตัวอักษรสระ และบัตรค า
ตัวอักษรตัวสะกด ม โดยให้นักเรียนคนที่ถือบัตรยืนเรียงหน้ากระดานแล้วให้คนที่ถือบัตรค าตัวอักษร
สระยืนก่อนแล้วคนที่ถือบัตรค าตัวอักษรตัวสะกด ม ยืนต่อข้าง ๆ 
  10.2 ครูแจกบัตรค าตัวอักษรพยัญชนะ ให้นักเรียนทุกคน คนละ 2 ใบ โดยตัวอักษร
จะไม่ซ้ ากัน (ครูเลือกพยัญชนะเฉพาะตัวที่ประสมเป็นค าแล้วมีความหมาย) 
  10.3 ครูสุ่มเรียกนักเรียนที่ถือบัตรค าตัวอักษรพยัญชนะ ออกมาทีละคน โดยให้ไป
ยืนอยู่ก่อนคนที่ถือบัตรค าสระ  
  10.4 ให้นักเรียนทุกคนอ่านสะกดค าตามท่ีสมาชิกท่ีถือบัตรค า โดยอ่านตามตัวอักษร
ตัวแรกไปถึงตัวสุดท้าย 
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  10.5 เมื่อนักเรียนที่ถือบัตรค าตัวอักษรพยัญชนะ ชูบัตรค าตัวอักษรในมือจนหมดก็
เปลี่ยนให้คนต่อไปออกมาแทนแล้วปฏิบัติกิจกรรมจนอ่านครบทุกตัวอักษร 
 11. นักเรียนอ่านสะกดค าจากบัตรค า โดยอ่านค าดังต่อไปนี้ 
ค า 
  ชมพู  เข็ม  ยอม  ป้อม  ทุ่ม 
  เทอม  ค าถาม  น้ าจิ้ม  ประถม  กิโลกรัม 
 
ขั้นที่ 5 สอนเพื่อขยายและประยุกต์ใช้ความรู้  
 12. นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่แบ่งไว้ในขั้นที่ 2 เพ่ือท ากิจกรรมที่ 2 เรียงกันใหม่ให้ได้ใจความ  
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
  12.1 ครูเขียนประโยคทีละประโยค โดยสลับค าต่าง ๆ ไว้บนกระดานด า 
  12.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาช่วยกันเขียนเรียงค าต่าง ๆ ให้เป็น
ประโยคที่ได้ใจความกลุ่มละ 2 คน โดยเมื่อเริ่มประโยคใหม่ให้สมาชิกในกลุ่มสลับกันไปเรื่อย ๆ กลุ่ม
ใดเรียงค าเสร็จก่อนและถูกต้องกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 
ค า 
 

  ใบ นม บัว ด่ืม  
  เรียงได้ว่า  ใบบัวดื่มนม  
  ส้ม พ่อ มี 
  เรียงได้ว่า พ่อมีส้ม 

  แม่ ริม อยู่ สนาม 
  เรียงได้ว่า แม่อยู่ริมสนาม 

  พ่ี หา แม่ ตาม 
  เรียงได้ว่า แม่ตามหาพี่/พ่ีตามหาแม ่
  ฉัน ชม ดู พู่ 
  เรียงได้ว่า ฉันดูชมพู่ 

  แม่ หัว หอม ซ้ือ 
  เรียงได้ว่า  แม่ซ้ือหัวหอม 
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13. นักเรียนร่วมกันอ่านประโยคที่เรียงถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ 
 14. นักเรียนแต่งประโยคปากเปล่าจากค าต่อไปนี้ 
  สาม  หอม  จาม  นม  ชาม 
 
ขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้  

15. นักเรียนเล่นเกมอ่านสะกดค า เพ่ืออ่านสะกดค า 
กติกาการเล่น 
  15.1 ครูให้นักเรียนเอามือจับติ่งหู  
  15.2 ครูให้สัญญาณ โดยนับ 1-3 จากนั้นให้นักเรียนยกมือยกมือขึ้น 
 15.3 นักเรียนที่ยกมือเป็นคนแรกจะได้สิทธิ์ในการอ่านก่อน โดยให้อ่านสะกดค าก่อน

แล้วอ่านเป็นค า ถ้าอ่านถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ถ้าอ่านผิดนักเรียนคนอื่นจะแข่งกันยกมือเพ่ือตอบใหม่
อีกครั้ง    
  15.4 ครูกล่าวชื่นชมและให้รางวัลนักเรียนที่ตอบถูกมากที่สุดและให้รางวัล 

ค า 
 
 
 
16. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามเพ่ือวิเคราะห์ค าในมาตรา กม และพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด

ในมาตรากม 
โดยครูใช้ค าถามน าดังนี้ 
 16.1 พยัญชนะตัวใดบ้างที่อยู่ในมาตรากม (ม) 

  16.2 จงยกตัวอย่างค าที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากม (เช่น ดื่ม นม ส้ม จาม) 
  16.3 นักเรียนคิดว่าท าไมเราต้องเรียนสะกดค า (ตอบอย่างอิสระพร้อมทั้งครูอธิบาย
เพ่ิมเติมให้นักเรียนฟัง) 

17. นักเรียนทดสอบการอ่านสะกดค า (นอกเวลาเรียน) เมื่อเสร็จแล้วบันทึกคะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนน 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ 
  1.  สื่อ Power Point แผนผังมาตรากม 
  2.  บัตรค าตัวอักษรพยัญชนะ ก-ฮ 
  3.  บัตรค าตัวสระ 

จม ชาม ซ่อม ด่ืม ต้ม 

ตาม เต็ม ถม ถาม เติม 
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  4. บัตรค าตัวอักษรพยัญชนะ ม 
  5. บัตรค ามาตรากม 

แหล่งการเรียนรู้ 
  มุมรักการอ่านในห้องเรียน 
7. การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์การ
ประเมิน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกพยัญชนะท่ีอยู่
ในมาตรากมได้ถูกต้อง 
 

สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่าของ
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
จากการตอบค าถาม
ปากเปล่าของนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์การสังเกต
จากการตอบค าถาม
ปากเปล่าของนักเรียน
ในระดับดีขึ้นไป 

2.  บอกความหมาย
ของค าท่ีอยู่ในมาตรา
กมได้ถูกต้อง 

สังเกตจากการตอบ
ค าถามปากเปล่าของ
นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
จากการตอบค าถาม
ปากเปล่าของนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์การสังเกต
จากการตอบค าถาม
ปากเปล่าของนักเรียน
ในระดับดีขึ้นไป 

3. อ่านสะกดค าท่ีอยู่ใน
มาตรากมได้ถูกต้อง 

ทดสอบการอ่านสะกด
ค า 

แบบทดสอบการอ่าน
สะกดค า 

ผ่านเกณฑ์การสอบ 
การอ่านสะกดค าได้
จ านวน 5 ค าข้ึนไป 

4. แต่งประโยคจากค า
ในมาตรากมได้ถูกต้อง 

ตรวจการแต่งประโยค แบบตรวจการแต่ง
ประโยค (ดูจากเกณฑ์
การประเมิน) 

แต่งได้ใจความสมบูรณ์
ได้ 1 คะแนน 
-ใจความไม่สมบูรณ์ได้ 
0 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การตรวจ 
การแต่งประโยคได้ 
ร้อยละ 60 
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แบบทดสอบการอ่านสะกดค ามาตรากม 
ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง       อ่านสะกดค า  ค าว่า  “ตาม”  

        ตาม อ่านสะกดค าว่า  ตอ - อา - มอ - ตาม 

ค าสั่ง จงอ่านสะกดค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 

1.             หาม 

2.             ยิ้ม 

3.             ด่ืม 

4.             ลม 

5.             เติม 

 

ตอนที่ 2 การอ่านค า 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง     อ่านค าว่า  “ตาม”  

        ตาม อ่านออกเสียงว่า ตาม 
ค าสั่ง จงอ่านค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1.           สาม 

2.           ข้าม 

3.           ต้ม 

4.           ชมพู่ 

5.           สวม 
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แบบบันทึกคะแนน 
การอ่านสะกดค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 0.5 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลขที่ 
ข้อ รวม 

1 2 3 4 5  
1       

2       

3       
4       

5       
6       

7       

8       
9       

10       

11       
12       

13       

14       
15       

16       
17       

18       

19       
20       

21       
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แบบบันทึกคะแนน 
การอ่านค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 0.5 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 
 

เลขที่ 
ข้อ รวม 

1 2 3 4 5  
1       

2       
3       

4       

5       
6       

7       

8       
9       

10       

11       
12       

13       
14       

15       

16       
17       

18       

19       
20       

21       
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แผนผังกราฟิก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โรงเรียนลูกช้าง                            17 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ตัวสะกด มาตรากม น่าเรียนรู้ (2)                   เวลา 2 ชั่วโมง 
รหัสวิชา ท 11101 ภาษาไทย 1   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ผู้สอน นางสาวสุวรรณา  อ่อนเบา                 โรงเรียนคลองเกลือ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
 ท 1.1  ป. 1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ  
 ท 1.1  ป. 1/2 บอกความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  
 ท 4.1  ป. 1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

2. สาระส าคัญ 
 มาตรากม  หมายถึง ค าที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่นค าว่า  งาม  ดื่ม 
รวม ส้ม เยี่ยม การเรียนรู้มาตรากม จะท าให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค าที่
ประสมด้วยมาตรากมได้อย่างถูกต้อง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  บอกพยัญชนะท่ีอยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง  
 2. ยกตัวอย่างค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 
 3.  บอกความหมายของค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง 
 4.  เขียนสะกดค าที่อยู่ในมาตรากมได้ถูกต้อง  
 5.  แต่งประโยคจากค าในมาตรากมได้ถูกต้อง 
4. สาระการเรียนรู้  
 1. ความรู้ มาตรากม คือ ค าที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่นค าว่า งาม 
ดื่ม รวม ส้ม เยี่ยม เป็นต้น  
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 ตัวอย่างค าและความหมายของค าที่อยู่ในมาตรา กม มีดังนี้ 
  ร่ม หมายถึง น. บริเวณท่ีแดดส่องไม่ถึง เช่น ร่มไม้ 
     น. สิ่งที่ใช้ส าหรับกันแดด กันฝน มีด้ามส าหรับถือ โดยปริยาย 
     หมายถึง ที่พ่ึง, ที่คุ้มครอง เช่น ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ใต้ร่ม 
     กาสาวพัสตร์  
     ว. ซึ่งมีอะไรบังแดด เช่น ถนนสายนี้ร่มตลอดวัน  
  เข็ม หมายถึง น. เหล็กแหลมใช้เย็บผ้า เป็นต้น หรือ กลัดสิ่งของ. ของอ่ืนๆที่มี 
     รูปร่างคล้ายเข็ม เช่น เข็มนาฬิกา เข็มฉีดยา 
     น. ไม้ท่ีเสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเช่นนั้น   
  ส้อม หมายถึง น. เหล็กสองง่ามปลายแหลมใช้แทงปลา เป็นต้น 
     น. เครื่องใช้จิ้มอาหารกินคู่กับช้อน 
     น. ไม้ไผ่ที่จักให้เป็นซี่ ๆ ท าปลายซี่ให้แหลมส าหรับเสียบอ้อยที่ 
     ควั่นเป็นข้อ ๆ , เรียกอ้อยควั่นที่เสียบซี่ไม้ไผ่ปลายแหลมดังกล่าว
     ว่าอ้อยส้อม 
     ก. ปาด เหลา หรือเจียน เช่น ส้อมงวงมะพร้าว 
  ส้ม หมายถึง น. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลานชนิดในสกุล CITRUS วงศ์ 
     RUTACEAE ใบ ดอก และ ผิวผลมีต่อมน้ ามัน กลิ่นฉุน ผล  
     รสเปรี้ยวหรือหวานกินได้ เข่น ส้มซ่า ส้มโอ ส้มแก้ว ส้มจุก  
     ส้มเขียวหวาน ส้มจันทบูร ส้มเกลี้ยง ส้มเช้ง, ถ้าผลไม ้
      จ าพวกนี้มี มะ อยู่หน้า มักตัดค า ส้ม ออก เช่น ส้มมะนาว ส้ม
      มะกรูด เป็น มะนาว มะกรูด 
       ว. สีเหลืองเจือแดง เรียก สีส้ม  
     ว. เปรี้ยว เช่น สารส้ม 
     น. ค าใช้ประกอบหน้าชื่อพรรณไม้และของกินที่มีรสเปรี้ยว เช่น 
     ส้มเช้า ส้มต า ส้มฟัก 
  หาม หมายถึง ก. เอาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งห้อยกลางไม้หรือวางบนเปล เป็นต้น  
      แล้วช่วยกันหิ้วหรือยกไป, ช่วยกันยกหัวและท้ายพาไป 
     ว. รุ่ง, สว่าง, ฮาม ก็ว่า 
  ถาม หมายถึง ก. ตั้งปัญหาหรือประเด็นเพ่ือให้ได้ค าตอบ  
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  ลืม หมายถึง ก. หายไปจากความจ า, จ าไม่ได้, นึกไม่ออก เช่น เขาลืมความหลัง 
     ลืมชื่อเพ่ือน, ระลึกไม่ได้เพราะขาดความเอาใจใส่ เป็นต้น  เช่น  
     ลืมท าการบ้าน ลืมรดน้ าต้นไม้ 
  เติม หมายถึง ก. เพิ่มสิ่งที่ยังพร่องอยู่ 
  รวม หมายถึง ก. บวกเข้าด้วยกัน, ผสมเข้าด้วยกัน เช่น รวมคะแนน รวมเงิน , 
     เข้าร่วมกัน, คละปนกัน เช่น รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย อยู่กัน, 
     ผนึกเข้าด้วยกัน เช่น รวมน้ าใจรวมพลัง 
  มะขาม หมายถึง น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด  Tamarindus indica L. ในวงศ์  
      Leguminosae ฝักมี รสเปรี้ยวใช้ปรุ งอาหารและท ายาได้ ,  
     พันธุ์ฝักแบนใหญ่เรียกมะขามกระดาน, พันธุ์ฝักเล็กเรียกมะขามขี้แมว,  
     พันธุ์ฝักมีรสหวานเรียกมะขามหวาน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 3. รักความเป็นไทย 
6. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
7. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 (การเขียนสะกดค ามาตรากม) 
ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้ 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนด้วยความเป็นกันเองเพ่ือสร้างอารมณ์เชิงบวก 
 2. ครเูล่าเรื่องวันที่ฝนตกให้นักเรียนฟัง 
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 3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าครูซื้ออะไรบ้างจากเรื่องที่ครูเล่าให้ฟัง พร้อมทั้งสังเกตว่า
ของที่ครูซื้ออยู่ในมาตราใด จากนั้นนักเรียนดูรูปภาพเพ่ือทายว่าเป็นภาพอะไร 
 
 
  
 
 
 
 
 

 4. ครูเขียนค าลงบนกระดานด าแล้วนักเรียนอ่านสะกดค าตามรูปภาพ 
ขั้นที่  2 สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
 5. ครูให้นักเรียนปรบมือตามจ านวนที่ครูบอก 
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ แล้วนั่งเป็นกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้  
 7. ครูแสดงแผนผังกราฟิก พร้อมทั้งอธิบายเรื่องมาตรากม จากสื่อ power point แล้วใช้
ค าถามดังนี้  

 โดยครูใช้ค าถามน าดังนี้ 
 7.1 จากผังกราฟิกมาตรากมสีอะไร 
 7.2 ให้นักเรียนสังเกตค าในมาตรากม ใช้พยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด 

วันที่ฝนตก 

 วันหนึ่ง ครูนั่งเย็บผ้าโดยใช้ด้ายกับเข็มเย็บผ้าอยู่ในบ้าน แต่ด้ายหมด ครูจึงต้องออกไปซื้อ 

ที่ตลาด แต่ขณะนั้นเกิดฝนตกลงมากะทันหัน ครูจึงหันไปหยิบร่มแล้วเดินออกจากบ้าน เพื่อไปซื้อของ

ที่ตลาด ระหว่างทางไป ครูเจอร้านขายส้ม จึงหยุดซื้อส้ม จากนั้นนึกขึ้นได้ว่าช้อนกับส้อมที่บ้านหาย  

ครูจึงเดินไปร้านขายช้อนส้อม ภายในร้านมีเข็มกับด้ายขายอยู่พอดี ครูจึงตัดสินใจหยิบใส่ตะกร้าทันที 

โดยไม่รีรอแล้วเดินไปจ่ายเงินแม่ค้า จากนั้นจึงเดินกลับบ้าน ระหว่างทางครูเห็นโต๊ะนั่งกลม ๆ อยู่ริมถนน 

ครูจึงนั่งพักแล้วจึงค่อยเดินกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านปรากฏว่าลืมของทิ้งไว้ที่โต๊ะ จึงต้องกลับไปเอาของ  

อีกครั้ง ครูจะสอนนักเรียนว่าเวลาท าอะไรให้รู้จักรอบคอบและมีสติให้มาก 
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 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของค ามาตรากม (ร่ม เข็ม ส้อม ส้ม กลม) 
ขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด  
 9. นักเรียนสังเกตและอ่านออกเสียงค าจากบัตรค าจากกิจกรรมที่ 1 “ตามหาค ามาตรากม 
กันเถอะ” เพ่ือวิเคราะห์ค าที่เป็นตัวสะกดแม่กม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค า 
  นม      ไก่      ใบบัว      ช้าง     รวม      ลืม      ลม 
  ยาม     พุง      หอม      พ่อ      เรือ     หาม    มะขาม   
   

 9.1 ครูสุ่มนักเรียนออกมาหยิบบัตรค ามาตรากมไปติดฝั่งมาตราแม่กม พร้อมทั้ งนักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 9.2 นักเรียนตอบค าถามดังนี้ 

  ค าถาม 
  9.2.1 ค าใดบ้างที่เป็นตัวสะกดแม่กม (นม รวม ลืม ลม ยาม หอม หาม มะขาม) 

  9.2.2 ค าใดบ้างที่ไม่ใช่ตัวสะกดมาตราแม่กม (ไก่ ใบบัว ช้าง พุง พ่อ เรื่อย) 
 10. นักเรียนเขียนค าที่สะกดด้วยมาตรากมลงในใบงานที่ 1 ดอกไม้มาตรากม  
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 11. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มตามเดิม เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 เกมแข่งเขียนค า โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้  
 11.1 ให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึกเป็นกลุ่ม  
 11.2 ครูแจกปากกาเขียนกระดานให้นักเรียนคนแรกของกลุ่ม 
 11.3 ครูบอกค าให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนวิ่งไปเขียนค าลงในกระดาน  
 ค า 
 
   งาม      เกม      เค็ม      ดม     ด่ืม  
   ถม           ท่วม   ยิ้ม      รวม  ลืม 
 

 11.4 เมื่อคนแรกเขียนเสร็จก็วิ่งไปต่อแถวด้านหลัง ครูบอกค าต่อไปแล้วผู้เล่นคนต่อไป
ขึ้นมาเล่นโดยเล่นต่อกันไปเรื่อย ๆ จนหมดค า 
 11.5 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของค าที่เขียนของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใด
เขียนถูกต้องมากที่สุดกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ  
ขั้นที่ 5 สอนเพื่อขยายและประยุกต์ใช้ความรู้  
 12. นักเรียนท ากิจกรรมที่ 3 ใบงานที่ 2 ประโยคกล้วย ๆ โดยให้นักเรียนแต่งประโยคค า 
จากมาตรากม จ านวน 3 ประโยค ลงในกล้วยแต่ละลูก จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนระบายสีแล้วตัดรูป
กล้วยไปติดท่ีเครือกล้วยที่ครูเตรียมไว้ให้ (แนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้) 
ขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้  

13. นักเรียนรวมกลุ่มตามเดิม เล่นเกมต่อค าที่มี ม เป็นตัวสะกดเพ่ือยกตัวอย่างค าที่มี ม  
เป็นตัวสะกดที่นักเรียนรู้จัก 

กติกาการเล่น 
เมื่อครูชี้ไปที่กลุ่มใด ให้นักเรียนกลุ่มนั้นบอกค าที่มี ม เป็นตัวสะกด ภายในเวลา 5 วินาที 
14. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าท าไมต้องเรียนสะกดค าเพ่ือบอกความส าคัญของการสะกดค า 

 15. นักเรียนทดสอบการเขียนสะกดค าโดยเป็นการเขียนตามค าบอกลงในสมุด เมื่อเสร็จแล้ว
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือ 
 1. รูปภาพ 
 2. บัตรค าในกิจกรรมที่ 1 ตามหาค ามาตรากมกันเถอะ 
 3. ใบงานที่ 1 ดอกไม้มาตรากม 
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 4. ใบงานที่ 2 ประโยคกล้วย ๆ 
แหล่งการเรียนรู้ 

 มุมรักการอ่านในห้องเรียน 
7. การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์การประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกพยัญชนะท่ีอยู่ใน
มาตรากมได้ถูกต้อง 

สังเกตจากการตอบ

ค าถามปากเปล่า

ของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

จากการตอบค าถาม

ปากเปล่าของนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์การสังเกตจาก

การตอบค าถามปากเปล่า

ของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

2. บอกความหมายของ

ค าท่ีอยู่ในมาตรากมได้

ถูกต้อง 

สังเกตจากการตอบ

ค าถามปากเปล่า

ของนักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

จากการตอบค าถาม

ปากเปล่าของนักเรียน 

ผ่านเกณฑ์การสังเกตจาก

การตอบค าถามปากเปล่า

ของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 

3. เขียนสะกดค าท่ีอยู่ใน

มาตรากมได้ถูกต้อง 

ทดสอบการเขียน

สะกดค า 

แบบทดสอบการเขียน

สะกดค า 

ผ่านเกณฑ์การสอบการ

เขียนสะกดค าได้จ านวน 5 

ค าขึ้นไป 

4. แต่งประโยคจากค าใน

มาตรากมได้ถูกต้อง 

ตรวจชิ้นงาน

ประโยคกล้วย ๆ 

แบบตรวจชิ้นงาน

ประโยคกล้วย ๆ 

ผ่านเกณฑ์การตรวจ

ชิ้นงานประโยคกล้วยได้

ร้อยละ 60 
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แบบตรวจชิ้นงานประโยคกล้วย ๆ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

ความถูกต้องของ
ประโยคที่แต่ง 

- 
ถูกต้องทั้ง 3 

ประโยค 
ถูกต้อง 2 ประโยค 

ถูกต้อง 1 
ประโยค 

เนื้อหา - - 
มีทั้งภาคประธาน
และภาคแสดง 

ขาดส่วนใด 
ส่วนหนึ่ง 

ความสะอาดของ
ชิ้นงาน 

- - 
-ชิ้นงานสะอาด 

-ชิ้นงานไม่ยับ 
-ชิ้นงานไม่ยับ 

เวลา - - ส่งงานตรงเวลา 
ส่งงานช้ากว่า

ก าหนด 

ความสวยงาม - - - ระบายสี 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9-10 คะแนนขึน้ไป 
7-8 คะแนน 
5-6 คะแนน 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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แบบตรวจใบงานที่ 1 ดอกไม้มาตรากม 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 

ความ
ถูกต้อง 

ถูกต้องทั้ง 6 
ค า 

ถูกต้อง  
5 ค า 

ถูกต้อง  
4 ค า 

ถูกต้อง  
3 ค า 

ถูกต้อง  
1 ค า 

ความ
สะอาดของ

ชิ้นงาน 
- 

 

- 

-ชิ้นงาน
สะอาด 

-ชิ้นงานไม่
ยับ 

-ชิ้นงาน 
ไม่ยับ 

เวลา - 
 

- 
ส่งงานตรง

เวลา 
ส่งงานช้า

กว่าก าหนด 

ความ
สวยงาม 

- 
 

- - ระบายสี 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9-10 คะแนนขึน้ไป 
7-8 คะแนน 
5-6 คะแนน 

ต่ ากว่า 5 คะแนน 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดค ามาตรากม 

ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 10 ค า ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ชาม 6. ตอม 

2. ยืม  7. มะยม 

3. เกม 8. มะขาม 

4. โยม 9. รวม 

5. ถม 10. เต็ม 
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แบบทดสอบการเขียนสะกดค ามาตรากม 
(หลังเรียน) 

 (ฉบับนักเรียน) 

ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 10 ค า ใช้เวลา 10 นาที 
      2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  

เลขที่……………………………………………………………………ชั้น……………………….………………………………. 
 

ข้อที่ ค าที่เขียน 

1 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

2 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

3 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

4 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

5 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

6 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

7 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

8 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

9 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

10 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 
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แบบบันทึกคะแนน 
การเขียนสะกดค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 0.5 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลขที่ 
ข้อ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1            

2            

3            
4            

5            
6            

7            

8            
9            

10            

11            
12            

13            

14            
15            

16            
17            

18            

19            
20            

21            
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ภาคผนวก ง  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 
 1. แบบทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 2. แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการสะกดค าของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  
(ฉบับนักเรียน) 

ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง       อ่านสะกดค า  ค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านสะกดค าว่า  กอ - อา - วอ - กาว 
ค าสั่ง อ่านสะกดค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1.              ถาม 

2.              ง่าย 

3.              ซ้าย 

4.              แก้ว 

5.               ต้ัง 

6.              เที่ยว 

7.              เมือง 

8.              รวม 

9.              กระจุย 

10.            กระเทียม 

11.            แตงกวา 

12.            แวววาว 
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ตอนที่ 2 การอ่านค า 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง     อ่านค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านออกเสียงว่า กาว 
ค าสั่ง อ่านค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1.              ตาย 

2.              คิ้ว 

3.              แล้ง 

4.              ดม 

5.              หอม 

6.              บ่อย 

7.              ท่วม 

8.             เดียว 

9.             เกี่ยว 

10.           เรื่อย 

11.            ก าลัง 

12.           แข็งแรง 
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ตอนที่ 3 การเขียนสะกดค า 

ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 
      2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. ห้าม 7. นุ่มนิ่ม 

2. แกง 8. ยาวเรียว 

3. เคย 9. ถุงทอง 

4. กล้วย 10. เกี่ยวข้าว 

5. นิยาย 11. ชะอม 

6. มะม่วง 12. สี่ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  152 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย  
แบบทดสอบการเขียนสะกดค า 

(ฉบับนักเรียน) 
ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 
     2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  
เลขที่………………………………………………………………………ชั้น……………………….………………………………. 

ข้อที่ ค าที่เขียน 

1 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

2 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

3 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

4 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

5 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

6 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

7 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

8 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

9 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

10 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

11 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

12 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย (ฉบับครู) 
1. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
 ลักษณะเครื่องมือ คือ ก าหนดค าให้ 12 ค า ให้นักเรียนอ่านสะกดค า ดังนี้  
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง       อ่านสะกดค า  ค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านสะกดค าว่า  กอ - อา - วอ - กาว 
ค าสั่ง อ่านสะกดค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
  1. ถาม     7. เมือง 
  2. ง่าย     8. รวม 
  3. ซ้าย     9. กระจุย 
  4. แก้ว     10. กระเทียม 
  5. ต้ัง     11. แตงกวา 
  6. เที่ยว     12. แวววาว 
เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค า อ่านสะกดค า 

1 ถาม ถอ-อา-มอ=ถาม 

2 ง่าย งอ-อา-ยอ-งาย-ไม้เอก=ง่าย 

3 ซ้าย ซอ-อา-ยอ-ซาย-ไม้โท=ซ้าย 

4 แก้ว กอ-แอ-วอ-แกว-ไม้โท=แก้ว 

5 ต้ัง ตอ-อะ-งอ-ตัง-ไม้โท=ต้ัง 

6 เที่ยว ทอ-เอีย-วอ-เทียว-ไม้เอก=เที่ยว 

7 เมือง มอ-เอือ-งอ=เมือง 

8 รวม รอ-อัว-มอ=รวม 

9 กระจุย กอ-รอ-อะ-กระ, จอ-อุ-ยอ-จุย=กระจุย 

10 กระเทียม กอ-รอ-อะ-กระ, ทอ-เอีย-มอ-เทียม=กระเทียม 

11 แตงกวา ตอ-แอ-งอ-แตง, กอ-วอ-อา-กวา=แตงกวา 

12 แวววาว วอ-แอ-วอ-แวว, วอ-อา-วอ-วาว=แวววาว 
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2. วิธีการประเมินผล 
 ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า จ านวน 12 ค า มีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 

3. แบบบันทึกคะแนน 
 

การอ่านสะกดค า 
ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 
 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              
3              

4              

5              
6              

7              
8              

9              

10              
11              

12              

13              
14              

15              

16              
17              

18              
19              

20              

21              
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ตอนที่ 2 การอ่านค า 
 ลักษณะเครื่องมือ คือ ก าหนดค าให้ 12 ค า ให้นักเรียนอ่านค า ดังนี้ 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง     อ่านค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านออกเสียงว่า กาว 
ค าสั่ง อ่านค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

  1. ตาย     7. ท่วม  

  2. คิ้ว     8. เดียว  

  3. แล้ง     9. เกี่ยว 

  4. ดม     10. เรื่อย 

  5. หอม     11. ก าลัง 

  6. บ่อย     12. แข็งแรง 

เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค า อ่านค า 

1 ตาย ตาย 
2 คิ้ว คิ้ว 

3 แล้ง แล้ง 

4 ดม ดม 
5 หอม หอม 

6 บ่อย บ่อย 

7 ท่วม ท่วม 
8 เดียว เดียว 

9 เกี่ยว เกี่ยว 

10 เรื่อย เรื่อย 
11 ก าลัง ก า-ลัง 

12 แข็งแรง แข็ง-แรง 
 

วิธีการประเมินผล 
 ตอนที่ 1 การอ่านค า จ านวน 12 ค า มีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนน 
การอ่านค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              
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ตอนที่ 3 การเขียนสะกดค า 
 ลักษณะเครื่องมือ คือ การเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า 
ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 

     2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ห้าม 7. นุ่มนิ่ม 

2. แกง 8. ยาวเรียว 

3. เคย 9. ถุงทอง 

4. กล้วย 10. เกี่ยวข้าว 

5. นิยาย 11. ชะอม 

6. มะม่วง 12. สี่ดาว 

 

วิธีการประเมินผล 

 การเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน 

แบบบันทึกคะแนน 
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การเขียนสะกดค า 
ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              
2              

3              

4              
5              

6              

7              
8              

9              

10              
11              

12              
13              

14              

15              
16              

17              

18              
19              

20              
21              
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แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
(ฉบับนักเรียน) 

ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง       อ่านสะกดค า  ค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านสะกดค าว่า  กอ - อา - วอ - กาว 
ค าสั่ง อ่านสะกดค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1.              ยาม 

2.              บ่าย 

3.              ย้าย 

4.              แล้ว 

5.               บั้ง 

6.              เกี่ยว 

7.              เรือง 

8.              สวม 

9.              กระจาย  

10.            กระดุม 

11.            แตงโม 

12.            ผวิขาว 
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ตอนที่ 2 การอ่านค า 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง     อ่าน ค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านออกเสียงว่า กาว 
ค าสั่ง อ่านค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

1.              ยาย 

2.              นิ้ว 

3.              แจ้ง 

4.              นม 

5.              ออม 

6.              ย่อย 

7.              ร่วม 

8.              เขียว 

9.              เดี่ยว 

10.             เปื่อย 

11.             ระวัง 

12.            จ้องมอง 
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ตอนที่ 3 การเขียนสะกดค า 

ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 
     2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ข้าม 7. จุ๋มจิ๋ม 

2. แสง 8. ก้าวเดียว 

3. เลย 9. น้องนุ่ง 

4. อ้อย 10. เที่ยวแล้ว 

5. ว่ายน้ า 11. มะยม 

6. กระป๋อง 12. พ่ีสาว 
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แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย 
แบบทดสอบการเขียนสะกดค า 

(ฉบับนักเรียน) 
ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 
      2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  
เลขที่………………………………………………………………………ชั้น……………………….………………………………. 

ข้อที่ ค าที่เขียน 

1 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

2 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

3 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

4 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

5 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

6 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

7 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

8 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

9 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

10 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

11 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 

12 
……………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………................... 
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แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการสะกดค าภาษาไทย (ฉบับครู) 
1. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 
 ลักษณะเครื่องมือ คือ ก าหนดค าให้ 12 ค า ให้นักเรียนอ่านสะกดค า ดังนี้  
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านสะกดค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง       อ่านสะกดค า  ค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านสะกดค าว่า  กอ - อา - วอ - กาว 
ค าสั่ง อ่านสะกดค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
   1. ยาม    7. เรือง 

   2. บ่าย    8. สวม 

   3. ย้าย    9. กระจาย 

   4. แล้ว    10. กระดุม 

   5. บั้ง    11. แตงโม 
   6. เกี่ยว    12. ผิวขาว 
เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค า อ่านสะกดค า 
1 ยาม ยอ-อา-มอ=ยาม 

2 บ่าย บอ-อา-ยอ-บาย-ไม้เอก=บ่าย 

3 ย้าย ยอ-อา-ยอ-ยาย-ไม้โท=ย้าย 
4 แล้ว ลอ-แอ-วอ-แลว-ไม้โท=แล้ว 

5 บั้ง บอ-อะ-งอ-บัง-ไม้โท=บั้ง 

6 เกี่ยว กอ-เอีย-วอ-เกียว-ไม้เอก=เกี่ยว 
7 เรือง รอ-เอือ-งอ=เรือง 

8 สวม สอ-อัว-มอ=สวม 
9 กระจาย กอ-รอ-อะ-กระ, จอ-อา-ยอ-จาย=กระจาย 

10 กระดุม กอ-รอ-อะ-กระ, ดอ-อุ-มอ-ดุม=กระดุม 

11 แตงโม ตอ-แอ-งอ-แตง, มอ-โอ-โม=แตงโม 
12 ผิวขาว ผอ-อิ-วอ-ผิว, ขอ-อา-วอ-ขาว=ผิวขาว 

 

2. วิธีการประเมินผล 
 ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า จ านวน 12 ค า มีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 
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3. แบบบันทึกคะแนน 
การอ่านสะกดค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย 
 เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              
2              

3              

4              
5              

6              
7              

8              

9              
10              

11              

12              
13              

14              
15              

16              

17              
18              

19              

20              
21              
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 ตอนที่ 2 การอ่านค า 
 ลักษณะเครื่องมือ คือ ก าหนดค าให้ 12 ค า ให้นักเรียนอ่านค า ดังนี้ 
ค าชี้แจง ครูยกตัวอย่างการอ่านค าให้นักเรียนทราบ  เมื่อนักเรียนพร้อมให้เริ่มอ่าน  
ตัวอย่าง     อ่านค าว่า  “กาว”  

        กาว อ่านออกเสียงว่า กาว 
ค าสั่ง อ่านค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

   1. ยาย    7. ร่วม 

   2. นิ้ว    8. เขียว  

   3. แจ้ง    9. เดี่ยว 

   4. นม    10. เปื่อย 

   5. ออม    11. ระวัง 

   6. ย่อย    12. จ้องมอง 

เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค า อ่านค า 

1 ยาย ยาย 
2 นิ้ว นิ้ว 

3 แจ้ง แจ้ง 

4 นม นม 
5 ออม ออม 

6 ย่อย ย่อย 

7 ร่วม ร่วม 
8 เขียว เขียว 

9 เดี่ยว เดี่ยว 

10 เปื่อย เปื่อย 
11 ระวัง ระ-วัง 

12 จ้องมอง จ้อง-มอง 
 

2. วิธีการประเมินผล 
 ตอนที่ 1 การอ่านค า จ านวน 12 ค า มีคะแนนค าละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 



  166 

3. แบบบันทึกคะแนน 
การอ่านค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1              

2              

3              
4              

5              
6              

7              

8              
9              

10              

11              
12              

13              

14              
15              

16              
17              

18              

19              
20              

21              
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ตอนที่ 3 การเขียนสะกดค า 

 ลักษณะเครื่องมือ คือ การเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า 

ค าชี้แจง    1. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน 12 ค า ใช้เวลา 12 นาที 
     2. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ 2 ครั้ง  
ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. ข้าม 7. จุ๋มจิ๋ม 

2. แสง 8. ก้าวเดียว 

3. เลย 9. น้องนุ่ง 

4. อ้อย 10. เที่ยวแล้ว 

5. ว่ายน้ า 11. มะยม 

6. กระป๋อง 12. พ่ีสาว 

 
วิธีการประเมินผล 
 การเขียนตามค าบอก จ านวน 12 ค า ค าละ 1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนน 
การเขียนสะกดค า 

ค าชี้แจง หากอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  หากอ่านผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  
เท่ากับ 1 คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ 0 คะแนน) 

เลข
ที ่

ข้อ 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1              

2              

3              
4              

5              
6              

7              

8              
9              

10              

11              
12              

13              

14              
15              

16              
17              

18              

19              
20              

21              
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ภาคผนวก จ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 3. ผลการเปรียบเที ยบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนั กเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่ อง 
การสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ 
 5. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการอ่านสะกดค า 

 6. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 หลังการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการเขียนสะกดค า 
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 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการสะกดค าภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต  
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

                              Paired Samples Statistics 
 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
Pretest 14.90 21 10.511 2.294 

Postest 22.57 21 10.033 2.189 

 
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 
Pretest - 
Postest 

-7.667 4.091 .893 -9.529 -5.805 -8.589 20 .000 
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
อ่านสะกดค าก่อนเรียน 10.33 21 7.391 1.613 

อ่านสะกดค าหลังเรียน 15.43 21 7.061 1.541 

 
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 
Pretest - 
Postest 

-5.095 3.360 .733 -6.625 -3.566 -6.949 20 .000 
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3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตก่อนและหลังการทดลอง 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
ก่อนเรียน 4.57 21 3.310 .722 

หลังเรียน 7.14 21 3.321 .725 

 

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 
ก่อนเรียน - 
หลังเรียน 

-2.571 1.660 .362 -3.327 -1.816 -7.097 20 .000 
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4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการสะกดค า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตผ่านไป 2 สัปดาห์ 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
หลังเรียน 22.57 21 10.033 2.189 

ความคงทนในการเรียนรู้ 23.38 21 8.576 1.871 

 
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 

หลังเรียน - 
ความคงทน
ในการ
เรียนรู ้

-.810 2.874 .627 -2.118 .499 -1.291 20 .212 
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5. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการอ่านสะกดค า 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
หลังเรียน 15.43 21 7.061 1.541 

หลังเรียน2สัปดาห์ 15.71 21 6.254 1.365 

 
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 
หลังเรียน – 
หลังเรียน 2
สัปดาห ์

-.286 1.978 .432 -1.186 .615 -.662 20 .516 
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6. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ต ด้านการเขียนสะกดค า 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
หลังเรียน 7.14 21 3.321 .725 

ความคงทนในการเรียนรู้ 7.67 21 3.120 .681 

 
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 
หลังเรียน - 
ความคงทน
ในการเรียนรู ้

-.524 1.436 .313 -1.177 .130 -1.672 20 .110 
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ภาคผนวก ฉ  
ภาพการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 3 ออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 4 สอนให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 5 สอนเพ่ือขยายและประยุกต์ใช้ความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมในขั้นที่ 6 ประเมินการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลงานการสะกดด า
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ภาคผนวก ช  
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณา  อ่อนเบา 
วัน เดือน ปี เกิด 22 มกราคม 2535 
สถานที่เกิด สถานีอนามัยหนองปรือ ม.1 ต.หนองปรือ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   

              สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
              สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์   
              มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 331 ม.1 ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   
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