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54255315 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน / การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
 รัตถภรณ์  ค ากมล : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์, รศ.นันทา  ขุนภักดี และ ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง. 166 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน และ 2) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จ านวน 33 คน  ที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ใช้เวลา
ในการทดลอง 15 คาบ คาบละ 50 นาที 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวสมองเป็นฐาน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าสถิติที แบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวสมองเป็นฐาน พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.22 โดย
ด้านผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด 
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 The purposes of this research were : 1) to study of Kabyanee writing 
achievement of Prathomsuksa 5 students before and after using brain-based learning 
(BBL) approach and 2) to study the students’ opinions toward brain-based learning. 
The samples are 33 Prathomsuksa 5 students of the Demonstration School of Silpakorn  
University (Early Childhood & Elementary), as the result of the simple random 
sampling. The research demonstrated for 15 periods 50 minutes per 1 period. 
 The instruments used for gathering data were comprised of : 1) the lesson plans  
of Kabyanee writing by using brain-based learning approach 2) an Kabyanee writing 
achievement test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire on the 
students’ opinions of brain-based learning. The collected data were analyzed by mean 
(x ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent. 
 The result revealed that : 

1. The students’ Kabyanee writing achievement after using brain-based  
learning approach was higher than before using the brain-based learning at the level      
of .01 

2. The students had the opinions toward brain-based learning at the high  
level mean equal 2.93 and standard deviation equal 0.22 and the highest is about 
teacher. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉนับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาความกรุณาอย่างสูงยิ่งของที่ปรึกษาทุกท่าน 
ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์  ที่ปรึกษาหลักอันเป็นที่รัก ผู้มอบโอกาสให้
งานฉบับนี้ได้เกิดขึ้นและส าเร็จสมบูรณ์ ทั้งคอยติดตามถามไถ่และให้ค าแนะน าด้านวิชาการตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี  ทีป่รึกษาร่วมอันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ผู้ที่ให้
ความเมตตาถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง แนวทางการสอนแต่งค าประพันธ์ของไทย
ที่สมบูรณ์ และแนวทางการเป็นครูภาษาไทยที่ดี ตลอดจนวิธีการแสวงหาและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง
โดยครบถ้วนสมบูรณ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  ที่ปรึกษาร่วมผู้สร้างแรงบันดาล
ใจและช่วยจุดประกายความคิดในการพัฒนางานวิชาการ  คอยให้ค าแนะน าด้านการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ทันสมัย และคอยกระตุ้นผลักดันเพ่ือสร้างความม่ันใจด้านวิชาการให้เกิดขึ้นตลอด
มา 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมพร  ร่วมสุข  ประธานกรรมการสอบ  และรอง
ศาสตราจารย์ประพนธ์  เรืองณรงค์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์  ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้านการแต่งค า
ประพันธ์และการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ที่ได้ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนองค์ความรู้ และสร้างสรรค์ต าราอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณชน ดังที่ผู้วิจัย
ได้น ามาศึกษาค้นคว้าประกอบการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  และสาขาวิชาการประถมศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา โดยสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาใช้ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้อย่างดียิ่ง  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการ
ประเมินผล อาจารย์ ดร.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้  และอาจารย์
ไพรินทร์  พ่ึงพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่กรุณาให้ค าปรึกษา  แนะน าและตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์อรอุษา  ปุญยบุรณะ ที่คอยดูแลช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการท า
วิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการวิจัย  
 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งเหนือสิ่งอ่ืนใด       
ที่คอยให้การสนับสนุนทุกด้านตลอดการท าวิทยานิพนธ์ จนส าเร็จสมบูรณ์ คุณงามความดีที่เกิดขึ้น
จากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ตลอดจนหนังสือ
และต าราทุกเล่มที่ท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีไพเราะสละสลวย  มีศิลปะการใช้ถ้อยค าให้เกิดความงดงาม  เป็นภาษา
ที่มีระดับเสียงสูงต่ าและสัมผัสคล้องจองกันคล้ายเสียงดนตรี  เมื่อน าถ้อยภาษามาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน
โดยกระบวนการทางวรรณศิลป์จนกลายเป็นวรรณคดีกวีนิพนธ์  เสียงดนตรีที่มีอยู่เดิมนั้นก็จะจัดสรร
ให้เข้ากันอย่างเหมาะเจาะเกิดความไพเราะอลังการเรียกว่าบทร้อยกรอง  บทกวี ค าประพันธ์         
กวีนิพนธ์ ตลอดจนยังมีค าอีกหลายค าที่มีความหมายในท านองเดียวกัน ซึ่งบทกวีที่เป็นลายลักษณ์
อักษรของไทยน่าจะเริ่มเมื่อพ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปีพุทธศักราช 1826 และ
เขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในศิลาจารึก (พิมาน แจ่มจรัส, 2556 : 571) ก าเนิดปฐมอักขระ
และปฐมวรรณคดีของไทย (เปลื้อง ณ นคร, 2545 : 28) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอัน
ทรงคุณค่าที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) 

กวีทั้งในอดีตและปัจจุบันผู้สร้างสรรค์สมบัติวรรณศิลป์จึงมีค่าควรแก่การยกย่อง ชื่นชมและ
ศรัทธา ในสติปัญญาที่ได้แต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างไพเราะและมีความหมาย ผลงาน   
ต่างๆ ล้วนกลั่นกรองจากสติปัญญาอันเฉียบคม  ผสมผสานกับความคิดวิจารณญาณอันสุขุมลุ่มลึก    
จนกลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าและเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง ชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ (นันทา ขุนภักดี, 2558 : 284) ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดอ่านท านองเสนาะประจ าปี 2523 
ณ โรงละครแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2532 มีความตอนหนึ่งว่า “ศิลปวัฒนธรรม
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติฉันใด การเสริมสร้างวรรณศิลป์ก็เป็นการ
ธ ารงความเป็นอารยะฉันนั้น...” (ประมวลพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2533 : 71) 

นอกจากนี้งานวรรณคดีกวีนิพนธ์ยังจัดเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ส าคัญอีกแขนงหนึ่ง ที่ต้องอาศัย
อารมณ์สะเทือนใจมากระทบใจของผู้ประพันธ์ให้เกิดการแสดงออกผ่านกระบวนการทางวรรณศิลป์   
ดังที่ พระยาอนุมานราชธน (2546 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า หนังสือที่แต่งเป็นร้อยกรอง ย่อมมีมาก่อน
หนังสือที่แต่งเป็นร้อยแก้วเป็นแน่  เพราะอาจแสดงออกในเรื่องความคิด ความรู้สึกอันเกิดจากอารมณ์ 
ที่คนที่เกิดอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ถึงขนาดยอมส าแดงความรู้สึกออกเป็นกลอน คือมีเสียงสูง ต่ า สั้น 
ยาว หนัก เบาได้ดีกว่า ฉะนั้นหนังสือที่เป็นกลอนจึงอ่านได้คล่อง เพราะฟังเกลี้ยงเกลาและท่องจ าได้
ง่าย จัดเป็นผลงานทางศิลปะ ซึ่งต้องอาศัยการแสดงออกที่ดีเป็นพาหะน าความนึกคิดสะเทือนใจ และ
จินตนาการของผู้แต่งออกสู่ผู้อ่าน  โดยเลือกวิธีการแสดงความรู้สึก ความคิด ความสะเทือนใจ และ
จินตนาการด้วยการแต่งเป็นบทร้อยกรอง (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2517 : 13) 
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ทั้งนี้บทร้อยกรองยังมีคุณค่าในตัวเอง กล่าวคือ มีความงามด้านรูปด้วยฉันทลักษณ์และการ
สัมผัส ความงามด้านรสด้วยรสแห่งวรรณคดี ความงามด้านพจน์ด้วยถ้อยค าภาษาที่ไพเราะเกิด
ภาพพจน์ และความงามด้านเสียงที่ไพเราะด้วยค า  มีคุณค่าต่อผู้แต่งด้านจิตใจ สติปัญญา และด้าน
สังคม (นภาลัย  สุวรรณธาดา, 2533 : 31 – 47) อีกท้ังร้อยกรองยังมีคุณค่าต่อผู้อ่านอีกหลายประการ  
ดังที่ อัมพร  สุขเกษม (2524 : 5 – 6) ได้กล่าวว่าร้อยกรองช่วยให้เกิดความละเมียดละไมขึ้นในจิตใจ
ของผู้อ่าน  ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน  ช่วยสร้างจินตนาการ ช่วยให้เกิดความคิด และช่วยให้เกิดความ
เพลิดเพลิน  จึงนับได้ว่าร้อยกรองมีคุณค่าอย่างมาก  ทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่าน โดยคุณค่าที่ว่านี้เป็น   
คุณค่าที่บังเกิดขึ้นกับจิตใจ  กล่าวคือ  ร้อยกรองจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ให้เป็น
จิตใจที่ละเอียดอ่อนประณีต  มองโลกในแง่ดีและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ มีความคิดและจินตนาการ คุณค่า
ของกาพย์กลอนที่ผู้อ่านจะได้รับโดยง่ายก็คือ ความชื่นบาน  หรือจะพูดให้ง่าย ๆ ก็คือ ความสนุก
นั่นเอง  แต่ความสนุกที่จะได้จากกาพย์กลอนนั้น จะได้มากหรือได้น้อย ย่อมขึ้นอยู่กับคนอ่านนั่นเอง   
 ด้วยความส าคัญดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 45 - 52 )  จึงได้ก าหนดสาระการ
เรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ทางภาษาด้านการแต่งค าประพันธ์ไว้ใน สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 การเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษา  และการรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จะตรงกับ
ตัวชี้วัดที่ ท 4.1 ป.5/6  แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี  

ทั้งนี้สอดคล้องกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) (2556 :         
ก – ข, 133 - 138) ที่ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ปัญญาดี  
รู้วิถีวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่สากล”  ผสานกับวิสัยทัศน์ในส่วนของการมุ่งจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ให้ได้มาตรฐานด้วยพ้ืนฐานของศิลปะและความเป็นไทย  ให้เกิดการ
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้”  อันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในส่วน
ของการเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและการสร้างสรรค์  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงความเป็นไทยไว้  รวมทั้งเรียนอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ผลงานของตนเอง ทั้งยังสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดเรื่องการสอนแต่งค าประพันธ์ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มหัศจรรย์แห่งบทกวี  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนซาบซึ้งความงามของบทประพันธ์ผ่านการอ่านท านองเสนาะจากงานวรรณคดีหรือวรรณกรรม
อันทรงคุณค่า และสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของตนเองขึ้นอย่างสร้างสรรค์   

ทั้งนี้ทั้งนั้นการสอนแต่งค าประพันธ์หรือบทร้อยกรองนั้น  ผู้สอนมักประสบปัญหาต่าง ๆ 
เนื่องด้วยการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองเป็นการเขียนที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากกว่าการเขียนใน
รูปแบบอ่ืน  ดังนั้นการสอนเขียนค าประพันธ์ร้อยกรองจึงดูเป็นเรื่องยากส าหรับผู้สอน  ส่วนในด้าน
ผู้ เรียนเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่ เรื่องง่าย (สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ , 2534 : 137)               
ซึ่งสอดคล้องกับสุปราณี นาคราช (2547 : 6) ที่กล่าวว่า  สาเหตุที่การสอนเขียนร้อยกรองไม่ประสบ
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ความส าเร็จ  เนื่องจากผู้สอนไม่เห็นความส าคัญ ขาดแนวทางในการสอนเขียนร้อยกรอง  รวมทั้ง      
ไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของร้อยกรอง  ท าให้ผู้สอนบางคนที่ไม่สนใจหรือไม่ถนัดในด้านนี้  มักจะ
หลีกเลี่ยงการสอน  โดยสอนตามความจ าเป็น  หรือสอนโดยไม่เน้นทักษะการเขียนร้อยกรองเท่ากับ
ทักษะการเขียนอื่น ๆ  

ตามที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2518 : 105 – 106) ทรง
แสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าวไว้ว่า จริงอยู่ที่โรงเรียนบางแห่งมีการหัดแต่งกวีนิพนธ์ แต่ถ้าจะพูดให้
ถูกต้องก็เป็นเพียงหัดแต่งค าร้อยกรองตามฉันทลักษณ์เท่านั้น ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายเป็นอันมาก 
ซึ่งพ้องกับ ปฤษณา แจ่มแจ้ง (2554 : 3) ที่ได้กล่าวว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านและเขียนบทร้อย
กรองเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่สามารถท าได้ ไม่สามารถน าค ามาเขียนได้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่องจึงเกิดความเบื่อหน่าย เช่นเดียวกับ อนัญญา อ่อนพุทธา (2554 : 3) ที่กล่าวไว้ท านองเดียวกัน
ว่า ผู้เรียนมีทัศนคติไม่ดีต่อการแต่งค าประพันธ์เนื่องจากเห็นว่าน่าเบื่อ เข้าใจยากและไมม่ีความจ าเป็น
ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ด้านปัญหาเรื่องการแต่งค าประพันธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผู้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที่ 4 มหัศจรรย์แห่งบทกวี
นั้นยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานีค่อนข้างต่ า พิจารณาได้จากผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยที่
คะแนนของการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65   
ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่ามีผู้เรียนถึง    
ร้อยละ 30 ที่ยังแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีไม่ได้  

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้สัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากจบการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี พบว่าผู้เรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถแต่งค าประพันธ์ได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์  หรืออาจแต่งได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แต่เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วนและไม่
น่าสนใจ  โดยผู้เรียนส่วนใหญ่กล่าวว่าตนเองยังเลือกใช้ค า หรือจัดล าดับความคิดได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งท า
ให้ผู้เรียนไม่ค่อยให้ความสนใจหรือมีเจตคติที่ดีต่อการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีเท่าที่ควร 
ทั้งนี้เพราะพวกตนรู้สึกว่าท าไม่ได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังไม่สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น การประกวดแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ที่พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่แต่งไดไ้ม่ถูกต้องและไม่ได้เนื้อหาตรงตามประเด็นที่ก าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยท่านอ่ืนในโรงเรียนเกี่ยวกับอัตลักษณ์
และทัศนะที่มีต่อการสอนแต่งค าประพันธ์และปัญหาที่พบจากการสอนแต่งค าประพันธ์ (อาจารย์
สุวิมล สพฤกษ์ศรี  และอาจารย์สุจินันท์ แสนศิริมงคล) ทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่าการสอนแต่งค า
ประพันธ์เป็นเรื่องที่ยาก มีขั้นตอนและรายละเอียดมาก ต้องใช้เวลาสอนนาน ที่ส าคัญผู้สอนต้องมี   
พ้ืนความรู้และประสบการณ์แต่งค าประพันธ์จึงจะช่วยให้การสอนประสบผลส าเร็จ  

ส่วนปัญหาที่พบในการสอนแต่งค าประพันธ์ แบ่งเป็นด้านผู้สอน ประกอบด้วยผู้สอนยังมี
ความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ไม่เพียงพอและคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยาก และด้านผู้เรียน
ที่ส่วนใหญ่สอดคล้องกับผู้วิจัย กล่าวคือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ า 
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และยังแต่งค าประพันธ์ได้ไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ตลอดจนขาดความไพเราะหรือขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา โดยมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนสูงกับกลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนต่ า
ค่อนข้างมาก โดยกลุ่มที่มีคะแนนสูงจะมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีคะแนนต่ า อันเป็นผลมา
จากความแตกต่างด้านพหุปัญญาของผู้เรียนแต่ละคนด้วยส่วนหนึ่ง พ้องกับไสว พลเจียก (2549 : 1) 
ที่ระบุว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการสอนการเขียนกาพย์ยานี  ของโรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์  อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท  มาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่  ผู้เรียนขาดแหล่งค้นคว้าหาความรู้  ผู้เรียนเบื่อ
หน่ายวิธีสอนของครูและคิดว่าตนเองไม่มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทร้อยกรอง  ผู้เรียนไม่
เข้าใจความหมายที่แท้จริงของค าประพันธ์ ผู้เรียนจ าลักษณะบังคับของค าประพันธ์ไม่ได้  และผู้สอน
ขาดความรู้ความสามารถในการสอน   

จากสภาพปัญหาที่กล่าวแล้วข้างต้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว  โดยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคือมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการแต่งค าประพันธ์ได้อย่างถ่องแท้  ทั้งยังไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน  และไม่สามารถท าให้ผู้เรียนซาบซึ้งหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนได้  ดังที่รัชนี        
ศรีไพรวรรณ (2537 : 412 - 413) ได้กล่าวไว้ว่า  การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความซาบซึ้งในบทร้อย
กรองต้องค านึงถึงความสนใจและประสบการณ์ของผู้เรียน  กิจกรรมนั้นต้องสนุกสนาน  และมีความ
เหมาะสมกับวัย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความพอใจและซาบซึ้งใน           
บทร้อยกรอง   

ปัจจุบันการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  ซึ่งศาสตร์การสอนใหม่ (New Pedagogies) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แวดวงการศึกษาให้
ความสนใจอยู่ขณะนี้  เพราะเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
มีการก าหนดเป้าหมายเชิงลึกร่วมกันและเปิดใช้งานระบบดิจิตอลที่เข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย  ซึ่งวิธี
สอนส่วนใหญ่ไม่ใช่วิธีสอนที่แปลกใหม่แต่จะอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เชิงลึก อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงสอนควบคู่ไปกับการสร้างกับ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น และผู้เรียนทุกคนสามารถกลายเป็นผู้สอนในเรื่องใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา 
(Michael Fullan and Maria Langworthy, 2014 : 2 – 7)  

นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงกระบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตามระดับพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  โดยใน
ศตวรรษที่ 21 ถือว่าทักษะที่มีความส าคัญที่สุดนั่นคือทักษะการคิดและทักษะการใช้ชีวิต  เนื่องจาก
ทักษะดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการด าเนินชีวิตซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้เน้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตและมีวิธีการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้อย่างสร้างสรรค์  มีการวิจัยและการค้นพบความรู้เกี่ยวกับการท างานของสมองและการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น (วัชรา เล่าเรียนดี, 2556 : 1) โดยการค้นพบเหล่านี้ช่วยสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับ
อวัยวะที่ซับซ้อนและส าคัญที่สุดของมนุษย์  ท าให้สามารถมองเห็นภาพการท างานของสมองได้        
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนรู้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเก็บข้อมูลหรือที่
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เรียกว่า “ความจ า” ของสมองเป็นการอธิบายค าถามที่ผู้คนสนใจกันอยู่ให้กระจ่างได้หลายอย่าง
ด้วยกัน    (โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2549 : 4 - 26) ทั้งจากข้อมูลและการค้นพบต่าง ๆ ทางการแพทย์
เหล่านั้นได้น ามาสู่แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองได ้ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่อาศัยความรู้ความเข้าใจการท างานของสมอง เมื่อเกิดการเข้าใจแล้วก็น าไปสู่การออก
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง (สถาบันวิทยาการ         
การเรียนรู้, 2550 : 2)  ซึ่งอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่าง ๆ  อันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
สมอง เพ่ือให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบหรือขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน  ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและบริบทของตนเอง   

ดังที่ Eric Jensen (2000 : 310) นักการศึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมอง  ได้กล่าวถึง           
กลยุทธ์ด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานไว้ว่า  การออกแบบบทเรียนตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานนี้ไม่มรีูปแบบที่แน่นอนตายตัว  ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความคิดที่ว่า สมอง
แต่ละสมองย่อมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตน  ดังนั้นจึงไม่มีการออกแบบใดที่จะสามารถครอบคลุมความ
ต้องการของสมองทั้งหมดได้  เพราะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลย่อมต้องการวิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างไปด้วยเช่นกัน ขึ้นอยู่กับตัวแปร ได้แก่ พ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์  วิธีพิเศษต่าง ๆ  
และประเภทของทักษะในการสอน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท างานของสมอง  ซึ่ง Eric Jensen  (2000. : 33 – 38) ได้เสนอขั้นตอนที่สมองเรียนรู้ได้
ดีที่สุดไว้  โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นเตรียมการ (Preparation Stage) ขั้นรับรู้  
(Acquisition  Stage)  ขั้นขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม (Elaboration Stage) ขั้นสร้างความทรงจ า 
(Memory Formation Stage) และขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้(Functional  Integration  Stage) 
ด้าน พรพิไล  เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 124 – 125) ได้ล าดับขั้นตอนของกระบวนการ
ที่สมองเรียนรู้ได้ดีที่สุด ประกอบด้วยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  การท าซ้ าเพ่ือให้สมอง
คุ้นเคยกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ การท าซ้ ามากขึ้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดและทักษะใหม่  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการขัดเกลาปรับปรุงผลงานของตนเองเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น  

การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานเน้นด้านการสร้างพ้ืนฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียน โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้มข้น มีการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมมือกันเรียนรู้ มีการ
ลงมือกระท าซ้ า เน้นย้ า และทบทวนในเรื่องเดิมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการปฏิบัติและความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียน เกิดเป็นความทรงจ าระยะยาว  เน้นการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละบุคคล  พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาและผู้ออกแบบแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังให้ความส าคัญกับอารมณ์อันเป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงต่อการ
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ขับเคลื่อนการเรียนรู้ (สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, 2550 : 2) และยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการแต่งค า
ประพันธ์อันเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้อารมณ์เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการแสดงออก  ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานที่กล่าวมาแล้วนี้ย่อมเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับการสอนแต่งค าประพันธ์
อย่างแท้จริง 

เนื่องจากการสอนเขียนร้อยกรองแก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ควรมีขั้นตอน ได้แก่ ส ารวจ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนรู้จักฉันทลักษณ์ของร้อยกรองที่ตนเองชอบ ให้ผู้เรียน
ก าหนดเรื่องและจุดมุ่งหมายในการเขียน ให้ผู้เรียนรู้จักเรียบเรียงและขยายความคิด  ให้ผู้เรียนลงมือ
เขียนบทร้อยกรอง โดยยึดหลักเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมาย ให้ถูกฉันทลักษณ์ ด าเนินเรื่องให้สอดคล้องกัน  
ระวังการใช้ถ้อยค าให้กระชับรัดกุม ใช้ค าเหมาะแก่เนื้อเรื่อง ใช้ส านวนภาษาได้ถูกต้อง และพยายาม
สอดแทรกความคิดที่ดีลงในบทร้อยกรอง และขัดเกลาส านวนให้ไพเราะราบรื่น (รัชนี  ศรีไพรวรรณ, 
2529 : 661 – 674)  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 226 – 227) ได้เสนอขั้นตอนการสอน
เขียนบทร้อยกรอง อันประกอบด้วยขั้นเรียบเรียงความคิดตน  ขั้นฝึกฝนให้รู้สัมผัส  ขั้นรู้จักจดจ าค า
คล้องจอง   ขัน้เห็นรูปของฉันทลักษณ์  ขั้นเข้าใจหลักการเขียน  ขั้นปรับเปลี่ยนร่วมเขียนบ้าง  ขั้นลง
มือสร้างผลงานตน  และขั้นประเมินผลและชื่นชม  โดยทุกขั้นตอนมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกับ
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วทั้งสิ้น 

อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานดังกล่าวยังช่วยส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในสิ่งที่เรียนเพ่ิมสูงขึ้น  ดังที่มธุรดา ท่าช้าง (2554 : 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสอนอ่านจับใจความ
ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถทางการเขียนสรุปความของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3”  โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอน
แบบการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน มีความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ พันราศี ประชาโชติ (2557 : 
156) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสมอง
เป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 จากความสอดคล้องของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานและการสอนแต่งค า
ประพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานมาใช้พัฒนา
ความสามารถด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 มหัศจรรย์แห่งบทกวี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งยังมีความสุขในการเรียน อันจะน ามาสู่ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดความ
ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของวรรณศิลป์ที่ปรากฏในงานวรรณคดีกวีนิพนธ์ ทั้งในฐานะผู้อ่านและ
ผู้ประพันธ์  รวมทั้งตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ
ชาติไทย 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาผลการวิจัย  แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวสมองเป็นฐาน ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการท างานของสมอง  โดยอาศัย
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่าง ๆ  อันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของสมอง เพ่ือให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  แม้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานจะไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนตายตัวก็ตาม แต่ผู้วิจัยก็ได้สังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน      
โดยยึดกรอบแนวคิดของ Eric Jensen (2005 : 144 – 149) เป็นหลัก แล้วสังเคราะห์หลักการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานสอดแทรกลงแต่ละขั้นตอน  อันมีรายละเอียดทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนเรียนรู้ (Before Class) ใช้ระยะเวลาประมาณร้อยละ 10  ของเวลาทั้งหมด   
ประกอบด้วย 

1.1 การเตรียมความพร้อม (Pre – Exposure) เป็นช่วงเวลาที่ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม 
ให้แก่ผู้เรียน โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนฟังดนตรีบรรเลง อาจเป็นแนวคลาสสิค (Classical) หรือแนวบาโร้ค 
(Baroque) ที่มีจังหวะช้าเพ่ือปรับคลื่นสมองให้นิ่งขึ้นหรือมีความถี่ลดต่ าลงตั้งแต่คลื่นอัลฟา 
(Alpha)ลงมา ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เพลงไทยบรรเลง (Thai Classical Music) เป็นหลัก โดยเริ่ม
จากจังหวะ 3 ชั้นเพ่ือปรับคลื่นสมองแล้วจึงค่อยเร่งจังหวะขึ้นเล็กน้อยเป็นจังหวะ 2 ชั้น เพ่ือกระตุ้น
เตรียมพร้อมการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนลืมตาและร้องเพลงผู้สอนปรับแต่งเนื้อร้องเป็นบท
กาพย์ยานีแสดงให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะเรียนทั้งหมดในแต่ละครั้ง ประกอบท านองเพลงไทย
เดิมจังหวะชั้นเดียว พร้อมกับปรบมือสลับข้าง สุดท้ายร่วมกันสรุปเนื้อหาโดยใช้แผนภาพความคิด   
ซึ่งจะช่วยเรียบเรียงความคิดท าให้เห็นความสัมพันธ์ในมิติท่ีชัดเจนขึ้น 

1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ (The Physical Learning Environment)   
เป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงกายภาพ  กล่าวคือเป็นการจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น  จัดที่นั่งและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุด รวมทั้ง
เป็นช่วงเวลาที่ผู้สอนจะท าข้อตกลงในการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกับผู้เรียน ตลอดจนสนทนาเพ่ือปรับ
สภาพอารมณ์ของผู้เรียนให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและพร้อมเรียนรู้   

2. ขั้นเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และเป็นระยะที่ซับซ้อนที่สุด 
ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การกระตุ้นผ่านการสังเกต (Engagement) เป็นการน าสู่กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งใน 
กิจกรรมนี้ผู ้วิจัยจะให้ผู ้เรียนอ่าน ออกเสียงค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีที่ก าหนดให้พร้อมกัน     
ทั้งชั้น  เพราะการอ่านดัง ๆ เป็นการแสดงออกหรือบูรณาการความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาที่มีอยู่ใน
สมองออกมา  และให้ผู้เรียนร่วมกันสังเกตค าประพันธ์ดังกล่าวว่าสอดคล้องกับเรื่องที่ก าลังจะเรียน
อย่างไร  โดยใช้ค าถามกระตุ้นท้าทายความคิด  
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2.2 การก าหนดขอบเขตและความส าคัญ (Framing)  เป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นท้าทาย 
ผู้เรียนด้วยการใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกต้องการที่จะเรียนรู้ แล้วจึงมอบหมายภารกิจ
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือร่วมมือกันเรียนรู้ในกลุ่มของตนเอง  โดยผู้สอนจะอธิบายกรอบของภารกิจให้ผู้เรียน
ฟังในภาพรวมเพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป 

2.3 การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ (Acquisition) เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 
ครึ่งหนึ่งของขั้นเรียนรู้  เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะต้องร่วมมือกันวางแผนในการศึกษาความรู้ตาม
ประเด็นที่ก าหนดและร่วมกันน าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มตนเองให้เสร็จสมบูรณ์  ในขั้นนี้
ผู้เรียนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม  โดยผู้สอนจะคอยเป็น
ที่ปรึกษาหรือคอยอ านวยความสะดวกเท่านั้น  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ระดับสูงเพราะผู้เรียนได้ร่วมกัน
ก าหนดวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เป็นการ
ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีความเชื่อใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 

2.4 การน าสู่การคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน 
ที่กลุ่มของตนเองได้ร่วมมือกันปฏิบัติ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้สอนและ
เพ่ือนกลุ่มอ่ืน เพราะการเรียนรู้จากการผิดพลาดเป็นส่วนที่จ าเป็นและเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้  
อันจะน าไปสู่การมีความคิดในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.5 การก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร (Memory Strengthening) เป็นการน าความรู้ที่ได้ 
ศึกษาในแต่ละครั้งมาประยุกต์ใช้และทบทวนโดยผ่านการท าแบบฝึกหัด  การทดสอบหรือการเล่นเกม 
เป็นต้น  ขั้นนี้จะเป็นการใช้เวลาในช่วงสั้นๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนึกถึงเรื่องที่ตนได้
เรียนมาจนแม่นย าก่อนหน้านี้ได้   

3. ขั้นหลังเรียนรู้ (After Class) ใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 เป็นการก าหนดการเรียนรู้ 
กับเวลาการประมวลผลในเชิงบวกที่มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

3.1 การก าหนดเวลาเพ่ือพักสมอง (Settling Time and Rest)ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฟัง 
การอ่านท านองเสนาะประเภทกาพย์ยานี ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ เรียนจะมีโอกาสได้ฟังและท า
ความคุ้นเคยกับค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้นิทานกาพย์ยานี 
เรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา  นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถลุกขึ้นเดินชมผลงานของเพ่ือน ๆ กลุ่มอ่ืน
เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ หรือบริหารสมองด้วยท่าบริหารสมอง (Brain Gym) ต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียน
จะได้ลดความตึงเครียดหรือความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ อันจะช่วยส่งผลต่อการ
ประมวลผลของสมอง 

3.2 การทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง (Review and Revision) เป็นช่วงเวลาที่ 
ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันทบทวนความรู้ และประมวลผลสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
ด้วยการสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานนี้จะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ประกอบด้วยการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย  ระบบการจัดที่นั่งเรียน  การควบคุมอุณหภูมิ
และแสงสว่าง  และการจัดการเสียงในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยน ามาก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย 
ตามท่ีได้แสดงไว้ในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวสมองเป็นฐาน  
 
ค ำถำมของกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สมองเป็นฐานอยู่ในระดับใด 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสมองเป็นฐำน 

ขั้นเรียนรู้ 
1. การกระตุ้นผ่านการสังเกต 

2. การก าหนดขอบเขตและความส าคัญ 

3. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ 
4. การน าสู่การคิดละเอียดลออ 

5. การก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร 

กำรจัด
สภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ตำมแนวสมอง

เป็นฐำน 
1. การสร้าง
ความรู้สึกอบอุ่น
และปลอดภัย 
2. ระบบการจัดที่
นั่งเรียน 
3. การควบคุม
อุณหภูมิและแสง
สว่าง 
4. การจัดการ
เสียงในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
แต่งค าประพันธ์

ประเภทกาพย์ยานี 

ความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้ตามแนว
สมองเป็นฐาน 

ขั้นก่อนเรียน 

1. การเตรียมความพร้อม 

2. การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

ขั้นหลังเรียน 

1. การพักสมองและการผ่อนคลาย 

2. การทบทวน การแก้ไขและการ
ปรับปรุง 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
2. ความคิดเห็นของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว 

สมองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกร   
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับประถมศึกษา ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่     
ห้องมหานทีและห้องปถวีธร  จ านวนรวมทั้งสิ้น 65  คน 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับประถมศึกษา ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ห้องปถวีธร จ านวน 33 คน  ทีไ่ด้มาด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

3. ตัวแปรที่ศึกษำ 
3.1 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมอง 

เป็นฐาน  
3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่   

 3.2.1  ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี   ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  

3.2.2  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวสมองเป็นฐาน  

4. เนื้อหำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  
 สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 

มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด ป.5/6 แต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี  

5. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรทดลอง 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมการ
ทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 คาบ (คาบละ 50 นาที) รวมใช้เวลาในเรียนการสอนตาม
เนื้อหาทั้งสิ้น  15  คาบ ซ่ึงไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนและหลังเรียน  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  

1. ค ำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี  หมายถึงค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ และมี 
ความเป็นมาอย่างช้านาน มีลักษณะบังคับตามฉันทลักษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คณะ      
ซึ่งกาพย์ยานีบทหนึ่งมี 2  บาท คือ บาทเอกกับบาทโท บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคแรกกับวรรคหลัง 
โดยวรรคแรกมี 5 ค า วรรคหลังมี 6 ค า  รวมเป็นบาทละ  11 ค า และจะต้องลงจบในบาทโทเสมอ  
ส่วนที่ 2 สัมผัส แบ่งเป็นสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอก ประกอบด้วยสัมผัสระหว่างวรรคที่ค าสุดท้ายของ
วรรคแรกในบาทเอกส่งสัมผัสไปยังค าที่ 1 หรือค าที่ 2 หรือค าที่ 3  ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน  
สัมผัสระหว่างบาทที่ค าสุดท้ายของวรรคหลังในบาทเอกส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้ายของวรรคแรกในบาท
โท  และสัมผัสระหว่างบทที่ค าสุดท้ายในวรรคหลังของบาทโทส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้ายของวรรคหลัง
ในบาทเอกของบทต่อไป ทั้งนี้ควรเพ่ิมเติมสัมผัสพิเศษหรือสัมผัสใน อันประกอบด้วยสัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะภายในวรรค ซึ่งมีได้ทั้งวรรคแรกและวรรคหลังของทุกบาท  เพ่ือช่วยให้ค าประพันธ์
ไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสมองเป็นฐำน  หมายถึงกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ 
ที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลกับปัจจัยต่าง ๆ  อันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของสมอง เพ่ือให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ขั้นก่อนเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย  
การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

2.2 ขั้นเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วยการกระตุ้น 
ผ่านการสังเกต การก าหนดขอบเขตความส าคัญ การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้  การน าสู่การคิด
ละเอียดลออ และการก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถาวร 

2.3 ขั้นหลังเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย      
การพักสมองและการผ่อนคลาย กับการทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง 

3. กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมแนวสมองเป็นฐำน  หมายถึงการด าเนินการ 
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนจัดการเรียนรู้จน
เสร็จกระบวนการ  ประกอบด้วยการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เป็นการท าให้ผู้เรียนรู้สึก
ปลอดภัยและมีความสุข โดยครูสร้างอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ควบคุมและปรับบรรยากาศการ
เรียนรู้ไม่ให้ตึงเครียดหรือเงียบสงบจนเกินไป  การจัดโต๊ะเรียนที่มีลักษณะยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  การควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างโดยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมและ
ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติที่เพียงพอต่อการมองเห็น และการจัดการระบบเสียงโดยจัดให้มีความ
ชัดเจนและทั่วถึง รวมทั้งการใช้น้ าเสียงของครูที่สอดคล้องกับการเสนอเนื้อหาและสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 
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4. ผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรแต่งค ำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี   หมายถึงความรู้และความสามารถ 
ด้านการเรียงร้อยถ้อยค า และการสร้างสรรค์บทประพันธ์ในแบบฉบับของตนเองได้ตามอารมณ์
ความรู้สึก หรือประเด็นที่ก าหนด  โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงตามฉันทลักษณ์ของ
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  วัดโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

5. ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสมองเป็นฐำน  หมายถึงความรู้สึกนึกคิด 
ของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ตามแนวสมองเป็นฐาน 
จ าแนกเป็นด้านการจัดล าดับเนื้อหา  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศของการเรียนรู้  
ด้านผู้สอน  และด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

6. ผู้เรียน  หมายถึงผู้เรียนที่ก าลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม 
และก าหนดหัวข้อเอกสาร วรรณกรรม หลักทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ และประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์   และ
สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญเพ่ือใช้สื่อสาร และการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง  มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. การอ่าน  การอ่านออกเสียงค าและประโยค   การอ่านบทร้อยแก้วและค าประพันธ์ชนิด
ต่างๆ   การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน
เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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2. การเขียน  การเขียนสะกดค าตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าและการเขียน
รูปแบบต่างๆ  ซึ่งหมายรวมถึงการเขียนเรียงความ  การเขียนย่อความ  การเขียนรายงานชนิดต่างๆ  
การเขียนตามจินตนาการ  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์  และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  

3. การฟัง การดู และการพูด  การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึก  การพูดล าดับเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล  การพูดในโอกาสต่างๆทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

4. หลักการใช้ภาษาไทย  อธิบายถึงธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

5. วรรณคดีและวรรณกรรม  วิ เคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเ พ่ือศึกษาข้อมูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และการท าความเข้าใจบทเห่    
บทร้องเล่นของผู้เรียน เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทยซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษาเพ่ือให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจ ต่อบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แบ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระ แต่ละ
สาระประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้จ านวน 1 มาตรฐาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สาระท่ี 1  การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2  การเขียน  
 มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ เขียนย่อความ             
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา 
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งพูดแสดงความรู้  
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
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สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง 
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
                       
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 ตามที่ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยไปแล้วในเบื้องต้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้เสนอรายละเอียดเฉพาะตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 
 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตารางที่ 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 

ชนิดและหน้าที่ของค า  ได้แก่ 
1. ค าบุพบท 
2. ค าสันธาน 
3. ค าอุทาน 

2. จ าแนกส่วนประกอบของประโยค ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
3. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา

ถิ่น 
ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถ่ิน 

4. ใช้ค าราชาศัพท์ ค าราชาศัพท์ 
5. บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
6. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 
7. ใช้ส านวนได้ถูกต้อง ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  สามารถสรุปได้ว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มที่มุ่งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง
ภาษาที่จ าเป็นและส าคัญแก่ผู้เรียน  โดยมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งถูกต้องและสร้างสรรค์  การแต่งกาพย์ยานีนับเป็นทักษะส าคัญที่สะท้อนจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว  โดยหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้จัดทักษะ
ดังกล่าวไว้ในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย  ตัวชี้วัดที่ ป.5/6 แต่งกาพย์ยานี  
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1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้  ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เริ่มเปิดการเรียนการสอนโดย
ใช้ชื่อแรกเริ่มว่า“ศูนย์การศึกษาปฐมวัย” เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548   
จนกระทั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีนักเรียนรุ่นแรก จ านวน 45 คน และเปิดท า
การเรียนการสอนจนครบทุกระดับชั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2551  สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องถึงระดับประถมศึกษา โดยได้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก
ในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  จ านวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียนรุ่นแรกรวม 
72 คน และได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การศึกษาปฐมวัย” เป็น“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)”  
 ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้ก าหนดปรัชญา      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการภายในโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ปรัชญาของโรงเรียน : ปัญญาดี   รู้วิถีวัฒนธรรมไทย   ก้าวไกลสู่สากล 
 อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์  ทันสมัย  ไทยแท้ 

เอกลักษณ์ : โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์ 
วิสัยทัศน์      
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นสถานศึกษา แหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการที่เป็นแบบอย่าง มุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานบนพ้ืนฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพ่ือความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนบนพ้ืนฐาน 
ของศาสตร์และศิลป์ ความเป็นไทย สู่ความเป็นพลเมือง และพลโลกที่มีคุณภาพ  

2. จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
4. บริการวิชาการ และให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ชุมชน 
5. ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
7. เป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย 



17 

 

 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เวลา  160  คาบ 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การอธิบายความหมาย
ของค า  ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  การอธิบายความหมายโดยนัย 
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่าน
งานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม  
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความ การ
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา  
การกรอกแบบรายการต่าง ๆ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การพูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและ
ความรู้สึก  การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล  การพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการ
สนทนา  หลักการระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  การ
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  การใช้ค าราชาศัพท์ การบอกค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  การแต่งกาพย์ยานี  และการใช้ส านวนได้ถูกต้อง  รวมทั้งการสรุปเรื่อง  การระบุความรู้
และข้อคิด  ตลอดจนการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม และการท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  ประกอบกับทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  และการคิดแก้ปัญหา  ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทดลอง และ
ฝึกปฏิบัติจริงประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย  มีเจตคติที่ดี  ซาบซึ้ง  และหวงแหนภาษาประจ าชาติ 
มีมารยาทที่ดีในการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  มีนิสัยรักการอ่านและมีความใฝ่รู้  
สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้และน าความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และมีความสุข  ตามพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองไทยในสังคมประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมืองโลก 
รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ป.5/1 – ป.5/8  ท 2.1 ป.5/1 – ป.5/9   
ท. 3.1 ป.5/1 – ป.5/5  ท 4.1 ป.5/1 – ป.5/7   
ท 5.1 ป.5/1 – ป.5/4  รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รหัสวชิา  ท 15101     

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  2   เวลา   80  คาบ 
 

ตารางที่ 2  โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
การประเมิน
การเรียนรู้ 

ระยะ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/      
ภาระงาน 
(ส าหรับ

การ
ประเมิน) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100%) 

4 มหัศจรรย์
แห่งบทกวี 

ท 1.1  
ป.5/1–8  
ท 2.1  
ป.5/2,  
ป.5/4,  
ป.5/9 
ท 3.1  
ป.5/1, 
ป.5/4 -
5  
ท 4.1  
ป.5/6  
ท 5.1  
ป.5/1-4  

 

1. การท่อง
บท
อาขยาน 

2. การอ่าน
ท านอง
เสนาะ 

3. การเขียน
ย่อความ
ค า
ประพันธ์ 

4. การแต่ง
กาพย์ยานี  
 

1. ประเมิน
ผลการ
ท่องบท
อาขยาน 

2. ตรวจ
และ
ประเมิน
ผลงาน 

3. ประเมิน
ผลการ
อ่าน
ท านอง
เสนาะ 

4. ประเมิน
ผลการ
แต่ง
กาพย์
ยานี  

24 1. สอบ
ท่องบท
อาขยาน
(บท
หลัก) 

2. สอบ
อ่าน
ท านอง
เสนาะ 

3. ตรวจ
บันทึก
คลัง
ความรู้ 
ตอน 
บันทึก
รักษ์บท
กวี 

4. แต่ง
กาพย์
ยานี  
 

18 
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จากข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
พบว่า การสอนแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีถูกบรรจุไว้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มหัศจรรย์แห่ง
บทกวี ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเกิดความซาบซึ้ง ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

 
2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  

 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 เริ่มมีการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานอย่างจริงจังตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช
1990 (พุทธศักราช 2533) ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของสมอง โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความ
สนใจและพยายามที่จะพัฒนาความรู้ดังกล่าวเหล่านั้นเพ่ือน ามาใช้ทางการศึกษา  และให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ไว้ดังนี้ 
 Eric Jensen (2000 : 6) ได้กล่าวว่า BBL คือ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
ของสมอง เป็นการเรียนรู้ที่ต้องตอบค าถามที่ว่า อะไรบ้างที่ดีต่อสมอง ดังนั้นความหมายจึงเป็นการ
เรียนรู้ที่ผสมผสานหรือรวบรวมทักษะความรู้ที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมการท างานของสมอง  
เช่น  ความรู้ทางเคมีศาสตร์  ประสาทวิทยา  จิตวิทยา  สังคมศาสตร์  พันธุศาสตร์ชีววิทยา                  
และชีวประสาทวิทยา เป็นต้น เป็นการน าความรู้การท างานหรือธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Colleen Politano & Joy Paquin (2000 : 1) ให้ค านิยามว่า BBL คือวิธีการเชิงธรรมชาติ 
มีการสร้างแรงจูงใจ และการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นแนวคิด
แนวหนึ่งที่มีค าถามว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้สมองเรียนรู้ได้ดีที่สุด  

Nicola Call (2003 : 9) ได้ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า  BBL คือการเรียนรู้ที่อธิบาย
ถึงการประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับสมองมาช่วยผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ที่
ถาวรมากที่สุด ถ้าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของBBLก็สามารถน าความรู้ แนวคิด 
หรือทฤษฎีที่หลากหลายเหล่านั้นไปใช้ เพ่ือฝึกหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้   

Renate Nummela และ Geoffrey Caine (2004 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ทองบ่อ, 2555 : 51) 
ได้อธิบายว่าการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของโครงสร้างและ
หน้าที่การท างานของสมอง หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการท างานเป็นปกติ การเรียนรู้ก็ยังจะ
เกิดขึ้นต่อไป  ทฤษฎีนี้เป็นสหวิทยาการเพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดซึ่งมาจากงานวิจัยทาง
ประสาทวิทยากับค ากล่าวที่ว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งเป็นค ากล่าวที่ถูกต้อง  เพราะในความเป็น
จริงคนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ ทุกคนเกิดมาพร้อมสมองที่มีหน้าที่เหมือนผู้ด าเนินการที่มีพลัง
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มหาศาล แตอ่ย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองถูกกีดกัน ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่ หรือถูกลงโทษจากรูปแบบของการให้การศึกษาแบบเดิมๆ 

อัครภูมิ  จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา (2550 : 234) ได้กล่าวว่า  การเรียนรู้ตามแนวสมอง
เป็นฐาน  คือ  การท าความเข้าใจหรือมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้  โดยอิงอาศัยความรู้ความเข้าใจ
จากการท างานของสมอง ทัศนะท่ีมีต่อการเรียนรู้เช่นนี้ท าให้การจัดการเรียนรู้วางอยู่บนฐานของความ
สนใจและการใคร่ครวญว่าปัจจัยใดบ้างที่ท าให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง หรือว่าสมองมีปฏิกิริยาตอบ
รับต่อการเรียนการสอนแบบใด     

สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (2550 : 12-13) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน เป็นการน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละช่วงวัย   

จากข้อมูลความเป็นมาและความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  สามารถ
สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับการท างานของสมอง  โดยอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของสมองที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ซึ่งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่าง ๆ  อันส่งผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ของสมอง เพ่ือให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.2 หลักการส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 ปรากฎมีนักการศึกษาชาวต่างชาติและนักการศึกษาไทยได้ศึกษาและอธิบายหลักการส าคัญ
ของการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ 

Renate Nummela และ  Geoffrey Caine Renate Nummela และ  Geoffrey Caine 
(2004 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ทองบ่อ, 2555 : 51-52) ได้แนะน าหลักการส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานโดยไม่ใช่ให้ใช้เพียงข้อเดียวแต่ให้เลือกใช้ข้อที่ท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นมากที่สุดและการ
เรียนการสอนบรรลุผลสูงสุดเท่าใดก็ได้ เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้คร ูมี 12 ประการ ดังนี้ 

1. สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ แต่ละระบบมีหน้าที่ต่างกัน มีสมองเป็นผู้ด าเนินการที่ 
สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยผสมผสานทั้งด้านความคิด  ประสบการณ์    
และอารมณ์ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถชิมอาหารพร้อมกับๆ ได้กลิ่นของ
อาหาร เป็นต้น การกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งย่อมส่งผลกับส่วนอ่ืนๆด้วย การเรียนรู้ทุกอย่างมี
ความส าคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพย่อมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2. การเรียนรู้มีผลมาจากด้านสรีรศาสตร์ ทั้งสุขภาพพลานามัย การพักผ่อนนอนหลับ   
ภาวะโภชนาการ อารมณ์ และความเหนื่อยล้า ซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อการจดจ าของสมอง ครูควรให้
ความใส่ใจ มิใช่สนใจเฉพาะความรู้สึกนึกคิดหรือสติปัญญาของผู้เรียนเพียงด้านเดียว 

3. สมองเรียนรู้โดยการหาความหมายของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ การค้นหาความหมายจึงเป็น 
สิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด สมองจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลในส่วนที่เหมือนกันและค้นหาความหมายเพื่อตอบสนอง 
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ต่อสิ่งเร้าที่เพ่ิมขึ้นมา ดังนั้นการสอนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องยอมรับว่าการให้ความหมายของ    
สิ่งต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลและความเข้าใจของผู้ เรียนย่อมอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์แต่ละคนด้วย 

4. สมองได้ค้นหาความหมายโดยการค้นหารูปแบบ (Pattern) ในสิ่งที่เรียนรู้ การค้นหา 
ความหมายเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบแผน ขั้นตอน การจัดระบบข้อมูล เช่น 2+2=4 หรือ 5+5=10 
แสดงว่า ทุกครั้งที่บวกเลข ผลลัพธ์จะเพ่ิมข้ึนตามจ านวน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบแผนของความรู้ได้
และตรงกันข้ามเมื่อผู้ เรียนไม่ได้เรียนรู้ สมองก็ย่อมจะเรียนรู้ได้น้อยลง  แบบแผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ จึงต้องเชื่อมโยงความคิดที่กระจัดกระจายและข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาจัดเป็น
ความคิดรวบยอดได้ 

5. อารมณ์มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก อารมณ์เป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้แบบแผน  
ผู้เรียนไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากความรู้ความเข้าใจได้ อารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ความสร้างสรรค์ การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติ 

6. กระบวนการทางสมองเกิดขึ้นทั้งในส่วนรวมและส่วนย่อยในเวลาเดียวกัน หากมองข้าม 
ส่วนรวม หรือส่วนย่อยไปส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ยาก 

7. สมองเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการสัมผัส การจับต้อง และการลง 
มือกระท าจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ หากได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมมากเท่าใด จะยิ่งเพ่ิมการ
เรียนรู้ให้มากข้ึนเท่านั้น การเรียนรู้จากการบอกเล่า การจัดตามค าบอก และการฟังอย่างเดียว อาจท า
ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ย่อมส่งผลให้สมองเกิดการเรียนรู้น้อยลง 

8. สมองเรียนรู้ได้ทั้งในขณะรู้ตัวและไม่รู้ตัว ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้จากการได้รับ 
ประสบการณ์และสามารถจดจ าได้ โดยไม่เพียงแต่ฟังจากคนอ่ืนบอกอย่างเดียว นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
ต้องการเวลาเพ่ือจะเรียนรู้ด้วย รวมทั้งผู้เรียนยังจ าเป็นต้องรู้ด้วยว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไรเท่าๆ กับจะ
เรียนรู้อะไร 

9. สมองใช้การจ าอย่างน้อย 2 ประเภท คือ การจ าที่เกิดจากประสบการณ์ตรงและการ 
ท่องจ า การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และได้สัมผัสเรียนรู้
โดยตรงย่อมให้ผลดีกว่าการเรียนรู้แบบท่องจ า ซึ่งผู้เรียนจะไม่สามารถให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากสิ่งที่
ท่องจ ามาได้ 

10. สมองเข้าใจและจดจ าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเกิดจากประสบการณ์ 

11. สมองจะเรียนรู้มากข้ึนจากความท้าทายและการไม่ข่มขู่ บรรยากาศในชั้นเรียนจึงควรจะ 
เป็นการท้าทายแต่ไม่ควรข่มขู่ผู้เรียน 

12. สมองแต่ละคนเป็นลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้จึงเป็น 
เอกลักษณ์ส่วนบุคคล ในกระบวนการเรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ บาง
คนชอบเรียนเวลาครูพาไปดูของจริง แต่บางคนชอบนั่งฟัง ชอบจดบันทึก บางคนชอบบรรยากาศ
ห้องเรียนเงียบ ๆ แล้วจะเรียนได้ด ีแต่บางคนชอบให้มีเสียงเพลงเบา ๆ ทั้งนี้เพราะสมองทุกคนต่างกัน 



22 

 

 

 

ดังนั้น Renate Nummela และ Geoffrey Caine (2004 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ทองบ่อ, 2555 
: 52-53) จึงได้สรุปการเรียนรู้ของสมองไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการเรียนรู้เนื้อหา ข้อมูล ขั้นตอน และวิธีการต่างๆ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย สิ่งที่เรียนมี

ประโยชน์ และมีคุณค่าต่อผู้เรียน ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจที่ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้และมีศรัทธาต่อ
สิ่งที่เรียนรู้ 

3. การเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเข้ากับการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 

พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 119) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของสมองไว้ ดังนี้ 

1. สมองเกิดมาเพ่ือเรียนรู้  รักท่ีจะเรียนรู้และรู้วิธีเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองฝึกฝนจากความผิดพลาด  การแก้ไขความผิดพลาดจากสิ่งที่  

กระท าย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้  เพราะการกระท าและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นส่วนที่จ าเป็น
และเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งที่ฝึกปฏิบัติ  เพราะเม่ือฝึกหัด สมองก็สร้างเส้นใยประสาท (dendrite)  
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ 

4. การเรียนรู้จะต้องใช้ระยะเวลา เพราะจ าเป็นต้องมีเวลาให้เส้นใยประสาทแตกแขนง  
และเชื่อมโยงกัน  ดังนั้นจึงเห็นว่าการใช้เวลาในแต่ละคนไม่เท่ากัน 

5. หากผู้เรียนไม่ได้ใช้สมอง  ย่อมจะสูญเสียเซลล์ส่วนนั้นไป  เนื่องจากเส้นใยประสาท  
และช่องว่างที่เกิดจากการถ่ายทอดกระแสประสาท (synapse) สามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้งาน       
จึงย่อมสูญเสียไปถ้าไม่ได้ใช้งาน 

6. อารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้  การคิด  และการจ าของสมอง    
ความกลัว ความไม่แน่ใจ ความสงสัยตนเอง และอ่ืนๆ กีดกันไม่ให้สมองเรียน คิดและจ าได้โดยสะดวก 
ในทางตรงกันข้ามความเชื่อม่ัน ความสนใจ และอ่ืนๆ ช่วยสมองให้เรียนรู้ คิดและจดจ าได้ดี 

7. ผู้เรียนทุกคนย่อมเกิดมาเพ่ือเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติเหมือนกัน 
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (2550 : 2) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ของสมองไว้ 12 

ประการ ดังนี้ 
1. สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีโอกาส 

สัมผัสรับรู้ 
2. สมองหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อรับรู้ได้ว่าความรู้นั้นมี 

ความหมายและมีความส าคัญกับตน 
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3. สมองเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีแบบแผน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการ 
น าเสนอสิ่งที่เรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือท าความ
เข้าใจ 

4. สมองเรียนรู้แบบองค์รวม ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่าง  
รอบด้าน เนื่องจากการรับรู้ของสมองเกิดขึ้นเป็นส่วนๆ แต่การเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงการท างานของ
สมองทุกส่วนรวมกัน 

5. อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้  บรรยากาศที่ 
อบอุ่น และสนุกสนานจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ 

6. ความส าเร็จเป็นเงื่อนไขที่สนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนความล้มเหลวเป็นเงื่อนไขที่ท าลาย 
การเรียนรู้ ดังนั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าเห็นว่าการท างานนั้นส าเร็จ ครูควรให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน 

7. การเรียนรู้เกิดข้ึนต่อทุกสิ่งทั้งสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและสิ่งที่ผ่านการรับรู้ไปโดยไม่ตั้งใจ 
8. การเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งในภาวะที่รู้ตัวและภาวะที่พ้นไปจากความส านึกรู้ การนอนหลับ 

พักผ่อนอย่างเพียงพอย่อมท าให้สมองอยู่ในภาวะพร้อมที่จะเรียนรู้ 
9. สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบจดจ าเพ่ือช่วยในการคิด ถ้าเรื่องที่เรียนจดจ าได้ง่ายย่อมจดจ าได้ 

มากและแม่นย าซึ่งจะน าไปสู่การคิดได้เร็ว 
10. การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ใน 

การเรียนรู้บางเรื่องอาจใช้เวลาไม่นาน แต่บางเรื่องอาจจ าเป็นต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน โดยค่อยๆ
บ่มเพาะความรู้เป็นขั้นเป็นตอน 

11. สมองเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด สมองของบุคคลทั่วๆ ไปมีเซลล์สมองถึง 100 ล้านล้าน 
เซลล์ ในช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ยังมีเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานในการเรียนรู้อีกเป็นจ านวนมาก  ดังนั้นผู้เรียน
จึงยังมีศักยภาพในการเรียนรู้อีกมากมายอย่างไม่มีขีดจ ากัด 

12. สมองของแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเรื่องการเรียนรู้กับ 
บุคคลอ่ืน ๆ 
 จากหลักการส าคัญของการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด        
อาจสามารถสรุปได้ว่า  สมองเป็นอวัยวะที่ท างานอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กันตลอดเวลามีลักษณะ
แบบองค์รวม  สมองของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน  การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจึงใช้
เวลาในการสร้างช่องว่างที่เกิดจากการถ่ายทอดกระแสประสาท และการเชื่อมโยงของเส้นใยประสาทไม่
เท่ากัน  ทั้งนี้สภาวะอารมณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพจึงล้วนแล้วแต่มีผลต่อ
การท างานของสมองและการเรียนรู้ทั้งสิ้น  การท้าทายเป็นการกระตุ้นสมองให้เกิดความอยากรู้  
สมองจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นพ้ืนฐาน  มีความหมายและสัมผัสได้โดยตรง  และพยายามค้นหาความหมาย
และจัดระบบสิ่งที่รับรู้ต่าง ๆ หากมีการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการปฏิบัติจะส่งผลให้
การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูง  สมองสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ผู้เรียนจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ในขณะเดียวกัน
หากสมองส่วนใดไม่ได้ถูกใช้งาน เซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเองในที่สุด 
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2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีตามแนวสมองเป็นฐาน 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยหรือสิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมองอันก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ว่ามีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน  ดังต่อไปนี้ 
Renate Nummela และ  Geoffrey Caine (อ้างถึ ง ใน ประสิทธิ์  ทองบ่อ ,  2555 : 53)         

ในภาวะที่ดีที่สุดของการใช้สมองของมนุษย์ คือการใช้ขีดจ ากัดความสามารถทางสมอง เพ่ือการ
เชื่อมโยงและการเข้าใจสิ่งที่เป็นเงื่อนไขสูงสุดในกระบวนการ  โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ที่จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ได้แก่ ประการแรกสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ (Orchestrated 
Immersion) คือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 
ซับซ้อน และเป็นประสบการณ์ที่แท้จริง  ประการต่อมาเพ่ิมความท้าทายและคลายความหวาดกลัว 
(Relaxed Alertness) คือพยายามก าจัดความกลัวของผู้เรียนและเพ่ิมเติมบรรยากาศที่ท้าทายให้มาก
ขึ้น และประการสุดท้ายกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Active Processing) คือการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นว่าจะเรียนรู้ได้โดยวิธีการใด หรือเรียนรู้อย่างไรด้วยประสบการณ์ตรง 

Eric Jensen (2005 : 34)  ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ 
กระบวนการเรียนรู้ของสมอง  อันประกอบด้วยข้อตกลง (เป้าหมายที่มุ่งเน้น ความสนใจและการ
กระท า) การท าซ้ า (การปูพื้น การทบทวน และการปรับปรุงแก้ไข) ปริมาณของสิ่งที่ป้อนเข้าไป (อัตรา 
ความลื่นไหล และขนาด) ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (รูปแบบ ความสัมพันธ์ และความรู้เดิม) การ
ควบคุมเวลา  (ช่วงเวลาของวัน และช่วงเวลาของการเรียนรู้) การแก้ไขข้อผิดพลาด (ความผิดพลาด 
การให้ผลสะท้อน และการสนับสนุน) และสภาวะอารมณ์ (ความปลอดภัย และสภาวะแห่งการพ่ึงพา
อาศัย) 

สุนทร  โคตรบรรเทา (2548 : 7 – 13 ) ได้ให้อรรถาธิบายถึงสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ดีโดยใช้สมองเป็นฐาน  ดังต่อไปนี้ 

1. บรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Atmosphere) มีความส าคัญต่อการเรียนรู้โดย   
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ท่านั่งที่สบาย  แสงและเสียง  สื่อการเรียนรอบข้าง  รวมทั้ง
ปัจจัยด้านผู้สอนที่สามารถอ านวยความสะดวกในการเรียน  ยั่วยุอารมณ์ในการเรียน รวมถึงสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนโดยไม่ให้มีการเย้ยหยันกันเกิดข้ึน   

2. การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning)  เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ และเจตคติของผู้เรียน  ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น  ถ้าหากผู้เรียนมีอารมณ์ใน
เชิงไม่ดี ผู้สอนจะต้องปรับแก้ไข แต่ถ้าหากผู้เรียนมีอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ผู้สอนควรดึงออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  เพราะจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดเป็นความจ าที่คงทน 

3. สมองกับการนอนหลับสนิท  (Deep Sleep) มีช่วงเวลาตั้งแต่ 4 – 10 ชั่วโมง แล้วแต่ 
บุคคล  ซึ่งหากผู้เรียนนอนหลับสนิท สมองจะได้พักผ่อนและประมวลข้อมูลได้ตามสบาย  โดยสมอง  
ได้มีเวลาท าความสะอาดจิตใจ  จัดเครือข่ายเซลล์สมองใหม่ และประมวลเหตุการณ์ทางอารมณ์ 

4. การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ (Goal Setting) ส่งผลต่อการส่งเสริมความสามารถและจูงใจ 
ไปสู่การท างานให้ประสบความส าเร็จ จะดีท่ีสุดเมื่อผู้เรียนเป็นผู้ตั้งเอง และมีลักษณะเป็นรูปธรรม 
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5. อุปสรรคการเรียนรู้ (Treats) ซึ่งประกอบด้วยด้านอารมณ์  ด้านการคิด ด้านวัฒธรรม 
และสังคม  และด้านร่างกาย อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะท าให้สมองของผู้เรียนรับรู้อาการตกใจหรืออันตราย
ดังกล่าว จึงส่งผลให้ความสามารถในการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การหาข้อมูลข่าวสาร การคิด
สร้างสรรค์  ทักษะการตัดสินใจลดต่ าลงได้ 

6. อาหารและโภชนาการ (Diet and Nutrition) ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จึงควร 
เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายผู้เรียน 

7. ความตั้งใจในการเรียนรู้ (Attention) ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตั้งใจเต็มที่ตลอดเวลา อาจมีการ 
ลดความเครียดเป็นบางระยะ  เพราะช่วงความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นเสนอเนื้อหาจนจบเนื้อหา
มีอยู่ประมาณ 20 – 25 นาทีเท่านั้น  

8. ระดับความคงทนในการเรียนรู้ (Retention  Rate Level) ขึ้นอยู่กับการได้รับข้อมูล 
ข่าวสารนั้น มีอัตราดังนี้  การอ่านร้อยละ 10  การได้ยินร้อยละ 20 การมองเห็นร้อยละ 30 การฟัง
และการเห็นร้อยละ 50  การฟังประกอบกับการเห็นและการพูดร้อยละ 70 การฟังประกอบกับการ
เห็น การพูดและการท าร้อยละ 90 

9. การเรียนรู้แบบเน้นและผ่อนคลาย (Focused and Diffused Learning) ควรกระท า 
สลับกันไป โดยมีการเน้นหรือมีใจจดจ่อ 20 – 25 นาที และเรียนแบบผ่อนคลาย  2 – 5 นาท ี      การ
ประมวลข้อมูลทางสมองจึงจะส่งผลดีที่สุด 

10. การเรียนรู้สามขั้นตอน (Input, Integration and Output) เป็นความเชื่อมโยงของ 
ปัจจัยป้อน  ปัจจัยด้านการบูรณาการ และปัจจัยผลผลิต  ซึ่งหากปัจจัยป้อนไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
กับชีวิตของผู้เรียน ปัจจัยผลผลิตก็ย่อมจะอยู่ในระดับต่ าด้วยเช่นกัน 

11. การฟักตัวในการเรียนรู้  (Incubation) เป็นกระบวนการเพ่ือให้แนวคิด  ความรู้        
และข้อมูลข่าวสารมีการชะลอตัวหรือการปล่อยทิ้งไว้ชั่วขณะจนกว่าจะมีการรู้แจ้ง 

12. คุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารที่ท าให้จ าได้ดีที่สุด (Qualities of Informations) ควรมี 
ความสัมพันธ์กับประสาทสัมผัส  อยู่ในบริบทของอารมณ์ มีคุณสมบัติโดดเด่นหรือแตกต่าง              
มีความสัมพันธ์อย่างหนักแน่น  มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอด  มีความส าคัญในทางส่วนตัว               มี
การท าซ้ าบ่อย และเป็นสิ่งแรกหรือสิ่งสุดท้ายในการเรียน 

พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 71 -79) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงไว้  ดังนี้ 

1. เมื่อสมองรับรู้ภาพและเสียงพร้อมกัน  โดยทั้งภาพและเสียงนอกจากจะมีความพิเศษใน 
ลักษณะของมันอันเป็นข้อมูลที่ดึงดูดสู่สมองได้จ านวนมหาศาลในคราวเดียวกันมากกว่าข้อมูลอ่ืนๆ 
แล้ว  การใช้ภาพและเสียงยังจะช่วยในกระบวนการเรียนรู้ได้ดีมากต่อการสร้างความเข้าใจระดับ
นามธรรม 

2. สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อสร้างแผนภาพความคิด  เพราะแผนภาพความคิดจะช่วยเรียบเรียง  
ความคิดท าให้เห็นความสัมพันธ์ในมิติที่ชัดเจนขึ้น เป็นการสะท้อนความคิดออกมาเป็นข้อมูลภาพ โดย 
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สมองก็มองเห็นภาพนั้นและรับรู้เข้าไปใหม่ เป็นการอ่านความคิดตัวเองจากภายนอกและเป็นการย้ าวงจร
ร่างแหของสมองที่ก าลังคิดอยู่ในขณะนั้น 

3. สมองเรียนรู้ได้ดีเม่ือผ่านการปฏิบัติ  เพราะเท่ากับเป็นการใช้ผัสสะรับข้อมูลทั้งในรูปของ 
ภาพ  เสียงและสัมผัส  ทั้งยังประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆ นับว่าเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงของ
ร่างแหเซลล์สมองมากกว่าเดิม รวมทั้งใช้ร่างแหวงจรในสมองไปพร้อมๆ กัน อันท าให้เกิดวงจรความจ า
หลายมิติรวมทั้งท าให้เกิดการตกผลึกเร็วขึ้น  นอกจากนี้การปฏิบัติมักมีเป้าหมายที่ชัดเจน  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิด “ความตั้งใจ” ขึ้นโดยอัตโนมัติอีกด้วย 

4. สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่คล้ายจริง ดังที่เรียกว่าสถานการณ์จ าลอง       
ซึ่งอาจท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์จ าลองผ่านการฟัง  ผ่านการอ่าน ผ่านการบูรณาการ
การฟังและการดู  รวมทั้งผ่านการลงมือท า  เช่น การจัดฉาก การแสดงบทบาทสมมติ และการปฏิบัติ
ทดลองต่างๆ เป็นต้น 

5. สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อท่องจ า ท าซ้ าและฝึกทักษะ  ซึ่งเจ้าของสมองจะได้ยินเสียงตัวเอง   
ได้ลงมือ  และเห็นสิ่งที่ตนเองท า  สิ่งที่ “ปรากฏ” จะกลายเป็นข้อมูลย้อนกลับไปในสมองใหม่อีก    
ถือว่าเป็นการลงมือสอนตัวเองด้วยตัวเอง และยังเป็นการเสริมเส้นทางเดินของวงจรเซลล์สมองให้มี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ Diane Connell (2005 : 33) ได้กล่าวเจาะลึกถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนที่มีผลต่อสมองไว้ ดังนี้ 

1. สภาพห้องเรียนที่ปลอดภัย เพราะก่อนที่สมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ของผู้เรียนจะรับข้อมูล 
ใหม่นั้น ระบบประสาทจะบอกกับสมองส่วนดังกล่าวว่าสิ่งนี้ “ปลอดภัย” ที่จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึก
ปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้สอนด าเนินการใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่ผู้เรียนทั้งหมดได้ร่วมกันพิจารณาตลอดเวลา 
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. ห้องเรียนที่มีการกระตุ้นหรือความท้าทาย  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมห้องเรียน  
ระหว่างวัน เช่น จัดกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นต้น จะช่วยให้เกิดความแตกต่าง
ขึ้นกับสมองและช่วยกระตุ้นสมองได้ 

3. วิธีสอนที่หลากหลาย โดยน าเสนอเนื้อหาให้แตกต่างกันตามแต่ลักษณะการเรียนรู้ใน  
ระหว่างวัน ได้แก่ การใช้พหุปัญญาที่หลากหลายตามที่พอจะเป็นไปได้ในบทเรียน การเข้าถึงความ
แตกต่างระหว่างสมองซีกซ้ายกับซีกขวา การใช้ภาพ  การใช้ระบบเสียง และการใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย จะช่วยให้เกิดความแตกต่างและกระตุ้นสมองได้  การเชื่อมโยงครั้งใหม่ใน
สมองก็จะเกิดข้ึน 

4. ระดับเสียงของผู้สอน  ควรใช้ควบคู่กับกระบวนการสื่อสารต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ 
ให้ก าลังใจอย่างชาญฉลาด ทั้งเป็นการกระตุ้นความตื่นเต้นของผู้เรียนขณะที่ผู้สอนได้สอนเนื้อหาใหม่
และเก่า รวมทั้งความมหัศจรรย์ของงานเพ่ือให้ระบบประสาทของผู้เรียนแจ้งให้สมองส่วนนีโอคอร์
เท็กซ์รู้ว่า “ถึงเวลาเรียนรู้” แล้ว 
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5. มือ ใบหน้า และท่าทางต่างๆของผู้สอน ประมาณร้อยละ 65 ของการสื่อสารเป็นแบบ  
อวัจนะภาษา ระบบสมองของผู้เรียนจะตีความจากสิ่งที่ครูสื่อสารไป และจะจัดเก็บอยู่ในรายการหาก
สิ่งที่ผู้สอนส่งไปให้ผู้เรียนนั้นปลอดภัยต่อการเรียนรู้ รวมทั้งถ้าข้อมูลเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ของบรรดาผู้เรียนเอง 

6. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนดื่มน้ า เนื่องจากสมองของมนุษย์ต้องการน้ า 3 – 5 แก้วต่อวันเพื่อ 
ควบคุมส่วนต่าง ๆ ได้อย่างดีที่สุด ร่างกายของทุกคนประกอบด้วยน้ าเป็นส่วนใหญ่  หากร่างกายและ
สมองผู้เรียนสูญเสียน้ าอาจท าให้เกิดอาการปวดศีรษะได้ และท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดต่ าลง
ได้  สมองต้องการระดับน้ าที่คงที่เพ่ือไปช่วยผลิตของเหลวที่ไขสันหลัง 

7. เคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน เพราะการออกก าลังกายช่วยเพ่ิมระดับเลือดและออกซิเจนให้กับสมอง 
8. งดใช้แสงฟลูออเรสเซนต์ เพราะแสงฟลูออเรสเซนต์มีผลท าให้ระดับของคอร์ติซอในเลือด 

เพ่ิมข้ึน โดยคอร์ติซอเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่บุคคลปล่อยออกมาเมื่อตนรู้สึกเครียด 
9. ลดระดับความเครียด เพราะการเครียดอยู่เสมอส่งผลกระทบที่เป็นไปในทางร้ายให้กับ 

สมองของผู้เรียน 
10. ให้ผลสะท้อนกลับตลอดทั้งวัน เนื่องจากการให้ผลสะท้อนกลับเป็นสิ่งที่สมองต้องการ  

และค้นหาเพื่อที่จะน ามาพัฒนาการเชื่อมต่อระบบประสาทให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 
 ด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ ดีตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น          
อาจสามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ได้แก่ สภาวะอารมณ์
และบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ปลอดภัย  ไม่สร้างความกดดัน ความกลัว หรือความเครียดให้แก่
ผู้เรียน  เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความหมาย  ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง  ความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้านโภชนาการ  และ
การพักผ่อน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อระบบความจ าและความตั้งใจต่อการเรียนแต่ละครั้ง  การท่องจ า 
การท าซ้ าและการฝึกทักษะเพ่ือให้เกิดความช านาญส่งผลให้เซลล์สมองมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือใช้พัฒนาตนเอง 
 
2.4 สมองกับการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ของสมองมนุษย์มีลักษณะการเรียนรู้และล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงล าดับขั้นการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น 

Eric Jensen (2000 : 33-38) ได้เสนอล าดับขั้นที่สมองเรียนรู้ได้ดีที่สุดเอาไว้  โดยแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมกรอบงานเพ่ือการเรียนรู้ใหม่ และเริ่มใช้สมองของผู้เรียนให้
เกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง ในขั้นนี้กระบวนการเรียนการสอน มักจะเน้นการทบทวนด้วยการ
น าเสนอเป็นภาพ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง หากผู้เรียนมีความรู้เดิมมาก่อนจะท าให้การเรียนรู้เร็วขึ้น 
เช่น การฟังเรื่องตลกที่หากผู้เรียนไม่รู้เรื่องเดิมมาก่อนอาจไม่ข าเลย เป็นต้น  
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2. ขั้นรับรู้  เป็นขั้นที่นิวรอนส์ในระบบประสาทจะท างานเชื่อมโยงกัน แหล่งข้อมูลในการรับรู้ 
ได้แก่ การอภิปราย การบรรยาย การใช้เครื่องมือทางการเห็น  การให้สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ การแสดงบทบาทตัวอย่าง การอ่าน การท าโครงการกลุ่ม การท า
กิจกรรมคู่ และอ่ืนๆ ดังนั้นการให้ผู้เรียนเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้ ก็ควรให้ผู้เรียนได้พูดได้ปฏิบัติด้วย 
เนื่องจากสมองจะซึมซับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนเล็กๆมาประสานต่อกันได้ การให้รูปแบบและ
ประสบการณ์จะท าให้สมองของผู้เรียนรับรู้ ได้มากขึ้น จนกระทั่งสามารถจับข้อมูลส าคัญได้ สมอง
อาจจะสร้างเงื่อนไข และการรับกฎเกณฑ์โดยรวม ซึ่งผู้เรียนอาจปรับได้ บ่อยครั้งที่มักพบว่าทั้งในชั้น
เรียนและในโรงเรียน สิ่งที่ครูสอนอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องให้
สมองของผู้เรียนรับรู้และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง สัดส่วนของเวลาที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติและพูดควรมีมากกว่าการนั่ง และการฟัง ครูส่วนใหญ่มักจัดเวลาให้ผู้เรียนน้อยมากใน
การปฏิบัติการทดลอง การอภิปราย การทบทวนความรู้ ดังนั้นผลที่ได้รับก็คือต้องมาสอนกันใหม่ 
มาตรฐานการศึกษาต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น มีการคิดวิเคราะห์ และขยายเนื้อหา
สาระที่เรียน แต่ในทางตรงกันข้าม ครูกลับไม่ขยายกรอบเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่กว้างขึ้น  

3. ขั้นขยายรายละเอียดเพ่ิมเติม  เป็นขั้นที่ช่วยลดช่องว่างส าคัญในการเรียนการสอน         
อันได้แก่ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ครูอธิบายกับสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจ ครูต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเข้าใจสิ่ง
ที่เรียนได้ลึกซึ้งขึ้น และได้ข้อมูลย้อนกลับด้วยกลวิธีให้ความหมายโดยนัยที่ชัดเจน (Explicit) ให้การ
แก้ไขควบคู่กับการสอน โดยหลักการของการคิดอย่างมีวิจารญาณ การขยายความโดยนัยหรือโดยตรง 
เป็นเรื่องส าคัญในขั้นตอนนี้ กลวิธีที่ให้ความหมายอย่างชัดเจนหรือโดยตรง ได้แก่ การให้ค าเฉลย     
การตรวจสอบ การย่อความหรือสรุปความ การให้ข้อมูล ส่วนการให้ความหมายโดยนัย ได้แก่ การเล่น
บทบาทสมมติ การไปศึกษานอกสถานที่ การใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริง การขยายรายละเอียด
เพ่ิมเติมในสิ่งที่เรียนรู้ จะช่วยให้สมองผู้เรียนมีโอกาสได้จัด วิเคราะห์ ตรวจสอบและเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้น 
การท างานของระบบประสาทจะพัฒนาได้โดยการลองผิดลองถูก ยิ่งมีการทดลองฝึกปฏิบัติและได้
ข้อมูลย้อนกลับมากขึ้นเท่าใด คุณภาพในการท างานของสมองก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น การเรียนโดยการ
ท่องจ าอาจจะช่วยให้สามารถท าคะแนนในการสอบได้ แต่อาจจะไม่ท าให้สามารถคิดในระดับสูงได้ 
ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรได้ข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรู้ให้มากอย่างพอเพียง แล้วการเรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ ก็จะ
ตามมาเอง ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือ การมีโอกาสได้ทบทวนและประเมินงานของตนเองและ
ของผู้อื่น พร้อมทั้งได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นเรื่องเป็นราวด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  

4. ขั้นสร้างความทรงจ า เป็นขั้นที่มีความจ าเป็นแม้จะมีการให้กระบวนการขยายรายละเอียด 
ด้านการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลอง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน แต่ความ
ทรงจ าที่เกิดขึ้นอาจดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเก็บกักความทรงจ านั้นๆ ของแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน เช่น การพักผ่อนที่เพียงพอ ระดับของอารมณ์ บริบท 
อาหาร ครูภาพและปริมาณของการเชื่อมโยงระดับของสมอง สภาวะของผู้เรียน และความรู้เดิม      
เป็นต้น การพักผ่อนอย่างพอเพียงจะช่วยให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในการ
รวบรวมข้อมูล อาหารที่ดีมีประโยชน์ก็สามารถท าให้ร่างกายได้รับสารที่ช่วยให้ความจ าดีได้  
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5. ขั้นบูรณาการเพื่อน าไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะสามารถระลึกถึงสิ่งที่เรียนรู้ และน าไปใช้ได้  
ขั้นตอนที่ถือว่าส าคัญที่สุด คือ ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งครูต้องตระหนักเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้อันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตามที่คาดหวัง  
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ด้วยการพูด และการปฏิบัติกิจกรรม 

สอดคล้องกับ พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 124 - 125) ที่ได้ชี้แจงให้เข้าใจ
ถึงล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ไว้ ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่เคยรู้มาก่อนแล้วหรือความรู้เบื้องต้นที่มีอยู่แล้วใน 
สมองเป็นสิ่งส าคัญ  กล่าวคือผู้เรียนน าสิ่งใหม่เชื่อมเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ในสมองของตนเอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่
เกิดจากการมีประสบการณ์มาก่อน  นี่เป็นพ้ืนฐานเพ่ือจะให้ได้ความคิดรวบยอด  ทักษะและความรู้
ใหม่  ซึ่งประมวลกันข้ึนเป็นเรื่องใหม่ท่ีจะเรียนรู้ 

2. การศึกษา การทดลองและการลงมือท าซ้ าๆ ท าให้สมองรู้จักและคุ้นเคยกับความคิดรวบ 
ยอด ทักษะ และความรู้ใหม่ท่ีรับเข้ามานั้น 

3. การศึกษา การทดลองและการลงมือท าซ้ าๆ ให้มากยิ่งขึ้นจะท าให้เข้าใจความคิดรวบ 
ยอด ทักษะและความรู้ใหม่ได้ 

4. การท าซ้ ามากขึ้น  การอ่านและการฟังบรรยายทั้งหมดนั้นไม่ใช่จุดตั้งต้น แต่เป็น  
กระบวนการที่จะท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น การอ่านและการฟังบรรยายจะสามารถสะท้อน 
วิเคราะห์ อธิบาย เปรียบเทียบความคิดรวบยอด ทักษะและความรู้ของเรื่องที่ก าลังเรียนรู้กับเรื่องอ่ืนๆ 
ได้  เป็นการเริ่มสู่ระดับการคิดสร้างสรรค์ 

5. การใช้ความคิดรวบยอด ทักษะและความรู้ไปในการประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ ในชีวิต   
การผสมผสานสิ่งที่รู้เข้ากับเรื่องที่ได้เรียนรู้อ่ืนๆ น าไปสู่การมีความคิดระดับที่สูงขึ้นและมีความคิด
สร้างสรรค ์

6. การขัดเกลาและปรับปรุงผลงานจากค าวิจารณ์ของตนเองและผู้อื่น ท าให้สามารถควบคุม 
และเข้าใจความคิดรวบยอด ทักษะและความรู้นั้นได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น  แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการ
เรียนรู้  หากเป็นเพียงพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป 
  นอกจากนี้ พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 165 - 167) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึง
วิธีที่สมองเรียนรู้ภาษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการรับและประมวลข้อมูลของสมองเกี่ยวกับความเข้าใจ  
ทางภาษาและการแสดงออกซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองเป็นหลัก  และเกิดขึ้นเองแน่นอนโดยอาจ
ใช้เวลากว่าจะแสดงออกในแต่ละคนไม่เท่ากัน  ดังนั้นการพยายามสอนให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน เขียน 
และฟังได้เท่าๆ กันทั้งชั้นพร้อมกัน  จึงเป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นจริง  เพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีสมองผู้ใด
สามารถเรียนรู้ได้ในอัตราความเร็วและคุณภาพที่เท่ากันได้   

2. การน าผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฟัง  โดยการอ่านให้ฟัง  และการให้อ่านใน 
เรื่องที่น่าสนใจ  ซึ่งเป็นเรื่องความเป็นจริงใกล้ตัว  ผู้สอนควรสังเกตด้วยว่าเรื่องที่ผู้ใหญ่คิดว่าควรจะ
อ่านให้ฟังมักไม่อยู่ ในความสนใจของผู้ เรียน  เนื่องจากสมองย่อมแสวงหาความหมายตาม
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ประสบการณ์ของตน (search for meaning) และรวมทั้งสมองจะท างานได้ดียิ่งเมื่อมีอารมณ์ก ากับ
อยู่ขณะเรียนรู้ (the emotional brain) 

3. การอ่านให้ฟัง การเล่าให้ฟัง การสื่อเรื่องราวด้วยรูปแทนการอธิบาย การใช้หนังสือที่มี 
การใช้ภาษาที่ดีน ามาถ่ายทอดโดยการอ่านอย่างเป็นจังหวะจะโคน  ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้เองเกี่ยวกับค า 
ความหมายของค า การสะกดและการออกเสียงค า เมื่อสามารถพูดหรือเขียนได้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างดี จะใช้ค าได้หลากหลายโดยการเลียนแบบจากสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟังและได้อ่าน 

4. การอ่านให้ฟัง เน้นความส าคัญของลีลาและรูปแบบภาษาต่างๆ เป็นต้นแบบการอ่าน  
ออกเสียงที่ดี หรือหาต้นแบบที่ดีมาอ่านให้ผู้เรียนฟัง  การบันทึกเสียงต้นแบบไว้ในสมองของผู้เรียนนั้น
เป็นสิ่งส าคัญ ผู้เรียนจะเลียนแบบหรือคิดค้นพัฒนาการอ่านให้ดีได้ แต่การให้ผู้เรียนอ่านแล้วต าหนิ
ส่วนผิด ไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ของสมอง 

5. การน าเสนอประสบการณ์ภาษาทางเสียง ภาพ ตัวหนังสือและท่าทาง รวมทั้งการป้อน  
ข้อมูลเข้าสู่สมองตามสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย สมองจึ งจะเกิดความเชื่อมโยง
กับสิ่งที่เรียนรู้นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ดนตรี จังหวะ ท านอง การเคลื่อนไหวและท่าทางร่ายร า  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษา  
ส าหรับผู้เรียนวัยนี้  การสอนผ่านการอ่านและการท าแบบฝึกจ านวนมากเพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการ
เรียนรู้ของสมอง 

7. การอ่านดังๆ เป็นการแสดงออกหรือบูรณาการความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาที่มีอยู่ใน  
สมองออกมา  ข้อบกพร่องต่างๆ จะปรากฏออกมาก็โดยผ่านการอ่านออกเสียง  ส่วนการอ่านในใจ 
เป็นการอ่านเอาเรื่องที่มีประสิทธิภาพ  เพราะความเงียบท าให้เกิดสมาธิ  ตาที่อ่านข้อความจะท าให้
เกิดความรับรู้และสมองจะสร้างจินตนาการไปตามข้อความนั้น  ดังนั้นการอ่านเงียบๆ จึงถือเป็น
กุญแจส าคัญของการพัฒนาภาษาของผู้เรียน โดยท าให้ผู้เรียนเป็นนักอ่านต่อไป 

8. เมื่อผู้เรียนเริ่มอ่านออกเขียนได้แล้ว  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกเรียบเรียงความคิด       
วาดโครงความคิดและฝึกการเขียน การฝึกแบบนี้จัดเป็นการเชื่อมโยงวงจรในสมองที่ได้มาจากการ
อ่านและการฟังเข้าด้วยกัน 

9. การใช้ภาษาเป็นการฝึกใช้เหตุผลและพัฒนาวิธีคิด  อย่าด่วนตัดสินว่าภาษาเป็น  
“วิชาการ” ที่ส าเร็จรูปตายตัวที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้โดยปราศจากชีวิตจิตใจ ความยากของการเรียนรู้
ในช่วงวัยนี้อยู่ที่ผู้เรียนเริ่มมีศักยภาพทางภาษามากจนสามารถ“ล้อเลียน”  หรือ “เล่นค า” ได้ ถ้าครูมี
ความสามารถ มีคลังค า มีคลังข้อมูลภาษาหรือมีความแยบคายในเชิงโต้ตอบ  ย่อมจะสามารถพัฒนา
ภาษา รวมทั้งระบบวิธีคิดด้านการใช้เหตุผลของผู้เรียนไปได้อย่างดี 

อีกทั้งยังได้ชี้แจงให้เข้าใจถึงวิธีการที่สมองเรียนรู้การเขียนไว้ ตามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ (พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร, 2550 : 163 - 164) 

1. การเขียนเป็นเครื่องมือการสื่อสาร  การจัดระบบความคิด การพัฒนาความคิดและการ 
จดจ า  โดยครูต้องไม่บังคับให้เขียน  การจ าได้จะเป็นที่มาของการอ่านอย่างเข้าใจและเพลิดเพลิน 
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2. ผู้เรียนควรมีโอกาสเขียนเพ่ือสะท้อนการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงการเขียน 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิทาน เรื่องเล่า บทร้อยกรอง และการเล่าประสบการณ์ด้วย 

3. การน าเสนอผลงานเขียนของผู้เรียน  โดยวิธีการต่างๆ ย่อมเป็นไปเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ 
ของการเขียนว่าเขียนท าไม เพ่ือให้ใครอ่าน ผู้เรียนควรเขียนได้หลากหลายรูปแบบ โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับเนื้อหา  เช่น  การเขียนบทร้อยกรอง  การเขียนเรื่องราว การเขียนรายการ การเขียน
ป้ายฉลาก การเขียนค าอธิบาย การเขียนข่าว การเขียนบัตรเชิญ และการเขียนค าแนะน า เป็นต้น 

4. การฝึกฝนให้เขียนด้วยความเชื่อมั่น ความชัดเจนและความคล่องแคล่วนับเป็นสิ่งจ าเป็น   
การสอนให้ผู้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความคิดกับสิ่งที่เขียนลงไป  ผู้เรียนควรเข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างการพูดกับการเขียน  และควรได้เรียนรู้ถึงจุดมุ่งหมายและภาระหน้าที่ของการเขียนด้วย 

5. การเรียนรู้วิธีการวางแผนการเขียนเป็นสิ่งส าคัญ  ผู้เรียนต้องฝึกเขียนสิ่งที่ตนคิดลงบน  
กระดาษ ในบางกรณีผู้สอนและผู้ปกครองควรช่วยแนะน าอย่างใกล้ชิด  แสดงให้ผู้เรียนดูว่าการเขียน
สิ่งที่คิดอาจท าได้โดยวิธีใด เพ่ือจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและเขียนได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนควร
มีโอกาสทดสอบอ่านสิ่งที่ตนเขียนด้วย  และสนทนากันว่างานเขียนนั้นเป็นอย่างไร  การตัดสินเพียงว่า
สิ่งที่เขียนใช้ได้หรือไม่จะไม่มีประโยชน์เท่ากับอธิบายว่าจะพัฒนางานเขียนนั้นให้ดีขึ้นได้อย่างไร  
รวมทั้งควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกเลือกค าศัพท์ที่จะใช้แทนความรู้สึก ความคิดและ
จินตนาการหรือข้อมูลความจริงต่าง ๆ  

6. การคัดลายมือ ควรเริ่มต้นเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบไปแล้ว  ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องเริ่มพร้อมกัน   
เหตุผลที่ผู้เรียนควรพัฒนาลายมือ เนื่องจากผู้เรียนเริ่มโตขึ้นและเป็นตัวของตัวเอง  จึงควรกระตุ้นให้
ควบคุมลายมือให้ดีและสะกดให้ถูกต้อง  รวมทั้งผู้เรียนควรฝึกการจับดินสอให้ถูกต้องด้วย 

จากเรื่องสมองกับการเรียนรู้ ตั้งแต่ล าดับขั้นการเรียนรู้ของสมองมนุษย์  จนถึงวิธีที่สมอง
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น ภาษาและการเขียน เป็นต้น อาจสามารถสรุปได้ว่าสมองมีการเรียนรู้ตามล าดับ 
โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมผ่านการทบทวนความรู้เดิม  แล้วเปิดรับสิ่งใหม่และเชื่อมโยงกับสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วในสมอง  หลังจากนั้นก็ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและท าซ้ าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ      
แล้วน าความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขความรู้หรือทักษะเหล่านั้นให้
ดียิ่งขึ้นตามค าแนะน าที่ได้รับ  

ส่วนวิธีการที่สมองเรียนรู้ภาษา แต่ละบุคคลย่อมใช้เวลาการเรียนรู้แตกต่างกัน ซึ่งสมองเริ่ม
เรียนรู้จากการฟังก่อนเป็นอันดับแรก และการเรียนรู้ด้วยภาพและเสียงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
การเสริมจังหวะหรือท านองเข้าไปในการอ่านจะช่วยให้สมองเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  หลังจากนั้นผู้เรียนจะ
เริ่มพัฒนาการอ่านของตนเอง โดยเริ่มจากการอ่านออกเสียงแล้วพัฒนาไปสู่การอ่านในใจและอ่านเอา
เรื่องต่อไป เช่นเดียวกับการเขียน ที่ต้องเริ่มจากความพึงพอใจที่จะเขียนก่อน แล้วจึงจะพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การเขียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยการอ่านเพ่ือให้ผู้ เรียนสะสมคลังค าและน าไป
พัฒนาการเขียนของตนเองได้ต่อไป  
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2.5 สมองวัยประถมศึกษาตอนปลาย (10 - 12 ปี) 
พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 43 - 48) ได้อรรถาธิบายถึงพัฒนาการของ

สมองวัย 10 ปี ขึ้นไปซึ่งสามารถสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. สมองของผู้เรียนที่เข้าสู่วัยประถมปลาย มีพัฒนาการสมบูรณ์มากเกือบร้อยละ 80 แล้ว   

ส่วนที่ยังโตไม่พอคือบริเวณส่วนหน้าสุดของสมองส่วนหน้า (prefrontal lobe) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการคิด การตัดสินใจและระบบเหตุผล  และส่วนคอร์ปัสแคลโลซัม  ซึ่งจะท าหน้าที่เชื่อมโยงสมอง 
2 ซีกให้มีประสิทธิภาพ   

2. ความเร็วของกระแสประสาทเพ่ิมข้ึน 4 – 5 เท่า ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว 
ได้ดีมากขึ้นเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวได้ละเอียดซับซ้อนดี เช่น การเล่นดนตรี การเต้น 
การร าหรือการฟ้อน เป็นต้น เพราะการเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อน ผนวกกับเรื่องราวสามารถสร้าง
แรงจูงใจและความหมายแก่สมองได้อย่างดียิ่ง   

3. ผู้เรียนหญิงมักท างานละเอียดได้ดีกว่าผู้เรียนชาย 
4. การเรียนแบบเป็นฝ่ายรับหรือการนั่งเรียนนานๆ ไม่เหมาะกับผู้เรียนวัยนี้ 
5. สมองของผู้เรียนเป็นวัยที่ก้าวเข้าสู่การหาอัตลักษณ์ของตนเอง สามารถไหลไปตามกระแส 

ได้อย่างรวดเร็ว และรู้จักการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น 
6. สมองเริ่มหาทางลัดของกระบวนการเรียนรู้  สามารถโยงข้อมูลที่เป็นนิยามหรือ  

“นามธรรม” ได้มากขึ้น  สามารถเข้าใจข้อมูลใหม่ๆ บนพื้นฐานของความรู้เดิมได้เป็นอย่างดี 
 ส านักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2552 : 2 – 15 ) ได้สรุปถึงความส าคัญ
ของพัฒนาการทางสมองวัย 9 – 12 ปี ไว้ เป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อเข้าสู่วัยประถมปลาย  สมองของผู้เรียนจะมีพัฒนาการสมบูรณ์ถึงเกือบร้อยละ 80 
2. ส่วนหน้าสุดของสมองส่วนหน้า (prefrontal) อยู่ในระยะพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งเป็นบริเวณ 

สมองส่วนที่ใช้ท างานด้านการคิด การตัดสินใจ ระบบเหตุผล และส่วนคอร์ปัสแคลโลซัมที่มีหน้าที่
เชื่อมโยงสมองทั้ง 2 ซีก ซ้ายกับขวาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สมองผู้เรียนวัยนี้สนใจอย่างยิ่งท่ีจะหาต้นแบบที่เหมาะสม  หรือวีรบุรุษในใจที่จะน ามา 
เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมและอารมณ์ที่ตนคิดว่าเหมาะสมที่สุด เพราะวัยนี้ก าลังพัฒนาความรู้จัก
ตนเอง อาจสรุปได้ว่าต้นแบบด้านความคิด การกระท า และสิ่งที่สนใจต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้
นต่อกระบวนการเรียนรู้  ดังนั้น จึงควรเน้นการเสนอต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้เรียน เพราะถ้าพบต้นแบบไม่ดี
ในช่วงนี้อาจท าให้ผู้เรียนสับสน และเดินทางผิดได้ 

4. ความเร็วของกระแสประสาทเพ่ิมขึ้น 4–5 เท่า ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ตีความ แสดงออก 
ด้านการเรียนรู้ และลงมือกระท าสิ่งต่างๆ ได้ดีมากขึ้น คลื่นความถี่ของสมองมีความใกล้เคียงกับสมอง
ผู้ใหญ่แล้ว  ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถรับมือกับการเรียนรู้ได้ดีข้ึน 

5. ผู้เรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดีขึ้น  เมื่ออายุ 10 – 12 ขวบ ผู้เรียน 
สามารถใช้ร่างกายได้เทียบเท่าผู้ใหญ่  การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหรือรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถท าได้ดี
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนผนวกกับเรื่องราวที่ปรากฏในเนื้อหาของนาฏศิลป์นั้น ย่อม
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สร้างแรงจูงใจและความหมายต่อสมองอย่างยิ่ง ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ท่วงท่าขึ้นด้วยตนเองได้อย่าง
น่าสนใจ 

6. การคิดแบบนามธรรมเริ่มชัดเจน มีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเพ่ิมทางเลือก 
ส าหรับผู้เรียนที่จะเลือกตามความสนใจของตน บรรดาผู้เรียนต้องการโอกาสที่จะแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์แก่เพ่ือนฝูง  และอาจไหลไปตามกระแสสังคมได้โดยง่าย จึงต้องระวังไม่ให้สื่อที่รุนแรง
มอมเมาความคิดของผู้เรียนได้ 

7. สมองผู้เรียนวัยประถมปลายก าลังสนใจรายละเอียดของสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างจริงจัง   
เพ่ือพัฒนาความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและความชัดเจนด้านบุคลิกภาพของตนเอง และเพ่ือหาความ
แตกต่างของตนเองกับผู้อ่ืน ในที่สุดผู้เรียนจะค้นพบความชอบของตนเอง 

8. การปลูกฝังความส านึกในศิลปะท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งสามารถท าได้โดย  
การเชื่อมโยงกับการออกแบบในท้องถิ่น  โดยผู้เรียนวัยนี้ยังไม่ใช่วัยรุ่นที่แท้จริง สมองจึงยังไม่ถูก
รบกวนและจิตยังบริสุทธิ์พอที่จะรับความหลากหลายของงานออกแบบท้องถิ่นได้โดยไม่นิยามว่าเป็น
เรื่องล้าสมัย 

9. การพัฒนาผู้เรียนวัยนี้อยู่ที่การฝึกฝนมากและรู้เหตุผลว่าท าไปท าไม  ครูสอนวิชาต่างๆ  
ควรเน้นให้ผู้เรียนมีการจัดระบบ การจัดระเบียบและวิธีการที่แน่นอน  โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็น
รูปธรรม การบันทึกความคิดขั้นตอนต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ถกเถียงและรับรู้ความส าคัญ
ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบใช้ส าหรับความคิดจริง ๆ ถ้าผู้เรียนถูกกดดันให้อยู่ในสังคมที่
การเรียนรู้ไม่น่าสนใจ  โจทย์น่าเบื่อ ไม่สะท้อนความสนใจ จะน าผู้เรียนไปสู่ความรู้สึกที่ว่าตนเองด้อย
ประสิทธิภาพและอาจส่งผลให้เกลียดการเรียนได้ 

พัฒนาการทางสมองของผู้เรียนวัย 10 – 12 ปี ตามที่ได้ชี้แจงทั้งหมดนี้  อาจสามารถสรุปได้
ว่าสมองของผู้เรียนวัยนี้ก าลังพัฒนาถึงร้อยละ 80 มีความเร็วในกระแสประสาทเพ่ิมขึ้น 4 – 5 เท่า  
แต่ส่วนหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เพ่ิงอยู่ในระยะพัฒนาเบื้องต้น โดยเป็นสมองส่วนที่ใช้เพ่ือการท างาน
ด้านการคิด การตัดสินใจและระบบเหตุผล  ซึ่งสมองของผู้เรียนวัยนี้มักใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่มาก         
จึงสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้มากขึ้น  และต้องการที่จะหาอัตลักษณ์และความแตกต่างของ
ตนเองจากผู้อ่ืนโดยผ่านต้นแบบที่ดี  รวมทั้งชื่นชอบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนประกอบเรื่องราวอย่าง
นาฏศิลป์และท าได้ดีไม่แพ้วัยผู้ใหญ่ทีเดียว 

 

2.6 แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานนั้นไม่ได้มีการก าหนดล าดับขั้นตอนหรือรูปแบบที่

ตายตัว  ดังที่  Eric Jensen (2000 : 310-314) ได้ชี้แจงไว้ว่า กลยุทธ์ในการออกแบบการเรียนรู้ตาม
แนวสมองเป็นฐานนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัว  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับ
ตัวแปร เช่น พ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์  วิธีพิเศษต่าง ๆ  และประเภทของทักษะในการสอน เป็น
ต้น  ถือได้ว่าการออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญมากกว่ารูปแบบที่ตายตัว  ดังนั้น  Eric 
Jensen จึงได้น าหลักการเรียนรู้ของสมองมาก าหนดเป็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสมองเป็นฐาน โดยเสนอไว้  7 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
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1. ขั้นก่อนเตรียมความพร้อม (Pre – exposure)  เป็นช่วงเวลาที่ให้สมองเห็นภาพรวมของเรื่องที่ 
จะเรียนรู้ใหม่  และเตรียมพร้อมสมองก่อนเข้าสู่การเรียนรู้  ซึ่งสามารถกระท าได้ โดยติดแผนภาพความคิด
สรุปหัวข้อที่จะต้องเรียนให้ผู้เรียนได้เห็น  สอนทักษะการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการจ า ส่งเสริม
โภชนาการที่ดีให้กับสมอง  ประกอบด้วยการดื่มน้ าให้มาก ๆ ดูแบบอย่าง และรับมือกับการปฏิบัติ 
เห็นคุณค่าของตนเองและทักษะชีวิต  สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน่าสนใจ  
พิจารณาวัฏจักรเวลาของสมองในแต่ละวันรวมทั้งจังหวะเพ่ือให้ออกแบบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย  ค้นหาพื้นฐานและความสนใจของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และสนทนากันเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของแต่ละหน่วย  ออกแบบเพ่ือปลุกสมองทุก
ชั่วโมง เป็นต้นว่า ขีดเขียนด้านข้าง หรือการเขียนภาพหวัดๆ เพ่ือผ่อนคลาย ออกแบบกิจกรรมใน
สถานที่ที่ผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวได้โดยรอบ  โดยเลือกจากรายการที่มีการน าเสนออยู่ในสภาวะแห่ง
ความคาดหวังเชิงสร้างสรรค์  และอนุญาตให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนด้วย  สร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนและสังเกตสภาพของผู้เรียนที่ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีครูสอนในแต่ละบทเรียน 

2. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation)  เป็นช่วงแห่งการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรื่องใหม่ที่ 
จะเรียน  ซึ่งสามารถกระท าได้โดยสร้างประสบการณ์ที่เปรียบเสมือนว่า “เธออยู่ในที่แห่งนั้น” โดยให้
ผู้เรียนอยู่บนพ้ืนฐานของโลกแห่งความจริง  เตรียมสิ่งแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในหัวข้อนั้นๆ 
สามารถใช้การท าให้เห็นภาพรวมซ้ าๆ  ซึ่งวิธีที่ถือว่ายอดเยี่ยมคือการให้เห็นภาพที่ใหญ่ ๆ หา
ความหมายและความสัมพันธ์ของหัวข้อที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละคน  โดยที่ผู้เรียนจะต้องรู้สึกเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ก่อนที่ตนจะเกิดการซึมซับ แล้วส่งเสริมให้แสดงออกว่าตนรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือไม่
อย่างไรเพราะสมองเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเป็นพิเศษจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนเสมอ   จึงควร
เตรียมสิ่งทีเป็นของจริงโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม  ฝึกทดลองโดยไปออกภาคสนาม หรือ
สนทนากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ สร้างสหวิทยาการที่ซับซ้อนผูกไว้เป็นชุด ๆ และ
เตรียม “หลอกล่อ” เพ่ือสร้างความประหลาดใจ หรือท าให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นเล็กน้อยเพ่ือที่จะ
ผูกมัดอารมณ์ของผู้เรียน 

3. ขั้นเริ่มต้นและติดตั้งความรู้ (Initiation  and  Acquisition) เป็นช่วงของการให้ความรู้ 
แก่ผู้เรียนผ่านวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วยเตรียมการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การศึกษา
รายบุคคล หรือการทดลอง การทัศนศึกษา การสัมภาษณ์และการส่งผ่านการเรียนรู้  เป็นต้น  เตรียม
กิจกรรมที่ใช้พหุปัญญาหลากหลายด้านแต่ไม่ใช่ทั้งหมด มอบหมายให้กลุ่มหรือทีมวางแผนซึ่ง
ครอบคลุมการสร้าง การค้นหา การส ารวจหรือการออกแบบ  ดูแลห้องบรรยายหรือโรงละครเพ่ือมุ่ง
เสนอเรื่องที่แต่งล้อ ผลิตเพ่ือการค้าหรือจัดท าหนังสือพิมพ์ของห้องหรือโรงเรียน  เตรียมทางเลือกที่
เพียงพอที่ผู้เรียนจะมีโอกาสส ารวจค้นหาประเด็นโดยการใช้สิ่งช่วยเหลือพิเศษของพวกตน เช่น  ภาพ  
เสียงและการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีสามารถช่วยได้
มากในขั้นนี ้
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4. ขั้นกระท าอย่างละเอียด (Elaboration)  เป็นขั้นของกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ 
สติปัญญาการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกันเรียนรู้   ซึ่งสามารถกระท าได้โดย
เตรียมการสอบถามปลายเปิดและปลายปิดก่อนท ากิจกรรมแล้วโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ผ่านการฝึกหัดที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น  อ่านเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศด้านนอก 
ขณะที่ก าลังเรียนเรื่องระบบสุริยจักรวาล แล้วสนทนากันว่าวรรณกรรมเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์อย่างไร เป็นต้น  ให้ผู้เรียนออกแบบขั้นตอนการประเมินหรือเกณฑ์การประเมินส าหรับ
ตนเอง  เช่น เขียนข้อทดสอบ  ทบทวนแบบง่ายๆ หรือออกแบบแผนภาพความคิด เป็นต้น  ให้ผู้เรียน
ส ารวจหัวข้อทางอินเทอร์เน็ตหรือห้องสมุด  ดูแถบบันทึกภาพ ภาพนิ่งหรือการแสดงละครที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อ แล้วกระตุ้นการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยมีรายงานสรุปผลให้ทั้งห้องได้รับทราบหรือสร้าง
แผนภาพความคิดรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาหรือส่วนประกอบใหม่ๆ อาจ
ยึดถือนานาทัศนะหรือสภาของโรงเรียน การอภิปราย การประกวดเรียงความหรือการอภิปรายของ
คณะกรรมการ  ก าหนดระยะเวลาของการถามและการตอบโดยให้ผู้เรียนได้ทดลองสอนกันเองในกลุ่ม
เล็กๆ หรือน าเสนอในห้องเรียนหรือเป็นคู่ 

5. ขั้นทบทวนและผ่อนคลาย (Incubation  and  Memory  Encoding)  เป็นช่วงเวลา 
ของการทบทวนและผ่อนคลาย  สามารถกระท าได้โดยเตรียมเวลาส าหรับที่ไม่ต้องควบคุมสิ่งที่คิด  
ในช่วงเวลาขาลง  ให้ผู้เรียนจดบันทึกสิ่งที่พวกตนได้เรียน  จับคู่และสนทนากันเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน
เตรียมการวาดภาพคร่าวๆ หรือท ากิจกรรมผ่อนคลาย  เตรียมพ้ืนที่เพ่ือฟังดนตรีหรือเชื้อเชิญผู้เรียนให้
ได้สนทนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ๆ กับครอบครัวและเพ่ือน 

6. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Verification  and  Confidence Check)  เป็นขั้นที่ 
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ สามารถกระท าได้โดยให้ผู้เรียนมี โอกาสเสนอการเรียนรู้
ของตนเองกับผู้ อ่ืน  สัมภาษณ์และประเมินผลกันเอง  เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น บันทึก 
เรียงความ บทความใหม่และรายงาน เป็นต้น  อาจให้ผู้เรียนสาธิตการเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน โดย
ใช้รูปแบบการท างาน แผนภาพความคิด แถบบันทึกภาพ หรือจดหมาย  หรือน าเสนอบทบาทสมมติ 
เรื่องท่ีแต่งล้อข้ึนหรือด าเนินการแสดงละคร และให้ผู้เรียนซักถามด้วยวาจาและหรือการเขียน 

7. ขั้นชื่นชมและบูรณาการ (Celebration  and  Integration)  เป็นขั้นของการสร้าง    
เจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นผ่านการฉลองหรือการชื่นชม  ในช่วงเวลาแห่งการชื่นชมคือสิ่งที่ส าคัญยิ่งที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์  ควรท าอย่างสนุก โดยเล่นอย่างรื่นเริง  ขั้นตอนนี้จะค่อยๆ ซึมซับความส าคัญ
ของความรักที่มีต่อการเรียนรู้เข้าไป โดยจะไม่มีทางลืมไปได้ ซึ่งสามารถกระท าได้โดยจัดอาหาร      
เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ให้รับประทาน เตรียมการจัดสรรเวลาเพ่ือการร่วมกันตรวจสอบ การสาธิต การ
รับรองและการเขียนกิตติกรรมประกาศ  เล่นดนตรี หรือเป่าแตร หรือจัดการเฉลิมฉลอง  แนะน าให้
ห้องเรียนอ่ืนๆ ผู้ปกครอง อาจารย์ใหญ่ หรือแขกในชุมชนให้มาเยี่ยมชมโครงการที่จัดขึ้น  อ านวย
ความสะดวกด้านการออกแบบห้องเรียนและจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง  และเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องต่อ ๆ ไป   
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นอกจากแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ที่กล่าวแล้วข้างต้น Eric Jensen (2005 : 144 – 
149) ยังได้พยายามก าหนดรูปแบบในการสอนตามแนวสมองเป็นฐานให้ชัดเจนและน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น 
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  อันประกอบด้วย 

1. ขั้นก่อนเรียนรู้ ใช้ระยะเวลาประมาณร้อยละ 10  ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย 
1.1 การเตรียมความพร้อม เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเริ่ม 

จากส ารวจว่ามีผู้เรียนคนใดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  และผู้สอนต้องคิดหาวิธีการสร้าง
ความสนใจให้ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน โดยผู้สอนต้องมีอารมณ์ที่ดีเพราะจะส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนในเชิงสร้างสรรค์  ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมอาจต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
เพ่ือเตรียมสมองผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหา  ผู้สอนมีหน้าที่หว่านล้อมขอบเขตของเนื้อหาด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น ใช้ค าศัพท์ใหม่ ก าหนดรูปแบบการท างาน ให้กรอบแนวคิดส าคัญ ท ากิจกรรมที่มีการผ่อนคลาย  
สอนให้รู้จักทักษะทางสังคมและทักษะทางอารมณ์ หรือติดสาระส าคัญกับรูปภาพหรือค าบนผนังเพ่ือ
ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย เป็นต้น 

1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้สอนต้องออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด 
ให้แก่ผู้เรียน แม้อาจจะมีข้อจ ากัดด้านบริบทของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ให้มุ่งเน้นไปยัง
สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จเป็นส าคัญ  โดยผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่
เท่าที่จะสามารถกระท าได้  โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรส่งเสริมความรู้สึกที่ปลอดภัย  มีความ
ยืดหยุ่นในด้านการจัดที่นั่งและการเคลื่อนไหวต่างๆ  อุณหภูมิในห้องเรียนเหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ
ต่อการมองเห็น  ระบบเสียงมีความชัดเจนและทั่วถึง  รวมถึงการใช้เสียงของผู้สอนควรสื่อสารให้
ถูกต้องและเหมาะสม  ถ้าผู้สอนเตรียมความพร้อมและการจัดสภาพแวดล้อมในเชิงสร้างสรรค์ได้โดย
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  นั่นหมายความว่าครูพร้อมที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป 

2. ขั้นเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 80  ของเวลาทั้งหมด และเป็นระยะที่ซับซ้อนที่สุด 
ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การกระตุ้นผ่านการสังเกต เป็นการมีส่วนร่วมของร่างกายและจิตใจหลังจากท่ีเตรียม 
ความพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้ว  โดยผู้สอนอาจใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในช่วงแรกของการเรียนเพ่ือสร้าง
สภาพการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งอาจเป็นการให้สาระการเรียนรู้หลักของวัน หรือเป็นการให้กรอบ
แนวคิดเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียนด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตจากสิ่งแวดล้อม โดยผู้สอนอาจใช้วิธีการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น เล่าเรื่องตลกขบขัน  ติดประกาศ ใช้วิธีการทางศิลปะท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือใช้การเหยียดยืดร่างกาย  เป็นต้น 

2.2 การก าหนดขอบเขตและความส าคัญ เป็นการกระตุ้นจุดเชื่อมโยง เครือข่าย หรือเส้นทาง 
ของเส้นประสาทกับการเรียนรู้ หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น เตรียมความพร้อม หรือหว่านล้อม
เรียบร้อยแล้ว นับเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะสร้างความตั้งใจ หรืออคติต่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ที่จะตามมา        โดย
ผู้สอนต้องท าให้เรื่องที่จะเรียนมีความส าคัญและน่าสนใจ เป็น“การผลักดัน”ที่ครูสามารถแทรกเข้าไป
ในค าพูด กิจกรรม หรือการมอบหมายงาน สิ่งเหล่านี้จะสร้างอารมณ์การเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์         
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ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และเป็นการ “หลอกล่อ” ใจของ
ผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม   

2.3 การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนต้องหาวิธีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  
คุณค่า และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน  ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมและให้ความส าคัญกับสิ่งที่ป้อน
ให้แก่ผู้เรียน  โดยผู้สอนสามารถกระท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ เช่น จัดกิจกรรม  จัดประสบการณ์การ
ทัศนศึกษา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น  ซึ่งผู้สอนต้องตัดสินใจว่าจะ
จัดการเรียนรู้แบบส่วนรวมหรือรายบุคคล  ทั้งนี้การเรียนรู้แบบร่วมมืออาจจะเหมาะสมและใช้เวลาถึง
ครึ่งหนึ่งของระยะนี ้

2.4 การน าสู่การคิดละเอียดลออ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผลสะท้อนกลับ และ 
การประมวลผลกิจกรรมอย่างรอบคอบ เป็นการเรียนรู้ในเชิงลึกผ่านการบูรณาการผสมผสานและการ
แก้ไขข้อผิดพลาด โดยในขั้นนี้สิ่งแรกที่ผู้สอนต้องท าคือต้องมั่นใจว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาความเข้าใจ
ด้านเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและแม่นย า แต่โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะไม่ทราบข้อผิดพลาดของตน  เมื่อเกิดการ
เรียนรู้ในขั้นที่ผ่านมาสมองก็จะสร้างการเชื่อมโยงขึ้นที่จุดปลายประสาท ท าให้ความรู้ยังมีความคงทน
อยู่ในชั่วโมงแรกหลังจากการเรียนรู้  ซึ่งหากผู้สอนให้การแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วก็จะสามารถ
แก้ไขได้ง่ายกว่าในระยะหลังๆ ทั้งนี้ครูต้องมีการตรวจสอบระบบความจ าระยะสั้นของผู้เรียนด้วยการ
ใช้   กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การทดสอบเป็นคู่ การตรวจสอบรายการ การแก้ไขเปรียบเทียบ  การน าเสนอ
พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ  หรือการแข่งขัน เป็นต้น 

2.5 การก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับเนื้อหาหรือ 
กระบวนการอ่ืน ซึ่งความรู้ของผู้เรียนในเวลานี้ควรมีความแม่นย า  ขั้นนี้จะเป็นการใช้เวลาในช่วงสั้นๆ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนึกถึงเรื่องที่ได้เรียนมาจนแม่นย าก่อนหน้านี้ได้  โดยมากผู้เรียน
จะจ าสิ่งที่ได้เรียนอย่างแม่นย าในชั่วโมงแรกหลังจากการเรียนรู้  แต่จะเริ่มลดน้อยลงในวั นต่อๆมา  
ผู้สอนจึงควรใช้เวลานี้อย่างชาญฉลาดเพ่ือเป็นการทบทวนความทรงจ าโดยให้ผู้เรียนท าสิ่งต่างๆ อาทิ
เช่น  เล่นละคร  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน ทดสอบการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจ าที่ง่าย  ใช้
กลไกของอักษรย่อ ใช้การแสดงออกของผู้เรียนที่พัฒนาแล้วผ่านการตรวจสอบเป็นคู่ การทดสอบหรือ
ใช้ค าคล้องจอง  เป็นต้น หากผู้สอนใช้เวลาช่วงนี้ให้คุ้มค่าก็จะช่วยเพ่ิมความจ าในระยะยาวที่คงทน
ถาวรให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3. ขั้นหลังเรียนรู้ ใช้เวลาประมาณร้อยละ 10  ของเวลาทั้งหมด เป็นการก าหนดการเรียนรู้ 
กับเวลาการประมวลผลในเชิงบวกท่ีมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน  ประกอบด้วย  

3.1 การก าหนดเวลาเพ่ือพักสมอง หลังจากผ่านช่วงการเรียนรู้ไปแล้ว  ผู้สอนควรท าบางสิ่ง 
ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาได้  แต่ควรมีช่วงเวลาที่ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย  โดยมีแนวคิด 
ประกอบด้วยการพูดคุยเพ่ือพักสมอง  การเดินไปเดินมา  หรือการรับประทานอาหารกลางวัน หรือ
การควบคุมการเรียนรู้ที่หนักหนาสาหัสก่อนที่จะสิ้นสุดการเรียนในชั้นเรียนหรือในแต่ละวัน  ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นเล็กๆ การงีบหลับระยะสั้นช่วยให้ผลสัมฤทธิ์คงอยู่หลังจากการเรียนรู้  ผู้สอนอาจจะมี
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ข้อจ ากัดในการท าสิ่งต่างๆ บ้าง แต่ผู้สอนควรจดจ าคติพจน์ไว้เสมอว่า หากเรียนมากเกินไป หรือเร็ว
เกินไป การเรียนรู้ในเรื่องนั้นย่อมไม่ประสบผลส าเร็จได้โดยสมบูรณ์ 

3.2 การทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นที่จุดช่องว่างระหว่าง 
เซลล์ประสาทที่มีการถ่ายทอดกระแสประสาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบางส่วน ทั้งนี้อาจ
เป็นผลมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ เนื้อหาไม่สอดคล้องกัน และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าหาก
ผู้เรียนไม่ได้รับสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก  ก็จะไม่สามารถจดจ าสิ่งที่ตนเรียนรู้ได้เลย  ในที่สุดความทรง
จ าเหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพและบิดเบี้ยวไป ผู้สอนจึงควรแทรกเวลาการแก้ไขปรับปรุงความรู้เข้าไป
บ้างในแต่ละวัน  โดยต้องจ าไว้ว่าจุดเชื่อมโยงเส้นประสาทไม่ได้คงที่  แต่จะมีการปรับตัวตามผลของ
การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 

ทั้งนี้ Eric Jensen (2000 : 320 – 324) ได้กล่าวถึงสิ่งส าคัญประกอบการออกแบบการ
เรียนรู้ดังกล่าวไว้ว่า  หลังจากที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว  ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบตนเอง
หลังจากท้ิงระยะเวลาช่วงหนึ่งด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มีการปูพื้นฐานความรู้ก่อนการสอน  โดยต้องแน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม 
ในด้านเนื้อหาและสภาพแวดล้อมของหัวข้อใหม่แล้วอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนเริ่มสอนเรื่องนั้นๆ     
สิ่งนี้จะช่วยสร้างพ้ืนฐานและความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อกับเร่งการเรียนรู้ในอนาคต  อาจท าได้โดย
การติดสาระส าคัญหรือแผนภาพความคิดของหน่วยการเรียนรู้ลงบนกระดานข่าวสองถึงสามสัปดาห์
ก่อนเริ่มการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตและสอบถามผู้สอนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งช่วยสร้างความสนใจให้
ผู้เรียนได้มากกว่า 

2. ให้เวลาในการเรียนรู้ที่เพียงพอ เพราะเวลาคือองค์ประกอบส าคัญและเป็นปัจจัยในการ 
สร้างความสมดุลของการเรียนรู้เสมอ การกระตุ้นสิ่งเร้าเพ่ือครอบคลุมเนื้อหาให้ได้มากที่สุดนั้น มักจะ
ให้ผลการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์  โดยผู้สอนต้องให้เวลาในการเริ่มต้นการเรียนรู้ให้เพียงพอรวมทั้งต้อง
มั่นใจว่าได้จัดสรรเวลาเพ่ือทบทวนและให้ผลสะท้อนกลับที่ดีพอแล้ว  เพราะนี่คือความต้องการของ
การเรียนรู้ที่แท้จริง 

3. จัดการกระตุ้นก่อนการเรียนรู้โดยปราศจากการคุกคาม โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 
กับผู้เรียนแต่ละคน  ให้ข้อเสนอแนะอยู่เสมอพร้อมกับตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระตุ้นก่อนการเรียนรู้
นั้นสามารถท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องใหม่กับเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้ วได้         
โดยจัดการสภาพการเรียนรู้ที่ปราศจากการคุกคาม  เป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเรียนรู้โดยที่
ผู้สอนควรตระหนักว่า อย่าคิดว่า“ผู้สอนจะสอนอะไร” แต่ต้องคิดว่า “พวกผู้เรียนจะเรียนอย่างไร” 
ต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ให้ถูกต้อง 

4. เตรียมการส าหรับผลการด าเนินงานขั้นสุดท้าย  หากผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถท า 
แบบทดสอบเพ่ือพิสูจน์การเรียนรู้ของพวกตนได้  นั่นคือความรับผิดชอบของผู้สอนที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในสิ่งเหล่านั้น  เพราะทุกครั้งที่ผู้เรียนล้มเหลวหรือรู้สึกว่า
ตน“ไม่มีประสิทธิภาพ” นั่นเท่ากับว่าผู้เรียนก าลังสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นไปเช่นนั้น       
ควรให้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเพ่ือวัดผลการด าเนินงานขั้นสุดท้าย อย่าใช้การทดสอบแบบไม่ตั้งตัว  
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ทั้งนี้อาจให้ผู้เรียนทดลองท าแบบทดสอบที่ไม่มีคะแนนเพ่ือที่จะมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
ก่อนที่จะทดสอบเก็บคะแนน “ครั้งสุดท้าย” 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในระดับสูง  โดยผู้สอนมีหน้าที่เพียงบอก  
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นั้น  และให้ผู้เรียนได้ร่วมกันก าหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ควรจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางร่างกายและทาง
สังคม  เพราะจะท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

6. สร้างสภาพอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์  โดยการสอนให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการสภาพการ 
เรียนรู้ของตนเอง  เพราะความรู้สึกที่มีต่อการเรียนรู้คือสิ่งที่ส าคัญอันส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
เรียนและความสามารถในการจดจ าเรื่องที่เรียน  และควรลดสภาพที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ โดยเฉพาะความต้องการด้านทางกายภาพ เช่น  การเคลื่อนไหว การวาด
ภาพ  การดื่มน้ า หรือการลดเวลาลง เป็นต้น โดยต้องรักษาความเสี่ยงหรือความท้าทายให้อยู่ใน
ระดับสูง ทั้งคอยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ค าแนะน าอยู่เสมอ 

7. จัดทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน โดยไม่น้อยหรือมากเกินไป  และต้องมีความสมดุล 
กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความไว้วางใจ ความสามัคคีและประสบการณ์ที่ผ่านมา  เป็นต้น  เมื่อผู้สอนจัด
สภาพการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสมอง ผู้เรียนก็จะรู้สึกว่าตนมีขีดความสามารถที่เพ่ิมขึ้นอันส่งผลให้
ผู้เรียนมีทางเลือกในทุกสิ่งมากขึ้นเช่นกัน  และผู้เรียนย่อมมอบความไว้วางใจต่อผู้สอนที่ ให้ความใส่ใจ
กับตนเองมากที่สุด องค์ประกอบส าคัญนี้คือความเข้าใจ  ถ้าผู้เรียนเข้าใจว่าตนมีอ านาจในการ
ตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะรู้สึกมีความมั่นใจเมื่อ
สามารถควบคุมชะตาของตนเองได้ 

8. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายในระดับปานกลางถึงสูงสุด  ซ่ึงแต่ละกิจกรรมต้อง 
มีความเหมาะสมและคุ้มค่าสอดคล้องกับที่ผู้สอนสอบถามผู้เรียน โดยสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ 
ให้เหมะสมได้  ได้แก่  เวลา โดยผู้สอนสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนเวลาขึ้นลงตามแต่กิจกรรมมาตรฐาน 
โดยสามารถเพ่ิมหรือลดมาตรฐานผลผลิตสุดท้ายลง  ทรัพยากร โดยเพ่ิมหรือลดทรัพยากรที่พร้อมใช้
งานส าหรับการท างาน  และปรับเปลี่ยนสถานการณ์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ผู้เรียน
จ าเป็นต้องท างานแบบเงียบๆ ตามล าพัง หรือต้องท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือต้องร่วมมือ
กันท าทั้งห้อง เป็นต้น  

9. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะผู้เรียนจะยินดีใช้เวลากับสิ่งที่ท้าทายมากกว่า 
หากรู้ว่าพวกตนสามารถเชื่อใจและช่วยเหลือกันเองได้  การสนับสนุนให้เชื่อใจในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และต้องกระตุ้นด้วยการท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
โดยอาจใช้ทั้งการจัดกลุ่มแบบเป็นระบบและไม่เป็นระบบ  หรือใช้การจับคู่ท ากิจกรรมรวมทั้ง
เสริมสร้างการเข้าสังคมในเวลาที่เหมาะสมและเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ผู้สอนต้องช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการจัดกลุ่มทั้งในและนอกห้องเรียน  หรืออาจมอบหมายการบ้านแบบคู่  ในอดีตการจั บคู่
หรือการรวมกลุ่มท างานเป็นไปเพ่ือให้ได้คะแนนดีที่สุด ดังนั้นผู้สอนจึงควรปรับเจตคติให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือกันเพ่ือการบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ร่วมกันก าหนดมากกว่า 
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10. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจน  เนื่องจากท่ีผ่านมาผู้เรียนมักท าตามสิ่งที่พวกตนได้รับ 
การคาดหวังเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ  ดังนั้น ผู้สอนควรแสดงเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของตนเองและ
เป้าหมายที่ผู้เรียนร่วมกันก าหนด  โดยอาจติดแสดงป้ายประกาศไว้ทั่วห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้อ่าน 

11. จัดเวลาการเรียนรู้ให้เหมาะสม  เพราะเวลาการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอหรือไม่หยุดพักล้วน 
แต่ส่งผลเสียต่อสมองทั้งสิ้น  ไม่มีการเรียนรู้ใดที่จะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้จากความจ าระยะสั้น
ไปสู่ความจ าระยะยาวได้ในทันที  ดังนั้นควรมั่นใจว่าผู้เรียนมีเวลาสะท้อนความคิดที่เพียงพอ ควรมี
ช่วงเวลาในการผ่อนคลายซึ่งสามารถกระท าได้โดยการจดบันทึก การหยุดพัก การแบ่งเวลา การฟัง
เพลง  เวลาอาหารกลางวัน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินเล่นกับเพ่ือน เป็นต้น 

12. สร้างความสมดุลระหว่างสิ่งที่แปลกใหม่กับสิ่งที่คาดเดาได้  ซึ่งนับว่าเป็นสภาพแวดล้อม 
ส าหรับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เพราะหากสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ให้ผู้เรียนตื่นเต้นตลอดเวลาอาจก่อให้เกิด
ความเครียดกับผู้เรียนได้  ในทางตรงกันข้ามหากสร้างการเรียนรู้ที่คาดเดาได้ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่   
น่าเบื่อมากเช่นกัน  หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมากไปมักจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม  ดังนั้นจึงควร
จัดความสมดุลระหว่างที่สิ่งที่แปลกใหม่กับสิ่งที่คาดเดาได้ให้อยู่ในระดับสูงจึงจะส่งผลดีที่สุด 

13. ท าให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ  โดยผู้สอนต้องแน่ใจว่าการอบรมสั่งสอน 
ของตนช่วยส่งเสริมความรู้สึกปลอดภัยให้เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการใช้นโยบายหยุดการ
หยอกล้อ  การสร้างความละอายหรือการเรียกชื่อ โดยให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการเรียนรู้  หรือถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรหากถูกท าให้อายหรือถูกหัวเราะเยาะ  น าการ
แสดงบทบาทสมมติมาเป็นผลสะท้อนเพ่ือเน้นย้ าความเหมาะสมเมื่อผู้เรียนบางคนแสดงพฤติกรรมไม่
เหมาะสม  และร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว  สรุปผลและติดสัญลักษณ์เพ่ือย้ า
เตือนเกี่ยวกับการร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังกล่าว  และครูควรใช้การตอบรับที่เหมาะสมตลอดเวลา
โดย การใช้การตอบรับเวลาที่ผู้เรียนตอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนี้ เช่น เธอพยายามได้ดีมาก เธอใช้สมอง
ของเธอได้ดีมาก  เธอต้องการจะให้ค าตอบอื่นอีกไหม  หรือใครต้องการจะให้ค าตอบอื่นๆ อีก เป็นต้น 

14. รักษาสภาวะความเครียดให้อยู่ในระดับปานกลาง  เพราะความเครียดเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดี   
แต่ถ้ามากเกินไปย่อมส่งผลเสีย ควรรักษาสมดุลของสภาวะความเครียดเนื่องจากระดับของ
ความเครียดมีผลกับผู้เรียน  ผู้สอนต้องหมั่นสังเกตสภาวะความเครียดภายในชั้นเรียนและจัดการลด
ระดับลงหากมีมากเกินไป ซึ่งสามารถท าได้โดยการเล่าเรื่องการตลกขบขัน  การเคลื่อนไหว  การเล่นเกม  
หรือการใช้ความเงียบสงบ  แต่ถ้าหากมีน้อยเกินไป  ควรจะเพ่ิมระดับด้วยการแข่งขันหรือการหรือ
สร้างความท้ายทายให้มากขึ้น 

15. ขับเคลื่อนพลังงานในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกลไกทางชีวภาพของมนุษย์ที่มีชื่อว่า  
เซอคาเดียนริทึม หรือนาฬิกาชีวิตของร่างกายมนุษย์  ซึ่งขับเคลื่อนพลังงานของผู้เรียนจากต่ าไปสูง 
และกลับมาอีกครั้งตามระยะเวลาที่เหมาะสม  วัฏจักรของระดับพลังงานเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายหาก
ผู้สอนรู้ว่านั่นคือลักษณะธรรมชาติที่ถูกกระทบทุกๆ ชั่วโมง ทุกๆ วัน  ทุกๆ สัปดาห์ ทุกๆ เดือน 
ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  โดยความรู้นี้มีอิทธิพลและส่งผลต่อธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งสิ้น  นี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่งที่อธิบายความส าคัญของการให้ทางเลือกแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 



41 

 

 

 

16. ใช้วิธีการที่หลากหลายเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้  พร้อมกับให้อ านาจในการเลือกและ  
ตัวเลือกที่หลากหลายแก่ผู้เรียน  โดยผู้สอนต้องมั่นใจว่าได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนอย่าง
แท้จริง  เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟัง  การใช้สื่อรูปภาพ  การให้ความรู้จากวิทยากร    
การเรียนรู้แบบคู่  การสอนแบบข้ามอายุ  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การใช้หนังสือเสียง  และการ
ทัศนศึกษา  ทั้งนี้ผู้สอนควรจ าความส าคัญของ 3v (Variety) และ 3c (Choice) ในการจัดการเรียนรู้
ไว้เสมอ นั่นคือต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย หลากหลายและหลากหลาย รวมทั้งการเรียนรู้ที่มี
ทางเลือก ทางเลือกและทางเลือก  

17. การให้ผลสะท้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ  ก่อนที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ในทุกครั้งต้องมั่นใจ  
ว่าผู้เรียนทุกคนได้รับผลสะท้อนกลับอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้ผู้สอนต้อง
ให้ผลสะท้อนกลับรายบุคคลตลอดเวลา  แต่อาจให้ผู้เรียนได้รับผลสะท้อนกลับผ่านการเปรียบเทียบ 
ระบบช่วยเหลือการสอน และการทบทวนตนเองเช่นเดียวกันกับการให้ผลสะท้อนกลับที่มีคะแนนหรือ
จากค าแนะน าของผู้สอน 

18. ให้การยกย่องการเรียนรู้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนมักจะลืมแต่นี่คือขั้นตอนที่ส าคัญของการเรียนรู้ 
ที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องเฉลิมฉลองให้กับการท างานหลังจากท่ีชนะในแต่ละครั้ง  ผู้เรียนเอง
ก็ต้องการเป็นที่ยอมรับโดยเกิดจากความพยายามของพวกตน  ซึ่งเป็นกระบวนการผูกมัดอารมณ์ของ
ผู้เรียน  สามารถกระท าได้โดยการยกย่องหรือยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือให้ผู้เรียนออกแบบการ
ฉลองของตนเองอย่างรอบคอบ  แต่ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่าได้จบการเรียนรู้แต่ละหน่วยแล้วอย่างแท้จริง 
 Renate Nummela และ Geoffrey Caine (2004 : 51 อ้างถึงใน สมทรง สวัสดี, 2549 : 
47-48)  ได้บรรยายหลักปฏิบัติในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดของสมองเป็น
ฐานไว้ 5 ประการดังนี้ 

1. ประมวลข้อมูล (Assess) โดยผู้สอนต้องส ารวจความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ 
และแรงกระตุ้นเพ่ือดึงความรู้เดิมนั้นออกมา และหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนชื่นชอบ ทั้งนี้ผู้สอนพึง
ระวังในเรื่องข้อมูลที่ขาดหายไปหรือความรู้ที่ไม่ปะติดปะต่อ โดยขั้นตอนการเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์
ระหว่างความรู้ที่ผู้เรียนได้รับมากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 

2. ออกแบบการเรียนรู้ (Design) ผู้สอนสามารถก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้โดยการ 
ออกแบบให้ผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา หาค าตอบที่เป็นทางออกของปัญหา ซึ่งผู้สอนสามารถ
ก าหนดโปรแกรมการเรียนที่มีช่วงเวลาส าหรับให้ผู้เรียนได้ซึมซับสิ่งใหม่ๆ โดยการจัดช่วงเวลาให้พัก
และมีเวลาให้ซึมซับระหว่างเนื้อหาแต่ละตอน รูปแบบการจัดอาจจะเป็นชั้นเรียน หรือโปรแกรม
ออนไลน์การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการท างานร่วมกันในรูปของโครงงาน 

3. พัฒนาความรู้ (Develop) โดยผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้เกิดการค้นพบ  
และสามารถสรุปเนื้อหาได้ ท าให้ผู้เรียนค้นพบรูปแบบของการเรียนรู้ และสามารถใช้เชื่อมโยงระหว่าง
อารมณ์กับความรู้ได้ โดยผู้สอนต้องสร้างความช านาญด้านเนื้อหาหลักที่ส าคัญแก่ผู้เรียน เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้และการน าเสนอที่ท ามานั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของรายวิชาที่ตั้งไว้
และท าให้เกิดความแม่นย าในเนื้อหาอีกด้วย 
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4. ด าเนินการ (Implement) ผู้สอนต้องมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
สมองได้อย่างแท้จริง  สามารถกระท าได้โดยจัดหาเสียงเพลง จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ หรือให้ผู้เรียน
ท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแต่รู้สึกปลอดภัย  ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะจัดให้ผู้เรียนอยู่ในชั้น
เรียน อ่านคู่มือ แสดงบทบาทสมมติเลียนแบบประสบการณ์ที่ได้รับ ท าแบบฝึกหัด หรือท ากิจกรรมใด
ก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง 

5. ประเมินผล (Evaluate) โดยทั่วไปผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจจาก 
การตอบค าถามได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถน าผลมาอภิปรายเพ่ือเป็นแนวทางการสอนเรื่องใหม่ได้  
เพราะส่วนใหญ่การสอนของผู้สอนมักจะหวังคะแนนที่สูงๆ  โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงหรือไม่  ดังนั้นครูต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ว่า
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  ผู้เรียนได้รับความรู้และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้ง   
เจตคต ิหรือได้รับทักษะตามท่ีต้องการหรือไม่ 

วิทยากร  เชียงกูล (2547 : 212)  ได้อธิบายถึงการเรียนรู้ที่เข้ากับการท างานของสมองว่า
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1. หลักสูตร  ผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนรู้ที่อยู่ห้อมล้อมความสนใจของผู้เรียน โดยไม่ใช่ 
สิ่งที่ผู้สอนคิดว่าผู้เรียนควรรู้ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่เรียน  อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์และชีวิตจริงของพวกตน (Contextual) ไม่ใช่สอนแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ แบบแยก
เป็นส่วนๆ หลักสูตรชั้นประถมและมัธยมศึกษา ที่มีสาขาวิชาหลากหลาย ก็ควรจะออกแบบให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นบูรณาการ 

2. การสอน  ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม  และใช้กระบวนการเรียนรู้จาก 
การสัมผัสสภาพแวดล้อมรอบด้าน  ก าหนดเรื่องที่เรียนให้สัมพันธ์กับปัญหาที่เป็นจริง  สนับสนุนให้
ผู้เรียนออกไปเรียนรู้โลกจริงนอกห้องเรียน  จัดตารางสอนและล าดับการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนข้อมูล
แบบเชื่อมโยงกันทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเพิ่มขึ้น  แทนที่จะต่างวิชาต่างคนต่างสอน 

3. การวัดผล  ผู้เรียนทุกคนก าลังเรียนรู้ในทางใดทางหนึ่ง  การวัดผลควรจะอนุญาตให้ผู้เรียน 
เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และความชอบส่วนตัวของตนเอง  นั่นคือต้องหาวิธีวัดผลที่ช่วยให้ผู้เรียน
ติดตาม ประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้เพ่ือที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
ไม่ใช่การฟังการวัดผลจากผู้สอนเพ่ือคะแนนอย่างเดียว 
 ในส่วนของหลักสูตร  โกวิท  ประวาลพฤกษ์ (2549 : 26) ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมอง  ประกอบด้วย  ใช้สถานการณ์ชีวิตจริง ปัญหาในชีวิตจริง 
ใช้สถานการณ์จ าลองมาแทนชีวิตจริง  ท าเป็นเกมและรูปแบบจ าลองต่าง ๆ ให้ผู้เรียนลงมือท า
โครงงาน หรือโครงการด้วยการคิดเอง เลือกเอง  ลงมือท าเอง  ให้ผู้เรียนน าเสนอภาพกว้าง  ฉายภาพ
บริบทของปัญหาเรื่องราวที่เรียน  มองเลยไปถึงสังคมโดยรวมเพ่ือเห็นผลกระทบในวงกว้าง  ให้ผู้เรียน
ออกบริการชุมชนโดยเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือให้เห็นชีวิตจริง การท างานจริง ฝึกงานเหมือนกับที่จะ
ออกไปท าจริง  ให้ผู้เรียนคิดน าเสนอเป็นใยแมงมุม  ผังความคิด ผังมโนทัศน์ และแผนภาพสรุปความรู้
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ใช้กรณีศึกษาเป็นปัญหาให้ผู้เรียนอภิปราย วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและจัดท าเป็นโครงงานภาคปฏิบัติ
เพ่ือแก้ปัญหาและใช้การลงมือท าจริงและผลจากการลงมือท าจริงในสภาวะปกติ  เป็นการประเมิน   
น าเสนอผลงานจริง  ไม่ใช้สถานการณ์การสอบเพื่อน าการประเมินมารวมกับกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ 

พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 120 - 132) ได้เสนอแนวทางในการออกแบบ
การเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานไว้  ดังนี้ 

1. การจัดล าดับของหลักสูตร  ให้ได้ค าตอบว่า ขั้นตอนไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียนเป็น  
อย่างไร  การรู้ว่าจะสอนอะไร สอนเมื่อไร เป็นการท้าทายคนที่จะน าหลักสูตรไปสู่ชั้นเรียน แม้จะยัง
ไม่มีการสร้างหลักสูตรที่ใช้ในชั้นเรียนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการรักษา
กระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ภายในและความสนใจของผู้เรียนไว้ได้อย่างแท้จริงหรือดีที่สุด 

2. การวางแผนจัดล าดับหน่วยหรือหัวข้อการเรียนในหลักสูตร มีหลักคิดส าคัญว่าหลักสูตร 
หรือแผนการสอนก็คือล าดับกระบวนการเนื้อหา (courses) และกระบวนการเรียนรู้ (learning 
process) ที่เชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมาย   

3. ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้  ต้องฝึกฝนทักษะหรือสิ่งที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ให้ท าได้     
เสียก่อน จึงค่อยเรียนรู้เรื่องใหม่ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน   

4. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ต้องหลากหลาย  โดยมีการตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้เดิม  
ของผู้เรียนก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานเพียงพอส าหรับการเรียนเรื่องใหม่  และมีการจัด
กิจกรรมในลักษณะกลุ่มเพ่ือยกระดับกิจกรรม และให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์จากมุมมองที่ต่างกัน    
หรือแม้แต่การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งห้องก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ท้าทายสมองของผู้เรียนเช่นเดียวกัน 
 จากแนวทางการออกแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานทั้งหมดที่ได้กล่าวมา           
อาจสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานนั้นต้องกระท าตั้งแต่ระดับหลักสูตร
จนถึงระดับชั้นเรียน  โดยจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน  ผู้สอนควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ในด้าน   
การส ารวจความพร้อม  การเตรียมพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้  การก าหนดเป้าหมายอย่างท้าทาย         
การน าเข้าสู่เรื่องที่เรียนอย่างน่าสนใจ  การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสภาวะ
อารมณ์เชิงสร้างสรรค์ การร่วมมือกันเรียนรู้อย่างรอบคอบ การทบทวนและผ่อนคลาย การประเมินผล
เพ่ือพัฒนา  การชื่นชมและเฉลิมฉลองความส าเร็จ ตลอดจนการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 
2.7 การประเมินผลตามแนวสมองเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง สิ่งที่ผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งอีก
ประการหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องการประเมินผล เพราะการประเมินผลจะสามารถบอกได้ว่ากระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดขึ้นให้แก่ผู้เรียนนั้นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้การประเมินผลตามแนว
สมองเป็นฐาน ได้มีนักวิชาการอรรถาธิบายในประเด็นดังกล่าวว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริง ดังที่ 
สุวิทย์ มูลค า (2548 : 14) กล่าวถึงความสอดคล้องดังกล่าวไว้ว่า การประเมินตามสภาพที่แท้จริง 
หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการท างานของสมองหรือการคิดและจิตใจของผู้เรียนอย่าง
ตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ผู้เรียนกระท า  โดยพยายามตอบค าถามเกี่ยวกับการกระท าของผู้เรียนและ



44 

 

 

 

เหตุผลของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนพัฒนาการเรียนของผู้เรียนและการสอนของ
ผู้สอน ท าให้การเรียนการสอนมีความหมายและท าให้เกิดความต้องการเรียนรู้ต่อไป 

ทั้งนี้ Eric Jensen (2000 : 34) อธิบายขยายความภาพรวมการประเมินผลตามแนวคิดสมอง
เป็นฐานไว้ว่า เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่มีขอบเขตในการประเมิน ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1. ด้านเนื้อหา เป็นการวัดผลว่าผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร ซึ่งแบบทดสอบอาจจะไม่ใช่วิธีการ  
ประเมินตามสภาพจริงที่ถูกต้อง  เพราะผู้เรียนบางคนอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่เป็นตัวแปรส าคัญ
อันส่งผลกระทบต่อการท าแบบทดสอบ เช่น ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านภาษา  หากต้องท าแบบทดสอบ
ย่อมได้ผลต่ ากว่าผู้เรียนคนอ่ืนๆ เป็นต้น การท าแบบทดสอบอาจจะไม่สามารถวัดความสามารถที่
แท้จริงของผู้ เรียนได้ทั้งหมด  ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบเท่าที่จ าเป็นตาม
กระบวนการของการวัดผล เท่านั้น 

2. ด้านอารมณ์  เป็นการวัดผลและประเมินผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรกับ  
เรื่องที่เรียนผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนา  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุผลเกี่ยวกับความยากง่ายของเรื่องที่เรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกดีกับการ
เรียน  และท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรื่องที่เรียนนั้นมีคุณค่าแก่การจดจ า 

3. ด้านสภาพแวดล้อม เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
ของตนให้กับผู้ อ่ืน  สามารถกระท าได้ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้ค าถามปลายเปิด  อภิปรายข้าม
ประเด็น  สาธิตหรือบูรณาการในเรื่องท่ีเรียน  และอภิปราย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าการเรียนรู้นั้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งแบบลุ่มลึก  แบบผิวเผิน  แบบอ้อมค้อมหรือแบบตรงประเด็น สิ่งเหล่านี้จะเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการประเมินความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

4. ด้านกระบวนการ เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนในส่วนของการตั้งสมมติฐาน      
การเลือกวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล การเสนอและการเก็บรักษาข้อมูล   
และการน าข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้  แม้จะยากต่อการก าหนดเกณฑ์ในการวัด แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็น
ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียน  ซึ่งถือว่าเป็นทักษะความรู้อันจะช่วยสร้าง
ความส าเร็จเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนได ้

5. ด้านการท าให้ความรู้ปรากฏชัด  เป็นการวัดความรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนผ่านการน าความรู้ 
เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในบริบทของชีวิตจริง  โดยโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ตัวอย่าง
โครงงานที่สนับสนุนการบูรณาการในระดับนี้ ได้แก่ หนังสือรายปี  จดหมายของโรงเรียน ร้านค้าของ
โรงเรียน การฝึกงานและการเรียนรู้งาน  การท่องเที่ยวในและต่างประเทศ การผลิตละคร  การแข่งขัน
กีฬา และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งการสอบไม่สามารถวัดสิ่งเหล่านี้ได้ 

ด้าน วิทยากร  เชียงกูล (2547 : 212) กล่าวถึงการวัดผลไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนก าลังเรียนรู้ในทาง
ใดทางหนึ่ง  การวัดผลควรจะอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และความชอบส่วนตัวของ
ตนเอง  นั่นคือต้องหาวิธีวัดผลที่ช่วยให้ผู้เรียนติดตาม ประเมินผลและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ไม่ใช่การฟังการวัดผลจากผู้สอนเพ่ือคะแนนอย่างเดียว 
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สอดคล้องกับ พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 97) ได้กล่าวถึงการประเมินผล
ไว้ว่า เป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องการรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดขึ้นแก่ผู้เรียนนั้น สัมฤทธิ์ผล สามารถ
ท าให้สติปัญญาความสามารถของผู้เรียนพัฒนาขึ้นหรือไม่เพียงใด  น่าสังเกตว่า การประเมินผลถูกใช้
เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของสมองทั้ง ๆ ที่ตัวการประเมินก็อาจไม่ใช่ หรือไม่สามารถสะท้อนการ
เรียนรู้ของสมองทั้งหมดได้จริง  กล่าวคือในขณะที่กระบวนการเรียนรู้นั้นกระท าต่อสมองโดยตรง     
แต่การประเมินผลเป็นได้เพียงการที่ผู้ประเมินแปลความหมายสิ่งที่สมองแสดงออกมา  นั้นคือ
กระบวนการประเมินไม่ใช่การย้อนกลับของกระบวนการเรียนรู้ 

จากข้อมูลดังกล่าว  อาจสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสมองเป็นฐานเน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งในด้านเนื้อหา  ด้านอารมณ์  ด้านสภาพแวดล้อม  
ด้านกระบวนการ และด้านการท าให้ความรู้ปรากฏชัด  เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมครบ
ทุกด้าน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินเพ่ือสามารถน าไปพัฒนาตนเองได้  และควรประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้พัฒนาได้อย่างสูงสุด 

 

 
3.  การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 

 
 ค าว่า “ค าประพันธ์” นั้น  สามารถเรียกได้อย่างหลากหลาย ได้แก่  ร้อยกรอง บทร้อยกรอง             
กวีนิพนธ์ บทกวี ค ากานท์  กวีวัจนะ บทประพันธ์ ล าน า และกลอนกานท์ ดังที่ พระยาอุปกิตศิลปสาร 
(2548 : 350) ได้อธิบายไว้ในต าราฉันทลักษณ์อันเป็นต าราไวยากรณ์ว่าด้วยลักษณะของค าประพันธ์ที่
เป็นกลอน  กาพย์  โคลง  ฉันท์ ต่าง ๆ ซึ่งโบราณเรียกว่า “บทกานท์” หรือ “ค ากานท์” สอดคล้อง
กับวัฒนะ บุญจับ (2544 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า “ร้อยกรอง”หมายถึงถ้อยค าที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบ
ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์  ยังมีค าอีกหลายค าที่มีความหมายในท านองเดียวกัน  เช่น  กวีนิพนธ์  
บทกวี  บทประพันธ์  กวีวัจนะ  ล าน า  บทกลอน  กาพย์กลอน  กลอนกานท์  และกานท์ เป็นต้น  
รวมทั้งค าว่าฉันท์ กาพย์และกลอนด้วย เช่นเดียวกับ ถวัลย์  มาศจรัส (2545 : 59) ที่ได้อธิบาย
ความหมายท านองเดียวกันว่า ร้อยกรอง  หมายถึงค าประพันธ์ตั้งแต่กาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์  และ
ร่ายทั้งหมด 

ทั้งนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2548 : 42) ทรงอรรถาธิบายว่า  กวี
นิพนธ์กับการร้อยกรองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน  เพราะการร้อยกรองได้แก่การผูกถ้อยค าตามข้อบังคับของ
ฉันทลักษณ์ บทร้อยกรองอังกฤษเรียกว่า Verse การร้อยกรองอังกฤษเรียกว่า Versification ไม่
จ าเป็นต้องเป็นกวีนิพนธ์ หรือ Poetry เสมอไป  ด้าน ยุทธ โตอดิเทพย์ และสุธีร์  พุ่มกุมาร (2548 : 
20) ได้อธิบายความหมายในเชิงลึกลงไปอีกว่าร้อยกรอง คือการเขียนที่มีการบังคับจ านวนค า  แยก
เป็นตอน  เสียงก็บังคับให้ใช้ได้ตามที่ก าหนด  จะต้องมีค าสัมผัสค าติดต่อกันไปตลอดจนจบความ  รูป
วรรณยุกต์และสระต้องวางให้ถูกท่ีเช่นนี้เรียกว่าเขียนร้อยกรอง  
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 976 – 977) ได้ให้ความหมายของ
ร้อยกรองไว้ดังนี้ว่า  แต่หนังสือดีให้มีความไพเราะหรือเรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นระเบียบตามบัญญัติ
แห่งฉันทลักษณ์ สอดคล้องกับก าชัย ทองหล่อ (2554 : 391) ที่ได้อธิบายไว้ว่า  ค าประพันธ์คือถ้อยค า
ที่ได้ร้อยกรองหรือเรียบเรียงขึ้น  โดยมีบังคับ  จ ากัดค าและวรรคตอนให้รับสัมผัสกันอย่างไพเราะ  
ตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์  และส าลี   รักสุทธี (2554 : 20) ที่ได้กล่าวว่า ค าประพันธ์
หมายถึงการเรียบเรียงถ้อยค าโดยมีกฎเกณฑ์บังคับสุดแต่ประเภทของค าประพันธ์นั้น  จ ากัดค าและ
วรรคตอนให้รับสัมผัสกัน  ให้เกิดความไพเราะตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ในฉันทลักษณ์ 
 จากความหมายของค าประพันธ์หรือร้อยกรองที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วข้างต้น  อาจสรุปได้ว่า            
“ค าประพันธ์” หรือ “ร้อยกรอง” หมายถึง  งานเขียนที่มีระเบียบแบบแผน  มีสัมผัสคล้องจอง       
ทั้งมีการก าหนดจ านวนค า จ านวนพยางค์ หรือจ านวนวรรค  และอาจระบุต าแหน่งของน้ าหนัก เสียง
ตามแต่ฉันทลักษณ์ที่ก าหนดในแต่ละประเภท  เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก     
และจินตนาการอย่างหลากหลาย นอกจากค าว่าร้อยกรอง   บทร้อยกรอง  หรือค าประพันธ์แล้ว     
ยังอาจสามารถเรียกได้อีกหลายชื่อ  เช่น  กวีนิพนธ์  บทกานท์  ค ากานท์  หรือกวีวัจนะ  เป็นต้น 

 
3.1 ความหมายและความเป็นมาของกาพย์ 

กาพย์ คือค าประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะก าหนดคณะ  พยางค์ และสัมผัสคล้ายกับฉันท์ 
แต่ไม่นิยมใช้พยางค์ครุลหุเหมือนฉันท์  โดยความหมายของกาพย์แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า  เหล่ากอ
แห่งกวี  หรือประกอบด้วยครูแห่งกวี  หรือค าที่กวีได้ร้อยกรองไว้   ทั้งนี้ค าว่า กาพย์  มาจากค าว่า  
กาวฺย  หรือ  กาพฺย  ซึ่งมาจากค า “กวี”  อันเป็นค าเดิมในภาษาบาลี  และสันสกฤตว่า “กวิ”  
แปลว่า  ผู้คงแก่เรียน  ผู้เฉลียวฉลาด  ผู้มีปัญญาปราดเปรื่อง  ผู้ประพันธ์กาพย์กลอน ซึ่งค า “กวิ” 
หรือ “กวี” มาจากรากศัพทเ์ดิมคือ “กุธาตุ” แปลว่าเสียง ท าให้เกิดเสียง  ร้องระงม คราง ร้องเหมือน
เสียงนก หรือเสียงแมลงผึ้ง  กาพย์ในความหมายเดิมมีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันในภาษาไทย  
มักจะหมายถึงบรรดาบทนิพนธ์ที่กวีได้ร้อยกรองขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นโคลง  ฉันท์  กาพย์  หรือร่าย      
ล้วนนับว่าเป็นกาพย์ทั้งนั้น  แต่ภาษาไทยใช้เพียงความหมายแคบ  จึงหมายความถึง   ค าประพันธ์
ชนิดหนึ่งของกวีเท่านั้น (ก าชัย ทองหล่อ, 2554 : 441) 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 430 – 431) ได้แจกแจงว่า  ค ากาพย์ของไทยผู้เรียนหมายถึง   
ค ากานท์พวกหนึ่ง  ซึ่งกับค ากลอนเพราะจัดวรรคต่างกัน  ต่างกับค าโคลงและร่าย  เพราะไม่นิยมเอก
โท  และต่างกับฉันท์  เพราะไม่นิยมครุ ลหุ  ที่เป็นสามัญมีอยู่ 3 ประเภท คือ กาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง 
และกาพย์สุรางคนางค์  สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 113) 
ได้ให้ความหมายของกาพย์ไว้ว่า  กาพย์หมายถึงค าร้องกรองประเภทหนึ่ง  มีหลายชนิด  เช่น  กาพย์
ฉบัง  กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ยานี และกาพย์ขับไม้ เป็นต้น 

ด้านฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2519 : 232) ได้อธิบายความหมายของกาพย์เพ่ิมเติมไว้ว่า  
กาพย์เป็นร้อยกรองประเภทหนึ่งที่แต่งได้ง่าย  และมีความไพเราะไม่แพ้ร้อยกรองประเภทอ่ืน ๆ 
สอดคล้องกับเศรษฐ  พลอินทร์ (2524 : 144) ให้ความหมายของกาพย์ไว้ว่า  โบราณหมายถึงงานหรือ    
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ค าประพันธ์ของกวี บางทีแม้แต่งเป็นร่ายยาวก็เรียกว่า “กาพย์” เช่น  กาพย์มหาชาติ เป็นต้น บางที
แต่งเป็นโคลงสี่ดั้นบาทกุญชรก็ยังเรียกว่ากาพย์เช่นกัน   

ทั้งนี้ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูรณ์ (2541 : 54) ได้ชี้แจงให้เข้าใจว่า  ค าประพันธ์ร้อยกรองไทยมัก
นิยมเรียกว่า  “กาพย์กลอน”  จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหมายรวมถึงลักษณะค าประพันธ์ร้องกรอง    
ทุกประเภท  ตั้งแต่เพลงกล่อมผู้เรียน  เพลงพ้ืนบ้าน  ไปจนถึงวรรณคดีต่าง ๆ ที่แต่งเป็นร้อยกรอง   
ทุกเรื่อง  ดังนั้นเมื่อแยกกาพย์ออกจากกลอน  ความหมายของกาพย์จึงมีลักษณะจ าเพาะขึ้น          
คือต่างกับร่าย ฉันท์ โคลงและกลอนอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 จากความหมายของกาพย์ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  อาจสรุปได้ว่าความหมายของกาพย์แต่
เดิมนั้นหมายรวมถึงค าประพันธ์ทุกประเภทที่กวีประพันธ์ขึ้น  แต่ในปัจจุบันความหมายขอกาพย์แคบ
ลง  หมายถึงเพียงแค่ค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายฉันท์  แต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้ก าหนดใช้
พยางค์ครุ ลหุ ต่างจากโคลงตรงที่ไม่บังคับเอก – โท  และต่างจากกลอนที่การจัดวรรค  เป็นค า
ประพันธ์ที่แต่งได้ง่ายและมีความไพเราะเช่นเดียวกับค าประพันธ์ประเภทอ่ืน 

ส่วนความเป็นมาของกาพย์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากาพย์เป็นค าประพันธ์ดั้งเดิมของไทยหรือ
รับมาจากชาติอื่น  มนุษย์รู้จักค าประพันธ์ชนิดนี้มาเกือบสองพันปีแล้ว  อาจถือได้ว่าเป็นค าประพันธ์ที่
เก่าแก่ที่สุดและจัดอยู่ในประเภทของนอกเพราะไม่ใช่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยชนชาวไทย          
หากรับมาจากชาวอินเดียโดยตรง (ยุทธ โตอดิเทพย์ และสุธีร์  พุ่มกุมาร , 2548 : 99) ดังจะพบว่า     
ในอดีตค าว่ากาพย์มาจากภาษาบาลีใช้เรียกรวมถึงค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ โดยเรียกรวมกันว่า 
“กาพย์กลอน” แต่ถึงกระนั้นยังมีนักการศึกษาอีกหลายท่านได้กล่าวถึงท่ีมาของกาพย์ไว้  ดังนี้  

หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) (2514 : 2 – 3 ) ได้อธิบายไว้ว่า  ฉันท์กับกาพย์มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ก็มี ที่จะแตกต่างกันได้ก็เพราะกาพย์มีสัมผัสเป็นประมาณ  เดิมทีจินตกวีนิยมแต่ง
ด้วยภาษามคธโดยมาก  เนื่องจากการแต่งกาพย์หรือฉันท์มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นล าน าอ่านและสวด
ร้อง เช่น คาถาพัน และมหาชัย เป็นต้น  จะมีแต่งเป็นภาษาไทยอยู่บ้างก็ยังใช้ภาษามคธเข้าแกมไว้
ด้วย เช่น ค าหลวงต่าง ๆ มีมหาติค าหลวง เป็นต้น  แต่เมื่อเวลาผ่านไปบรรดากวีโบราณจึงเริ่มมีการ
เรียบเรียงร้อยกรองเป็นภาษาไทยขึ้นอีกแผนกหนึ่ง  โดยอาศัยต าราเดิมคือต ารา  วุตโตทัยและ      
กาพยสาร  และมีการบัญญัติวรรคตอนตามลักษณะฉันท์และจัดสัมผัสอย่างกาพย์แยกย่อยออกเป็นค า
ประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค าฉันท์  ค าพากย์  ค ากลอน  กาพย์  ร่าย  โคลง  กานท์  บทและเพลง
ต่าง ๆ  

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 430 – 431) ได้อธิบายว่า  กาพย์ที่พบในต าราโบราณ  ได้แก่
กาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง  และกาพย์สุรางคนางค์  พร้อมทั้งได้มีการสันนิษฐานที่ระบุชัดเจนว่า  กาพย์
เหล่านี้คงเป็นค ากานท์ดั้งเดิมของไทยเราเช่นเดียวกับโคลงและร่าย ครั้นผู้รู้ทางบาลีรวบรวมมาแต่ง
เป็นภาษาบาลี เรียกว่า คัมภีร์กาพย์  จึงเรียกว่า กาพย์ (ค าของกวี) ตามภาษาบาลี   

กรมศิลปากร (2544 : 175 , 180 - 181) ได้ให้แนวคิดว่า  ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากาพย์เป็นค า
ประพันธ์ดั้งเดิมของไทยหรือรับมาจากชาติอ่ืน  ต ารากาพย์เก่าแก่ที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ “กาพยสาร
วิลาสินีและกาพยคันถะ” แต่เป็นภาษาบาลี  ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง  สันนิษฐานว่าแต่งข้ึนในประเทศไทยนี้
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เองเนื่องจากมีการก าหนดสัมผัส แต่เป็นที่น่าแปลกว่า  กาพย์ที่กวีนิยมใช้ในวรรณกรรมโบราณ  
ประกอบด้วยกาพย์ยานี  กาพย์ฉบัง  และกาพย์สุรางคนางค์  กลับไม่ปรากฏอยู่ต ารากาพย์ดังกล่าว    

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ (2541 : 54 – 55)  ยังได้แสดงความเห็นถึงความเป็นมาของกาพย์ไว้
ดังนี้ว่า กาพย์มีวิวัฒนาการมาจากล าน าพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง  เพราะมีลักษณะสัมผัสระหว่างวรรคและ
สัมผัสท้ายวรรคที่เรียกว่าสัมผัสร่าย  และสัมผัสกลอนเพลง  โดยกวีได้พัฒนาเป็นร่ายกาพย์และกลอน
เพลง หรือกาพย์มาจากคัมภีร์ต่างชาติ  ที่ชื่อว่าคัมภีร์กาพยสารวิลาสินีและคัมภีร์กาพยคันถะ ซึ่งแต่ ง
เป็นภาษาบาลีแต่ไม่มีสัมผัส  จึงสันนิษฐานกันว่าไทยน าแบบอย่างมาจากต ารากาพย์ดังกล่าว  แต่มี
เพ่ิมสัมผัสแบบไทยเข้าไป 
 จากความเป็นมาของกาพย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  อาจสามารถสรุปได้ว่าที่มาของกาพย์
แบ่งออกเป็นสองแนวคิด โดยแนวคิดแรกเชื่อว่ากาพย์เป็นของต่างชาติ  แต่งเป็นภาษาบาลีอยู่ในคัมภีร์
กาพยสารวิลาสินีและคัมภีร์กาพยคันถะ  แล้วกวีไทยน ามาดัดแปลงจนกลายเป็นกาพย์แบบที่ศึกษากัน
ในปัจจุบัน  ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งกลับเชื่อว่ากาพย์นั้นแต่เดิมเป็นของไทย  แต่บรรดากวีรวบรวมเป็น
ภาษาบาลี แล้วเรียกรวมกับค าประพันธ์ชนิดอื่นว่า “กาพย์” ซึ่งหมายถึงค าของกวีนั่นเอง 
 
3.2 ความเป็นมาของกาพย์ยานี  
 กาพย์ยานี ถือได้ว่าเป็นกาพย์ครู  เพราะเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นก่อนจะก้าวไปเขียนกาพย์
ชนิดอ่ืนต่อไป  อีกทั้งแบบแผนการสัมผัสเชื่อมวรรคหรือเชื่อมบาทก็คล้ายกันกับกลอนสุภาพมากท่ีสุด 
(ยุทธ โตอดิเทพย์ และสุธีร์  พุ่มกุมาร, 2548 : 106)  กาพย์ยานีจัดอยู่ในล าน าประเภทหนึ่ง เรียกว่า 
“ฉันทลันโลง” คือมีลักษณะอย่างฉันท์แต่ไม่บังคับใช้พยางค์ครุและลหุ  นิยมแต่อักษรกับกลอนให้
สัมผัสกันตามล าดับวรรค  โดยบทยานีนั้น  ก าหนด 11 ตัวอักษรเป็น 1 บาท  2 บาทเป็นบท  ในบาท 
1 แบ่งเป็น 2 วรรค  คือวรรคต้น 5 ค า  วรรคที่สอง 6 ค า  วรรคที่สาม 5 ค า  วรรคที่สี่  6 ค า  ซึ่งค า
ประพันธ์ประเภทนี้เป็นล าน าที่ฟังง่ายทั้งจะอ่านหรือสวดก็ได้คล่อง  กวีโบราณจึงน ามาแต่งไว้โดยมาก 
(หลวงธรรมาภิมณฑ์, 2514 : 4) 

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 431) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชื่อของกาพย์ยานีไว้ว่า  ค า 
“ยานี” ที่เรียกชื่อกาพย์ 11 นี้  ท่านเรียกตามอินทรวิเชียรฉันท์  ซึ่งยกมาเป็นตัวอย่างว่า “ยานีธภูตา
นิสมาคตานิ”  แต่ท่านลดข้อบังคับ ครุ ลหุ และเติมสัมผัสเข้าแทน  และเรียกว่า กาพย์ยานี 
เช่นเดียวกับ ก าชัย ทองหล่อ (2554 : 443) ที่อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า  เหตุที่เรียกกาพย์ยานีนั้น  เข้าใจ
ว่าเป็นกาพย์ที่แปลงมาจากค าฉันท์บาลีใน “รตนสูตร”  ซึ่งข้ึนต้นด้วยค าว่า “ยานี”   

ด้านอัมพร  สุขเกษม (2524 : 61) นอกจากจะมีความคิดเห็นสอดคล้องกับพระยาอุปกิตศิลปสาร  
เกี่ยวกับชื่อของกาพย์ยานีแล้ว  ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวอย่างกาพย์ยานีที่ปรากฏในหนังสือ
จินดามณี  ของพระโหราธิบดี ไว้อีกว่า  กาพย์ยานีที่ยกตัวอย่างมานั้นเป็นกาพย์ซึ่งได้อย่างมาจาก
คัมภีร์กาพยสารวิลาสินีนั่นเอง  ซึ่งคัมภีร์กาพยสารวิลาสินี  มีกาพย์อยู่แบบหนึ่ง  ชื่อว่ากาพย์พรหมคีติ  
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกาพย์ยานีที่สุด 
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 นอกจากนี้  จุฑาภรณ์  วงศ์ค าดี (2536 : 61) ยังได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของกาพย์ยานีไว้โดย
สรุปว่า  ค าว่า “ยานี” นั้นมาจากค าขึ้นต้นของตัวอย่างฉันท์อินทรวิเชียร  อันเป็นต้นแบบของกาพย์
ยานี  ดังปรากฏในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี  ใช้ในกรณียเมตตสูตร  ซึ่งแยกเป็นค าตามแบบ
ฉันท์หรือกาพย์ดังนี้ 
 
    ๏ยานีธภูตา  นิสมาคตานิ 
   ภุมฺมานิวายา   นิวอนฺตสิกเข ฯ 
 

สอดคล้องกับ วัฒนะ บุญจับ (2544 : 181) ได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ว่า  ในต ารากาพย์ก็ยังมีกาพย์
บางชนิดที่มีลักษณะเหมือนกาพย์ยานีและกาพย์สุรางคนางอยู่บ้าง ได้แก่  กาพย์พรหมคีติในกาพยสาร
วิลาสินี  และกาพย์ตรังควชิราวดีในกาพยคันถะ  ซึ่งมีลักษณะบังคับเหมือนกาพย์ยานี 
  จากความเป็นมาของกาพย์ยานีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  อาจสามารถสรุปได้ว่า  กาพย์ยานี
เป็นกาพย์ชนิดหนึ่งที่มีความเก่าแก่และมีความเป็นมาช้านาน จัดอยู่ในล าน าประเภทหนึ่งที่เรียกว่า 
“ฉันทลันโลง” คือมีลักษณะคล้ายฉันท์แต่ไม่บังคับใช้พยางค์ครุหรือลหุ  โดยกาพย์ยานีนี้มีความ
คล้ายคลึงกับกาพย์พรหมคีติในต ารากาพยสารวิลาสินีอันเป็นต ารากาพย์โบราณมากที่สุด และค าว่า 
“ยานี” นั้นมาจากอินทรวิเชียรฉันท์ ใน “รตนสูตร” ที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า “ยานี” ดังที่ยกตัวอย่างว่า 
“ยานีธภูตา  นิสมาคตานิ” จึงน ามาใช้เรียกชื่อกาพย์ ที่มีลักษณะคล้ายฉันท์ดังกล่าวว่า “กาพย์ยานี” 
นั่นเอง โดยในช่วงแรกจะแยกระหว่างกาพย์กับฉันท์ไม่ได้  แต่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมา
ความแตกต่างของกาพย์และฉันท์จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  จนอาจนับว่าเป็นยุคทองของกาพย์ยานี      
ในสมัยนั้นทีเดียว 
 
3.3 ลักษณะบังคับของกาพย์ยานี  

มีนักปราชญ์และนักการศึกษาอีกหลายท่านอธิบายลักษณะบังคับของกาพย์ยานีไว้อย่าง
กว้างขวาง  ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 949) ได้ให้ความหมายของ
ยานีไว้ดังนี้ว่า ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่งมี 11 ค า จัดเป็น 2 วรรค วรรคต้น 5 ค า วรรคหลัง 6 ค า  จึงสามารถ
อธิบายได้ว่า ลักษณะบังคับของกาพย์ยานีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ  ได้แก่ คณะและสัมผัส ดังนี้   

คณะ  คือ  ลักษณะบังคับของค าประพันธ์ 1 บท  ที่ประกอบด้วยส่วนย่อย คือ  บท  บาท  
วรรค  และค า  ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 224) ให้ค าจัดความว่า 
คณะ หมายถึงจ านวนค าที่ก าหนดไว้ในการแต่งร้อยกรองแต่ละประเภท  โดยแบ่งเป็นบท บาท และ
วรรค  เช่น คณะของกลอนแปด 1 บท มี 2 บาท แต่ละบาทมี 2 วรรค แต่ละวรรคมี 6-9 ค า 

1. บท  ได้แก่  ก าหนดค าประพันธ์ที่ลงความตอนหนึ่ง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “บท”       
ก็คือค าประพันธ์ 1 ตอน  ที่มีองค์ประกอบของฉันทลักษณ์ครบถ้วน  
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2. บาท  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 668) ให้ความหมาย 
ของบาทว่า หมายถึง ส่วนหนึ่งของบทแห่งค าประพันธ์ เช่น โคลงสี่สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท  ค า
ประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับย่อยเป็นบาท  ได้แก่  กลอน  กาพย์ยานี  และฉันท์ที่บังคับบรรทัดละ 2 
วรรค  ดังนั้น  ลักษณะส าคัญของบาทก็คือ  ค าประพันธ์ 2 วรรค  ซึ่งมีจ านวนค าในวรรคเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้  โดยบาทแรกเรียกว่า “บาทเอก” บาทที่สอง เรียกว่า “บาทโท” ในส่วนของกาพย์
ยานี ก าหนดไว้ คือ  กาพย์ยานี 1 บท มี 2 บาท แต่ละบาท มี 2 วรรค  แบ่งเป็น วรรคแรก 5  ค า 
และวรรคหลัง  6 ค า (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2526 : 201 - 202) ดังตัวอย่าง 
 

๏ เรื่อยเรื่อยมารอนรอน  ทิพากรจะตกต่ า 
   สนธยาจะใกล้ค่ า    ค านึงหน้าเจ้าตาตรู ฯ 
       (กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์) 
 

ข้อควรสังเกตประการหนึ่งคือ  ค าประพันธ์ที่แบ่งย่อยเป็นบาท  เป็นค าประพันธ์ 
ชนิด 1 บท  บังคับจ านวนวรรคคู่ เช่น 4 วรรค หรือ 8 วรรค เป็นต้น  และวางรูปค าประพันธ์บรรทัด
ละ 2 วรรค 

3. วรรค  คือ  จ านวนค าหนึ่งกลุ่มที่ค าประพันธ์แต่ละประเภทก าหนดไว้  มีตั้งแต่กลุ่ม 
ละ  2 ค า  จนถึงกลุ่มละเกิน 10 ค า  ส าหรับกาพย์ยานี  จะประกอบด้วยจ านวนวรรคทั้งหมด 4 วรรค 
ในแต่ละบท (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556 : 1099) 

4. ค า หรือ พยางค์  คือจังหวะเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ หรือหน่วยเสียงที่ 
ประกอบด้วยสระตัวเดียว  จะมีความหมายหรือไม่ก็ตาม  ค าที่ใช้บรรจุในร้อยกรองต่าง ๆ นั้นล้วน
หมายถึงค าหรือพยางค์ ทั้งสิ้น   ค าในความหมายของเสียงพูด  เป็นหน่วยย่อยที่สุดของฉันลักษณ์และ
เป็นส่วนย่อยของวรรค  ทั้งนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 258 , 805)     
ได้อธิบายความหมายของ “ค า” ว่าหมายถึง เสียงพูด เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เสียงพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพ่ือแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมี
ความหมายในตัว นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงพยางค์ที่เป็นส่วนย่อยของวรรคหรือบาทในฉันท์  แต่ละ
พยางค์ถือว่าเป็นค าหนึ่ง  ส่วน “พยางค์” หมายถึง ส่วนของค าที่ปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เช่น กะ มี 1 
พยางค์ กระเป๋า มี 2 พยางค์ พยากรณ์ มี 3 พยางค์ เป็นต้น 
  การนับค าทางฉันทลักษณ์ต่างกับการนับค าทางไวยากรณ์ซึ่งถือเอาความหมายเป็น
ส าคัญ  เพราะมีความหมายเดียว แต่ค าทางฉันทลักษณ์ถือเสียงดังเด่นเป็นส าคัญ  เช่น วิทยาลัย 
ในทางไวยากรณ์อาจนับเป็น 1 ค า  แต่ในทางฉันทลักษณ์สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 1 – 4 ค าตามแต่
ลักษณะการออกเสียง  โดยถ้าออกเสียงเบารวบเป็นกลุ่มนับเป็น 1 ค า  ถ้าลงท้ายหนักท่ีพยางค์ วิทยา 
– ลัย  หรือ วิท – ทยาลัย  นับเป็น 2 ค า  ถ้าลงเสียงหนักที่พยางค์ วิท – ทยา – ลัย  นับเป็น 3 ค า  
ถ้าออกเสียงหนักเสมอกันทั้ง 4 พยางค์ วิด – ทะ – ยา – ลัย นับเป็น 4 ค า โดยเฉพาะในค าประพันธ์
ประเภทฉันท ์
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    ๏ ญาติมิตรชีวิตสวาสดิ์  วันมรณาศบ าราศลา 
   ยศะฤทธิ์กฤติโภคา   พาไปด้วยเมื่อม้วยไฉน ฯ 
        (รุไบยาต) 
  
 กาพย์ยานีบทนี้  นับจ านวนค าให้ต้องฉันทลักษณ์  ดังนี้ 
 
  ญาติ – มิตร –  ชี – วิต – สวาสดิ์  วัน – มอ – รณาศ – บ า – ราศ – ลา 
  1        2        3     4       5                 1      2        3        4      5       6 
  ยศะ – ฤทธิ์ – กฤต – ติโภ – คา  พา – ไป – ด้วย – เมื่อ – ม้วย – ไฉน 
    1        2        3       4     5         1       2      3       4        5        6 
  
  เนื่องจากการนับค าทางฉันทลักษณ์ถือการออกเสียงเป็นเกณฑ์  เมื่ออ่านค าประพันธ์
ผู้อ่านจึงควรทราบลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดที่ตนอ่านว่าบังคับจ านวนค าวรรคละเท่าใด  เพ่ือ
จะได้แบ่งจังหวะเสียงอ่านได้ครบถ้วนตามฉันทลักษณ์  ไม่ท าให้จังหวะและลีลาของค าประพันธ์
บกพร่องไป  อันจะเป็นการท าลายความไพเราะของกวีนิพนธ์ได้ 

สัมผัส คือ การคล้องจองแห่งค าประพันธ์  การคล้องจองที่กล่าวถึงเป็นการคล้องจองแห่ง
เสียง  ประกอบด้วยการคล้องจองด้วยเสียงสระหรือ “สัมผัสสระ” และการคล้องจองด้วยเสียงพยัญชนะ
หรือ “สัมผัสพยัญชนะ” ทั้งนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 1209 – 1210) ได้
อธิบายเกี่ยวกับสัมผัส ไว้ว่า “สัมผัส” หมายถึง ความคล้องจองของถ้อยค า เช่น ในน้ ามีปลาในนามีข้าว 
ในทางวรรณคดีหมายถึง ข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพ่ือให้เสียงรับกัน  ทั้งนี้ค าประพันธ์ไทย  จ าแนก
สัมผัสออกเป็น 2 ประเภท  คือ  สัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอก  และสัมผัสพิเศษหรือสัมผัสใน   

1. สัมผัสบังคับ  หรือ สัมผัสนอก เป็นลักษณะบังคับของค าประพันธ์ทุกประเภท  
ประกอบด้วยสัมผัสระหว่างวรรค  ระหว่างบาทและระหว่างบท ส าหรับค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
จะก าหนดสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกไว้ดังนี้คือ  
  สัมผัสระหว่างวรรคจะปรากฏที่ค าสุดท้ายของวรรคแรกในบาทเอก ส่งสัมผัสไปยังค า
ที่ 1 ค าท่ี 2 หรือค าท่ี 3 ของวรรคหลัง ดังตัวอย่าง 
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    ๏ ยานีมีแบบมา   มีวรรคหน้าวรรคหลังน า 
 
   หน้าห้าหลังหกค า   ก าหนดไว้ให้พึงฟัง 
 
    ค าท้ายในวรรคหน้า  สัมผัสพามาวรรคหลัง 
 
   บาทโทค าท้ายยัง    รั้งรับค าสัมผัสคง ฯ 
        (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์) 
  
  ส่วนสัมผัสระหว่างบาทจะพบที่ค าสุดท้ายของวรรคหลังในบาทเอก ส่งสัมผัสไปยังค า
สุดท้ายของวรรคแรกในบาทโท  ได้แก่ ค าว่า “น า” อันเป็นค าสุดท้ายในบาทเอก  ส่งไปสัมผัสกับค า
ว่า “ค า” ซึ่งเป็นค าสุดท้ายของวรรคแรกในบาทโท ดังตัวอย่าง 
  
    ๏ ยานีมีแบบมา   มีวรรคหน้าวรรคหลังน า 
 
   หน้าห้าหลังหกค า   ก าหนดไว้ให้พึงฟัง ฯ 
        (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์) 
 
  นอกจากนี้สัมผัสระหว่างบทจะปรากฏที่ค าสุดท้ายของบาทโท  ส่งสัมผัสไปยังค า
สุดท้ายของวรรคหลังในบาทเอกบทต่อไป ได้แก่ ค าว่า “ฟัง” อันเป็นค าสุดท้ายในบาทโท ส่งสัมผัสกับ
ค าว่า “หลัง” ซ่ึงเป็นค าสุดท้ายของวรรคหลังในบาทเอกบทต่อไป  ดังตัวอย่าง 
 
    ๏ ยานีมีแบบมา   มีวรรคหน้าวรรคหลังน า 
 
   หน้าห้าหลังหกค า   ก าหนดไว้ให้พึงฟัง 
 
    ค าท้ายในวรรคหน้า  สัมผัสพามาวรรคหลัง 
 
   บาทโทค าท้ายยัง    รั้งรับค าสัมผัสคง ฯ 
        (เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์) 
  ทั้งนี้กาพย์ยานีถือสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับโดยต้องเป็นสัมผัสสระเสียงเดียวกัน  
สั้นกับสั้น หรือยาวกับยาว และไม่บังคับเรื่องเสียงของค าท้ายวรรคแล้วแต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสมว่า
ไพเราะ 
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2. สัมผัสพิเศษ  หรือ สัมผัสใน เป็นสัมผัสไม่บังคับ  ประกอบด้วยสัมผัสสระและ 
สัมผัสพยัญชนะภายในวรรค ซึ่งมีทั้งวรรคหน้าและวรรคหลังของทุกบาท  เพ่ือช่วยให้ค าประพันธ์
ไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น  มักปรากฏใน 2 ลักษณะ คือ เรียงอยู่ชิดกัน  เรียกว่า “สัมผัสชิด” กับมีค าอ่ืน
คั่นกลาง เรียกว่า “สัมผัสคั่น” ดังตัวอย่าง 

 
สัมผัสชิด 
  ๏ ผลชิดแช่อ่ิมอบ  หอมตรลบล้ าเหลือหวาน 
 
รสไหนไม่เปรียบปาน   หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ 
         

 (รุไบยาต) 
สัมผัสคั่น 
  ๏ ญาติมิตรชีวิตสวาสดิ์  วันมรณาศบ าราศลา 
 
ยศะฤทธิ์กฤติโภคา    พาไปด้วยเมื่อม้วยไฉน ฯ 
       
      (รุไบยาต) 
 

  ทั้งสัมผัสชิดและสัมผัสคั่นยังแยกย่อยออกได้อีกหลายแบบตามต าราค าประพันธ์ เช่น 
คู่ เคียงแทรกเคียง หรือทบเคียง เป็นต้น 
 จากลักษณะบังคับของกาพย์ยานีในด้านของคณะ และสัมผัสที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  ผู้วิจัยจะ
ขอเสนอเป็นแผนภาพสรุป ได้ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 2  ลักษณะบังคับของค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  
 
 

 
      
 

    
 
      
 

    
 

วรรคสดับ วรรครับ 

วรรครอง วรรคส่ง 

  สัมผัส- 

  ระหว่าง 

  บท 

บาทเอก 

บาทโท 

สัมผัสระหว่างวรรค 

บท 

บท 

สัมผัสระหว่างบาท 
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นอกจากลักษณะบังคับของกาพย์ยานีที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  นันทา ขุนภักดี (2533 : 67 – 
68 ) ยังได้อรรถาธิบายถึงข้อพึงระวังเพ่ือเป็นแนวทางที่จะคิดปรุงค าประพันธ์ให้ไพเราะ มีหลักนิยม
ทั่วไปในการแต่งกาพย์ยานี  ดังนี้ 

1. ค าท้ายวรรคไม่ควรใช้ค าท่ีมีเสียงเดียวกันรับส่งสัมผัสกันและไม่ควรลงจบบทด้วยค าที่มี 
รูปวรรณยุกต์ 

2. กาพย์ยานีแบ่งช่วงจังหวะวรรคแรกและวรรคหลังเป็น 2/3 และ 3/3 (/  
/) การเลือกค าเสริมสัมผัสในระหว่างช่วงจะท าให้การอ่านถูกจังหวะขึ้น เช่น 

 
   ๏ เรือชัย/ไวว่องวิ่ง  รวดเร็วจริง/ยิ่งอย่างลม 
  เสียงเส้า/เร้าระดม   ห่มท้ายเยิ่น/เดินคู่กัน ฯ 
       (บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์) 
 
ไม่ควรให้สัมผัสในผิดช่วง  เช่น 
 
   ๏ โอ้อา/ลัยจากที ่  พ่ีเคยอา/ศัยสุขแสน 
 
ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค าท่ีมีสองพยางค์อยู่ระหว่างช่วง เช่น อาศัย อาลัย อาวรณ์  หรือ  

อาทร เป็นต้น  เพราะจะท าให้อ่านชะงักได้ 
3. การรับส่งระหว่างวรรคแรกกับวรรคหลังนั้นอาจให้ตกค าที่ 1 หรือค าท่ี 2 ก็ได้ เพ่ือ 

สะดวกต่อการหาค า เช่น 
 
    ๏ เรือสิงห์วิ่งเผ่นโผน  โจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟอง 
   ดูยิ่งสิงห์ล าพอง    เป็นแถวท่องล่องตามกัน 
 
 
 หรือ   ๏ เลียงผาง่าเท้าโผน  เพียงโจนไปในวารี 
   นาวาหน้าอินทรีย์    มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม 
        (บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์) 
 

4. วรรคแรกกับวรรคหลังในบาทโทนั้นไม่บังคับให้มีรับส่งสัมผัส  แต่หากยั้งเยื้องดัดแปลงให้ 
สัมผัสกันบ้างย่อมส่งผลให้ไพเราะข้ึน  เช่น 
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    ๏ เรือครุฑ/ยุดนาคหิ้ว  ลิ่วลอยมา/พาฝันผยอง 
   พลพาย/กรายพายทอง   ร้องโห่เห่/โอ้เห่มา ฯ 
        (บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์) 
 

จากความเป็นมาและลักษณะบังคับของกาพย์ยานีที่กล่าวมาทั้งหมด  อาจสามารถสรุปได้ว่า           
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  หมายถึงค าประพันธ์ชนิดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ และมีความเป็นมา
อย่างช้านาน  คณะ  พยางค์  และสัมผัส  คล้ายกันกับฉันท์ แต่ไม่มีการก าหนดใช้พยางค์ครุหรือลหุ  
เหมือนกับฉันท์  และมีลักษณะบังคับตามฉันทลักษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คณะ โดยกาพย์
ยานีบทหนึ่งมี 2  บาท คือ บาทเอกกับบาทโท บาทหนึ่งมี 2 วรรค คือ วรรคแรกกับวรรคหลัง โดย
วรรคแรกมี 5 ค า วรรคหลังมี 6 ค า  รวมเป็นบาทละ  11 ค า และจะต้องลงจบในบาทโทเสมอ  ส่วนที่ 
2 สัมผัส โดยแบ่งเป็นสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอก อันประกอบด้วยสัมผัสระหว่างวรรคที่ค าสุดท้ายของ
วรรคแรกในบาทเอกส่งสัมผัสไปยังค าที่ 1 หรือค าที่ 2 หรือค าที่ 3  ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน  
สัมผัสระหว่างบาทที่ค าสุดท้ายของวรรคหลังในบาทเอกส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้ายของวรรคแรกในบาท
โท  และสัมผัสระหว่างบทที่ค าสุดท้ายในวรรคหลังของบาทโทส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้ายของวรรคหลัง
ในบาทเอกของบทต่อไป ทั้งนี้ควรเพ่ิมเติมสัมผัสพิเศษหรือสัมผัสใน อันประกอบด้วยสัมผัสสระและ
สัมผัสพยัญชนะภายในวรรค ซึ่งมีได้ทั้งวรรคหน้าและวรรคหลังของทุกบาท  เพ่ือช่วยให้ค าประพันธ์
ไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น 
 
3.4 วิธีการแต่งกาพย์ยานี 

กาพย์ยานีเป็นค าประพันธ์ที่แต่งได้ง่ายกว่าค าประพันธ์ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่ง อัมพร สุขเกษม   
(2524 : 70) ได้เสนอแนะขั้นตอนการแต่งกาพย์ยานี  ไว้ดังนี้ 

1. คิดเนื้อเรื่องและเรียบเรียงความคิดนั้นให้ชัดเจน  และรัดกุม 
2. เรียบเรียงความคิดดังกล่าวให้กะทัดรัด  และพยายามแต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
3. ขัดเกลาส านวนให้สละสลวย  และให้สามารถแสดงออกได้ตรงตามความต้องการ 

 สิทธา  พินิจภูวดล  และประทีป  วาทิกทินกร (2525 : 148) ได้เสนอขั้นตอนการแต่งกาพย์
ยานี  ไว้เช่นกัน ดังนี้ 

1. คิดเนื้อความเป็นร้อยแก้วเสียก่อน  แล้วพยายามย่อเนื้อความให้เหลือวรรคละ 5 – 6 ค า 
2. หาสัมผัสนอกให้ครบตามลักษณะบังคับ  ซึ่งคงจะไม่ยากเท่ากลอนเพราะมิได้บังคับ 

เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค 
3. หาสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ  พยายามให้มีวรรคละ 1 แห่ง  ถ้าสามารถ 

หาได้มากกว่านั้นก็ยิ่งด ี
 ฐะปะนีย์  นาครทรรพ (2519 : 234 – 235) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับกลวิธีการแต่งกาพย์ยานี
ไว้ดังนี้ว่า  
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1. ไม่ว่าจะแต่งกาพย์ยานีสักก่ีบท ก็จ าเป็นต้องมีสัมผัสสัมผัสระหว่างบท  ผู้ฝึกหัดใหม่ ๆ  
มักจะลืมสัมผัสตรงนี้ 

2. สัมผัสในของกาพย์ยานีนั้นยืดหยุ่นได้  บางบทอาจมีน้อยแห่ง บางบทอาจมีเต็มท่ี ทั้งนี้ 
แล้วแตก่ลวิธีของผู้ประพันธ์แต่ละคน ซึ่งก็จัดเป็นวรรณศิลป์ท าให้ไม่น่าเบื่อ 

3. ค าท่ีรับสัมผัสไม่ควรเป็นค าที่มีเสียงเดียวกับค าที่ส่งสัมผัส 
4. ค าสุดท้ายของวรรคหลังของบาทโท  ใช้เสียงวรรณยุกต์สามัญและจัตวาเป็นส่วนใหญ่     

ทีใ่ช้ค าตายเสียงตรี หรือเอก ก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยพบมากนัก   
วราภรณ์  บ ารุงกุล (2542 : 32) ได้บรรยายถึงกลวิธีการแต่งกาพย์ไว้ว่า  กาพย์แต่ละประเภท

จะมีกลวิธีการแต่งแตกต่างกันบ้าง  แต่พอที่จะกล่าวโดยสรุปได้  ดังนี้ 
1. ถ้าต้องการจะแต่งเรื่องใด  ก็ให้คิดเป็นความเรียงหรือร้อยแก้วธรรมดาเสียก่อน  แล้วพยายาม 

ท าให้เนื้อความเป็นวรรค เช่น กาพย์ยานีจะแบ่งเป็นวรรคแรก 5 ค าและวรรคหลัง 6 ค า เป็นต้น 
2. หาสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสบังคับให้ได้  โดยการปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้รับสัมผัสกัน 
3. หาสัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะมาช่วยสร้างเสียงเสนาะ  พยายามให้มี  

สัมผัสในวรรคอย่างน้อย 1 แห่ง 
4. ต้องค านึงว่า กาพย์แต่ละประเภทเหมาะกับเนื้อความต่างกัน  กาพย์ยานี  มีจังหวะ  

ด าเนินช้า  จึงนิยมแต่งพรรณนา  เช่น  พรรณนาชมนกชมไม้  พรรณนาความงามของธรรมชาติ หรือ
ใช้แต่งบทสวด ใช้สวดฉันท์ สวดโอ้เอ้วิหารราย สวดพระมาลัย พากย์โขน และเห่เรือ เป็นต้น 
 จากขั้นตอนการแต่งกาพย์ยานีที่เสนอมา  อาจสามารถสรุปได้ว่า  การจะแต่งกาพย์ยานี
จะต้องมีการคิดเนื้อเรื่องก่อนว่าจะแต่งเรื่องใด  แล้วเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว หลังจากนั้นลดทอนค าให้
ตรงตามฉันทลักษณ์ และจัดสัมผัสนอกให้ตรงตามบังคับ  เพ่ือเพ่ิมความไพเราะและสมบูรณ์ ทั้งนี้ควร
ค านึงถึงกลวิธีการแต่งเพ่ิมเติม อาทิเช่น หาสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสบังคับให้ได้ โดยการปรับถ้อยค า
และไม่ใช้ค าที่มีเสียงเดียวกันส่งสัมผัสกัน  จัดสัมผัสในใส่เข้าไปอย่างน้อยวรรคละ 1 แห่งให้สละสลวย 
หรือมากน้อยตามแต่กลวิธีของผู้ประพันธ์แต่ละคน  เสียงวรรณยุกต์ของค าสุดท้ายในบาทโทนิยมใช้
เสียงวรรณยุกต์สามัญและจัตวาเป็นส่วนใหญ่ และการแต่งกาพย์ยานีมีจังหวะด าเนินช้า จึงนิยมใช้แต่ง
พรรณนา  
 
3.5 วิธีการอ่านกาพย์ 

นันทา ขุนภักดี (2539 : 84 - 85) ได้อธิบายถึงวิธีการอ่านกาพย์ไว้ว่า  วิธีการอ่านท านอง 
เสนาะประเภทกาพย์อย่างมีศิลปะให้ฟังไพเราะ  ผู้อ่านควรเอาใจใส่สิ่งต่อไปนี้ 

1. การแบ่งจังหวะ  เนื่องจากกาพย์ที่นิยมน ามาอ่านกันมีอยู่สามประเภท ได้แก่ ฉบัง ยานี  
และสุรางคนางค์  ซึ่งมีจ านวนค าบทละ 16 ค า  22  ค า  และ 28 ค า ตามล าดับ โดยนับจากฟองมัน
ถึงฟองมัน มีลักษณะการแบ่งจังหวะเป็นดังนี้  ฉบังและสุรางคนางค์ทุกวรรคแบ่งจังหวะละสองค า
ตลอด  ส่วนยานีวรรคหน้าจะแบ่งเป็น สอง/สาม  วรรคหลังเป็น สาม/สาม ดังตัวอย่าง 
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 กาพย์ยานี 22 
    ๏ เรื่อยเรื่อย/มาเรียงเรียง  นกบินเฉียง/ไปทั้งหมู่ 
   ตัวเดียว/มาพลัดคู่   เหมือนพี่อยู่/ผู้เดียวดายฯ 
       (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์, 2501 : 19) 
 

2. การใส่ท านอง  กาพย์ยานีมีท านองอ่านคล้ายท านองฉันท์ที่มีคณะ 11 เป็นต้นว่า อินทร 
วิเชียรฉันท์  ส่วนฉบังและสุรางคนางค์มีท านองแปลกออกไป 

3. การใส่อารมณ์  ควรใส่อารมณ์สอดแทรกลงไปในบทท่ีอ่านให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ 
บรรยากาศโดยอาศัยการตีความตามตัวบทที่จะอ่านเช่นกัน  แล้วถ่ายทอดออกมาทางน้ าเสียงให้น่าฟัง 
 
3.6 ลักษณะของค าประพันธ์ที่ดี 
 การจะตัดสินว่าค าประพันธ์ใดดีหรือไม่อย่างไรนั้น  ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ ทัศนะ
เกี่ยวกับลักษณะของค าประพันธ์ที่ดีไว้  ดังเช่น  พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 37) ได้ชี้แจงถึง
ลักษณะของค าประพันธ์ที่ดีไว้ว่า  ค าประพันธ์ของไทยทั้งหมด  จะต้องใช้ถ้อยค าให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย  ให้คนไทยอ่านเข้าใจความได้ชัดเจน  และรู้สึกไพเราะเหมาะเจาะยิ่งมากยิ่งดี  ทั้งให้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับของค าประพันธ์ประเภทนั้น ๆ ด้วย  ถึงแม้ฉันท์ท่ีเป็นของยากก็ต้องเป็นลักษณะเช่นนี้ 

ส่วน ก าชัย ทองหล่อ (2554 : 391) ได้กล่าวถึงลักษณะของค าประพันธ์ที่ดีว่าต้องประกอบด้วย
ลักษณะ 3 ประการ  คือ 1. มีข้อความดี  2. มีสัมผัสดี  และ 3. แต่งถูกต้องตามลักษณะบังคับ             
ซึ่งสอดคล้องกับส าลี  รักสุทธี (2554 : 20) ที่ย้ าว่าลักษณะของค าประพันธ์ที่ดี  ควรต้องประกอบด้วย
ลักษณะต่อไปนี้ 

1. มีฉันทลักษณ์ถูกต้องเหมาะสม  ค าประพันธ์ที่มีลักษณะดีควรแต่งให้ถูกต้องตามลักษณะ 
บังคับของค าประพันธ์ประเภทนั้น ๆ เป็นเบื้องแรก  เช่น  คณะ  สัมผัส  จังหวะและเสียง  เป็นต้น 

2. มีเนื้อความดีหรือใจความดี  ซึ่งหมายความว่ามีเนื้อหาสาระท่ีมีประโยชน์  ก่อให้เกิด 
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  และให้ความความหมายที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ตรงตามที่ผู้แต่ง
ต้องการ 

3. มีความไพเราะ กล่าวคือ กวีมีความประณีตในการเลือกใช้ค าที่มีเสียง จังหวะและสัมผัส   
คล้องจองกลมกลืนกัน  มีส านวนโวหารเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  ก่อให้เกิดอรรถรสและมโนภาพ     
ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามกวีไปด้วย 
 จากที่นักการศึกษาแต่ละท่านได้ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของค าประพันธ์ที่ดีไว้นั้น     
อาจสามารถสรุปได้ว่าลักษณะของค าประพันธ์ที่ดี ได้แก่ แต่งได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  มีเนื้อความที่
ดี กระตุ้นความคิดและจินตนาการ สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งใช้ภาษา
อย่างไพเราะงดงามและมีส านวนโวหารที่ดี 
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3.7 ลักษณะของค าประพันธ์ที่ผู้เรียนสนใจ 
Bowers (1957 : 102 อ้างถึงใน กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ, 2547 : 59) ได้อธิบายขยายความ 

ถึงลักษณะของค าประพันธ์หรือบทร้อยกรองที่ผู้เรียนสนใจ และแนวทางในการสอนของครูไว้ดังนี้ 
1. ผู้เรียนจะชอบและสนใจบทร้อยกรองที่ให้จังหวะหนักแน่น  ใช้ค าง่าย ๆ ธรรมดา ๆ เป็น 

ค าท่ีตนคุ้นเคย  แต่ให้ความรู้สึก  เสียง  และภาพพจน์ที่ชัดเจน 
2. ผู้เรียนจะชื่นชมบทร้อยกรองที่สอดแทรกอารมณ์ขัน  ช่วยให้จดจ าได้ดี  ดังนั้นในการ  

สอนแต่งค าประพันธ์ชนิดร้อยกรองที่จะให้ผู้เรียนมีความสุขและมั่นใจ  ครูจึงควรให้ผู้เรียนแต่งเรื่องที่
ขบขันก่อนเพื่อเป็นการจูงใจ 

3. ผู้เรียนจะชื่นชอบบทร้อยกรองที่ให้เรื่องราวที่ประสมประสานกันระหว่างเรื่องจริงกับ  
เรื่องนึกฝันที่แปลกไปกับความจริง 

4. ผู้เรียนจะชอบแต่งบทร้อยกรองที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  และมักจะแสดงความรู้สึกนึกคิด 
ตามประสาผู้เรียน  เรื่องที่จะน ามาให้ผู้เรียนแต่งจึงควรเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องราว
แวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวของผู้เรียนเอง 
 จากแนวคิดดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าร้อยกรองหรือค าประพันธ์ที่ผู้เรี ยนชอบนั้นจะต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย  สามารถรู้สึกตามได้อย่างชัดเจน  แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน  อาจจะประกอบไปด้วย
เรื่องจริงและเรื่องเพ้อฝัน  แต่ส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับตนเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว  จึงจะท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทร้อยกรองนั้น ๆ 
 
3.8 คุณค่าและประโยชน์ของค าประพันธ์ 
 คุณค่าของค าประพันธ์นั้นมีอยู่อย่างมากมาย  ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะเข้าใจ  เข้าถึงและ
ตีความได้จากค าประพันธ์เหล่านั้น ดังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาธิบาย 
เกี่ยวกับคุณค่าของการแต่งค าประพันธ์ไว้ว่า โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน มีผลดีหลายประการทั้งต่อ
ผู้อ่านและต่อผู้แต่ง  ผลดีต่อตัวผู้อ่าน ได้แก่ ช่วยให้ผู้อ่านสบายใจ คล้าย ๆ ฟังเพลงบรรเลง ช่วยให้
ผู้อ่านเพลิน ท าให้ลืมสิ่งซึ่งระคายเคืองใจอยู่บ้างได้ชั่วคราว  ช่วยให้ผู้อ่านได้ฟังโวหารอันแปลก และ
ช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความคิดของผู้แต่ง ส่วนผลดีต่อผู้แต่งก็เป็นไปในลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 
ช่วยให้ผู้แต่งสบายใจ คล้ายผู้ที่เล่นดนตรี ตีพิณพาทย์  ช่วยให้ผู้แต่งเพลิน เพราะใช้สมองในทางที่นึก
ถ้อยค าอันไพเราะ  ช่วยให้ผู้แต่งต้องขะมักเขม้นแสดงโวหารให้แปลก และช่วยให้ผู้แต่งมีโอก าสได้
แสดงความคิดให้ผู้อ่ืนฟัง (อ้างถึงใน ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2519 : 209 – 212) 
 ทั้งนี้สอดคล้องกับ เปลื้อง  ณ นคร (2515 : 210) ที่ได้ระบุถึงคุณค่าของค าประพันธ์ไว้ว่า 
คุณค่าของกาพย์กลอนที่ผู้เรียนจะรับได้ง่ายก็คือ ความชื่นบาน หรือจะให้พูดง่าย ๆ ก็ว่าความสนุก แต่
ความสนุกที่จะได้รับจากกาพย์กลอนจะมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับคนอ่าน  กลอนหรือโคลงบท
เดียวกัน ถ้าให้สิบคนอ่านก็อาจมีความรู้สึกต่างกันถึงสิบอย่างก็ได้  
 ด้านฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2519 : บทน า) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการประพันธ์ไว้ว่าเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากในชีวิตมนุษย์  แสดงให้เห็นความเจริญทางปัญญา  ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน
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เจริญใจ ในแง่เฉพาะบุคคลจะช่วยให้ผู้ประพันธ์เกิดความรู้สึกพอใจขณะแต่ง เพราะได้ระบาย
ความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นข้อเขียน  ส่งเสริมปัญญาของผู้ประพันธ์ให้แตกฉาน และเป็นการรักษา
วัฒนธรรม ส่วนในแง่สังคม ค าประพันธ์ทีดีงามจะช่วยผู้อ่านในวงกว้างให้เกิดความเพลิดเพลินใจ  
ผ่อนคลายความเคร่งเครียด  ท าให้เกิดแรงจูงใจในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยด ารงรักษาสมบัติ
วัฒนธรรมของชาติไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองจะช่วยสะท้อนวัฒนธรรมใน
แง่ต่าง ๆ ออกมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง และสืบทอดไม่มีวันสิ้นสุด เพราะร้อยกรองมี
เสียงสัมผัสคล้องจองท าให้จ าง่ายและจ าได้นาน 

เช่นเดียวกับอัมพร  สุขเกษม (2524 : 4 – 5)  ได้เน้นถึงคุณค่าของค าประพันธ์ว่าเป็นกิจกรรม
ทางศิลปะอันมีคุณค่าต่อมนุษยชาติ  คุณค่าของค าประพันธ์ย่อมปรากฏให้เห็นเด่นชัด โดยจ าแนกได้
เป็น 2 ทาง ดังนี้ 

1. คุณค่าต่อผู้แต่ง  เนื่องจากค าประพันธ์ซึ่งเป็นผลงานศิลปะ  ต้องใช้การแสดงออกเป็นพาหะ 
น าความนึกคิดสะเทือนใจ และจินตนาการของผู้แต่งสู่ผู้อ่าน ดังนั้นกวีผู้แต่งจะต้องมีวิธีแสดงออกที่ดี  
การเลือกวิธีแสดงความรู้สึก  ความคิด  ความสะเทือนใจ  และจินตนาการโดยใช้วิธีแต่งบทร้อยกรองนั้น  
เป็นผลดีแก่จิตใจของผู้แต่งเองโดยไม่รู้ตัว  กล่าวคือ  การใช้บทร้อยกรองเป็นวิธีแสดงออกท่ีท าให้จิตใจ
ของผู้แต่งละเมียดละไม  อ่อนโยน  และงดงามไปด้วยในตัวเสมอ 

2. คุณค่าต่อผู้อ่าน  คือ  ช่วยให้เกิดความละเมียดละไมขึ้นในจิตใจ  ช่วยให้เข้าใจผู้อ่ืน     
ช่วยสร้างจินตนาการ  ช่วยให้เกิดความคิด  และช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน   อันจะน าสันติสุขมาสู่
สังคมและโลกให้ยั่งยืนต่อไป 

ด้านพระยาอุปกิตศิลปสาร (2548 : 39) ได้ระบุถึงคุณค่าของค าประพันธ์ไว้ว่า  ค าประพันธ์มี
คุณค่าให้ความรื่นเริงบันเทิงใจ แก่พลเมืองผู้ชอบเหลือจะประมาณได้ และค าประพันธ์ยังสงวน
เรื่องราวต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงประโยชน์เพ่ิมเติมอีกว่า  การแต่งบทประพันธ์
ทั้งหลายก็หวังประโยชน์ที่จะน าความคิดความเห็นในใจของตนออกมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้ผู้อ่าน
ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งและถูกต้องตามความคิดเห็นของตนเป็นข้อใหญ่  

ฝ่ายด้านของส าลี รักสุทธี (2554 : 20 – 24) ได้กล่าวว่า  ค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองมี
ประโยชน์หลายประการ  ทั้งในส่วนของผู้อ่าน  ผู้ฟัง  ผู้แต่ง  และคุณค่าทางภาษา ดังนี้ 

1. ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้แต่ง ช่วยให้ผู้แต่งเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แสดง 
ความสามารถถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด ทัศนคติ และชีวิตความเป็นอยู่ แม้กระทั่งบุคลิกภาพของ
ตนเองออกมาด้วยการเลือกสรรและการเรียบเรียงถ้อยค า   

2. ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่าน ช่วยท าให้เกิดความสบายใจ  เกิดความเพลิดเพลิน ลืมเรื่อง 
ระคายเคืองใจได้ชั่วคราว  ท าให้ได้ฟังโวหารอันแปลกใหม่  และท าให้ได้ทราบความคิดของผู้แต่ง 

3. ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นโดยเล่าให้ฟัง  ช่วยท าให้สบาย  ท าให้เพลิดเพลินเพราะสมอง 
ได้นึกถึงค าที่ไพเราะทั้งค าและความ  ช่วยให้เกิดทักษะในการเลือกใช้โวหาร  และมีโอกาสได้เสนอ
ทัศนะให้ฟัง 
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4. ก่อให้เกิดคุณค่าทางภาษา  ช่วยท าให้ภาษามีคุณค่ามากข้ึน  เพราะนอกจากจะใช้สื่อสาร 
ด้านการเขียนแบบร้อยแก้วแล้วยังสามารถน ามาสื่อด้วยร้อยกรองที่มีความไพเราะได้  ทั้งยังท าให้
ภาษามีความงามมากขึ้นทั้งเสียงและค า ได้ทั้งอรรถและรส  และท าให้ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษมาก
ขึ้น  เพราะค าประพันธ์มีสัมผัสที่ไพเราะมีจังหวะค าท่ีน่าสนใจ 

5. ท าหน้าที่รักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ค าประพันธ์ร้อยกรองเปรียบเสมือน 
ผู้ท าหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นมรดกสืบต่อแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งประโยชน์ในด้านนี้
มีหลายประการดังนี้  เพ่ือเตือนใจกุลสตรีไทย  เพ่ือเป็นข้อเตือนใจเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือ
สื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือสื่อการละเล่นของผู้เรียนไทย  เพ่ือสั่งสอนและ
ส่งเสริมศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม  เพ่ือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้เห็น  เพ่ือ
แสดงทัศนคติของตนให้ผู้คนทราบ  เพ่ือสื่อถึงบุคลิกภาพ  เพ่ือระบายอารมณ์ต่าง ๆ เพ่ือหารายได้
พิเศษและเพ่ือท าให้จดจ าง่าย 
 จากคุณค่าและประโยชน์ของค าประพันธ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะพบว่า  ค าประพันธ์ไม่
ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ด้านการให้ความบันเทิงเริงใจ 
ให้แง่คิด ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
รวมถึงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ  ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตของผู้แต่งผ่านการเรียงร้อย
ตัวอักษรไปยังผู้อ่านหรือผู้ฟัง  ก่อให้เกิดความละเมียดละไม  ความเพลิดเพลิน และขัดเกลาจิตใจทั้งผู้
แต่งและผู้อ่านหรือผู้ฟังได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ต่อสังคมและมวลมนุษย์ กล่าวคือ  
เมื่อแต่ละบุคคลมีความคิดที่ดี  มีจิตใจที่อ่อนโยน   ย่อมส่งผลให้สังคม  ประเทศชาติ  และมวล
มนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
3.9 การสอนแต่งค าประพันธ์ 
 การจะสอนให้ผู้เรียนเกิดความรักการประพันธ์หรือการแต่งค าประพันธ์นั้น ควรเริ่มต้นจากสิ่ง
ที่ผู้เรียนชอบก่อน  และเริ่มต้นจากง่ายไปหายากเป็นล าดับขั้นตอนไป  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชื่นชอบ
และสนุกกับการแต่งค าประพันธ์ตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

3.9.1 ข้อเสนอแนะและค าแนะน าในการสอนแต่งค าประพันธ์ 
ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงขั้นตอนการสอนแต่งค าประพันธ์  ได้มีผู้เสนอค าแนะน าไว้อย่าง 

หลากหลาย เพ่ือให้การสอนแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองสอดคล้องกับความต้องการและขีด
ความสามารถของผู้เรียน  อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่าง     
ถ่องแท้  หนึ่งในนั้นคือ Geeting (1973 อ้างถึงใน สุปราณี นาคราช, 2547 : 29 – 30) ที่ได้เสนอ
ขั้นตอนการสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางแต่งค าประพันธ์ไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ให้ผู้เรียนได้ยินได้ฟังค าประพันธ์ต่าง ๆ โดยผู้สอนอ่านให้ฟัง  ฟังจากแถบบันทึกเสียง 
หรืออ่านเอง  ทั้งนี้นอกจากเป็นการให้ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับค าประพันธ์แล้ว ยังเป็นการพัฒนา
ในด้านการฟังอีกด้วย 
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 ขั้นที่ 2  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านการพูด การออกเสียงค าประพันธ์และเรียนรู้ความหมายของ
ค าประพันธ์ประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักในการแต่งค าประพันธ์  การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนอ่านดัง ๆ ได้ออกเสียงเป็นท านองอาจช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของค าประพันธ์ยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 3  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านค าประพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีกลวิธี  ลีลาการอ่านต่างกับบท
ร้อยแก้ว 
 ขั้นที่ 4  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงท่าทางประกอบค าประพันธ์ที่เรียน  โดยการจัดหาค า
ประพันธ์ที่มีจังหวะหรือมีเสียงที่กระตุ้นให้อยากแสดงท่าทางประกอบ 
 ขั้นที่ 5  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หัดสร้างสรรค์ค าประพันธ์ของตน  ซึ่งอาจท าได้ทั้งการพูดและ
การเขียน 
 ส่วน Kenedy (1975 อ้างถึงใน สุปราณี นาคราช, 2547 : 29 – 30)  ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสอนแต่งค าประพันธ์ในระดับประถมศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. จัดประสบการณ์ทางด้านค าประพันธ์แก่ผู้เรียน  โดยให้โอกาสได้อ่านและได้ฟังค าประพันธ์   
ตลอดจนเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัว  เพื่อช่วยส่งเสริมจินตนาการด้านการแต่งค าประพันธ์ 

2. จัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง  ในอันที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสรรค์ 
งานค าประพันธ์  เช่น  การเล่นละคร  และการจัดนิทรรศการ  เป็นต้น 

3. ให้ผู้เรียนเริ่มเขียนค าประพันธ์โดยการช่วยกันเป็นกลุ่มก่อนให้เขียนเป็นรายบุคคล  เพราะ 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการท างาน  และเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการแต่ง
ค าประพันธ์ครั้งต่อ ๆ ไป  แต่ครูต้องคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าอย่างใกล้ชิด 

4. ควรเลือกหัวข้อที่จะแต่งค าประพันธ์ให้เหมาะสมกับวัยและเพศของผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างอิสระ 
6. ยอมรับยกย่อง  สนับสนุนและส่งเสริม  ในความพยายามที่จะสร้างสรรค์งานของผู้เรียน 

อยู่เสมอ  แม้ว่าลักษณะค าประพันธ์นั้นจะแปลก หรือผิดแปลกไปจากฉันทลักษณ์ก็ตาม 
7. ให้ก าลังใจและติดตามผลงานผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  น าผลงานของผู้เรียนมาอ่านแลกเปลี่ยน 

ความคิดกัน  แต่ผู้สอนต้องระวังการพูดวิจารณ์ผลงานนั้น ๆ อย่าให้เป็นการสกัดกั้นความคิดของ
ผู้เรียน  หรือท าให้ผู้เรียนเสียก าลังใจ 
 จากค าแนะน าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  อาจสามารถสรุปได้ว่า  ในการสอนแต่งค าประพันธ์ให้แก่
ผู้เรียนนั้น  ควรเริ่มจากการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับค าประพันธ์หรือบทร้อยกรองผ่าน
การฟัง  ทั้งแบบที่มีท านองและไม่มีท านอง  แล้วจึงฝึกให้ผู้เรียนค าประพันธ์เหล่านั้น  โดยเริ่มใช้การ
พูดถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเสียก่อน  แล้วจึงค่อยเริ่มฝึกการแต่ง  โดยเริ่มจากถ่ายทอดความคิดแบบ
อิสระ  แล้วค่อยจับกลุ่มความคิดเหล่านั้น  เชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองอย่าง
เป็นระบบ  ทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกแต่งเป็นกลุ่มก่อน  โดยใช้หัวข้อที่ง่ายและใกล้ตัวเพ่ือให้เกิด
ความสุขในการท างาน  และพยายามชื่นชมในความตั้งใจรวมทั้งค่อย ๆ ขัดเกลาเพื่อเพ่ิมความประณีต
บรรจงในการด าเนินตามฉันทลักษณ์และพัฒนาชั้นเชิงด้านวรรณศิลป์ต่อไป 
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นอกจากนี้  รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2529 : 624) ยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของผู้สอนแต่ง
ค าประพันธ์ไว้ว่า  ต้องเป็นผู้ที่รักและสนใจศิลปะภาษา  สนใจอ่าน  และศึกษารวบรวมค าประพันธ์
ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอน  มีความรู้ในฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ค าประพันธ์ประเภทที่ต้องสอนผู้เรียน ผู้สอนต้องรู้ฉันทลักษณ์อย่างแม่นย า  และสามารถอ่านท านอง
เสนาะและแต่งร้อยกรองได้ตามสมควร  แม้ไม่ไพเราะหรือดีเด่นนักแต่ควรถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
 ส่วนในด้านของอัมพร  สุขเกษม (2524 : 6 – 8) ได้เสนอแนะข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ที่ประสงค์จะ
แต่งค าประพันธ์ร้อยกรองไว้ดังนี้ว่า  ต้องสนใจอย่างจริงจัง  โดยสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแต่ง  
ค าประพันธ์อย่างใกล้ชิดและหมั่นอ่านหมั่นฟัง  ศึกษาฉันทลักษณ์และศิลปะการแต่งค าประพันธ์  
หมั่นรวบรวมค าไว้ใช้เป็นคลังค า  เช่น ค าที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน  ค าเกิดใหม่  หรือค าที่มี
เสียงสัมผัส เป็นต้น  รู้จักสังเกต  ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีส าหรับการแต่งค าประพันธ์  รู้จักอารมณ์ของ
ตนเอง เพราะในบางขณะอาจเกิดความรู้สึกในทางที่เอ้ือต่อการแต่งบทร้อยกรองขึ้นก็ได้ ซึ่งหากปล่อย
ให้ผ่านไปก็จะน่าเสียดาย เพราะอาการเช่นนี้จะไม่หวนกลับมาอีกง่าย ๆ  มีความเป็นตัวของตัวเอง    
โดยหมั่นฝึกแต่งอยู่เสมอ ย่อมจะพบแนวการแต่งที่เหมาะสมได้  กล้าแต่งหมั่นแต่ง  เพ่ือให้เกิดความ
ช านาญทั้งในด้านฉันทลักษณ์  กลวิธีการแต่ง  และการรวบรวมความคิด  ใจกว้าง   ยอมรับฟังความ
คิดเห็น ค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน ามาไตร่ตรองเพ่ือปรับปรุงผลงานของตน และที่ส าคัญ
ต้องมีความมานะอดทนกับการแต่งค าประพันธ์ในแต่ละครั้ง 

ทั้งนี้สอดคล้องกับ ส าลี รักสุทธี (2554 : 29 – 32) ที่ได้เสนอค าแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการ
แต่งค าประพันธ์ โดยแบ่งเป็นระยะไว้ดังนี้ 
 ก่อนแต่ง  ผู้ที่ต้องการแต่งค าประพันธ์ควรหาความรู้เกี่ยวกับการแต่งค าประพันธ์ประ เภท 
นั้น ๆ เช่น อ่านจากต าราต่าง ๆ การสนทนากับกวี  หรือฟังบรรยายในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น  พยายาม
อ่านและศึกษาตัวอย่างที่ดี  โดยพยายามหาบทกวีนิพนธ์มาอ่านให้มาก ๆ เพ่ือเก็บสะสมถ้อยค า
ส านวนที่ไพเราะ และศึกษาลีลาการแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ไว้ศึกษากฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์
ของค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และฝึกฝนการแต่งค าประพันธ์ง่าย ๆ 

ตอนแต่ง  ผู้ที่ต้องการแต่งค าประพันธ์ควรเลือกเรื่องที่มีสาระมาแต่งเป็นค าประพันธ์  ก าหนด 
จุดมุ่งหมายและวางโครงเรื่องให้เป็นระบบระเบียบตั้งแต่เนื้อเรื่องไปจนถึงประเภทของค าประพันธ์ที่
จะใช้  เริ่มแต่งค าประพันธ์จากง่ายไปยากทีละขั้น และเมื่อตัดสินใจจะแต่งค าประพันธ์ก็ต้องเริ่มแต่ง
ทันที  ควรเคร่งครัดตามกฎระเบียบฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์แต่ละประเภท  และต้องพิถีพิถันใน
การเลือกใช้ถ้อยค าที่จะแต่งเป็นค าประพันธ์ให้ได้เนื้อความไพเราะและเกิดอรรถรสโดยเน้นเรื่องการ
สร้างความ  จัดค าและใส่สัมผัส 
 หลังแต่ง  ผู้แต่งต้องขัดเกลาหรือแก้ไขค าประพันธ์ที่ตนแต่งให้มีลักษณะของค าประพันธ์ที่ดี  
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อความดี  มีอรรถรสและถูกหลักเกณฑ์ โดยผู้รู้แนะน าว่าเมื่อแต่งค าประพันธ์นั้น
เสร็จให้ทิ้งไว้สัก 2 – 3 วัน แล้วค่อยกลับมาอ่านทบทวนใหม่  เพราะมีบทกลอนหลายเรื่องที่แต่งไว้
แล้วทีแรกคิดว่าดี  ครั้นเมื่อมาอ่านอีกครั้งกลับปรากฏพบข้อบกพร่องมากมายที่ต้องแก้ไขภายหลัง 
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 จากค าแนะน าในส่วนของผู้สอนรวมทั้งผู้ที่ต้องการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  จะพบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างยิ่ง  กล่าวคือ  ผู้ที่จะสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์จะต้อง
มีความรู้ความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ที่จะสอนในเบื้องต้น  ส่วนผู้ที่จะสามารถแต่งค าประพันธ์
ได้นั้นก็จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับค าประพันธ์ประเภทที่ตนต้องการแต่ง  แล้วค่อย  ๆ อ่านและ
ศึกษาตัวอย่างงานกวีนิพนธ์ที่ดี สะสมไว้ในคลังความรู้ให้มาก ๆ แล้วจึงลงมือฝึกฝนแต่งค าประพันธ์
จากประเภทที่ง่ายแล้วค่อย ๆ ยากขึ้น  โดยเน้นให้ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์
ประเภทนั้น ๆ แล้วค่อยปรับปรุงและพัฒนาลีลาและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ตามแบบฉบับของตนเอง
ต่อไป 

3.9.2 ขั้นตอนในการสอนแต่งค าประพันธ์ 
 ในการที่ผู้สอนจะสอนวิธีการแต่งค าประพันธ์ให้แก่ผู้เรียนของตนเองได้นั้น  ผู้สอนควรต้อง
เข้าใจขั้นตอนเบื้องต้นการแต่งค าประพันธ์เสียก่อน  จึงจะสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จได้ดังที่คาดหวัง  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงขั้นตอนในการสอนแต่งค าประพันธ์ไว้ ดังนี้ 

อัมพร  สุขเกษม (2524 : 8 – 9) ได้อธิบายล าดับขั้นของการแต่งค าประพันธ์ไว้อย่างกว้าง ๆ 
ดังนี้  เริ่มจากท าความเข้าใจฉันทลักษณ์และแนวนิยมในการแต่งให้ชัดเจนและแม่นย า  เพราะเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ  ถ้าหากไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว  ค าประพันธ์อาจไม่ส าเร็จเป็นรูปขึ้นก็ได้  หลังจากนั้น
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการแต่งให้ชัดเจนแน่นอน  ว่าต้องการแต่งเพ่ือจุดหมายอันใด  จะเสนอสิ่งใดให้
ผู้อ่านบ้าง  ทั้งนี้เพ่ือมิให้ผลงานเลื่อนลอย  ไร้คุณค่าและขาดน้ าหนักทางความคิด  และต้องรู้จักวิธี
เรียบเรียงและขยายความคิด  โดยค าประพันธ์แต่ละเรื่องต้องมีใจความหลักเพียงใจความเดียว  
นอกนั้นเป็นพลความขยายใจความ  ซึ่งต้องจัดล าดับไม่ให้สับสน  เน้นหลักกว้าง ๆ ว่าแต่งให้ผู้อ่าน
สนใจตามอ่านจนจบ  และเมื่ออ่านจบแล้วต้องเข้าใจเรื่องได้โดยไม่สับสน 
 รัชนี  ศรีไพรวรรณ (2529 : 661 – 674) ได้กล่าวเน้นเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจนลงไปอีกว่า 
การสอนแต่งค าประพันธ์แก่ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ควรมีขั้นตอนดังนี้  เริ่มด้วยส ารวจความสนใจ
หรือความถนัดของผู้เรียนที่มีต่อค าประพันธ์  ให้ผู้เรียนรู้จักฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ประเภทที่
ผู้เรียนชอบ  ให้ผู้เรียนก าหนดเรื่องและจุดมุ่งหมายในการแต่ง  รู้จักเรียบเรียงและขยายความคิด     
ลงมือแต่งค าประพันธ์โดยแต่งให้ตรงจุดมุ่งหมายที่ตนคิดว่าจะแต่ง  แต่งให้ถูกฉันทลักษณ์ตามที่ตั้งใจ
จะแต่ง  ด าเนินเรื่องให้สอดคล้องกันเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นเรื่องเดียวกัน  ระวังการใช้ถ้อยค า            
ควรเลือกใช้ค าท่ีมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ค าประพันธ์  แต่งค าประพันธ์ให้กระชับ
รัดกุม ใช้ค าเหมาะกับเนื้อเรื่อง  ใช้ส านวนภาษาได้ถูกต้อง  พยายามสอดแทรกความคิดที่ดีลงใน      
ค าประพันธ์ และขัดเกลาส านวนให้ไพเราะราบรื่น 
 กรรณิการ์  พวงเกษม  (2535 : 115) ได้แจงขั้นตอนการสอนแต่งค าประพันธ์ว่า เริ่มจาก
ผู้สอนน าตัวอย่างค าประพันธ์ที่จะให้ผู้เรียนฝึกแต่งมาให้ผู้เรียนอ่าน  แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแผนภูมิ
ลักษณะบังคับของการแต่งค าประพันธ์ประเภทนั้น ๆ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงลักษณะบังคับการใช้ค า 
และการสัมผัสค า  แนะน าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเมื่อแต่งเรื่องใด  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น
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การฝึกขั้นแรกผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันคิด กลุ่มละ 1 – 3 คน  เมื่อคิดได้จึงอนุญาตให้แต่งเป็น
รายบุคคล  แล้วให้ผู้เรียนแต่งค าประพันธ์แล้ววาดภาพประกอบ  เนื่องจากผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ชอบวาดภาพมาก  จึงช่วยให้เกิดความสนใจที่จะท างานและเกิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 226 – 227) ได้เสนอขั้นตอนการสอนแต่งค า
ประพันธ์  ประกอบด้วยขั้นเรียบเรียงความคิด  เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างต่อเนื่อง  แล้ว
บันทึกความคิดนั้นด้วยภาษาร้อยแก้วเป็นข้อความสั้น ๆ ด้วยประโยคหรือวลีก็ได้  โดยไม่ต้องค านึงถึง
จ านวนค าและการสัมผัสตามลักษณะค าประพันธ์  แต่ต้องให้มีข้อความต่อเนื่องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน  
ขั้นฝึกฝนให้รู้จักสัมผัส  เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค าสัมผัสคล้องจองว่ามีลักษณะอย่างไร  แล้วฝึกให้
ผู้เรียนค้นหาหรือบันทึกค าที่สัมผัสกันเพ่ือให้เกิดความเคยชินกับเสียงและการสัมผัส  ขั้นรู้จักจดจ าค า
คล้องจอง  เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักจังหวะการสัมผัสระหว่างกลุ่มค าแล้วฝึกเขียนกลุ่มค าสัมผัส  
คล้องจองกันและมีใจความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน  ขั้นเห็นรูปของฉันทลักษณ์  เป็นขั้นที่ฝึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์โดยเริ่มจากค าประพันธ์ง่าย ๆ เช่น  กลอนสี่  หรือ
กาพย์ เป็นต้น แล้วฝึกให้อ่าน ฝึกฟัง สังเกตจ านวนค าและสังเกตจังหวะการสัมผัสตามลักษณะของค า
ประพันธ์ประเภทนั้น ๆ ขั้นเข้าใจหลักการแต่ง เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักในการแต่ง ค า
ประพันธ์ว่าจะต้องแต่งตามรูปแบบฉันทลักษณ์อย่างมีความต่อเนื่องกัน  และก าหนดโครงเรื่อ งที่จะ
แต่งให้ชัดเจน  มีการใช้ค าที่เหมาะสมและใจความของค าประพันธ์ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน   

ขั้นลองปรับเปลี่ยนร่วมแต่งบ้าง  เป็นขั้นที่ฝึกให้ผู้เรียนเริ่มแต่งค าประพันธ์โดยเริ่มต้นจาก
กิจกรรมง่าย ๆ เช่น  การเรียงค าประพันธ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการสัมผัส  เติมค าที่หายไปให้
สมบูรณ์หรือปรับเปลี่ยนค าในค าประพันธ์ให้ถูกต้องตามลักษณะและเนื้อหาที่สอดคล้องกัน เป็นต้น  
ขั้นลงมือสร้างผลงานของตน  เป็นขั้นการฝึกที่ยากขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนลงมือแต่งค าประพันธ์ด้วย
ตนเอง  โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมง่าย ๆ ก่อน เช่น  แต่งตามผังเขียนเลียนแบบ  ขึ้นต้นแล้วให้แต่งต่อ  
แต่งตามหัวข้อที่ก าหนด  และแต่งบรรยายภาพ  เป็นต้น  สุดท้ายขั้นประเมินผลและชื่นชม  เป็นขั้น
การประเมินผลงานแต่งของผู้เรียนโดยผู้สอนหรือตัวผู้เรียนเอง  เพ่ือหาจุดเด่นหรือจุดบกพร่องที่ต้อง
แก้ไขให้สมบูรณ์  และเป็นขั้นที่ผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ก าลังใจผู้เรียนได้แสดงออกในวงกว้างและ
ต่อเนื่อง เช่น การน าผลงานมาอ่านให้เพื่อนฟัง การน าผลงานของผู้เรียนมาแสดงละคร  จัดนิทรรศการ
ผลงาน  และพิมพ์เผยแพร่ เป็นต้น 
 ศิวกานท์  ปทุมสูติ (2539 : 15 – 45) ได้เสนอวิธีสอนแต่งค าประพันธ์เป็นขั้นตอนไว้ดังนี้  
เริ่มต้นด้วยเลือกสรรหาบทกลอนที่ประทับใจมาให้ผู้เรียนอ่าน  เป็นการปลูกฝังนิสัยเชิงกวีเบื้องต้น  
แล้วให้ผู้เรียนฝึกความคิดเชิงเปรียบเทียบ  โดยแสดงความคิดนั้น ๆ ออกมาเป็นภาษา 
หนังสือสั้น ๆ พอได้ใจความอย่างอิสระ  ฝึกจัดล าดับความคิดอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ประโยคและ
กลุ่มค าวลีที่กระชับกินความคล้ายท่วงท านองของค าประพันธ์แต่อาจจะไม่เน้นบังคับสัมผัสหรือมีเพียง
เท่าที่จะท าได้  ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องค าสัมผัสและค าคล้องจอง    
เริ่มให้ผู้เรียนแต่งค าประพันธ์ด้วยรูปแบบฉันทลักษณ์ที่ง่าย มีค าในแต่ละวรรคน้อย ๆ แล้วจึงแต่งใน
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รูปแบบที่ยากขึ้น  มีกฎเกณฑ์ซับซ้อนขึ้นและควรให้ผู้เรียนเรียนรู้และฝึกฝนหลังจากที่ได้ฝึกแต่ง ค า
ประพันธ์บทเดียวจนช านาญแล้ว 

จากขั้นตอนการสอนแต่งค าประพันธ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น  อาจสามารถสรุปได้ว่าในการสอนแต่ง
ค าประพันธ์ส าหรับผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถกระท าได้  โดยเริ่มต้นที่ผู้สอนอ่านบท
ประพันธ์ด้วยตนเองหรือจากสื่อต่าง ๆ ต่อจากนั้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านบทประพันธ์ประเภทที่จะต้องเรียน
ด้วยตนเอง  ต่อด้วยฝึกเรียบเรียงความคิดและถ่ายทอดความคิดทั้งในส่วนของการใช้ค าเป็นวลีและ
ประโยคเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างหลากหลายและตรงประเด็น  ขั้นต่อมาฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักกับการสัมผัสคล้องจองเพ่ือเข้าสู่กระบวนการของฉันทลักษณ์  โดยท าความเข้าใจ
รายละเอียดและข้อบังคับของค าประพันธ์ที่จะต้องเรียนอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการจัดวรรคตาม
สัมผัส  การเติมค า  การเติมวรรค  การแต่งต่อจากวรรคที่ขึ้นไว้ให้  หลังจากนั้นมอบหมายให้นักเรียน
ฝึกวางโครงเรื่องและก าหนดจุดมุ่งหมายการแต่งค าประพันธ์และฝึกแต่งค าประพันธ์ตามโครงเรื่องที่
วางไว้  โดยเริ่มจากร่วมกันแต่งเป็นกลุ่มก่อน  แล้วจึงลดจ านวนลงเหลือเป็นแต่งเพียงล าพังเพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  แล้วจึงแนะน าให้ผู้เรียนฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทนั้นอย่าง
สม่ าเสมอ และขัดเกลางานเขียนของตนเองหลังจากท่ีแต่งเสร็จแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยการทิ้งไว้
สักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยน ากลับมาอ่านใหม่เพ่ือพิจารณาแก้ไขให้ไพเราะเหมาะสมต่อไป 
 
3.10 การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ 
 การสอนแต่งค าประพันธ์นั้นนอกจากจะต้องค านึงถึงวิธีการและขั้นตอนการสอนแล้ว        
การวัดและการประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ก็ยังนับว่าเป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้อง
ออกแบบให้สอดคล้องและสามารถวัดและประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ที่ผู้เรียนแต่งได้จริง  ซึ่งมี
นักการศึกษาได้กล่าวถึงการประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

Brook and Warren (1955 : 591 - 595) ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลงานร้อย
กรองที่สอดคล้องกับสุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ ในส่วนของการให้ผู้เรียนช่วยตัดสิน  
โดยสร้างเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้  ประการแรกความคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ าแบบใคร  เป็นตัวของตัวเอง  
ประการต่อมาการเลือกใช้ค าในเรื่อง  ตลอดจนการใช้จินตนาการในการแต่งค าประพันธ์และประการ
สุดท้ายการเลือกแบบแผนหรือฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ 

Burns (1971 : 99) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่ควรน าค าประพันธ์ของผู้เรียนทุกคนมาเปรียบเทียบ
กันเพ่ือพิจารณาว่า  ผู้ ใดมีความสามารถมากกว่ากัน  แต่ผู้สอนควรตัดสินโดยควรค านึงถึง
ความสามารถที่เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะและภูมิหลัง  ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนเป็น
องค์ประกอบ  ข้อส าคัญผลงานของผู้เรียนนั้นควรได้รับการเปรียบเทียบกับงานชิ้นก่อน ๆ ของตน
เท่านั้น  

ประสิทธ์  กาพย์กลอน (2518 : 9 – 12) ได้เสนอแนะข้อที่ควรพิจารณาในการตรวจงานเขียนแต่ 
ละเรื่อง ซึ่งอาจน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในการประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ได้  ดังนี้   ด้านเนื้อเรื่อง  
ควรพิจารณาความคิด  การจัดระเบียบความคิด  การขยายความแจ่มแจ้งชัดเจน  การใช้ภาษา        
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การพิจารณาการใช้ค าที่ตรงความหมายและเหมาะสม  ระดับภาษาถูกต้อง  เรียงล าดับค าได้ดี  แต่ละ
ย่อหน้ามีเอกภาพ  ใช้ส านวนโวหารหรือส านวนสุภาษิตต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงความหมาย  ด้านรูปแบบ  
เขียนถูกรูปแบบของการเขียนชนิดนั้น ๆ ส่วนกลไกประกอบการเขียนอ่ืน ๆในการวัดและประเมินผล
วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ได้แก่  ตัวสะกดการันต์  และความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น 

ยุพา  ขนอนคราม (2519 : 35 – 36) ได้เก็บความจากงานเขียนของวอลเตอร์ใน Let them  
Write Poetry เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานค าประพันธ์ของผู้ เรียน ไว้ว่า  ความคิดริเริ่ม 
(Originality) ไม่ว่าจะเป็นผลงานของผู้เรียนในระดับชั้นใดก็ตาม  งานเขียนค าประพันธ์ควรแสดงให้
เห็นถึงความคิดริเริ่ม  ทั้งในด้านความคิดและการเลือกใช้ถ้อยค าส านวนของตนเอง  ความคิดฝัน 
(Imagery) เป็นความคิดที่ใหม่และสดใสโดยผู้เรียนไม่ได้เลียนแบบผู้ใด  ความจริงใจ (Sincerity) คือ
การที่ผู้เรียนคิดอย่างไร ก็จะแสดงความรู้สึกออกมาตามความคิดอย่างนั้น แนวความคิด (Idea) ไม่ได้
หมายถึงสิ่งที่แปลกใหม่ของโลก  แต่หมายถึงความแปลกใหม่ของผู้เขียนค าประพันธ์เรื่องนั้น ๆ           
ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง  และภาษาส านวนที่เขียน  ความรู้สึก (Feeling) ที่สอดใส่ไว้ในค าประพันธ์ซ่ึง
เป็นความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาแบบเด็กไม่ใช่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งอย่างเช่นค าประพันธ์ของผู้ ใหญ่        
ความเป็นสากล (Universality) เป็นค าประพันธ์ที่แต่งแล้วให้ประโยชน์และคุณค่ากับผู้เรียนคนอื่น ๆ  
ในวัยเดียวกันเป็นเรื่องที่ผู้เรียนวัยเดียวกันมีความรักใคร่เช่นนั้นด้วย  เช่น  ความรักแม่ หรือความ
สนุกสนาน เป็นต้น ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในเรื่องที่แต่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด
ไม่สับสนปนเปจนหาความเกี่ยวโยงกันไม่ได้ จังหวะ (Rhythm) การเขียนค าประพันธ์ไม่ใช่น าร้อยแก้ว
มาแบ่งออกเป็นวรรค ๆ แต่ค าประพันธ์ต้องมีจังหวะ  สัมผัส  และรูปแบบโดยเฉพาะ  ความถูกต้อง 
(Accuracy) โดยถูกทั้งด้านการใช้ถ้อยค าและไวยากรณ์  ข้อความต้องไม่ซ้ ากัน ก ากวมเวียนไปมา  
หรือใช้ภาษาวิจิตรพิสดารเกินไป ความส าคัญทางศิลปะ (Artistic Significance) พิจารณาได้จาก
ความคิดริเริ่ม การสอดแทรกอารมณ์  ตลอดจนการวางรูปแบบ และการด าเนินเรื่องของค าประพันธ์
บทนั้น ๆ 

ชวน  เพชรแก้ว (2519 : 285 ) ได้เสนอว่า  การวัดผลการเขียนค าประพันธ์ของผู้เรียน  
ผู้สอนควรวัดผลการเขียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน  ไม่ควรสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อจบเนื้อหา
เพราะเป็นการวัดที่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ส่วนการตรวจงานเขียนผู้สอนควรชี้
ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน  โดยไม่ควรท าให้ผู้เรียนท้อใจ  

ประยงค์  อนันทวงศ์ (2521 : 215 – 220) ได้กล่าวถึงหลักการให้คะแนนประกวดค าประพันธ์
ไว้ สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  ตีความหมายหรือหัวข้อกระทู้ที่ให้ถูกต้อง  
ด าเนินเรื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอดหรือเป็นเอกภาพ  ใช้ถ้อยค าส านวนโวหารดี เป็น
ความคิดดี ๆ แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่เป็นของตนเอง  มีสัมผัสทั้งสระและพยัญชนะเป็นไปอย่างราบรื่น
ไพเราะ  มีจ านวนบทร้อยกรองนั้น ๆ ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้  แต่งตรงตามแนวที่เน้นไว้  มีข้อความ
รัดกุมได้เนื้อหาสาระ และข้อสรุปสุดท้ายมีคุณสมบัติน่าพอใจคืออ่านแล้วเกิดความประทับใจ 
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สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย์ (2523 : 165) เสนอเกณฑ์ไว้ว่า  การประเมินผล
งานแต่งค าประพันธ์ควรมีเกณฑ์ที่แน่นอน  ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินทุกครั้ง  ผู้สอนไม่ควร
ถือตัวเองเป็นเกณฑ์  แต่ควรประเมินจากการพัฒนาและความก้าวหน้าทางการแต่งของแต่ละคนเป็น
ส าคัญ   

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 305) ได้เสนอวิธีวัดและประเมินผล 
การแต่งค าประพันธ์ไว้ว่า  วิธีวัดและประเมินผลการแต่งประเภทนี้ที่ดีที่สุด คือ ให้ผู้เรียนเขียนค าคล้อง
จองหรือแต่งค าประพันธ์ตามที่หลักสูตรก าหนด  แล้วให้คะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพตามรายการ
ประเมินโดยค านึงถึงวัยของผู้เรียนด้วย  รายการประเมินอาจประกอบด้วยแต่งตรงตามจุดมุ่งหมายที่
ตนเองคิด  สิ่งที่กล่าวถึง  เหตุผลที่แต่ง  แต่งถูกต้องตามฉันทลักษณ์  เลือกใช้ค าที่สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง  มีความไพเราะ  การด าเนินเรื่องสอดคล้องกัน  เมื่อกล่าวถึงสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดจะต้องด าเนิน
เรื่องเดียวกัน มีนิสัยที่ดีในการแต่ง และมีความสะอาดเรียบร้อย   

จากแนวทางและวิธีการประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ที่ได้กล่าวมาแล้วท้ังหมด  อาจสามารถ 
สรุปได้ว่า  การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์นั้นไม่ควรให้ผู้สอนประเมินเพียงฝ่ายเดียว  ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองด้วย  และไม่ควรประเมินเพียงครั้งเดียว  
หากแต่ต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือดูพัฒนาการของแต่ละคน  โดยห้ามน าผลงานของผู้เรียนมา
เปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนเป็นหลัก  โดยเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลนั้นต้องมีความชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ   
 ประเด็นที่ต้องประเมินในการแต่งค าประพันธ์ อาจสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความ
ถูกต้องของฉันทลักษณ์หรือข้อบังคับของค าประพันธ์แต่ละประเภท การสื่อความโดยพิจารณาจากการ
แสดงออกที่สื่อถึงอารมณ์อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา  แสดงออกถึงแนวความคิดของตนเองอย่าง
เปิดเผย  และท าให้ผู้อ่านประทับใจ การจัดล าดับความคิด  เพ่ือน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน มีเนื้อหา
สอดคล้องกลมกลืนกัน และมีความเป็นเอกภาพ  ไม่วกวนไปมา การใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ หรือการ
ใช้ลูกเล่นต่าง ๆ ในการแต่งค าประพันธ์ เช่น  สัมผัสใน ทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ  การใช้
ส านวนโวหาร หรืออ่ืน ๆ ตามแต่รูปแบบของค าประพันธ์ เป็นต้น  ความคิดริเริ่มและความเป็นสากล  
พิจารณาจากเนื้อหามีลักษณะแปลกใหม่หรือแตกต่างกับผู้อ่ืน  และเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยอมรับร่วมกันได้  
ความถูกต้องของการใช้ภาษา  เป็นต้นว่า  การเลือกใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับความหมาย ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์หรือวิจิตรพิสดารเกินไป  องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการแต่งค าประพันธ์  เมื่อแต่งค า
ประพันธ์เสร็จแล้ว  สิ่งที่ต้องค านึงถึงได้แก่  การใช้ลายมือ และความสะอาดเรียบร้อย  
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในเรื่องการแต่ง

ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่ามีผู้วิจัยในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแต่งค าประพันธ์ 
 กุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ (2547 : 144 - 146) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนร้อยกรองกาพย์ยานี  ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก  ทดลองใช้  ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 
โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  จ านวน 41 คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนร้อยกรองกาพย์ยานี  แบบสัมภาษณ์  และ
แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.75/85.10  ขณะ
ทดลองผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียน และปฏิบัติกิจกรรมได้ดี  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแต่ง
ร้อยกรองกาพย์ยานี ก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดในด้านการเขียนค า
สัมผัสพยัญชนะ  และผู้เรียนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมของแบบฝึกเสริมทักษะน่าสนใจ  ภาษาใน
แบบฝึกหัดชัดเจนเข้าใจง่าย  การ์ตูนและภาพประกอบสวยงาม  มีการเรียงล าดับขั้นตอนการฝึกจาก
ง่ายไปยาก  ท าให้ผู้เรียนสามารถแต่งกาพย์ยานีได้รวดเร็วขึ้น 
 สุปราณี  นาคราช (2547 : 77 -79) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแต่ง
เขียนร้อยกรองกาพย์สุรางคนางค์ 28 ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านทวน  
จังหวัดกาญจนบุรี”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งร้อยกรองกาพย์สุรางคนางค์ 
28 ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแต่งร้อยกรองก่อนและหลังเรียน  และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 1  ปีการศึกษา 2546  จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบ
ฝึกเสริมทักษะ จ านวน 8 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินงานแต่งร้อย
กรอง  และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริม  การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะใช้ค่าร้อยละ  ส่วนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้
ค่าสถิติ t (t –test) และการหาระดับความคิดเห็นของผู้เรียนใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะมีค่าเท่ากับ 88.25/86.56  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนการแต่งร้อยกรองกาพย์สุรางคนางค์ 28 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
 ไสว  พลเจียก (2549 : 75)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ง
กาพย์ยานี  ตามรูปแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนการสอน การแต่งกาพย์ยานี ตาม
รูปแบบ 4MAT ตามเกณฑ์ 80/80  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 โรงเรียน
วัดวิจิตรรังสรรค์  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 35 คน  
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ง
กาพย์ยานี ตามรูปแบบ 4MAT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกาพย์ยานี การ
วิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  และ
การทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่งกาพย์ยานี ตามรูปแบบ 4MAT 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.14/86.50 และผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 86.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ปฤษณา  แจ่มแจ้ง (2554 : 99 – 100) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนการแต่งค าประพันธ์ตามแนววัฏจักร
การเรียนรู้ (4MAT)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแต่งค าประพันธ์ตาม
แนววัฏจักรการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ ก่อนและหลังใช้ชุดการสอนแต่งค า
ประพันธ์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อชุดการสอน
แต่งค าประพันธ์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดประตูเขียน  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 1 จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์  ชุดการสอนพัฒนาความสามารถในการแต่งค า
ประพันธ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแต่งค าประพันธ์
ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนแต่งค าประพันธ์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 
84.0/80.73 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการแต่งค าประพันธ์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการ
สอนการแต่งค าประพันธ์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
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งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  
 อรวรรณ บุญสมปาน (2551 : 81) ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านค าศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3” โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 37 คน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ด้าน
ค าศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐาน จ านวน 11 แผน แผนละ 3 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็น
แบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยทดสอบหลังการสอน
แต่ละหน่วย ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 50 อยู่ในระดับดีมาก และความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 50 และอยู่ในระดับด ี

มธุรดา  ท่าช้าง (2554 : 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสอนอ่านจับใจความตามแนวการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถทางการเขียนสรุปความของผู้เ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ที่ได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบ 
การสอนอ่านจับใจความตามแนวการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ที่มีต่อความสามารถ
ทางการเขียนสรุปความของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  อ าเภอเมืองเขียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 38 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนและหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เรียนที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความตามแนวการ
สอนแบบการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถทางการเขียนสรุปความหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ประสิทธิ์ ทองบ่อ (2555 : 113 – 114) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นสมองเป็นฐานวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ      
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานกับ
วิธีการสอนแบบปกติ และเพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนโรงเรียนบ้านหมากแหน่ง และ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านน้ าขุ่น ที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
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47 คน กลุ่มตัวอย่างเลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน จ านวน 12 แผน แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ  
จ านวน 5 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่านเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที  ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นสมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
83.25/82.66  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
สมองเป็นฐานสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความ
คงทนในการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานหลังเรียนผ่านไป  2 สัปดาห์ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อังสนา  ศรีสวนแตง (2555 : 91 - 92)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง 
โจทย์ปัญหาระคน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค KWDL” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง 
โจทย์ปัญหาระคน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค KWDL  วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที 
(t – test แบบ dependent) ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และผู้เรียนพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ในระดับมาก    

เลขา  มากสังข์ (2556 : 69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่
มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านทุ่งนารี  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัด
พัทลุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จ านวน 25 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จ านวน 10 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนจากการท าใบกิจกรรมของแต่ละแผน และการสังเกต
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พฤติกรรมระหว่างเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานอยู่ในระดับดี  เมื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์จ าแนกตามประเภททั้งด้านความคิด
คล่อง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลอออยู่ในระดับดีทั้งหมด และพฤติกรรม
ระหว่างเรียนของนักเรียนในด้านความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนและการถามหรือตอบในชั้น
เรียนเพ่ิมข้ึนจากทุกครั้งที่ท าการสังเกตโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเช่นกัน 

พันราศี  ประชาโชติ (2557 : 156) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่องค าควบกล้ า โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบการจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง ค าควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างก่อน
และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 32 
คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ค า
ควบกล้ า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t – test 
แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.16/83.02  และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Voelz (1995 : 2780-A) ได้ศึกษาผลกระทบของรูปแบบการเรียนที่มีพ้ืนฐานมาจากลักษณะ
การรับรู้ของสมองซีกซ้าย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ลักษณะเฉพาะของสมองซีกซ้าย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียน
เอกชน จ านวน 135 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบ 2 ชุด คือ แบบตรวจสอบ
SOLAT (Style of Learning and Thinking) และแบบตร ว จสอบ  HIPS (Human Information 
Processing Survey) น าผลที่ได้จากการตอบแบบตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ร่วมกับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของผู้เรียน และคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการทดสอบด้วยระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการรับรู้ของสมองซีกซ้าย  ผลการวิจัย
พบว่า ลักษณะของสมองมีอิทธิพลต่อรูปแบบการเรียนของผู้เรียนและเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการเรียน
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การสอนตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียน  พบว่า มีอิทธิพล
ต่อคะแนนทางการเรียน 

Cross (2001 : 3936-A) ได้ศึกษาเชิงสหวิทยาการ โดยรวมการปริทัศน์สาขาวิชาต่าง ๆที่เข้า
เรื่องกันได้ อันได้แก่ การสร้างสรรค์ความรู้ จิตวิทยา การพัฒนามนุษย์ ศิลปะ การศึกษาทฤษฎี
มันสมองซีกขวา/ซีกซ้าย และการเรียนแบบเร่งรัด มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาทัศนจินตนาการ เพราะมี 
ความส าคัญร่วมกันในรูปแบบการเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่ ผู้วิจัยเสนอแบบแผนใหม่เพ่ือการศึกษาชื่อ 
ทัศนจินตนการศึกษา (Visual Imagination Education) โดยสังเคราะห์การปฏิบัติเชิงประวัติที่มี 
ประสิทธิผลต่อความรู้ใหม่ ซึ่งรวมถึงวิธีการที่มันสมองของผู้เรียนรับเอาสารสนเทศ เพ่ือช่วยความรัก
การเรียนตามธรรมชาติของผู้เรียน ในการศึกษาได้ตรวจสอบแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนจินตนาการ
จากมุมมองของมนุษยศาสตร์และจิตวิทยา ได้วิธีการใหม่ที่จะมองการสนับสนุนในทางสร้างสรรค์ซึ่ง
ผู้สอนเองสามารถสร้างขึ้นพัฒนาตนเองได้ ความสามารถในการเรียนรู้เป็นจริยธรรมส่วนบุคคลและ
ส่วนรวม ช่วยสร้างความสัมพันธ์และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้  เมื่อผู้ เรียนไม่สามารถ
จินตนาการอนาคตได้โดยปกติก็จะมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งไม่ตรงเรื่อง  มีความยุ่งยากที่จะใช้
แนวความคิดต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา และมองไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดตามมาส าหรับพฤติกรรมอาจจะเป็นเชิง
ท าลายหรือเชิงสร้างสรรค์ก็ได้ เจตคติต่อ “การท าให้ตนสนุก” จะท าให้ระยะความสนใจสิ้นลง ท าให้
แรงจูงใจอยากเรียนน้อยลง การเน้นเวลาขณะปัจจุบัน และความเห็นอกเห็นใจในการกระท า และ
ปัญหาของคนอ่ืนที่ลดลงนั้นก าลังเป็นโรคระบาดติดต่อผู้อยู่ในโรงเรียนในปัจจุบัน  

ผลการศึกษาพบว่าแบบแผนและกระบวนการทัศนจินตนาการศึกษาที่เสนอนี้ ได้ขยาย
รูปแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งประสบความส าเร็จของ William Glasser โดยให้การฝึกอบรมขั้น
พ้ืนฐาน ในวิธีการที่จะเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย  ประเมินผลที่เกิดขึ้นและบูรณาการสารสนเทศเพ่ือ
กิจกรรมในอนาคตและพฤติกรรมเข้าด้วยกัน  การรอบรู้ทักษะเหล่านี้ท าให้เชื่อมั่นต่อการเข้ามีส่วน
ร่วมอย่างกระฉับกระเฉงในชีวิตมากกว่าที่จะเฉื่อยช้า  เมื่อน าระบบนี้เข้ารวมกับทฤษฎีทางเลือกของ  
Glasser ทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard Gardner และวิธีการท าแผนผังความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
แบบแผ่รังสี และการรอบรู้ทางจิตใจของ Tony Buqan การท าแบบฝึกทัศนจินตนาการส าหรับ
ระดับชั้นต่างๆ และวิธีการที่จะพัฒนาทัศนจินตนาการเป็นรายบุคคลเหล่านี้ต่างเหมาะสมกับ
การศึกษาในคริสตศตวรรษที่ 21 การแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องในชีวิตและการศึกษาแบบอเมริกันย่อมมี
ความส าคัญสูงสุดต่อสังคม เมื่อน าความคิดเรื่องทัศนจินตนาการศึกษาที่น าเสนอครั้งนี้ เมื่อน าไปใช้จะ
เร่งรัดกระบวนการนั้นได้ 

Bolin (2002 : 3063-B) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ  กระบวนการกับ
สมรรถภาพในกลุ่ม ระดมพลังสมองในการกระท าตอบโต้ซึ่งกันและกัน โดยประเมินผลกระทบของ
บุคลิกภาพ ในระดับกลุ่มของกระบวนการ และผลลัพธ์ของกลุ่มระดมพลังสมอง มีสมมติฐานคือ
ผลกระทบของบุคลิกภาพในระดับกลุ่มบนผลลัพธ์ที่สื่อออกมาโดยกระบวนการกลุ่ม  และการ
ผสมผสานลักษณะนั้นจะท านายความแปรปรวนในตัวแปรกระบวนการกลุ่มไปจนถึงความแปรปรวนที่
ท านายโดยลักษณะเฉพาะของบุคคล ตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรี 312 คน
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ที่ก าหนดโดยสุ่มลงในกลุ่ม 4 คน จ านวน 78 กลุ่ม การวัดประกอบด้วยบุคลิกภาพ (การเปิดรับ
Extraversion และความมั่นคงทางอารมณ์) กระบวนการกลุ่ม (ความเสเพลในสังคม ความเข้าใจใน
การประเมินค่า และการยับยั้งการสร้าง) และผลลัพธ์ของกลุ่ม (ครูภาพและปริมาณของความคิดที่
สร้างขึ้นจากกลุ่มระดมพลังสมอง) แม้ว่าไม่มีข้อค้นพบใด ๆ ที่สนับสนุนสมมติฐาน แต่ก็มีข้อค้นพบที่
น่าสนใจหลายประการที่มีค่ายิ่ง ได้แก่ คะแนนของ Extraversion เฉลี่ยของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรกระบวนการกลุ่มทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คะแนนการเปิดรับค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งมี
ความสัมพันธ์กับครูภาพ และปริมาณของความคิดที่สร้างขึ้นในกลุ่มระดมพลังสมองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แต่การเปิดรับไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรกระบวนการกลุ่มแต่อย่างใด และสุดท้ายคะแนนความ
มั่นคงทางอารมณ์เฉลี่ยของกลุ่มไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรกลุ่ม  แต่มี
ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรผลลัพธ์ของกลุ่ม (คุณภาพความคิดเฉลี่ย) 

Hoge (2003 : 3884-A) ได้วิจัยเกี่ยวกับการรวบรวมผลของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการใช้
สมองเป็นฐานและการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยเพ่ือให้ผู้สอนระดับ
อนุบาลได้ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสมองในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมต้น
ให้อ่านออกเขียนได้ โดยใช้วิธีการวิจัยในโรงเรียนตามต าบลเล็ก ๆ ใช้การสอนแบบสืบสวนด้วยการ
ออกแบบเทคนิค การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์และพืช ซึ่งผู้อ านวยการจัดท าแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนที่ใช้วิธีการสืบสวน การปฏิบัติจริง แล้วสัมภาษณ์และสอบถามรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ค้นคว้าจาก
ผู้สอนและผู้เรียน จากการวิจัยพบว่าผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้เห็นความส าคัญของ
ทฤษฎีสมองที่พัฒนาธรรมชาติทางการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้โดยทฤษฎีสมองเป็นทฤษฎีที่ส่งเสริม
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากการศึกษางานวิจัยจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระด้านคณิตศาสตร์ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้สมองทั้งสอง
ซีกอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดจนเกินไปท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาวะทางสมองที่จะท าให้สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด และ
เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจและความรู้ที่ฝังลึก  จึงเป็นแนวทางส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานในครั้งนี้ 

จากการศึกษางานวิจัย ย่อมจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่คงทนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระด้านการแต่งค าประพันธ์ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้
ผู้เรียนใช้สมองทั้งสองซีกอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคนด้วยสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด
จนเกินไปย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกตื่นตัวแบบผ่อนคลาย  ซึ่งเป็นสภาวะทางสมองที่จะท าให้
สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด การเน้นปฏิบัติด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจและความรู้ที่ฝังลึก จึงเป็น
แนวทางส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบการทดลองขั้นต้น หนึ่งกลุ่มทดสอบทั้งก่อน
เ รี ยนและหลั ง เ รี ยน  (Pre-Experimental Designs : One-Group Pretest - Posttest Design) 
(John W. Creswell, 2013 : 219 - 220) มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานี และความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็น
ฐาน  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการวิจัยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้  2 ประการ คือ ระเบียบ
วิธีวิจัยและการด าเนินการวิจัย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึง
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  ตัวแปรที่ศึกษา 
รูปแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนด าเนินการวิจัย การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  ดังนี้ 
 ประชำกร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน
ที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องมหานทีและห้องปถวีธร  รวมจ านวนทั้งสิ้น 65  คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ห้องปถวีธร 
จ านวน 33 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษำ  
1. ตัวแปรต้น   ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่   

2.1  ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี   ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  

2.2  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวสมองเป็นฐาน  
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รูปแบบกำรวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง มีแบบแผนการ
วิจัยเป็นแบบการทดลองขั้นต้น หนึ่งกลุ่มทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน (John W. Creswell, 
2013 : 119 - 220) 
 

Group A 01____________X____________02 

  
 เมื่อ 01 คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  X คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (Experiment) 
  02 คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
   

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ส าหรับ 
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวสมองเป็นฐาน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี   
ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 
ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ  เอกสาร  ต ารา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย 

2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ 
ประถมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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3. ศึกษาหนังสือ  ต ารา  เอกสาร  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 

4. ศึกษาหนังสือ  ต ารา  เอกสาร  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

5. ศึกษาหนังสือ  ต ารา  เอกสาร  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับการวัดประเมินผลและการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสมองเป็นฐำน เรื่องกำรแต่งค ำประพันธ์ 
ประเภทกำพยย์ำนี ส ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ านวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 
นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น 150 นาที)  มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแต่งกาพย์ยานี และ 
วิเคราะห์เนื้อหาที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 
แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
เนื้อหำ 

เวลำเรียน
(คำบ) 

1 ค าพ้องความ (ค าไวพจน์)  3 
2 ค าสัมผัส 3 
3 ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 3 
4 กลวิธีในการแต่งกาพย์ยานี  3 
5 การแต่งกาพย์ยานี  3 

รวม 15 
 

1.3 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สมองเป็นฐาน ซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของสมอง  
โดยอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลกับปัจจัยต่างๆ  อันส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของสมอง เพ่ือให้สมองเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและการเรียนรู้ เหล่านั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในแต่ละแผน           
ได้ก าหนดขั้นกิจกรรมตามรูปแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้ 
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1. ขั้นก่อนเรียนรู้  จะใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย 
การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

2. ขั้นเรียนรู้  จะใช้เวลาประมาณร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย 
การกระตุ้นผ่านการสังเกต  การก าหนดขอบเขตและความส าคัญ  การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ (ใช้
เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดในขั้นนี้) การน าสู่การคิดละเอียดลออ และการก่อเกิดความ
เข้าใจอย่างถาวร 

3. ขั้นหลังเรียนรู้  จะใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด ประกอบด้วย 
การพักสมองและการผ่อนคลาย กับการทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง 
  1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  จ านวน 5  แผน แผนละ 3
คาบ คาบละ 50 นาที ในลักษณะเน้นการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้   
   1.4.1  ส่วนน า  ได้แก่  หัวเรื่องและการก าหนดเวลาเรียน 

1.4.2  ส่วนเนื้อหา  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด  ความเข้าใจที่คงทน   
จุดประสงค์การเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การบูรณาการการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ การก าหนดชิ้นงานหรือภาระงาน การวัดและการประเมินผล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.4.3  ส่วนเสริม  ได้แก่  สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้   
1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา 

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อการเรียนรู้และการประเมินผล  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในด้านวัดผล  
ด้านเนื้อหา  และด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า แล้วน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยแผนการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยออกแบบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.69 – 1.00 ซึ่งหมายความว่าแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้  เนื่องจาก ถ้าค่า IOC 
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 177) แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นใช้ได้  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 +1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกัน 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้องกัน 
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้องกัน 

1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 

1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 5 ห้องมหานที  ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Try out) แล้วน าผลมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ที่สมบูรณ์ไปใช้จริงกับกลุ่ม 
ตัวอย่าง  ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 
 
ขั้นที่ 1 
 
  
 
 

ขั้นที่ 2 
  
 

 
ขั้นที่ 3  
 
 
ขั้นที่ 4  
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
 
 
ขั้นที่ 6  
 
 
ขั้นที่ 7  

 
 

 

ขั้นที่ 8  
 

 
ขั้นที่ 9  

 
 
 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ 
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)       

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแต่งกาพยย์านี  
และวิเคราะหเ์นื้อหาท่ีจะน ามาจัดการเรยีนรู้ 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูต้ามแนวสมองเป็นฐาน 

สร้างแผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวสมองเป็นฐาน   

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง
และความเหมาะสมของเนื้อหา จดุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและการประเมินผล 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 
 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในด้านวัดผล 
ด้านเนื้อหา  และด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า 

แล้วน าผลที่ไดม้าวิเคราะหค์่าดัชนคีวามสอดคล้องของเครื่องมือ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ 
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอกีครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ไดป้รับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรยีนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง แล้วน าผลมาปรับปรุงให้สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ที่สมบรูณ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรแต่งค ำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี   
ส ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  จ านวน 1 ชุด  เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
ประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  และข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 22 ข้อ     
โดยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร 
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

2.2 ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากเอกสาร 
หลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3 สร้างตารางก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบ  โดยยึดจุดประสงค์การแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกาพย์ยานี  และแบ่งระดับค าถามตามแนวคิดของ Anderson & Krathwolh  ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภท 
   กาพย์ยานีที่ต้องการใช้จ านวน 22 ข้อ   

เนื้อหำ 

จ ำนวนข้อสอบแยกตำมล ำดับขั้นของกำรคิด 

รวม ควำม
จ ำ 

ควำม
เข้ำใจ 

กำร
น ำไป 
ใช้ 

กำร
วิเครำะห์ 

กำร
ประเมิน

ค่ำ 

กำร
สร้ำงสรรค์ 

ค าพ้องความ         
(ค าไวพจน์) 

2 1 1 1 - - 5 

ค าสัมผัส 1 1 1 1 1 - 5 
ฉันทลักษณ์ของกาพย์
ยานี 

1 1 1 1 1 - 5 

กลวิธีการแต่งกาพย์
ยานี 

- 2 1 1 1 - 5 

การแต่งกาพย์ยานี - - - - - *2 2 
รวม 4 5 4 4 3 *2 22 

หมายเหตุ  * หมายถึงข้อสอบแบบอัตนัย  
 

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  
เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ  ส าหรับเลือกใช้จริง  20  ข้อ และข้อสอบแบบอัตนัย  
จ านวน 4 ข้อ  ส าหรับใช้จริง 2 ข้อ ตามเนื้อหาที่ก าหนด รวมข้อสอบที่ใช้จริงทั้งสิ้นจ านวน 22 ข้อ  
  2.5 สร้างเกณฑ์การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีเพ่ือใช้ในการ
ให้คะแนนข้อสอบอัตนัย ซึ่งปรับปรุงมาจากเกณฑ์การประเมินผลงานการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ของจรินทร์ งามแม้น (2553 : 69) และสุปราณี นาคราช  (2547 :313) ประกอบกับ
การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ ดังนี้     
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ตารางที่ 5  เกณฑ์การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  
ประเด็นกำร

ประเมิน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 0 
ฉันทลักษณ์ จ านวนคณะและ

สัมผัสบังคับ
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งหมด 

จ านวนคณะถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งหมด 
แต่สัมผัสบังคับไม่
ถูกต้องบางส่วน / 
จ านวนคณะไม่
ถูกต้องบางส่วนแต่
สัมผัสบังคับถูกต้อง
ทั้งหมด 

จ านวนคณะและ
สัมผัสบังคับไม่
ถูกต้องบางส่วน 
แต่มีจ านวนเกิน
ครึ่งจากท่ีก าหนด 
/ จ านวนคณะ
ครบถ้วนแต่ไม่มี
สัมผัสบังคับเลย 

ไม่แต่ง / แต่งได้
ไม่ถึงครึ่งจากท่ี
ก าหนด 

เนื้อหา เนื้อหาตรง
ประเด็น  มีการ
จัดล าดับเนื้อหา
ชัดเจน ไม่วกวน
และเข้าใจง่าย
ทั้งหมด 

เนื้อหาตรงประเด็น  
แต่ยังจัดล าดับ
เนื้อหาไม่ชัดเจน  
วกวนหรือเข้าใจ
ยาก / เนื้อหาตรง
ประเด็น  มีการ
จัดล าดับเนื้อหา
ชัดเจน ไม่วกวน
และเข้าใจง่าย โดย
แต่งได้เกินครึ่งจาก
ที่ก าหนด แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็นแต่แต่งได้
ครบถ้วนสมบูรณ์
หรือแต่งได้เกิน
ครึ่งจากท่ีก าหนด  

ไม่แต่ง / แต่งได้
ไม่ถึงครึ่งจากท่ี
ก าหนด / 
คัดลอกงานของ
ผู้อื่น 

การใช้ภาษา ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย
ชัดเจน เหมาะสม
กับเนื้อหา ใช้ค า
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ไ ว ย าก รณ์
และเขียนสะกด
ค า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมด 

ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ไ ม่
ชัดเจน ไมเ่หมาะสม
กับเนื้อหา หรือใช้
ค า ไม่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์หรือ
เขียนสะกดค า ไม่
ถู ก ต้ อ ง  1 – 2 
ต าแหน่ง ต่อความ
ยาวหนึ่งบท 

ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ไ ม่
ชั ด เ จ น  ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เนื้อหา หรือใช้ค า
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ไ ว ย าก รณ์
หรือเขียนสะกด
ค าไม่ถูกต้อง 3 – 
4 ต า แหน่ ง  ต่ อ
ความยาวหนึ่งบท 

ไม่แต่ง / แต่งได้
ไม่ถึงครึ่งจากท่ี
ก าหนด / ใช้
ถ้อยค าสื่อ
ความหมายไม่
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ตั้งแต่ 
4 ต าแหน่งขึ้นไป 
ต่อความยาว
หนึ่งบท 
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ประเด็นกำร
ประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
3 2 1 0 

ความสร้างสรรค์ มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท และมี
สัมผัสพิเศษใน
วรรคอย่างน้อย
จ านวนสองวรรค
ต่อความยาวหนึ่ง
บท 

มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท แต่มีสัมผัส
พิเศษในวรรคไม่
ครบจ านวนสอง
วรรคต่อความยาว
หนึ่งบท / ไม่มี
สัมผัสพิเศษระหว่าง
วรรคในบาทโท แต่
มีสัมผัสพิเศษใน
วรรคอย่างน้อย
จ านวนสองวรรคต่อ
ความยาวหนึ่งบท 

ไม่มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท และไม่มี
สัมผัสพิเศษในแต่
ละวรรค หรือมีไม่
ครบจ านวนสอง
วรรคต่อความยาว
หนึ่งบท 

ไม่แต่ง / แต่งได้
ไม่ถึงครึ่งจากท่ี
ก าหนด 

**หมำยเหตุ** 
1. ค าท่ีมีเสียงเดียวกันหรือเป็นค าเดียวกันจะไม่นับเป็นค าสัมผัส เช่น กัน – กัน , ให้ – ให้ , 

สรรค์ – สัน เป็นต้น 
2. สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวไม่สามารถใช้แทนกันได้  เช่น กัน – กาน , ด้าย – ให้ , 

เอง – เล็ง ไม่ถือเป็นสัมผัส 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 ดีมาก     หมายถึง  มีระดับคะแนน  13 – 15 
 ดี     หมายถึง  มีระดับคะแนน  10 – 12    
 พอใช้  หมายถึง  มีระดับคะแนน  7 – 9 
 ควรปรับปรุง หมายถึง  มีระดับคะแนน 4 – 6       
  
  2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี แบบ 
ปรนัย  4  ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ  และข้อสอบแบบอัตนัย  จ านวน 4 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา (Content 
Validity) ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
  2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี       
แบบปรนัย  4  ตัวเลือก จ านวน  40  ข้อ  และข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ ที่ปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถาม ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและน ามา
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หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยข้อสอบที่เหมาะสมจะมี
ค่าดัชนีตั้งแต่ 0.5 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 177) ขึ้นไป โดยแบบทดสอบในการวิจัยนี้ทุกข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่  0.69 – 1.00 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  
ดังนี้  

 +1   เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้อง 
  0    เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้อง 
 -1    เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกัน 
 2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีที่ได้รับ

การตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างและได้ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว  จ านวน 57 คน  และน าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์รายข้อ  เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) โดยมีเกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่ายคือ .20 - .80  และ
การหาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบสามารถ
จ าแนกผู้เรียนเก่งและอ่อนได้ดี และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัยโดยใช้วิธีการของ  
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน  จากสูตร KR 20 (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555 : 182 - 188)  ซึ่งแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีฉบับนี้มีค่าความยากง่ายของข้อสอบแบบปรนัยอยู่
ระหว่าง 0.37 – 0.72 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.93 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.73 

จากนั้นน าแบบทดสอบประเภทอัตนัยมาตรวจให้คะแนน โดยผู้วิจัยกับผู้ช่วยผู้วิจัย  เพ่ือ
ตรวจสอบว่าเกณฑ์การประเมินผลการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้
ได้จริงหรือไม่  แล้วน าไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha efficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์พิจารณาค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.70 – 1.00 (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555 : 183) ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีฉบับนี้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอัตนัย เท่ากับ 0.78 

2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี     
มาปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งแบบทดสอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี      
ไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบได้
ตามแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  
       ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 

 
ขั้นที่ 1 
 
  
 
 

ขั้นที่ 2 
  
 

 
ขั้นที่ 3  
 
 
ขั้นที่ 4  
 
 
ขั้นที่ 5  
 
 
ขั้นที่ 6  
 
 
 
ขั้นที่ 7 
  
 
 

ขั้นที่ 8  
 
 
 

ขั้นที่ 9  
 
 
ขั้นที่ 10  

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ 
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)       

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่ทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

สร้างตารางก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 

สร้างเกณฑ์การประเมินผลการแตง่ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยาน ี
เพื่อใช้ในการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย 

น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
เนื้อหา และเกณฑ์การประเมินผล เพื่อน ามาปรับปรุง 

น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอกีครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 

น าแบบทดสอบที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Try out) แล้วน าผลมาปรับปรุงให้สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ที่สมบรูณไ์ปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ ด้านวัดและประเมินผล  ด้านเนื้อหา  และด้าน 
การจัดการเรยีนรู้  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถาม เที่ยงตรงของเนื้อหาและน ามา

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
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3. แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำร 
จัดกำรเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐำน จ านวน 1 ฉบับ  มี  25 ข้อ  มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  

3.1  ศึกษาทฤษฎี หลักการ  และวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
3.2  สร้างแบบสอบถามแบบประมาณค่า ให้เหมาะสมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  

5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มจี านวน 25 ข้อ  แบ่งเป็นด้านเนื้อหา  ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  ด้านผู้สอน รวมทั้งด้านประโยชน์และการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ  ตามวิธีของออสกูด 
(Osgood) โดยก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 ระดับ  3  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ระดับ  2  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ  1  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

ทั้งนี้การให้ความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่วัดได้  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายจากคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2553 : 161) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.00 หมายถึง   ผู้เรียนเห็นด้วยในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 – 2.50    หมายถึง   ผู้เรียนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50 หมายถึง   ผู้เรียนเห็นด้วยในระดับน้อย 

  3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เ พ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษาและเนื้อหา 
  3.4  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล  และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและน าข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 177) ซึ่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานฉบับนี้มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 แสดงว่าแบบข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นนั้นใช้ได้  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้  
    +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
      0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
    -1    เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมอง
เป็นฐานที่ปรับปรุงแล้ว  ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ความคดิเห็นได้ตามแผนภาพที่ 5 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
      ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 
 
 

ขั้นที่ 1 
  
 

 
ขั้นที่ 2  
 
 
ขั้นที่ 3  
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 

ขั้นที่ 5  
 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 กำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการวิจัย  และการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภท 
กาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   

2. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมอง 
เป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 แผน พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

3. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค า 
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สมองเป็นฐาน  

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่ทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถาม          
ความคิดเห็นจากเอกสารหลักสตูรและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
และเนื้อหา และเกณฑ์การประเมนิผล เพื่อน ามาปรับปรุง 

 

สร้างเกณฑ์การประเมินผลการแตง่ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยาน ี
เพื่อใช้ในการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย 

น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ ด้านวัดและประเมินผล  ด้านเนื้อหา  และด้าน 
การจัดการเรยีนรู้  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถาม เที่ยงตรงของเนื้อหาและน ามา

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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5. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
และผลการสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล 
 

การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล  โดยแบ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
สถิติพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือในการทดลอง และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
อันมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง   

ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่นจากสูตร KR 20 และค่าความเชื่อมั่น โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า  t – test แบบ Dependent  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน  ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมอง
เป็นฐาน 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ก่อนและหลังเรียน 

  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ทั้งก่อน 
และหลังเรียน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ปรากฏผลตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง               

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

ชนิดทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 
(x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t-test 

แบบปรนัย ทดสอบก่อนเรียน 33 20 8.03 3.54 
9.161 ทดสอบหลังเรียน 33 20 12.33 3.78 

แบบอัตนัย 
(แต่งค า
ประพันธ)์ 

ทดสอบก่อนเรียน 33 30 12.75 3.00 

12.182 ทดสอบหลังเรียน 33 30 25.12 6.46 

รวม 
 

ทดสอบก่อนเรียน 33 50 20.88 6.04 
16.436 

ทดสอบหลังเรียน 33 50 37.45 7.99 
 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียน (x = 37.45 , S.D. = 7.99) สูงกว่า
ก่อนเรียน ( x = 20.88 , S.D. = 6.04) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบแยกเป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัยพบว่า  คะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบทั้งสองส่วนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบแบบปรนัยหลังเรียน ( x = 12.33 , S.D. = 
3.78) สูงกว่าก่อนเรียน (x = 8.03 , S.D. = 3.54) เช่นเดียวกับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบอัตนัยที่
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (x = 25.12 , S.D. = 6.46) สูงกว่าก่อนเรียน (x = 12.75 , S.D. = 3.00)  
 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทีมี่ต่อการจัดการเรียนรู้ 

  ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 33 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสมองเป็นฐาน  จ านวน 25 ข้อ  หลังการจัดการเรียนรู้  จากนั้นน าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย (x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ปรากฏดัง
ตารางที่ 7 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7  ค่าระดับเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของผู้เรียน 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

รายการที่ประเมิน x  (S.D.) ค่าระดับ 
ล าดับ

ที ่
1. ด้านเนื้อหา 
1.1  เนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน 
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

2.85 0.36 เห็นด้วยมาก 5 

1.2  เนื้อหามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ทั้งหมด 

2.91 0.29 เห็นด้วยมาก 3 

1.3  การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหามี
ความเหมาะสมโดยเรียงจากง่ายไปหายาก 

2.97 0.17 เห็นด้วยมาก 1 

1.4  เนื้อหามีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
และค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.91 0.29 เห็นด้วยมาก 3 

1.5  เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการแต่งค าประพันธ์ 

2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 2 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 2.92 0.27 เห็นด้วยมาก  
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ตารางที่ 7  ค่าระดับเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของผู้เรียน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (ต่อ)   

รายการที่ประเมิน x  (S.D.) ค่าระดับ 
ล าดับ

ที ่
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1  การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

2.91 0.29 เห็นด้วยมาก 4 

2.2  การเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม 2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 2 
2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาโดยมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน  

2.97 0.17 เห็นด้วยมาก 1 

2.4  การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง 2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 2 
2.5  การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเน้นเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

2.91 0.29 เห็นด้วยมาก 4 

เฉลี่ยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2.93 0.25 เห็นด้วยมาก  
3. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
3.1  บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานและ
ผ่อนคลายสลับกัน 

2.82 0.39 เห็นด้วยมาก 5 

3.2  การใช้ค าถามเพ่ือท้าท้ายหรือกระตุ้นการ
เรียนรู้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

2.88 0.33 เห็นด้วยมาก 4 

3.3  การผ่อนคลายและการบริหารสมองมี
หลากหลายวิธี 

2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 1 

3.4  การจัดที่นั่งเป็นแบบยืดหยุ่น รวมทั้ง
ระบบเสียง  แสงสว่างและอุณหภูมิมีความ
เหมาะสม 

2.91 0.29 เห็นด้วยมาก 3 

3.5  บรรยากาศในชั้นเรียนให้ความรู้สึก
ปลอดภัยและอบอุ่น 

2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 1 

เฉลี่ยด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 2.90 0.30 เห็นด้วยมาก  
4. ด้านผู้สอน 
4.1  ผู้สอนใช้น้ าเสียงเหมาะสม 3.00 0.00 เห็นด้วยมาก 1 
4.2  ผู้สอนให้ความสนใจแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 3.00 0.00 เห็นด้วยมาก 1 
4.3  ผู้สอนมีอารมณ์ขันและสามารถจัดการ
อารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

3.00 0.00 เห็นด้วยมาก 1 

4.4  ผู้สอนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสอน 3.00 0.00 เห็นด้วยมาก 1 
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ตารางที่ 7  ค่าระดับเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของผู้เรียน 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (ต่อ) 

รายการที่ประเมิน x  (S.D.) ค่าระดับ 
ล าดับ

ที ่
4.5  ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ทุกด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

3.00 0.00 เห็นด้วยมาก 1 

เฉลี่ยด้านผู้สอน 3.00 0.00 เห็นด้วยมาก  
5. ด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
5.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการแต่งกาพย์ยานี
ที่ถูกต้องสมบูรณ์  

2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 1 

5.2 ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการแต่งกาพย์ยานี
และค าประพันธ์ประเภทอ่ืนมากข้ึน 

2.85 0.36 เห็นด้วยมาก 5 

5.3 ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 

2.88 0.33 เห็นด้วยมาก 3 

5.4 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2.94 0.24 เห็นด้วยมาก 1 
5.5 ผู้เรียนได้น าความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี
ไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 

2.88 0.33 เห็นด้วยมาก 3 

เฉลี่ยด้านประโยชน์และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 2.90 0.30 เห็นด้วยมาก  
เฉลี่ยทุกด้าน 2.93 0.22 เห็นด้วยมาก  

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสมองเป็นฐาน ในภาพรวมโดยเฉลี่ยทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 2.93 , S.D. = 
0.22) และเมื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เรียนในแต่ละด้านพบว่า  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยด้าน
ของผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด (x = 3.00 , S.D. = 0.00) ส่วนด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากันและต่ า
ที่สุด (x = 2.90 , S.D. = 0.30)   
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้านตามล าดับความคิดเห็นเฉลี่ย พบว่า 
 ล าดับที่ 1 ด้านผู้สอน  เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก           
( x = 3.00 , S.D. = 0.00) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของทุกประเด็น
เท่ากันในระดับสูงสุด ประกอบด้วยผู้สอนใช้น้ าเสียงเหมาะสม  ผู้สอนให้ความสนใจแก่ผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง  ผู้สอนมีอารมณ์ขันและสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี  ผู้สอนมีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นในการสอน และผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ (x = 3.00 , S.D. = 0.00) 
 



92 

 

ล าดับที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก            
( x = 2.93 , S.D. = 0.25) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลาโดยมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ( x = 2.97 , S.D. = 0.17) 
เป็นล าดับที่ 1  ส่วนล าดับที่ 2 ได้แก่ การเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติ
จริงซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากัน (x = 2.94 , S.D. = 0.24) ส่วนระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด
เท่ากัน ได้แก่ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และการประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเน้น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (x = 2.91 , S.D. = 0.29) 

ล าดับที่ 3 ด้านเนื้อหา  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x = 2.92 , S.D. = 0.27) 
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า การจัดล าดับของเนื้อหามีความเหมาะสมโดยเรียงจากง่ายไปหายาก      
มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ( x = 2.97 , S.D. = 0.17) เป็นล าดับที่ 1 ส่วนล าดับที่ 2 ได้แก่ เนื้อหา
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการแต่งค าประพันธ์  ( x = 2.94 , S.D. = 0.24)          
ล าดับที่ 3  ได้แก่ เนื้อหามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งหมด ซึ่งมีระดับความเห็นเฉลี่ยเท่ากับ
เนื้อหามีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตามและค้นคว้าเพิ่มเติม (x = 2.91 , S.D. = 0.29) ส่วนระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยที่ต่ าสุด ได้แก่ เนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์ ( x = 2.85 , 
S.D. = 0.36) 
 ล าดับที่ 4 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับด้านประโยชน์และ
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 2.90 , S.D. = 0.30)     
ซ่ึงด้านบ้านบรรยากาศในการเรียนรู้  เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า  การผ่อนคลายและการบริหารสมอง
มีหลายวิธีและบรรยากาศในชั้นเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
เท่ากัน ( x = 2.94 , S.D. = 0.24) ล าดับที่ 2 ได้แก่ การจัดที่นั่งเป็นแบบยืดหยุ่น รวมทั้งระบบเสียง 
แสงสว่างและอุณหภูมิมีความเหมาะสม (x = 2.91 , S.D. = 0.29) ล าดับที่ 3 ได้แก่ การใช้ค าถาม
เพ่ือท้าทายหรือกระตุ้นการเรียนรู้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ( x = 2.88 , S.D. = 0.33) ส่วนระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานและผ่อนคลายสลับกัน ( x = 2.82 , S.D. 
= 0.39) 
 ด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
(x = 2.90 , S.D. = 0.30) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า  ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการแต่งกาพย์ยานีที่
ถูกต้องสมบูรณ์ และผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 
2.94 , S.D. = 0.24) เป็นล าดับที่ 1 ส่วนล าดับที่ 2 ได้แก่ ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับผู้เรียนได้น าความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานีไปใช้ใน
ชีวิตจริง (x = 2.88 , S.D. = 0.33)  และล าดับที่ 3 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้ เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการแต่งกาพย์ยานีและค าประพันธ์ประเภทอ่ืนมากขึ้น (x = 2.85 , S.D. = 0.36) 
 จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้ว  ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวโดยเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก 
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 นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการสอบถามผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ข้อสรุปว่า  
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบการเรียนแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ที่จัดการเรียนรู้ตามแนว
สมองเป็นฐาน  เนื่องจากผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้กับเพ่ือนผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม  ทั้งผู้สอน
ยังคอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนกล้าถามในสิ่ งที่สงสัย 
ได้ทราบข้อบกพร่องและได้พัฒนาตนเองในส่วนของการแต่งค าประพันธ์มากขึ้น   
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  ส าหรับประชากรที่
ใช้ในครั้งนี้ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จ านวน 65 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวสมองเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
22 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ และข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน 2 ข้อ และ 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมอง
เป็นฐาน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง  
การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานการวิจัย  กล่าวคือ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวสมองเป็นฐาน โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไป
แปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวสมองเป็นฐาน พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.22 โดย
ด้านผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด 
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การอภิปรายผล 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  ซึ่ง
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้  เนื่องมาจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
ที่มีกระบวนการสอดคล้องกับการท างานของสมอง ตามท่ี Ranate Nummela และ Geoffrey Caine 
(2004 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ทองบ่อ, 2555 : 51) กล่าวไว้ว่า หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการ
ท างานปกติ  การเรียนรู้ก็ยังเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งสมองเกิดมาเพ่ือเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้  ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 
Eric Jensen มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
แนวคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง  อันครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการเรียนรู้จนถึงหลังการ
เรียนรู้  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก  ประกอบด้วยขั้นก่อนเรียนรู้  ขั้นเรียนรู้ และขั้นหลังเรียนรู้  โดยมี
หลักการและแนวคิดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นก่อนเรียนรู้  เป็นขั้นที่จะใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด  เป็นช่วงเวลา
ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้กับสมอง  เพ่ือน าสิ่งใหม่เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่มีอยู่เดิมในสมอง ซึ่งใน
ขั้นนี้ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมย่อยออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม โดยให้
ผู้เรียนฟังเพลงไทยบรรเลงจังหวะ 3 ชั้น เพ่ือปรับคลื่นสมองให้ลดความถี่ลง แล้วจึงค่อยกระตุ้นเตรียม
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการปรับจังหวะดนตรีเป็น 2 ชั้น ที่มีจังหวะรวดเร็วขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความตื่นเต้นหรือมุ่งหวัง หลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนลืมตาแล้วร่วมกันร้องเพลงทีผู่้สอนปรับแต่งขึ้นด้วยบท
กาพย์ยานีซึ่งมีเนื้อร้องที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนโดยรวม ซึ่งเป็นการน าดนตรีมาใช้อย่าง
หลากหลายตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ ตามที่ Eric Jensen (2000 : 248 - 253) ได้เสนอแนะไว้  

นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนปรบมือสลับข้างประกอบการร้องเพลง  เพราะการเรียนรู้ภาษาเป็น
กระบวนการรับและประมวลผลข้อมูลของสมองเกี่ยวกับความเข้าใจ การน าผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านการฟัง  ดนตรี จังหวะ ท านอง การเคลื่อนไหวและท่าทางร่ายร า มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ด้านภาษา หลังจากนั้นร่วมกันสรุปเนื้อหาโดยใช้แผนภาพความคิด  ซึ่งจะช่วยเรียบเรียงความคิดท าให้
เห็นความสัมพันธ์ในมิติที่ชัดเจนขึ้น (พรพิไล  เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร, 2550 : 165 -167)  
และ 2) การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ ขั้นนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงกายภาพ  
กล่าวคือเป็นการจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น  จัดที่นั่งและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ สอนจะท าข้อตกลงร่วมกับ
ผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย เป็นการสนทนาพูดคุยเพ่ือปรับสภาพอารมณ์ของผู้เรียนให้อยู่ใน
สภาวะที่ผ่อนคลายและพร้อมเรียนรู้  เพราะสมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  และ
อารมณ์ก็เป็นส่วนประกอบส าคัญและมีบทบาทสูงต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้  (สถาบันวิทยาการการ
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เรียนรู้, 2550 : 2) ตลอดจนการแต่งค าประพันธ์  ดังที่พระยาอนุมานราชธน (2546 : 24-27) ได้
อรรถาธิบายถึงอารมณ์ ไว้ว่า เป็นสิ่งที่มากระทบจิตใจให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ เป็นตัวการที่ท า
ให้เกิดศิลปะซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี และที่เป็นกลาง ๆ การแต่งค าประพันธ์ก็นับเป็นวิจิตรศิลป์แขนงหนึ่ง
เรียกว่าด้านวรรณศิลป์ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์เชิงบวกให้ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
น าสู่ศิลปะการประพันธ์ที่ดีได้ต่อไป 

ขั้นเรียนรู้  ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่สุดและใช้เวลายาวนานที่สุด  เพราะจะใช้เวลา
ประมาณร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด  และในขั้นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรมย่อย 
ประกอบด้วย 1) การกระตุ้นผ่านการสังเกต  ในกิจกรรมนี้ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานีที่ก าหนดให้พร้อมกันทั้งชั้น  เพราะการอ่านดัง ๆ เป็นการแสดงออกหรือบูรณาการ
ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาที่มีอยู่ในสมองออกมา  และให้ผู้เรียนร่วมกันสังเกตค าประพันธ์ดังกล่าว
ว่าสอดคล้องกับเรื่องที่ก าลังจะเรียนอย่างไร  โดยใช้ค าถามกระตุ้นท้าทายความคิด และที่เลือกใช้บท
กาพย์ยานี เพราะเป็นกลวิธีให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับลักษณะของค าประพันธ์ โดยพ้ืนฐานของการสอนแต่ง
ค าประพันธ์ ผู้สอนควรน าบทร้อยกรองที่จะฝึกแต่งมาให้ผู้เรียนอ่าน (กรรณิการ์ พวงเกษม, 2535 : 
115) และหากเริ่มต้นด้วยการสรรหาบทกลอนที่ประทับใจมาให้ผู้เรียนอ่าน  ก็จะเป็นการปลูกฝังนิสัย
เชิงกวีเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนไดอี้กทางหนึ่ง (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2539 : 15 – 16)  

หลังจากนั้นก็สู่กิจกรรมต่อไป ได้แก่ 2) การก าหนดขอบเขตและความส าคัญ เป็นช่วงเวลา
ของการกระตุ้นท้าทายผู้เรียนด้วยการใช้ค าถาม  แล้วจึงมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้เรียนเพ่ือร่วมมือกัน
เรียนรู้ในกลุ่มของตนเอง  โดยผู้สอนจะอธิบายกรอบของภารกิจให้ผู้เรียนฟังในภาพรวมเพ่ือให้ผู้เรียน
เตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป เพราะสมองจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อการเรียนรู้นั้นมี
ความหมายกับตน (สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ , 2550 : 2)  พร้อมกับให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม และลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมถัดมา นั่นคือ 3) การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้     
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งหนึ่งของขั้นเรียนรู้  ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เพราะการจัดกิจรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการ
สร้างสรรค์งานร้อยกรอง (Kenedy, 1975 อ้างถึงใน สุปราณี นาคราช, 2547 : 29 – 30) เป็นขั้นตอน
ที่ผู้เรียนจะต้องร่วมมือกันวางแผนในการศึกษาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดและร่วมกันน าความรู้ไป
สร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มตนเองให้เสร็จสมบูรณ์ 

ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม        
โดยผู้สอนจะคอยเป็นที่ปรึกษาหรือคอยอ านวยความสะดวกเพียงเท่านั้น  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้
ระดับสูงเพราะผู้เรียนได้ร่วมกันก าหนดวิธีเรียนรู้ด้วยตนเองและท าให้ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์พร้อม
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้เชื่อใจต่อ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Eric Jensen, 2000 : 320 – 324) ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างส าคัญที่ส่งผล
ต่อความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ  เพราะด้วยบริบทของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) จะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน  ประกอบ
กับการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ในการวิจัยก็ใช้ลักษณะคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน เช่นเดียวกัน    
จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏออกมาเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก  
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เพราะระหว่างที่ท ากิจกรรมผู้เรียนกลุ่มเก่งก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการท ากิจกรรม  โดยมีกลุ่ม
กลางเป็นผู้ช่วย  ส่วนกลุ่มอ่อนจะให้ความร่วมมือบ้างเล็กน้อย  และนั่นย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวมด้วยเช่นกัน   

แต่อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์โดยเฉลี่ยของผู้เรียนทุกคนก็สูงขึ้น โดย
คะแนนจากการท าแบบทดสอบแบบปรนัยมีคะแนนเฉลี่ย (x ) เพ่ิมขึ้นจาก 8.03 เป็น 12.33 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.45 ส่วนคะแนนจากการท าแบบทดสอบแบบอัตนัยมีคะแนนเฉลี่ย (x )เพ่ิมขึ้นจาก 
12.75 เป็น 25.12 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.23 ย่อมเห็นได้ชัดว่าผู้เรียนมีคะแนนด้านทักษะพัฒนาขึ้น
สูงกว่าด้านความรู้   ทั้ งนี้สืบเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมในขั้นพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้               
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยความสามารถในการประพันธ์เป็นสิ่งที่คนเราอาจฝึกฝนและ
สร้างสมให้มีข้ึนในตัวได้ (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2518 : บทน า) ประกอบกับการจัดล าดับเนื้อหาที่เริ่ม
จากการปูพ้ืนฐานความรู้  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักค าที่หลากหลาย ในลักษณะของค าพ้องความ (ค า
ไวพจน์) รู้จักค าสัมผัส  และรู้จักฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้ากระบวนการฝึกแต่ง
โดยใช้กลวิธีการแต่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาการแต่งค าประพันธ์ของตนเอง  
และฝึกแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบบรรยายภาพและแต่งตามหัวข้อ          
จึงส่งผลให้ทักษะด้านการแต่งค าประพันธ์ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีของผู้เรียนยังไม่
เพียงพอ  เพราะผู้เรียนจะได้ฝึกแต่งเมื่อเข้าสู่เนื้อหากลวิธีการแต่งในแผนที่ 4  ซึ่งเป็นลักษณะการ
ร่วมกันแต่งกับเพ่ือนในกลุ่มขณะท ากิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้  และจะจับคู่แต่งกับเพ่ือนใน
กลุ่มช่วงกิจกรรมการก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร ต่อเนื่องไปถึงแผนที่ 5 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 
ผู้เรียนจะเริ่มแต่งคู่กับเพ่ือนในกลุ่มขณะท ากิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ และเริ่มแต่งเดี่ยวซึ่งเป็น
การประกวดในช่วงกิจกรรมการก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร  ซึ่งเท่ากับว่าผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกแต่ง
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีด้วยตนเองเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ทั้งที่การแต่งค าประพันธ์ควรหมั่นฝึก
แต่งอยู่เสมอ จึงจะพบแนวการแต่งที่เหมาะสมได้  รวมทั้งกล้าแต่งหมั่นแต่ง  เพ่ือให้เกิดความช านาญ
ทั้งในด้านฉันทลักษณ์  กลวิธีการแต่ง  และการรวบรวมความคิด (อัมพร  สุขเกษม, 2524 : 6 – 8) 

อีกทั้งการศึกษา การทดลองและการลงมือท าซ้ า ๆ ท าให้สมองรู้จักและคุ้นเคยกับความคิด
รวบยอด ทักษะและความรู้ใหม่ที่รับเข้ามา และเม่ือยิ่งท าซ้ าก็จะยิ่งเกิดความเคยชิน สามารถน าทักษะ
และความรู้ที่มีไปผสมผสานเข้ากับการเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ น าไปสู่การคิดระดับที่สูงขึ้นและมีความคิด
สร้างสรรค์ (พรพิไล  เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร, 2550 : 124 - 125) นั่นจึงส่งผลให้มีผู้เรียนบาง
คนยังไม่สามารถแต่งได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ หรือยังจัดล าดับความคิดและเรียบเรียงความคิดได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ประกอบกับผู้สอนมีโอกาสให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมได้ไม่มาก  แม้จะมีการนัดฝึกฝนนอกเวลาก็
ตาม เนื่องจากผู้เรียนบางส่วนก็ไม่สะดวก ส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนยังแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานีได้ไม่ดีเท่าที่ควรตามที่ได้อภิปรายไว้ในเบื้องต้นแล้ว  

หลังจากผู้เรียนท ากิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้แล้ว  ขั้นต่อไปจะเป็นอีกช่วงเวลาที่ผู้เรียน
จะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองเพ่ือน าไปแก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไป นั่นคือกิจกรรม 4) การน าสู่
การคิดละเอียดลออ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานที่กลุ่มของตนเองได้ร่วมมือกันปฏิบัติ 
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และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดของตนที่เกิดขึ้นจากผู้สอนและเพ่ือนกลุ่มอ่ืน เพราะการเรียนรู้
จากการผิดพลาดเป็นส่วนที่จ าเป็นและเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้  และการใช้ความคิดรวบยอด 
ทักษะและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต การผสมผสานสิ่งที่รู้เข้ากับเรื่องที่ได้เรียนรู้อ่ืน ๆ 
น าไปสู่การมีความคิดระดับที่สูงขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์ (พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ จารุภากร, 
2550 : 119 , 124 - 125) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแต่งค าประพันธ์ที่ผู้แต่งควรใจกว้าง  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน ามาไตร่ตรองเพ่ือปรับปรุงผลงานของตน  และ
ที่ส าคัญต้องมีความมานะอดทนกับการแต่งค าประพันธ์ในแต่ละครั้ง (อัมพร  สุขเกษม, 2524 : 6 – 8) 
แล้วจึงฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อในกิจกรรม และ 5) การก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร  ซึ่งเป็นการ
น าความรู้ที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้งมาประยุกต์ใช้และทบทวนผ่านการท าแบบฝึกหัด  การทดสอบหรือ
การเล่นเกม เป็นต้น 

ขั้นหลังเรียนรู้  เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายมาแล้ว  ใช้เวลาประมาณร้อยละ 10 ของเวลาทั้งหมด  เป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลาย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยอีก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การพักสมองและการ
ผ่อนคลาย ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฟังนิทานกาพย์ยานี เรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ฟังและท าความคุ้นเคยกับค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  นอกจากนั้นผู้เรียนยัง
สามารถลุกเดินชมผลงานของเพ่ือน ๆ กลุ่มอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ หรือบริหารสมองด้วยท่าบริหาร
สมองต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนจะได้ลดความตึงเครียดหรือความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการประมวลผลของสมองของผู้เรียน เพราะดนตรี จังหวะ ท านอง การ
เคลื่อนไหวและท่าทางร่ายร า  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาของสมอง (พรพิไล เลิศวิชาและอัครภูมิ 
จารุภากร, 2550 : 165 - 167) กับ 2) การทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง เป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียน
และผู้สอนจะทบทวนความรู้ และประมวลผลสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งด้วยการสนทนา
ซักถามและการแสดงความคิดเห็น 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้สอนได้ใช้เวลาตามที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้แบ่ง
ออกเป็นทั้งสิ้น 5 แผน  แต่ละแผนใช้เวลาแผนละ 3 คาบ ยึดเวลาตามคาบเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ซึ่งแบ่งเป็นคาบเรียนละ 50 นาที  ถึงแม้ว่าในแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่สังเคราะห์และออกแบบไว้กิจกรรมการเรียนรู้จะมีลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
ทั้งหมด  แต่เมื่อทดลองจริง เวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน  ดังนั้นผู้สอนจึงต้อง
เสริมการฟังดนตรีบรรเลงก่อนเริ่มเรียนรู้ทุกคาบ  เพื่อปรับคลื่นสมองของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่พร้อม
เรียน  อีกทั้งช่วงเวลาที่ใช้ทดลองมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายตามตารางปกติของผู้เรียน ท าให้เวลา
กลายเป็นอีกตัวแปรแทรกซ้อนที่ส าคัญเพราะส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อสภาพอารมณ์ ความพร้อมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด 

นอกจากนี้การให้ความส าคัญเรื่องความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content 
Knowledge : PCK) ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แวดวงการศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญ  ซึ่ง Shulman 
(1986 อ้างถึงใน อนุศร หงษ์ขุนทด, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2559) ได้อธิบายถึงความส าคัญของ
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอนของผู้สอน
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โดยตรง ประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหาสาระของผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่น าเสนอให้ได้มากท่ีสุด และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีต่อ
หัวข้อหรือบทเรียนที่จะใช้สอน อันน ามาซึ่งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการถ่ายทอด
เนื้อหาไปยังผู้เรียน         

ผู้วิจัยเองมีพ้ืนฐานด้านการแต่งค าประพันธ์อยู่บ้างพอสมควร ทั้งยังมีความสนใจใฝ่รู้และมี
การพัฒนาตนเองด้านการแต่งค าประพันธ์อยู่เสมอ โดยหมั่นศึกษางานกวีนิพนธ์หรือบทประพันธ์ อัน
ทรงคุณค่าจากครูกวีในอดีตและปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีคลังค าอยู่พอสมควร  รวมทั้งผู้วิจัย
ยังหมั่นฝึกฝนแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงสามารถเลือกสรรค ามาใช้ในการสอนแต่งค า
ประพันธ์ได้อย่างหลากหลาย  ประกอบกับสามารถอ่านท านองเสนาะจากค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานีที่ตนเองใช้สอนได้ จึงสามารถน าความรู้พ้ืนฐานที่มีอยู่นี้ไปใช้อธิบายหรือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่
ผู้เรียนอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจากสิ่งที่ผู้วิจัยได้อภิปรายมาทั้งหมดน่าจะเป็น
เหตุผลสนับสนุนส าคัญอีกประการหนึ่งที่ว่านอกจากแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน
จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้การสอนแต่งค าประพันธ์ประสบความส าเร็จแล้ว  ผู้สอนเองก็มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้การสอนแต่งค าประพันธ์เกิดประสิทธิภาพอันน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค า
ประพันธ์ของผู้เรียนทีเ่พ่ิมสูงขึ้นนั่นเอง  

จากการอภิปรายผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สมองเป็นฐาน  ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จริงทั้งด้านความรู้และทักษะ อันมีผลปรากฏให้เห็นชัดเจนจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการท าแบบทดสอบทั้งแบบปรนัยที่สะท้อนด้านความรู้ และแบบ
อัตนัยที่สะท้อนด้านทักษะ ซึ่งทั้งสองส่วนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้   

 
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม 

แนวสมองเป็นฐาน โดยภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็น
ฐานอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้านผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สมองเป็นฐาน นับว่าเป็นการศึกษาในด้านของเจตคติที่ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ดังกล่าว  ซึ่งระดับความคิดเห็นของผู้เรียนเฉลี่ยทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่า
ความคิดเห็นเฉลี่ยได้ดังนี้  ล าดับที่ 1  ได้แก่ ด้านผู้สอน  เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ทั้ง
ในเรื่องการใช้น้ าเสียงที่เหมาะสม  การให้ความสนใจแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  การมีอารมณ์ขันและ
สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี  การมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสอน และการช่วย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุกด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งแม้ผู้สอนจะไม่ได้มีบทบาท
ส าคัญที่สุดในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนตามแนวสมองเป็นฐาน  แต่บทบาทที่ส าคัญที่สุดของ
ผู้สอนคือการเป็นผู้ช่วย เป็นที่ปรึกษา  ตลอดจนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ตลอดเวลา  
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ในการวิจัยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน  ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนมีบทบาทส าคัญตั้งแต่การเริ่มวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เตรียมสื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  ก่อนจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งผู้สอน
จะต้องปรับสภาพอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเสมอ มีความผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด 
ยืดหยุ่นและร่าเริง แฝงด้วยความตลกขบขันเสมอ  เพ่ือเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดีและผ่อนคลายให้แกผู่้เรียน  แม้บางครั้งจะเพ่ิงผ่านสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ตึงเครียดมา
ก็ตาม เพราะการเครียดอยู่เสมอส่งผลกระทบที่เป็นไปในทางร้ายให้กับสมองของผู้ เรียน ทั้งนี้ระดับ
เสียงของผู้สอน สีหน้าท่าทางต่าง ๆ ของผู้สอน ย่อมจะส่งผลต่อการตีความของสมองของผู้เรียน
โดยตรงในลักษณะของอวัจนภาษา  

ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการควบคุมอารมณ์ สีหน้า ท่าทางหรืออวัจนภาษาที่ผู้สอนใช้กับผู้เรียน
นับเป็นประเด็นที่ยากที่สุดส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เพราะในแต่ละวันทุกคนย่อมพบกับสภาวการณ์ที่
แตกต่างกันและสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งผู้สอนด้วยเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ ผู้วิจัยจะคอยดูแลให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจแก่นักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง เพราะดังที่กล่าวไปแล้วก่อน
หน้านี้ว่าอารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้  การคิด และการจ าของสมอง  ความกลัว 
ความไม่แน่ใจ ความสงสัยตนเองและอ่ืน ๆ กีดกันไม่ให้สมองเรียน คิดและจ าได้โดยสะดวก  ในทาง
ตรงข้ามความเชื่อมั่น ความสนใจ และอ่ืน ๆ ช่วยสมองให้เรียนรู้ คิดและจดจ าได้ดี (พรพิไล  เลิศวิชา
และอัครภูมิ จารุภากร, 2550 : 165 -167) และนั่นคือเหตุผลที่ผู้วิจัยต้องให้ความส าคัญและใส่ใจแก่
ผู้เรียนเสมอ  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้เวลาว่างนัดหมายให้ผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงานและฝึกแต่งค า
ประพันธ์เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบางส่วนได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น เพราะการฝึกฝนและทบทวน
อย่างสม่ าเสมอจะช่วยส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้  แต่
นอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้สอนตามแนวสมองเป็นฐานแล้ว  สิ่งส าคัญมากอีกประการหนึ่งคือ
คุณสมบัติของผู้สอนแต่งค าประพันธ์ที่อาจมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกับการสอนเนื้อหาอ่ืน  เนื่องจาก
การที่จะสอนแต่งค าประพันธ์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่รักและสนใจศิลปะภาษา  
สนใจอ่าน  และศึกษารวบรวมบทร้อยกรองต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสอน มีความรู้ในฉันทลักษณ์
ของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะร้อยกรองประเภทที่ต้องสอนผู้ เรียน ผู้สอนจะต้องรู้           
ฉันทลักษณ์อย่างแม่นย า  และสามารถอ่านท านองเสนาะและแต่งร้อยกรองได้ตามสมควร  แม้ไม่
ไพเราะหรือดีเด่นนักแต่ควรถูกต้องตามฉันทลักษณ์ (รัชนี  ศรีไพรวรรณ, 2529 : 624) สอดคล้องกับ
ลักษณะของผู้สอนที่ได้อภิปรายไปแล้วในข้อ 1) ข้างต้น จึงอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความ
คิดเห็นของผู้เรียนมีต่อผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด  

ล าดับที่ 2 ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีประเด็นการประเมินประกอบด้วยการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลาย  การเรียนรู้เน้น
กระบวนการกลุ่ม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาโดยมีล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจน  การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง  การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งทุก
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ประเด็นสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้  เน้นกระบวนการกลุ่มและการปฏิบัติจริง  ตามที่ได้อภิปราย
ไปโดยละเอียดในข้อ 1. การอภิปรายเรื่องผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีลักษณะเป็นการจัดประสบการณ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ให้แก่
ผู้เรียนผ่านการอ่านและการฟัง  เพ่ือช่วยเสริมสร้างจินตนาการ รวมถึงจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ใน
อันที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสรรค์งานร้อยกรอง (Kenedy, 1975 อ้างถึงใน        
สุปราณี  นาคราช, 2547 : 29 – 30)  

แต่ในส่วนของวิธีการจัดการเรียนรู้อาจจะยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
ทดลองการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานตามขั้นตอนที่ได้สังเคราะห์ไว้  จึงต้องควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อน และควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้การทดลองไม่ผิดพลาด  จึงอาจส่งผลให้ความ
หลากหลายของกิจกรรมยังมีไม่มากเท่าที่ควร  รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้โดยเฉพาะในส่วนของ
การแต่งค าประพันธ์รายบุคคลก็ยังท าได้ไม่เต็มที่   เนื่องจากลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการกลุ่ม  จึงท าให้ผู้เรียนบางคนในกลุ่มยังไม่ได้รับค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อย่างเพียงพอ  

ล าดับที่ 3 ได้แก่ ด้านเนื้อหา ที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นการ
ประเมินประกอบด้วยเนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วน  เนื้อหามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งหมด  
การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหามีความเหมาะสมโดยเรียงจากง่ายไปหายาก  เนื้อหามีความ
น่าสนใจ ชวนให้ติดตามและค้นคว้าเพ่ิมเติมรวมทั้งเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของ
การแต่งค าประพันธ์  โดยเฉพาะในด้านนี้ผู้วิจัยได้จัดล าดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้รู้จักค า
มากขึ้นโดยเฉพาะค าพ้องความ หรือค าไวพจน์  ตลอดจนได้รู้จักค าสัมผัสโดยละเอียด เพ่ือเป็นพื้นฐาน
ส าคัญเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของฉันทลักษณ์ในการแต่ง  เมื่อเข้าใจฉันทลักษณ์แล้วผู้เรียนก็จะเริ่มเข้าสู่
กระบวนการฝึกแต่ง โดยใช้กลวิธีในการแต่งเป็นพ้ืนฐาน และฝึกแต่งค าประพันธ์หลากหลายรูปแบบ
เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะด้านการแต่งค าประพันธ์ของตนเองต่อไป  

ดังที่อัมพร สุขเกษม (2524 : 6 – 8) ได้เสนอแนะข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ที่จะแต่งค าประพันธ์ร้อย
กรองไว้ว่าจะต้องมีความสนใจอย่างจริงจัง หมั่นอ่าน หมั่นฟัง  ศึกษาฉันทลักษณ์และศิลปะการแต่งค า
ประพันธ์  หมั่นรวบรวมค าไว้ใช้เป็นคลังค า รู้จักสังเกตและหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญทั้งในด้านฉันทลักษณ์ กลวิธีการแต่ง และการรวบรวมความคิด  พร้อมทั้งใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน ามาไตร่ตรองเพ่ือปรับปรุงผลงานของตนเอง
เสมอ ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่าเนื้อหาแต่ละส่วนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ออกมานั้นมีความเชื่อมโยงกัน 
และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างชัดเจน  

ส่วนล าดับที่ 4 ซึ่งเป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และด้านประโยชน์กับการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  แต่ทั้งสองด้านก็ยังได้รับการประเมินและมี
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านของบรรยากาศในการเรียนรู้ มีประเด็นการประเมิน
ประกอบด้วยบรรยากาศในการเรียนรู้สนุกสนานและผ่อนคลายสลับกัน  การใช้ค าถามเพ่ือท้าทาย
หรือกระตุ้นการเรียนรู้มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  การผ่อนคลายและการบริหารสมองมีหลากหลายวิธี       
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การจัดที่นั่งเป็นแบบยืดหยุ่น รวมทั้งระบบเสียง แสงสว่างและอุณหภูมิมีความเหมาะสม บรรยากาศใน
ชั้นเรียนให้ความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น  โดยเฉพาะในส่วนนี้กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ส าคัญที่
ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ  เพราะสภาพห้องเรียนที่ปลอดภัยและห้องเรียนที่มีการ
กระตุ้นหรือท้าทาย จะช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนรู้เป็นหลัก  โดยจะให้ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มเลือกนั่งบริเวณต่าง ๆ ในห้องตามความสมัครใจ  ซึ่งก่อนที่จะเริ่มจัดการเรียนรู้  ผู้สอนจะ
ตรวจสอบระบบแสงสว่างและระบบเสียงต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน  รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสม ถ้าวันที่มีชั่วโมงเรียนช่วงบ่ายจะมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความสบาย
และผ่อนคลายมากขึ้น  การวิจัยครั้งนี้ผู้สอนมุ่งเน้นการผ่อนคลายไปที่การใช้เพลงบรรเลง การออก
ก าลังกายสมอง การฟังนิทานกาพย์ยานี  และการลุกเดินชมผลงานของเพ่ือนต่างกลุ่มเป็นหลัก  

ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ที่มีประเด็นการประเมิน
ประกอบด้วยผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการแต่งกาพย์ยานีที่ถูกต้องสมบูรณ์  ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
แต่งกาพย์ยานีและค าประพันธ์อ่ืนมากขึ้น  ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และผู้เรียนได้น าความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานีไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  ถึงแม้ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมจะอยู่ในระดับมาก  แต่ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า  
ผู้เรียนยังไม่มีโอกาสได้น าความรู้เรื่องกาพย์ยานีไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากช่วงที่ท าการ
ทดลองเป็นช่วงปลายปีการศึกษา ท าให้กิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้เรื่องดังกล่าวไปใช้
มีค่อนข้างน้อย  จึงส่งผลให้ผู้เรียนยังมองว่าการแต่งกาพย์ยานีเป็นเรื่องที่ไกลตัว  รวมถึงการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทอ่ืนด้วย   

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนแต่งกาพย์ยานีเป็นรายบุคคล
ค่อนข้างน้อย  จึงท าให้อาจจะยังไม่ทราบข้อบกพร่องเพ่ือน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างเพียงพอ  แต่
กระนั้นผู้เรียนก็ได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเด่นชัดและได้รับความรู้ด้านการแต่งกาพย์
ยานีที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด  ที่ผู้วิจัยกล่าวเช่นนี้ สืบเนื่องจากกระบวนเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน
เป็นกระบวนการที่เน้นการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และประกอบกับที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ในด้าน
การแต่งกาพย์ยานีมาเป็นอย่างดี  จึงออกแบบการวิจัยครั้งนี้อย่างเต็มก าลังความสามารถและเชื่อ
อย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ที่ดีที่สุดหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง  ซึ่งพิสูจน์แล้วจากผลสัมฤทธิ์
ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีที่ได้กล่าวถึงแล้วในข้อ 1) 

นอกจากนี้การศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสมองเป็นฐาน ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา  ศรีสวนแตง (2555 : 91 -92) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL” ผลวิจัยพบว่าผู้เรียนพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ตามที่ได้เสนอไปแล้ว
ข้างต้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยปปใ้้ 

1. เวลาและช่วงเวลาในการเรียนรู้เป็นตัวแปรส าคัญท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพอารมณ์  
ความพร้อมในการเรียน  ตลอดจนขั้นตอนในการท ากิจกรรมของผู้เรียน ที่เป็นกระบวนการกลุ่ม 
ผู้สอนอาจต้องวางแผนเรื่องเวลาหรือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้ด้านเวลาเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการน าแนวการจัดการเรียนรู้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ 

2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐานนี้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในด้านการออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้  ดังนั้นผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนได้ตามความเหมาะสม  
โดยสิ่งส าคัญที่ต้องยึดถือคือกรอบแนวคิดของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมที่ออกแบบจะต้อง
ส่งผลดีต่อสมองของผู้เรียนเสมอ 

3. ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ผู้สอนควรสร้าง 
พ้ืนฐานให้ผู้เรียนก่อนหน้าด้วยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอ่านและฟังค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
สะสมไว้ให้มากที่สุด  เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับฉันทลักษณ์แล้วยังเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักค าและมีค าสะสมไว้ในคลังค าของตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

4. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการน าความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานีไปใช้ในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการแต่งกาพย์ยานี และตระหนักว่าความรู้เรื่องดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

5. ผู้สอนต้องให้ความสนใจ ใส่ใจและมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
หรือสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนบางคนโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มอ่อน ซึ่งจะช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้สูงขึ้น
อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะลักษณะของผู้สอนที่จะการสอนแต่งค าประพันธ์ได้ประสบ
ความส าเร็จ ควรมีลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วยมีความรู้พ้ืนฐานในด้านการแต่งค าประพันธ์ในประเภท
ที่ตนต้องการสอนอย่างลุ่มลึก  หมั่นแสวงหาและพัฒนาความรู้ของตนเองในด้านการแต่งค าประพันธ์
อยู่เสมอ  รักการอ่านงานประพันธ์เชิงศึกษาวิเคราะห์และรู้จักสะสมคลังค าไว้ใช้ในการแต่งค าประพันธ์  
รู้จักสังเกตและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีมุมมองหลากหลายและลุ่มลึก 
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนผ่านตัวหนังสือได้เป็นอย่างดี และสามารถอ่านท านอง
เสนาะตามประเภทของบทประพันธ์ที่ตนสอนได้ในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นผู้ที่รักและทุ่มเทให้กับการ
สอนและพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อปป 
1. ควรมีการท าวิจัยที่น าแนวคิดสมองเป็นฐานไปใช้ในการแต่งค าประพันธ์ประเภทอ่ืน ๆ  

หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทอ่ืน เช่น การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  เป็นต้น 
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีด้วย 

เทคนิควิธีการอ่ืน ๆ เช่น สื่อประสม  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีสอนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
เป็นต้น 

3. เนื้อหาในส่วนของค าพ้องความหรือค าไวพจน์  มีจุดประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนมีคลัง 
ค ามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การวิจัยครั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือตัดเนื้อหาส่วนดังกล่าวทิ้งได้ตาม
ความเหมาะสม  เนื่องจากการสะสมคลังค าต้องใช้เวลามากพอสมควร  การจัดการเรียนรู้เพียงไม่กี่
ชั่วโมงย่อมไม่สามารถกระท าได้ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ส าหรับผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบใช้สมองเป็นฐาน 
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(ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
เรื่อง ค าพ้องความ (ค าไวพจน์)     เวลา   ๓  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๒       ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ท ๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๖ 
 

๒. ความเข้าใจที่คงทน 
  ค าไวพจน์หรือค าพ้องความ คือค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากแต่เขียน
ต่างกัน เช่น ควายกับกระบือ  มนุษย์กับคน  ช้างกับคชสาร เป็นต้น  ซึ่งการเลือกใช้ค าไวพจน์จะต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทและระดับของภาษา  ทั้งนี้การศึกษาเรื่องค าไวพจน์จะช่วยท าให้
ผู้เรียนรู้จักค าที่หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจความหมายของค าต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทประพันธ์ได้มาก
ยิ่งขึ้น  และสามารถน าค าเหล่านั้นไปใช้ในการแต่งค าประพันธ์เพ่ือให้เกิดความไพเราะและมีใจความที่
สมบูรณ์ได้ต่อไป 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 
 หลังจากท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว 

๑. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและหลักการใช้ค าไวพจน์ได้ถูกต้อง (K) 
๒. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและบอกค าไวพจน์จากค าท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง(P) 
๓. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาเรื่องค าไวพจน์ได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 

ข้อ (A) 
 

๔. สมรรถนะส าคัญ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร  
๒. ความสามารถในการคิด  
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

๕. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
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๖. การบูรณาการการเรียนรู้ 
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง (ดนตรี) เรื่อง การขับร้องและจังหวะ และ(ทัศนศิลป์) 

การตกแต่งผลงานตามหลักทฤษฎีศิลป์ 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การยืดเหยียดร่างกายและการบริหาร

ร่างกายเพ่ือกระตุ้นสมอง 
 

๗. สาระการเรียนรู้ 
 (ความรู้) 

๑. ความหมายของค าไวพจน์หรือค าพ้องความ 
๒. หลักการเลือกใช้ค าไวพจน์ 
๓. การน าความรู้เรื่องค าไวพจน์ไปใช้ในการแต่งค าประพันธ์ 

 (ทักษะ/กระบวนการ) 
๑. ทักษะการสื่อสาร 
๒. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๓. ทักษะการคิดประเมินค่า 
๔. กระบวนการท างานกลุ่ม 
(เจตคติ) 
๑. มีมารยาทในการสื่อสาร (การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด)   

 

๘. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ชิ้นงาน “คลังค าไวพจน์” 

๒. ท าแบบฝึกหัดชุด “ค าไวพจน์ชวนจดจ า” 
 

๙. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
๑. การอธิบาย

ความหมายและ
หลักการใช้ค า
ไวพจน์ได้ถูกต้อง  

สังเกตจากการ
ตอบค าถาม 
 

ค าถาม 
 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถาม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ 

๒. การบอก
ความหมายและ
บอกค าไวพจน์จาก

ตรวจแบบฝึกหัด 
ชุด “ค าไวพจน์
ชวนจดจ า”   

แบบฝึกหัด ชุด 
“ค าไวพจน์ชวน
จดจ า”  

ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดได้
ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ 
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ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ค าท่ีก าหนดให้ได้
ถูกต้อง 

  

๓. การบอกประโยชน์
ของการศึกษาค า
ไวพจน์ที่มีต่อการ
แต่งค าประพันธ์ได้
อย่างถูกต้อง
จ านวน ๓ ข้อ 

สังเกตจากการ
ตอบค าถาม 
 
 

ค าถาม 
 
 
 

ผู้เรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของการศึกษา
เรื่องค าไวพจน์ได้ถูกต้อง
อย่างน้อย ๒ ข้อ 

สมรรถนะส าคัญ 
๑. ความสามารถใน

การสื่อสาร  
สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากในระดับดี 

๒. ความสามารถใน
การคิด  

สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากในระดับดี 

๓. ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา  

สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากในระดับดี 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  

สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากในระดับดี 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  

สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจากในระดับดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งม่ันในการ

ท างาน 

สังเกตและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ปรากฏตามที่
ก าหนด  ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี 

การเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
๑. ความพร้อมในการ

เรียนรู้ 
๒. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็น
ฐานอยู่ในระดับดี 
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ประเด็นการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
๓. กระบวนการกลุ่ม 
๔. ความเอาใจใส่ต่อ

การเรียนรู้ 
๕. บรรยากาศในการ

เรียนรู้ 
 

๑๐. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning : BBL)  
 
 

คาบที่ ๑ เวลา (๕๐ นาที) 
 

ขั้นก่อนเรียนรู้ (ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที) 
๑. การเตรียมความพร้อม 

๑.๑ ผู้เรียนฟังเพลงบรรเลงขิมภูลาวจังหวะ ๓ ชั้น จากเว็บไซต์ยูทูป เพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมและปรับคลื่นสมอง 

๑.๒ ผู้เรียนฟังเพลงบรรเลงระนาดลาวกระทบไม้จังหวะ ๒ ชั้น จากเว็บไซต์ยูทูปพร้อม 
กับเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงเพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย 

๑.๓ ผู้เรียนลืมตาและฟังเพลง “ค าไวพจน์” พร้อมปรบมือสลับข้างแล้วร้องตาม ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงค าไวพจน์ 
ค าร้อง  รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักด ี
ท านอง  โสมส่องแสงช้ันเดียว ท่อน ๑ 
  ๏ ไวพจน์ค าเขยีนต่าง มีรูปร่างหลากกันไป 
 ความหมายเหมือนกันไซร ้  หรือใกล้เคียงคล้ายคลึงกัน 
  ๏ นิทัศน์ท่ีเห็นบ่อย  รอกับคอยตัวอย่างยัน 
 มนุษย์กับคนผัน   บ้านกับเรือนป่ากับดง 
  ๏ บ้างว่าค าพ้องความ คือนิยามไวพจน์ยง 
 อวยประโยชน์สมประสงค ์  สื่อสรา้งสรรค์ประพันธ์ร้อยกรอง 
  ๏ ศัพท์เสียงเรียงดื่มด่ า  อ่านเสนาะล้ าซาบซึ้งตรอง 
 สนใจใฝ่สนอง   เพียรทดลองหาหลากค า 
  ๏ กินฉันรับประทาน ไม่ทางการทานรบัจ า 
 กระท าภตักิจสงฆย์้ า  เสวยค าพระราชา 
  ๏ ผู้หญิงดวงตาสตร ี ยุวดีนรีกานดา 
 มิ่งมิตรขนิษฐา   ลลนาพะงางามงอน 

๏ นงรามทรามสวาท สายสวาทอิตถีอร 
 โฉมฉายสายสมร   ขวัญอ่อนอรไทกัญญา 
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๑.๔ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง  โดยดูแผนภาพความคิด  

จากโปรแกรมน าเสนอบนจอโทรทัศน์อัจฉริยะ  ดังนี้ 
 

เพลงค าไวพจน์ (ต่อ) 
ค าร้อง  รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักด ี
ท านอง  โสมส่องแสงช้ันเดียว ท่อน ๑ 
   
  ๏ ป่าวนกานนเถื่อน อรัญญิกเผือนพนาวา 
 ไพรสณัฑ์พนัสพระหา-  รัณย์พนาวนาลัย 
  ๏ อาทิตย์ภาณุมาศ  ภาสกรรวิร าไพ 
 ตโมนุทสรุิยะไถง   รังสิมาประภากร 
  ๏ ดวงจันทร์มนทกานต ิ ศศิโสมบุหลันจันทร 
 แถงสิตางศุ์ตโมหร   แขนิศากรนิศามณ ี
  ๏ ชีพิตชีพชีวาตม์  ชีวอาตม์ชีวิตินทรีย ์
 ชีวิตชีวาชีวี   อีกค ามีชีวาลัย 
  ๏ พระทัยหทัยกมล  แดมานมนหฤทัย 
 พระหทัยราชาไซร ้   สองค าใจกับหัทยา 
  ๏ ท้องฟ้านภากาศ  นภเวหาสอัมพรนภา 
 เวหนเวหะเวหา   ดาราบถทิฆมัพร 
  ๏ สวยเพราโสภณเพริศ รุจิบรรเจิดเฉิดฉินอร 
 รางชางรจเรขสมร   อะเคื้อประอรเจริญตา 
  ๏ น้ าสลลิวารินสินธุ ชลชลัมพุอุทกธารา 
 ทึกชรชลชาติอา-   ปะอาโปอามพุเนยีร 
  ๏ ไวพจน์ค าตัวอยา่ง ยกมาอ้างแกผู่้เรียน 
 จ าไว้เก็บในเศยีร   เพียรตรึงใจไดผ้ลดี ๚ะ๛  
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๒. การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

๒.๑ ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๘ กลุ่ม เท่า ๆ กัน โดยคละความสามารถ  
๒.๒ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตกลงกติกาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
๒.๓ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกที่นั่งตามที่ตนสนใจ เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมหลังจากท่ี 

แยกย้ายเข้ากลุ่มของตนเอง 
 

ขั้นเรียนรู้ (ใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ นาที) 
๑. การกระตุ้นผ่านการสังเกต 

๑.๑ ผู้เรียนร่วมกันอ่านออกเสียงตัวอย่างบทกาพย์เห่เรือ (บทกาพย์ยานี) จ านวน ๔  
ส านวน  ผ่านโปรแกรมน าเสนอบนจอโทรทัศน์อัจฉริยะ ดังนี้ 
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๑.๒ ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ค าที่มีสีแดง  พร้อมทั้งบอกความเชื่อมโยงของค าเหล่านั้น 

๒. การก าหนดขอบเขตความส าคัญ 
๒.๑ ผู้สอนสนทนาซักถามผู้เรียนด้วยค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 

๒.๑.๑ นักเรียนสามารถสรุปความหมายของค าไวพจน์ได้ว่าอย่างไร 
๒.๑.๒ นักเรียนรู้จักค าไวพจน์ของค าใดอีกบ้าง 
๒.๑.๓ นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนบอกถูกต้อง หรือครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่  

อย่างไร 
๒.๑.๔ นักเรียนจะใช้วิธีการใดท่ีจะหาค าตอบเหล่านั้น 

๒.๒ ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าภารกิจพิชิตความรู้ ตอน เปิดคลังค าไวพจน์  
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๓. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ 
๓.๑ ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติภารกิจพิชิตความรู้ ตอน เปิดคลังค าไวพจน์ ดังนี้ 

๓.๑.๑ แต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลข ๑ – ๔ ให้สมาชิกในกลุ่มของตนเองเพ่ือใช้ท า 
กิจกรรมโดยการนับจ านวนเป็นภาษาจีน ได้แก่ อี หมายถึง ๑  เอ้อร์ หมายถึง ๒  ซาน หมายถึง ๓ 
และ สื้อ หมายถึง ๔ 

๓.๑.๒ ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกกุญแจคลังค า เพ่ือก าหนดสีของกลุ่ม และ 
เป็นกุญแจส าหรับใช้เปิดซองกิจกรรม 

 

 

 
๓.๑.๓ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มหาความหมายของค าที่เป็นตัวสีแดงใน Master key โดย 

สืบค้นความหมายจากอินเทอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ แล้วน ามาบอกกับผู้สอน  หากถูกต้องจะ
สามารถไขเปิดซองกิจกรรมได้ และได้ด าเนินกิจกรรมข้ันต่อไป  ซึ่งในซองจะประกอบด้วยใบความรู้ 
ชุด ค าไวพจน์ชวนจดจ า (ภาคผนวก)  บัตรค าไวพจน์  และซองใส่สติ๊กเกอร์ส าหรับเขียนค าไวพจน์ 
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คาบที่ ๒ เวลา (๕๐ นาท)ี 
 

 

๓.๒ ผู้เรียนปฏิบัติภารกิจพิชติความรู้ ตอน เปิดคลังค าไวพจน์ (ต่อ) ดังนี้ 
๓.๒.๑ ผู้เรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง ค าไวพจน์ชวนจดจ า  พร้อมกับเลือกค า 

ไวพจน์จากค าหลักที่ก าหนดให้ในซอง   
๓.๒.๒ สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเขียนค าไวพจน์เพิ่มเติมจากค าหลักอีกจ านวน ๔ ค า  

(รวมทั้งสิ้น ๕ ค า) ลงในบัตรค าไวพจน์  แล้วเลือกแต่งประโยคจากค าไวพจน์ดังกล่าวให้ถูกต้อง
เหมาะสม จ านวน ๓ ประโยค (ค าหลัก ๑ ประโยค และค าไวพจน์ ๒ ประโยค) แล้วตกแต่งให้สวยงาม 

๔. การน าสู่การคิดละเอียดลออ 
๔.๑ แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  พร้อมอ่านตัวอย่างประโยคให้เพื่อนกลุ่ม 

อ่ืนฟัง 
๔.๒ ผู้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ร่วมกันพิจารณาประโยคพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

 
๔.๓ ผู้เรียนน าบัตรค าไวพจน์มาติดลงบนแผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเพ่ือเป็นคลังค าไวพจน์ 

ประจ าห้องของตนเองต่อไป 
 

 

คาบที่ ๓ เวลา (๕๐ นาท)ี 
 

๕. การก่อเกิดความเข้าใจอย่างถาวร 
๕.๑ ตัวแทนสมาชิกแต่ละกลุ่มรับแบบฝึกหัดชุด ค าไวพจน์ชวนจดจ า จากผู้สอน 
๕.๒ สมาชิกในกลุ่มจับคู่ช่วยกันท าแบบฝึกหัด  โดย หมายเลข ๑ (อ่ี) คู่กับหมายเลข ๒  

(เอ้อร์) และ หมายเลข ๓ (ซา) คู่กับ หมายเลข ๔ (สื้อ) 
๕.๓ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบ 

ข้อผิดพลาดของสมาชิกในกลุ่มของตนเอง 
 

ขั้นหลังเรียนรู้ (ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที) 
๑. การพักสมองและการผ่อนคลาย 

๑.๑ ผู้เรียนฟังเพลงบรรเลงพร้อมกับยืดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Lengthening  
Movement) เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย  ดังนี้ 

๑.๑.๑ น ามือขวาไปจับที่ไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้า ๆ และดึงหัวไหล่เข้าหาตัว 
๑.๑.๒ ตามองที่มือขวาพร้อมเปล่งเสียงยาว ๆ ว่า “อู” 
๑.๑.๓ เปลี่ยนมือแล้วท าลักษณะเดียวกัน 
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๑.๒ ผู้เรียนฟังนิทาน เรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา (บทที่ ๑ – ๕)  เป็นท านองเสนาะ   
จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. การทบทวน การแก้ไขและการปรับปรุง 
๒.๑ ผู้เรียนและผู้สอนสนทนาเกี่ยวกับผลการท าแบบฝึกหัดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม พร้อม 

ชื่นชมและให้ก าลังใจ 
๒.๒ ผู้สอนสนทนาซักถามผู้เรียนเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับค าไวพจน์หรือค าพ้อง 

ความหมาย ผ่านค าถามต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.๒.๑ ค าไวพจน์หรือค าพ้องความคืออะไร 
๒.๒.๒ ยกตัวอย่างค าไวพจน์หรือค าที่มีความหมายพ้องกันมาจ านวน ๓ ค า 
๒.๒.๓ สิ่งที่ต้องค านึงถึงเม่ือจะใช้ค าไวพจน์หรือค าพ้องความในการแต่งค า 

ประพันธ์ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 
๒.๒.๔ ประโยชน์ของค าไวพจน์หรือค าพ้องความประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

๑๑. สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์การเรียนรู้  
๑๑.๑ สื่อ 

๑๑.๑.๑ เพลงบรรเลงขิมภูลาวจังหวะ ๓ ชั้น จากเว็บไซต์ยูทูป 
๑๑.๑.๒ เพลงบรรเลงระนาดลาวกระทบไม้จังหวะ ๒ ชั้น จากเว็บไซต์ยูทูป  
๑๑.๑.๓ กุญแจคลังค า  จ าแนกเป็น ๘ สี ประกอบด้วย  สีน้ าตาล  สีม่วง  สีฟ้า สี 

เขียว  สีเหลือง   สีส้ม  สีแดง  และสีชมพู 
๑๑.๑.๔ ซองกิจกรรมภารกิจพิชิตความรู้ ตอน เปิดคลังค าไวพจน์  ประกอบด้วย   

บัตรค าไวพจน์จ านวน ๕ ชิ้น  ใบความรู้ ชุด ค าไวพจน์ ชวนจดจ า   จ านวน ๔ ชุด  และซองใส่
สติ๊กเกอร์ส าหรับเขียนค าไวพจน์จ านวน ๑ ซอง (ภายในมีสติ๊กเกอร์รวมทั้งสิ้น ๒๕ ชิ้น) 

๑๑.๑.๕ แบบฝึกหัด ชุด ค าไวพจน์ชวนจดจ า 
๑๑.๑.๖ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑.๒ อุปกรณ ์
๑๑.๒.๑ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
๑๑.๒.๒ โทรทัศน์อัจฉริยะ 
๑๑.๒.๓ ล าโพง 
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๑๒. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................... .....................................................................................................  
ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
     ลงชื่อ................................................................... ผู้สอน 
                                                               ( อาจารย์รัตถภรณ์     ค ากมล ) 

     วันที่ ................/................................./...............  

 
 
 
 



125 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

๑. ใบความรู้ เรื่อง ค าไวพจน์ชวนจดจ า 
๒. แบบฝึกหัด เรื่อง ค าไวพจน์ชวนจดจ า 
๓. แบบประเมินชิ้นงาน 
๔. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ใบความรู้  
เร่ือง ค าพ้องความ หรือ ค าไวพจน์ 

  

 สิ่งที่ควรค านึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้ค าในการประพันธ์ 

การใช้ภาษาในการสื่อสารไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามล้วนแล้วแต่จะต้องค านึงถึงการใช้  ในด้าน
การประพันธ์ก็เช่นเดียวกัน  ผู้ประพันธ์จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือให้การเลือกใช้ค า
มีประสิทธิภาพสูงสุด  ประกอบด้วย 

๑. ถูกต้องตามความหมายและตรงตามพจนานุกรม  
๒. สื่ออารมณ์และความรู้สึกได้ตรงตามความต้องการ 
๓. เหมาะสมกับบุคคลและถูกต้องตามระดับภาษา 
๔. เหมาะสมสถานการณ์หรือสถานที่ 
๕. เหมาะสมกับรูปแบบหรือวิธีการใช้  เช่น  การพูดเล่าเรื่อง  การเขียนรายงาน  การแต่ง

ค าประพันธ์เป็นต้น 
 

 รู้จักกับค าพ้องความ (ค าไวพจน์) 

การใช้ค าให้ถูกต้องตามความหมายหรือตรงตามพจนานุกรม  นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด  
เรียกค าประเภทนี้ว่า ค าที่มีความหมายโดยตรง  ทั้งนี้การใช้ค าในภาษาไทยจะปรากฏค าที่มี
ความหมายพ้องหรือเหมือนกัน  เรียกว่า ค าไวพจน์ ปรากฏอยู่เสมอทั้งงานประเภทร้อยแก้วและ    
ร้อยกรอง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ (๒๕๕๖ : ๑๑๓๕ – ๑๑๓๖) ได้ให้
ความหมายของ ค าไวพจน์ ไว้ดังนี้ว่า น. ค าท่ีเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
มาก เช่น มนุษย์กับคน  โคกับวัว  บ้านกับเรือน  รอกับคอย  ป่ากับดง, ค าพ้องความ ก็ว่า,             
(ป. เววจน); (โบ) ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
หมายถึง ค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส-ไส-ไสย          
กาน-กาล-การ-การณ์, ปัจจุบันเรียกว่า ค าพ้องเสียง 
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ตารางแสดงค าพ้องความหรือ ค าไวพจน ์

ล าดับ ค าหลัก ค าไวพจน์ 
หมวดค านามเกี่ยวกับบุคคล 
๑.  พระเจ้าแผ่นดิน กษัตริย์  นราธิป  นรินทร์  นริศ  นริศร  นริศวร  ราช  ราชา ราชัน  

ราชาธิราช   นฤบดี  นฤบาล  นฤเบศ  นฤเทพ  ภูธร ภูม ี ลือสาย  
วิภู  บดินทร์    มหิบาล  ภูวเนตรา  ภูวไนย  อธิราช  นโรดม  
วิเรนทร์  มหิบดี  นฤเบศน  ภูบดินทร์  ภูบาล  ภูมินทร์  ขัตติยวงศ์  
ราเชนทร์  พระทรงศรี   

๒.  ตนเอง ข้า  ข้าพเจ้า  อัญขยม  อัตตะ  ฉัน  ดนุ  ดนู  กรัชกาย  คิง  อาตมา  
พบู  วปุ  ตู  เทห์ 

๓.  ผู้หญิง , หญิง
สาว 

สตรี (เขียนทางการ) หญิง (เขียน) ผู้หญิงยิงเรือ (ไม่ทางการ) กัญญา 
กันยา กัลยา  กัลยาณี  กานดา ขนิษฐา ขวัญใจ ขวัญตา ขวัญอ่อน 
จอมขวัญ งามงอน ฉายา โฉมฉาย โฉมเฉลา โฉมตรู โฉมยง โฉมศรี 
ดรุณี ดวงใจ ดวงตา ดวงสมร ดรุณ ีทรามชม ทรามเชย ทรามวัย 
ทรามสงวน ทรามสวาท นงคราญ  นงนุช นงพะงา  นงเยาว์  นง
ราม  นงลักษณ์  นารี  นาเรศ  สมร  บังอร พนิดา  มารศร ียุพิน  
ยุวดี รมณี  ลัลนา วนิดา สายสมร  วิลาสินี  อนงค์  อรไท  อรนุช 
อังคณา   

๔.  พ่อ ชนก  บิดา  บิดร  บิตุเรศ  ปิตุ  บิตุรงค์  ชีพุก 
๕.  แม่ ชนนี  มารดา  มารดร  มาดา  มาตา  มาตุ  มาตุเรศ  มาตุรงค์  เม  

ชเนตตี  นนทลี 
๖.  ไพร่พล โยธา  โยธี  เสนา  เสนี  พลไกร  พลขัณฑ์  พลากร  พยุหะ 
๗.  พระพุทธเจ้า โลกนาถ  พระพุทธองค์  ตถาคต  ธรรมดาย  พรหมกาย  โลกวิทู  

ศากยมุนี  พระชินสีห์ พระสมณโคดม  พระสัพพัญญู  พระชินวร  
อรหัง  วรัญญู  

๘.  นักปราชญ์ เมธาวี  เมธี  สุธ ี เธียร  สุเมธ  บัณฑิต  วิญญู  วิภาวี  เวที  วิชญะ  
มุนี  ธีร   

๙.  เทวดา เทพ  เทพยดา  เทพเจ้า  เทวา  อมร  นิรชร  เทพดา  แมน  
เทพบุตร  อสัญแดหวา   

หมวดค านามท่ัวไป 
๑๐.  ชีวิต ชีพ  ชีวี  ชีวา  ชวีาตม์  ชีวัน  ชีวาลัย  ชีวะ  ชีวิน 
๑๑.  สวรรค์ สรวง   สุราลัย   สุขาวดี    ไตรทิพย์  สุคติ  เทวโลก 
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ล าดับ ค าหลัก ค าไวพจน์ 
๑๒.  แผ่นดิน พสุธา  ธรณี  ธรา  ปถพี  ปัถพี  ธราดล  ธรณิน  วสุมดี  พิภพ ปฐพี  

ปฐวี  ธาตรี  ไผท  ภูมิ  ปถพิน 
๑๓.  ป่า วนา  พนา  พนาลี  พนาวัน  พนาดร  ไพร  พนาสัณฑ์  ไพรสัณฑ์  

พนาสณฑ์  อรัญ  พนัส  อรัญญิก  ชัฏ  วน (วะ-นะ) เถื่อน  ดง  พง   
๑๔.  กลางคืน รัต  ราตรี  รัชนี  ราตร  นิศา  รัตติกาล  อันธิกา  อนธการ   
๑๕.  ดวงอาทิตย์ พระอาทิตย์ (ไม่เป็นทางการ) ตะวัน ดวงตะวัน อาทิตย์ (เขียน) 

สุริยา  สุริยะ  สุริยง สุริยัน  สรุีย์  สุริเยนทร์ ทินกร ไถง (ถะ-ไหง) 
รพี  รวี  ทิพากร  ทิวากร  ประภากร รังสิมา  รังสิมันตุ์ ภาณุ  
ทินกร  ร าไพ  อังศุธร  อาภากร อังศุมาลี (กวี) 

๑๖.  แม่น้ า , น้ า คงคา  นที  สาคร  ชลาลัย  ชลธี  ชลธาร  สมุทร  ชลาสินธุ ์ ชโลธร  
อรรณพ  อุทก  ชล  ชลชาติ อาโป  วาริน  มหรรณพ  ทึก สลิล  
สินธุ อาปะ อัมพุ เนียร 

๑๗.  ท้องฟ้า นภา  นภดล  เวหน  เวหะ  เวหา ทิฑัมพร  อัมพร  คคนัมพร  
คคนางค์  โพยม (พะ-โยม) คคนานต์  คคนะ ดาราบถ  นภากาศ   

๑๘.  ภูเขา กันทรากร คีร ีดอย นคะ นัค บรรพต  ผา พนม  ภู ภูผา มเหยงค์
ศิขริน  ศิขรี  ศิงขร  สิขรี  สิขเรศ  สิงขร   ไศล (กวี) เสลา (เส-ลา) 

๑๙.  ดวงจันทร์ พระจันทร์ (ไม่เป็นทางการ) แข  จันท์ จันทร จันทร์ จันทรา ดวง
เดือน เดือน ตโมหร  แถง (ถะ-แหง) นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศา
มณี นิศารัตน์  บุหลัน มนทกานติ รัชนีกร  ศศิ  ศศิธร  ศศิลักษณ์  
ศศิน  ศศี  สิตางค์ุ โสม อินทุ (กวี) 

๒๐.  เมือง ธานี  ธานินทร์  ธานิน  นคร  นคเรศ  บุรี  พารา นคเรศ  นครา 

๒๑.  ไฟ อัคคี  เดช  เพลิง  อัคนี  ปราพก  กูณฑ์  เตโช 
๒๒.  ดาว ดารา  ดารกะ  ดารากร 
๒๓.  ดอกไม้ ผกา  ผนู  บุปผา  มาลา  มาล ี มาลย์  บุหงา  บุหงัน  บุษบา     

บุษบัน  บุษบง  โกสุม  กุสุมา  กะบัง  สะการะ 
๒๔.  ใจ ฤทัย   หฤทัย  หทัย   กมล   มโน   มน   ฤดี   ดวงใจ   แด   ดวง

แด  ดวงหทัย 
๒๕.  ต้นไม้ เฌอ  พฤกษา  พฤกษาชาติ  รุกข์  รุกา  รุกขชาติ  ตรุ (ตะ-รุ) 
๒๖.  ดอกบัว อุบล  กช   ปทุม   ปทมุา  ปัทมา  จงกลนี  สาโรช  บงกช  นิลุบล  

นิโลบล  นลิน  บุษกร สัตตบรรณ  สัตตบงกช  บุณฑริก  โกมุท  
โกมล  อรพินท์  กล  จงกล 
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ล าดับ ค าหลัก ค าไวพจน์ 
๒๗.  ทองค า กาญจนา  สุวรรณ   สุพรรณ   กนก  เหม   อุไร   มาศ   กาญจน์  

ชมพูนุท   
๒๘.  หัว ศีรษะ  เศียร  กบาล  เกศา  เกศี  ศก  กระบาล 
๒๙.  เท้า บาท  บาท  บท  บทมาลย์  บทเรศ  ตีน 
๓๐.  บ้าน เฮือน  คฤหา  ทับ  เคหา  เคหะ  นิเวศ  วสนะ  นิวาส 

หมวดค านามเกี่ยวกับสัตว์ 
๓๑.  นก วิหค   พิหค  ปักษา   ปักษคม   ปักษี   ปักษิน   ปักษวาหน  

สกุณา สกุณี   ศกุนิ    ศกุน    สุโนก  สรุโนก   ทิชา
กร   ศกุนต์  บุหรง 

๓๒.  ช้าง กุญชร   คชสาร   คชาชาติ  กร ี(กะ-รี)  ไอยรา  คช  คชา  ทันติน 
ทันต ี  ทนดี   ทวิป  บัณฑร    หัสดี  หัตถี  กริน (กะ-ริน) คเชนทร์ 
คชินทร์  คชาธาร กรินทร์  หัสดินทร์  ช้างสารสาร  วารณ
ด าไร  ด ารี  ดมไร   สินธุระ  เจ่ง  พัง (ช้างตัวเมีย) พลาย (ชา้งตัวผู้) 
มาตงค์ มาตังคะ   สีดอ=นรการ (ช้างตัวผู้ไม่มีงาหรืองาสั้น) 

๓๓.  ลิง วานร  กระบี่  พานรินทร์  กบิล  พานเรศ  สวา  กบินทร์  กะบี่ 
๓๔.  ปลา มัจฉา  มัสยา  มีน   มีนา   วารีชาติ   อัมพุชา 
๓๕.  งู ภุชงค์  อหิ   ทีฆชาติ   นาค    นาคี   นาคา   โฆรวิส   เทียรฆชาติ 

ผณิ  ผณิน   พาฬ  ภุชคะ   ภุชงค ์  ภุชงคมะ  โภคิน โภคี  วิษธร 
สัปปะ   สรีสฤบ   อุรคะ   อาศิรพิษ   อาศิรวิษ   อาศี
รพิษ  อสรพิษ 

๓๖.  ม้า อาชา   พาชี   อาชาไนย    สินธพ    อัศวะ  อัสสะ  มะเมีย  อัสดร  
พาชี  ตุรงค์  หัย  มโนมัย  หัยราช  แสะ 

หมวดค ากริยาและค าวิเศษณ์ 
๓๗.  รักษา บริบาล  บาล  พิทักษ์  บริรักษ์  รักษ์  รักขิต  คุป  คุปต์  แวด  

แหน 
๓๘.  สร้าง รังสรรค์  รังสฤษฏ์  ฐาปนา  บพิธ  ด ากล  นฤมิต  เนรมิต  นิรมิต 
๓๙.  ตาย สวรรคต   สิ้นพระชนม์   สิ้นชีพตักษัย  มรณะ   เสียชีวิต  วายชนม์ 

วายชีพ   อาสัญ   บรรลัย    ถึงแก่กรรม    สิ้นชีพ  วายปราณ  สิ้น
อายุขัย  ม้วยมรณ์   
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ล าดับ ค าหลัก ค าไวพจน์ 
๔๐.  งาม , ดี วิไล   โสภา   ประไพ   อ าไพ    วิลาวัณย์  โสภณ  เลิศ  สิริ

ไฉไล    ลาวัณย์    ลอย   โสภา  ละไม  เพริศพริ้ง  วิลาส  
วิลาวัณย์  อะเคื้อ  ไพจิตร  จรูญ  เพริศ  บรรเจิด  โสภิต  โสภี   

 

ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการเลือกใช้ค าในการประพันธ์   

 ในการประพันธ์แต่ละครั้งหากผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์มีพ้ืนฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ค าในการประพันธ์เป็นอย่างดีแล้วย่อมส่งผลต่อตนเองและต่องานประพันธ์ได้ ดังนี้ 

๑. สามารถเลือกใช้ค าได้ถูกต้องตามความหมายตรงตามพจนานุกรม 
๒. สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามเจตนาของตนเอง 
๓. สามารถเลือกใช้ค าได้เหมาะสมกับรูปแบบการประพันธ์ 
๔. เลือกใช้ค าได้ถูกต้องและเหมาะสมตามบุคคล สถานการณ์ สถานที่ เวลาและบริบทต่าง ๆ 
๕. ค าประพันธ์ที่แต่งขึ้นมีความไพเราะ งดงามและสละสลวย 
๖. ท าให้ค าประพันธ์ที่แต่งข้ึนมีคุณค่าและมีความหมาย 
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แบบฝึกหัด ชุด ค าไวพจน์ชวนจดจ า 
 
 

ชื่อ .......................................................... ห้อง ................................... เลขที่ ........... 
 

ตอนที่ ๑ ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนค าหลักจากภาพที่ก าหนดให้  แล้วเขียนค าไวพจน์ 
หรือ ค าพ้องความ ให้ได้มากที่สุด โดยต้องเขียนอย่างน้อยข้อละ ๓ ค า (ข้อละ ๒ 
คะแนน) 

 
ตัวอย่าง 

 

 

 

๑.  
 
 

 

 

 

๒.  

 

 
 

 

๓.  

 

 
 
 

.........ราชา.............พระเจ้าแผ่นดิน...................

บดินทร์............ภูวไนย..............ราชัน.............ภูมี 

กษัตริย ์

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

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

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

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

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

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

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

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

............ 
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๔.  

 

 
 

 

ตอนที่ ๒  ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่ก าหนดให้  พร้อมกับบอก
ความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้ และเขียนค าไวพจน์ของค าดังกล่าวเพ่ิมอีกอย่างน้อย ๒ 
ค า (ข้อละ ๒ คะแนน) 

 
๑.   นาวาแน่นเป็นขนัด  ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 

  เรือริ้วทิวธงสลอน   สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 
 
นาวา หมายถึง...........เรือ................ มีค าไวพจน์ ได้แก่ .....นาเวศ.......นาวา........นาวี 
สาคร หมายถึง............................... มีค าไวพจน์ ได้แก่ ...............................................  
 

๒.    แถลงปางพระพุทธองค ์ ทรงนั่งเหนือแท่นหญ้าคา 
ใต้โพธิพฤกษา    ฉายาชิดสนิทบัง 

 
พระพุทธองค์ หมายถึง......................... มีค าไวพจน์ ได้แก่ .......................................... 
พฤกษา  หมายถึง .......................... มีค าไวพจน์ ได้แก่ ................................................  
 

๓.    เร่ือยเร่ือยมารอนรอน  สุริยาจรเข้าสายัณห์ 
เร่ือรองส่องสีจันทร์   ส่องแสงกล้าน่าพิศวง 

 
สุริยา หมายถึง............................... มีค าไวพจน์ ได้แก่.................................................  
จันทร์  หมายถึง............................... มีค าไวพจน์ ได้แก่................................................  
 
 

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

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

............................ 
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๔.    ดาราดาระดาษ  ก็เกลื่อนกลาดอยู่กลางหาว 

แวมแวมวับวับวาว   แว็บแว็บแวบวะวามไว 
 
 

ดารา หมายถึง ............................... มีค าไวพจน์ ได้แก่ ..............................................  
หาว  หมายถึง ................................ มีค าไวพจน์ ได้แก่ ...............................................  
 

๕.    สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธุ ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร ์  ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม 

 

สุวรรณ  หมายถึง ............................. มีค าไวพจน์ ได้แก่ .............................................  
สินธุ์  หมายถงึ .................................. มีค าไวพจน์ ได้แก่ .............................................  
 
ตอนที่ ๓ ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพที่ก าหนดให้โดยใช้ค าไวพจน์ของ
ค าที่ปรากฏในภาพ จ านวนข้อละ ๒ ประโยค โดยในแต่ละประโยคต้องมีค าไวพจน์ 
อย่างน้อย ๑ ค า  พร้อมขีดเส้นใต้ค าที่ใช้ให้ชัดเจน (ข้อละ ๒ คะแนน) 

  ตัวอย่าง
คชสารเดินน าเหล่าเสนีเพ่ือเตรียม

ข้ามชลธาร 
สิงขรตั้งตระหง่านอยู่ข้างสาคร 

 

 
 
๑.  
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

................................................................ 
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๒.  
 
 
 
 
 
 
๓.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

 ดี (๒๐ – ๒๔ คะแนน)    

 พอใช้ (๑๗ – ๑๙ คะแนน)   

 ปรับปรุง ( ต่ ากว่า ๑๗ คะแนน) 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินชิ้นงาน .............................................................  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .......... เร่ือง 

........................................................................................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

ผู้ประเมิน     กลุม่ตนเอง    กลุ่มเพื่อน      ผู้สอน 
 

 

ค าชี้แจง   ให้ผู้ประเมินใส่คะแนนลงในตารางตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนด 
 

ชื่อกลุ่ม 

รายการประเมิน 

รวม ระดับ
คุณภาพ 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
สมบูรณ์ 

การใช้
ภาษา 

ความ
เรียบร้อย
สวยงาม 

(๓) (๓) (๓) (๓) (๑๒) 
๑.        

๒.        

๓.        

๔.        

๕.        

๖.        

๗.        

๘.        
 

 
 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ประเมิน     
     (......................................................................)  

............../.................../.................. 
เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพ 

  ๑๑ – ๑๒  คะแนน  หมายถงึ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 
   ๙ – ๑๐  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
    ๗ – ๘  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ 
    ๔ – ๖   คะแนน  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑. ความถูกต้อง 

 

ชิ้นงานมีรายละเอียด
ข อ ง เ นื้ อ ห า ถู ก ต้ อ ง
ตามท่ีก าหนดทั้งหมด 

ชิ้นงานมีรายละเอียด
ข อ ง เ นื้ อ ห า ถู ก ต้ อ ง
ตามท่ีก าหนดบางส่วน 

ชิ้นงานมีรายละเอียด
ของเนื้อหาไม่ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 

๒. ความสมบูรณ์ ชิ้นงานมีองค์ประกอบ
ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์
ทั้งหมด 

ชิ้นงานมีองค์ประกอบ
ค ร บ ถ้ ว น ส ม บู ร ณ์
บางส่วน 

ชิ้นงานมีองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. การใช้ภาษา เขียนสะกดค าถูกต้อง
และการเขียนสื่อสารใน
ชิ้นงานถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยทั้งหมด 

เขียนสะกดค าถูกต้อง
และการเขียนสื่อสารใน
ชิ้นงานถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทยบางส่วน 

เขียนสะกดค าและการ
เขียนสื่อสารในชิ้นงาน
ไมถู่กต้องตามหลัก
ภาษาไทยทั้งหมด 

๔. ความ
เรียบร้อย
สวยงาม 

ชิ้ น ง าน ไม่ มี ร อย พับ 
รอยยับ หรือรอยฉีก
ขาด และมีการตกแต่ง
อย่างสวยงามตามหลัก
ทฤษฎีศิลป์ 

ชิ้นงานมีรอยพับ รอย
ยับ หรือรอยฉีกขาด
บางส่ วน และมีการ
ตกแต่งอย่างสวยงาม
ตามหลักทฤษฎีศิลป์ 

ชิ้นงานมีรอยพับ รอย
ยับ หรือรอยฉีกขาด 
และไม่มีการตกแต่ ง
อย่างสวยงามตามหลัก
ทฤษฎีศิลป์ 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 

  ๑๑ – ๑๒  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 
   ๙ – ๑๐  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
    ๗ – ๘  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ 
    ๔ – ๖   คะแนน  หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 

 

ค าชี้แจง  ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียนตามการที่สังเกต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

รายการ 
สรุป 

หมายเหตุ 
ความพร้อมใน

การเรียนรู ้
การมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู ้

กระบวนการ
กลุ่ม 

ความเอาใจใส่
ต่อการเรียนรู้ 

บรรยากาศใน
การเรียนรู ้

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 
๑.                    
๒.                    
๓.                    
๔.                    
๕.                    
๖.                    
๗.                    
๘.                    
๙.                    
๑๐.                    
๑๑.                    
๑๒.                    
๑๓.                    
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

รายการ 
สรุป 

หมายเหตุ 
ความพร้อมใน

การเรียนรู ้
การมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู ้

กระบวนการ
กลุ่ม 

ความเอาใจใส่
ต่อการเรียนรู้ 

บรรยากาศใน
การเรียนรู ้

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 
๑๔.                    
๑๕.                    
๑๖.                    
๑๗.                    
๑๘.                    
๑๙.                    
๒๐.                    
๒๑.                    
๒๒.                    
๒๓.                    
๒๔.                    
๒๕.                    
๒๖.                    
๒๗.                    
๒๘.                    
๒๙.                    
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

รายการ 
สรุป 

หมายเหตุ 
ความพร้อมใน

การเรียนรู ้
การมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู ้

กระบวนการ
กลุ่ม 

ความเอาใจใส่
ต่อการเรียนรู้ 

บรรยากาศใน
การเรียนรู ้

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๕ 
๓๐.                    
๓๑.                    
๓๒.                    

 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ประเมิน 

(..................................................................................)        
............/............./............. 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 

 

รายการ 
ระดับคุณภาพ (Rubrics scoring) 

๓ ๒ ๑ 
๑. ความพร้อมใน

การเรียนรู ้
ผู้ เรียนตั้งใจฟังเพลง
บรร เลง เ พ่ือ เตรี ยม
ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ มี
สมาธิก่อนการเรียนรู้
ตลอดเวลา 

ผู้ เรียนตั้งใจฟังเพลง
บรร เลง เ พ่ือ เตรี ยม
ค ว า ม พร้ อ ม แ ล ะ มี
สมาธิก่อนการเรียนรู้
บางครั้ง 

ผู้เรียนไม่ตั้งใจฟังเพลง
บรร เลง เ พ่ือ เตรี ยม
ความพร้อมและไม่มี
สมาธิก่อนการเรียนรู้
เท่าท่ีควร 

๒. การมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู ้

ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การตอบค าถามและ
แสดงความคิด เห็ น 
ร วมทั้ ง ก า รด า เ นิ น
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ส ม่ า เ ส ม อ ต ล อ ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
เรียนรู้ 

ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การตอบค าถามและ
แสดงความคิด เห็ น 
ร วมทั้ ง ก า รด า เ นิ น
กิจกรรมต่าง ๆ เป็น
บางครั้ง 

ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็น แต่
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดระยะเวลาใน
การเรียนรู้ 

๓. กระบวนการกลุ่ม ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกลุ่ม
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี   ค อ ย
ช่ วย เหลือและดูแล
สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือกับกลุ่ มของ
ตนเองเสมอ 

ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ ต า ม
ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกลุ่มได้
ค่ อ น ข้ า ง ดี  ค อ ย
ช่ วย เหลือและดูแล
สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้ ค ว า ม
ร่วมมือกับกลุ่ มของ
ตนเองบางครั้ง 

 

ผู้ เรียนไม่ปฏิบัติตาม
ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกลุ่ม
หรือไม่ให้ความร่วมมือ
กับกลุ่ มของตน เอง  
และไม่ช่วยเหลือ ดูแล
สมาชิกคนอื่นในกลุ่ม  
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รายการ 
ระดับคุณภาพ (Rubrics scoring) 

๓ ๒ ๑ 
๔. ความเอาใจใส่ต่อ

การเรียนรู ้
ผู้ เรียนมีความตั้ ง ใจ  
กระตือรือร้น และเอา
ใจใส่ ต่ อการ เรี ยนรู้
และการท ากิจกรรม
ทุกอย่าง  ท างานด้วย
ความรอบคอบและ
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด
เสมอ 

ผู้ เรียนมีความตั้ ง ใจ  
กระตือรือร้น และเอา
ใจใส่ ต่ อการ เรี ยนรู้
และการท ากิจกรรม
ทุกอย่าง ท างานด้วย
ความรอบคอบและ
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด
เป็นบางครั้ง 

ผู้เรียนไม่มีความตั้งใจ  
ไม่กระตือรือร้น และ
ไม่ เ อา ใจ ใส่ ต่ อกา ร
เ รี ย น รู้ แ ล ะก ารท า
กิจกรรม ท างานด้วย
ความไม่รอบคอบและ
เ ส ร็ จ ไ ม่ ทั น เ ว ล าที่
ก าหนด 

๕. บรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม
สนุกสนาน และผ่อน
คลายตามบริบทของ
กิจกรรม  และกล้าที่
จะตอบค าถามหรือ
แสดงความคิด เห็ น
ตามความเหมาะสม
เสมอ 

ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม
สนุกสนาน และผ่อน
คลายตามบริบทของ
กิจกรรม  และกล้าที่
จะตอบค าถามหรือ
แสดงความคิด เห็ น
ตามความเหมาะสม
บางครั้ง 

ผู้ เ รี ย น ไ ม่ มี ค ว า ม
สนุกสนาน หรือผ่อน
คลายตามบริบทของ
กิ จกร รม เท่ าที่ ค ว ร  
หรือไม่กล้าที่จะตอบ
ค า ถ า ม แ ล ะ แ ส ด ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต า ม
ความเหมาะสม 

 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ 
  ๑๔ – ๑๕  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 
  ๑๑ – ๑๓  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
    ๘ – ๑๐  คะแนน  หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ 
     ๕ – ๗  คะแนน  หมายถึง  ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินต้องปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   

(ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
      

ค าชี้แจง : ข้อสอบชุดนี้มี  ๒   ตอน 
ตอนที่ ๑ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ( ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน )   
ตอนที่ ๒ เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ (๒ ข้อ ๓๐ คะแนน ) 
ตอนที่ ๑ ค าสั่ง : ให้นักเรียนพิจารณาค าตอบจากข้อ ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้ว
ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษค าตอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายเหมือน
ค าว่า กษัตริย ์ 

ก. เมตตาอาทรราษฎร์ 
ข. ทุกรอยบาทภูบดินทร์ 
ค. เลี้ยงหล่อก่อชีวิน 
ง. ทั่วปถพินทรงบริบาล 

 

๒. กลุ่มค าใดความหมายต่างกัน  
ก. แข  เดือน  โสม  ศศิธร 
ข. ภูผา  สิงขร  ศิขริน  บรรพต 
ค. กุญชร  คช  หัตถี  เอราวัณ 
ง. ปฐพี  พิภพ  พนาลี  พสุธา 

 

๓.  

จากค าประพันธ์ที่ก าหนดน่าจะหมายถึง
ช่วงเวลาใด  
       ก.  เช้า               ข.  กลางวัน 
       ค.  เย็น               ง.  ค่ า 
 

๔. “ดวงอาทิตย์มีความส าคัญต่อเหล่า...........
ทั้งหลาย เพราะท าให้เกิดการสังเคราะห์แสง”
ควรเติมค าใดลงในช่องว่าง  
     ก.  จันทรา           ข. พฤกษา 
     ค.  คชา              ง.  ปกัษา 
 

๕. ข้อใดเลือกใช้ค าได้เหมาะสมที่สุด  
ก. หมู่วิหคโบยบินในชลธาร 
ข. ฝูงวานรปีนป่ายในไพรสัณฑ์ 
ค. เหล่ามัจฉาแหวกว่ายในเมฆา 
ง. กลุ่มคนตั้งบ้านเรือนในบรรพต 

 

“กรุ่นกลิ่นราตรีแก้ว 

กับเสียงแจ้วจากจักจั่น 

พฤกษ์ไพรหลายหลากพันธุ์ 

หลบใบลู่สู่นิทรา” 

          (เพลงเศร้าก่อนรุ่งสาง) 
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๖.  สัมผัสพยัญชนะมีความหมายตรงตามข้อใด 
ก. ค าท่ีมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน 
ข. ค าท่ีมีเสียงตัวสะกดคล้องจองกัน 
ค. ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน 
ง. ค าท่ีมีเสียงสระคล้องจองกันเพราะใช้

เสียงสระและตัวสะกดมาตราเดียวกัน 
 

๗. ค าประพันธ์วรรคใด ไม่มี สัมผัสสระ  
ก. ข้าหรือคือครูคน   
ข. จะไม่บ่นทนท างาน 
ค. แม้อยู่แดนกันดาร  
ง. ก็จะสานงานต่อไป 

 

๘. ค าประพันธ์วรรคใด ไม่มี สัมผัสในเลย  
ก. สติเป็นหางเสือ 
ข. ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง 
ค. ถือไว้อย่าให้เอียง 
ง. ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา 

 

๙.  “เหนือบรรพต.................น่าใหลหลง”  
ข้อใด  เมื่อเติมลงในช่องว่างแล้ว จะท าให้เกิด
สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะโดยสมบูรณ์  
     ก.  งดงาม             ข. สดใส 
     ค.  ยิ่งใหญ่             ง. ตระหง่าน 

 

๑๐. ข้อใดมีสัมผัสในสมบูรณ์ที่สุด  
ก. เหมือนไม้กระถางวางเรียงงามไสว 
ข. คั่งเคียงเรียงเรียบริมชลา 
ค. เร่งรีบคชสารอัสดง 
ง. นกเอ๋ยยังรู้มีอาลัย 

 

 
 

๑๑. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับฉันทลักษณ์
ของกาพย์ยานี  

ก. กาพย์ยานีคณะหนึ่งมี 2 บาท ได้แก่ 
บาทเอกและบาทโท 

ข. กาพย์ยานีจะมีสัมผัสระหว่างวรรคเป็น
สัมผัสบังคับทุกวรรค 

ค. ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี
ประกอบด้วยคณะและสัมผัส 

ง. กาพย์ยานีหนึ่งบาทมี 2 วรรค แบ่งเป็น
วรรคแรก 5 ค า และวรรคหลัง 6 ค า 

 

๑๒.  
 
 
 
 
 
 
 

จากค าประพันธ์ดังกล่าว ค าคู่ใดเป็นสัมผัสบังคับ  
     ก.  ใส – ใคร            ข. ใคร – ไป 
     ค.  ท า – ด า             ง. กล้า – มา 
 

๑๓.  
 
 
 
 
 
 
ข้อใดเป็นวรรคที่ควรเติมลงในช่องว่างเพื่อให้
ฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ครบถ้วนสมบูรณ์  

ก. ดูให้ดีน่าสงสัย 
ข. ปัญหามีเดินขบวน 
ค. แสนเศร้าใจถูกปั่นป่วน 
ง. ที่แตกแยกใช่เพราะใคร 

 
 

“ยามเช้าฟ้าสดใส 
พ่อของใครไปไถนา 
หว่านท าด าข้าวกล้า 
ท ากันมาเนิ่นนานปี” 
 (ส าลี  รักสุทธี) 

“เมืองไทยวันนี้ 

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

คนจนถูกชักชวน 

ให้เข้ากลุ่มชุมนุมเดิน” 



144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. ข้อใดเรียงล าดับวรรคจากค าประพันธ์ที่
ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง  

      ๑   เข้าสู่กรุงมุ่งท างาน 
      ๒   จรจากย่านบ้านถิ่นตน 
      ๓   เบียดแซง ณ แห่งหน 
      ๔   หนุ่มลาวสาวอีสาน  

     ก.  ๑ ๒ ๓ ๔         ข.  ๑ ๓ ๒ ๔ 
     ค.  ๔ ๓ ๒ ๑           ง.  ๔ ๒ ๓ ๑ 

 

๑๕.  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อใดกล่าวถึงฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ได้
ถูกต้องที่สุด  

ก. ค าว่า ให้ – ได้ เป็นสัมผัสบังคับในบาท
โท 

ข. ค าว่า ตน – มน เป็นสัมผัสบังคับใน
บาทเอก 

ค. ค าว่า ไป – ให้ เป็นสัมผัสบังคับ
ระหว่างวรรค 

ง. ค าว่า ให้ – ได้ เป็นค าท่ีสัมผัสกัน   
ตรงตามฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี 
 

๑๖. ข้อใดคือกลวิธีในการแต่งกาพย์ยานี  
ก. แต่งค าประพันธ์ตามที่คิดเลย โดยไม่

ต้องเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว 
ข. ควรมีสัมผัสในอย่างน้อยวรรคละหนึ่ง

แห่งเพ่ือเพ่ิมความไพเราะ 
 

ค. ค าท่ีสัมผัสกันสามารถใช้สระเสียงสั้น
และเสียงยาวทดแทนกันได้ 

ง. อาจเพิ่มหรือลดจ านวนค าในแต่ละ
วรรคได้บ้างตามความเหมาะสม 

 

๑๗.     
 
 
 
 
 
 
ทุกข้อกล่าวถึงกลวิธีในการแต่งค าประพันธ์ได้
อย่างถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด  

ก. จัดสัมผัสบังคับได้ถูกต้องตามฉันท
ลักษณ์ของกาพย์ยานี 

ข. เพ่ิมสัมผัสพิเศษระหว่างวรรคในบาทโท
เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ 

ค. มีจุดมุ่งหมายและก าหนดประเด็นที่จะ
แต่งอย่างชัดเจน 

ง. จัดจ านวนค าได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ของกาพย์ยานี 
 

๑๘.  
 
 
 
 
 
 

ข้อความใดควรเติมลงในช่องว่างเพ่ือให้เนื้อหา
และฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์มีความสมบูรณ์
และไพเราะ  

ก. มีหน้าที่ – สอนให้จ า 
ข. อยู่ตรงนี้ – เริงระบ า 
ค. เร่งเร็วรี่ – อย่างเที่ยงธรรม 
ง. ทุกวันนี้ – ให้จดจ า 
 

 

“ใครมาเบียดเบียนตน 

แม้มืดมนอดทนไป 

แบ่งสันปันส่วนให้ 

ได้ความสุขหวนคืนมา” 

      (กาพย์ช่วยจ าค าที่มักเขียนผิด) 
 

“ความซ่ือคือถือสัตย์ 
ปฏิบัติให้ชัดตรง 
ท าไปให้ม่ันคง 
จะเพิ่มค่าราคาตน” 

     (ส าลี  รักสุทธี) 

“เป็นคนควรท าดี 
..............ใหร้ีบท า 
ครูวอน................. 
ให้น้อมน าจ าใส่ใจ” 
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๑๙.  
 
 
 
 

ควรเติมค าใดลงในค าประพันธ์ตามล าดับเพื่อให้
เนื้อหามีความสมบูรณ์และเกิดความไพเราะมาก
ที่สุด  

ก. เยือน – ใจ – กัน 
ข. เพ่ือน – ไป – เคย 
ค. เคลื่อน – ไว้ – เก่า 
ง. เลือน – ไกล – เดิม 

 

๒๐. ค าประพันธ์ในข้อใดมีกลวิธีในการแต่งที่
สมบูรณ์ที่สุด  

ก. เรือชัยไวว่องวิ่ง  รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม 
ข. เหงื่อไคลไหลอาบร่าง  ก็เพ่ือสร้างลูก

ให้มี 
ค. ปัญหาไม่กี่คน  สร้างเรื่องจนไม่เจริญ 
ง. ยามเช้าฟ้าสดใส  พ่อของใครไปไถนา 

 
 
 
 
 
 

 

“ลมแล้งเริ่มมา....... 
สัญญาเตือนให้เตรียม........ 
อีสานที่ย่านใด 
ภัยแล้งมีอยู่เหมือน........” 
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ตอนที่ ๒   
 

ชื่อ...............................................................ชั้น ป.๕ ห้อง................................เลขที่............. 
 

ค าสั่ง :  

๑. ให้นักเรียนแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี จ านวน ๑ ส านวน         
(ความยาว  ๑ บท) เพ่ืออธิบายภาพที่ก าหนดพร้อมตั้งชื่อเร่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง ...................................................................................... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

๒. ให้นักเรียนแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ตามหัวข้อ “ครอบครัว     
ของฉัน” จ านวน ๑ ส านวน (ความยาว ๒ บท) 
 

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

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

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

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

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

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

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



147 

 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน  
เร่ือง  

การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
๑.  ข 
๒.  ง 
๓.  ง 
๔.  ข 
๕.  ข 
๖.  ค 
๗.  ค 
๘.  ก 
๙.  ข 
๑๐.  ข 
๑๑.  ข 
๑๒.  ก 
๑๓.  ข 
๑๔.  ง 
๑๕.  ข 
๑๖.  ข 
๑๗.  ข 
๑๘.  ค 
๑๙.  ก 
๒๐.  ก 
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เกณฑ์การให้คะแนนการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

ฉันทลักษณ์ จ านวนคณะและ
สัมผัสบังคับ
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งหมด 

จ านวนคณะ
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งหมด แต่สัมผัส
บังคับไม่ถูกต้อง
บางส่วน หรือ 
จ านวนคณะไม่
ถูกต้องบางส่วน
แต่สัมผัสบังคับ
ถูกต้องทั้งหมด 

จ านวนคณะและ
สัมผัสบังคับไม่
ถูกต้องบางส่วน 
แต่มีจ านวนเกิน
ครึ่งจากท่ีก าหนด 
หรือจ านวนคณะ
ครบถ้วนแต่ไม่มี
สัมผัสบังคับเลย 

ไม่แต่ง หรือแต่ง
ได้ไม่ถึงครึ่งของที่
ก าหนด 

เนื้อหา เนื้อหาตรง
ประเด็น  มีการ
จัดล าดับเนื้อหา
ชัดเจน ไม่วกวน
และเข้าใจง่าย
ทั้งหมด 

เนื้อหาตรง
ประเดน็  แต่ยัง
จัดล าดับเนื้อหา
ไม่ชัดเจน  วกวน
หรือเข้าใจยาก 
หรือเนื้อหาตรง
ประเด็น  มีการ
จัดล าดับเนื้อหา
ชัดเจน ไม่วกวน
และเข้าใจง่าย 
โดยแต่งได้เกิน
ครึ่งจากท่ีก าหนด 
แต่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็นแต่แต่ง
ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์หรือแต่ง
ได้เกินครึ่งจากที่
ก าหนด  

ไม่แต่ง หรือแต่ง
ได้ไม่ถึงครึ่งของที่
ก าหนด หรือ
คัดลอกงานของ
ผู้อื่น 

การใช้ภาษา ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย
ชัดเจน เหมาะสม
กับเนื้อหา ใช้ค า
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ไวยากรณ์
และเขียนสะกด

ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว ามหมาย ไม่
ชั ด เ จ น  ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เนื้อหา หรือใช้ค า
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ไวยากรณ์
หรือเขียนสะกด

ใ ช้ ถ้ อ ย ค า สื่ อ
ค ว ามหมาย ไม่
ชั ด เ จ น  ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เนื้อหา หรือใช้ค า
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลั ก ไวยากรณ์
หรือเขียนสะกด

ไม่แต่ง หรือแต่ง
ได้ไม่ถึงครึ่งของที่
ก าหนด หรือใช้
ถ้อยค าสื่อ
ความหมายไม่
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ตั้งแต่ 
4 ต าแหน่งขึ้นไป 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

ค า ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมด 

ค าไม่ถูกต้อง 1 – 
2 ต าแหน่ ง  ต่ อ
ความยาวหนึ่งบท 

ค าไม่ถูกต้อง 3 – 
4 ต าแหน่ ง  ต่ อ
ความยาวหนึ่งบท 

ต่อความยาวหนึ่ง
บท 

กลวิธีการแต่ง มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท และมี
สัมผัสพิเศษใน
วรรคอย่างน้อย
จ านวนสองวรรค
ต่อความยาวหนึ่ง
บท 

มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท แต่มี
สัมผัสพิเศษใน
วรรคไม่ครบ
จ านวนสองวรรค
ต่อความยาวหนึ่ง
บท หรือไม่มี
สัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท แต่มี
สัมผัสพิเศษใน
วรรคอย่างน้อย
จ านวนสองวรรค
ต่อความยาวหนึ่ง
บท 

ไม่มีสัมผัสพิเศษ
ระหว่างวรรคใน
บาทโท และไม่มี
สัมผัสพิเศษในแต่
ละวรรค หรือมีไม่
ครบจ านวนสอง
วรรคต่อความ
ยาวหนึ่งบท 

ไม่แต่ง หรือแต่ง
ได้ไม่ถึงครึ่งของที่
ก าหนด 

ความสร้างสรรค์ เนื้อหามีความ
แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร  แต่มี
ความเป็นสากล  
มีเหตุผลและ
สามารถยอมรับ
ได้ 

เนื้อหาไม่มีความ
แปลกใหม่ แต่มี
ความเป็นสากล           
มีเหตุผลและ
สามารถยอมรับ
ได้ 

เนื้อหามีความ
แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร  แต่
ไม่มีความเป็น
สากล  ไม่มี
เหตุผลและไม่
สามารถยอมรับ
ได้  

ไม่แต่ง หรือแต่ง
ได้ไม่ถึงครึ่งจากที่
ก าหนด หรือ 
คัดลอกงานของ
ผู้อื่น 

 
**หมายเหตุ** 

๑. ค าท่ีมีเสียงเดียวกันหรือเป็นค าเดียวกันจะไม่นับเป็นค าสัมผัส เช่น กัน – กัน , ให้ – ให้ , 
สรรค์ – สัน เป็นต้น 

๒. สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวไม่สามารถใช้แทนกันได้  เช่น กัน – กาน , ด้าย – ให้ , 
เอง – เล็ง ไม่ถือเป็นสัมผัส 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 

ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 
 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ   ๑.ชาย  ๒.หญิง   
 

ตอนที่ ๒  แสดงระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน  โดยเลือกค่าระดับคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 
 

  ระดับ  ๓   หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 
  ระดับ  ๒   หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
  ระดับ  ๑   หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 
๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านเนื้อหา 
๑.๑  เนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

   

๑.๒  เนื้อหามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งหมด    
๑.๓  การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหามีความ
เหมาะสมโดยเรียงจากง่ายไปหายาก 

   

๑.๔  เนื้อหามีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตามและ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

   

๑.๕  เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของการแต่งค าประพันธ์ 

 

   



151 

 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 
๓ ๒ ๑ 

๒. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๒.๑  การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลาย    
๒.๒  การเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม    
๒.๓  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
และเวลาโดยมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน  

   

๒.๔  การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง    
๒.๕  การประเมินผลการเรียนรู้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

   

๓. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
๓.๑  บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานและผ่อน
คลายสลับกัน 

   

๓.๒  การใช้ค าถามเพ่ือท้าท้ายหรือกระตุ้นการเรียนรู้
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

   

๓.๓  การผ่อนคลายและการบริหารสมองมี
หลากหลายวิธี 

   

๓.๔  การจัดที่นั่งเป็นแบบยืดหยุ่น รวมทั้งระบบเสียง  
แสงสว่างและอุณหภูมิมีความเหมาะสม 

   

๓.๕  บรรยากาศในชั้นเรียนให้ความรู้สึกปลอดภัย
และอบอุ่น 

   

๔. ด้านผู้สอน 
๔.๑  ผู้สอนใช้น้ าเสียงเหมาะสม    
๔.๒  ผู้สอนให้ความสนใจแก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง    
๔.๓  ผู้สอนมีอารมณ์ขันและสามารถจัดการอารมณ์
ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

   

๔.๔  ผู้สอนมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการสอน    
๔.๕  ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุก
ด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

   

๕. ด้านประโยชน์และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
๕.๑  ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการแต่งกาพย์ยานีที่
ถูกต้องสมบูรณ์  
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รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 
๓ ๒ ๑ 

๕.๒  ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการแต่งกาพย์ยานีและ
ค าประพันธ์ประเภทอ่ืนมากข้ึน 

   

๕.๓  ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง 

   

๕.๔  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
๕.๕  ผู้เรียนได้น าความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานีไปใช้
จริงในชีวิตประจ าวัน 

   

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  การแต่ง
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 ตารางแสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ฉบับน าไปใช้จริง 

 ตารางแสดงผลคะแนนแบบทดสอบอัตนัยที่น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่าง     
เพ่ือใช้หาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน
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ตารางที่ 8  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งค า 
    ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
    ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 

ล าดับ ประเด็นในการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

ด้านรายละเอียดทั่วไปของแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. 
แผนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. 
แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบ
ครบ และสอดคล้องกัน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. 
การเขียนจุดประสงค์ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และก าหนดเนื้อหา
สอดคล้อง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. 
การก าหนดวิธีสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์  
เนื้อหา ผู้เรียนและเวลา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. 
การก าหนดสื่อ/แหล่งการเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมและ
ผู้เรียน 

0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

6. 
การก าหนดการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ด้านเนื้อหา 
7. เนื้อหามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

8. 
การจัดล าดับเนื้อหามีความชัดเจนโดย
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

9. 
เนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตาม
จุดประสงค์ของการสอน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 

10. 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
แนวสมองเป็นฐานที่ระบุไว้ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

11. 
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ล าดับ ประเด็นในการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

12. 
การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้ด้วยตนเองและร่วมกัน
เรียนรู้ตามศักยภาพ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

13.  
กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะผ่อน
คลายและยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

14. 

กิจกรรมการเรียนรู้มีการสอดแทรก
เทคนิคการใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ร่างกายเพ่ือกระตุ้นสมองอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

15. 
การใช้ค าถามท่ีปรากฏเป็นไปเพ่ือ
กระตุ้นและส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

16. 
กิจกรรมมีความน่าสนใจและจูงใจของ
ผู้เรียน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

17. 
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เรียนและเวลา 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

18. 
กิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาความแนวคิด/
ความรู้/แนวทางให้น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ด้านสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

19. 
การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดสมองเป็นฐาน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

20. 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
เวลาและผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

21. 
การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ได้ถูกโอกาส เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

22. 
การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ในต าแหน่งและ
วิธีการที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ล าดับ ประเด็นในการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

23. 
การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

24. 

การออกแบบสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้มีการค านึงถึงสี  
ขนาดและความเชื่อมโยงต่าง ๆ ตาม
แนวสมองเป็นฐาน  

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ด้านผู้สอนและบรรยากาศในการเรียนรู้ 

25. 
บรรยากาศการเรียนรู้มีลักษณะ
ยืดหยุ่น ผ่อนคลายและสนุกสนาน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

26. 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษามากกว่าที่
จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

27. 
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนโดยการใช้
ค าถามและมอบหมายภาระงานอย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ด้านการวัดและประเมินผล 

28. 
การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

29. 
ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

30. 
การประเมินผลมุ่งเน้นการให้
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าเพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้เป็นส าคัญ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

31. 
ผู้สอนมีการชี้แจงผลการประเมิน
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

32. 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบการวัดและ
ประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความครบถ้วนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

33. 
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสมบูรณ์โดยมีทั้งเกณฑ์การให้

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ล าดับ ประเด็นในการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

คะแนนและเกณฑ์การประเมินผลที่
ถูกต้องชัดเจน 

ค่าเฉลี่ย 0.96 
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ตารางที ่9 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผล 
   สัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
   ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน จ านวน 44 ข้อ  

เนื้อหา ประเภท ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

ค าพ้องความ  
(ค าไวพจน์) 

ความจ า 1 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ความเข้าใจ 5 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การน าไปใช้ 7 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
8 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

การวิเคราะห์ 9 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
10 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ค าสัมผัส ความจ า 11 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การวิเคราะห์ 13 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ความเข้าใจ 14 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
การวิเคราะห์ 16 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
การน าไปใช้ 17 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

18 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
การประเมินค่า 19 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

20 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ฉันทลักษณ์ของ
กาพย์ยานี 

ความจ า 21 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ความเข้าใจ 23 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การน าไปใช้ 25 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การวิเคราะห์ 27 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที ่9 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผล 
   สัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน จ านวน 44 ข้อ (ต่อ) 

เนื้อหา ประเภท ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

ฉันทลักษณ์ของ
กาพย์ยานี 

การประเมินค่า 30 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1   

กลวิธีการแต่งกาพย์
ยานี 

ความเข้าใจ 31 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การน าไปใช้ 35 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การวิเคราะห์ 37 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การประเมินค่า 39 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

การแต่งกาพย์ยานี การสร้างสรรค์ 1* +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2* +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3* +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4* +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ค่าเฉลี่ย 0.97 
 

หมายเหตุ  * หมายถึงข้อสอบแบบอัตนัย 
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ตารางที ่10 แสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่ง 
     ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ 
     เรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ฉบับน าไปใช้จริง จ านวน 20 ข้อ 

 
ข้อ p r 
1 0.37 0.53 
2 0.52 0.40 
3 0.67 0.47 
4 0.72 0.55 
5 0.60 0.73 
6 0.60 0.67 
7 0.65 0.82 
8 0.50 0.73 
9 0.60 0.55 
10 0.45 0.47 
11 0.55 0.67 
12 0.63 0.53 
13 0.56 0.80 
14 0.56 0.93 
15 0.47 0.40 
16 0.59 0.47 
17 0.43 0.47 
18 0.66 0.40 
19 0.60 0.87 
20 0.46 0.73 
รวม 0.37 – 0.72 0.40 – 0.93 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 = 0.73 
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ตารางที ่11 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบอัตนัยที่น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง      
    เพ่ือใช้หาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 

คนที่ ข้อ 1 ข้อ 2 
1 11 9 
2 15 13 
3 12 14 
4 0 0 
5 0 3 
6 10 14 
7 15 12 
8 13 5 
9 13 15 
10 11 12 
11 11 11 
12 14 12 
13 14 12 
14 14 14 
15 8 10 
16 7 3 
17 14 14 
18 11 14 
19 11 10 
20 11 14 
21 8 9 
22 14 13 
23 12 15 
24 13 14 
25 14 8 
26 14 7 
27 12 7 
28 12 9 
29 10 8 
30 11 8 
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ตารางที ่11 ผลคะแนนแบบทดสอบอัตนัยที่น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือใช้หาค่า 
     ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (ต่อ) 

 
คนที่ ข้อ 1 ข้อ 2 
31 10 12 
32 8 9 
33 10 12 
34 11 13 
35 7 6 
36 8 9 
37 4 6 
38 4 9 
39 11 13 
40 12 10 
41 13 11 
42 14 15 
43 11 14 
44 12 7 
45 7 9 
46 12 14 
47 11 11 
48 12 14 
49 12 14 
50 14 15 
51 9 10 
52 12 11 
53 10 14 
54 13 14 
55 10 14 
56 14 15 
57 9 7 
X  10.79 10.82 

S.D. 3.239 3.496 
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอัตนัยโดยใช้สูตร α = 0.78 
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ตารางที่ 12  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

ล าดับ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC หมายเหตุ 
1 2 3 

1. 
แบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. 
แบบสอบถามความคิดเห็นมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. 
ชื่อของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
ถูกต้องเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. 
แบบสอบถามความคิดเห็นมีค าชี้แจงและ
ค าอธิบายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. 
การก าหนดระดับความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องกับระดับของผู้ประเมิน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

6. 
รูปแบบของตารางในแบบสอบถามความคิดเห็น
มีความชัดเจนและเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

7. 
รายการประเมินด้านต่างๆ ในแบบสอบถามความ
คิดเห็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

8. 
จ านวนรายการประเมินแต่ละด้านใน
แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมกับ
ระดับของผู้ประเมิน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

9. 
การจัดล าดับรายการประเมินในแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10. 
ภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
เป็นเอกภาพ 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

11. 
ภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
ชัดเจน เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับระดับของผู้
ประเมิน 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

12. 
แบบสอบถามความคิดเห็นสามารถน าไว้ใช้วัด
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสมองเป็นฐานได้จริง 

+1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 ตารางผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

 ตารางค่าวิกฤตของ t 
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ตารางที่ 13  ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบ รวม 50 
คะแนน 

ผลต่าง
รวม 
(D) 

𝐷2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ปรนัย 
20 

คะแนน 

อัตนัย 
30 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 

ปรนัย 
20 

คะแนน 

อัตนัย 
30 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 
1 5 9 14 7 16 23 9 81 
2 10 17 27 12 25 37 10 100 
3 8 20 28 14 27 41 13 169 
4 3 0 3 6 23 29 26 676 
5 8 11 19 14 25 39 20 400 
6 3 17 20 6 26 32 12 144 
7 13 10 23 18 28 46 23 529 
8 9 0 9 11 27 38 29 841 
9 12 10 22 15 27 42 20 400 
10 4 20 24 13 28 41 17 289 
11 7 10 17 7 20 27 10 100 
12 10 17 27 17 24 41 14 196 
13 9 21 30 14 27 41 11 121 
14 1 0 1 12 20 32 31 961 
15 5 20 25 9 24 33 8 64 
16 12 13 25 16 27 43 18 324 
17 9 11 20 13 28 41 21 441 
18 13 10 23 15 27 42 19 361 
19 7 9 16 10 24 34 18 324 
20 7 17 24 11 21 32 8 64 
21 11 9 20 12 25 37 17 289 
22 5 12 17 7 27 34 17 289 
23 8 8 16 11 23 34 18 324 
24 6 5 11 9 25 34 23 529 
25 8 21 29 16 28 44 15 225 
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ตารางที ่13 ผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น 
     ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน (ต่อ) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบ รวม 50 
คะแนน 

ผลต่าง
รวม 
(D) 

𝐷2 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ปรนัย 
20 

คะแนน 

อัตนัย 
30 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 

ปรนัย 
20 

คะแนน 

อัตนัย 
30 

คะแนน 

รวม 
50 

คะแนน 
26 15 13 28 17 28 45 17 289 
27 2 11 13 6 23 29 16 256 
28 9 9 18 10 23 33 15 225 
29 8 19 27 18 27 45 18 324 
30 12 11 23 14 26 40 17 289 
31 6 13 19 13 22 35 16 256 
32 13 26 39 15 30 45 6 36 
33 10 22 32 19 28 47 15 225 
 X  265 283 689 407 829 1236 547 9780 

X  8.03 12.75 20.88 12.33 25.12 37.45 
t = 16.436 X% 40.2 42.50 41.76 61.65 83.73 74.90 

S.D. 3.54 3.00 6.037 3.78 6.46 7.987 
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ตารางที่ 14  แสดงค่าวิกฤตของ t 
 

Df =N-2 ระดับนัยส าคัญ α สองทาง 
.05 .01 

1 .99692 .999877 
2 .95000 .990000 
3 .8783 .95873 
4 .8114 .91720 
5 .7545 .8745 
6 .7067 .8343 
7 .6664 .7977 
8 .6319 .7647 
9 .6021 .7348 
10 .5760 .7079 
11 .5529 .6835 
12 .5324 .6614 
13 .5139 .6411 
14 .4973 .6226 
15 .4821 .6055 
16 .4683 .5897 
17 .4555 .5751 
18 .4438 .5614 
19 .4329 .5487 
20 .4227 .5368 
25 .3809 .4869 
30 .3494 .4487 
35 .3246 .4182 
40 .3044 .3932 
50 .2732 .3541 
60 .2500 .3248 
70 .2319 .3017 
80 .2172 .2830 
90 .2050 .2673 
100 .1946 .2540 
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