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รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื นฐาน  
เรื่อง เศษส่วน ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

The study on Fraction in Core Mathematics Subject using Brain Based Learning 
Theory (BBL) Instruction for Matayom Suksa 1 Students. 

 
ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม1 

 
1ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอปุถัมภ์) จ.ก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 171 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 41 คน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test 
Design เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จ านวน 30 ข้อ 3) 
แบบทดสอบหลังจากเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จ านวน 6 แผน ๆ 
ละ 10 ข้อ และการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าประสิทธิภาพ และ ท าการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test 
(Dependent)  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
ค าส าคัญ: กิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL), วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน, เรื่องเศษส่วน, ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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Abstract 
 The purpose of this study was to 1) find the efficiency of Brain Based Learning 
Theory (BBL) Instruction on fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students 
following criterion 80/80 2) compare the students’ achievement between pre-test and 
post-test by using Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction on fraction in core 
mathematics for Matayom Suksa 1 students. The subject of this study were 41 students 
who participated in Matayom Suksa 1/1 (from 171 students of 4 Matayom Suksa 1 
classes) at Chakunraowittaya (In-Chum Deesarn ooppathum) School, the 
Kamphangphet municipality, Kamphangphet province. in the second semester of 
academic year 2014. The research was used the One Group Pre-test Post-test Design. 
The instruments used in this study were 1) the 8 lesson plans using BBL theory on 
fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students 2) the pre-test and post-
test and 3) the lesson plan post-tests. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, efficiency and t – test (Dependent).  
 The result of the study were as follows:  
 1. The efficiency of Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction on fraction in 
core mathematics for Matayom Suksa 1 students was 80.89/81.14, the efficiencies were 
more than criterion 80/80. 
 2. The students’ achievement post-test was higher than pre-test at .01 level.  
Keywords: find the efficiency of Brain Based Learning Theory (BBL) , Instruction on 
fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดการศึกษาคณิตศาสตร์ 
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารง ชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อสรุปและน าไปใช้ประโยชน์ คณิตศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคน
เข้าใจตรงกันในการสื่อสารสื่อความหมาย และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น 
เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง  สามารถน าความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถน าไปเป็น
เครื่องมอืในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กรมวิชาการ, 2551, 
น.2–3) 
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 จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้วิจัย  และจาก
รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผลปรากฏว่า วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 25.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏว่า วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 29.65 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557, น.41) 
และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.56 และปีการศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.38 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.21 
ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถาน ศึกษา วิชาคณิตศาสตร์  ถือได้ว่าเป็นปัญหา
ส าคัญที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาอย่างเร่งด่วน (งานวิชาการ, 2557, น.5-16)  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มี
คุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเป็นคนดีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นเรียนรู้จากสมอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกฝนทักษะ ร่วม
คิด ร่วมท า และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา รู้จักคิดหาค าตอบด้วย
ตนเอง และคิดหาค าตอบอย่างเป็นระบบจึงเป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนวิชารู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 80/80   
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 171 คน ประกอบด้วย 
 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 41 คน 
 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 43 คน 
 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 43 คน 
 1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 44 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม 
ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจ านวน 4 
ห้อง และแต่ละห้องได้จัดนักเรียนแบบคละกัน คือ ประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้
วิธีการจับสลาก 1 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ผลปรากฏว่า จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/1 จ านวน 41 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) มี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง เศษส่วน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบทดสอบท้ายชุดแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวนชุดละ 10 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง 
เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) โดยการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
การใช้ t – test แบบ Dependent  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 80.89 และร้อยละของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 81.14 แสดง
ว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 80.89 และร้อยละของคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 81.14 แสดง
ว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเป็นตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้างที่
มาตรฐานได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และมีเนื้อหา รูปภาพ และล าดับขั้นตอน การน าเสนอที่
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน ดังนั้นการที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ และเห็นประโยชน์ 
ความส าคัญ และคุณค่า ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องค านึงถึงความต้องการ 
ความสนใจ ความพร้อมของร่างกาย อุปนิสัย สติปัญญา และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เป็นส าคัญ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี มงคลชู (2550) ที่พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.15/86.88 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ เจตินัย (2551) ที่พบว่า 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิดและเกมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
81.08/82.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นกัน 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีขึ้น นักเรียนสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างช านาญ เป็นระบบ เป็นขั้นตอน และอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของล าไย  
ศรีนุกุล (2550) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
ส าคัญตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า (2550) 
ซึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมตามรูปแบบวัฎ
จักรการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
 2. ผู้สอนต้องพยายามจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากท่ีสุด 
 3. ผู้สอนควรจะสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในห้องและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกมาน าเสนอผลงาน เพ่ือให้นักเรียนคลายความวิตกกังวลและมีความมั่นใจในตนเอง
มากขึ้น  
 4. ผู้สอนควรมีการประยุกต์การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กับ
นวัตกรรมอ่ืนๆ 
 2. ควรท าการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เพ่ือพัฒนาทางทักษะคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอ่ืนๆ  
 3. ควรพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ในสภาพ 
แวดล้อมที่หลากหลาย เพ่ือศึกษาเป็นองค์ความรู้ และน ามาจัดการความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่างๆ ในการ
วิจัยต่อไป 
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