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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT
A Comparison of Learning Achievement of Analytical Reading and
Satisfaction of Pratomsuksa 3 students between Organization
Learning Activities of BBL and of 4 MAT
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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยพบวานักเรียนยังขาดทักษะดานการอานเชิงวิเคราะหเปนจํานวน
มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT โดยมีความมุงหมาย
เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ตามเกณฑ 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT และ 3) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT กลุมตัวอยาง
ไดแก นักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบาน
แซรสะโบว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 36 คน จํานวน 2 หอง หองละ
18 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชมี 3 ชนิด คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
และแบบ 4 MAT แบบละ 6 แผน ทําการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิง
วิเคราะห จํานวน 1 ฉบับ ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีคาความยากรายขอ (P) ตั้งแต 0.47 ถึง 0.76
คาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต 0.34 ถึง 0.71 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.89 3) แบบวัด
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ (rxy)
ตั้งแต 0.42 ถึง 0.68 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช t-test (Dependent Samples และ
Independent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.30/86.11
และ 84.70/84.44 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 2 วิธี
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียนดานการอานเชิงวิเคราะหไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การอานเชิงวิเคราะห, แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ BBL, การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
Abstract

In organization of Thai learning activities, a large number of students still lack analytical
reading. Therefore, the researcher organized Thai learning activities to develop analytical
reading of Prathomsueksa 3 students using organization Learning activities of BBL and of 4
MAT. This research aimed to : (1) find out efficiencies of the plans for organization of Thai
learning in analytical reading for Prathomsueksa 3 students using organization learning activities
of BBL and of 4 MAT with a required efficiency of 80/80, (2) to compare learning achievement
in analytical reading of Prathomsueksa 3 students between before and after using organization
learning activities of BBL and of 4 MAT, and (3) to compare satisfaction of Prathomsueksa 3
students between the group that learned using organization Learning activities of BBL and of
4 MAT. The sample used in research consisted of two groups of 36 Prathomsueksa 3 students
18 students each, at Ban Saesabow School under the Office of Sisaket Educational Service
Area Zone 3, in the academic year 2012, obtained using the cluster sampling technique.
Three types of the instruments used in the research were : (1) two types of the plans for
organization of learning, 6 plans each, each plan taught for 2 hours, (2) an achievement test
on divided into was a 20- item 3 choice test with difficulties ranging 0.47-0.76 subjective test
with discriminating powers ranging 0.34-0.71 and a reliability of 0.89. (3) a 15-item 3-rating–
scale inventory on satisfaction with discriminating powers (rxy) ranging 0.42-0.68 and a
reliability of 0.88. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard
deviation ; and t-test (Dependent Samples and Independent Samples) were employed for
testing hypotheses.
The results of the research were as follows:
1. The plans for organization of Thai learning in analytical Reading using organization
learning activities of BBL and of 4 MAT had efficiencies of 86.30/86.11 and 84.70/84.44
respectively.
2. The students who learned using the organization learning activities of BBL and
of 4 MAT had analytical reading achievement after learning than before learning the two
methods.
3. The students who learned using the organization learning activities of BBL and
of 4 MAT did not show different analytical reading abilities, satisfaction towards learning.
Keyword : Comparison, Achievement, analytical reading, satisfaction, organization learning
activities of BBL, organization learning activities of 4MAT
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3

บทนํา

ภาษานับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและความอยูรอดของมนุษย เพราะ
ภาษาเปนมวลประสบการณและเครื่องมือติดตอสื่อสารระหวางมนุษย สําหรับทักษะทางภาษาที่มนุษยชาติใช
ติดตอสื่อสารกันอันไดแก การฟง การดู การพูด การอานและการเขียนมนุษยอาศัยทักษะทั้ง 5 ที่กลาวมาเพื่อ
สรางเสริมสติปญญาและความรูสึกนึกคิดพัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งสิ่งอื่นๆ อีกมากใหกับตนเอง
และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวภาษาจึงมีบทบาทและความสําคัญสําหรับบุคคลในชาติ (วิมลรัตน สุนทรโรจน.
2554 : 1) ภาษาไทยนอกจากจะเปนเครื่องมือในการสื่อสารของคนไทยแลวยังเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเปน ไทย เป นเครื่องมือในการสรางความสัมพั นธอันดีต อกันทําใหสามารถ
ประกอบกิจธุรการงาน การดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขรวมทั้งเปนเครื่องมือแสวงหา
ความรูประสบการณจากแหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห
วิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยัง
แสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพอันเปนสมบัติของชาติที่ตองอนุรักษ
และสืบสานใหคงอยูตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37)
การสอนแบบ BBL เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรูบนพื้นฐาน
ความคิดพืน้ ฐาน 3 ดาน ไดแก อารมณ การฝกปฏิบัติจริงและความคิดสรางสรรคเปนสวนสําคัญในการเรียนรู
ทุกขั้นตอนเปนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปนการสอนย้ําซ้ําทวนดวยกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการสมองเปนฐานนี้ทุกขั้นตอนการเรียนรูตองใชทุกสวนทั้งการคิด
ความรูสึกและการลงมือปฏิบัติไปพรอมๆ กันจึงจะเปนการเรียนรูที่ดี (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 66)
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลสามารถพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของสมองไดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบ
4 MAT เชื่อวาผูเรียนรับประสบการณความรูและมีวิธีการเรียนรูแตกตางกันซึ่งผูเรียนมี 4 แบบแตละแบบจะมี
รูปแบบ การเรียนรูไมเหมือนกันเนนการเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรูกับเทคนิค
การพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาทําใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนในชวงกิจกรรมที่ตนเองถนัดและรูสึก
ทาทายในชวงที่ผูอื่นถนัดผสมผสานกันไป (วิมลรัตน สุทรโรจนน. 2554 : 244-248) ผูเรียนจะสามารถสราง
ความรูดวยตนเองในเรื่องที่เรียนจะเกิดความรูความเขาใจและ นํ าความรู ค วามเข า ใจนั้ นไปใช ได และสามารถ
สรางผลงานที่เปนความคิดสรางสรรคของตนเองรวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ อีกจํานวนมาก
(ทัศนา แขมมณี. 2551 : 63) เมื่อผูเรียนไดเรียนรูตามแบบของตนเองอยางเหมาะสมแลวจะพัฒนาความสามารถ
ไดเต็มตามศักยภาพของตนเอง (ชัยวัฒน สุทธิรัตน. 2554 : 370)
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ที่
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจะ
สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากนี้ยังเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT
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3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการเรียนรู
ภาษาไทยดานการอานเชิงวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 2 วิธี
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยดานการอานเชิงวิเคราะหแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 19 อําเภอภูสิงห สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 6 โรง 8 หอง รวมนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบานแซรสะโบว ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จาก 2 หอง จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 36 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
กลุม (Cluster Random Sampling) ดังนี้
1.2.1 นําคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ทั้ง 8 หอง มาทําการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช One way ANOVA
(บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 142) พบวานักเรียนมีความสามารถทางการเรียนไมแตกตางกัน
1.2.2 ใชโรงเรียนเปนหนวยสุมกลุมตัวอยางซึ่งมีทั้งหมด 6 โรง โดยการจับสลากสุมไดโรงเรียน
บานแซรสะโบว ตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งมี
2 หองเรียน
1.2.3 ใชหองเรียนเปนหนวยสุมกลุมทดลองโดยการจับสลาก ประกอบดวย
กลุมทดลอง 1 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 18 คน เรียนดวยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
กลุมทดลอง 2 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 18 คน เรียนดวยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2 แบบ
2.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
2.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะห
2.2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียนภาษาไทย
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ดังนี้
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 มี 2 แบบ ไดแก
3.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลา
12 ชั่วโมง
3.1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT จํานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช
เวลา 12 ชั่วโมง
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1 ฉบับ ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3.3 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยดานการอานเชิงวิเคราะหแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชรูปแบบสัญลักษณ
(Symbolic Rating Scales) 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ
4. การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาไทยดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ดังนี้
4.1 การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยดานการอาน
เชิงวิเคราะหที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT โดยผูเชี่ยวชาญแลวนําคาเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินดวยวิธีการทางสถิติโดยหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 122-126)
4.2 การวิ เคราะหห าประสิ ทธิ ภ าพของแผนการจัดการเรี ยนรู ภ าษาไทยด านการอ านเชิ ง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT ตาม
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไวโดยใชสูตรการหาคา E1/E2 (เผชิญ กิจระการ. 2546 : 44-45)
4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL กับแบบ 4MAT โดยใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 133)
4.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test แบบ Independent
Samples) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 136-137)
สรุปผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT เรื่องการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.30/86.11 และ 84.70/84.44 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑ 80/80
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 2 วิธี
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หลังเรียนไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล
ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอาน
เชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
ที่ผูวิจัยคนควาพัฒนาขึ้นนั้นพบวาแผนจัดการเรียนรูแบบ BBL มีประสิทธิภาพเทากับ 86.30/86.11 หมายความวา
คะแนนเฉลี่ยจากประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค การประเมินผลงานและการทดสอบยอยทายแผนเทากับ
รอยละ 86.30 และคาเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ BBL เทากับ 86.11 และประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มี
ประสิทธิภาพเทากับ 84.70/84.44 หมายความวา คะแนนเฉลี่ยจากประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค การ
ประเมินผลงานและการทดสอบยอยทายแผนเทากับรอยละ 84.70 และคาเฉลี่ยจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เทากับ 84.44 แสดงวา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และ
แบบ 4 MAT ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของณัฐสุภางค
ยิ่งสงา (2550 : 82-107) พบวานักเรียน ที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 90.39/91.77 สวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 80.22/86.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวดังผลงานวิจัยของบังอร รัตนทิพย
(2554 : 113-161) พบวาแผนจัดการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 84.94/83.63 และ 84.84/82.75
ตามลําดับซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวดังผลการวิจัยของวาสนา พิมพรัตน (2553 : 95-135) พบวาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องคํายาก ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 93.61/92.11 และแผน
จัดการเรียนรูแบบ BBL มีประสิทธิภาพเทากับ 93.33/88.86 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวซึ่งสอดคลองกับ
ภิรมย ชัยรัตน (2554 : 111- 163) พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT และแบบ BBL กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.08/84.76 และ 84.71/83.94 ตามลําดับ
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
ผลการวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดผานกระบวนการตามขั้นตอน
อยางเปนระบบโดยวิธีการอันเปนแนวทางนําไปสูกระบวนการเรียนรูซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพซึ่งผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและหลักสูตร
สถานศึกษาในเรื่องของสาระการเรียนรู มาตรฐานและตัวชี้วัด และการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-67) ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 106 129) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางชัดเจนทั้งดานจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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การใชส่อื และการวัดประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนใหคิด ปฏิบัติ รูจักการแกปญหา
และไดเกิดทักษะตามกระบวนการสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดวิเคราะห
เนื้อหาสาระอยางละเอียดและแผนจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญซึ่งผลจากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL อยูในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.28)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT อยูในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.26) แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดังกลาวไดผานการทดลองกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณใน
สวนของเนื้อหา เวลา สื่อและการวัดประเมินผลในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกอนนําไปใชในการสอน
จริงจึงทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 แบบ
BBL และแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ประกอบกับผูวิจัยไดศึกษากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ดังนี้
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL ตามหลักการจัดกิจกรรมโดยใชสมองเปนฐานเปน
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงรูจักฝกฝน
ศึกษาคนควาสรางองคความรูหรือผลงานโดยการรวมคิดรวมทําและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหผูเรียนได
มีโอกาสฝกฝนความสามารถหรือทักษะซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดตามขั้นการจัด
กิจกรรม 8 ขั้นของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 64 - 65) ตามแนวคิด 5 แนวคิดคือการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือใหผูเรียนไดรูจักเรียนรูดวยตนเอง ดวยกระบวนการศึกษาคนควาตางๆ การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ ผูเรียนไดรวมมือกันศึกษาคนควาจนไดความรูและผลงาน การเรียนรูโดยใชแผนผังความคิดชวยสง
เสริมการคิดวิเคราะหและสังเคราะหทําใหเขาใจและจําเรื่องที่เรียนได การจัดกิจกรรมโดยใชเกมสงเสริมให
ผูเรียนรวมมือกันเรียนรูสูงสุดเพื่อชัยชนะของกลุมและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปนการสอนย้ํา ซ้ําทวน
ดวยกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุงใหผูเรียนเรียนอยางเปนระบบดวยตนเองซึ่งทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ถาวรตามขั้นการจัดกิจกรรม คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียนเปนขั้นสนทนาเพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนให
เขาใจในสิ่งที่จะเรียนและเชื่อมโยงไปสูเรื่องที่จะเรียน ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรูเปนขั้นที่ครูตกลงกับนักเรียน
วาจะเรียนอะไร ทํากิจกรรมใดและใชการวัดประเมินผลอยางไร ขั้นเสนอความรูเปนขั้นที่ครูตองเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมกับความรูใหมที่เรียนเพื่อใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ขั้นฝกทักษะเปนขั้นที่
นักเรียนเขากลุมทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ เพื่อใหไดผลงานของกลุมโดยในแตละกลุมจะคละความสามารถมี
ทั้งคนเกง ปานกลางและคนออนเพื่อใหคนเกงไดฝกฝนคนปานกลางและคนออนใหมีความรูใกลเคียงกันโดย
ผลงานในขั้นนี้อาจเปนการเขียนหรือทําแผนผังความคิดแตควรเปนกระดาษขนาดใหญกวากระดาษ A4 เพื่อใช
นําเสน ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนขั้นที่สมาชิกในกลุมจับสลากเพื่อมานําเสนอผลงานกลุมเพื่อแลกเปลี่ย น
เรียนรูกับเพื่อนกลุมอื่นๆ ขั้นสรุปความรูเปนขั้นที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการนําเสนอผลงาน
ของแตละกลุมแลวใหนักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคล ขั้นกิจกรรมเกมเปนขั้นที่ครูจัดทําขอสอบมาใหนักเรียน
ทําเปนรายบุคคลแลวนําคะแนนมารวมกันกลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะเปนกลุมชนะเลิศ ขั้นสุดทายเปนขั้น
ประยุกตใชความรูในขั้นนี้ครูอาจมอบหมายงานใหนักเรียนไปทําหรือรวมกันศึกษาคนควาในหัวขอที่นักเรียน
สนใจ เมื่อนักเรียนไดรับการฝกฝนไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองไดฝกฝนซ้ํา ๆ ในเรื่องเดิมและดวยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดแมนยําและจําไดนาน
ทําใหนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL มีความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหได
มากขึ้นและเรียนรูอยางมีความสุข
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1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT เปนการนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการใชสมองซีกซายและขวามาเปนหลักการประกอบ ทําใหการวางแผนการจัดกิจกรรมเปน 4 สวน
8 ขั้นตอน (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 70-77) ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลายและ
ยืดหยุนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนแตกตางกันอยางเต็มที่ ดังนี้
สวนที่ 1 การบูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่งของตนเปนชวงที่นักเรียนใชประสบการณอยางเปนรูปธรรม
ไปสูการสังเกต คิดวิเคราะหอยางไตรตรอง ครูจะใชคําถามกระตุนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนออกไปทํากิจกรรม
แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณเปนขั้นที่ผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณดวยตนเองทํา
ใหผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเอง โดยการใหนักเรียนไดสัมผัสไดเกิดความรูสึกโดย
ครูอาจตั้งคําถามใหนักเรียนคิดหรือจินตนาการ ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณกระตุนใหนักเรียนอยากรู
อยากเห็น โดยใหเด็กหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับในขั้นแรกดวยการวิเคราะหเด็กจะชวยกันอภิปราย
และอธิบายเหตุผลตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคนครูอาจใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อใหนักเรียน
สนุกสนานมีโอกาสไดใชความคิดและสามารถคิดไดเอง สวนที่ 2 สรางความคิดรวบยอด เปนการเชื่อมโยง
ขอมูลเกากับขอมูลใหมเพื่อสรางความคิดรวบยอดมี 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิด
รวบยอดขั้น นี้มุงเนนให ผูเรีย นสามารถวิ เคราะหไตรตรองความรูและสร างความคิด รวบยอดดว ยตนเองได
ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดดวยขอมูล (หาความรูเพิ่มเติม) การสอนในขั้นนี้เปนการใหขอมูลรายละเอียดทฤษฎี
หลักการใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขาใจจนสรางความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได สวนที่ 3
การปฏิบัติเพื่อฝกทักษะและการสรางชิ้นงานมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 5 ทําตามแนวคิดที่กําหนดในขั้นนี้นักเรียน
จะทําใบงานหรือแบบฝกหัด ขั้นที่ 6 สรางชิ้นงานตามความถนัดและความสนใจในขั้นนี้เปนขั้นการบูรณาการ
และสรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขั้นที่นักเรียนมีโอกาสแสดงความสนใจความถนัดของตนเองออกมาเปน
รูปธรรม ในรูปแบบตางๆ ตามที่ตนเองเลือก เชน สิ่งประดิษฐ วาดภาพ นิทาน บทกวี บทละคร หรือหนังสือ
เปนตน สวนที่ 4 การบูรณาการประยุกตใชกับประสบการณของตนแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 7 การวิเคราะห
ผลและประยุกตใชเปนการประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียนรูไปสูกิจกรรมอื่น ๆ หรือนักเรียนนําผลงานของ
ตนเองเสนอในกลุมยอยๆ ใหเพื่อนๆ ติชม ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่นเปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดมีโอกาสแบงปนความรูประสบการณที่ไดรับ จากการคนควาหรือการลงมือกระทํากับคนอื่นๆ ใน
รูป แบบต า งๆ ตลอดจนช ว ยให นักเรี ย นมองเห็ น การเชื่ อมโยงของสิ่ งที่ได เรี ย นรู กับ เรื่ องอื่ น ๆ ที่ อาจพบใน
สถานการณใหม ไดแก การจัดนิทรรศการ วันวิชาการของโรงเรียน เปนตน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนักเรียนมีบทบาทหนาที่ทั้ง 8 ขั้นของรูปแบบ 4 MAT โดยเมื่อผานประสบการณครบวงจรที่กาวหนาตาม
ธรรมชาตินักเรียนจะไดประสบการณเพื่อจะนําไปสูความคิดรวบยอดไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติมีการสราง
และวิเคราะหผลงานการเรียนรูดวยตนเองทําใหนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มี
ความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหไดมากขึ้นและเรียนรูอยางมีความสุข
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 2 วิธี ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับผลวิจัยของบังอร รัตนทิพย (2554 : 113-161) พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
การอานจับใจความและการคิดวิเคราะหภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
ทั้ง 2 วิธี และวาสนา พิมพรัตน (2553 : 95-135) พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทั้ง 2 วิธี Aziz – Ur – Rehman, Maqsood Alam Bokhari (2011) พบวา นักเรียนกลุม
ทดลองที่ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานประสบผลสําเร็จในการเรียนมากกวากลุมควบคุมที่
สอนดวยรูปแบบปกติ สอดคลองกับผลวิจัยของ Benllo (2007 : A) พบวาวิธีสอนโดยใชสมองเปนฐานทําให
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยังสอดคลองกับผลวิจัยของ Bilal Dumain (2010 : 2079-2103)
พบวานักเรียน ที่เรียนโดยใชสมองเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นกวากลุมที่ใชการสอนแบบปกติ
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองวิธีเปนการเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาไปพรอม ๆ กันโดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง โดยอาศัยความรวมมือจากกลุมนักเรียนทุกคนไดฝกความรับผิดชอบรวมกัน
ในการทํากิจกรรมกลุมประกอบกับกิจกรรมที่หลากหลายมีการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะหแลวสรุปองคความรูดวยตนเองเรื่องที่นํามาจัดกิจกรรม การเรียนรูเปนเรื่องใกลตัวทําใหเกิด
ความหมายแกผูเรียน สอดคลองกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553 : 89) การอานเชิงวิเคราะหเปนการ
อานอยางละเอียดแลวจําแนกสวนประกอบและพิจารณาความสัมพันธและขอสรุปของเรื่องซึ่งเปนการคิดอยาง
เปนระบบนั่นเองเมื่ออานแลวเขาใจเนื้อหาเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่อานแยกออกเปนสวน ๆ วาใคร ทําอะไร ที่ไหน
เมื่อไหร และผลเปนอยางไรอานแลวสรุปเรื่องที่อานไดสามารถนําขอคิดหรือประโยชนจากเรื่องที่อานไปใชใน
ชีวิตประจําวันและสอดคลอง กับกระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 14 - 15) การจัดกิจกรรมการสอนเขียนครู
อาจนําเกมหรือกิจกรรมทาทายมาชวยใหการเขียนสนุกและมีความหมายมากขึ้นอันจะเปนการกระตุนและทา
ทายสมองของผูเรียน ดังนั้นในการสอนการอานเชิงวิเคราะหตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแสดงออกทาง
ความคิด รูจักอานวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล เนื้อหาในการสอนตองตรงกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อ
เรื่องหรือเนื้อความที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีลักษณะใกลตัว เริ่มจากเนื้อหาสั้นๆ ใหนักเรียน
ไดฝกบอยๆ จนเกิดทักษะเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งตรงกับขั้นตอนกระบวนการสอนของสองรูปแบบ
สงผลที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนตามรูปแบบเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียน สามารถอธิบายชี้แจง ตอบคําถาม
ไดดี ไมเบื่อหนายตอการเรียนมีความสุขในการเรียนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้น
ทั้งสองวิธี ประกอบกับผูวิจัยไดศึกษาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และ แบบ 4 MAT ดังนี้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL เปนการจัดการเรียนรูตามหลักการโดยสมองเปน
ฐานเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่หลากหลายมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาคนควาสรางองคความรูดวยตนเอง โดยคํานึงถึงพัฒนาการทางสมองที่แตกตางกันและการเรียนรูของ
มนุษยถาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมจะชวยกระตุนการเรียนรูของมนุษยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นักเรียนก็จะเกิด
การเรียนรูที่แมนยําและจําไดนาน ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2553 : 126) ไดใหหลักการจัดการเรียนรูแบบ Brain –
Based Learning วาเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมองของชวงวัยเปนการนําองคความรู
เรื่องสมองเปนฐานในการออกแบบการเรียนรูซึ่งผูเรียนในหองเรียนหนึ่งๆ มักจะมีผูเรียนตามรูปแบบความถนัด
ของตนครูจําเปนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกรูปแบบอยางเสมอภาคกันเพื่อใหผูเรียน
สนุกสนานและเกิดความสุขในการเรียนรูตามรูปแบบที่ตนถนัดรวมทั้งมีโอกาสพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ
ของตนที่ไมถนัดดวย ในการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงนั้นจะเกิดเมื่อมีการเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิม
ของผูเ รียนและประสบการณ ใหมในแต ละครั้งของการเรียนรูครูจึงสงเสริ มใหผู เรีย นเผชิญ กับ สถานการณ
สิ่งแวดลอม ที่กระตุนใหเกิดความทาทายอยากเรียนรูโดยผานกระบวนการเลนอยางสนุกสนานและมีความสุข
ปราศจากความเครียด สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 8) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการ
พัฒนาสมองนั้น ผูสอนควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีแกผูเรียนใชคําพูดทางบวก เรื่องที่เรียนตองมี
ความหมายตอผูเรียนในการเรียนรูการใชสื่อกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการอาน เขียน วาดภาพ คิดคํานวณใน
ทุกๆ วิชาใชคําถามที่มีเหตุผลจัดกิจกรรมการเรียนจากของจริงเพื่อใหผูเรียน ไดใชสมองสองซีกสิ่งสําคัญควรให
ผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูความคิดไปประยุกตใชในงานอื่นๆ ดวย และสอดคลองกับขอเสนอแนะในการ
สอนแบบเนนการทํางานของสมองของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 62 - 64) เมื่อผูเรียนอยู ในสภาวะที่

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14110

อารมณดี สดชื่น ยินดี รูสึกปลอดภัย ผูเรียนก็จะเรียนรูไดดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสรางบรรยากาศ
ในการเรียนที่ดีทําใหนักเรียนมีความสุขตอการเรียน สงเสริมความสนใจ ความถนัดและความรวมมือในการ
เรียนสรางความเปนกันเองและใหนักเรียนทราบวานักเรียนจะตองทํากิจกรรมอะไร อยางไรและจะมีวิธีวัดและ
ประเมิ น ผลอย างไรแล ว นํ าเสนอเพื่ อให เกิดความรู ความเข าใจในเนื้ อหาที่ เ รี ย นโดยอาศั ย กระบวนการคิ ด
วิเคราะห คิดสังเคราะหดวยเหตุผล จากนั้นสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหเปนกลุมเพื่อ
ศึกษาคนควาและสรางผลงานรวมกันแลวนําเสนอผลงานของกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากนั้นครูและ
นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปความรูที่ไดเรียนรูมาอยางเปนระบบและทดสอบความรูโดยใชเกมซึ่งกิจกรรม
นี้จะสงผลใหนักเรียนตั้งใจเรียนรวมมือรวมใจกับสมาชิกในกลุมเรียนรูเพื่อใหไดรับชัยชนะของเกม ซึ่งจาก
เหตุผลดังกลาวทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีเกิดความสนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้นไม
รูสึกเบื่อหนายเมื่อนักเรียนมีความสุขใน การเรียนและไดทํากิจกรรมที่หลากหลายจะชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูที่แมนยําและจําไดนานสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมี
ลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรของการเรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียน 4 แบบซึ่งมี
ลักษณะการเรียนรูแตกตางกันไดมีโอกาสไดเรียนตามความถนัด ของตนและรูสึกทาทายในชวงที่ผูอื่นถนัด
อยางมีความสุข วิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 248) วัฏจักรแหงการเรียนรู (4 MAT) สรางขึ้นโดยใชวงกลม
เปนสัญลักษณจะถูกแบงออกโดยเสนแหงการเรียนรูและเสนแหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปน 4 สวน โดยใน
แตละสวนจะทําใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณดังนี้ สวนที่ 1 บูรณาการประสบการณใหเปนสวนหนึ่ง
ของตน (Intergrating Experience with the self) นักเรียนจะไดใชประสบการณอยางเปนรูปธรรมไปสูการ
สังเกต คิดวิเคราะหอยางไตรตรอง เปนการถามใหคิดเปนคําถามนํากิจกรรม คือ ทําไม (Why) นักเรียนจะได
ฝกทักษะการสังเกต การตั้งคําถาม ตลอดจนทักษะในการรวมกิจกรรมกลุมในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจใชผัง
ความคิด (Mind Mapping) นักเรียนมีความสุขและสนุกที่ไดมีโอกาสคิด สวนที่ 2 สรางความคิดรวบยอด
(Concept Formulation) คําถามนํากิจกรรมประจําสวนนี้ คือ อะไร (What) เปนการเชื่อมโยงความรูจาก
ประสบการณเดิมของนักเรียนมารวมกับประสบการณใหมอาจเปนการศึกษาคนควาเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
เข าใจและสามารถสร างองคความรูได ด วยตนเอง สว นที่ 3 การปฏิ บั ติเพื่ อฝ กทักษะและการสร างชิ้ นงาน
(Practice and Personalization) ในสวนนี้นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
เชน สิ่งประดิษฐ สมุดวาดภาพ นิทาน ซึ่งนักเรียนจะไดทํางานจนสามารถเกิดความคิดรวบยอดไดดวยตนเอง
สวนที่ 4 บูรณาการประยุกตกับประสบการณของตน (Integrating Application) เปนการแลกเปลี่ยนความรู
กันและกันการมองอนาคตตลอดจนการชื่นชมตนเอง จากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
ผูเรียนทุกคนมีโอกาสประสบผลสําเร็จ ในการเรียนรูอยางเทาเทียมกันตามความถนัดของตนเอง ชวยพัฒนา
สมองของผู เรียนทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล เปนการเรี ยนที่เ นนผู เรียนเปนสํ าคัญเนนความแตกตา ง
ระหวางบุคคล ผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูจากการคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง ผูเรียนสามารถนําความรู
และประสบการณไปใชไดจริงสงเสริมทักษะอันดีงามในตัวผูเรียน วิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 76) ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 4 รูปแบบ 8 ขั้นตอนของ 4 MAT นั้นเมื่อนักเรียนผานประสบการณครบ
วงจรที่กาวหนาตามธรรมชาติ นักเรียนไดรับประสบการณความรูและสามัญสํานึก ตอจากนั้นยังไดสังเกตและ
ตอบสนองนักเรียนจะนําไปพัฒนาความคิด พิสูจนทฤษฎีของตนนํามาเปนความคิดรวบยอดและประสบการณ
ที่นักเรียนจะรับมาประยุกตกับประสบการณที่คลายคลึงกันทําใหเกิดการผสมผสานระหวางประสบการณเกา
กับประสบการณใหมทําใหฉลาดขึ้น ซึ่งสงผลใหนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานเชิงวิเคราะหสูงขึ้นได
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับผลการวิจัยของ
วลี ลิไธสง (2552 : 82-129) พบวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสมองเปนฐานมี
ผลการอานการเขียนภาษาไทยสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบจิ๊กซอ
และภิรมย ชัยรัตน (2554 : 111-163) พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ 4MAT และแบบ BBL มีความสามารถดานการอานการคิดวิเคราะห และเจตคติตอการเรียนรูไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Jacson (2000 : 3218 A) พบวานักเรียนที่ไดเรียนตามรูปแบบ 4 MAT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและความคงทนในการเรียนรูสูงกวากลุมปกติ แตไมมีปฏิสัมพันธระหวาง
รูปแบบการเรียนการสอนกับความชอบในการใชสมองซีกซายกับซีกขวา นักเรียนที่ใชสมองซีกซายและซีกขวา
มีผลการเรียนรูไมแตกตางกัน นักเรียนที่มีเพศตางกันมีผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และความคงทนในการเรียนรูไม
ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Hoge (2003 – 3884 - A) พบวาเทคนิคการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
ชวยสงเสริมและพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียนในระดับประถมไดอยางดี สอดคลองกับผลวิจัยของ
Tsai (2005 : 4454 - A) พบวานักศึกษาที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปรับปรุงดีขึ้น มีความพึงพอใจและมีความคงทนในความรูที่ดีกวานักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบปกติ
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูโดยคํานึงถึงการทํางานของสมองเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน กลุมรวมมือ แผนผังความคิด เกม นักเรียนจะทํากิจกรรม
รวมกับกลุมโดยในแตละกลุมจะคละความสามารถกัน แตละคนจะมีความถนัดตางกันแตทุกคนจะมีโอกาสได
ชวยเหลือเพื่อนในกลุมใหมีความสามารถใกลเคียงกันได นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผลรวมกันทํางานและนําเสนอผลงานกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในลักษณะของกิจกรรมที่
ใกลตัวทําใหมีความหมายในการเรียนรูจึงจําไดแมนยําและนําไปปรับใชกับประสบการณที่ใกลเคียงกันไดและ
จากการจัด กิจ กรรมแข งขั นเกมทําให นักเรี ยนมีความกระตือรือรน ในการเรีย นการทํา กิจ กรรมและการทํ า
ขอสอบเพื่อใหกลุมไดรับชัยชนะ เมื่อนักเรียนเรียนดวยความสุขสนุกสานจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ในการเรียนสูงขึ้นซึ่งตรงกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 233) ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงจะมีความพยายาม อดทน ทํางานมีแผน ตั้งระดับความคาดหวังไวสูงและพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดซึ่งในการสอนครูตองกระตุนใหกําลังใจผูเรียนใหรูสึกวาสามารถทํางานนั้นๆ ไดโดย
รูสึกวาไมบีบคั้นไมกดดันนักเรียนคิดและเชื่อวาตนเองมีโอกาสประสบผลสําเร็จไดโดยครูใชวิธีแบงงานหรือ
บทเรียนออกเปนตอนๆ หรือเปนหนวยยอยและใหฝกหัดทําทีละหนวยเมื่อเสร็จขั้นตอนหนึ่งแลวจึงฝกขั้นตอไป
จะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาไมยาก สวนการฝกทักษะตองสรางความมั่นใจใหนักเรียนมีกําลังใจและมี
แรงจูงใจในการฝกมากขึ้น การฝกหัดควรฝกหลาย ๆ อยางที่จําเปนสําหรับ การเรียนในหนวยนั้นๆ ซึ่งตรงกับ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT จึงทําใหนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอน
ดังกลาวมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น แตเนื่องจากทั้งสองวิธีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนการทํางานของ
สมองและมีกิจกรรมที่หลากหลายใกลเคียงกันจึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
และแบบ 4MAT มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหไมแตกตางกัน ประกอบกับ
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ดังนี้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL เปนการเรียนรูท่ีพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา
ไปพรอมๆ กัน โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริงโดยใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุมและผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ ผูเรียนจะ
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เกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนสามารถอธิบาย ชี้แจงตอบขอคําถามไดดีนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาการเรียนได
แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนรวมกับกลุม ซึ่งสอดคลองกับศรีกัญภัสสร รังสีบวรกุล (2555 : 58)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL เปนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองตาม
ธรรมชาติ เชน ในเรื่องการจัดประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับวิธีการทํางานของสมองแทนที่จะสอดคลองกับ
อายุ ชั้นเรียนหรือหองเรียนเพียงอยางเดียวเพราะเด็กอายุ 8 ปเทากันสมองอาจไมเหมือนกันก็ได ดังนั้นการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองในแตละชวงวัยอยางเหมาะสมจะกระตุนการเรียนรูตาม
แนว BBL ไดและยังชวยสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน มีโอกาสไดรับการพัฒนาระดับสติปญญาและวุฒิภาวะ
ทางอารมณสูงขึ้น และวิมลรัตน สุนทรโรจน (2554 : 61) ผลการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาใหตอบสนอง
การทํางานของสมองควรจัดบรรยากาศเชิงบวกใหผูเรียนเกิดความสบายใจ อารมณดีครูสอนมีอารมณขันนักเรียน
ไมกังวลอันเปนการเพิ่มโอกาสในการเรียนใหสูงขึ้น สิ่งที่จะใหนักเรียนเรียนรูตองเปนสิ่งที่นักเรียนสัมผัสไดมี
ความหมายสูง สื่อจะนํามาชวยใหผูเรียนสัมผัสไดจริง ระดับการสัมผัสมีทั้งการลงมือทําดวยแผนภาพและดวย
ภาษาสัญลักษณตางๆ ครูตองนําเสนอใหสอดคลองกับการสัมผัสไดของนักเรียนเมื่อนักเรียนไดสัมผัสเรื่องเดิม
ความรูสึกเดิมถาเปนความรูสึกทางบวกเกี่ยวกับชีวิตคนก็จะมีความหมายสูง การเรียนรูก็จะมีความหมายสูงขึ้น
นักเรียนก็จะนํามาใชไดทันที การทําซ้ําๆ จะทําใหเกิดความชํานาญการเรียนรูรวมกัน การอภิปรายโตแยงกัน
ทําใหสมองทํางานมากขึ้น พัฒนามากขึ้น ในบทเรียนตางๆ นักเรียนจะไดประสบการณจริงรูจักการคิดวิเคราะห
มีความรูที่แตกฉานในหลายแงมุม ครูผูสอนไดนําหลักการตามการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมาพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนทุกคนไดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหอยูสม่ําเสมอใหนักเรียนได
รับผิดชอบรวมกันในการสรางผลงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวยกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนไม
เบื่อหนายตอการเรียนและทํางานรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนเมื่อจัด
กิจกรรม ไดเหมาะสมก็จะกระตุนการเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแบบการเรียนของผูเรียนทั้ง 4 แบบ โดยผูเรียนแตละ
คนจะมีความถนัดในแบบการเรียนแตกตางกันไป ไดแก แบบที่ 1 ผูเรียนที่ถนัดใชจินตนาการ แบบที่ 2 ผูเรียน
ที่ถนัดการใชการวิเคราะห แบบที่ 3 ผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก และแบบที่ 4 ผูเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
นักเรียน ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง นักเรียนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นและ
นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดความรูหรือทักษะ (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 77) สอดคลองกับ เธียร
พานิช (2544 : 21) ผูเรียนแตละคนจะมีความถนัดในการใชสมองซีกใดซีกหนึ่งตางกันแตศักยภาพในการเรียนรู
ของมนุษยนั้น ขึ้นอยูกับการทํางานของสมองทั้งสองซีกอยางสอดประสานและการทํางานของสมองจะเปลี่ยน
ทุกๆ 60 – 90 นาที ถาซีกหนึ่งทํางานดีอีกดานหนึ่งจะจางครูจึงตองกระตุนใหเกิดความสมดุลของสมองทั้ง
สองซีกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู ดังนั้นนอกจากตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวยังตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองการทํางานของสมองจะทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกวาถูกทาทายไมนาเบื่อ แตจะเรียนดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตอเนื่องเปนเวลานาน
เนื่องจากเปนกระบวนการที่สอดคลองกับการทํางานของสมองเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติสงผลใหนักเรียนได
พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ยังได
คํานึงถึงความถนัดในการใชสมองทั้งสองซีกของผูเรียนจึงไดผนวกเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซาย – ซีกขวาเขา
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนแบงเปน 4 สวน 8 ขั้นตอนซึ่งทําใหผูเรียนได
สรางประสบการณการสอนที่มีความหมายเฉพาะตนมีการไตรตรองประสบการณเพื่อจะนําไปสูความคิดรวบ
ยอดไดเรียนรูจากการลงมือการปฏิบัติการสรางและวิเคราะหผลงานการเรียนรูดวยตนเองเกิดการคิดวิเคราะห
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และสังเคราะหไดอยางดวยรูปแบบการสอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัด
ประสบการณที่ชวยกระตุนการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาเพื่อใหสมองทั้งสองซีกที่มีการพัฒนาที่สมดุลเริ่ม
จากการบูรณาการประสบการณเดิมหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งที่เรียนเพื่อใหรูคุณคาของสิ่งที่เรียน การสรางความคิด
รวบยอด การปฏิบัติกิจกรรมและการเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตนและการประยุกตใชความรูจากการแลกเปลี่ยน
การเรียนรูที่ไดรับกับผูอื่นเพื่อขยายกรอบความคิดของนักเรียนใหกวางไกลออกไปการเรียนรูแบบ 4 MAT
มุงเนนการเรียนรูและการสอนใหมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยางเปนลําดับขั้นตอนตามวัฏจักรการเรียนรูที่สามารถ
ทําใหผูเรียนซึ่งมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกันไดมีโอกาสไดเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข
(วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2554 : 77) จึงทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4MAT มีความสามารถ
ดานการอานเชิงวิเคราะห และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผลจากการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT พบวา
สามารถพัฒนาความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนและสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตอการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้นทั้ง 2 วิธี ดังนั้นครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสามารถนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นอื่นๆ เพื่อสงเสริมการอานเชิงวิเคราะหได
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลโดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลใหผูเรียนได
เรียนรูตามความถนัดและสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ครูที่จะนํากิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
และแบบ 4MAT ไปใชจึงควรศึกษาและทําความเขาใจหลักการและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูผูสอนที่จะนําเอาแนวความคิดการจัดการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ไปใชให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวครูควรวางแผนและเตรียมตัวลวงหนาใหพรอมกอนทําการสอน ศึกษาและทําความเขาใจ
ผูเรียน การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนที่จะกระตุนความสนใจของผูเรียน จัดเตรียมสื่อและอุปกรณการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนใหเรียบรอย กิจกรรมและใบงานที่จัดใหนักเรียนควรมีความหลากหลาย
เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4MAT ครูควรชี้แจงขั้นตอนวิธีการเรียนรู
และกระบวนการวัดและประเมินผลใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.5 เนื้อหาที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเลือกใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของนักเรียน
1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ครูควรใชเวลาอยางตอเนื่องและ
สอนตามขั้นกิจกรรมการสอนจนครบทุกกิจกรรม
1.7 ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ในการศึกษาหาความรูสรางองคความรูดวยตนเองและกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกและรูจักแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเพื่อนําไปสูการอภิปรายและการสรุปที่ถูกตอง รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในการเรียนรู
1.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรใหคําแนะนํา ใหกําลังใจนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
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1.9 ครูควรสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมใหเปนไปตามหลักการ
ทฤษฎีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT สรางความเปนกันเองระหวางครูและนักเรียน
เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมพัฒนาและเสริมสรางสติปญญาใหกับผูเรียน
1.10 ครูควรสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.11 ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบอื่น
2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบอื่น
2.3 ควรวิจัยเปรียบเทียบความสามารถดานการอานเชิงวิเคราะหและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ
2.4 ควรวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT ไป
ประยุกตใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เชน คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร
เปนตน
2.5 ควรวิจัยเปรียบเทียบวิธีการสอนการอานเชิงวิเคราะหดวยรูปแบบการสอนแบบอื่นเพื่อนํามา
เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ผานการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL
และแบบ 4 MAT
2.6 ควรวิจัยเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูดานการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนที่ผาน
การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT
2.7 ควรนําแผนการจัดการเรียนรูการอานเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ BBL และแบบ 4 MAT แลวนําไปใชกับนักเรียนกลุมอื่นเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
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