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  การศึกษาวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
  ปีที่  6 โรงเ รียนบ้านวังท่าดี  ส�านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา 
  ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
	 	 A	Study	of	the	Active	Learning	Approach	through	Constructivism	Activities 

	 	 Performed	by	Students	to	Develop	their	Analytical	Thinking	Skills	of	grade	6 

	 	 student	at	Banwangtadee	School	in	Phetchabun	Primary	Educational	Service 

	 	 Area	Office	3

  ปฏวัิต ิ พุทธะศักดิ์เมธี1  และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์2

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	 (1)	ศกึษาวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือ 

พฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 (2)	 ประเมินประสทิธิผลวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์	 (3)	 ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้เชิงรุก	 ประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใ ช้ศึกษาและประเมินประสิทธิผลวิ ธีการเ รียน รู้แบบเชิง รุกโดยผู้ เ รียนสร้างความรู้ 

ด้วยตนเองฯ	 คือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัท่าดี	 ส�านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

เพชรบรูณ์	 เขต	 3	 จ�านวน	 42	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	 (1)	 แผนการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดย 

ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	 1–6 

สาระท่ี	 1:	 พทุธศาสนา	 (2)	 แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน	 (3)	 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองฯ	 (4)	 แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์	 และ	 (5)	 แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของนกัเรียน	สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลู	คือคา่เฉลี่ย	คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบคา่ท่ี

	 ผลการวิจัยท่ีส�าคญั	 พบว่า	 (1)	 ผลคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั	.05	(2)	ผลประเมินการเรียนรู้เชิงรุก	อยูใ่นระดบัมาก	(µ	=	3.21,	σ	=	0.25)	(3)	ผลประเมินทกัษะ 

การคดิวิเคราะห์	อยูใ่นระดบัมาก	(µ	=	 .26,	σ	=	0.30)	 (4)	การเรียนรู้เชิงรุกท่ีสร้างความรู้ด้วยตนเองท่ีสามารถ 

พฒันานกัเรียนให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์	 ประกอบด้วยขัน้กิจกรรมการเรียนรู้	 3	 ขัน้คือ	 (4.1)	 ขัน้น�า	 (4.2) 
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ขัน้สร้างความรู้	และ	(4.3)	ขัน้สรุป	และ	(5)	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนรู้เชิงรุกท่ี

สร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(µ	=	4.61,	σ =	0.32)		

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	ทกัษะการคดิวิเคราะห์	ประถมศกึษา

Abstract

	 The	objectives	of	this	doctoral	dissertation	were	to	(1)	develop	an	active	learning	approach 

through	 constructivism	 activities	 performed	 by	 students	 to	 develop	 their	 analytical	 thinking	 

skills,	 and	 (2)	 evaluate	 the	 effectiveness	 of	 the	 active	 learning	 approach.	 (3)	 evaluate 

regarding	 student	 satisfaction	 towardthe	 experimented	 active	 learning	 approach.	 The	 population 

and	 the	 sample	 group	 were	 42	 students	 in	 the	 6th	 grade	 of	 Banwangtadee	 School. 

The	 research	 instruments	 consisted	 of	 (1)	 learning	 management	 plans	 of	 Strand	 1:	 Buddhism, 

prepared	 for	 an	 active	 learning	 approach	 through	 constructivism	 activities	 performed 

by	 students	 to	 develop	 their	 analytical	 thinking	 skills,	 (2)	 pre	 and	 post	 knowledge	 tests 

(3)	 an	 observation	 form	 for	 assessing	 active	 learning,	 (4)	 rubric	 assessment	 for	 analytical	 

thinking	 skills,	 and	 (5)	 a	 questionnaire	 regarding	 student	 satisfaction	 toward	 the	 experimented 

active	learning	approach.		Means,	standard	deviations,	and	the	t	test	were	used	for	data	analysis.

	 The	main	findings	were	as	follows:	

	 1.	 The	 average	 score	 students	 gained	 from	 their	 knowledge	 test	 after	 learning	 was 

significantly	higher	than	before	at	the	level	of	0.05)	

	 2.	 The	 scores	 gained	 from	 assessing	 students’	 active	 learning	 through	 constructivism 

activities	to	develop	their	analytical	thinking	skills	were	at	the	high	level.	(µ	=	3.21,	σ	=	0.25)	
	 3.	The	scores	gained	from	assessing	students’	analytical	thinking	skills	development	were	at 

the	high	level.	(µ	=	3.26,	σ =	0.30)	
	 4.	An	active	 learning	approach	 through	constructivism	activities	performed	by	 students	 to 

develop	 their	analytical	 thinking	skills	consisted	of	 three	steps	as	 follows:	4.1)	 Introduction,	4.2) 

Knowledge	Construction	and	4.3)	Conclusion.

	 5.	The	average	score	of	student	satisfaction	toward	the	active	learning	through	constructivism 

activities	to	develop	their	analytical	thinking	skills	was	at	the	highest	level.	(µ	=	4.61,	σ =	0.32)

Keywords : Active	Learning	through	Constructivism	Activities,	Analytical	Thinking	Skills,	Primary	School
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1. บทน�า

	 วิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 เป็นวิธีการเรียนรู้ 

ท่ีผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์จากการได้ศึกษาแนวคิด	และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบเชิงรุก	(Active 

Learning)	 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 (Constructivism)	 และการคดิวิเคราะห์	 (Analytical	 Thinking	 Skill) 

ซึง่เป็นทฤษฎีด้านการเรียนรู้ท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง	 การเรียนรู้แบบเชิงรุก	 (Active	 Learning)	 เป็นกระบวนการจดัการ 

เรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 กระท�าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกบัสิ่งท่ี 

ได้กระท�าลงไป	 เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมตฐิานพืน้ฐาน	 2	 ประการคือ	 1)	 การเรียนรู้เป็นความ 

พยายามโดยธรรมชาติของมนษุย์	และ	2)	แตล่ะบคุคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั	โดยผู้ เรียนจะเปลี่ยน 

บทบาทจากผู้ รับความรู้	 (receive)	 ไปสูก่ารมีสว่นร่วมในการสร้างความรู้	 (co-creators)	 (Bonwell.	 1991,	Meyers 

and	Jones,	1991;	Fedler	and	Brent,	1996)	และการเรียนรู้โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	(Constructivism) 

ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางโครงสร้างทางปัญญาท่ีเกิดจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่	 เป็นการ 

จดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบตัจิริง	 (Authentic	 Tasks)	 ด้วยตนเอง	ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่ง 

ต่ืนตวั	 (Active)	 สร้างบรรยากาศทางสงัคมจริยธรรม	 (Socio	 Moral)	 ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี	 

(Balacheff,	1991;	Vygotsky,	1978;	Von	Glasersfeld,	1989)	สว่นทกัษะการคดิวิเคราะห์	 (Analytical	Thinking 

Skill)	 เป็นกระบวนการด้านความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาวา่สว่นยอ่ยของเหตกุารณ์เร่ืองราวหรือเนือ้หาตา่งๆ 

วา่ประกอบด้วยอะไร	 มีความส�าคญัอยา่งไร	 อะไรเป็นเหต	ุ อะไรเป็นผล	 (Bloom,	 1956)	 ทกัษะการคดิวิเคราะห์	 

ประกอบด้วย	 (1)	ทกัษะด้านการจ�าแนก	 (2)	ทกัษะด้านการจดัหมวดหมู	่ (3)	ทกัษะด้านการเช่ือมโยง	 (4)	ทกัษะ 

ด้านการสรุปความ	 และ	 (5)	 ทกัษะด้านการประยกุต์	 (Marzano,	 2001)	 จากทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีได้กลา่วมานี	้ 

ผู้ วิจัยจึงได้สัง เคราะห์แนวคิดทัง้สามให้กลายเป็นวิ ธีการเ รียนรู้แบบเชิง รุกโดยผู้ เ รียนสร้างความรู้ 

ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ส�าหรับการวิจยัในครัง้นี ้

	 โรงเรียนบ้านวงัทา่ดี	 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์	 เขต	 3	 ได้รับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ)	 รอบท่ี	 2	 ปี	 ในปี 

พ.ศ.	 2551	 โดยได้รับการเสนอแนะในด้านการจดัการเรียนการสอนวา่	 ควรสง่เสริมผู้เรียนให้มีศกัยภาพด้านการคดิ 

วิเคราะห์	คดิสงัเคราะห์	มีวิจารณญาณ	คดิสร้างสรรค์	และมีจินตนาการ	และผลการประเมินมาตรฐานท่ี	4	พบวา่ 

ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสงัเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดสร้างสรรค์	 คิดไตร่ตรอง	 

และมีวิสยัทศัน์	 อยูใ่นระดบัท่ีต้องพฒันาคือ	 มีคา่เฉลีย่เทา่กบั	 2.89	 ซึง่ต�า่กวา่คา่มาตรฐานอ่ืนท่ีมีคา่เฉลีย่สงูกวา่ 

อยูใ่นระดบั	3.00	(ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา	(สมศ),	2551)	และในขณะเดียวกนั 

การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวงัทา่ดี	 ยงัไมป่ระสบผลส�าเร็จเทา่ท่ีควร	 จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ในปีการศกึษา	2555	ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเป้าหมายกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน	 กลุม่สาระการเรียนรู้	 สงัคมศกึษา	 ศาสนา	 และวฒันธรรมพบวา่	 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ยงัต�่ากวา่คะแนนเป้าหมายท่ีตัง้ไว้	 (เป้าหมาย	 75.00	 ผลสมัฤทธ์ิ	 73.62	 ต�่ากวา่เป้าหมาย	 -1.38)	 และจากผล 
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การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-Net)	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ปีการศกึษา	2555	พบวา่	คะแนน 

เฉลี่ยระดบัโรงเรียนต�่ากวา่คา่เฉลี่ยของระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา	และระดบัชาติ

	 ผู้ วิจยัมีความต้องการท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีคณุภาพสงูขึน้	 จึงได้สงัเคราะห์ให้เกิดวิธีการ 

เรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	 ผ่านสาระท่ี	 1	 

พระพทุธศาสนา	 กลุม่สาระสงัคมศกึษา	 ศาสนาและวฒันธรรม	 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์	 โดยมีความเช่ือมัน่วา่	 วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกดงักลา่วนีจ้ะสามารถพฒันาให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง	 และสามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่นกัเรียนได้	 จึงได้ท�าการศกึษาโดยน�าโรงเรียน 

บ้านวงัท่าดี	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์	เขต	3	มาเป็นกรณีศกึษา

2. ขัน้ตอนการศกึษา

 2.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง

	 	 ประชากรท่ีใช้ศกึษา	 และประเมินประสทิธิผลวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์คือ	 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัทา่ดี	 ปีการศกึษา	 2555 

จ�านวน	 42	 คน	 ท�าการสุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีสุม่แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 คือน�าประชากรทัง้หมดมา

เป็นกลุม่ตวัอยา่ง

 2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั		ได้แก่

	 	 2.1	แผนการจดัการเรียนรู้	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	วิชาพระพทุธศาสนา	

	 	 2.2	แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	วิชาพระพทุธศาสนา	

	 	 2.3	แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	วิชาพระพทุธศาสนา	

	 	 2.4	แบบประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	วิชาพระพทุธศาสนา	

	 	 2.5	 แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์

 2.3 ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ และการน�าไปใช้

	 	 2.3.1	แผนการเรียนรู้	สาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	

	 	 	 2.3.1.1	ศกึษาเนือ้หา	สาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และ 

วฒันธรรม	จากหนงัสือเรียน	เอกสารประกอบการเรียน	ฯลฯ	

	 	 	 2.3.1.2	การจดัท�าแผนการเรียนรู้	สาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	จ�านวน	6	แผน	ได้แก่	 

พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีเป็นศาสนาประจ�าชาติ	 พุทธประวัติ	 และชาดก	 หลักธรรมน�าชีวิต	 พุทธสาวก 

และชาวพทุธตวัอยา่ง	 หน้าท่ีชาวพทุธ	 และมรรยาทชาวพทุธ	 และ	 ศาสนพิธีและวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา 

ในแตล่ะแผนการเรียนรู้	ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้	3	ขัน้คือ	(1)	ขัน้น�า	(2)	ขัน้สร้างความรู้	และ(3)	ขัน้สรุป	
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	 	 	 2.3.1.3	 การหาคณุภาพเคร่ืองมือ	 ผู้ วิจยัน�าแผนการจดัการเรียนรู้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความถกูต้อง	 น�ากลบัมาปรับปรุงแก้ไข	 แล้วน�าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร	 และ 

การสอน	จ�านวน	3	คน	ตรวจสอบคณุภาพและความเท่ียงตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity)	โดยหาคา่ดชันีความ 

สอดคล้อง	IOC	และคา่	IOC	อยูร่ะหวา่ง	0.67-1.00	ซึง่ถือวา่มีคณุภาพทกุข้อ	แล้วน�าไปใช้กบันกัเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี	6	โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง	จ�านวน	14	คน	เป็นเวลา	6	สปัดาห์	น�าข้อบกพร่องท่ีพบมาปรับปรุงแก้ไข 

ให้มีความชดัเจนและสมบรูณ์

	 	 	 2.3.1.4	 การน�าแผนการเรียนรู้ไปใช้สอน	 ผู้วิจยัน�าแผนการเรียนรู้ไปใช้สอนนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัทา่ดี	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์	 เขต	3	จ�านวน	 

42	คน	 เป็นเวลา	6	สปัดาห์	แตล่ะแผนการเรียนรู้ใช้ระยะเวลาในการสอนในชัน้เรียน	3	ชัว่โมง	และนอกชัน้เรียน 

ส�าหรับการค้นคว้า	1	ชัว่โมง	

	 	 2.3.2	แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน	หน่วยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	สาระท่ี	1	 

พระพทุธศาสนา

	 	 	 2.3.2.1	ศกึษาเนือ้หาสาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนาและ 

วฒันธรรม	จากคูมื่อการสอน	หนงัสือเรียน	เอกสารประกอบการเรียน	

	 	 	 2.3.2.2	จดัท�าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนหลงัเรียน	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	-	6	และ 

ก�าหนดประเดน็	 เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการคดิวิเคราะห์	 ทัง้	 5	 ด้าน	 คือ	 (1)	 ทกัษะด้านการจ�าแนก 

(2)	 ทกัษะด้านการจดัหมวดหมู	่ (3)	 ทกัษะด้านการเช่ือมโยง	 (4)	 ทกัษะด้านการสรุปความ	 (5)	 ทกัษะด้านการ 

ประยกุต์

	 	 	 2.3.2.3	 การหาคณุภาพเคร่ืองมือ	 ผู้วิจยัได้น�าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน	 และ 

หลงัเรียนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม	น�ากลบัมาปรับปรุงแก้ไข	 แล้วน�าไป 

ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล	 จ�านวน	 3	 คน	 ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา	 (Content	 Validity) 

โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง	 IOC	 ระหว่างวตัถุประสงค์กับข้อค�าถาม	 ค่า	 IOC	 อยู่ระหว่าง	 0.67	 –	 1.00 

ซึง่ถือว่ามีคณุภาพทกุข้อ	 แล้วน�าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านไร่ 

ขอนยางขวาง	 จ�านวน	 14	 คน	 เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่	 (Reliability)	 โดยใช้ค่าความเช่ือมัน่ของ	 Ruder- 

Richardson	20	(KR20)	ได้ค่าความเช่ือมัน่	0.78	แสดงว่าแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่สงู	

	 	 	 2.3.2.4	 การทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน	 ผู้ วิจยัน�าแบบทดสอบความรู้ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนไปใช้ทดสอบความรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัท่าดี	 ในแต่ละ 

หน่วยการเรียนรู้	หน่วยการเรียนรู้ละ	10	 ข้อ	10	คะแนน	และข้อทดสอบหลงัเรียน	หน่วยการเรียนรู้ละ	10	 ข้อ 

10	คะแนน	
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	 	 2.3.3	แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	สาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	

	 	 	 2.3.3.1	ศกึษาเนือ้หาสาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และ 

วัฒนธรรม	 และก�าหนดประเด็น	 เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้	 ใช้การประเมินแบบรูบิค	 (Rubric 

Assessment	for	Active	Learning	Behaviours)	

	 	 	 2.3.3.2	 การจดัท�าแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้	 ใน	 5	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านการ 

วางแผนการศกึษาค้นคว้า	2)	ด้านการเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้	3)	ด้านการน�าเสนอข้อค้นพบ	4)	ด้านการอภิปราย 

ซกัถาม	และ	5)	 ด้านการสรุปองค์ความรู้	สงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนทัง้ในชัน้เรียน	และนอกชัน้เรียน 

ทัง้เป็นรายกลุม่	และรายบคุคล	

	 	 	 2.3.3.3	 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 ผู้ วิจัยน�าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม	 น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบรูณ์	 แล้วน�าไป 

ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล	 จ�านวน	 3	 คน	 ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา	 (Content	 Validity) 

โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง	 IOC	 ระหว่างเกณฑ์การสงัเกตพฤติกรรมกับเกณฑ์การให้คะแนน	 ค่า	 IOC 

อยูร่ะหวา่ง	0.67	–	1.00	ซึง่ถือวา่มีคณุภาพทกุข้อ	

	 	 2.3.4	แบบประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6	สาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	

	 	 	 2.3.4.1	ศกึษาเนือ้หาสาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และ 

วฒันธรรม	 และก�าหนดประเดน็	 เกณฑ์การประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์	 ใช้การประเมินแบบรูบคิ	 (Rubric 

Assessment	for	Analytical	Thinking	Skills)	

	 	 	 2.3.4.2	การสร้างแบบประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	ประกอบด้วย	 (1)	ทกัษะด้าน 

การจ�าแนก	 (2)	 ทกัษะด้านการจดัหมวดหมู่	 (3)	 ทกัษะด้านการเช่ือมโยง	 (4)	 ทกัษะด้านการสรุปความ	 และ 

(5)	ทกัษะด้านการประยกุต์	

	 	 	 2.3.4.3	 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ	 ผู้ วิจัยน�าแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม	 น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 

แล้วน�าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล	 จ�านวน	 3	 คน	 ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา	 (Content 

Validity)	 โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง	 IOC	 ระหว่างเกณฑ์การสงัเกตพฤติกรรมกับเกณฑ์การให้คะแนน 

คา่	IOC	อยูร่ะหวา่ง	0.67	–	1.00	ซึง่ถือวา่มีคณุภาพทกุข้อ	

	 	 	 2.3.4.4	 การประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	 ผู้วิจยัน�าแบบประเมินทกัษะการคดิ 

วิเคราะห์ไปใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัท่าดี	 จ�านวน	 42	 คน	 ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	1	–	6
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	 	 2.3.5	 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียน 

สร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี	 1	 –	 6	 สาระท่ี	 1	 พระพทุธศาสนา 

ประเมินเม่ือสิน้สดุการศึกษาวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการ 

คดิวิเคราะห์แล้ว

	 	 	 2.3.5.1	ศกึษาเนือ้หาสาระท่ี	1	พระพทุธศาสนา	กลุม่สาระสงัคมศกึษา	ศาสนา	และ 

วฒันธรรม	 และก�าหนดประเด็น	 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

โดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	

	 	 	 2.3.5.2	 การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่วิธีการเรียนรู้เชิงรุก 

โดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 ใน	 5	 ขัน้	 ได้แก่	 (1)	 ขัน้เตรียมความพร้อม 

(2)	 ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ	 (3)	 ขัน้สร้างความรู้ด้วยตนเอง	 (4)	 ขัน้คดิวิเคราะห์	 และ	 (5)	 ขัน้วดัและประเมินผล 

แบบประเมินเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่	 (Rating	 Scale)	 ของ	 Likert’s	 ก�าหนดคา่คะแนนเป็น	 5	 ระดบั	 

คือ	1	=	น้อยท่ีสดุ		2	=	น้อย		3	=	ปานกลาง		4	=	มาก	และ		5	=	มากท่ีสดุ

	 	 	 2.3.5.3	 การหาคณุภาพเคร่ืองมือ	 ผู้ วิจยัน�าแบบประเมินความพงึพอใจเสนออาจารย์ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบเนือ้หา	 น�ากลบัมาปรับปรุงแก้ไข	 แล้วจงึน�าเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและ 

ประเมินผล	 จ�านวน	 3	 คน	 ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา	 (Content	 Validity)	 โดยหาค่าดชันีความ 

สอดคล้อง	 IOC	 (Index	 of	 Item-Objectives	 Congruent)	 โดยมีคา่	 IOC	 อยูร่ะหวา่ง	 0.67	 -	 1.00	 ซึง่ถือวา่ 

มีคณุภาพทกุข้อ	 แล้วน�าไปทดลอง	 (Try	 Out)	 กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านไรขอนยางขวาง	 จ�านวน	 14	 คน	 ท่ีไมใ่ช ่

กลุม่ตวัอยา่ง	และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความชดัเจนและสมบรูณ์

	 	 	 2.3.5.4		การเก็บข้อมลู	ผู้วิจยัน�าแบบประเมินความพงึพอใจไปให้นกัเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนบ้านวงัทา่ดี	 จ�านวน	 42	คน	 ได้ประเมินความพงึพอใจของตนเองท่ีมีตอ่วิธีการจดัการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	แล้วน�ามาแปรผล

 2.4. สถติทิี่ใช้ในการวจิยั	คือ

	 	 สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัคือ	คา่เฉลี่ย	คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และคา่สถิต	ิt	test

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยั และการอภปิรายผล

	 3.1	 วิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 สาระท่ี	 1 

พระพทุธศาสนา	 ผลการวิจยัท่ีพบวา่	 วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะ 

การคดิวิเคราะห์	 ท่ีสามารถพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคดิวิเคราะห์	 ประกอบด้วยขัน้ตอนการเรียนรู้	 3	 ขัน้คือ 

(1)	ขัน้น�า	 (2)	ขัน้สร้างความรู้	และ	(3)	ขัน้สรุป	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทิศนา		แขมมณี	(2545),	นวลจิตต์ 

เชาวกีรติพงศ์	 (2545),	 Bonwell	 and	 Eison	 (1991),	 Meyers	 and	 Jones	 (1991),	 Bonwell	 and	 
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Sutherland	 (1996)	 และ	 Schenker,	 et	 al.	 (1996),	 ท่ีกลา่ววา่	 การเรียนรู้แบบเชิงรุก	 เป็นการเรียนรู้ท่ีมุง่ลด 

การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสูผู่้ เรียน	 ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตักิิจกรรมท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 

สะท้อนความรู้ท่ีได้รับจากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้กบัเพ่ือน	 ด้วยกระบวนการ	 ด้านการพดู	 การฟัง 

การอ่าน	 การเขียน	 และสร้างความรู้ท่ีมีความหมายด้วยตนเอง	 ได้พฒันาการคิดวิเคราะห์	 คิดสงัเคราะห์ 

การประเมินผล	และการน�าไปใช้

	 3.2	 การประเมินประสิทธิผลวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะ 

การคดิวิเคราะห์	ปรากฏผล	ดงันี ้

	 	 3.2.1	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั 

ทางสถิตท่ีิระดบั	 .05	 ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ	 Brandes	 and	 Ginis	 (1986)	 ท่ีกลา่ววา่	 การจดัการ 

เรียนรู้เชิงรุก	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท�ากิจกรรมตา่งๆ	 โดยมีครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 

และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะการพดู	 การฟัง	 การอา่น	 การเขียน	 สะท้อนแนวคดิและความรู้ท่ีได้จากการ 

ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้	 และสอดคล้องกบัค�ากลา่วของ	 Bonwell	 (1995)	 ท่ีกลา่ววา่การเรียนรู้เชิงรุกท�าให้ 

ผู้ เรียนได้พฒันาการคดิระดบัสงูในการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์และประเมินผลการน�าไปใช้	 Good	 (1973)	 กลา่ววา่ 

การคดิวิเคราะห์	 เป็นการคิดอยา่งรอบคอบตามหลกัของการประเมิน	 และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ	 อษุณีย์ 

เทพวรชยั	 (2542)	 ท่ีพบว่า	 นกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห์แตกตา่งกบันกัศกึษากลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	 0.05	 และ 

งานวิจัยของ	 พรรณนิภา	 กิจเอก	 (2550)	 ท่ีพบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีเจตคติ 

ท่ีดีกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตอิยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 นอกจากนีพ้บว่า	 การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์	 และ 

สามารถน�าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ไปใช้ในการท�าแบบทดสอบหลงัเรียน	 ซึง่ชว่ยสง่ผลให้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรียน	 ผลงานวิจยัท่ีผ่านมาเป็นจ�านวนมากได้แสดงให้เห็นว่า 

การเรียนรู้แบบเชิงรุกส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ	 ของผู้ เรียนสงูขึน้	 (อษุณีย์	 เทพวรชยั, 

2542;	ศริิพร	มโนพิเชษฐวฒันา,	2547;	วนัเพญ็	ค�าเทศ,	2549;	พรรณนิภา	กิจเอก,	2550;	ศราวฒิุ	ขนัค�าหม่ืน	, 

2553;	Wilke,	2003;	Orhan	and	Ruhan,	2007;	Sokolove	and	Blunck,	2008)

	 	 3.2.2	 ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์	 พบว่า	 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 3.21,σ	 =	 0.25) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ล�าดับท่ี	 1	 คือ	 ด้านสรุปองค์ความรู้อยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 3.62, 

σ	 =	 0.19)	 ล�าดบัท่ี	 2	 ด้านการวางแผนการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดบัมาก	 (µ	 =	 3.62,	 σ =	 0.25) 

ล�าดบัท่ี	 3	 ด้านการอภิปรายซกัถาม	 อยูใ่นระดบัมาก	 (µ	 =	 3.39,	 σ	 =	 0.16)	 ล�าดบัท่ี	 4	 ด้านการเรียนรู้ 
ตามท่ีวางแผนไว้อยู่ในระดับปานกลาง	 (µ	 =	 2.88,	 σ	 =	 0.17)	 และล�าดับท่ี	 5	 ด้านการน�าเสนอ 
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ข้อค้นพบอยู่ในระดบัปานกลาง	(µ	=	2.81,	σ	=	0.17)

	 	 3.2.3	 ผลการประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	 วิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วย 

ตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์	 พบว่า	 นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดบัมาก(µ	 =	 3.26,	 

σ	 =	 0.30)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	 คะแนนการประเมินทกัษะการคดิวิเคราะห์	 ล�าดบัท่ี	 1	 คือการสรุป 

ความอยูใ่นระดบัมาก	 (µ	 =	 3.56,	 σ =	 0.06)	 ล�าดบัท่ี	 2	 การประยกุต์	 อยูใ่นระดบัมาก	 (µ	 =	 3.44, 

σ	=	0.30)	ล�าดบัท่ี	3	การจ�าแนก	อยูใ่นระดบัมาก	(µ	=	3.40, σ	=	0.34)	ล�าดบัท่ี	4	การเช่ือมโยงอยูใ่นระดบัมาก 

(µ	=	3.06,	σ	=	0.45)	และล�าดบัท่ี	5	การจดัหมวดหมู	่อยูใ่นระดบัปานกลาง	(µ	=	2.86,	σ	=	0.51)	
	 	 3.2.4	 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้าง 

ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 พบวา่	 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	 (µ	 =	 4.61,	 σ	 =	 0.32) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบวา่	 คะแนนความพงึพอใจด้านเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

(µ	=	4.74,	σ =	0.84)	ด้านทบทวนความรู้เดมิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(µ	=	4.67,	σ	=	0.57)	ด้านสร้างความรู้ด้วย 

ตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(µ	=	4.63,	σ	=	0.49)	ด้านวิเคราะห์ความรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(µ	=	4.58,	σ	=	0.05)	
และด้านวดัและประเมินผล	อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(µ	=	4.53,	σ	=	0.45)

4. รูปแบบวธีิการเรียนรู้ที่ค้นพบจากการวจิยั

	 ผู้วิจยัค้นพบรูปแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีสามารถน�าไปประยกุต์ใช้	ดงันี	้

	 4.1	 การเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 ประกอบด้วย 

กิจกรรมการเรียนรู้	3	ขัน้ตอน	คือ	ขัน้น�า	(Introduction)	ขัน้สร้างความรู้	(Knowledge	Construction)	และขัน้สรุป	 

(Conclusion)	

	 4.2	 การเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์	 วิชาพระพทุธ 

ศาสนา	ในขัน้ตอนการสร้างความรู้	(Knowledge	Construction)	ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความรู้	4	กิจกรรม	

สามารถพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคดิวิเคราะห์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ประกอบด้วย	

	 	 4.2.1		การศกึษาค้นคว้า	(Study)	สามารถพฒันาผู้เรียนให้เกิดทกัษะการจ�าแนก	(Classification)	

	 	 4.2.2	การสรุปรวมความรู้ด้วยตนเอง	(Self	Conclusion)	ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความรู้ 

4	 กิจกรรมสามารถพฒันาผู้ เรียนให้เกิดทกัษะการจดัหมวดหมู่	 (Categorization)	 และทกัษะการสรุปความ 

(Conclusion)

	 	 4.2.3	 การน�าเสนอความรู้ในกลุม่	 (Group	 Sharing)	 สามารถพฒันาผู้ เรียนให้เกิดทกัษะการ 

เช่ือมโยง	(Transfer)	

	 	 4.2.4	 การน�าไปปฏิบัติ	 (Practice)	 สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดทักษะการสรุปความ 

(Conclusion)	และทกัษะการประยกุต์	(Application)	
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