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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
(Active learning) ระหวา่งกอ่นเรยีนกบัหลงัเรยีน และหลงัเรยีนเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 กลุม่ตวัอยา่งที่
ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จำานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟสิกิส ์แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะหว์ิชาฟสิกิส ์สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน และการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว ผลการวิจัย 
สรุปได้ ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน 
ทีไ่ดรั้บการสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรกุ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน และหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับ
การสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเชิงรกุ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน และหลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 
70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the learning achievement of grade 

10 students in physics on work and energy using active learning before and after learning 
with 70 percent criterion. 2)  study the analytical thinking of grade 10 students in physics on 
work and energy using active learning before and after learning with 70 percent criterion. The 
sample was one classroom consisted of 44 tenth-grade students from Darasamutr School 
in the second semester of 2020 using cluster random sampling. The research instruments 
were active learning lesson plan, learning achievement in physics test, analytical thinking 
in physics test. The statistics used for analyzing the collected data were means, standard  
deviation, dependent sample t-test and one-sample t-test. The results findings were  
summarized as follows: 

1. The learning achievement scores of grade 10 students in physics on work and 
energy using active learning after learning was higher than before learning and significantly 
higher than 70 percent criterion at.05 level.

2. The analytical thinking scores of  grade 10 students in physics on work and  
energy  using active learning after learning was higher than before learning and  
significantly higher than 70 percent criterion at .05 level.

Keywords:  Active learning, leaning achievement, analytical thinking

บทนำา
ความก้าวหนา้ทางวทิยาศาสตรม์บีทบาท

ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดล้อมเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาท
เริ่มต้นของการพัฒนานี้มาจากการศึกษา ซึ่ง
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าวจึง
เกดิการปฏรูิปการศกึษารวมถงึปฏิรปูกระบวนการ

เรยีนรู ้(กณุฑร ีเพช็รทวพีรเดช, 2550: 20) ซึง่การ
จดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรน์ัน้มจีดุเนน้เพือ่
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่
ทัดเทียมกับนานาชาติและได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีการเช่ือมโยงระหว่างความรู้และกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ผ่านการทำากิจกรรมที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะศตวรรษที่ 21 (สสวท, 
2561) 
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วิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ ป็ นวิ ช า วิ ท ย า ศ า สต ร์
แขนงหนึ่งที่มีความสำาคัญ โดยศึกษาเกี่ยวกับ 
ความจริงในธรรมชาติเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ และ
ผลของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
ถ้าหากจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เชื่อม
โยงหลักการทางฟิสิกส์เข้ากับชีวิตประจำาวัน
ได้จะทำาให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาฟิสิกส์
ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น (สสวท, 2552: 5)  
แต่ที่ ผ่ านมานั้นพบว่าการจัดการเ รียนการ
สอนรายวิชาฟิสิกส์ยังไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องจากว่าการจัดการเรียน 
การสอนวิชาฟิสิกส์ในทุกระดับของประเทศไทย
ยั ง เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แบบบ ร ร ย า ย 
และท่องจำาเน้ือหาตามหนังสือ หรือเอกสาร
ประกอบการเรยีน (อศัวรัฐ นามะกนัคำา, 2550: 1)  
และจากรายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2558-2561 มีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ 
ดังนี้ 33.40, 31.62, 29.37 และ 30.51 ตาม
ลำาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน), 2558-2561) และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ของโรงเรียนดาราสมุทร มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
32.12, 29.61, 29.53 และ 29.88 ตาม
ลำาดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่าร้อย
ละ 50 สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียนของนักเรียนต่ำ า  เนื่องจากว่าข้อสอบ  
O-NET ประกอบด้วยข้อสอบที่ เ น้นการคิด
วเิคราะหร์ว่มดว้ย (ปนดัดา หสัปราบ, 2557: 11) 
แต่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนมาก
ในรายวิชาฟิสิกส์ยังคงเป็นแบบบรรยายท่องจำา
เนื้อหา สูตรสมการ ทำาให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์เท่าท่ีควร และจากการที่ได้สัมภาษณ์ 

ครูบุญธรรม ผดุงศักด์ิชัยกุล ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า สาระการ
เรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน เป็นสาระที่มี
เนื้อหาค่อนข้างมาก และมีความซับซ้อน ครู
ส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย นักเรียนไม่ค่อย
ได้ลงมือปฏิบัติ ในการทำากิจกรรม จึงทำาให้
เข้าถึงเนื้อหาได้ยากเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่
เป็นนามธรรมยากที่จะเข้าใจให้เป็นรูปธรรม  
จึ งส่ งผลทำา ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ า 
และยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วน
สำาคัญที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2562) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วเิคราะห ์พบวา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุ ชว่ย
ส่งเสริมการเรียนรู้ และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดย
ครูผู้สอนต้องลดบทบาทในการสอนเนื้อหาจาก
การสอนบรรยายเพียงอย่างเดียวเป็นการสอนที่
ทำาให้ผู้เรียนได้มีส่วนรวมในการเรียนมากขึ้น โดย
ผ่านการพูดคุย การเขียน การอ่าน การสะท้อน 
หรือการตั้งคำาถาม ทำาให้นักเรียนเห็นประโยชน์
จากการเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมใน
ห้องเรียน

นอกจากนี้ผู้ วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอน 
เทคนิคการสอนที่หลากหลายอยู่ภายใต้หลัก
การการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด การเรียนรู้แบบ
วิเคราะห์วีดีโอ การทดลอง เดินชมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความ
คิด การตั้ งคำ าถาม ส่งเสริมให้นัก เรียนได้  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และกระตุ้น
ให้ผู้ เ รียนมีความกระตือรือ ร้นในการเรียน 
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การจัดการเรียนแบบเชิงรุกนั้น มีขั้นตอนที่
สำาคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเร้าความสนใจ 
2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ขั้นอภิปรายและ
สรุป 4) ขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด โดยผู้วิจัยได้นำา
วธิกีารสอน เทคนิคการสอนดังกลา่วมาสอดแทรก
ในข้ันการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซึ่งการจัดการ
เรยีนรูแ้บบเชงิรกุเป็นการเรียนรูที้เ่น้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมในห้องเรียน 
ทำาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจาก
นีค้รผููส้อนไดต้ั้งคำาถามจากสถานการณท์ีน่กัเรยีน
พบเห็นในชีวิตประจำาวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีการ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์จากการตอบคำาถาม
และการทำากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา (2560) พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกช่วยส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลาธร 
วิเชียรรัตน์ (2558) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกโดยใช้เทคนิคการสอน ได้แก่ การอ่าน
แบบเชิงรุก การเขียนแบบเชิงรุก เกม และการ
ทดลอง ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และจากการที่ 
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาการวัดการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของบลูมและมาร์ซาโน พบว่า แนวคิด
ของมาร์ซาโนนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก
แนวคิดของบลูม ซึ่งมีความละเอียดชัดเจนใน 
การวัด มีความเป็นรูปธรรม ทันสมัย มีความน่า
สนใจ และเป็นการคิดโดยพิจารณาอย่างละเอียด
ถีถ่ว้นและตอ้งมีเหตุผล ผูว้จัิยจึงใช้การคิดวเิคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน เน่ืองจากว่าบริบท
เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน เป็น
เนื้อหาที่มีความซับซ้อนและมีเนื้อหาจำานวนมาก  
จึงจำาเป็นต้องใช้การวัดที่มีความละเอียด เพ่ือที่

จะส่ือความหมายของข้อคำาถามให้มีความชัดเจน
มากขึ้น

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะนำาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกมาใช้ใน
การสอน เพื่อที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคดิวิเคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 วชิาฟสิกิส ์เพือ่ชว่ยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและการคดิวเิคราะหข์องผู้เรยีนใหส้งูขึน้ และ
ชว่ยใหผู้้เรยีนไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อศึ กษาผลสัมฤท ธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง 
งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระหว่างก่อนเรียนกับ 
หลงัเรยีน และหลงัเรยีนเทยีบกบัเกณฑ์รอ้ยละ 70

2. เพือ่ศกึษาการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4 เรือ่ง งานและพลงังาน ทีไ่ดร้บั 
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรยีน และหลงัเรยีนเทยีบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย
1.  คะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2 .  คะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
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3. การคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและ
พลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. การคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและ
พลังงาน ที่ ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เ รียนรู้ แบบเชิ งรุก หลังเรียนสูงกว่า เกณฑ์ 
ร้อยละ 70

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2563 จำานวน 2 ห้องเรียน จำานวน 90 คน

กลุ่ มตั วอ ย่าง  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนดาราสมุทร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 1 ห้องเรียน 
จำานวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เพราะมีการจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน

ตัวแปรที่ศึกษ�

1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการคิดวิเคราะห์

เนื้อห�ที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 
เร่ือง งานและพลังงาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่4 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

แบ่งออกเปน็ 6 เรือ่ง ไดแ้ก ่งานเนือ่งจากแรงคงตวั, 
งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว, กำาลัง, พลังงานกล,  
การอนุรักษ์พลังงานกล และเครื่องกล

ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย

ดำาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2563 ใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 
2 คาบ ดำาเนินการทดลองสอน 14 คาบ และ
ทดสอบหลังเรียน 2 คาบ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนิน
การสอนเอง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง งานและพลังงาน 
จำานวน 6 แผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ข้ันเร้าความสนใจ โดยครูจะยกตัวอย่างของ
สถานการณ์ หรือใช้สื่อ รูปภาพ หรือเกม กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสงสัย 2) ขั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนลงมือปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้า
หาคำาตอบด้วยตนเอง 3) ขั้นอภิปรายและสรุป 
นักเรียนมีการนำาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับ
จากการทำากจิกรรมและสรปุความคดิรวบยอดจาก
สิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 4) ข้ันไตร่ตรอง
สะท้อนคิด นักเรียนจะนำาข้อมูล หรือความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้สู่การนำาไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ยนวิ ช า ฟิสิ กส์  เป็ นแบบทดสอบปรนั ย  
4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ ตามแนวคิดขอ
งบลูม และคณะฉบับปรับปรุง (Bloom, 2001  
อ้างถึงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2557: 13-25)  
ได้ แก่  การจำ า  ความ เข้ า ใจ  การปรั บ ใช้   
การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์  
โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า 
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ค่าความสอดคล้องระหว่างคำาถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ
วัดอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย 
อยู่ระหว่าง 0.24-0.67 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.22-0.61 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ตามวิธีโลเวทท์เท่ากับ 0.93

3. แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะหใ์นวชิา
ฟิสิกส์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 
20 ข้อ ครอบคลุมองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ 
5 ด้าน ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (ประพันธ์ศิริ  
สเุสารจั, 2556: 59-60) ได้แก ่ด้านการจัดจำาแนก
เปรยีบเทยีบ ดา้นการจดักลุ่ม ด้านการวเิคราะหข้์อ
ผิดพลาด ด้านการสรุปหลักการ และด้านการนำา
ไปใช้ โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
องค์ประกอบของการคิดวเิคราะหท์ีต่้องการวดัอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.39-0.78 ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-
0.74 และค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับตามวิธีโลเวทท์
เท่ากับ 0.89

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และแบบ
ทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์ ใช้เวลา  
2 คาบ

2. ดำาเนินการทดลองโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง งานและพลังงาน 
จำานวน 6 แผน ใช้เวลา 14 คาบ โดยผู้วิจัยจะเป็น
ผู้ดำาเนินการสอนด้วยตนเอง

3. ทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และแบบทดสอบวัด 

การคิดวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์ (ฉบับเดิม) ใช้เวลา 
2 คาบ

4. นำาผลคะแนนที่ ได้จากการตรวจ
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน 
วิชาฟิสิกส์ และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
วิชาฟิสิกส์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์  
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็น
อิสระกัน

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปท่ีี 4 วชิาฟสิกิส ์เรือ่ง 
งานและพลงังาน ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียนกับเกณฑ์ที่กำาหนด 
ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว

3. เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 วิชาฟิ สิกส์   
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าทีสองกลุ่มไม่เป็น
อิสระกัน

4. เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 วิชาฟิ สิกส์   
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียนกับเกณฑ์
ที่กำาหนดร้อยละ 70 โดยใช้สถิติการทดสอบ 
ค่าทีกลุ่มเดียว
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ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้

รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
(Active learning) ระหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่4 วชิาฟสิกิส์ เร่ือง งานและพลงังาน ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุ  
ก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

พฤติกรรม 
ก�รเรียนรู้

n
คะแนน

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t

P
 (1-tailed) SD ร้อยละ SD ร้อยละ

การจำา 44 4 0.93 0.93 23.25 3.36 0.61 84.00 43 14.56* .000

ความเข้าใจ 44 8 2.02 1.30 25.25 6.02 1.05 75.25 43 18.14* .000

การปรับใช้ 44 10 2.82 1.45 28.20 7.43 1.61 74.30 43 16.58* .000

การวิเคราะห์ 44 4 1.02 0.93 25.50 2.89 0.97 72.25 43 10.72* .000

การประเมิน 44 2 0.66 0.64 33.00 1.41 0.62 70.50 43 6.63* .000

การสร้างสรรค์ 44 2 0.61 0.62 30.50 1.55 0.55 77.50 43 7.83* .000

ภ�พรวม 44 30 8.07 2.45 26.90 22.66 1.94 75.53 43 38.72* .000
*p.05

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง 
งานและพลังงาน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านการจำา มีคะแนนเฉลี่ยร้อย

ละสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างสรรค์ ด้าน
ความเข้าใจ ด้านการปรับใช้ ด้านการวิเคราะห์ 
และด้านการประเมิน ตามลำาดับ

2 .  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียน 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 2
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ต�ร�ง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปทีี ่4 วชิาฟสิกิส์ เร่ือง งานและพลงังาน ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเชงิรกุ  
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

พฤติกรรม 
ก�รเรียนรู้

n คะแนนเต็ม
คะแนนเกณฑ์
ร้อยละ 70

หลังเรียน
df t

P
(1-tailed) S.D.

การจำา 44 4 2.8 3.36 0.61 43 6.10* .000

ความเข้าใจ 44 8 5.6 6.02 1.05 43 2.69* .005

การปรับใช้ 44 10 7.0 7.43 1.61 43 1.78* .041

การวิเคราะห์ 44 4 2.8 2.89 0.97 43 0.59 .279

การประเมิน 44 2 1.4 1.41 0.62 43 0.10 .462

การสร้างสรรค์ 44 2 1.4 1.55 0.55 43 1.76* .043

ภ�พรวม 44 30 21 22.66 1.94 43 5.67* .000
*p.05

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง 
งานและพลังงาน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ด้าน
การปรับใช้ ด้านความเข้าใจ ด้านการจำา และด้าน
การสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สว่นพฤตกิรรมการเรยีนรูห้ลงัเรยีนดา้น
การวเิคราะหแ์ละดา้นการประเมนิ มคีะแนนเฉลีย่ 
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอน 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3
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จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง งาน
และพลังงาน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสรุป 

หลักการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การจัดจำาแนกเปรียบ
เทียบ และการจัดกลุ่ม ตามลำาดับ

4. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียนเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70

ต�ร�ง 3 การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนการคิดวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 วชิาฟสิกิส ์
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เชิงรุก ก่อนเรียนและ
หลังเรียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

องค์ประกอบของ
ก�รคิดวิเคร�ะห์

n
คะแนน 

เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน
df t

P 
 (1-tailed) S.D. S.D.

การจัดจำาแนกเปรียบเทียบ 44 4 1.66 0.83 2.84 1.10 43 5.80* .000

การจัดกลุ่ม 44 4 1.11 0.92 2.82 0.97 43 8.55* .000

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 44 4 1.82 0.92 3.43 0.62 43 10.30* .000

การสรุปหลักการ 44 4 1.77 1.10 3.57 0.55 43 10.15* .000

การนำาไปใช้ 44 4 1.77 1.14 3.52 0.70 43 10.53* .000

ภ�พรวม 44 20 8.14 2.72 16.18 2.04 43 16.72* .000
*p.05
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จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง 
งานและพลังงาน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 4

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิด
วิเคราะห์ในแต่ละด้านเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ70 
พบวา่ ดา้นการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาด ด้านการสรปุ
หลกัการ และดา้นการนำาไปใช้ มคีะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนองค์ประกอบของการ
คิดวิเคราะห์ด้านการจัดจำาแนกเปรียบเทียบ ด้าน
การจัดกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

อภิปรายผล
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน หลังได้รับ 

การจัดการเรียนรูแ้บบเชงิรกุ สงูกว่ากอ่นเรียน และ
หลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานข้อ 1  
และ 2 ทั้งน้ีเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น สำ า คั ญ  โ ด ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทำาให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำา
กิจกรรมต่างๆ มีความหลากหลายของกิจกรรม 
มากขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำาวิธีการสอน 
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับแผนการจัดการ
เรียนรู้มาสอดแทรกในขั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
จำานวนทัง้หมด 6 แผน ดังนี ้แผนการจดัการเรยีนรู ้
ที่ 1 เรื่องงาน (การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกำาลัง (การเรียนรู้ 
แบบวิเคราะห์วิดีโอ และการเรียนรู้แบบแผน
ผังความคิด) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
พลงังานจลน ์(การทดลอง) แผนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่ 4 เรื่องพลังงานศักย์ (การทดลอง) แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานกล  

ต�ร�ง 4 การเปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 วิชาฟสิิกส ์
เรื่อง งานและพลังงาน ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

องค์ประกอบของ
ก�รคิดวิเคร�ะห์

n
คะแนน

เต็ม
คะแนนเกณฑ์
ร้อยละ 70

หลังเรียน
df t

P
(1-tailed) SD

การจัดจำาแนกเปรียบเทียบ 44 4 2.8 2.84 1.10 43 0.25 .403

การจัดกลุ่ม 44 4 2.8 2.82 0.97 43 0.12 .451

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 44 4 2.8 3.43 0.62 43 6.71* .000

การสรุปหลักการ 44 4 2.8 3.57 0.55 43 9.34* .000

การนำาไปใช้ 44 4 2.8 3.52 0.70 43 6.86* .000

ภ�พรวม 44 20 14 16.18 2.04 43 7.10* .000
*p.05
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(เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ 6 เรื่องเครื่องกล (การเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรยีนรูแ้บบวเิคราะหว์ดิโีอ และเกม) ซึง่เปน็กจิกรรม 
ที่มีการจัดกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันเป็นการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์โดยผา่นการพูด การเขยีน 
การอภิปราย ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียน สนุกกับการเรียน และการที่นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้นจะช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจและจดจำาไดน้านขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and 
Johnson, 1997 อ้างถึงใน บัญญัติ ชำานาญกิจ, 
2549: 3) ที่ว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีได้ผลน้ัน ควรจัดกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้สมาชิกทุก
คนได้มีโอกาสช่วยเหลือกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Petty (2004: 1) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กัน ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
มากกว่าการท่ีผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการ
บรรยายเพยีงอยา่งเดียว และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Silberman (1996: 1) ที่ว่าการเรียนนั้นถ้า
นักเรียนเพียงได้ยิน นักเรียนจะลืม ถ้านักเรียน
ได้เห็นนักเรียนจะจำาได้ แต่ถ้านักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Abhiyan (2008: 15) พบว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนั้นมีการเรียนรู้ผ่าน
กจิกรรมต่างๆ เชน่ การแสดงความคิดเหน็ การนำา
เสนอ การลงมอืทำา และทำาใหผู้เ้รยีนสามารถจดจำา
ความรูไ้ดม้ากคดิเปน็รอ้ยละ 70-90 เมือ่เวลาผา่น
ไป 2 สัปดาห์ ซ่ึงการลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้ 
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจอย่างมคีวามหมาย ทำาให้
นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่คงทน

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้  
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ด้านการจำา  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการ
สร้างสรรค์ ด้านความเข้าใจ ด้านการปรับใช้  

ดา้นการวิเคราะห ์และด้านการประเมนิ ตามลำาดับ  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้มีการลงมือ
ปฏิ บั ติ ม า ก ก ว่ า ก า รฟั ง เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว 
นักเรียนสามารถจดจำาได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้
นักเรียนได้ร่วมกันทำางานเป็นกลุ่ม สมาชิกทุก
คนภายในกลุ่มมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุหงา วัฒนะ (2546: 30-34)  
ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างมีความหมายนั้น โดยมีการร่วมมือ 
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ครูต้องลดบทบาท
ในการสอน และลดการให้ความรู้แก่นักเรียน
โดยตรง แต่ไปเพิ่มที่กระบวนการและกิจกรรม
ที่จะทำาให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และ
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
โดยด้านการปรับใช้มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกช่วยส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความต้ังใจและมีส่วนร่วมใน
การเรียน นักเรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมาเชื่อมโยงปรับใช้ในวิชา
ฟิสิกส์ นอกจากนี้นักเรียนได้เรียนรู้การทำางาน
เป็นกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือ
กัน และช่วยกระตุ้นนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนระดับอ่อนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
กลา้คดิ กลา้แสดงความคดิเหน็มากขึน้ สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ บรุนเนอร์ (Bruner อ้างถึงใน  
สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548: 214) ซึ่งกล่าวว่า  
การเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือกระทำาทำาให้เกิด
การเรียนรู้ได้มากที่สุด และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ วันเพ็ญ คำาเทศ (2549) ที่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุกของเลสไล ดี ฟิงค์ 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา 
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 
70

2. นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ในวิชา
ฟิสิกส์  เรื่อง งานและพลังงาน หลังได้รับ 
การจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ สงูกวา่กอ่นเรียน และ
หลงัเรยีนสงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนัียสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 3 
และ 4 ทั้ง น้ี เ น่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงครูผู้สอน
ได้ใช้คำาถามกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสงสัย 
ต้องการค้นคว้าหาคำาตอบ และทำาให้สนใจ
เรียนมากขึ้น โดยคำาถามที่ใช้ถามนักเรียนนั้น 
จะเปน็คำาถามประเด็นเกีย่วกบัสถานการณใ์นชีวติ
ประจำาวันที่นักเรียนคุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
สามารถนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ เนื่องจากว่า
เปน็การนำาประสบการณเ์ดมิมาเปน็พ้ืนฐานในการ
คิดและตอบคำาถาม โดยครูจะสอดแทรกคำาถาม
ระหวา่งการทำากจิกรรมทีใ่ช้การจดัการเรยีนรูแ้บบ
เชงิรกุ เพ่ือใหนั้กเรยีนไดใ้ช้การคิดวเิคราะหใ์นการ
แสวงหาความรูม้ากกวา่การสอนแบบบรรยายเพียง
อย่างเดียว ทำาให้การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
สูงขึ้น และจากแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
ของมาร์ซาโนที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดทักษะ
การคดิวเิคราะห์ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดจำาแนก
เปรียบเทียบ 2) การจัดกลุ่ม 3) การวิเคราะห์ข้อ
ผิดพลาด 4) การสรุปหลักการ 5) การนำาไปใช้  
โดยนักเรียนมีการสืบค้นหาข้อมูลในประเด็นท่ี
น่าสงสัยด้วยตนเองและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคดิกบัเพือ่นภายในกลุม่ นกัเรยีนสนุกทีไ่ด้ทำา
กจิกรรมร่วมกบัเพือ่นในห้องเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (ทิศนา แขมมณี, 2548: 

14) ทีก่ลา่วว่า การคดิเกดิข้ึนไดจ้ากการเสรมิสรา้ง 
ด้วยประสบการณ์เดิมเช่ือมกับประสบการณ์ใหม่
ที่ถูกค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติ เมื่อนักเรียน 
ได้รับการกระตุ้นด้วยคำาถามนักเรียนจะมีการ
สืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกันย่อมทำาให้เกิดความคิดใหม่ๆ และ
เป็นการสนับสนุนการสืบค้นองค์ความรู้ให้กว้าง
ขว้างมากยิ่งข้ึน และส่งผลให้นักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์ที่สูงขึ้น

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการคิด 
วิ เคราะห์  ก่อนเ รียนและหลังเรียน พบว่า 
ดา้นการสรปุหลกัการ มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมา 
คอื ดา้นการนำาไปใช ้ดา้นการวเิคราะหข์อ้ผดิพลาด  
ด้านการจัดจำาแนกเปรียบเทียบ และด้านการ
จัดกลุ่ม ตามลำาดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ 
กันระหว่างนักเรียนจนสามารถนำาความรู้ที่ได้
ไปสรุปเป็นความคิดรวบยอด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศักดา ไชกิจภิญโญ (2546: 12-15) 
ทีก่ล่าวว่า การทีผู้่เรยีนหาความหมายและทำาความ
เข้าใจด้วยตนเอง หรือร่วมกับเพื่อนในการสืบค้น  
หาคำาตอบ ร่วมอภิปราย ร่วมนำาเสนอและ
สรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน และสอดคล้อง 
กับแนวคิดของ สเวลเลอร์ (Sweller, 2006) 
ท่ีกล่าว ว่า การจัดการเรียนรู้ แบบเ ชิงรุกมี
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตื่นตัวกระตือรือร้น 
ด้านการรู้คิดมากกว่าการฟังครูสอนในห้องเรียน
และการท่องจำา และจากผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์หลังเรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยด้านการสรุป 
หลกัการ มคีะแนนเฉลีย่สงูทีสุ่ด ทัง้น้ีเนือ่งจากการ
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จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกช่วยให้นักเรียนได้มีการ
เชือ่มโยงความรูเ้ดมิเขา้กบัความรู้ใหมผ่า่นการตอบ
คำาถามในใบกจิกรรม ใบงาน นกัเรยีนมกีารสบืค้น
หาข้อมูลด้วยตนเองส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านเน้ือหาความรู้ 
จากใบความรู้ และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย นำา
ข้อมูลที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม 
หลังจากนั้นนักเรียนออกมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน
ทำาให้นักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้  
ทำาให้ด้านการสรุปหลักการเป็นด้านที่นักเรียน
ทำาได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุษณีย์ 
เทพวรชัย (2542) ที่ว่าการจัดการเรียนแบบ
เชิงรุกจะเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่ผู้เรียน 
มีอิสระทางด้านความคิดในการทำากิจกรรม และ
สามารถนำาความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมาเชื่อม
โยงกับเร่ืองที่เรียนจึงทำาให้กลุ่มทดลองเกิดการ 
คิดวิเคราะห์ที่สูง 

นอกจากนี้เมื่อทำาการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของบลูมเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการ
วิจัยพบว่า นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแตกต่างจากผลการ
วิจัยการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน  
พบวา่ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนเป็นข้อสอบที่
มีการจำาแนกด้านองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์
ที่มีความชัดเจนวัดผลได้ละเอียดมากกว่าแนวคิด
ของบลูม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์
ศริิ สุเสารัจ (2556: 82) ทีว่า่การคดิวเิคราะหต์าม
แนวคิดของบลูมและมาร์ซาโนมีความคล้ายคลึง 
โดยบลูมได้นำาเสนอในรูปหลักการอย่างกว้างๆ 
แต่มาร์ซาโนจะแสดงรายเอียดที่ชัดเจนให้เห็น

รูปของกิจกรรมและการนำาไปใช้ปฏิบัติ และท้ังน้ี
อาจเนื่องมาจากจำานวนข้อสอบการคิดวิเคราะห์
ของบลูมมีข้อสอบจำานวนน้อย เนื่องจากว่าผู้วิจัย
ได้ออกแบบจำานวนข้อสอบด้านการคิดวิเคราะห์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแต่ละแผน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้ผล
นั้นมีความคลาดเคลื่อนได้ จากข้อมูลที่กล่าวข้าง
ต้นสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น และช่วยให้
นักเรียนได้โต้ตอบแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดย
อาศัยความรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บรูเนอร์ (Bruner, 
1961) ที่ว่าผู้เรียนเริ่มต้นเรียนรู้จากการกระทำา
จงึจะสามารถจนิตนาการหรอืคดิได ้เปน็การเรยีน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถจากพื้นฐาน
ความรู้เดิมเชื่อมความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีจาก
การปฏบิตัแิละความตอ้งการของผูเ้รยีนโดยผูเ้รยีน
จะนึกถึงสิ่งที่กำาลังปฏิบัติ และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศิริชัย รุจิดามพ์ (2562: 103) พบว่า 
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ฮอร์โมนพืช หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัย
ไปใช้

1.1 การจัดการเรียนรู้ แบบเชิ ง รุก
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีเทคนิคการสอน 
ที่หลากหลาย ครูจึงต้องศึกษาขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้และเป้าหมายให้มีความชัดเจน เลือก
กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนโดย
พจิารณาทีเ่นือ้หาวชิา สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน 
ระยะเวลาที่ทำากิจกรรม และบริบทของโรงเรียน 
ที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยต่อไป

2.1 จากการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการจำาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละมากทีส่ดุ ซึง่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึการจดัการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกช่วยส่งเสริมด้านการจำา ดังน้ัน 
หัวข้อวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 
ในด้านความคงทนในการเรียนรู้

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกที่สอดคล้องกับทักษะที่สำาคัญในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 อื่นๆ เช่น ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การแก้ปัญหา เพราะเป็นทักษะที่จำาเป็นในสังคม
ยุคปัจจุบันและอนาคต
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