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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา สร้าง ทดลอง และประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอบเขตการวิจัย
ประกอบด้วย ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 2 ห้อง จานวน 60 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 30
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก การคิดและกระบวนการคิด รูปแบบการเรีย นรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และการประเมิน
โครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอน
วิชาความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบ
สัมภาษณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
แบบบันทึกการการสนทนากลุ่ม แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ ส่งเสริมทักษะการคิด แบบประเมินคู่มือ
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบวัดทักษะการคิด แบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบสอบถามการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิง
รุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และแบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ทาให้ได้แนวทางการร่างรูปแบบ
การเรียนรู้ เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการเรียน ขั้นตอนการเรียน และขั้นตอน
หลังการเรียน
2. รู ป แบบการเรี ยนรู้เชิ งรุก ที่ ส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด วิ ชาความเป็ นครู ส าหรั บนั กศึ กษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี 5 ขั้นตอน หรือ POSSE Model ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อ มและ
ทบทวนความรู้เดิม (P) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางปัญญา (O) ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล และ
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การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (S) ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ (S) และขั้นตอนการประเมินผลงาน (E) พบว่า มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งโดยรวมและในทุกองค์ประกอบ
3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด นักศึกษามีทักษะการคิดสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดทั้ง
5 ขั้นตอน โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับขั้นตอนทาให้สามารถเข้าใจเนื้อหา
ในบทเรียนง่ายขึ้นและเกิดทักษะการคิดจากการลงมือปฏิบัติจริงในการทากิจกรรมและสรุปผลด้วยแผนผังการคิด
(Mind map) ร่วมกันและหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุกที่ ส่งเสริมทั กษะการคิด ด้วยแบบสอบถามกั บ
นัก ศึก ษา ผลการศึ กษา พบว่า นั กศึ กษามี ความคิ ดเห็ น ต่อ รูป แบบการเรีย นรู้เชิ งรุก ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู พบว่า การ
ประเมินด้านปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการ
ประเมินด้านผลการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ วิธีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อ
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เ กิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประเมินด้านพฤติกรรม พบว่า
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งก่อนการลงมือทางาน
นักศึกษามีการวางแผนในการทางาน มีการแบ่งการทางานภายในกลุ่มของตนเอง และด้านการประเมินผลลัพธ์ ตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริห าร อาจารย์ ในกลุ่ ม วิชาชี พ ครู และอาจารย์ ผู้ ส อนวิชาความเป็ น ครู จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้
คาสาคัญ : รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการคิด ความเป็นครู

Abstract
The objectives of this research were to study, construct, try out, and evaluate the
implementation of the active learning model that promotes thinking skills in a professional
teachers course managing for students of the faculty of education of Phetchabun Rajabhat
University. The research framework was as follows: the population of the study was 60 first-year
students from 2 sections, majoring in general science at the faculty of education, Phetchabun
Rajabhat University, studying in the first semester of academic year 2017. By using cluster random
sampling, the samples of this study were 30 first-year students majoring in general science at the
faculty of education, Phetchabun Rajabhat University, studying in the first semester of academic
year 2017 . The data resources included the literature relating to the concepts of the active
learning model development, an active learning model that promotes thinking skills, a project
evaluation, experts having an experience in higher education, experts having an experience in
teaching a professional teachers course in the education curriculum from the Northern Rajabhat
universities group, and students of the faculty of education at Rajabhat university. The research
instruments were an interview form of the active learning model that promotes thinking skills, an
interview form of the active learning that promotes thinking skills, a questionnaire relating to the
guidelines of learning management that promotes thinking skills, a focus group record form, an
evaluation form of the active learning model that promotes thinking skills, an evaluation form of
the professional teachers course handbooks, a thinking skills test, an interview form of the
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implementation of the active learning model, a questionnaire of the implementation of the
active learning model that promotes thinking skills, and a questionnaire of the opinion towards
the implementation outcome of the active learning model. The data were analyzed by mean,
standard deviation, t-test dependent, F-test, and content analysis. The findings were as follows:
1. Regarding the study of the development of the active learning model that promotes
thinking skills in a professional teachers course managing for students of the faculty of education
at Phetchabun Rajabhat University, the literature analysis, interviews and questionnaires yielded
guidelines of making the outline of the development of an active learning model that promotes
thinking skills which consists of 3 steps: Pre-learning step, learning step, and Post-learning step.
2. The active learning model that promotes thinking skills in a professional teachers
course managing for students of the faculty of education at Phetchabun Rajabhat university
consists of 5 steps, namely Preparing and reviewing pre-existing knowledge (P), Organizing
cognitive activities (O), Studying and collecting the data with diverse learning resources (S),
Summarizing the knowledge (S), and Evaluating works (E). or called POSSE model From the
quality examination it revealed that the model was extremely appropriate both in respective
aspect and in the overall.
3. Regarding the try-out result of the active learning model that promotes thinking skills
in a professional teachers course implementing with the samples, it indicated that students’
thinking skills after learning was higher than before learning at the significant level of .01. The
result from the study of the developed 5 steps by interviewing students indicated that the
sequence learning management help understand the lesson contents better, thinking skills
derived from doing activities by themselves and cooperatively drawing the conclusion by using
the mind map. After implementing the active learning model, the students’ opinion towards the
active learning model was at high level.
4. Regarding the result of the implementation evaluation of the development of the
active learning model that promotes thinking skills in a professional teachers course, in terms of
reaction evaluation aspect, it revealed that the students’ opinion towards the model
implementation was at high level. When analyze the learning evaluation aspect, it was found that
the students have learned how to plan before having authentic practice in order to sequentially
solve the problems which this could lead to having critical thinking consequently. In terms of
behavior evaluation, the result showed that the students’ self-responsibility as well as
responsibility towards others has become higher. They were more open-minded. Before
completing the works, the students have planned beforehand and assigned the works among the
group members. In terms of results evaluation aspect, according to the administrators, lecturers
of professional teacher division, lecturers of professional teacher course, open-ended
questionnaire, and interviews, it was found that the developed active learning model could be
practically applied to learning management in professional teacher division, faculty of education,
Phetchabun Rajabhat University.
Keyword : Model Active Learning, Thinking Skills, Professional Teachers
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บทนา
รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น แนวทางการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับการสอนแบบโครงงาน ซึ่งวิธีการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อมัลติมีเดียที่ท้าทายเพื่อดึงดูดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนรู้และมีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนอยู่ตลอดเสมอ ดังนั้นการเรียนรู้เชิงรุกทาให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และเกิดมุมมองที่หลากหลายจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม (ชนาธิป พรกุล, 2559, น. 154) และจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการจัดการเรียนการสอนพบปัญหาที่
สาคัญคือ นักศึกษาขาดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับทักษะการแก้ปัญหาและการนาไปใช้
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนกลุ่มมาตรฐานวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จึงสนใจ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสาหรับวิชาความเป็นครูให้มีความ
เหมาะสมและแก้ปัญหานักศึกษาขาดความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับทักษะการแก้ปัญหาและการนาไปใช้ ซึ่งทักษะ
การคิด การแก้ปัญหาถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สาคัญสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. เพื่อสร้าง และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่ งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ มี ทั ก ษะการคิ ด หลั งสู งกว่ า ก่ อ นได้ รั บ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีทักษะการคิดหลังได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สูงกว่าร้อยละ 75
3. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีทักษะการคิดหลังได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู แตกต่างกัน จาแนกตามระดับ
ทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียนการสอน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัย ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่
กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2) การเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยความคิดและใช้
ทักษะทางปัญญาเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ เมื่อลงมือปฏิบัติมีความตระหนักรู้ถึงกระบวนการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
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เพื่อให้เกิดทักษะการคิด และมีการวัดผลและการประเมินผลทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียน
สามารถตรวจสอบตนเองได้ 3) ทักษะการคิดและกระบวนการคิด ได้แก่ แนวทางการเรียนการสอนด้วยกระบวน
การคิดซึ่งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เช่น ทฤษฎี
พหุปัญญาหรือทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ การใช้ทฤษฎีเหล่านี้ต้องคานึงถึงเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ก่อน จึงเลือกแนวทางการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด จากรูปแบบ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด 4) รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่สาคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญ แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด ใน 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 5) การประเมินโครงการ ได้แก่ การประยุกต์แนวคิดการประเมินโครงการ
ของ Kirkpatrick ใน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) ด้านการเรียนรู้ (Learning) ด้านพฤติกรรม
(Behavior) และด้านผลลัพธ์ (Results) และ 6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
1. แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 เอกสารแนวคิด และงานวิจัยต่างๆ
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาความ
เป็นครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
1.3 นัก ศึ กษาคณะครุศ าสตร์ ชั้น ปี ที่ 2 จ านวน 480 คน จากมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ กลุ่ม ภาคเหนื อ
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสอนวิชาความเป็นครู
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1970, p. 607-610) จานวน 214 คน และใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) ได้แก่ การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นชั้น และการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)
2. เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล โดยนั ด หมายการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ และ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง โดยให้นักศึกษาทาแบบสอบถามแนว
ทางการสอนวิชาความเป็นครู
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลที่เป็นตารา และเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4.2 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุป
เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะคิด
4.3 ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วสรุปเป็นแนวทางการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิช าความเป็น
ครู และแปลผลค่าเฉลี่ย
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบการเรี ย นรู้ เชิ งรุ ก ที่ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะการคิ ด
วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
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นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) แล้วทาการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องและเหมาะสม ดาเนินการดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
1.1 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านการสอนวิช าความเป็ น ครู จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ 8 แห่ ง
ทาหน้าที่ในการสร้างรูปแบบซึ่งจัดทาเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 ท่าน ทาหน้าที่ในการตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของรูปแบบ
ซึ่งจัดทาเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอน
2. เครื่องมือวิจัย
2.1 แบบบันทึกการการสนทนากลุ่ม (Focus group) และเครื่องบันทึกเสียง สาหรับใช้ในการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) เพื่อสร้างรูปแบบ
2.2 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรง (Content validity) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item –
Objective Congruence: IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การสร้ า งรู ป แบบ โดยการจั ด สนทนากลุ่ ม (Focus group) มี ผู้ ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล จ านวน 8 ท่ า น
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง
3.2 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและสอดคล้องของรูปแบบ ใช้แบบประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 7 ท่าน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การสร้างรูป แบบ และคู่มื อการจัดการเรียนการสอน โดยการจั ดสนทนากลุ่ม (Focus group)
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
4.2 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ผลค่าเฉลี่ย
ขั้ น ตอนที่ 3 การทดลองใช้ แ ละศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด
วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 2 ห้อง จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1 ห้อง จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
random sampling)
2. เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
รายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้เดิม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางปัญญา ขั้นตอน
การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล และการใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ขั้ น ตอนการสรุป องค์ ค วามรู้ และขั้ น ตอนการ
ประเมินผลงาน ซึ่งเนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความเป็นครู ตามหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทาเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ
การวัดและประเมินผล
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2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะการคิด ซึ่งเป็นแบบกาหนดสถานการณ์
เกี่ยวกับการใช้ทักษะการคิด เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา จานวน 40 ข้อ มีลักษณะ
เป็นแบบปรนัย โดยตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Content validity) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน พบว่า มีค่า 0.60 – 1.00 เมื่อนาแบบวัดทักษะการคิดไปทดลอง (Try out) ใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 30 คน แล้วนามาหาคุณภาพ ได้แก่
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) มี
ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.20 – 0.73 และค่ าอ านาจจ าแนก (r) มี ค่ า อยู่ร ะหว่ าง 0.20 – 0.53 แล้ วน าไปปรั บ ปรุงแบบ
วัดทักษะการคิดให้มีความสมบูรณ์ และจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริงไป
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ดาเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.3.1 ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อศึกษาผลการใช้รู ปแบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
2.3.2 นาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรง (Content validity) ด้ ว ยการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
2.3.3 น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ รู ป แบบ ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม แล้วนามาหาคุณภาพ ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( – Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.89
2.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์ และใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ ดาเนินการดังนี้
3.1 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด
3.2 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ซึ่งจัดทา
เป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
3.3 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาแบบวัดทักษะการคิดหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1.1 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบู ร ณ์ ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบ วิ เคราะห์ โ ดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ที
(Dependent t- test)
4.1.2 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที
(one group t-test)
4.1.3 การเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ จาแนกตามระดับทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียน
การสอน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test)
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4.2 การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลค่าเฉลี่ย
4.3 การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 2 ห้อง จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1 ห้อง จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
random sampling) ซึ่งทาการประเมินด้านปฏิกิริยาตอบสนอง ด้านผลการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรม
2. แหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประเมินด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จานวน 5 คน
อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู จานวน 16 คน และอาจารย์ผู้สอนวิชาความเป็นครู จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งทา
การประเมินด้านผลลัพธ์
3. เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick
(1998 : 229) แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การประเมิน ด้านปฏิ กิริยาตอบสนอง เป็นแบบสอบถามความพึ งพอใจของนักศึกษาต่ อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 2 การประเมินด้านผลการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ และความรู้สึกจากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
ตอนที่ 3 การประเมินด้านพฤติกรรม เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อคาถามถึงความตั้งใจ
ที่จะนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการพัฒนาตนเอง
ตอนที่ 4 การประเมิ น ด้ า นผลลั พ ธ์ เป็ น แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ
ความสาคัญของรูปแบบ ต่อคณะครุศาสตร์ ต่อกลุ่มวิชาชีพครู และต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามรูปแบบของ Kirkpatrick
3.2 ศึกษาตารา และเอกสารเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน
3.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ครอบคลุม 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง ด้านผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์
3.4 น าแบบประเมิ น รูป แบบการเรี ยนรู้เชิ งรุก ที่ ส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด ตอนที่ 1 การประเมิ น ด้ า น
ปฏิกิริยาตอบสนองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Content validity) ด้วย
การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
3.5 น าแบบประเมิ น รูป แบบการเรี ยนรู้เชิ งรุก ที่ ส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด ตอนที่ 1 การประเมิ น ด้ า น
ปฏิกิริยาตอบสนอง ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปีที่ 2
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาตามวิธีของ Cronbach ( - Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.86
3.6 ปรับปรุงแบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู ให้มี
ความสมบูรณ์ และจัดทาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 นักศึกษาทาแบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ตอนที่ 1 ถึงตอนที่
3 ซึ่งเป็นการประเมินในด้านปฏิกิริยาตอบสนอง ด้านผลการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรม
4.2 ผู้บริห าร อาจารย์กลุ่ม วิชาชีพ และอาจารย์ผู้สอนในวิชาความเป็น ครู ทาแบบประเมิ น การใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ตอนที่ 4 ซึ่งเป็นการประเมินในด้านลัพธ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การประเมินใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
แปลผลค่าเฉลี่ย
5.2 การประเมินใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในด้านการประเมินด้านผลการเรียนรู้ การประเมินด้านพฤติกรรม และการประเมิน
ด้านผลลัพธ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย
1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาความเป็นครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ พบว่า ได้แนวทางในการร่างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการสอน ขั้นตอนการสอน และขั้นตอนหลังการสอน
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู
ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาคณะครุศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ พบว่า มี 5 ขั้ น ตอน เรี ย กว่ า POSSE Model
ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และทบทวนความรู้เดิม (Preparing and reviewing pre-existing
knowledge : P) คือ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสมองก่อนการเรียนรู้ และทบทวนความรู้เดิม เพื่อนาไปสู่การ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการคิดของตนเอง 2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางปัญญา (Organizing
cognitive activities : O) คือ ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย ท้าทาย ฝึกทักษะ
ในสถานการณ์ จ าลองที่ ก าหนดให้ และเหมาะสมกั บ เนื้ อ หา เน้ น ทั ก ษะการลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ประสบการณ์ ต รง 3) ขั้น ตอนการศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล และการใช้แ หล่ งเรีย นรู้ที่ ห ลากหลาย (Studying and
collecting the data with diverse learning resources : S) คือ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และนาความรู้มาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป เพื่อส่งเสริมกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 4) ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ (Summarizing the body of knowledge : S) คือ ผู้สอนควร
ส่ งเสริ ม การคิ ด ด้ วยผั งความคิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นสามารถแยกประเด็ น ย่ อ ย ๆ ได้ และสรุ ป องค์ ค วามรู้ได้ ชัด เจน
5) ขั้นตอนการประเมินผลงาน (Evaluating works : E) คือ ผู้สอนควรประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินทักษะ และ
ประเมินชิ้นงานของผู้เรียน ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ในทุกองค์ประกอบย่อยในคู่มือการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมิน ผล ผลที่ได้จากรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุด
ทุกองค์ประกอบ
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3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีทักษะการคิดหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.97 และ 33.83
คะแนน ตามลาดับ ผลดังตารางที่ 1 ถึง 4 และศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสรุปภาพรวม
จากการสั มภาษณ์ นั กศึก ษา พบว่า รูป แบบที่ พั ฒ นาขึ้น ท าให้ นั กศึก ษาได้ล งมื อ ปฏิ บั ติ จริง ซึ่ งก่ อนลงมื อปฏิ บั ติ
นักศึกษามีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่ม และมีการตรวจสอบตนเองจากการสรุปความเข้าใจ
ด้วย Mind map ส่งผลทาให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด และการสรุปภาพรวมจากแบบสอบถามนักศึกษา ความ
คิดเห็ นต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลังการใช้รูป แบบ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า
อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เป็นผู้ให้คาแนะนาในการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามากกว่าการสอนหน้าชั้น
เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้ครูในสถานศึกษาเป็นครูต้นแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ตรง
ตามลาดับ ซึ่งผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก แสดงดังตารางที่ 1 ถึง 4 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ที่ส่งเสริมทักษะการคิด สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ด้านทักษะการคิด
n
S.D.
D S.D.D
t
Sig.
𝑥̅
ก่อนการจัดการเรียนรู้
30
26.97
4.11
6.87 3.37
11.16
.00
หลังการจัดการเรียนรู้
30
33.83
3.76
p < .01
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 75
ด้านทักษะการคิด
n
k
S.D.
t
Sig.
𝑥̅
หลังการจัดการเรียนรู้
30
30
33.83
3.76
4.60
.00
p < .01
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก จาแนกตามระดับทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียนการสอน
ความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุม่
2
167.35
83.67
6.721
.004
ภายในกลุ่ม
27
336.15
12.45
รวม
29
503.50
p < .01
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของทักษะการคิดจาแนกตามระดับทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง
ทักษะการคิด
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
X
ระดับพื้นฐาน
31.00
1.81
6.57**
ระดับกลาง
32.81
4.76
ระดับสูง
37.57
**p < .01
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4. ผลการประเมิ น การใช้ รูป แบบการเรีย นรู้เชิ งรุก ที่ ส่งเสริม ทั กษะการคิ ด วิชาความเป็ น ครู ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประเมินการใช้รูปแบบ 4 ด้าน ผลพบว่า
4.1 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านปฏิ กิริยาการตอบสนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.37, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เนื้อหาสาระ (𝑥̅ = 4.47, S.D. = 0.51) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (𝑥̅ = = 4.23, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
4.2 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์ ด้านการเรียนรู้ พบว่า การที่ได้เรียนรายวิชานี้ทาให้ได้
เรียนรู้ วิธีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด
ทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณ ได้ เรี ย นรู้วิ ธี ก ารบริ ห ารงานภายในกลุ่ ม เพื่ อ ผลงานที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับและฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อื่น ในการอยู่ร่วมกั บคนอื่ นในสังคม และยังได้ เรียนรู้การสรุป องค์ค วามรู้ด้ วย Mind map ท าให้ เกิด มุ มมองที่
หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้น
4.3 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านพฤติกรรม พบว่า การที่ได้เรียนรายวิชานี้ นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น การยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งก่อนการลงมือทางาน
นักศึกษามีการวางแผนในการทางาน มีการวางแผนแบ่งการทางานภายในกลุ่มของตนเอง ซึ่งการทางานเป็นกลุ่มนั้น
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4.4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านลัพธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ในกลุ่ม
วิชาชีพครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาความเป็นครู จากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ พบผล ดังนี้
4.4.1 ความสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต่อคณะครุศาสตร์ (ผู้บริหารคณะ) โดยภาพรวม พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการสอนที่มีความเหมาะสม สามารถที่จะนาไปบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง
4.4.2 ความสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต่อกลุ่มวิชาชีพครู (อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพครู) โดยภาพรวม
พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าว มีความเหมาะสม สามารถนาไปบูรณาการในการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้
จะส่งผลให้ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการทากิจกรรมด้วยตนเอง
4.4.3 ความสาคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับ
นัก ศึก ษาคณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ เพชรบู รณ์ ต่ อนั ก ศึกษาคณะครุศ าสตร์ (อาจารย์ผู้ส อนรายวิชา
ความเป็นครู) โดยภาพรวม พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู เป็นการจัด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ ดีท าให้ นั ก ศึ กษาได้เรีย นรู้วิธีการวางแผนในการท างานให้ เป็ น ลาดั บ ขั้น ตอน แ ละ
นักศึกษากล้าลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ในการสรุป
องค์ความรู้ด้วย Mind map กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน กล้าซักถามสิ่งที่ตนเองไม่รู้

สรุปและวิจารณ์ผล
1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก โดยกระบวนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการสอน เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนทั้งในด้านการทบทวนความรู้เดิมและ
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การนากิจกรรมมาช่วยในการสร้างความพร้อมก่อนการเรียน ขั้นตอนการสอน เน้นการนากิจกรรมใหม่ๆ มาให้ผู้เรียน
ได้ลงมือทาจริง นาเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน โดยที่ผู้สอนทาหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ดาเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม และขั้นตอนหลังการสอน ผู้สอนใช้วิธีการวัดผล
และประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีควบคู่กันไป รวมทั้งเสนอให้มีการมอบหมายงานเพื่อให้ไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Learning by doing) ของ Dewey (1959, p. 254) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการ
กระทาซึ่งเป็นการลงมือทากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อ
ตนเอง แล้วจึงสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นกระบวนการพัฒนาการคิด ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget (2001,
p. 101) เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการทางสติ ปั ญ ญ าที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร อันเป็นผลจากผู้เรียนได้การลงมือทา ในทานองเดียวกัน Bloom (1971, p.
89) กล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นควรพั ฒ นาใน 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive Domain)
ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) และด้ า นจิ ต พิ สั ย (Affective Domain) ไปพร้ อ มกั น ทั้ ง 3 ด้ า น
ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติ ผลดังกล่าวยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุกัญญา งามบรรจง
(2559, น. 142) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ
ขั้นที่ 2 เลือกหัวข้อตามความสนใจเพื่อลงมือปฏิบัติตามโครงงาน ขั้นที่ 3 ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติงานและสะท้อนแก่นการเรียนรู้ และขั้นที่ 5 การยกระดับสู่คุณภาพวิธีการคิด
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด
ผู้วิจัยจัดทาขึ้นในรูปคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย
ความเป็นมาและความสาคัญ แนวคิดพื้นฐาน และการกาหนดองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล รวมทั้งการนาไปใช้ในขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เรียกว่า POSSE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและทบทวน
ความรู้เดิม (Preparing and reviewing pre-existing knowledge : P) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
ปั ญ ญา (Organizing cognitive activities : O) ขั้ น ตอนการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล และการใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย (Studying and collecting the data with diverse learning resources : S) ขั้นตอนการสรุปองค์
ความรู้ (Summarizing the knowledge : S) และขั้นตอนการประเมินผลงาน (Evaluating works : E) ซึ่งทั้ง 5
ขั้นตอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติในทุกขั้นตอนนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนามาประยุกต์เป็น
ชิ้นงานได้ สอดคล้องกับแนวทางของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งในเชิงทักษะต่าง
ๆ เพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา (ทิศนา แขมมณี, 2558 : 56) และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รว่ มกันด้วยการทากิจกรรมต่างจะ
ท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความกระตื อ รือ ร้ น ในการเรีย น ซึ่ งน าไปสู่ ก ารคิ ด ขั้ น สู งได้ (Brandes & Ginnis, 2013, p. 14)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสรวงพร กุศลส่ง (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการ รู้คิดสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การศึกษา
และเรียนรู้ด้วยตนเอง (Education self-learning) ขั้นที่ 2 การวางแผนและกาหนดเป้าหมาย (Planning and goal
setting) ขั้ น ที่ 3 การสร้ า งประสบการณ์ (Experience) ขั้ น ที่ 4 การน าความรู้ ไปใช้ (Applying) และขั้ น ที่ 5
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความคิด (Exchange knowledge and Ideas) ซึ่งเรียกว่า EPEAE Model และงานวิจัย
ของสมพร ทรั พ ย์ ส วั ส ดิ์ (2557 : 55) ซึ่ งได้ พั ฒ นากิ จ กรรมที่ ใช้ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้ว ย ขั้น ตอนเรีย นรู้ทั กษะทางวิท ยาศาสตร์ ขั้ น ตอนเผชิ ญ สถานการณ์ และเหตุ การณ์ จาลอง กฎทาง
วิทยาศาสตร์ เงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ เหตุการณ์อิสระ ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอน
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การประเมินผลงานทางวิทยาศาสตร์กับสถานการณ์กับชีวิตประจาวัน และผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ
เรี ย นรู้เชิ งรุ ก ที่ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะการคิ ด โดยรวมมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งในระดั บ มากที่ สุ ด ผลดั งกล่ า ว
เนื่องมาจากการนาเสนอรายละเอียดและองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดเพื่อนาไปสู่การนาไปปฏิบัติ แสดงถึงความเชื่อมโยงเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาและความสาคั ญ แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ซึ่งนาเสนอรายละเอียด
เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกั บงานวิจัยของอุษณีย์ เทพวรชัย (2557, น. 121)
ได้ การพั ฒ นารูป แบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ระดับปริญ ญาตรี โครงสร้างของรูปแบบ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ การทบทวนก่อนการเรียน การจัดกิจกรรมเชิงรุก การสรุปบทเรียนหรืองานที่
ได้ลงปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทางานของตนเอง และการประเมินผลงานร่วมกัน และผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องแนวคิด ของบุญ ส่ง หาญพานิช (2558, น. 122) ได้ เสนอรูป แบบการจัดการเรียนรู้เชิ งรุกจากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติควรประกอบด้วย การฟื้นคืนความรู้ การเข้าสู่บทเรียน การจัดกิจกรรมย่อย สรุปผลการเรียนรู้ และการ
วัด และประเมิ น ผล และการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ของรูป แบบโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ พบว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยสนับสนุน และเงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไปใช้
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู
สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีทักษะการคิดหลังสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
75 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ผลดั งกล่ า วแสดงให้ เห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า รู ป แบบการเรี ย นรู้เชิ งรุก ที่
พัฒ นาขึ้นสามารถส่งเสริมทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีคู่มือ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด นาเสนอรายละเอียดผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังกล่าวในแผน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือ ปฏิบัติในทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็น
เพี ย งผู้ แ นะน า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสรวงพร กุ ศ ลส่ ง (2558) พบว่ า รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ เชิ งรุก ที่
พัฒนาขึ้นสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05 ตามลาดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาทักษะการคิดหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกจาแนกตามระดับทักษะการคิดก่อนการจัดการเรียนการสอน พบว่า กลุ่มที่มีทักษะการคิดระดับพื้นฐาน
กับกลุ่มที่มีทักษะการคิดระดับสูงมีทักษะการคิดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาถึง
ทักษะการคิดหลังการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดจาแนกตามระดับ
ทักษะการคิดก่อนได้รับการจัดการเรียน พบว่า กลุ่มที่มีทักษะการคิดระดับพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยกว่า
ระดับกลาง และระดับกลางน้อยกว่าระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนไป มีการแบ่ง
การทางานภายในกลุ่มของตนเอง สามารถนาความรู้ที่ได้จากบทเรียนเดิมมาปรับใช้กับการเรียนในบทเรียนต่อไปได้
อย่างเข้าใจมากขึ้น การใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ และนักศึกษากล้าสรุปองค์ความรู้ด้วยแผนผัง
ความคิด (Mind map) และนาเสนองานหน้าชั้นเรียน ทั้งยังมีความเห็นว่าก่ อนลงมือปฏิบัติงานจริงมีการวางแผน
เป็นลาดับขั้นตอน มีความถี่สูงสุด รองลงมา คือ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและยอมรับความคิดเห็ นผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nelson & Crow (2014, p. 77) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกจะทาให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดยังส่งเสริมความสามารถในการวางแผน การเชื่อมโยงความรู้ ทักษะการนาเสนอ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยแผนผังความคิด (Mind map) ทักษะการทางานเป็นทีม และความรับผิดชอบ
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4. การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิชาความเป็นครู สาหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดั บ มาก ในด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในกลุ่ ม
การวิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วมาเชื่อมโยงโดยใช้แผนผังความคิด (Mind map) และการยอมรับข้อสรุปที่ได้จากการทา
กิจกรรมกลุ่ม ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัย ของอุษณีย์ เทพวรชัย (2557, น. 124) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้เชิงรุ ก โดยอิงแนวคิดการจัด
การเรียนรู้ เชิงรุก สาหรับนิ สิต พยาบาล ผลการทดลองพบว่า นิ สิตมี ความพึ งพอใจต่อการจั ดการเรียนการสอน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย คู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สถานที่ อุปกรณ์ รวมถึ งวิทยากรในการดาเนินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ
มาก ในด้านการเรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นลาดับขั้นตอน เรียนรู้ทักษะ
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ และได้เรียนรู้การใช้ทักษะการคิดเพื่อการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ตามลาดับ ผล
ดังกล่ า วมาจากขั้ น ตอนของ POSSE Model คื อ การจั ดกิ จ กรรมกระบวนการทางปั ญ ญา โดยผู้ ส อนออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย ท้าทาย ฝึกทักษะในสถานการณ์จาลองที่กาหนดให้ และเหมาะสมกับ
เนื้อหา เน้นทักษะจากการลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่บน
พื้ น ฐานทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ การสร้ างความรู้ ด้ ว ยตนเอง (Constructionism) หลั ก การส าคั ญ คื อ การเรี ย นรู้เป็ น
กระบวนการที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และทฤษฎีการเรียนรู้ ควรเป็นองค์รวมเน้นสถานการณ์จริง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Piaget (2001, p. 115) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถสร้าง
เสริมประสบการณ์จากการความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่ได้รับมา สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้มีความรู้ที่คงทน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และด้านผลลัพธ์ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ก ลุ่มมาตรฐาน
วิชาชีพครู และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นครู มีความเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒ นาขึ้นสามารถ
นาไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนในกลุ่ม มาตรฐานวิชาชีพครูได้ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และนักศึกษาได้
ค้นคว้าหาคาตอบจากการทางานด้วยตนเอง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด ตามลาดับ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
ของคนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2558, น. 23) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกมี
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น ผู้นาในองค์กร จะตัดสินใจเลือกรูปแบบไหนมาใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา แต่ผลของการนารูปแบบไปใช้ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อแก้ปัญ หาด้วยการใช้ทัก ษะทางปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และผลของ
กระบวนการจัดประสบการณ์นี้ เป็นผล การเรียนรู้ที่มีประโยชน์กับนักศึกษาสามารถนาความรู้ ทักษะการคิด เจตคติ
ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบการสอนเชิงรุกต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิด การแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดชั้นสูงอย่างเป็นระบบ จึงควรพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้รว่ มกับการสอนแบบโครงงานวิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเนื่อง
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