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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียน เพื่อหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
จัดการเรียนรู ้และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) ผ่านกิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่านการเขียน (Brainwriting) กรณีศึกษา
รายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ กลุ่มตัวอย่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 36 คน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มอดูลการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 4 มอดูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลัง
เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D. = 0.44)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีค่าประสิทธิภาพบทเรียน (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 85.01/83.33 และการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.31, S.D. = 0.10) แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้จริงและความรู้ที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอด และจะเป็น
ความรู้แบบ “รู้แล้วรู้เลย” เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือสกัดด้วยตนเอง  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การระดมความคิดผ่านการเขียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



Abstract 
 The purpose of this research was to create a learning management 
plan. To find the quality and efficiency of the learning management plan to 
compare learning achievements in learning management. and find learners' 
satisfaction in active learning (Active Learning) through writing brainstorming 
activities (Brainwriting) case Study of Pneumatics and Hydraulics Course at the 
vocational certificate level, 3rd year, semester 1, the academic year 2022, 
totaling 36 people after receiving learning activities using the teaching model 
of proactive learning management which has tools used in research including 
4 learning management modules a pre-learning and post-learning achievement 
test learning activities, exercises, and student satisfaction assessments including 
percentage, standard deviation and t-test The results of the research revealed 
that when the learners used the proactive learning management plan, the 
learners' learning achievement was significantly higher after learning than 
before learning at the .05 level. Lesson efficiency (E1/E2) was valuable. equal 
to 85.01/83.33 which is higher than the specified criterion and the results of 
the assessment of satisfaction with teaching and learning management are at 
a high level (�̅� = 4.67, S.D. = 0.44), indicating that learners can always create 
knowledge and existing knowledge. And it will be knowledge "I already know, 
I really know" because it is a body of knowledge that the learners can extract 
by themselves. 
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บทน า  
 การศึกษาในปัจจุบันนั ้นยังขาดความสามารถในการถ่ายทอดการเรียนรู้  การ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ การบรรยายหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนนั่งเรียน 
จดบันทึกตามนั้นไม่เพียงพอส าหรับเด็กในยุคปัจจุบันแล้ว และการเรียนการสอนแบบเดิมท า



ผู้เรียนขาดทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรวมไปถึงการพัฒนาของผู้เรียนในด้านการน าเสนอ            
การวางแผน การเขียนหรือจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ รวมไปถึงขาดการกล้าแสดงออกใน
ด้านอื่น ๆ การจัดการศึกษาควรปรับให้เท่าทันยุคสมัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด        
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 
ฉบับที่ 3 มาตรา 24 ที่ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติเป็นการจัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู ้ด้วย
ประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท า ได้ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ [1]  
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีความ
พร้อมอยู ่เสมอ ซึ ่งราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายการเรียนรู ้เช ิงรุกว่า หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและอย่างตื่นตัว 
[2] การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง    
ได้แสดงความคิดและน าเสนอมากกว่าเป็นผู้รับฟังความรู้จากครูเพียงอย่างเดียว [3] เมื่อน า
การจัดการเรียนรู ้เช ิงรุกมาผนวกกับการระดมความคิดผ่านการเขียน (Brainwriting)         
ซึ ่งออกแบบโดยผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการตลาดชาวเยอรมัน Bernd Rohrbach ในปี 1969        
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดแบบองค์รวม [4] เมื่อผู้เรียน
ระดมความคิดผ่านการเขียน (Brainwriting) ที่ดีจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม คิด เขียน 
อ่าน พูด อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือท า” (Learning by Doing) ที่
จะช่วยให้รู้ลึกและรู้จริง  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้ว ิจัยจึงมีแนวคิดสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกผ่าน
กิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
โดยการน าการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผนวกกับ การจัดการเรียนรู้แบบการเขียน
ด้วยสมอง (Brainwriting) เนื่องจากทั้งสองมีแนวทางสอดคล้องและส่งเสริมกัน คือ เมื่อ
ผู้เรียนมีทักษะการเขียนด้วยสมองที่ดี จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม คิด เขียน อ่าน พูด 
อย่างเป็นระบบขั้นตอน รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งท าให้นักเรียน



เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้นในระหว่างการลงมือปฏิบัติกิจกรรม และได้รับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่าน
การเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 2.  เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม
แบบการระดมความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์             
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม
แบบการระดมความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 4.  เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการ
ระดมความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Mayers and Jones [5] ได้ให้ความหมายของ Active Learning ไว ้ว่าเป็นการ

เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ มโนทัศน์ หรือทักษะใหม่ๆในการ
เรียนรู้ เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การสร้างสรรค์ การทดสอบ และการปรับปรุง
แก้ไขของผู้เรียน 
 Shenker et al., [6] กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู ้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทบาทการเรียนรู้ของตนเองมากกว่าการสร้างความรู้หรือ
ทัศนะใหม่ ๆ มาใช้โดยเป็นผู้รับฝ่ายเดียว การที่ผู้ใดกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองและน าไปสู่
การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนก าลังท าอยู่ 
 ภริมา วินิธาสถิตกุล และชนินันท์ แย้มขวัญยืน [7] แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในศตวรรษที่ 21 อาจจะมีการผสมผสานสื ่อการเรียนการสอน ( Instructional media)        
ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนโดยผู้สอนอาจ
ค านึงถึงการจัดประสบการการเรียนรู้ตามระดับความเป็นนามธรรม หรือที่เรียกกันว่า“กรวย
ประสบการณ์ (Cone of experience) ของเอ็ดการ์ เดล ซึ ่งแนวคิดดังกล่าวอธิบายว่า



ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุกย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้เชิงรับ 
 จากความหมายที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู ้แบบ 
Active Learning ในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียนที่
เรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง โดยผู้เรียนสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื ้อหาสาระโดยเชื่อมกับ
ประสบการณ์เดิมที่มี สามารถแยกแยะ ประเมิน คุณค่าเดิมและสร้างแนวคิดของตนเองซึ่ง
เรียกว่า มีการเรียนรู้เกิดขึ้นใหม่จากองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning นั้นจะเป็นความรู้ที ่ติดตัวผู้เรียนไปตลอด เพราะเป็นองค์
ความรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือสกัดด้วยตนเอง  
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดผ่านการเขียน (Brainwriting) 
 กัญญาภัทร กองสุวรรณ [4] 6-3-5 Brainwriting (หรือ 635 Method, Method 
635) เป็นเทคนิคการระดมสมองแบบกลุ่มมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือกระบวนการนวัตกรรม
โดยการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาโดย Bernd Rohrbach ซ่ึงเดิมตีพิมพ์ในนิตยสาร
การขายของเยอรมันAbsatzwirtschaft ในปี 2511 โดยประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 6 คนภายใต้
การดูแลโดยผู้ดูแลซึ่งจะต้องเขียน 3 แนวคิดในแผ่นงานเฉพาะภายใน 5 นาที หลังจากผ่าน
ไป 6 รอบ เทคนิคที่ถูกน าไปใช้ในภาคต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ในธุรกิจ, การตลาด, การออกแบบ
และการเขียนเช่นเดียวกับสถานการณ์ในชีวิตจริงในชีวิตประจ าวัน 
 Human Creativity Development (HCD) Innovation [8] 6-3-5 การระดมสมอง
เป็นรูปแบบเฉพาะของการระดมสมองผ่านสื่อพ้ืนฐาน ที่ว่าความส าเร็จของกระบวนการสร้าง
ความคิดนั้นพิจารณาจากระดับของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการเข้ากับข้อเสนอแนะของ
กันและกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคด้านความคิด
สร้างสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
 Tuxsa Blog [9] หลักของการใช้สมอง 6-3-5 เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา ดังนั้นจึงเรียนรู้
ได้ง่ายและรวดเร็ว ประเมินภูมิหลังที่แตกต่างกันที่เป็นไปได้ของผู้เข้าร่วม และหลีกเลี่ยง



ปัญหาการครอบง าเหนือคนเก็บตัว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรู้สึกอิสระมากขึ้นในการแสดงความคิด
ของตนเอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  กรอบแนวความคิดในงานวิจัย 
      ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกระบวนการเรียนรู้แบบแบบการระดม
ความคิดผ่านการเขียน [4] กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ และน าแนวคิดของ
ความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education : OBE)    
ที่เป็นการออกแบบทฤษฎีการศึกษาที่เน้นกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมาย 
(Goal) ที่สามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยตนเอง [10] ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ออกแบบการประเมิน ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย โดยกรอบแนวคิดของงานวิจัย
แสดงได้ดังรูปภาพที่ 1 
        

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 2.  ขอบเขตของการวิจัย 
      2.1  ขอบเขตด้านเน ื ้อหา ในการวิจ ัยคร ั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได ้อ ้างอิงหลักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ได้แก่ หลักการท างานระบบนิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์  ชนิดสัญลักษณ์โครงสร้างการท างานของอุปกรณ์  การอ่าน การเขียน
วงจร การต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ วงจรหน่วงเวลา       
วงจรควบคุมด้วยมือ วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ และการบ ารุงรักษาระบบนิวเมติกส์และ   
ไฮดรอลิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและท างานวิจัยทั้งสิ้น 4 มอดูล ดังนี้ 1) หลักก าร

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบแบบการ

ระดมความคิดผ่านการเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ที่ผ่านการ

ประเมินผลโดยผู้เชียวชาญ 5 ท่าน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

2. ผลการประเมินกิจกรรมของผู้เรียน 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 



เบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์ 2) วาล์วควบคุมทิศทาง 3) หลักการเขียนแผนภาพวงจรนิวเม
ติกส์พ้ืนฐาน และ 4) การจ าลองการท างานของระบบนิวเมติกส์ 
     2.2  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ในภาคการศึกษา 1/2565 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ านวน 36 คน 
     2.3  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ต้องศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ตัวแปร
ต้น แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ ทีผ่่านการประเมินผลโดยผู้เชียวชาญ 5 ท่าน ตัวแปรตาม 
คือตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผลการประเมินกิจกรรมของผู้เรียนและ
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ 
    2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาและท าการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ภาคเรียนที่ 1-2 ในปีการศึกษา 2565 
 3.  ขั้นตอนการวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรม
แบบการระดมความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ของ
ผู้เรียน 4 มอดูล และเครื่องมือทั้งหมดการวิจัยครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือดังนี้ 
 1.  สร้างแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ (Teaching / Learning approaches ) ของ
ผู้เรียน 4 มอดูล ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1) หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์ 2) วาล์ว
ควบคุมทิศทาง 3) หลักการเขียนแผนภาพวงจรนิวเมติกส์พื้นฐาน และ 4) การจ าลองการ
ท างานของระบบนิวเมติกส์ ซึ่งแต่ละมอดูลใช้เวลาในการเรียนการสอน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์/
มอดูล                    
 2.  สร้างแบบประเมินกิจกรรมของผู ้เรียน [8] เป็นการประเมินจากสภาพจริง 
(Authentic assessment) จึงจ าเป็นต้องมีการชี ้ชัดถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแยกหรือแบ่งผู้เรียนออกเป็นระดับตามความสามารถ การให้คะแนนแบบ
รูบริค (Scoring rubric) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic 
scoring rubrics)  
 3.  ข้อสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (Pre-test/ Post-test) เป็นรูปแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ/มอดูล รวมทั้งหมด 80 ข้อ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดการรู้ทางสถิติให้



ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าไปค านวณหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทั้ง 4 มอดูล งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประเมินผู้สอน/สภาพแวดล้อม 
จ านวน 10 ข้อ และส่วนที่ 2 ประเมินมอดูล/เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน จ านวน      
10 ข้อ  
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
      1.  เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่าน
การเขียน เป็นการท าแบบทดสอบออนไลน์เพื่อตรวจสอบความเข้าใจโดยให้นักเรียนระบุข้อ
สงสัยจากการดูวิดีโอลงบน Google Form 
      2.  ปฐมนิเทศชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ซึ่ง
ด าเนินการตามแนวคิดของการจัดการเรียนรู้  
      3.  ด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่านการ
เขียน มีทั้งหมด 4 มอดูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
          ขั้นที่ 1 ตั้งทีมที่จะท าการระดมสมอง  
          ขั้นที่ 2 สมาชิกทุกคนแสดงความคิดผ่านการเขียนลงในกระดาษของตนเอง 
          ขั้นที่ 3 สมาชิกมีทุกคนแลกเปลี่ยนกระดาษความคิดของตนเองกับผู้อ่ืน 
          ขั้นที่ 4 ท าการต่อยอดขัดเกลา ความคิดของตัวเองและผู้อื่น 

 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงล าดับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

      4.  หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการระดมความคิดผ่านการ
เขียน ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ทาง Quizizz และแบบประเมิน

ขั้นที่ 1 ตั้งทีม ขั้นที่ 2 แสดงความคิด ขั้นที่ 3 แลกเปลีย่น ขั้นที่ 4 ขัดเกลา 
 



ความพึงพอใจของผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบพัฒนาการตามระดับการรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

   
   

 
ภาพที่ 3 แสดงล าดับการเก็บรวบรวบการประเมินผล 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมแบบการระดม
ความคิดผ่านการเขียน กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีดังต่อไปนี้ 
 1.  การค านวณหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ โดยใช้สูตร E1/E2 
ซึ่งก าหนดให้ E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งได้มาจากการเก็บคะแนนระหว่าง
เรียน และ E2 เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งได้มากจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน โดย
ก าหนดเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 
 2.  การค านวณหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของผู ้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ  
 3.  การหาค่าเฉลี่ย  
 4.  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5.  การหาค่าความตรงด้านเนื้อหา (Validity) โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย IOC 
 6.  การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ โดยมีการวิเคราะห์ผลข้อมูล
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. แบบทดสอบกอ่น – หลังเรียน 2. แบบประเมนิกิจกรรม 3. แบบประเมนิความพึงพอใจ 



 1.  ผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ 

รายการประเมิน  𝒙 S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหาของมอดูล 4.62 0.44 ดีมาก 
2. ด้านกิจกรรม/ รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 4.75 0.41 ดีมาก 

3. ด้านใบงาน/ ชุดสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ 4.63 0.47 ดีมาก 

สรุปผล 4.67 0.44 ดีมาก 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลที่ได้จากการประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ฯ โดยที่แต่ละมอดูลการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยหัวข้อการประเมินทั้ง 3 ด้าน โดยที่แต่
ละด้านประกอบไปด้วยข้อค าถามย่อย 5 ข้อ ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาของมอดูล พบว่าผล
อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.62, S.D.= 0.44) ด้านที่ 2 ด้านกิจกรรม/ รูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ พบว่าผลอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.75, S.D.= 0.41) และด้านที่ 3 ด้านใบงาน/ ชุดสื่อ
ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าผลอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.63, S.D.= 0.47) 
ดังนั้นจากการประเมินหาคุณภาพ ซึ่งประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ดังข้อมูลใน
ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D.= 0.44) 
 2.  ผลการประเมินการท ากิจกรรมในห้องของผู้เรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ฯ 
      2.1  ผลสัมฤทธิ์การท าแบบฝึกหัดของผู้เรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ 
ตารางท่ี 2 แสดงผลสัมฤทธิ์การท าแบบฝึกหัดก่อน – หลังเรียน (7 กลุ่ม) รวม 36 คน 

คะแนน 
จ านวน
ผู้เรียน 
(N) 

คะแนน
เต็ม   𝒙 ร้อยละ t df Sig. 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 36 20 13.42 67.08 6.97 6 .00 
แบบฝึกหัดหลังเรียน 36 20 17.00 85.01 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์การท าแบบฝึกหัดก่อน – หลังเรียน ของผู้เรียน
ทั ้งหมด 36 คน โดยการค านวณค่าเฉลี ่ยคะแนนก่อนและหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน ผลที่ได้ดังนี้ แบบฝึกหัดก่อนเรียน ร้อยละ 67.08 และแบบฝึกหัดหลังเรียน ร้อยละ 
85.01 แสดงให้เห็นว่าผลการท าแบบฝึกหัดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด 



       2.2  ผลสัมฤทธิ์การท ากิจกรรมทั้ง 4 มอดูล โดยการค านวณค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการท ากิจกรรม  
ตารางท่ี 3 แสดงผลสัมฤทธิ์การท ากิจกรรมทั้ง 4 มอดูล (7 กลุ่ม) รวม 36 คน 

คะแนน 
จ านวน

ผู้เรียน (N) 
คะแนน

เต็ม 
𝒙 

ร้อย
ละ 

1. หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์ 36 20 11.14 55.71 

2. วาล์วควบคุมทิศทาง 36 20 11.81 59.05 
3. หลักการเขียนแผนภาพวงจร 
นิวเมติกส์พื้นฐาน 

36 20 16.00 80.00 

4. การจ าลองการท างานของระบบ 
นิวเมติกส์ 

36 20 12.00 60.00 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์การท ากิจกรรมทั้ง 4 มอดูล ของผู้เรียนทั้งหมด 36 
คน โดยการค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลที่ได้
ดังนี้ 1. หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์ ร้อยละ 55.71, 2. วาล์วควบคุมทิศทาง ร้อย
ละ 59.05, 3. หลักการเขียนแผนภาพวงจรนิวเมติกส์พ้ืนฐาน ร้อยละ 80 และ 4. การจ าลอง
การท างานของระบบนิวเมติกส์ ร้อยละ 80 แสดงผลสัมฤทธิ์การท ากิจกรรมทั้ง 4 มอดูลมี
การพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 3.  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ฯ 
 ตารางท่ี 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

คะแนน 
จ านวน

ผู้เรียน (N) 
คะแนน

เต็ม 𝒙 ร้อยละ 
ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 

(E1/E2) 
ระหว่างเรียน (E1) 36 20 17.00 85.01 85.01/83.33 

หลังเรียน (E2) 36 20 16.67 83.33 

 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 1/2565 แผนกวิชาช่างยนต์ 



วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ านวน 36 คน ที่เรียนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์    โดยใช้
วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ได้แสดงค่าประสิทธิภาพบทเรียน (E1/E2) จาก
คะแนนระหว่างเรียนเต็ม 20 คะแนน และคะแนนหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน    
ซึ่งมีผู้เรียนทั้งหมด 36 คน 
        4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกฯ 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการ 𝒙 S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ประเมินผู้สอน/สภาพแวดล้อม 4.32 0.12 ดี 
ส่วนที่ 2 ประเมินมอดูล/เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน 4.30 0.08 ดี 

สรุปรวม 4.31 0.10 ดี 
 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู ้เชิงรุก ฯ ที ่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละ
ส่วนประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประเมินผู้สอน/สภาพแวดล้อม พบว่าผลการ
ประเมินเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.32, S.D.= 0.12) และส่วนที่ 2 ประเมินมอดูล/
เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน พบว่าผลการประเมินเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.30, 
S.D.= 0.08) จากผลความพึงพอใจการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ  ทั้ง 2 ส่วน ดังกล่าว
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.31, S.D. = 0.10) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เนื่องจากผู้วิจัยได้เตรียมเนื้อหาบทเรียนในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมก่อนเรียน -
หลังเรียน แบบฝึกหัดก่อนเรียน-หลังเรียน ค าถามระหว่างการบรรยายในห้องเร ียน 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งทุกส่วนได้สอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกันท าให้ผลการ
ประเมินสื่ออยู่ในระดับดีมาก ณ ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบ
กับปัญหากลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนในห้องติดเชื่อโควิดมากกว่า 30% จึงต้องปรับเป็นการเรียน
การสอนออนไลน์ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนรักษาตัวและสังเกตอาการของผู้เรียนคนอื่น ๆ 
เมื่อผู้วิจัยอธิบายสื่อและมอบหมายงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาความรู้จากนอกห้องเรียน 



และแสดงความคิดเห็นรวมถึงซักถามข้อสงสัย เมื่อผู้เรียนท างานกลุ่มแล้วเสร็จจากนั้น
น าเสนอให้เพื่อนฟัง ผู้สอนตรวจสอบโดยการใช้ค าถามและแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียนได้ต่อเนื่องในชั้นเรียน/ออนไลน์ด้วย Google meet รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเติม
เต็มการเรียนรู้จากท่ีจดบันทึกมาจากนอกชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียน
ได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตัวเองพร้อมกับการฝึกปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงผู้เรียนสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของและสามารถศึกษาเพ่ิมเติมนอก
เวลาเรียนได้เมื่อผู้เรียนต้องการ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การระดมความคิดผ่านการเขียน
กรณีศึกษารายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ ผลการ
ประเมินสื่อโดยผู้เชียวชาญแสดงผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ฯ ดังข้อมูล
ในตารางที่ 1 พบว่าผลอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D.= 0.44) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน จากผลการประเมินด้วยแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนดังข้อมูลในตารางที่ 2 
แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธิ์การท ากิจกรรมทั้ง 4 มอดูล ได้แก่ 1. หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์                        
ร้อยละ 55.71, 2. วาล์วควบคุมทิศทาง ร้อยละ 59.05, 3. หลักการเขียนแผนภาพวงจรนิว -
เมติกส์พื้นฐาน ร้อยละ 80.00, 4. การจ าลองการท างานของระบบนิวเมติกส์ ร้อยละ 60.00 
ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับ Shenker et al., [6], ภริมา วินิธาสถิตกุล และ  
ชนินันท์ แย้มขวัญยืน [7] ที่ว่าความส าเร็จของกระบวนการสร้างความคิดนั้นเมื่อพิจารณา
จากระดับของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการเข้ากับข้อเสนอแนะของกันและกัน เรียนรู้ได้
ง่ายและรวดเร็วช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้นและในส่วนของผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 มอดูล โดยทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน แสดงข้อมูลดังตารางที่ 4 พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
85.01/83.33 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ กมล โพธิเย็น [1] และ    
ชลธาร ผ่องแผ้ว [11] ว่าเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 
โดยจะเป็นผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนทั้งกับผู้เรียน
และผู้สอนผ่านการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน และในส่วนของผลการประเมินความพึง



พอใจการใช้แผน ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่าอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.31, S.D. = 0.10) 
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ฯ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้และองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning นั้นจะเป็นความรู้ที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดและจะเป็นความรู้แบบ “รู้แล้วรู้
เลย” เพราะเป็นองค์ความรู้ที ่ผู ้เรียนได้ลงมือสกัดด้วยตนเอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ
สะท้อนกลับในเรื่องของความถูกต้องสมบูรณ์จากครูผู้สอนเป็นอย่างดี กมล โพธิเย็น [1] 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์ส าหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติที่ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนที่เหมาะสม 
หรือเป็นวิธีการสอนเสริม การน าผลการวิจัยไปใช้ควรพิจารณาความแตกต่างและปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนและนักเรียนก่อนน าไปปรับใช้ และการท าวิจัยครั้งถัดไปควร
ศึกษาเครื่องมือที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม คิด เขียน อ่าน พูด 
อย่างเป็นระบบขั้นตอนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกล้าแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นในระหว่างการลงมือปฏิบัติกิจกรรม และได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
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