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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห                 

เรื่อง หนาท่ีพลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 หลังไดรับการเรียนรู เชิงรุกกับเกณฑรอยละ 70                    

ของคะแนนเต็ม และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องหนาที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา                

ปที่  4 หลังไดรับการเรียนรู เชิงรุกกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุมตัวอยางที่ ใช  ไดแก นักเรียน                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนประตูชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ซึ่งกําลังศึกษาอยู ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 36 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน               

เครื่องมือที่ใช  คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก เร่ือง หนาที่พลเมือง จํานวน 14 แผน มีความเหมาะสม                    

ในระดับมากท่ีสุด  2) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห  เรื่อง หนาที่พลเมือง มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.78            

และ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หนาที่พลเมือง มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ              

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถการคิดวิเคราะห เรื่อง หนาที่พลเมือง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา               

ปที่ 4 หลังไดรับการเรียนรูเชิงรุกสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                 

(  = 17.08 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ S.D. = 1.57) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หนาที่พลเมือง             

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 หลังไดรับการเรียนรู เชิงรุกสูงกวา เกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม                   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (  = 18.03 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และ S.D. = 1.30)                                        

องคความรูที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ขั้นตอนการเรียนรูเชิงรุกซึ่งมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นนําเขาสู

บทเรียน เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยกิจกรรมที่นาสนใจ 2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ดวยวิธีการ 

และเทคนิคตาง ๆ ที่ใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 3) ขั้นสรุป โดยใชผังมโนทัศน การวาดรูป การเลาเรื่องรอบโตะ             

และ 4) ขั้นประเมินผล จากแบบสังเกตพฤติกรรม ใบกิจกรรม และแบบทดสอบ สามารถเปนแนวทาง                  

ในการจัดการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหในระดับประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

The research is a quasi – experimental research. The purposes of this study were to            

1) compare the civics learning on analytical thinking of grade 4 students after using active     

learning with the criterion of 70 percent of the full marks, and 2)  compare the civics learning 

achievements of grade 4 students after using active learning with the criterion of 70 percent                 

of the full marks. The samplers used in this research consisted of 36 grade 4 students studying   

in the first semester of the academic year 2020 at Pratoochai School under Ayutthaya Primary 

Educational Service Area Office 1. They were selected using multi – stage random sampling.               

The research instruments were 1)  14 lesson plans for active learning. 2)  0n analytical thinking 

achievement test on multiplications and divisions with a reliability of 0.78, and 3) a civics learning 

achievement test on multiplications and divisions with a reliability of 0.80. The statistics used                        

for the data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample.                     

The results of the study were as follows: 1)  The analytical thinking of the grade 4 

students after using active learning were higher than the criterion of 70 percent of the full marks 

at the 0.05 level of statistical significance. (  = 17.08 from total 20 scores and S.D. = 1.57).                  

2) The civics learning achievement of the grade 4 students after using active learning were higher 

than the criterion of 70 percent of the full marks at the 0.05 level of statistical significance.                  

(  = 18.03 from total 20 scores and S.D. = 1.30).                                                                          

The body Knowledge gain a learning management by active learning, there are 4 step 

follow this 1)  Presentation, it is a motivation to learn with interesting activities, 2)  Practice, 

learning activities with various methods and techniques that makes students to analytical 

thinking, 3)  Wrap up, using conceptual mapping, drawing, telling stories around the table and               

4) Evaluation, from the behavior observation from activity sheets and tests. The ways they are 

used are for learning analytical thinking management in primary level effectively. 
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