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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา

การคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิด
วเิคราะหต์ามหลกัการของ Marzano สำาหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2 3) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนและการคิดวเิคราะหร์ะหวา่งกอ่นเรยีนและหลงัเรยีนดว้ย ชุดกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) 
เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการเรียนดว้ยชดุกจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหา
การคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านกุดเลา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำานวน 26 คนจำานวน 1 ห้องเรียน ได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื1) ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ละแผนการจดัการเรยีนรู้เพือ่แก้
ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารกับ
การดำารงชวีติ จำานวน 4 ชุด2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่งอาหารกบัการ
ดำารงชีวิตสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ3) 
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แบบทดสอบการคดิวเิคราะห ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จำานวน 40 ขอ้ 4)แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยชดุกิจกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่แก้
ปัญหาการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหาการคดิวเิคราะหต์ามหลกัการของMarzano 
สำาหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 ทีม่ปีระสทิธภิาพเทา่กบั 79.38/71.63 2. การจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5017 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการ
ของ Marzano สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ
แกป้ญัหาการคดิวเิคราะห์ตามหลกัการของ Marzanoสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2โดยรวมอยูใ่น
ระดับมากที่สุด

โดยสรปุ การจัดการเรยีนรูด้้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหาการคดิวิเคราะห์
ตามหลกัการของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่2 มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหมาะ
สม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และทำาให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียน 

คำ�สำ�คัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ  
Marzano, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดวิเคราะห์, ความพึงพอใจ

Abstract
 The purposes of this study aims to: 1) develop science package of learning 

activity to promote analytical thinking based on Marzano’s principle with criterion 75/75 2) 
find out effective index, 3) compare learning achievement and analytical thinking between 
before and after learned through science package, and 4) study learning satisfaction of  
students who learned by science package to promote analytical thinking based on Marzano’s  
principle. Participants were Mathayomsaksa 2 students from Ban Kudlao, KhonKaen  
primary service area, academic year 2014 Research tools consisted of science package, 
achievement test, analytical thinking test, and learning satisfaction questionnaire. The findings 
can be reported that: 1) Science package to promote analytical thinking had criterion at 
79.38/71.63 2) Learning activities can be reached 0.5017 of effective index. 3) Student had 
learning achievementand analytical thinking scores after learned higher than those before at 
.05 of statistical significance. 4X Students had the highest level of learning satisfaction after 
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learned by science package based on Marzano’s principle. In summary, science package 
based on Marzano’s principle can promote both learning achievement and analytical thinking. 
Also, student satisfied with learning activities in which developed and implied.

Keywords: science package to promote analytical thinking based on Marzano’s,  
Achievement, analytical thinking, satisfaction

บทนำา
ปัญหาก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตอ้งเนน้กระบวนการ
ทีผู้่เรยีนเปน็ผู้คิด ลงมอืปฏิบตั ิศกึษาค้นควา้อยา่ง
มีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ให้ผู้เรียนต้อง
เรียนและกำาหนดให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบตนเองมากทีส่ดุ ผูเ้รยีน
มีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอนได้ทำากิจกรรม
หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศัย
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากลและท้องถิ่น นอกจากนี้
ต้องส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2545: 21) ระบบการศึกษาไทยมุ่งเน้นที่การให้
ข้อมูลข่าวสาร มิได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ จึงทำาให้
ผู้รู้ในเมืองไทย คือผู้รู้ที่จักจำาข้อมูลได้ดี แต่ไม่คิด
วิเคราะห์ หรือคิดวิเคราะห์ไม่เป็น คนส่วนใหญ่
จึงสรุปข้อมูลว่า คือความรู้ อันตรายที่เกิดขึ้นคือ 
ถ้าข้อมูลผิดหรือได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ด่วน
สรุปว่านั้น คือ ความรู้หรือสัจธรรม จึงเป็นเรื่องที่
ไม่แปลกที่คนบางกลุ่มสามารถปลุกกระแสความ
ต้องการของสังคมโลกได้โดยไม่ยากนัก เพราะคน
ส่วนใหญ่ไม่คิดวิเคราะห์และรับเอาข่าวสารข้อมูล
โดยถือว่าเป็นความรู้หรือสัจธรรมไปในตัว ดังนั้น
ระบบการศกึษาทีเ่ปน็อยู่ในปจัจบัุนจงึมนัียทางการ
เมืองที่สำาคัญ คือ ทำาให้ระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไม่สามารถพัฒนาไปได้เท่าที่ควร 

ทำาใหก้ารปลกุกระแสสงัคมเกดิขึน้ไดบ้นฐานขอ้มลู
ที่ไม่เป็นความจริง ทำาให้การเข้าสู่สังคมข่าวสาร
ขอ้มลูเปน็ปญัหา เพราะประชาชนอาจสำาลกัขอ้มลู 
เนือ่งจากไมส่ามารถจะแยกแยะ วิเคราะหว่์าข้อมลู
ใดนา่เชือ่ถือหรอืไมอ่ยา่งไร (ลขิติ ธรีเวคนิ, 2542: 
67-68) 

ดังนั้น การที่มีความจำาเป็นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น ครูจึงต้อง
พยายามฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และมีทักษะ
กระบวนการคิด เรียนรู้สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้
เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 ที่เป็นวัยที่ควรแก่การ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อให้ผู้เรียนนำาทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง เพราะเดก็ในวยันีเ้ปน็วยัทีม่คีวามคดิ
ที่ก้าวไกล คล้ายกับแนวคิดใหม่ของมาร์ซาโนว์ ที่
กลา่วว่า การคิดวิเคราะห์เปน็ความสามารถในการ
ใช้เหตุผลและความละเอียดถ่ีถ้วนในการจำาแนก
แยกแยะสิ่งต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ 5 
ประการ ไดแ้ก ่1) การจำาแนก 2) การจดัหมวดหมู ่
3) การวิเคราะหข์อ้เหตผุล 4) การประยุกตใ์ช ้และ 
5) การทำานาย (Marzano, 2001: 47) โดยอาศัย
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง ใน
การหาหลักฐานเพื่อตัดสินใจ และนำาไปสู่ข้อสรุป
ที่มีเหตุผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูวิทยาศาสตร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
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เหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้อย่างดี ในขณะทีน่กัเรยีน
กำาลังเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ โดยสอดแทรกแนวคิด
และกิจกรรมเข้าไปในขั้นตอนการเรียนรู้เนื้อหา 
เพราะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ต้องใช้การคิด
วิเคราะห์ในการตรวจสอบสมมติฐานต่างๆ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 

2. เพือ่หาประสทิธผิลของการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิด
วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ มี ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีการศึกษา
	 ประชากร

ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวนทั้งหมด 
72 คน ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทัน 
จำานวน 4 โรงเรียน จำานวนห้องเรียน 4 ห้องเรียน 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต 5 ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2557 

	 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปกีาร
ศกึษา 2557 โรงเรยีนบา้นกดุเลา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
จำานวน 26 คนจำานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงเนื่องจากห้องเรียนของโรงเรียน
อีก 2 ห้องเรียนมีจำานวนนักเรียนน้อยเกินไปจึงไม่
เหมาะกับการนำามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. ชดุกจิกรรมวิทยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหา
การคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหาร
กับการดำารงชีวิต จำานวน 4 เรื่อง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำารงชีวิต
สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

3. แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 แบบปรนยัชนดิเลอืก
ตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้กระทำาตามขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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ตอนที่ 2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอนที่  3 วิ เคราะห์เปรียบเทียบผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนและการคิดวเิคราะหร์ะหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 2 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตรท์ีแ่กป้ญัหาการคดิวเิคราะหต์ามหลัก
การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 2

ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของกกระบวนการ (E

1
) 

เทา่กบั 79.38 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E
2
) 

เท่ากับ 71.63 ดังน้ันชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหาการคิดวิ เคราะห์ตามหลักการของ  
Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 79.38/71.63 

ดังตาราง 1

2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังตาราง 2

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ดังตาราง 3

4 .  ผ ลก า รศึ กษ าค ว ามพึ งพอ ใ จ
ของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ดังตาราง 4

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) ของชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

จำ�นวน 
ผู้เรียน

ประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร E
1

(80 คะแนน)
ประสิทธิภ�พของผลลัพธ์ E

2

(40 คะแนน) E
1
 / E

2

S.D. ร้อยละ S.D. ร้อยละ

26 31.75 2.20 79.38 28.65 4.34 71.63 79.38/71.63

X X

จากตาราง 1 พบว่า ประสทิธภิาพของกก
ระบวนการ (E

1
) เทา่กบั 79.38 และประสทิธภิาพ

ของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 71.63 ดังนั้นชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์

ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่2 มปีระสิทธภิาพ (E

1
/E

2
) เทา่กบั 

79.38/71.63 
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จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก

การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ต�ร�ง 2 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.5017

n คะแนนเต็ม
ผลรวมของคะแนน

E.I.
ก่อน หลัง

26 40 448 745 0.5017

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์กป้ญัหาการคดิวเิคราะหต์ามหลกัการของ Marzano 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตัวแปรที่ศึกษา n
ก่อนเรียน หลังเรียน

t p
S.D. S.D.

ผลสัมฤทธิ์ 26 17.23 4.24 28.65 4.34 20.74* 0.00

การคิดวิเคราะห์ 26 12.23 4.24 21.19 4.08 14.72* 0.00
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลัก

การของ Marzano สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรยีนด้วยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ก้
ปญัหาการคดิวเิคราะหต์ามหลกัการของ Marzano 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 

สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เ พ่ือแก้ปัญหาการคิด

วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.38/71.63

2. การจดักิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5017

ต�ร�ง 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาการคิด
วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ร�ยก�รประเมิน S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

1. คำาแนะนำาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย สะดวกในการใช้ด้วยตนเอง

4.58 0.50 มากที่สุด

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนกระทำากิจกรรมด้วยตนเองเป็นขั้นตอนและได้
รับประสบการณ์ตรง

4.73 0.45 มากที่สุด

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนเร็ว
ขึ้นและเข้าใจดีขึ้น

4.77 0.43 มากที่สุด

4. เนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนเป็นเรื่องที่นักเรียนชอบ เรียนไม่ยากเกินไป 4.38 0.50 มาก

5. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมี
ประสบการณ์กว้างขวางและนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

4.65 0.49 มากที่สุด

6. การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำาให้ได้ความรู้
ใหม่ๆ 

5.00 0.00 มากที่สุด

7. สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนน่าสนใจและมีจำานวนเพียงพอ 4.77 0.43 มากที่สุด

8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน
ให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน

5.00 0.00 มากที่สุด

9. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝึกให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และมีวินัยในตนเอง

4.77 0.43 มากที่สุด

10. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำา
กิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

4.77 0.43 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.74 0.44 มากที่สุด
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหาการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการ
คิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

อภิปรายผล
ผ ล ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzano สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประเด็นน่าสนใจนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ Mar-
zano มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.38/71.63 ซึ่ง
หมายความว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิด
วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzano ทำาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
79.38 ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
และทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยหลังเรียน 
71.63 ถือเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะ 
ในช่วงการทำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano นักเรยีนมคีวามสนใจในการทำากจิกรรม
เนือ่งจากชดุกจิกรรมทีผู่ว้จัิยสรา้งขึน้ทำาใหนั้กเรยีน
เกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจท่ีแตกต่างกัน เกิด
กระบวนการทำางานกลุ่ม มีโอกาสได้แสดงออก มี
ปฏสิมัพนัธก์บัคร ูเพือ่นและสภาพแวดลอ้ม ทำาให้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี เป็นไป
ตามทฤษฎีของมาร์ซาโน (Marzano . 2001) ที่
กล่าวว่า การวิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิด
ใหม่เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลและความ
ละเอยีดถีถ่ว้นในการจำาแนกแยกแยะสิง่ ตา่งๆ ซึง่
มกีระบวนการยอ่ยๆ 5 ประการ ไดแ้ก ่การจำาแนก 
การจดัหมวดหมู่ การเชือ่มโยง การสรปุความ และ
การประยุกต์ สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2523: 119-120) ได้ให้ความหมายหลักการ
และทฤษฎีในการพัฒนาชุดกิจกรรมซ่ึงประกอบ
ด้วยแนวคิดหลัก 5 ประการ คือ แนวคิดที่ 1 
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษา
ได้นำาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน โดยคำานึงถึงความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียนเป็นสำาคัญ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีหลายด้าน คือความสามารถ สติ
ปญัญา ความตอ้งการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ ์
สงัคม เปน็ตน้ ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนี้ วิธี
การที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนเป็นราย
บุคคล หรือสอนตามเอกัตภาพ การศึกษาโดยเสรี 
การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน แนวคิดที่ 2 ความ
พยายามที่เปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึดครูเป็น
แหล่งเรียนรู้มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ด้วยการใช้ความรู้จากสื่อการสอนแบบต่างๆ ซ่ึง
ได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาแลประสบการณ์ตามหน่วย
การสอน การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ครูจะถ่ายทอดความ
รู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเน้ือหาทั้งหมด 
ที่เหลือผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากสิ่งที่ผู้สอน
เตรียมไว้ในรูปของชุดกิจกรรม แนวคิดที่ 3 การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อ
การสอนหลายอย่างมาช่วยการสอนให้เหมาะสม 
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และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับนักเรียนแทนการ
ให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรูใ้หแ้กน่กัเรียนอยู่ตลอด
เวลา แนวทางใหมจ่งึเปน็การผลติสือ่การสอนแบบ
ประสมให้เป็นชุดกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนจากการใช้
สือ่เพือ่ชว่ยครสูอนมาเปน็การช่วยนักเรยีน แนวคดิ
ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้เรียน
กับสภาพแวดล้อม เดิมผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้
จากครเูทา่นัน้ นกัเรยีนขาดทกัษะในการแสดงออก 
และการทำางานเปน็กลุม่จงึได้มกีารนำากระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน ซึ่ง
นำามาสู่การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 
และแนวคดิที ่5 การจดัสภาพ แวดลอ้มการเรยีนรู้  
โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้โดยจัด
สถานการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม 

ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์
ตามหลกัการของ Marzanoสำาหรบันกัเรยีนช้ันมธัย
มศกึษาปทีี ่2 มค่ีาเทา่กบั 0.5017 คิดเปน็รอ้ยละ 
50.17 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ระเบยีบ แกว้
ดี (2554: 92-94) พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เร่ืองของเล่นของใช้ในท้องถิน่แสนรกั
ของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล
มีค่าเท่ากับ 0.6822 คิดเป็นร้อยละ 68.22 
ทั้งนี้อาจมีผลเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตามหลัก
การของ Marzanoทำาให้นักเรียนได้ทำางานเป็นกลุ่
มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยนักเรียนใน
กลุม่ต้องชว่ยเหลอืสมาชิกทกุคนใหส้ามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมไดเ้อง ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเนือ้หา
และการทำากจิกรรมมากขึน้ นอกจากนีน่กัเรยีนยงั
เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองมีส่วนร่วมในความ
สำาเร็จของกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้
ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (วีณา  
ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2554)

นั ก เ รี ย นที่ เ รี ย น ด้ ว ย ชุ ด กิ จ ก ร ร ม
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลักการของ Marzanoมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กับทฤษฎีของมาร์ซาโน (Marzano . 2001) ที่
กล่าวว่า การวิเคราะห์ (Analysis) ตามแนวคิด
ใหม่เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลและความ
ละเอียดถี่ถ้วนในการจำาแนกแยกแยะสิ่ง ต่างๆ 
ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ 5 ประการ ได้แก่ การ
จำาแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุป
ความ และการประยกุต ์สง่ผลให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ
การคดิวิเคราะห์มากขึน้ ซึง่การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการคิด และทักษะ
ที่จำาเป็นเพื่อการดำารงชีวิตและปรับตัวในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2558)

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ดว้ยชดุกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่แกป้ญัหาการคิด
วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzanoสำาหรับนักเรี
ยนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมด้วยชุด
กิจกรรมมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
ข้ันเป็นตอนน่าสนใจ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง และร่วมกลุ่มร่วมกับเพื่อนด้วยความ
สนุกสนานแปลกใหม่จากที่เคยเรียนมา จึงส่งผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับพรรณี ชูทัย (2538: 461) ได้
กล่าวถึงสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
ตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ สรุปได้ว่า ตาม
ธรรมชาติแล้วความดีที่อยู่ในตัวมนุษย์เป็นส่ิง
ที่ติดตัวมาแต่กำาเนิด การเรียนรู้หรือการแสดง
พฤติกรรมของคนเกิดจากแรงผลักดันภายในตัว
บุคคลและมนุษย์พร้อมที่จะทำาในสิ่งที่ดีถ้าความ
ตอ้งการพืน้ฐานไดร้บัการตอบสนองอยา่งเพยีงพอ 
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พร้อมทั้งได้นำาเสนอแนวทางในการนำาทฤษฎีดัง
กล่าวมาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้ 1) พยายาม
ทกุวถีิทางทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการขัน้ต่ำา เช่น 
การทำาใหผู้้เรยีนเกดิความรูส้กึสบายและปลอดภยั
ทัง้ในดา้นรา่งกายและสภาพแวดลอ้มของการเรยีน 
2) กระตุ้นให้มีการเลือกที่จะนำาไปสู่การพัฒนา 
โดยการจัดสภาพการณ์ที่กระตุ้นให้เด็กใช้ความ
พยายาม ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวล
ตา่งๆ 3) จดัประสบการณก์ารเรยีนเพ่ือช่วยใหเ้ด็ก
ประสบความสำาเร็จ เพื่อจะกระตุ้นให้เด็กรู้จักการ
ตัง้ความคาดหวงัท่ีตรงตามความเปน็จรงิ ตลอดจน
มีความรู้สกึเก่ียวกบัตนเองในทางบวก 4) คำานงึถงึ
ผลเสียของการแข่งขันกับผู้อื่น แต่เน้นการแข่งขัน
กับตนเอง 5) การใหค้วามช่วยเหลือกบัเด็กบางคน
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 6) กระตุ้นให้
เด็กเรียนรู้เพราะความรู้สึกอยากเรียนโดยตัวของ
ตัวเองกระตุ้นให้เกิดความสนใจโดยใช้เครื่องล่อ
ใจ-จูงใจ ในด้านต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายข้ึนโดยบูรณาการระหว่างเนื้อหา 
กระบวนการคิดวิเคราะห์และความสนใจของผู้
เรียน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำาการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาการคิด
วิเคราะห์ตามหลักการของ Marzanoไปใช้จัดกิจ
กรรมการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ 
Marzano ให้มีความหลาหลายและเหมาะสมกับ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น
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