
 

 

การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะหโ์ดยใชแ้นวคิดของมารซ์าโน 

(Marzano) วิชาประวติัศาสตรไ์ทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

The Development of Analytical thinking ability by using Analytical thinking of 

Marzano  in Thai history for Mathayomsuksa 5 students  

 

โสภิดา มะลิซ้อน1 

อญัชลี ทองเอม2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชาประวัติศาสตร์ไทย 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 24 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) 2) แบบประเมิน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/

รายบุคคล 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมี

คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 2) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย นักเรียน

มีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 13.97, sig = .000) 3) 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์

ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, S.D. = 0.53)  

ค าส าคัญ : พัฒนาการคิดวิเคราะห์, แนวคิดมาร์ซาโน, วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

 

 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2 ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ประวัติศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ว่าด้วยเร่ือง

ของการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราวของมนุษย์ในอดีตและให้ความส าคัญกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมมนุษย์ที่

เกิดขึ้ นตามเวลาและสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีเวลาจึงมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อย่างมาก และ

เน่ืองจากเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์ส าคัญต่าง  เกิดขึ้นมากมายในระยะเวลาหลายร้อยหลาย

พันปีจึงมีการก าหนดช่วงเวลาและยุคสมัยข้ึนมาเพ่ือเข้าใจตรงกัน ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเวลาและ

ยุคสมัยจึงมีความส าคัญและจ าเป็น เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ส าคัญ สามารถเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์และสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ในสังคมมนุษย์ได้ (ณรงค์ พ่วงพิศและวุฒิชัย 

มูลศิลป์ 2560, น.1)  

ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ จะช่วยท าให้มนุษย์เกิดส านึกในการค้นคว้าและสืบค้น

ข้อมูลที่เช่ือมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภาคภมูิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติหรือเผ่าพันธุ์ 

ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้จากอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบันองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะท าให้เข้าใจ

ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่

หลากหลายซ่ึงสามารถน าความรู้เหล่าน้ันไปก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งปัจจุบันและอนาคต วิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการคิด

วิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาแขนงอื่น  คุณสมบัติน้ีนับเป็น

องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง (ชัยยศ 

โพธิ์ศรี 2554, น.30) 

จากการที่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระประวัติศาสตร์ไว้ว่า นักเรียนต้องมีความเข้าใจ

ความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถน าวิธีการทางประวัติศาสตร์

มาใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง อย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจพัฒนาการของ

มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแง่ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมถึงเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรัก ความภมูิใจ และธ ารงความเป็นไทย (กรมวิชาการ 2544, น.1-12) 

สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้ือหา

ค่อนข้างมากและยาวนาน อีกทั้งเป็นเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปนานมากท าให้นักเรียนขาดความ

เข้าใจเน้ือหาและเกิดความเบ่ือหน่ายไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร ไม่สามารถสรุปความคิดรวบยอด รวมถึงไม่

สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเร่ืองราวได้ จึงส่งผลโดยตรงให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งส าหรับการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเรียนรู้โดยครูผู้สอนบรรยายเน้ือหาจากแบบเรียนและหลักสูตร

การศึกษา เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนมากกว่าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจและ
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ไม่เหน็ความส าคัญของการเรียนประวัติศาสตร์(กรมวิชาการ 2545, น.3–6) นอกจากน้ียังเป็นสาเหตุท า

ให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต ่า ซ่ึงสอดคล้องกับระวิวรรณ ภาคพรต , สุมาลี โตสกุล, และ

เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, บรรณาธิการ (2554) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นวิธีการสอนด้วยการบรรยาย การเล่าเร่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังยึดเอกสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ไม่สอดคล้องกับวิธีสอนและเน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีผล

ท าให้ผู้สอนและนักเรียนขาดปฏสิัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ส าคัญ นักเรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนไม่มีกิจกรรมในการท างานร่วมกัน และอีกหน่ึงปัญหาที่

เกิดจากการเรียนรู้แบบสภาพจริงโดยผ่านทางตัวผู้วิจัยเองคือ เน้ือหาสาระประวัติศาสตร์มีเน้ือหามากแต่

สัดส่วนเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีน้อยท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจัดระบบความคิดในการเรียนการ

สอนภายในห้องเรียนได้ 

เน่ืองจากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยข้างต้น กล่าวได้ว่าการคิด

วิเคราะห์เป็นทกัษะที่ควรพัฒนาในวิชาประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 

รู้จักแยกแยะ คิดแก้ปัญหา สามารถพิจารณาและสรุปเพ่ือหาค าตอบได้ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ 

(2542) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการสืบค้นข้อเทจ็จริง ตอบค าถามบางสิ่งบางอย่าง 

โดยการตีความ การจ าแนกแยกแยะ และท าความเข้าใจกบัองค์ประกอบของสิ่งน้ัน รวมถึงองค์ประกอบอื่น

ที่เกี่ยวข้อง หาความเช่ือมโยงว่ามีความสัมพันธก์นัอย่างไร 

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของบลูม Boom (1956, p.74) สรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์ เป็น

ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเน้ือหา เหตุการณ์ หรือเร่ืองราวต่าง  หาเหตุและผล 

เป็นการตีความจากข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อย เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเน้ือหา ท าความเข้าใจว่า

มีโครงสร้างเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นแกนหลัก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีหลักการ

อย่างไร การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ วิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Element) 

วิ เคราะ ห์ความสัม พันธ์  (Analysis of Relationship) และการ วิ เคราะ ห์ห ลักการ  (Analysis of 

Organizational Principles ) 

แนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน Marzano (2001, น.38) สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ 

ซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผล คิดอย่างลึกซ้ึงและหลากหลาย มีการคิดโดย

พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและต้องมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างมีหลักการ 

สามารถจัดล าดับ จัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของความรู้ของสิ่งต่าง  ระบุเหตุผลของการเกดิข้อผิดพลาด

ของข้อมูล สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของ ความรู้ ระบุ เจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผล จน

สามารถเกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ น าหลักการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานของความรู้และ

คาดการณ์ผลที่ตามมาบนพ้ืนฐานของข้อมูล  การคิดวิเคราะห์จะประกอบด้วย ความสามารถ 5 ด้าน คือ 

ด้านจ าแนก (Matching) ด้านการจัดกลุ่ม (Classification) ด้านการสรุป (Error analysis) ด้านการประยุกต์ 

(Generalizing) และด้านการคาดการณ์ (Specifying) 

ประวัติศาสตร์ยังเป็นศาสตร์การเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ทุกแขนง และ

เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545, น.107 - 108) ได้เสนอแนวทางในการสอนประวัติศาสตร์ไว้ว่า ควรสอน
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ให้เดก็รู้วิธีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเปล่ียนสภาพการเรียนการสอนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้เรียน มาเป็นครูเป็นผู้ช่วยเหลือช้ีแนะแนวทาง หรือให้ค าแนะน า อาจท าได้โดยการฝึกหัดและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยการใช้ความพยายามแสวงหาเหตุผล หัดคิดและคิดให้เป็น ไม่ว่าจะเป็นการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ เปรียบเทยีบ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์ 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง  ด้วยตนเองในที่สุด ดังน้ันการส่งเสริม

ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ในการเรียนประวัติศาสตร์ จึงมีความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนให้สูงข้ึน พร้อมที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีงานวิจัยสนับสนุนได้แก่ ปรียานุช สถาวรมณี 

(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ของนักเรียน มนรัตน์ สมสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิค

การใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สพัุตรา ค าสขุ (2556, บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาผลการสอนโดยวิธกีารทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประวัติศาสตร์

อาเซียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ วนารัตน์ ราชอาจ 

(2558, บทคัดย่อ )ได้ท าการศึกษาผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พัฒนาการอาณาจักรสุโขทัย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสปุาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกจิกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 และชนกานต์ พิศิษฐวานิช (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิดการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano) มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัย ซ่ึงการวิจัย

คร้ังน้ีอาจส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ไทยได้ดีขึ้นและสามารถน าไป

ใช้กบัการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับสงูต่อไปได้ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชา

ประวัติศาสตร์ไทย 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์

ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)  
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สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) วิชา

ประวัติศาสตร์ไทยมีคะแนนผ่านร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้

แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 165 

คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ของโรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัยเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน ซ่ึงได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น (Independent Variables)  

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

1. ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาที่ใช้ในงานวิจัย คือ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเดน็ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

ระยะเวลาในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาจ านวน 15 คาบเรียน 

คาบเรียนละ 50 นาท ี 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) หน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประเดน็ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย 

2. แบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย  

3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/รายบุคคล  

4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิธดี าเนินการวิจัยมีวิธดี าเนินการดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

 1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของ

มาร์ซาโน (Marzano) แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียน เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ  

1.3 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แบบคละความสามารถโดยใช้

คะแนนจากแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

2. ขั้นทดลอง   

 2.1 ผู้วิจัยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของ       มาร์

ซาโน (Marzano) จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้   

 2.2 ผู้วิจัยประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย เป็นกลุ่มและ

รายบุคคล และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ประเมินหลังจากท ากิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้  รวมทั้งสิ้นมีการประเมินทั้งหมดจ านวน 5 คร้ัง 

 2.3 ทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ชุด 30 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบคู่ขนาน 

 2.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์

ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชุด 15 ข้อ 

3. ขั้นสรุป ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการท าแบบประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชา

ประวัติศาสตร์ไทย แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

วิธกีารทางสถิติ 
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การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยการหาค่าร้อยละ

(Percentage) 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และและค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired - Samples  

t-test  

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนประวัติศาสตร์

โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

5. ประมวลผลและแปลผล 

6. อภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ตอนที่ 1 ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 ผ่านเกณฑจ์ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.17 

ตอนที่  2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนมีค่า Mean 

=14.91, S.D.= 3.16 และหลังเรียนมีค่า Mean = 23.79, S.D.=3.21 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired 

samples t-test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 

13.97, sig = .000)  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, 

S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยมีดังน้ี ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Mean =4.57, S.D. = 0.51) ด้านผู้เรียน (Mean =4.49, S.D. = 0.53) และด้านครูผู้สอน (Mean 

=4.47, S.D. =0.55) 

 

อภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของ มาร์ซาโน 

(Marzano) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 ผ่านเกณฑจ์ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 29.17 แต่อย่างไรกต็าม นักเรียนที่มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวกมี็

คะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์ในแต่ละคร้ังเพ่ิมขึ้น อีกทั้งพบว่าการเรียนเป็นกลุ่มของนักเรียนแต่

ละกลุ่มมีคะแนนค่อนข้างสูงในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

มีจ านวนมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มีการ

ท ากิจกรรมกลุ่มที่ท  าให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการท างาน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มี

ความรับผิดชอบ มีน า้ใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ และการตรงต่อเวลา ซ่ึงการจับกลุ่มน้ีท าให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้เน้ือหาในบทเรียน แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความเข้าใจในเน้ือหา จึงท า ให้นักเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของมาร์ซาโน(Marzano) คือการจ าแนก การจัดกลุ่ม การ

สรุป การประยุกต์ และการคาดการณ์ ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคิดวิเคราะห์มีจ านวนทั้งหมด 5 คร้ังในการท า

กจิกรรม ดังที่คาแกน (Kagan. 1994, p.1-11) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือว่า 1) 

เป็นกลุ่ม (Team) ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดเลก็ ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมืออย่างเท่าเทยีมกนั 

ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่แตกต่างกนั 2) มีความต้ังใจ (Willing) เป็นความต้ังใจที่ร่วมมือในการ

เรียนและท างาน โดยช่วยเหลือกันและกัน มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 3) มีการจัดการ (Management) 

การจัดการเพ่ือให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 4) มีทกัษะ (Skills) เป็นทกัษะ

ทางสังคมรวมทั้งทกัษะการสื่อความหมาย การช่วยสอนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีจะ

ช่วยให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 5) มีหลักการส าคัญ 4 ประการ (Basic principles) คือ การ

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual 

accountability) ความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม (Equal participation) การมีปฏิสัมพันธ์ไปพร้อม  

กัน (Simultaneous interaction) 6) มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัด

กิจกรรมหรือเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นค าสั่งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เทคนิคต่าง  

จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการแต่ละเทคนิคน้ันออกแบบได้เหมาะกบัเป้าหมายที่ต่างกันและ

นอกจากน้ันยังมีการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลจึงท าให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาทาง

ประวัติศาสตร์เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนแต่ละกลุ่มและแต่ละคนมีคะแนน

พัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์สงูขึ้น ดังที่มาร์ซาโน(Marzano 2001, p.38) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือ

การขยายความคิดอย่างเป็นเหตุผล เป็นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูล

บนพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจเดิมที่สะสมอยู่ในความทรงจ าระยะสั้น ในรูปแบบโครงสร้างขนาดเลก็ของ

สติปัญญา เพ่ือสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นของข้อมูล

ได้ และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2546) กล่าวถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ                   

1) ความสามารถ ในการตีความ คือการท าความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการจะ

วิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการ

วิเคราะห์         

2) ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห์ การที่จะคิดวิเคราะห์ได้ดีน้ันจ าเป็นต้องมีความรู้

ความเข้าใจพ้ืนฐานในเร่ืองน้ัน ซ่ึงจะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์แจกแจงและจ าแนกได้ว่า

เร่ืองน้ันเกี่ยวข้องกบัอะไร มีองค์ประกอบย่อย  อะไรบ้าง และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อให้เกดิอะไร  
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3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถามความเป็นคนช่างสังเกต ท าให้สามารถค้นพบความ

ผิดปกติท่ามกลางสิ่งที่ดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน และช่างสงสัยเม่ือเหน็ความผิดปกติแล้ว

ไม่ละเลยไป รวมถึงต้องเป็นคนช่างถาม โดยชอบต้ังค าถามกับตัวเองและคนรอบ  ข้างเกี่ยวกับสิ่งที่

เกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน โดยยึดหลักการตั้งค าถาม 5W 1H (Who What Where 

When Why และ How)       

4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล คือ ต้องมีความสามารถในการใช้เหตุผล 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นความเทจ็ สิ่งใดมีองค์ประกอบในรายละเอยีดเช่ือมโยง

สมัพันธก์นัอย่างไร โดยสามารถเหน็ภาพต่าง ได้ใน 3 มิติ ในขณะที่คนทั่วไปจะเหน็เพียง 2 มิติที่เป็นภาพ

ระนาบ คือสามารถเหน็ภาพในแนวลึกมองเหน็ความซับซ้อนที่อยู่ภายใน และรู้ว่าแต่ละสิ่งจัดเรียงล าดับกัน

อย่างไร รู้เหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังการกระท า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของมนรัตน์ สมสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธกีารทางประวัติศาสตร์ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถาม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดคะแนนเฉล่ียเป็นร้อยละ 88.28 ซ่ึง

ไม่น้อยกว่าเกณฑท์ี่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 80 และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนและชนกานต์  พิศิษฐวานิช (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิชา

ประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า            

1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88  

ตอนที่  2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนเรียนมีค่า Mean 

=14.91, S.D.=3.16 และหลังเรียนมีค่า Mean = 23.79, S.D.=3.21 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired 

samples t-test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 

13.97, sig = .000) 

เน่ืองจากคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์มีคะแนนสูง เพราะนักเรียนได้ผ่านกระบวนการ

การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano)ทั้งการท างานกลุ่มและการท างานเป็นรายบุคคล ซ่ึง

เป็นแนวคิดที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียด จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี

คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน มีนักเรียนที่คะแนนการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์แต่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์แต่

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุพัตรา ค าสุข (2556, บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษา ผลการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ประวัติศาสตร์อาเซียน ส าหรับนักเรียน
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุปาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ

พัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และวนารัตน์ ราชอาจ (2558, บทคัดย่อ )ได้ท าการศึกษาผลการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่

มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พัฒนาการอาณาจักรสโุขทยั ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

พัฒนาการอาณาจักรสโุขทยั ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองศรีเทพ ที่เรียนด้วยวิธกีารทาง

ประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทกัษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน

ประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (Mean = 4.51, 

S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉล่ียเรียงจากมากไปน้อยมีดังน้ี ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Mean=4.57, S.D. = 0.51) ด้านผู้เรียน (Mean =4.49, S.D. = 0.53) และด้านครูผู้สอน (Mean=

4.47, S.D. =0.55) ซ่ึงในแต่ละด้านนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุและมีคะแนนเฉล่ียสูง คือ 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ด้านผู้เรียน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ประเดน็ทางประวัติศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ของข้อมูลอย่างมีเหตุผลสู่แนวคิดหรือหลักการได้  

และด้านครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้เรียน หาแหล่งค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม เช่น ห้องสมุดหรือแหล่งอื่น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา

สัมฤทธิ์ ผลทางการ เ รี ยนในราย วิชา  ส33265 โครงงานประ วัติศาสตร์  โรงเ รียนสาธิตแ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยวิธกีารทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนในรายวิชา ส33265 โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 สุปาณี วังกานนท ์(2558, บทคัดย่อ) ได้

ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของ

Marzano ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตามหลักการของMarzano ส าหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และศศิพัชร จ าปา (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  เพ่ือส่งเสริม

กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์  พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

1. การน าแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ช่วยพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์

ที่ดีเพ่ิมข้ึนมากกว่าการสอนแบบบรรยายตามปกติที่ผ่านมา เน่ืองจากหลักการของมาร์ซาโน(Marzano) 

ค่อนข้างจะละเอียดในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการจ าแนก ด้านการจัดกลุ่ม ด้านการสรุป 

ด้านการประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ ท าให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การ

คิดจ าแนกข้อมูลต่าง ที่มีอยู่อย่างมากมาย จัดกลุ่มข้อมูลที่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ใน

ประเภทเดียวกัน สรุปหลักการของข้อมูลออกมา น าหลักการน้ันมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง อีกทั้ง

นักเรียนยังสามารถน าการเรียนรู้ไปใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซ่ึงสร้างความสุข 

และสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful)ของออซูเบล (David p. Ausubel) 

2. การน าแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) มาใช้เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมี

การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากในหนังสือ ต าราเรียน ถึงแม้จะท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึนก็

ตาม แต่นักเรียนกยั็งสนใจที่จะท างานรายบุคคลและท างานร่วมกันในการค าตอบและน าเสนอผลงาน เช่น 

กรณีการเรียนรู้เร่ืองแนวคิดความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยมาใช้ในการหาค าตอบเร่ืองการอพยพย้ายถิ่น

ฐานของชาวโรฮิงญา 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) อย่าง

ชัดเจนเพ่ือน าไปใช้ในการสอน 

2. ผู้สอนควรให้อิสระแก่นักเรียนในการคิดซ่ึงจะท าให้ความคิดของนักเรียนไม่ติดอยู่ใน

กรอบเพ่ือหาค าตอบ แต่อย่างไรกต็ามครูควรก าหนดประเดน็ให้ชัดเจน 

3. ผู้สอนต้องก าหนดเวลาให้เหมาะสม เพ่ือสามารถก ากับเวลาในการค้นหาข้อมูล และ

น าเสนอผลงานของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ในการ

เรียนรู้ระดับอื่น   
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2. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) ไปใช้กับสาระการ

เรียนรู้อื่น เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

3. ควรท าวิจัยการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของมาร์ซาโน 

(Marzano) กบัการจัดการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 
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