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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 
 ประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  ต าบล
ท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จ านวน 40 คน  กลุ่ม
ทดลองที่ 1  ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  จ านวน 20 คน  และกลุ่มทดลองที่ 2  ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  จ านวน 20 คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 
18 คาบ  ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest 
Design  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีค่าประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 81.85/83.80  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  มีค่าประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 82.65/84.65  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  มีค่าความเชื่อมั่น 
0.87  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   มีค่าความเชื่อมั่น 0.81    
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test dependent samples  และ  t-test independent samples  ในรูป
ของผลต่างของคะแนน (Difference Score)   
 ผลการวิเคราะห์พบว่า 
  1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ข้ัน (7E)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
  2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of research was studying of Mathayomsuksa II students learning 
achievement in History and ability in critical thinking between the students taught by the 
integrated approach and the inquiry method. 
 The sampies used in this research were 40 of Mattayomsuksa II students of 
Tepsuwanchanwittaya School, Samut Songkhram Province, studied in the frist semester of 
the 2554 academic year. They were using purposive sampling, divided in the experimental 
groups of 20 students. Group 1 was through by the integrated approach and group 2 was 
through by the inquiry method. Total duration of each group was 18 period. The Nonrandomized 
Control Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The instruments used in 
this study were lesson plan for the integrated approach test with efficiency E1/E2 = 81.85/83.80,  
Lesson Plan for the inquiry Method test with efficiency E1/E2 = 82.65/84.65, Achievement test 
in History test with reliability of 0.87 and A Test of the Ability in critical thinking test with 
reliability of 0.81. The data  were analyzed by t-test dependent samples and t-test independent 
samples Difference Score. 
 The results of this study indicated that; 
  1. The achievement in History of students taught by the integrated approach 
and the inquiry method  were significantly difference. 
  2.  The students taught by the integrated approach.  Achievement in History is 
higher than the previous studied were significantly difference at the .01. 
  3.  The students taught by the inquiry method. Achievement in History is higher  
than the previous studied were significantly difference at the .01. 
  4.  The students taught by the integrated approach and the inquiry method. The 
difference ability in critical thinking were significantly difference. 



  5.  The students taught by the integrated approach. The ability in critical thinking  
is higher than the previous studied were significantly difference at the .01. 
  6.  The students taught by the inquiry method. The ability in critical thinking is 
higher than the previous studied were significantly difference at the .01. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 
 ในปัจจบุนัโลกมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซบัซ้อน  การพฒันาประเทศให้มี
ความเจริญ ก้าวหน้าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์นัน้  ขึน้อยูก่บัคณุภาพ
ของคนในชาติเป็นส าคญั  ดงันัน้  ทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  จึงก าหนดขึน้บนพืน้ฐานการเสริมสร้างทนุของประเทศ  โดยเน้นคนเป็น
ศนูย์กลางการพฒันา  เน่ืองจากคนเป็นทัง้เป้าหมายสดุท้ายท่ีจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การพฒันา  ขณะเดียวกนัเป็นผู้ขบัเคลื่อนการพฒันาเพ่ือไปสูเ่ป้าประสงค์ท่ีต้องการ  จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
คณุภาพคนในทกุมิติอย่างสมดลุ  ทัง้จิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทกัษะความสามารถ  เพ่ือให้เพียบพร้อม
ทัง้ด้านคณุธรรมและความรู้  จะน าไปสูก่ารคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตผุล  รอบคอบ  และระมดัระวงั  ท าให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  น าไปสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2550: 47) 
 การศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของสงัคมในการพัฒนามนุษย์ในทุกๆ ด้าน  ทัง้ด้านร่างกาย  
จิตใจ  และสติปัญญา  เพ่ือช่วยให้เป็นพลเมืองดี  มีคณุภาพ  สามารถใช้ความรู้และสติปัญญาของตน
ให้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ  ดงันัน้  การศกึษาต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อปัจเจกบุคคลและครอบครัว         
มีมาก  จะเห็นได้จากความต้องการการศกึษาท่ีเพ่ิมมากขึน้  รัฐจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาของคนใน
ชาติให้ก้าวหน้าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลก  และมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
เป็นระยะ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้า (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2550: ก) 
 จากผลการประเมินสมรรถนะการศกึษาไทยเปรียบเทียบกบันานาประเทศของ International 
Institute  for  Management  Development : IMD  พบวา่  ในปี 2552  ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 26  
จาก 57  ประเทศ  เมื่อเทียบกับประเทศในภมูิภาคเอเชีย  พบว่า  ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 7  จาก  
11 ประเทศ  เมื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  
สมัฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่า  โดยพิจารณาจากผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O-net) คะแนนเฉลี่ย 4 ปี  คือ  ปี พ.ศ. 2549-2552  มีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 50  ในวิชาหลัก  
ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  และสงัคมศึกษา  อีกทัง้ผู้ เรียนยังขาด
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  โดยเฉพาะด้านการคิด  วิเคราะห์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ทัง้คณุลกัษณะในด้าน
ความรู้  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร  ทักษะใน
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การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา.  2551: 14-20; 2552: ค-ง; 2552?)  อีกทัง้  จากรายงานการสงัเคราะห์ผลการประเมิน
คณุภาพและมาตรฐานทางการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศในภาพรวม (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2549-2550)  พบว่า  ด้านผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่า  ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  และขาดทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ด้านครู  ขาดการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  และด้านผู้บริหาร  จะต้องพฒันาในเร่ืองงานวิชาการให้มากย่ิงขึน้  
โดยเน้นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (ส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา.  2552: 11)  จากประเดน็ปัญหาดงักลา่ว  จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)  โดยก าหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ 4 ด้าน  คือ ด้านท่ี 1  คนไทย
และการศกึษาไทยมีคณุภาพและได้มาตรฐานระดบัสากล  ด้านท่ี 2  คนไทยใฝ่รู้  :  สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  รักการอา่น  และแสวงหาความรู้อย่างตอ่เน่ือง  ด้านท่ี 3  คนไทยใฝ่ดี  :  มีคณุธรรมพืน้ฐาน  
มีจิตส านึกและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม  มีจิตสาธารณะ  มีวฒันธรรมประชาธิปไตย  
และด้านท่ี 4  คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  :  มีทกัษะในการคิดและปฏิบตัิ  มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความสามารถในการสื่อสาร (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2552?)  ดงันัน้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  จึงเป็น
หลกัสตูรท่ีเน้นมาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  และสมรรถนะ
ส าคญั  เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวที
โลก (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551ก: 1-5)   
 การพฒันาความสามารถทางการคดินัน้  ควรเน้นการพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
(Critical Thinking)  เพราะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ เรียนทกุระดบั  เน่ืองจากการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความคิดท่ีผา่นการพิจารณาถึงข้อมลู  หลกัฐาน  และเหตผุล
มาอย่างรอบคอบแล้ว  ความคิดท่ีได้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกสถานการณ์  ดงันัน้  
เมื่อบคุคลคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและได้ความคิดท่ีผา่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว  การคิดท่ีได้มา
สามารถน าไปใช้ตอ่ไปได้ในกระบวนการอ่ืนๆ  เช่น  น าไปใช้ในการตดัสินใจ  น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  
น าไปปฏิบตัิหรือน าไปศกึษาวิจยัตอ่  เป็นต้น  (ทิศนา แขมมณี; และคนอ่ืนๆ.  2544: 149-150)  อีกทัง้  
ควรพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กบัผู้ เรียนตัง้แตก่่อนท่ีจะเข้าเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั  
เพราะการคิดวิจารณญาณจ าเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์ท่ีละเล็กทีละน้อยมิใช่เกิดขึน้ในเวลา
อนัสัน้ (ศนัสนีย์ ฉตัรคปุต์; และ อษุา ชชูาติ.  2545: 86-87)  
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 ในปัจจบุันพบว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะ
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงศาสตร์หรือเนือ้หาตา่งๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกัน  รวมทัง้การน า
เทคนิคท่ีหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการขจัดความซ า้ซ้อนของเนือ้หา  ช่วย
พฒันาความสามารถท่ีหลากหลายและตอบสนองตอ่รูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัของผู้ เรียนได้เป็น
อย่างดี  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม  มองเห็นรูปแบบและความสมัพนัธ์  สามารถเช่ือมโยง
การเรียนรู้ทกุสาขาวิชา  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์  ทัง้ด้านพุทธิพิสยั  ทักษะพิสยั  และจิตพิสยั  
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง  เน่ืองจากศาสตร์ทกุศาสตร์ไมอ่าจแยกกนั
ได้โดยเด็ดขาด  เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนท่ีต้องด ารงอยู่อย่างกลมกลืน  การจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เนือ้หาตา่งๆ และฝึกทกัษะอย่างหลาหลายอย่างเช่ือมโยงกนั  จะท าให้การเรียนรู้สอดคล้องกบัชีวิตจริง
และมีความหมายตอ่ผู้ เรียนมากย่ิงขึน้ (วิเศษ ชินวงศ์.  2544: 22-29; สวิุทย์ มลูค า; และ อรทัย มลูค า. 
2547: 183; ประพนธ์ จนุทวิเทศ.  2553: ออนไลน์)   
 การจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถช่วยให้รู้จดัคิดอย่างมีเหตผุล  และสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองอีกวิธีหนึ่งคือ  การสอนด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  กลา่วคือ  เป็นกระบวนการท่ีผู้ เรียนจะต้องสืบค้น  เสาะหา  ส ารวจตรวจสอบ  
และค้นคว้าด้วยวิธีการตา่งๆ  จนท าให้เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นัน้อย่างมีความหมาย  
จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง  และเก็บเป็นข้อมลูไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน  สามารถ
น ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (พจนา มะกรูดอินทร์.  2553: ออนไลน์)  
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว  ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนสงัคมศกึษาจึงเลือกกลุม่เป้าหมายในการศึกษา  
โดยมุง่เน้นให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ครบทัง้ 3 ด้าน  คือ  พุทธิพิสยั  จิตพิสยั  และทักษะพิสยั   
จึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการ
จดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  โดยมุง่เน้นท่ีสาระประวตัิศาสตร์  
เพ่ือศกึษาวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกตา่งกนัหรือไม ่ เพ่ือน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
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2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ   

3. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 

4. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 

5. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ   

6. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
 
ความส าคัญของการวิจยั 

1. ครูผู้สอนสามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551    

2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

3. เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาประวตัิศาสตร์  และสามารถประยุกต์ใช้
ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 

4. ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
  
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนเทพสวุรรณ-
ชาญวิทยา  ต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  
จ านวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 20 คน  รวม  40 คน  โดยทัง้สองกลุม่มีความสามารถไม่แตกต่างกัน  
แล้วสุม่โดยใช้วิธีจบัฉลากเพ่ือก าหนดกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2  ดงันี ้
   กลุม่ทดลองท่ี 1  จ านวน 20 คน  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
   กลุม่ทดลองท่ี 2  จ านวน 20 คน  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
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 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
  ผู้ วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 
18 คาบ  คาบละ 50 นาที  โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่ 
 เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 
  เป็นเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตร์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี 4 : ประวตัิศาสตร์  จากหลกัสตูรโรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา พ.ศ. 
2553  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  โดยมีหวัข้อดงันี ้
   เร่ืองท่ี 1  พฒันาการของไทยสมยัอยธุยา 
   เร่ืองท่ี 2  พฒันาการของไทยสมยัธนบรีุ 
   เร่ืองท่ี 3  การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบรีุ 
   เร่ืองท่ี 4  วีรชนและบคุคลส าคญัสมยัอยธุยาและธนบรีุ 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอิสระ  ได้แก่ 
   1.1  การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
   1.2  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
  2. ตวัแปรตาม  ได้แก่ 
   2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ 
   2.2  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีน าศาสตร์ต่างๆ ท่ี
สมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัมาเช่ือมโยงกันอย่างผสมกลมกลืนจนมีความสมบูรณ์ครบถ้วน  เพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้  มีประสบการณ์ท่ีกว้างขึน้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้   โดย
การบรูณาการภายในวิชา  กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ด าเนินการตาม
แนวคิดของลาร์ดิซาเบลและคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 144-148)  มี  4 ขัน้ตอน  ดงันี ้

1.1 ขัน้น า  โดยครูเร้าความสนใจหรือชีป้ระเดน็ให้นกัเรียนตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้
ในสงัคม  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกปัญหาท่ีสนใจศกึษา 

1.2 ขัน้ปฏิบตัิการ  โดยนักเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจ  พิจารณาจุดมุ่งหมายในการ
แก้ปัญหา  วางแผนการด าเนินงาน  และด าเนินงานตามล าดบั  

1.3 ขัน้กิจกรรมสรุป  โดยนกัเรียนสรุปกิจกรรมและน าเสนอผลงานศกึษาค้นคว้า  มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั  เพ่ือประมวลความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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1.4 ขัน้ประเมินผล  โดยวดัและประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนด าเนินการ  
ทัง้ด้านพทุธิพิสยั  ทกัษะพิสยั  และจิตพิสยั  เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองทกุระยะของการจดัการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ  สามารถใช้
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่  อีกทัง้น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวนัได้อย่างหลากหลาย  โดยด าเนินการตามแนวคิดของ ไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft.  2003: 
57-59)  มี  7 ขัน้ตอน  ดงันี ้

2.1 ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม  โดยครูตัง้ค าถาม  เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนแสดงความรู้เดิม
และเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปยงัประสบการณ์ท่ีมี  

2.2 ขัน้เร้าความสนใจ  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียน  นักเรียนเป็น
ผู้สร้างค าถามและก าหนดประเดน็ท่ีจะศกึษาตามความสนใจของนกัเรียน 

2.3 ขัน้ส ารวจค้นหา  โดยนักเรียนวางแผน  ก าหนดแนวทางค้นหาและตรวจสอบ
ข้อมลู  ตัง้สมมติฐาน  และลงมือปฏิบตัิ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  

2.4 ขัน้อธิบาย  โดยนกัเรียนวิเคราะห์  สรุป  อภิปรายผล และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีหลายหลาย 

2.5 ขัน้ขยายความรู้  โดยนักเรียนตัง้ประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้  เป็นการเพ่ิมความรู้และขยายกรอบความคิด  โดยสอดคล้องกับความรู้
และประสบการณ์เดิม 

2.6 ขัน้ประเมินผล  โดยการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้มาประมวลและปรับประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ ได้  

2.7 ขัน้น าความรู้ไปใช้  โดยครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยกุต์ ใช้ให้เหมาะสมและเกิดการสร้างความรู้ใหม ่ 

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์  หมายถึง  ผลการเรียนรู้ด้านสติปัญญา
ความรู้  ความสามารถทางด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)  ของนักเรียนในการเรียนรู้เก่ียวกับ
หน่วยการเรียนรู้ในสาระประวตัิศาสตร์  กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  โดย
พิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ท่ีผู้ วิจัย
สร้างขึน้ตามหลกัของ เบนจามิน เอส บลมู (Benjamin S. Bloom)  ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน  
ดงันี ้

3.1 ความรู้ความจ า  หมายถึง  ความสามารถในการระลกึถึงเร่ืองราวหรือประสบการณ์
ท่ีผา่นมาได้อย่างถกูต้อง 
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3.2 ความเข้าใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจับใจความ  การแปลความ  การ
ตีความ  และการขยายความ   

3.3 การน าไปใช้  หมายถึง  ความสามรถในการน าความรู้หรือหลกัการต่างๆ ไป
ประยกุต์ใช้ในการสร้างสถานการณ์จริง  หรือสถานการณ์อ่ืนท่ีตา่งออกไปจากเดิม 

3.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวหรือสิ่งตา่งๆ ออกเป็น
สว่นย่อยวา่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร 

4. ความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดพิจารณา
ข้อมลูหรือสถานการณ์ตา่งๆ อย่างรอบคอบ  โดยใช้ความรู้  หลกัการ  เหตผุล  และหลกัฐานอ้างอิง  เพ่ือ
ตดัสินใจและน าไปสูก่ารสรุปอย่างสมเหตสุมผล  ประกอบด้วยลกัษณะการคิด 4 ด้าน  คือ   

4.1 การนิยามปัญหา  เป็นความสามารถในการระบุปัญหา  การก าหนดค าถามท่ี
เหมาะสมจากข้อความหรือสถานการณ์ 

4.2 การตดัสินข้อมลู  เป็นความสามารถในการพิจารณา  การตดัสินความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมลู  สามารถจ าแนกข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากกันได้   สามารถระบุ
ข้อตกลงเบือ้งต้นของสถานการณ์  และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องและความเพียงพอของข้อมลู 

4.3 การระบสุมมติฐาน  เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางหรือพยากรณ์ค าตอบ 
โดยอาศยัข้อมลู  ข้อความ  หรือสถานการณ์เบือ้งต้น 

4.4 การสรุปอ้างอิง  เป็นความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตสุมผล  ความสามารถ
ในการนิรนยั  อปุนยั  ประเมินข้อสรุป  หาความสมเหตสุมผลของข้อสรุปจากเหตกุารณ์ 
  โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ี
ผู้ วิจยัพฒันาขึน้มาจากแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของอรพิณ  พัฒนผล 
(2551: 98-109)   โดยบรูณาการแนวคิด ทฤษฎี การคิดวิจารณญาณของเอนนิส  นีดเลอร์  เดรสเซล
และเมย์ฮิว  เป็นแบบทดสอบสถานการณ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  จ านวน 10 สถานการณ์ 
สถานการณ์ละ 4 ข้อ  รวมทัง้หมด 40 ข้อ   
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้สนใจศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัศิาสตร์
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจยั 
1. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์แตกตา่งกนั  
2. นักเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
3. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
4. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกตา่งกนั 
5. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
6. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  

มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา    
ประวตัิศาสตร์ 

2. ความสามารถในการคดิอย่างมี 
วิจารณญาณ   

 

1. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
2. การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ            

หาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอสิระ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และได้น าเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ข: 1-5)  ได้อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรมว่า  เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่ม  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 1.1  ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล  
และการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
นอกจากนี้  ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา  เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  มีความอดทน  อดกลั้น  ยอมรับในความแตกต่าง  และ
มีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 1.2  สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม  ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย  เพื่อช่วยให้สามารถปรับคนเองกับ
บริบท  สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ ไว้  ดังนี้ 
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1.2.1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม 
จริยธรรม  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เป็นผู้กระท าความดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

1.2.2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครอง
ในสังคมปัจจุบัน  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ลักษณะและ
ความส าคัญ  การเป็นพลเมืองดี  ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ค่านิยม  ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพการด าเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

1.2.3 เศรษฐศาสตร ์ การผลิต  การแจกจ่าย  และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหาร 
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

1.2.4 ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
อดีต  ความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

1.2.5 ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 5 สาระ  11  มาตรฐาน 
การเรียนรู ้ ดังนี้ 
  1.3.1  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม   
  มาตรฐาน  ส 1.1 รู้  และเข้าใจประวัติ  ความส าคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง  ยึดมั่น  และปฏิบัติตามหลักธรรม 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน  ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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  1.3.2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   
  มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข                       
  มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  
และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3.3  เศรษฐศาสตร์   
  มาตรฐาน  ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
  มาตรฐาน  ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

1.3.4  ประวัติศาสตร์   
  มาตรฐาน  ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐาน  ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  มาตรฐาน  ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  
ความภูมิใจ  และธ ารงความเป็นไทย 

1.3.5  ภูมิศาสตร์   
  มาตรฐาน  ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง  
ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา  วิเคราะห์  
สรุป  และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน  ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.4  คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

1.4.1 ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก  โดยการศึกษาประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในโลก  เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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1.4.2 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ได้รับการพัฒนาแนวคิดและขยายประสบการณ์  เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ ในโลก  ได้แก่  เอเชีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา  ยุโรป  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้  ในด้านศาสนา 
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง 
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์  ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.4.3 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต  สามารถน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 1.5  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ก: 6-7)  กล่าวว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร    
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 1.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551ก: 7)  กล่าวว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังนี้ 
  1. รักชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์    2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. มีวินัย        4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง     6. มุ่งมั่นในการท างาน 
  7. รักความเป็นไทย      8. มีจิตสาธารณะ 
 1.7  โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 683/2552  เกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างเวลาเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการในเน้นการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์  จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จาก 120 ชั่วโมงต่อปี (3 หน่วยกิต)  เป็น 
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160 ชั่วโมงต่อปี (4 หน่วยกิต)   โดยก าหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี (1 หน่วยกิต)  
และเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม  สาระเศรษฐศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ 120 ชั่วโมงต่อปี (3หน่วยกิต) 
 จากการปรับโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว  ท าให้เห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อ
การจัดการเรียนรู้  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณต่์างๆ  รวมทั้งคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
  
2. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 2.1  ความหมายของประวัติศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ (History)  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้ให้ความหมายใน
ทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  นิวตัน (Newton.  2001: 182)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  การบันทึกเรื่องราว
ของมนุษย์  แต่บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น  ไม่มีบันทึก
ใดๆ ที่จะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  นักประวัติศาสตร์ต้องเป็นผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อดีตขึ้นใหม่  โดยการอธิบายและให้ความหมายกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี  แต่อย่างไรก็ดี
หลักฐานต่างๆ เหล่านี้  อาจไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก  
  ชาญวิทย์  เกษตรศิริ (2540: 15)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  เรื่องราวของอดีต       
ท่ีนักประวัติศาสตร์ค้นคิดขึ้นมาอย่างมีหลักฐาน  แล้วน ามาถกเถียงถึงความหมายของเรื่องราวต่างๆ 
ในปัจจุบัน  ดังนั้น  จึงหมายความว่า  ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอดีตที่ถกเถียงกัน  มิใช่เรื่องของอดีตเฉยๆ  
  วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2544: 80-81)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  การเก็บเหตุการณ์  
เรื่องราว  หรือการกระท าของมนุษยชาติและของโลก  ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของสภาพ
เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  และสังคม  ในยุคสมัยต่างๆ ในอดีต  โดยนับย้อนหลัง 10 ปี จาก
ปัจจุบันเป็นต้นไป  น ามาบันทึกจากหลักฐาน  ประมวลเป็นความรู้ต่อเนื่องเป็นล าดับ  และเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์อาจก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  หรืออาจกระทบ กระเทือนจิตใจโดยส่วนรวมของชาติ       
  เฉลิม  นิติเขตต์ปรีชา (2545: 4-5)  สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ว่า  ประวัติศาสตร์  
มีความหมาย 2 ประการ  คือ       

1. ความหมายของศาสตร์แขนงหนึ่ง  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  ประมวลวิทยาการ
ความรู้  ประสบการณ์  และเรื่องราวทั้งหลายของมนุษย์  ก่อก าเนิดวิวัฒนาการและปรับปรุงมาต้ังแต่
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อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปร  คือ  สติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด  ความสามารถ           
ความรอบรู้  ความรู้สึกนึกคิด  ความต้องการ  ความหวัง  และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ  
กับหมายถึงการสร้างประสบการณ์ในอดีตที่พิจารณาเห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่  ทั้งนี้โดยอาศัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับการสังเคราะห์ คือ  การใช้ความคิดและการตีความ
ผสมผสานกันของนักประวัติศาสตร์    

2. ความหมายที่เป็นความรู้แขนงหนึ่ง  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  บันทึกเรื่องราวและ
เหตุการณ์ของโลกและมนุษยชาติ  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเป็นมาของโลก  
วิวัฒนาการ  ความสามารถ  พฤติกรรม  และความสัมพันธ์ของมนุษย์  ในด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ดังนั้น  ประวัติศาสตร์จึงอาจจ าแนกแยกย่อยออกได้  เป็นเรื่องราวหลาย
แขนง  เช่น  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง  ประวัติศาสตร์กฎหมาย  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ศิลปะ  ประวัติศาสตร์ศาสนา  เป็นต้น  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 665)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  วิชาว่าด้วยเหตุการณ์
ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้น  ตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
  วงเดือน  นาราสัจจ์ (2549: 1)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  เหตุการณ์หรือเรื่องราว  
ในอดีตที่มีหลักฐานยืนยันและตรวจสอบได้ เรื่องราวในอดีตหรือความจริงในอดีตที่นักประวัติศาสตร์
เรียงร้อยขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นความจริงและถูกต้องประกอบการวิเคราะห์
หรือข้อสมมติฐานของตน       
  ระพี  สาคริก (2550: ออนไลน์)  กล่าวว่า  ประวัติศาสตร์  หมายถึง  ข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์
เพื่อการเรียนรู้ของแต่ละคน  รวมทั้งอดีตของสังคมและประเทศชาติ  ความจริงแล้วภายในรากฐาน
จิตใจของมนุษย์นั้นควรจะนึกถึงอดีตความเป็นมาเป็นพื้นฐานการด าเนินชีวิตของตัวเองอันจะน าไปสู่
ความมั่นคงเข้มแข็ง  รวมทั้งความซื่อสัตย์ในการพึ่งพาตนเอง  เพื่อที่จะให้วิถีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
และชุมชนสามารถด าเนินต่อไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง  
 จากความหมายของประวัติศาสตร์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า   ประวัติศาสตร์  หมายถึง  
เรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และมีผลต่อสังคมมนุษย์โดยส่วนรวม  
ภายใต้สภาวะแวดล้อมของกาลเวลาต่างๆ กัน  ทั้งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานอย่างมีระเบียบ
แบบแผน 
 2.2  ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 การศึกษาประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อผู้ศึกษาอย่างรอบด้าน  มนีักวิชาการ  นักการศึกษา  
และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
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  สมคิด  ศรีสิงห์ (2522: 2)  กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  ดังนี้ 
1. ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ของนานาชาติ

ในโลก  ทั้งอดีตและปัจจุบัน 
2. มีความรู้  ความคิดอ่านอย่างกว้างขวาง  เฉลียวฉลาด  มีไหวพริบ  ทันเหตุการณ์  

ทันสมัย  ทันคน 
3. เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี  แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  สามารถหลีกเลี่ยง       

สิ่งที่ผิดพลาดที่แล้วมา  และช่วยแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นได้  โดยเฉพาะนักปกครอง  นักการเมือง  จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

4. มีความเข้าใจในข่าว  เหตุการณ์  ความเป็นอยู่ประจ าวัน  ฯลฯ  ดีขึ้น  พอที่จะอยู่
ในสังคมได้อย่างดี 

5. เกิดความเข้าใจดีในมรดก  วัฒนธรรม  ของมนุษยชาติ  ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ  เช่น  
วรรณศิลป์  วิถีการด ารงชีวิต 

6. ช่วยฝึกความเข้าใจในการแสดงออกอย่างถูกต้อง  สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์  แยก
ความส าคัญ  รูจ้ักแยกความผิดพลาดเล็กน้อยออกจากความส าคัญ  รู้จักการโฆษณาชวนเชื่อออกจาก
ความจริงได้ 

7. ช่วยฝึกอบรมคนให้สามารถเผชิญกับปัญหาขัดแย้งต่างๆ  ด้วยใจที่มุ่งมั่น  เพื่อ
ความจริง  สนับสนุนการอภิปรายอย่างเสรี  แล้วตกลงกันได้ด้วยการประนีประนอม 

8. เป็นความรู้ประกอบงานอาชีพของผู้ เรียน  เช่น  นักหนังสือพิมพ์  ครูอาจารย์  
บรรณารักษ์  นักจัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  นักการเมือง  นักปกครอง  ฯลฯ 

9. ให้ความรื่นรมย์แก่ผู้อ่าน  เพราะประวัติศาสตร์มีเรื่องหลายรสหลายแบบตาม
ความสนใจของแต่ละคนอยู่มาก 

10. ประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยท าให้คนเป็นคนที่มีมนุษยธรรม 
  สุมนทิพย์  บุญสมบัติ (2533: 11)  กล่าวถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์  ดังนี้ 

1. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
2. ช่วยกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
3. สนองความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของชนชาติต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการด ารงชีวิต  

บุคลิกภาพ  และลักษณะนิสัย  ตลอดจนความคิดและการกระท ากิจกรรมต่างๆ ของคนชาตินั้นๆ 
4. ช่วยสนับสนุน  สร้างเสริม  และพัฒนาความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์  

ความรักชาติ  ความเข้าใจในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และการประกอบอาชีพของ         
ชนชาติต่างๆ 
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5. ช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความคิดเชิงวิพากษ์  วิจารณ์  และพินิจพิจารณา  รวมทั้ง
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ 

6. สร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาของชุมชนสมัยใหม่ในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  
และสังคม  ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการอภิปรายและการหาข้อสรุปโดยการประนีประนอม
เข้าหากัน 
 จากความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ประวัติศาสตร์       
มุ่งให้ผู้ศึกษาเกิดพัฒนาการทางปัญญา  โดยเฉพาะด้านการคิด  มีความรักและภาคภูมิใจในแผ่นดิน  
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ดังนั้น  สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการสอน
ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3  จุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์ 
 ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ต่างมีจุดมุ่งหมายในการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาทางด้าน
ต่างๆ  มนีักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ดนัย  ไชยโยธา (2534: 112)  กล่าวถึง  จุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน  
ดังนี้  

1. เพื่อทราบเรื่องราว  ความเจริญ  และความคิดของมนุษย์ในอดีตสมัยจะเป็น
รากฐานของอารยธรรมความเจริญในปัจจุบันและอนาคต 

2. เพื่อทราบเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตสมัย  แล้วน า
ตัวอย่างที่ดีมาดัดแปลงปรับปรุงใช้ในเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันและวางแผนอนาคตต่อไป 

3. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม  มีอุดมคติสูง  มีคุณค่าในด้านต่างๆ  เช่น  การเมือง  
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อาจจะได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อันแสดงความเจริญต่อไป
และปรับตนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้  ให้มองดูอดีตที่ผ่านมาแล้ว  ใคร่ครวญตรึกตรองดูแล้วสร้างสิ่งใหม่
ที่ดีกว่าในอนาคตต่อไป 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอันดีในหมู่ชนต่อนานาชาติและอยู่ร่วมกัน
อย่างราบรื่น 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิจารณญาณอันสุขุมรอบคอบ  รู้จักเข้าใจตัดสินเหตุการณ์
และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเป็นธรรม  โดยยึดเอาเหตุการณ์ที่แล้วมาเป็นเครื่องก าหนด  แล้วจึง
ด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป 

6. เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  เห็นประโยชน์ส่วนรวม  มีทัศนคติที่ดีต่อ
สังคมนานาชาติ  ท างานร่วมกัน  รู้จักรับผิดชอบและฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พร้อมกับรู้จัก
แยกความเป็นจริงออกจากความจริง 
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  สิริวรรณ  ศรีพหล (2539: 1191-1192)  กล่าวว่า  เมื่อประวัติศาสตร์มีคุณค่า  การสอน
ประวัติศาสตร์จึงมีจุดมุ่งหมาย  ดังนี้  

1. เพื่อเน้นความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของชนชาติ  และ
ความรู้สึกผูกพันกับชาติของตน 

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจประเทศอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น  เข้าใจปัญหาและเข้าใจเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 

3. เพื่อมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล 
  วันเพ็ญ  วรรณโกมล (2544: 81)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์  ดังนี้ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นกระบวนการ  โดยวิธีทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ  และน าเอาประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เตรียมรากฐานโดยอาศัยการสอนประวัติศาสตร์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจปัจจุบันและ
น าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง 
4. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม 

  เฉลิม  นิติเขตต์ปรีชา (2545: 24-25)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์
ดังนี้  

1. ให้รู้จักและเข้าใจเหตุผลหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อชาติ 
2. ให้มีความรักชาติ 
3. ให้รู้จักมรดกจากบรรพบุรุษที่ตกทอดมาถึงตนและรักษาไว้ให้คงทนถาวรต่อไป 
4. ให้มีความเข้าใจในเรื่องชาติที่ตนอยู่ 
5. ให้รู้จักขอบคุณต่อผู้น าในด้านต่างๆ ของชาติ  และผู้สร้างความเจริญให้แก่ชาติ

ในแง่ต่างๆ ที่ท าให้ชาติของเราน่าอยู่และสะดวกสบายเพียงนี้ 
6. ปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจอันถูกต้องในเรื่องสัญชาติ  โดยจะต้องรู้จักคุณงาม

ความดีของบุคคลทั่วไปในประวัติศาสตร์ 
7. อบรมในแง่ศีลธรรม  ให้เกิดความเสียสละ  ความอดทน  ความเพียร  การบ าเพ็ญ

ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ความก้าวหน้า  ความซื่อตรงต่อหน้าที่  ความกล้าหาญ ฯลฯ  เห็นตัวอย่างที่ดี
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ตนเดินไปสู่ทางที่ดี 

8. อบรมให้มีเหตุผล  เข้าใจเหตุผล  มีความคิด  รู้จักตัดสินใจ  เพราะประวัติศาสตร์
เต็มไปด้วยเหตุการณ์อันเป็นผลของความนึกคิดและการกระท าของบุคคลที่แล้วมา  ยังให้เกิดผลได้
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ตามการกระท าและกรณีแวดล้อมเช่นว่านั้น  ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุผล  เป็นจริงและเกิดแล้ว
จริง  นับว่าเป็นการฝึกหัดสมองในแง่ความคิด  ปฏิภาณ  ไหวพริบอยู่เสมอ 

9. อบรมในแง่สังคม  ในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม  อบรมในหน้าที่สังคม  
หน้าที่พลเมือง   

10. อบรมความเข้าใจทั่วๆ ไปในการอ่านข่าว  ในการฟังข่าว  ข้อความหนังสือ  ต ารา
ทั่วไป  ยอ่ยมีสิ่งที่เกี่ยวพันไปถึงอดีตถึงชนชาติอ่ืน  ท าให้เกิดความเข้าใจเพราะเข้าใจถึงต้นเรื่องหรือ
เบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นๆ 

11. เป็นการเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ความนึกคิด  เกี่ยวกับจารีตประเพณี 
12. มุ่งเน้นให้เกิดความคิดค านึง  เพราะเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้น  เป็นเหตุการณ์ที่ได้

มีขึ้นจริงและตัวตนก็มีจริง 
13. เป็นการเตรียมตนเพื่อชีวิตอันแท้จริง  เพราะได้เข้าใจเบื้องหลังของเหตุการณ์  ได้ใช้

ความคิดสรุปโดยทั่วๆ ไป  ว่าอะไรเป็นมาอย่างไร  เพราะเหตุใด  อะไรเป็นไปได้  อะไรเป็นไปไม่ได้ 
 จากจุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์  ทั้งของชาติตนเอง
และชาติอ่ืนๆ  ก่อให้เกิดความรักชาติบ้านเมือง  และเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบสุขในฐานะพลเมืองและพลโลก 

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถตัดสินเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมี
เหตุผล  และวางแผนอนาคตได้อย่างรอบคอบ   
 2.4  หลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
 จากการปฏิรูปการศึกษาท าให้หลักการจัดการเรียนรู้เปลี่ยนไป  จากเดิมที่ครูเป็นผู้แสดง
บทบาทเปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สาระส าคัญอยู่ที่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการเรียนรู้  โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  พร้อมทั้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใฝ่เรียนรู้  มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีนักวิชาการ  
นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  เฉลิม  นิติเขตต์ปรีชา (2545: 107-117)  กล่าวถึงหลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์  ดังนี้  

1. หลักการทั่วไป   
1.1 ครูประวัติศาสตร์ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  ปัจจุบันมี  

2 รูปแบบ  คือ  
1.1.1 แบบถ่ายทอดความรู้  ความคิด  และประสบการณ์  จากต าราให้แก่

ผู้เรียนโดยผ่านทางผู้สอน  การเรียนในลักษณะนี้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับเอาความรู้และประสบการณ์จาก
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ผู้สอนทางเดียวไม่มีโอกาสและวิธีแสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเองที่นอกเหนือประสบการณ์ที่ครูเป็นผู้
ถ่ายทอด 

1.1.2 แบบผู้เรียนเสาะแสวงหาประสบการณ์ความรู้จากการลงมือกระท า
ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ช่วยให้แนวทางหรือแนะน า  ผู้เรียนจะต้องฝึกด าเนินการเอง  ในขั้นวางแผน  
ขั้นปฏิบัติการ และขั้นสรุป  เพื่อประมวลความรู้เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบ  เกิดประสบการณ์  และ
พร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป  ส าหรับแนวทางการด าเนินการครูประวัติศาสตร์อาจพิจารณาหลักการและ
แนวทางต่างๆ ดังนี้ 

1.1.2.1  ยึดหลักการว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ส่วนครูและสภาพการณ์
ทางการเรียนรู้  ได้แก่  โรงเรียน  อาคารเรียน  หลักสูตร  วิธีการสอน  เทคนิค  และอุปกรณ์   เป็นเพียง
สื่อการเรียนการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ประสบการณ์อย่างดีที่สุด 

1.1.2.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการวางแผนเป็นขั้นๆ  ต้ังแต่การก าหนด
จุดประสงค์  การประกอบกิจกรรม  การสรุป  และการประเมินผลได้ด้วยตนเอง 

1.1.2.3  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
1.1.2.4  ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์  หรือสิ่งที่เรียนต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนจะได้แนวคิดและมองเห็นแนวทางที่จะน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจให้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยความสนใจ
และตั้งใจเรียน 

1.1.2.5  พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ทักษะ  และทัศนคติที่ดีโดย
ตลอดเวลาและสม่ าเสมอ 

1.1.2.6  ใช้หลักจิตวิทยาเร้าให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจที่จะเรียนรู้
ประสบการณ์อย่างจริงจัง 

1.1.2.7  ส่งเสริมและเร้าให้ผู้เรียนเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์  ได้แก่  การสังเกต  การค้นคว้าหาเหตุผล  การพิจารณา  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห ์ และการประเมินค่า 

1.1.2.8  ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านความคิด  หลักการ  และการปฏิบัติ 
1.1.2.9  ครูใช้เทคนิคการสอนหลายๆ รูปแบบ  เพื่อเร้าใจผู้เรียนไม่ให้เกิด

ความเบื่อหน่ายและท้อแท้ต่อการประกอบกิจกรรม 
1.1.2.10 ครูจัดและเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี  น่าสนใจ  

และมีประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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1.2 ครูประวัติศาสตร์ควรจะต้องรู้หลักเกณฑ์การสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.2.1 สอนให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์ 
1.2.2 สอนโดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า (by doing) 
1.2.3 สอนให้ผู้เรียนรู้จักน าความสามารถไปใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต

ในสังคมและเพื่อการพัฒนาต่อไป 
1.3 ครูประวัติศาสตร์ควรรู้หลักการสอนที่ดีว่ามีลักษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคัญ 

อะไรบ้าง 
1.3.1 ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้นและเป็นฝ่ายท ากิจกรรม 
1.3.2 มีการใช้วิธีการและเทคนิคหลายๆ แบบผสมผสานกัน 
1.3.3 มีการจูงใจผู้เรียนให้สนใจและตั้งใจเรียน 
1.3.4 ได้ผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.5 มีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
1.3.6 มีการวางแผนการสอนล่วงหน้า 
1.3.7 มีการให้ข้อแนะน าแก่ผู้เรียนได้รู้จักใช้ความสามารถแก้ปัญหา  หรือ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 
1.3.8 มีการสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน 
1.3.9 มีการสอนซ่อมเสริม 
1.3.10 มีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเป็นประชาธิปไตย 
1.3.11 มีการเร้าผู้เรียนให้ประกอบกิจกรรมการเรียนโดยสม่ าเสมอ 
1.3.12 ยึดหลักบูรณาการในการเรียนการสอน 
1.3.13 มีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง 
1.3.14 มีความเป็นอิสระในทางวิชาการและการเรียนรู้ 

1.4 ครูประวัติศาสตร์ควรมีความรู้ความเข้าใจและรักที่จะวางแผนการสอนก่อน
ท าการสอนจริง 

2. หลักการสอนเบ้ืองต้น 
2.1 ควรสอนโดยใช้หลักการที่มีความยากง่ายแตกต่างกันตามระดับชั้นเรียน  

กล่าวคือ  การสอนประวัติศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3)  ครูควรยึด
หลักการสอนให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล  เลือกจ าและท าความเข้าใจเรื่องราว  เหตุการณ์  และความส าคัญ
ของข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์  โดยอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบ  มีเหตุผลเป็นพื้นฐานใน
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การเรียนรู้และท าความเข้าใจ  อาจฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ในขั้นพื้นฐาน
หรือเบื้องต้นได ้

2.2 ควรสอนเนื้อหาประวัติศาสตร์  ที่เป็นแกนแท้ของเนื้อหาแต่ละเรื่องหรือ       
แต่ละหัวข้อ  แล้วจึงน ารายละเอียดของประสบการณ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้มาครอบคลุม
หรือเป็นส่วนประกอบ  ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาในแขนงสังคม
ศึกษาและสังคมศาสตร์  เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดในส่วนที่เกี่ยวกับหลักบูรณาการทางการศึกษา     

2.3 ควรสอนโดยการก าหนดงานให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าและประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 ควรสอนโดยการจัดสถานการณ์จ าลอง  ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยวิธีการ
แสดงออกในหลายแบบ  ที่มีความเกี่ยวพันและส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 

2.5 ควรสอนโดยการไปทัศนศึกษา  หรือไปศึกษานอกสถานที่  อันเป็นแนวทางให้
ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง  ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ  มีส่วนเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี   

3. หลักการสอนท่ีส าคัญ 
3.1 สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ว่าจะเรียนได้อย่างไร (learn how to learn) 
3.2 สอนให้เด็กรู้จักวิธีการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (self-knowledge inquiry)   
3.3 สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดตัดสินใจอย่างมีระบบ (system of 

decision making for learning)    
3.4 สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยการฝึกก าหนดมโนทัศน์ (conceptual approach) 
3.5 สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) 

  กรมวิชาการ (2546: 9-10)  กล่าวถึงหลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์ว่า  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ต้องจัดกิจกรรมให้มีความหมายโดยเน้นแนวคิดที่ส าคัญ  ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ทั้งในและนอกโรงเรียนได้  จัดในลักษณะบูรณาการโดยเชื่อมโยงความรู้  เหตุการณ์ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน  โดยการใช้แหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสาระต่างๆ          
จัดโดยเน้นการพัฒนาค่านิยม  จริยธรรม  สามารถน าไปใช้จริงในการด าเนินชีวิต  รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม  และจัดโดยเน้นการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้คิดและตัดสินใจ  สร้างสรรค์ความรู้ของ
ตัวเอง  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้คิดและตัดสินใจ  เป็นการ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณและการคิดวิเคราะห์  จัดประเด็นหัวข้อที่ศึกษาให้มีแนวคิดกว้างขวาง  
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาด้วยตัวเอง  สามารถชี้น าตัวเองได้  โดยกิจกรรมที่จัดควรยึดผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ  คือ  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้  สร้างความหมาย
ของสาระข้อความรู้  และค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง  โดยการศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์  แปล
ความหมาย  สังเคราะห์  และสรุปความ  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในแง่ของปริมาณ
ในการมีส่วนร่วมและคุณภาพของกระบวนการ  ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน โดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ความรู้  ความคิด  และประสบการณ์  
  บัณฑิตา  ลิขสิทธิ์ (2553: 33)  กล่าวถึงหลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์ว่า  ควรยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน  ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ให้
ผู้เรียนเกิดความรู้และทัศนคติที่ดีในการเรียน  ใช้เทคนิคการสอนหลายๆ รูปแบบ  เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์แก่ผู้เรียน 
 จากหลักการสอนวิชาประวัติศาสตร์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ครูควรยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  
โดยให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ  ครูมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ  ให้ค าปรึกษา  และส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์สู่การปฏิบัติ   เพื่อให้
การเรียนประวัติศาสตร์มีความหมายต่อนักเรียน  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 3.1  ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 แนวคิดเรื่องการบูรณาการ (Integration)  เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของจอห์น ล็อก (John 
Locke)  นักปรัชญาชาวอังกฤษ  ได้เสนอแนวความคิดว่า เด็กไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวได้หมด ฉะนั้น เด็กจึงต้องสนใจเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นที่สุดและที่เขาจะใช้บ่อยที่สุดในชีวิต   
 ต่อมา  จอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey.  1933)  นักปรัชญาชาวสหรัฐอเมริกา  ได้น าแนวคิดนั้น
มาเสนอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ภายใต้ความคิดที่เชื่อว่า  การให้การศึกษาแก่เด็กนั้นควรจะน าไปสู่
ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เพื่อการอยู่รอดของชีวิต  กิจกรรมใหญ่ๆ คือ  การแสวงหา
ปัจจัยแห่งการด ารงชีพ  อันได้แก่  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  กิจกรรมเหล่านี้เป็น
กิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์  จึงท าให้เด็กต้องการที่จะเรียนรู้เอง  เห็นเอง  รู้จักเอง  ฉะนั้นเด็กย่อมจะ
เกิดความสนใจขึ้นโดยธรรมชาติ  และการศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จในตัว  มิใช่
พัฒนาเพียงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น   
 ในระยะเวลาต่อมา  แนวความคิดของหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการของดิวอ้ี  
ได้รับการสนับสนุนจากนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายคน  เช่น  บรูเนอร์ (Bruner.  1986)  วีกอทสกี้ 
(Vygotsky.  1978)  โรกอฟ (Rogoff.  1990)  เป็นต้น  ส าหรับนักการศึกษาของไทย  อาทิ  สุมิตร  คุณากร 
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(2518)  สงัด  อุทรานันท์ (2527)  และ ธ ารง  บัวศรี (2542)  ก็ได้น าหลักการมาเผยแพร่และทดลองใช้
มาโดยล าดับ (อรทัย มูลค า; และคนอ่ืนๆ.  2542: 12) 
 จากความคิดนี้ได้มีอิทธิพลและพัฒนาเป็นหลักการบูรณาการ  โดยมีวิวัฒนาการดังนี้  (สันต์ 
ธรรมบ ารุง.  2522: 89)  
  พ.ศ. 2473  มีการท าการศึกษาทดลองเรื่องบูรณาการในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ระยะ เวลา 8 ปี  และได้เรียกการทดลองนี้ว่า  ผลการทดลอง 8 ปี (The 8 Year Study) 
  พ.ศ. 2483  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น าผลการทดลอง 8 ปีนั้น  มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในโรงเรียนทั่วไป  และเรียกการศึกษาในยุคนี้ว่า การศึกษาแผนใหม่ (Progressive Education) 
  พ.ศ. 2496  มีการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาแผนใหม่และบูรณาการเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย  ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  และสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้ช่วย
เผยแพร่ความคิดนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง 
  พ.ศ. 2520  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าหลักสูตรประถมศึกษาตาม
หลักการบูรณาการและได้ทดลองใช้เป็นเวลา 1 ปี  ปรากฏว่าได้ผลดี  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้มีการน าความรู้และหลักการบูรณาการไว้ในหลักสูตรอย่าง
สมบูรณ์  แล้วประกาศใช้หลักสูตรใหม่นี้ ในปีการศึกษา 2521  และเรียกหลักสูตรใหม่นี้ว่าหลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2521  ทั้งนี้ให้เริ่มเปลี่ยนหลักสูตรปีละชั้น  จนครบ 6 ชั้น  ของประถมศึกษา  
 3.2  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated)  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  
ได้ให้ความหมายในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 141)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลิกในทุกๆ ด้าน  นักเรียนปรับตัวและตอบสนองต่อทุก
สถานการณ์  การแก้ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน  การจัดการเรียนรู้ควรให้
ความส าคัญกับครูและนักเรียนเท่าเทียมกัน  การท ากิจกรรมมีการท างานร่วมกันอย่างประชาธิปไตย 
  กู๊ด (Good.  1973: 308)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง  กระบวนการ 
หรือการปฏิบัติในการที่จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ  ที่แตกต่างเข้าด้วยกันแล้วน ามารายงายผลหรือแสดง
ออกมาในเชิงกิจกรรมหรือโครงการเดียว  
  พระธรรมปิฎก (2540: 30)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง  การท าให้
หน่วยย่อยทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน  เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียวที่มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว  
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  เพราพรรณ  โกมลมาลย์ (2541: 65-66)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
หมายถึง  การหลอมรวมวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยบูรณาการที่เรียกว่า  Thematic  
Approach  เป็นการเชื่อมโยงหรือใช้ความพยายามในการหลอมรวมแนวคิดที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง
เหล่านั้นเข้าด้วยกัน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมากขึ้น  นักเรียนมองเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวิชาต่างๆ ที่เรียน  และการเรียนรู้วิชาหนึ่งจะเอ้ือหรือมีประโยชน์ในการเรียน
วิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกันได้ดียิ่งขึ้น  
  สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า (2544: 156)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
หมายถึง  การน าศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสานเข้าด้วยกัน  เพื่อประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา   และ
เน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 634)  กล่าวว่า  บูรณาการรวมหน่วย  หมายถึง  การน าหน่วย
ที่แยกๆ กัน  มารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และพเยาว์  ยินดีสุข (2549: 1)  กล่าวว่า  การบูรณาการ  หมายถึง  
การท าให้สมบูรณ์  คือ  การท าหน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์กันมาผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้ครบสมบูรณ์
ในตัวเอง  
  สุคนธ์  สินธพานนท์ (2550: 30)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง   
การจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาวิชา  ทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่างๆ มาหลอม
รวมกัน  เพื่อศึกษาความรู้หรือแก้ปัญหา  หรือพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย  รู้จักใช้ความคิด  ทักษะ  ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง  การน าศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยง
กันอย่างผสมกลมกลืนจนมีความสมบูรณ์ครบถ้วน  เพื่อประโยชน์ในการจัดเรียนรู้   และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.3  เหตุผลในการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
 เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  ดังนั้น  การจัดการ
การศึกษาจึงควรสอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มี
นักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า  (2544: 159)  กล่าวถึงเหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  ดังนี้  
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1. วิถีชีวิตจริงของคนเรามีเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ไม่ได้แยก
ออกจากกันเป็นเรื่องๆ 

2. ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความหมายเมื่อมีการบูรณาการเข้ากับ
ชีวิตจริงโดยเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วขยายกว้างไกลตัวออกไป 

3. การขยายตัวของความรู้ในปัจจุบันขยายไปอย่างรวดเร็วมาก  มีเรื่องใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
มากมาย  จึงจ าเป็นที่จะต้องเลือกสาระที่ส าคัญและจ าเป็นให้ผู้เรียนในเวลาที่มีเท่าเดิม 

4. ไม่มีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวท่ีส าเร็จรูป  และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาทุก
อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ 

5. เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรน ามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมาย  ลดความซ้ าซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา  ลดเวลา  แบ่งเบาภาระผู้สอน 

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้  ความคิด  ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และพเยาว์  ยินดีสุข (2549: 1-2)  กล่าวถึงเหตุผลในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  ดังนี้ 

1. ชีวิตจริงเกี่ยวกับศาสตร์หลากหลาย  ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดโดยเฉพาะ  จึง
ต้องจัดการเรียนการสอนแบบให้ตรงตามสภาพจริง  เพื่อให้สามารถถ่ายโอนความรู้ไปใช้ได้จริง 

2. เป็นการขจัดความซับซ้อนของเนื้อหาในต่างศาสตร์  การจัดเนื้อหามาผสมผสาน
กันจึงเป็นการลดความซ้ าซ้อนโดยที่จัดสอนในศาสตร์หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง  จึงท าให้ลดเวลาสอนไปด้วย 

3. ท าให้เรียนรู้อย่างลึกซึ่งไม่ผิวเผิน  เพราะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สัมพันธ์กันจึงเน้นการรู้
จริง  เรียนรู้อย่างมีความหมาย  ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้  ประยุกต์ใช้ความรู้ได้  หรือเกิดการถ่ายโอน
ความรู ้
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2546: 13-14)  กล่าวถึงเหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ดังนี้  

1. ลักษณะการเรียนการสอนที่ผ่านมามุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการ
เรียนรู้จากสภาพจริง  และไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์  การแสดง
ความคิดเห็น  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งขาดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่ทันสมัย  ที่จะใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมในสังคม  

2. ครูมักให้ความส าคัญกับศาสตร์ที่พัฒนาสมองซีกซ้ายมากเกินไป  และแยกสอน
ออกเป็นวิชา  ท าให้การเรียนรู้แยกกันเป็นส่วนๆ ไม่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต  ท าให้นักเรียนไม่เห็น
ความหมายของสิ่งที่เรียน   อีกทั้งยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 
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3. ศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกกันได้โดยเด็ดขาด  เช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคนที่ต้อง
ด ารงชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะท าให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบและ
ความสัมพันธ์  สามารถเชื่อมโยงผสมผสานสาระต่างๆ  ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะองค์รวม 
 จากเหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าจากการขยายตัว
ของความรู้ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การจัดการเรียนรู้แบบแยกส่วนเป็นวิชาเฉพาะและมุ่งเน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง  จึงท าให้ผู้เรียนต้องจดจ าเนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อนและไม่
สัมพันธ์กัน  ส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริงได้  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นการเชื่อมโยงของศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  จึงท าให้ลดเวลาในการเรียนรู้และเกิดการถ่ายโอนการ
เรียนรู้  ผู้เรียนจะมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและสามารถน าความรู้และทักษะต่างๆ น าไปใช้ได้จริง 
 3.4  ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  สอดคล้องตาม
หลักการในแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 23  ที่เน้น
การบูรณาการท้ังความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  
ได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 142)  กล่าวถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณการ  ดังนี้   

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้รู้สึกปลอดภัย มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของหมู่คณะและยอมรับผู้อื่น 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 

3. ช่วยพัฒนาค่านิยม บรรยากาศในชั้นเรียนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาจริยธรรม 
มาตรฐานการท างาน มาตรฐานของกลุ่ม ความซาบซึ้งในการท างาน และความซื่อสัตย์ 

4. ช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง โดยส่งเสริมความสามารถในการท างานและการควบคุม
อารมณ์ของผู้เรียน 

5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี การละคร 
ฯลฯ เช่นเดียวกันกับทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์และวรรณคดี 

6. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในสังคม  เต็มใจที่จะท างานร่วมกับกลุ่ม
และเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

7. ช่วยวัดผลการเรียนรู้  โดยการแนะน าวิธีตรวจสอบความก้าวหน้าในการจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียนท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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  ทาลาไบ  อัยซี  ลูคาน  ได้ให้ความส าคัญของการสอนสังคมศึกษา  โดยใช้วิธีการสอน
แบบบูรณาการในแง่ของ (พิษณุ เดชใด.  2540: 20)  

1. ด้านจิตวิทยา  ธรรมชาติของเด็กนั้นจะไม่สังเกตโลกตามสายตาของนักวิชาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลของวัฒนธรรมที่มีภาษาและระบบความคิดเฉพาะ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ตีกรอบ
ความคิดของนักเรียน  ในขณะที่เด็กมองโลกเป็นหน่วยเดียวและมักต้ังค าถามที่คาบเกี่ยวกับรายวิชา  
การสอนแบบบูรณาการจึงเป็นการพยายามสอนตามธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยครูจัดหา
ประสบการณ์และช่วยชี้แนะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน 

2. ด้านปรัชญา  การศึกษาจะต้องเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคม  นักเรียนต้อง
แน่ใจว่า  สิ่งที่ถูกบังคับให้เรียน  จะเป็นประโยชน์แก่เขาทางใดทางหนึ่ง  การสอนแบบบูรณาการมุ่งที่
จะให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมมากกว่าการสอน
แบบแยกเป็นรายวิชา 

3. เหตุผลด้านธรรมชาติของวิชาความรู้  การมุ่งเน้นสาขาวิชาตามแบบเก่า  มักน าไปสู่
การมองข้ามความก้าวหน้าของวิชาการความรู้ในปัจจุบัน  การเชื่อมโยงขอบข่ายของแต่ละสาขาวิชา
เข้าหากันท าให้เกิดวิชาใหม่ๆ  ขึ้นมากมาย เช่น มนุษยวิทยา สังคม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ  นอกจากน้ี 
วิชาใหม่เป็นต้นว่า  ประชากรศึกษา  สิ่งแวดล้อมศึกษา  ยังเป็นวิชาที่รวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา  
ผู้รู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  และสังคมศาสตร์  ค้นพบว่าจ าเป็นต้องผสมผสานความรู้และวิธีการ
ของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันในการพัฒนาความรู้แต่ละสาขาวิชา  

  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 50)  กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ  
ดังนี้  

1. เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  นักเรียนสามารถจ าความรู้ได้นาน (Retention)  
ซึ่งจะเริ่มด้วยการทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของนักเรียน 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด (Participate)  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
และสังคม  เป็นการพัฒนาทุกด้าน 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตนและเป็น
ประสบการณใ์นชีวิตจริงของนักเรียน 

4. นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซ้ าหลายครั้ง  โดยไม่เบื่อหน่าย 
5. นักเรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง  คิดไตร่ตรอง  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิด

แก้ปัญหา  คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  ต้ังแต่สองคนขึ้นไปจนถึงเพื่อนทั้งชั้น

เรียนที่ก าหนดในกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะมนุษย์สัมพันธ์  
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7. นักเรียนจะได้สร้างจินตนาการตามเรื่องที่ก าหนดเป็นการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การเมือง  วิถีชีวิต  ผสมผสานกันไป  อันเป็นสภาพจริงของชีวิต 

8. นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสู่สิ่งไกลตัว  เช่น  เรียนเกี่ยวกับตัวเรา  บ้าน  
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศไทย  ประเทศเพื่อนบ้าน  และโลก  ตามระดับความซับซ้อนของเนื้อหาและ
สติปัญญาของนักเรียน 

9. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนาน  เห็นคุณค่าของงานที่ท า  และงาน
ที่น าเสนอต่อเพื่อน  ต่อชุมชน  ท าให้เกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2546: 16-17)  กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณการ  ดังนี ้ 

1. นักเรียนเกิดความตระหนักว่า  การเรียนรู้ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
ชีวิตของคนเรา   

2. นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยความรู้จากหลาย
สาขาวิชาในเวลาเดียวกัน 

3. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยตรงอย่างมีจุดหมายและมีความหมาย  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้และช่วยสร้างความ
เข้าใจให้นักเรียนอย่างลึกซึ้ง 

4. ตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละคน โดยการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ ออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ต้องการจะรู้ 

5. มีการถ่ายโอนและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา ความคิด ทักษะ และเจตคติ  
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดที่เรียนได้อย่างลึกซึ่ง  เป็นระบบ  และถ่ายโอนความเข้าใจจาก
เรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้ดี 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกัน 
7. ช่วยพัฒนาค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานการท างาน  วินัยในตนเอง  

ส่งเสริมความสามารถในการท างาน  และการควบคุมอารมณ์ 
8. ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ไปพร้อมๆ กับด้านความรู้   

 จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การบูรณการ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สมดุลกับการด าเนินชีวิต  ท าให้ผู้เรียนมองสิ่งต่างๆ เป็นองค์รวมและเข้าใจใน
ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ มากขึ้น  เกิดพัฒนาการทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 3.5  ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 นักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 142-143)  กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการต้องยึดหลักส าคัญที่ว่า  แกนกลางของประสบการณ์อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียนและ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ จัดเป็นหน่วยการเรียน  (Unit)  โดยหน่วยการเรียนอาจแยกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้  3 ประเภท  ดังนี้  

1. เนื้อหาวิชา (Subject - Matter Unit)  เป็นการเน้นเนื้อหาจากในต ารา  หรือหัวข้อ
เรื่องต่างๆ  หลักการ  หรือสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

2. หน่วยความสนใจ (Center of Interest Unit)  จัดเป็นหน่วยขึ้น  โดยมีพื้นฐานที่
ความต้องการหรือจุดประสงค์เด่นๆ ของผู้เรียน 

3. หน่วยสร้างเสริมประสบการณ์ (Integrative Experience Unit)  เป็นการรวบรวม
ประสบการณ์  มีจุดเน้นอยู่ที่ผลการเรียนรู้และสามารถน าไปสู่การปรับพฤติกรรม  การปรับตัวของผู้เรียน  
   หน่วยดังกล่าวข้างต้น  หมายถึง  กลุ่มกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จัดไว้  เพื่อสนอง
จุดมุ่งหมายหรือส าหรับแก้ปัญหาหนึ่ง  การเรียนเริ่มจากจุดสนใจใหญ่แล้วแยกย่อยไปสู่กิจกรรมใน
แง่มุมต่างๆ  จนกระทั่งนักเรียนสามารถสนองสถานการณ์ที่ก าหนดไว้ได้ 
  ทาลาไบ  อัยซี  ลูคาน  นักการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  ดังนี้ (อัปสร มีสิงห์.  2534: 85-103)   

1. บูรณาการแบบรักษาลักษณะวิชาเดิม  วิธีนี้ต้องการรักษาประโยชน์ของแต่ละวิชา
ในขณะที่น ามาสานต่อเข้าด้วยกัน  เพื่อสนองจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร  โดยปกติผู้เขียนหลักสูตรจะไม่
เชื่อมต่อรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันโดยไม่จ าเป็น (ยกเว้นกรณีที่บางวิชามุ่งศึกษาเฉพาะเรื่อง)  และไม่
พยายามตัดทอนองค์ประกอบของวิชาเพื่อน ามาสอนในลักษณะที่แปลกไปจากความมุ่งหมายของวิชา
เดิม 

2. บูรณาการด้วยความคิดรวบยอดและข้อสรุปหลักการของสังคมศาสตร์  วิธีนี้เป็น
การดึงความคิดรวบยอดและข้อสรุปหลักการของสังคมศาสตร์ทั้งหลายมาใช้  โดยไม่ค านึงว่าจะต้อง
รักษาลักษณะเฉพาะหรือโครงสร้างความรู้ของศาสตร์เดิม  ผลที่ได้คือวิชาใหม่ซึ่งแตกต่างจากศาสตร์
แม่บท 

3. บูรณาการด้วยการหลอมรวมเป็นหน่วยเดียว  วิธีนี้เป็นการบูรณาการในอุดมคติ  
คือ  การหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นวิชาใหม่  ซึ่งต้ังอยู่บนรากฐานของวิชาเดิม  แต่ประกอบด้วย  
ความคิดรวบยอดและมุมมองในทัศนะใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม 
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  เสริมศรี  ไชยศร  และคนอ่ืนๆ (2526: 55)  กล่าวถึงลักษณะของการบูรณาการในการจัด
การศึกษาเป็น 2 ประการ  คือ  

1. บูรณาการเชิงเนื้อหา  คือ  การผสมผสานเนื้อหาวิชาของการหลอมรวมแบบแกน  
หรือเป็นแบบสหวิทยาการ  จะเป็นหน่วยก็ได้หรือเป็นแบบโปรแกรมก็ได้  นอกจากนี้อาจจะเป็นการ
ผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแง่ของทฤษฎีกับการปฏิบัติ  หรือเนื้อหาวิชาที่สอนกับชีวิตจริง  แบ่งออกเป็น 
2 วิธี  ดังนี ้

1.1 บูรณาการส่วนทั้งหมด (Total Integration)  คือ  การรวมเนื้อหาประสบการณ์
ต่างๆ ที่ต้องการจะให้นักเรียนเรียนรู้หลักสูตรหรือโปรแกรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดปัญหา
เป็นแนวเรื่อง (Theme) เป็นแกน  ซึ่งปัญหาหรือแนวเรื่องที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงตัวความรู้ที่มาจากวิชา
ต่างๆ ในโปรแกรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและปัญหาสังคมทั้งหมด 

1.2 บูรณาการเป็นบางส่วน (Partial Integration)  เป็นการรวมประสบการณ์ของ
บางสาขาวิชาเข้าด้วยกัน  อาจเป็นลักษณะของหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชาภายในสัมพันธ์กันอย่างดี  
ดังนั้น  การจัดบูรณาการเป็นบางส่วน  อาจจะจัดได้ทั้งในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา  หรือจัดเป็น
บูรณาการแบบโครงการ  ซึ่งการจัดแบบโครงการนี้แต่ละรายวิชาก็จะเป็นรายวิชาเช่นปกติ  แต่จะจัด
ประสบการณ์ให้เป็นบูรณาการในรูปของโครงงาน  อาจเป็นโครงงานของนักเรียนรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม 

2. บูรณาการเชิงวิธีการ คือ การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบต่างๆ โดยใช้สื่อ
ประสมและใช้วิธีการประสมให้มากที่สุด 
  ธ ารง  บัวศรี (2542: 200)  กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้  

1. บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้  แต่เดิมเมื่อสภาพและปัญหา
สังคมยังไม่สลับซับซ้อนและปริมาณเนื้อหาก็ยังมีไม่มากนัก  การเรียนรู้ซึ่งใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้
อย่างง่ายๆ เช่น  การบอกเล่า  การบรรยาย  และการท่องจ า อาจท าได ้ ในกรณีนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้เกือบไม่มีอยู่เลยและมีประสิทธิภาพพอสมควร  แต่ในปัจจุบันปริมาณ
ความรู้มีมาก  สภาพและปัญหาสังคมสลับซับซ้อน  การเรียนรู้จะกระท าอย่างเดิมย่อมไม่ได้ผลดี  ถ้า
จะให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  เราจ าเป็นต้องให้กระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ความรู้  ทั้งนี้หมายความว่าผู้เรียนจะต้องทราบว่าตนจะแสวงหาความรู้ได้อย่างไรและด้วยกระบวนการ
อย่างไร 
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2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ  นั่นคือ  ให้ความ 
ส าคัญแก่จิตพิสัย  คือ  เจตคติ  ค่านิยม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพ  แก่ผู้เรียน  ในการแสวงหาความรู้  
ไม่ใช่เน้นแต่เพียงองค์ความรู้หรือพุทธิพิสัยแต่เพียงอย่างเดียว  ถ้าผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจ  ก็จะเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า  การเรียนรู้เรื่องค่านิยมและการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกค่านิยมที่เหมาะสมจะปรากฏผลดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
หรือการแสดงออกของผู้เรียน  การแยกความรู้ออกจากการกระท าก็เหมือนกับการแยกหลักสูตรออกเป็น
ส่วนๆ  

4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
คือ การตระหนักว่าเมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  สิ่งที่เรียนที่สอนใน
ห้องเรียนจะต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ  โดยการน าเอาเนื้อหาวิชาหนึ่งมาเสริมอีกวิชาหนึ่ง
เพื่อให้ได้รับความรู้และเจคติตามที่ต้องการ  อีกทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน   
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31)  กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการสอนแบบบูรณาการ  
ดังนี้  

1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ  เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรือองค์
ความรู้ในลักษณะการหลอมรวมกัน  โดยต้ังเป็นหน่วย (Unit)  หรือหัวเรื่อง (Theme)  เนื้อหาสาระที่
น ามาหลอมรวมกันจะมีลักษณะคล้ายกัน  สัมพันธ์กัน  หรือต่อเนื่องกัน  แล้วเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน 

2. การบูรณาการเชิงวิธีการ  เป็นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่างๆ เข้าในการ
สอน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธี  ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบสื่อ
ประสม  ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่าง
สัมพันธ์กันให้มากที่สุด 

3. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้  เนื่องจากความรู้ที่มีอย่างมากมาย  
ครูจึงไม่สามารถสอนได้ทุกเรื่อง  นักเรียนจึงจ าเป็นต้อองแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   การจัดการเรียนรู้
จึงเปลี่ยนจากเน้นที่องค์ความรู้มาเป็นเน้นที่กระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาวิธีการแสวงหา
ความรู้และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการ  อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ตกตะกอนติดตัวไว้ใช้ 
ได้ตลอดไป  กระบวนการเรียนรู้  เช่น  การแสวงหาความรู้  การแก้ปัญหา  การสร้างความคิดรวบยอด  
เป็นต้น   
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4. การบูรณาการความรู้  ความคิด  กับคุณธรรม  โดยใช้วิธีการต่างๆ และใช้เทคนิค
ในการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว  จนกระทั่งเกิดการซึมซาบเป็นธรรมชาต ิ

5. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ  เมื่อเวลาผ่านไปอาจลืมความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้  แต่ถ้าความรู้นั้นเชื่อมโยงไปกับการปฏิบัติจะท าให้ความรู้นั้นติดตัวไปได้ยาวนานไม่ลืมง่าย  
เกิดความคิดและใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 

6. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน  เพื่อช่วยเหลือให้
นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะ  ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความหมายของสิ่งที่เรียน  
อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการความต้องการในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 
  เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว (2548: ไม่ปรากฎเลขหน้า)  กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการสอน
แบบบูรณาการคือ  การเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน  ประมวลความรู้หลากหลายและประสบการณ์
ที่แตกต่างมาเรียงร้อยเพื่อสร้างประเด็นหลัก (Theme)  และหัวข้อเรื่อง (Topic)  แล้วน าความรู้จาก
หน่วยต่างๆ มาสัมพันธ์ในหัวข้อนั้นๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนและลงมือท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง คือลักษณะส าคัญโดยรวม ดังต่อไปนี้   

1. การบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับบ้าน  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน
ในโรงเรียนกับชีวิตประจ าวันที่บ้าน  เมื่อเรียนครบถ้วนแล้วผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แสดงถึงคุณค่า
ของสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริง 

2. การบูรณาการระหว่างความรู้กับกระบวนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียน รู้ท่ี
กระตุ้นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจมากท่ีสุด  แนะน าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้  เพื่อตอบสนองความสนใจเหล่านั้น  
ทั้งนี้  ครูผู้สอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3. การบูรณาการระหว่างความรู้กับการกระท าในการแสวงหาความรู้  คือ  รู้แล้วต้อง
ลงมือกระท า  การเรียนรู้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่พอ  เพราะเมื่อปฏิบัติแล้วอาจมีข้อขัดข้อง  มีปัญหาที่
ต้องแก้ไขก็ได้  ดังนั้น  การบูรณาการข้อนี้เน้นที่ทักษะนิสัย 

4. การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้กับพัฒนาการจิตใจ  เป็นการแสวงหา
ความรู้แล้วลงมือปฏิบัติ  มีทักษะนิสัยแล้วก็ต้องมีจิตนิสัยหรือคุณลักษณะแฝงอยู่ด้วย  คือ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพ  ครูผู้สอนต้องมีความอ่อนโยน  เอ้ืออาทร  หวังดีกับ
ผู้เรียนจริงๆ  จึงจะพัฒนาการจิตใจได้ผล 

5. การบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมๆ กัน  เกิดความ
หลากหลายในชีวิต  ซึ่งการบูรณาการวิชาต่างๆ  ต้องเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 จากลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ความรู้ที่มากกว่าเนื้อหาวิชาเดียวหรือมากกว่ากระบวนการเดียวมาใช้ในการจัดกิจกรรม  
โดยมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ที่สอดคล้องกับการชีวิตจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหา  
ทักษะกระบวนการ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  สามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 
 3.6  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการสามารถท าได้หลายรูปแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการบูรณาการแต่ละครั้ง  การแบ่งประเภทของการบูรณาการมีหน่วยงาน  นักวิชาการ  นักการศึกษา  
และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติ  ดังนี้ 
  UNESCO-UNEP (1994: 51)  กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการว่า  มี    
2 แบบด้วยกัน  คือ 

1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ การสร้างเรื่อง (Theme) ขึ้นมา แล้ว
น าความรู้จากวิชาต่างๆ มาโยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้น ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเรียกวิธีบูรณาการแบบนี้ได้
ว่า สหวิทยาการแบบหัวข้อ (Themetic Interdisciplinary Studies) หรือ การบูรณาการที่เน้นการ
น าไปใช้เปน็หลัก (Application - First Approach) 

2. แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้แก่ การน าเรื่องที่ต้องการจะจัดให้เกิด
บูรณาการไปสอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆ ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเรียกวิธีบูรณาการแบบนี้ได้ว่า 
การบูรณาการที่เน้นเนื้อหารายวิชาเป็นหลัก (Discipline – First Approach) 
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2546: 31-33)  กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ดังนี้  

1. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเชื่อมโยงสัมพันธ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เด่ียวกัน  มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด  
ทักษะ  และความคิดรวบยอดของเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระฯ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ท าให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ 

2. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือการบูรณาการแบบสหวิทยาการ  
เป็นการรวมศาสตร์ต่างๆ ภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกัน  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ครอบคลุม  
โดยใช้ทักษะ  ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หรือองค์ความรู้ต่างๆ มากกว่า 1 กลุ่มสาระฯ เพื่อแก้ปัญหา
หรือแสวงหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ  ในการปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนจะน าความรู้และประสบการณ์
พื้นฐานเดิมของตนมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ใหม่ต่างๆ  จะท าให้ผู้เรียน
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เข้าใจในเรื่องนั้นๆ  และรู้ถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและความรู้เดิมไปสู่ความรู้หรือแนวคิดใหม่  ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย    
  สุคนธ์  สินธพานนท์ (2550: 30-32)  แบ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็น 2 ลักษณะ  
คือ  การบูรณาการภายในวิชา  และการบูรณการระหว่างวิชา  

1. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
เนื้อหาด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เข้า
ด้วยกัน  เพื่อมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว  ประเด็น  ปัญหาหัวข้อ  หรือประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
เนื้อหาด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้ังแต่สองกลุ่มสาระฯ ขึ้นไปเข้า
ด้วยกัน เพื่อมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราว  ประเด็น  ปัญหาหัวข้อ  หรือประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งและชัดเจนใกล้เคียงกับความเป็นจริงในชีวิตยิ่งขึ้น   
  การสอนแบบบูรณาการทั้งสองรูปแบบมีหลักการเช่นเดียวกัน  คือ  มีการก าหนดหัวเรื่อง
ที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและสิ่งที่นักเรียนต้องศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติ  ซึ่งแบ่งรูปแบบการบูรณาการเป็น 4  รูปแบบ  คือ 

1. บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion  Instruction)  ครูในวิชาหนึ่งหรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หนึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีมีการสอดแทรกเนื้อด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาอ่ืนหรือของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเข้ามาในการเรียนการสอน  เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูคนเดียว  แต่ท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาหรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

2. บูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction)  ครูต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป  ซึ่งอยู่ต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อมุ่งสอนในเรื่อง / ความคิดรวบยอด/ 
ปัญหา  เดียวกัน  (Them/ concept/ problem) หรือลักษณะเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน  
ต่อจากนั้นต่างคนต่างเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมการสอนของตน  ก าหนดภาระงานให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและรายงานผลการศึกษาค้นคว้า  ก าหนดกระบวนการวัดและประเมินผลตาม
ลักษณะวิชาของตน  ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากวิชาหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนรู้หรือแก้ปัญหาอีกวิชาหน่ึง  มีข้อสังเกตว่าผู้สอนในแต่ละวิชาจะตกลงกันว่าใครควรสอนก่อน-หลัง  
และงานที่มอบหมายนั้นควรมีคามสัมพันธ์กัน  การจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชาจะเสริมซึ่งกันและกัน
และไม่ซ้ าซ้อนกัน  ท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างวิชา 

3. บูรณการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary lnstruction)  ครูต้ังแต่ 2 คน ขึ้น
ไป  สอนวิชาที่ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่ วมกัน  โดยร่วมกันพิจารณา
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ก าหนดหัวข้อที่จะสอน / ความคิดรวบยอด / ปัญหา  เดียวกัน  ใช้เนื้อหาวิชาแต่ละกลุ่มสาระฯที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน  ทักษะ / กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกลุ่มสาระฯ ที่จะบูรณาการ   แล้ว
ต่างคนต่างเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของตน  มีการก าหนดชิ้นงานหรือโครงงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ร่วมกันเพียงชิ้นเดียว  และมีการวัดประเมินผลตามลักษณะวิชาที่ตนรับผิดชอบ  โดยก าหนดเกณฑ์เพื่อ
ประเมินชิ้นงานหรือโครงงานร่วมกันอย่างชัดเจน  วิธีนี้ผู้เรียนจะท างานตามความถนัดและความสนใจ  
เพื่อป้องกันการมอบหมายงานที่มากเกินไป  การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายถ้าครูทุกคนร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้  โดยมีประเด็นส าคัญร่วมกัน  
ก าหนดวันเวลาที่สอนอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  วัดและประเมินผลร่วมกันเพื่อครูทุกคนได้จัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องกัน  ท าให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของเรื่องที่เรียนรู้ 

4. บูรณาการแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ (Transdisciplinary lnstruction)  ครูที่สอน
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  โดยพิจารณาก าหนดหัวข้อที่
ส าคัญ / ความคิดรวบยอด / ปัญหา  สร้างองค์ความรู้ตามหัวข้อที่ตนเองถนัดและสนใจอย่างเป็นอิสระ  
เมื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วจะร่วมกันสอนเป็นคณะ  อาจมีครูแกนน าคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้  เป็นผู้สอนทักษะที่จ าเป็น  ชี้แนะประเด็นปัญหา  แนวทางการศึกษาค้นคว้า  คณะครูจะ
ร่วมกันให้ความสะดวกแก่ผู้เรียนในด้านการศึกษาค้นคว้า  ให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษาในการจัดท า
และเสนอโครงงานในรูปแบบต่างๆ  อีกทั้งร่วมกันก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินชิ้นงานร่วมกัน   
  ประดิษฐ์  เหล่าเนตร  และณัฐภัสสร  เหล่าเนตร (2553: 9-12) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้ 

1. แบ่งตามการเชื่อมโยงในวิชา  แบ่งได้ 2 แบบ  คือ 
1.1 บูรณาการในกลุ่มวิชาเดียวกัน  เป็นการบูรณาการที่จัดให้มีขึ้นอยู่ในขอบเขต

ของเนื้อหาเดียวกันและมีความสัมพันธ์กัน  
1.2 บูรณาการระหว่างวิชาหรือให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น  เป็นการจัดการเรียนรู้โดยครู

หรือนักเรียน  หรือร่วมกันก าหนดหัวเรื่อง (Theme)  ก าหนดจุดมุ่งหมายด้วยกัน  แล้วให้นักเรียนจัดท า
โครงการหรือโครงงาน  วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้วยการเขียนผังความคิด  โดยเชื่อมโยงสิ่งที่จะ
เรียนรู้กับกลุ่มสาระวิชาอ่ืนๆ 

2. แบ่งตามลักษณะการสอน  แบ่งได้ 3 แบบ  คือ     
2.1 สอนโดยครูคนเดียว  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองและให้นักเรียนไป

สืบค้นข้อมูล  แล้วเขียนเป็นรายงานผสมผสานกลมกลืนกัน  การประเมินผลโดยครูผู้สอนคนเดียว  
เรียกการสอนนี้ว่า  บูรณาการแบบสอดแทรกหลายๆ วิชา 



36 
 

2.2 ครูในกลุ่มสาระวิชาที่ระบุในแผนผังความคิด  ต่างคนต่างน าไปสอนในเนื้อหา
ของตนเอง  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  และต่างคนต่างสอนและประเมินผลงานของ
นักเรียน  เรียกว่า  บูรณาการแบบขนาน 

2.3 ครูในระดับชั้นเดียวกันร่วมกันเขียนโครงการประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  
ให้ความรู้และแนะน านักเรียนร่วมกัน  แล้วให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสืบเสาะ  ส ารวจตรวจสอบ  เขียน
เป็นรายงานเพียงเล่มเดียว (มีชิ้นงานเดียวกัน)  มีการประเมินผลและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน  
เรียกว่า  บูรณาการแบบสหวิทยาการ 
 จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าว  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบ
การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูคนเดียวเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.7  หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้สอนเข้าใจหลักการการจัดการ
เรียนรู ้ ตามที่นักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติต่างๆ  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 148-149)  กล่าวถึงหลักการและสิ่งที่
ควรพิจารณาในการเรียนการสอนแบบบูรณาการว่า  

1. ผู้เรียนมีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาวิชา เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ ค านึงถึงการ
เรียนรู ้ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 

2. หน่วยการเรียนที่ต้องใช้เวลาในการท ากิจกรรมข้ามวันจะดีกว่าหน่วยการเรียน
สั้นๆ ที่เสร็จภายในเวลาเรียน 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นปัญหาในชีวิตจริง ค านึงถึงความต้องการ และ 
ความสนใจของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ 

4. ในการเรียนการสอน ควรใช้กระบวนการกลุ่ม 

5. กิจกรรมในการเรียนการสอน ใช้กระบวนการประชาธิปไตย 

6. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

7. สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ในการท างาน ให้เป็นสิ่งที่พึงพอใจของผู้เรียน 

  อีกทั้ง  ยังกล่าวว่า  การสอนแบบบูรณาการต้องยึดหลักส าคัญที่ความสนใจ และความ
ต้องการของผู้เรียน  ครูผู้สอนต้องการผสมผสานเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน 
ภายในขอบข่ายของเรื่องที่ศึกษา  ลักษณะของหน่วยการเรียนมีดังนี้ (Lardizabal; & et al.  1970: 
142-144) 

1. มุ่งเน้นปัญหา  ซึ่งปัญหาน้ันมีความส าคัญที่จะศึกษาและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ต่างๆ หลายแง่มุม  
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2. เหมาะสมกับระดับผู้เรียน  และค านึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  กิจกรรม
ต้องมีความท้าทายความสามารถ  ไม่ง่ายหรือยากเกินไป 

3. ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน  และตามล าดับขั้นของประสบการณ์  
  อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2538: 27-31) เสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้  

1. วิเคราะห์เนื้อหา ในการสอนแต่ละครั้งอาจารย์ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้
ถ่องแท้ เพื่อหาแนวทางในการจัดเตรียมสื่อ  กิจกรรมให้เหมาะสม ตลอดจนนึกดูว่า เนื้อหาใดสามารถ
ที่จะบูรณาการกับกลุ่มประสบการณ์ใดได้บ้าง และจะใช้วิธีการใด 

2. เลือกลีลาให้เหมาะสม การเลือกหาวิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น  และ
ประสมประสานกันระหว่างกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรพิจารณาให้ได้ว่า เนื้อหา
ใดควรใช้กิจกรรมใด 

3. จัดให้กลมกลืน หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกหากิจกรรม และวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการได้แล้ว อาจารย์ผู้สอนควรค านึงถึงความกลมกลืนของเนื้อหา และ 
กิจกรรม ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมเพียงใด ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน เหมาะกับกาลเทศะหรือไม่ 

4. สร้างความนิยมชื่นชมในกิจกรรม การเรียนการสอนจะบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างหนึ่งคือ ความประทับใจ และเจตคติของผู้เรียน ดังนั้น การที่อาจารย์ผู้สอน
จะสามารถจัดกิจกรรมให้สร้างความนิยมชื่นชมแก่ผู้เรียน จึงนับว่าส าคัญยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู ้และความเข้าใจถ่องแท้ ตลอดจนเห็นคุณค่าของสิ่งทีเรียน 

5. สามารถจดจ าได้อย่างดี การเรียนการสอนท่ีมีกฎเกณฑ์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้ดี
ขึ้น มีผลดีกับผู้เรียนอย่างยิ่ง ถ้าอาจารย์ผู้สอนได้พยายามให้ผู้เรียนได้มีการจดจ าอย่างมีเหตุผล  มี
หลักเกณฑ ์ไม่ใช่ว่าจ าแบบนกแก้ว นกขุนทอง 

6. มีทักษะการน าไปใช้ สุดท้ายในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนจะต้องเกิด
ทักษะที่สามารถน าความรู้ และความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นประโยชน์อีก
ด้วย ไม่ให้เป็นไปในลักษณะที่ว่า “ ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ” 
  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 16)  กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนแบบบูรณาการ  ดังนี้ 

1. ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. เน้นการปลูกฝังค่านิยม จิตส านึก และจริยธรรมที่ถูกต้อง 
3. ให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานกลุ่ม 
4. จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน 
5. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า  
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  อรทัย  มูลค า  และคนอ่ืนๆ (2542: 16)  กล่าวถึงสิ่งที่ควรค านึงในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  ดังนี้   

1. หัวเรื่องต้องสัมพันธ์กับเรื่องอื่นได้อย่างกว้างขวาง 
2. การสร้างกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องเหมาะสมกับความจริง 
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมควรต่อเนื่องกัน 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปรับปรุงและพัฒนางานตลอดเวลา 

  สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า (2544: 155-167)  กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนแบบ
บูรณาการ  ดังนี้   

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น  มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานกลุ่มด้วยตนเอง  โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
กลุ่ม ลักษณะต่างๆ หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือท า
กิจกรรมต่างๆ อย่างแท้จริงด้วยตนเอง 

3. จัดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็น
รูปธรรม  เข้าใจง่าย  ตรงกับความเป็นจริง  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างได้ผล  และส่งเสริม
ให้มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเป็นนิสัย 

4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกล้าคิดกล้าท า  โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชน  หรือเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจให้เกิดในตัวผู้เรียน 

5. เน้นการปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม  ให้ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกแยกแยะความถูกต้องดีงามและความเหมาะสมได้  สามารถขจัดความขัดแย้งได้ด้วยเหตุผล         
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  และแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาและสามัคคี 
 จากหลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้  ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  
รวมทั้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน  ตามล าดับขั้นของประสบการณ์    
3. จัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน  โดยเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม  เข้าใจง่าย  ตรง

กับความเป็นจริง  เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะ  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
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4. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับเนื้อหา  ระดับวุฒิภาวะผู้เรียน  และค านึงถึง
ประสบการณ์เดิม  แล้วผสานกับประสบการณ์ใหม่   

5. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานกลุ่มตามกระบวนการประชาธิปไตย 
6. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าท า  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

โอกาส  ที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจให้เกิดในตัวผู้เรียน 
7. มีการกระตุ้น  เสริมแรง  และให้ก าลังใจ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

 3.8  ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 นักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 144-148)  เสนอขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้  

1. ขั้นน า (Initiating the unit) เป็นขั้นที่ครูเร้าความสนใจ หรือน าทางให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงปัญหาที่ผู้เรียนประสบอยู่ ครูอาจมีวิธีเริ่มได้หลายวิธี เช่น การจัดสภาพห้องเรียนให้เร้าความสนใจ 
ใช้โอกาสพิเศษและเหตุการณ์ส าคัญ เป็นการเริ่มหน่วยการศึกษานอกสถานที่ การเยี่ยมเยียนสถานที่ 
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวหรือโรงเรียนอาจน ามาใช้เป็นการเริ่มหน่วย การใช้สื่อต่างๆ ภาพยนตร์ 
สไลด ์เทปบันทึกเสียง การเล่าเรื่อง บทความหรือบทประพันธ์ น ามาใช้เริ่มต้นหน่วยได้ หน่วยการเรียน
อาจเริ่มมาจากข้อเสนอบางด้านของโรงเรียนหรือท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวน าไปสู่การกระท า ครูอาจต้ัง
ค าถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้าง และอะไรเป็นปัญหาย่อยที่เราต้องแก้ไข
ก่อนปัญหาใหญ่ 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Point of experience) เป็นขั้นที่ผู้เรียนวางแผน  พิจารณา  ต้ัง
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา และตกลงใจเลือกด าเนินการหรือเก็บรวบรวมข้อมูล ครูช่วยให้ค าแนะน า
การท า กิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มและหน้าที่ในขั้นนี้ต้องอาศัยทักษะความสามารถของครูที่จะแนะน า
กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดมากที่สุด   กิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การอ่าน การรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ การทัศนศึกษา การเขียน 
และแปลความด้วยภาพ สถิติ การสัมภาษณ ์เป็นต้น 

3. ขั้นกิจกรรมสรุป (Cumulating activities) ในขั้นนี้ครูที่เน้นการบูรณาการของ
หน่วย ผู้เรียนสรุปกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในขณะที่ท ากิจกรรมแบบหน่วยผู้เรียน 
ต่างแบ่งงานกันท าคนละด้าน ดังนั้น การผสมผสานงานทุกด้านเข้าด้วยกันเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
ผู้เรียนควรได้รับค าแนะน า ให้สังเกตค้นหาว่ากิจกรรมของตนสามารถตอบปัญหากลุ่มใหญ่ได้อย่างไร 
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และในการเสนอผลงานของตนให้เพื่อน ๆที่ไม่ได้ท ากิจกรรมส่วนนั้นได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะใช้การสื่อ
ความหมายอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ 

4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลถือเป็นกระบวนการต่อเนื่องในทุก
ระยะของการเรียนการสอน ไม่ได้หมายถึงการวัดผลขั้นสุดท้ายเท่านั้น การประเมินผลอาจแบ่งออกเป็น
วัดความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกัน ภายในกลุ่ม และ
ความสามารถระหว่างกลุ่มผู้เรียน จะต้องได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักว่าการประเมินผลของกลุ่ม  เป็น
สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าครูเป็นผู้ประเมิน เพราะในขณะที่ผู้เรียนต้องประเมินผลการท างาน ของตน ช่วยให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบและเป็น แนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมของตนและกลุ่มได้ 
  จอยซ์ และเวล (Joyce; & Weil.  1986: 332-334)  เสนอรูปแบบการฝึกขึ้นพื้นฐานเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลและมีความแม่นย าในการเรียนรู้  โดยมี 5 ขั้นตอน  เริ่มจากการ
ปฐมนิเทศ  การน าเสนอ  การฝึกปฏิบัติตามโครงสร้างที่ก าหนด  การฝึกปฏิบัติตามค าชี้แนะ  และการ
ฝึกอิสระ  
   ขั้นที่ 1  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน  เริ่มจากการปฐมนิเทศและการวางแผนสร้างบทเรียน  
ข้ึนน้ีครูมีความมุง่หมายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน  จนผู้เรียนสามารถน าเหตุผลเหล่าน้ันมาสร้าง
บทเรียน  และตามด้วยส่วนที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จ 1) การเตรียมวัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรม  2) การจัดล าดับความสัมพันธ์ของความรู้และประสบการณ์  3) การอภิปรายการฝึกตาม
ขั้นตอนจองบทเรียน  และผู้เรียนมีความสามารถรับผิดชอบติดตามการเรียนด้วยตนเอง 
   ขั้นที่ 2  ครูน าเสนอความคิดรวบยอดหรือทักษะใหม่ด้วยการสาธิตและยกตัวอย่าง  
ทั้งการสื่อสารด้วยการเล่าและด้วยภาพ  ผู้เรียนสังเกตและน ามาใช้ในการอ้างอิงเป็นการน าเข้ าสู่
บทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างชัดเจน  และครูตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนที่ได้รับมาใหม่  
เพื่อผู้เรียนจะได้น าไปประยุกต์ใช้ขั้นฝึกปฏิบัติ  โดยการสุ่มถามเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  เพื่อดูผลที่
ผู้เรียนตอบสนองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
   ขั้นที่ 3  ผู้เรียนปฏิบัติงาน  เมื่อพบปัญหาที่เคยพบมาก็จะช่วยกันหาเหตุผลและ
บันทึก  ครูต้องใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีผลส าเร็จที่ดี  และมีการตรวจสอบข้อบกพร่อง  จนผู้เรียน
สามารถน าเสนองานด้วยเหตุผลและมีการประยุกต์ใช้ 
   ข้ันท่ี 4  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการน าเสนอด้วยตนเอง  ขณะที่ครูเป็นผู้คอยสังเกต  แระเมิน
ความสามารถที่ได้น าสิ่งที่ฝึกมาใช้  นักเรียนได้รับค าแนะน าทั้งจากครูและเพื่อน  ครูเป็นพี่เลี้ยงคอย
แก้ไขข้อบกพร่อง  ทบทวน  เสนอแนะ  ชมเชย  กระตุ้น  มอบหมายงาน  มีการประเมินกันเองของ
ผู้เรียน  และครูประเมินผู้เรียน 
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   ขั้นที่ 5  ข้ันสุดท้ายเป็นการฝึกอิสระเพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  โดยฝึกเมื่อ
ผู้เรียนมีความรู้ที่แม่นย าที่ระดับ 85-90%  ผู้เรียนจะฝึกด้วยตนเอง  ไม่มีการช่วย  แนะน า หรือดูผล
ย้อนกลับ  ครูมีบทบาทเป็นผู้ติดตาม  ตรวจสอบ  และให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการความ
ช่วยเหลือ  กิจกรรมอิสระจะช่วยเพื่อความแม่นย าในการเรียนรู้   
 

 
 

 
 

 
 

 
  การให้ความรู้ 
  การฝึกปฏิบัติ 

 

ภาพประกอบ 1  ขั้นตอนรูปแบบการฝึกขั้นพื้นฐาน 
 

 ที่มา: Joyce, Bruce R.; & Marsha Weil.  (1986).  Model of Teaching.  3th ed. 
Prentice-Hall International Editions.  unpaged. 
 
  สาโรช  บัวศรี (2521: 12-14)  กล่าวถึงวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
บูรณาการโดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนในการสอนดังนี้  
   ข้ันท่ี 1  ปัญหา  เป็นการต้ังปัญหาหรือเสนอปัญหาให้แก่นักเรียน 
   ข้ันท่ี 2  ต้ังสมมติฐาน  นักเรียนหาสาเหตุของปัญหา 
   ข้ันท่ี 3  ทดลองท า  นักเรียนทดลองแก้ปัญหาจากสาเหตุที่ได้ต้ังสมมติฐานไว้เป็นข้อๆ  

ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

ให้นักเรียนมีความสามารถ            
ในการติดตามการเรียนด้วยตนเอง 

ให้แรงจูงใจนักเรียน 

การเสริมแรง 

ให้มีความเชียวชาญทางด้าน
เนื้อหาและทักษะ 

รูปแบบการฝึก
ขั้นพื้นฐาน 
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   ข้ันท่ี 4  วิเคราะห์ผลการทดลอง  นักเรียนน าผลหรือข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
แก้ปัญหาตามสมมติฐานต่างๆ ที่ต้ังไว้มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง  โดยการน ามาวิเคราะห์ร่วมกัน 
   ข้ันท่ี 5  สรุปผล  นักเรียนช่วยกันสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาร่วมกัน 
  หทัย  ตันหยง (2525: 246)  กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้ 

1. ก าหนดปัญหา  ปัญหามาจากตัวผู้เรียน  เป็นข้อมูลหลักฐานที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ 

2. ต้ังสมมติฐาน  คือ  การสืบค้นสาเหตุที่เกิดแห่งปัญญา  ด้วยการอภิปราย  ค้นคว้า  
หาวิธีแก้ปัญหา 

3. การลงมือปฏิบัติทดลอง  ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมเป็นแผน  โครงงาน  หน่วยงาน  
โดยสร้างบูรณาการของกิจกรรมนั้นไว้ทุกขั้นตอน 

4. การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทดลอง  โดยการสังเกต  บันทึก  แล้วตรวจสอบข้อมูล  
อภิปราย  แยกแยะข้อมูลหลักฐานให้เป็นปัญหาแห่งเหตุผล  และผลที่เกิดขึ้น 

5. การสรุปผล  สรุปจากการวิเคราะห์ขึ้นเป็นหลักการประชุม  ตรวจสอบ  ทบทวน  
แล้วน าไปใช้เป็นกฎเกณฑ์  แนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 จากขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้  ดังนี้ 

1. ขั้นน า  โดยครูเร้าความสนใจหรือชี้ประเด็นให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกปัญหาที่สนใจศึกษา 

2. ขั้นปฏิบัติการ  โดยนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจ  พิจารณาจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา  
วางแผนการด าเนินงาน  และด าเนินงานตามล าดับ  

3. ขั้นกิจกรรมสรุป  โดยนักเรียนสรุปกิจกรรมและน าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า  มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  เพื่อประมวลความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ขั้นประเมินผล  โดยวัดและประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนด าเนินการ  ทั้ง
ด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  เป็นกระบวนการต่อเนื่องทุกระยะของการจัดการเรียนรู ้
 3.9  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้บทบาท
ของครูเปลี่ยนไป  จากการสอนที่เน้นเฉพาะเนื้อหาเป็นเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมี
องค์ความรู้ครบทั้ง 3 ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  ดังนั้น  นักวิชาการ  นักการศึกษา  
และผู้เชี่ยวชาญ  จึงได้แสดงทัศนคติต่างๆ  ดังนี้ 
  ลาร์ดิซาเบล  และคณะ (Lardizabal; et al.  1970: 146-150)  กล่าวถึงบทบาทของครูใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  
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1. ด้านการเตรียมการ 
1.1 เตรียมกรอบแนวคิดของเรื่องที่จะสอน  โดยหัวข้อเรื่องในแต่ละตอนได้จาก

การบูรณาการระหว่างวิชา หรือผสมผสานระหว่างวิชาในหลักสูตร 
1.2 เตรียมค าถามหลักหรือค าถามส าคัญ  เพื่อใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ

ลงมือปฏิบัติ  เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่ให้ผู้เรียนซักถาม  ปรึกษา  เพื่อค้นคว้าหาความรู้ 
2. ด้านการด าเนินการ 

2.1 เป็นผู้น าเสนอ (presenter)  เช่น  เสนอประเด็นปัญหา  เหตุการณ์ในเรื่องที่
จะสอน  เป็นผู้สังเกต(Observer)  โดยสังเกตผู้เรียนขณะที่ตอบค าถามและท ากิจกรรม  รวมทั้งพฤติกรรม
ด้านอ่ืนของผู้เรียน 

2.2 กระตุ้นจูงใจ (motivator)  โดยกระตุ้นความสนใจของเรียน  เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างแท้จริง 

2.3 เป็นผู้เสริมแรง (reinforcement)  เพื่อใหผู้้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ 
2.4 เป็นผู้ชี้แนะ (director)  คอยชี้แนะ  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมให้

บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนด 

2.5 เป็นผู้จัดบรรยากาศ (atmosphere organizer)  เพื่อให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านกายภาพ  สังคม  และจิตใจ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.6 เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ (process oriented)   มากกว่าเนื้อเรื่องหรือ
เนื้อหาสาระ (content oriented) 

3. ด้านการประเมิน 

3.1 เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อยกลับ (reflector)  ชี้แนะ  วิพากษ์  วิจารณ์  ข้อดีข้อด้อย 
เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการเรียน 

3.2 เป็นผู้ประเมิน (evaluator)  โดยประเมินผลเป็นระยะๆ ประเมินกระบวนการ
พฤติกรรมด้านการค้นหาความรู้และผลงาน  ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้และผลงาน 

  จอยซ์ และเวล (Joyce; & Weil.  1986: 332-334)  กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้  

1. เตรียมวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรม  
2. อธิบายสาระส าคัญของบทเรียนและล าดับความสัมพันธ์ก่อนหลังของความรู้และ

ประสบการณ์ 
3. อภิปรายการปฏิบัติตามขั้นตอนของบทเรียน 
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4. ด าเนินการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการยกตัวอย่าง  สื่อ  การสาธิต  ฯลฯ  จนผู้เรียน
สามารถน ามาอ้างอิงด้วยเหตุผล 

5. ตรวจสอบความเข้าใจจากความรู้ที่ได้รับด้วยค าถามและการน าไปประยุกต์ใช้ 
6. เป็นผู้คอยสังเกตการณ์ท ากิจกรรมเหมือนพี่เลี้ยงผู้ให้ค าแนะน า  เพื่อตรวจสอบ

ผลย้อนกลับ  และเตรียมการแก้ไขเมื่อจ าเป็น 
7. เป็นผู้ติดตามและประเมินความแม่นย าในการเรียนรู้ 

 จากบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีจุดเน้นที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความต้องการและ
ความสามารถของตน  ครูจึงเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ  อ านวยความสะดวก  และใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.10  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบต่างมีคุณค่าแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมาย  ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ดังนี้ 
  พระธรรมปิฎก (2540: 104-105)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ดังนี้  

1. เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  นักเรียนสามารถจ าความรู้ได้นาน (retention) 
ซึ่งจะเริ่มด้วยการทบทวนความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (participate)  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา
และสังคม  เป็นการพัฒนาทุกด้าน 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตนและเป็น
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

4. นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซ้ าหลายครั้งโดยไม่เบื่อหน่าย 
5. นักเรียนได้พัฒนาความคิดระดับสูง  คิดไตร่ตรอง  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิด

แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม  ต้ังแต่สองคนขึ้นไปจนถึงเพื่อนทั้งชั้นเรียน

ตามที่ก าหนดในกิจกรรม  เพื่อพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
7. นักเรียนจะได้สร้างจินตนาการตามเรื่องที่ก าหนด  เป็นการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ผสมผสานกันไป  อันเป็นสภาพจริงของชีวิต 
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8. นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสู่สิ่งไกลตัว  เช่น  เรียนเกี่ยวกับตัวเรา  บ้าน 
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศไทย  ประเทศเพื่อนบ้าน  และโลก  ตามระดับความซับซ้อนของเนื้อหาและ
สติปัญญาของผู้เรียน 

9. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  สนุกสนาน  เห็นคุณค่าของงานที่ท า  และงาน
ที่ท าไปน าเสนอต่อเพื่อน  ต่อชุมชน  ท าให้เกิดความตระหนัก  เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ธีรชัย  ปรุณโชติ (2540: 82)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังนี้  

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิชากับชีวิตจริง 

2. ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย 

3. ช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  ให้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงและชีวิตนอก
ห้องเรียนกับสิ่งที่เรียน 

4. ช่วยขจัดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชาและข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
  สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ (2546: 31-33)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  ดังนี้  

1. ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม  มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาวิชา  ท าให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  กระตุ้นนักเรียนให้มีความรู้ทั้งลึกและกว้าง  
ท าให้เป็นผู้มีทัศนะกว้างไกล  ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาแต่ละวิชา  และท าให้มีเวลาเรียนมากขึ้น 

2. ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยผสมผสานความรู้  คุณธรรม  
ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีเจตคติที่ดี  เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริม
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา  และการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ 

4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  โดย
ค านึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

5. ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
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6. ท าให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพและปัญหาสังคม  สามารถพิจารณาปัญหาและที่มาของ
ปัญหาอย่างกว้างๆ  ใช้ความรู้อย่างหลากหลายมาสัมพันธ์กัน  ส่งเสริมให้เกิดทักษะและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอน  รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย 

7. ท าให้การสอนและการให้การศึกษามีคุณค่ามากขึ้น  สามารถเน้นการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น  ให้เกิดความคิดรวบยอดที่กระจ่างขึ้น  ถูกต้อง  และสามารถปลูกฝังค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  การยอมรับผู้อ่ืน  การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ  และเกิดการเรียนรู้จากการกระท าร่วมกัน 

9. ส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและบรรยากาศในชั้นเรียน  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาวินัยในตนเอง  ส่งเสริมความสามารถในการท างานและการควบคุมอารมณ์ของผู้เรียน 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ  และเกิดความสนุกสนาน
เพราะได้เรียนรู้หลายด้าน 
  สุคนธ์  สินธพานนท์ (2550: 37)  กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ดังนี้  

1. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ  รู้จักผสมผสาน
ความรู้และทักษะต่างๆ  พร้อมที่จะน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

2. ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาต่างๆ  ประหยัดเวลา  และมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
ด้านความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  หรือคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและ
เจตคติที่ดีต่อเรื่องที่ศึกษา  และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 

3. ลดภาระงานของผู้เรียน 
 จากประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ  ทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน  และ
สอดคล้องกับชีวิตจริง  ท าให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด  
เพราะเคยมีประสบการณ์แล้ว  จึงน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาจัดการได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 
 3.11  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

 งานวิจัยต่างประเทศ 
  เฟลป์ส (Phelps.  1979: 179-A)  ได้ศึกษาผลของการบูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงประโยค
และวิธีส่งเสริมการอ่านและเขียนของนักเรียนระดับ 8  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและเขียนของนักเรียน
ระดับ 8  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติ 
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  เทอร์เรล (Terrell.  1979: 74-A)  ได้ศึกษาการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษในหลักสูตร
ธุรกิจศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล  โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มทดลองที่ 1  สอนโดยใช้
หลักสูตรปกติและวิธีสอนแบบทดลอง  กลุ่มทดลองที่ 2  สอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการและวิธีสอน
แบบปกติ  และกลุ่มทดลองที่ 3  สอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการและวิธีสอนแบบทดลอง  พบว่า  กลุ่ม
ทดลองที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนๆ  อีกทั้งคะแนนจากการมอบหมายงาน
พิเศษ  คะแนนกิจกรรมในห้องของกลุ่มทดลองที่ 3  ดีกว่ากลุ่มทดลองอ่ืนๆ   

 งานวิจัยในประเทศ 
  พิษณุ  เดชใด (2540: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใช้
เทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน  พบว่า  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
  จิราพร  กระบี่ทอง (2545: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาพัฒนากิจกรรมการเรียนวิชา
สังคมศึกษาและความมีวินัยในตนเอง  โดยการสอนแบบบูรณาการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบบูรณาการกับการ
สอนตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่
เรียนโดยการสอนแบบบูณาการ  ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05   
  ณรงค์ฤทธิ์  สังฆะศรี (2547: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบบูรณาการ  พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบบูรณาการ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณของ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  
  รจนา  ชาญวิชิต (2547: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA)  
พบว่า  การสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ท าให้นักเรียนมีความสามารถใน
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  อีกทั้ง  ท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการมีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลืองานกลุ่มจนประสบความส าเร็จ  หา
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ความหมายของค าศัพท์ที่ก าหนดให้จากพจนานุกรมได้  และปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด
มากที่สุด  
 จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเชื่อมโยง
ความรู้  ทักษะ  และเจตคติในลักษณะองค์รวม  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการด ารงอยู่
ในสังคม  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้  การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และสามารถน าทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
 4.1  ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)  โดยมีพัฒนาตามล าดับ  ดังนี้ 

คาร์พลัส (Lawson.  1995: 134-139; citing Karplus.  1967)  ได้น าเสนอการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา (Science  Curriculum  Improvement  
Study  Program : SCIS) มีกิจกรรม 3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นส ารวจ (Exploration)  ขั้นสร้าง (Invention)  และ
ขั้นค้นพบ (Discovery) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของคาร์พลัสยังสร้างความสับสนในการน าไปใช้จริงในขั้นสร้างและ
ขั้นค้นพบ  ดังนั้น  บาร์เมน  และโกตาร์ (Barman; & Kotar.  1989: 30-32)  จึงได้ปรับปรุงเป็นขั้นส ารวจ 
(Exploration)  ขั้นแนะน ามโนมติ (Concept Introduction)  และขั้นประยุกต์ใช้มโนมติ (Concept 
Application) 
 ต่อมามีการปรับเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนที่สองให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลที่ว่า  ครู
สามารถแนะน า  อธิบายค าส าคัญ  หรือนิยามศัพท์เฉพาะให้กับนักเรียน  แต่มิใช่แนะน ามโนทัศน์ให้กับ
นักเรียน  เพราะนักเรียนต้องเป็นผู้ค้นพบมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง  ดังเช่น  คาริน (Carin.  1993: 98-99) 
ได้ปรับเป็นขั้นสร้างมโนทัศน์ (Concept Formation)  ส่วนอะบรูสคาโต (Abruscato.  1996: 169)  ได้
ปรับเป็นขั้นได้มาซึ่งมโนทัศน์ (Concept Acquisition) 
 จากขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 3 ขั้น  จะพบว่า  มีขั้นตอนที่สองที่มีชื่อแตกต่างกัน  แต่ค าอธิบาย
ใกล้เคียงกัน แต่ละขั้นตอนมีสาระส าคัญดังนี้ (Lawson.  1995: 134-139) 

1. ขั้นส ารวจ (Exploration phase)  เป็นขั้นที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการ
สังเกต ต้ังค าถามและคิดวิเคราะห์  ส ารวจหรือทดลอง  เก็บรวบรวมข้อมูล  จดบันทึก  อาจเริ่มจาก
ความสนใจของนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายกลุ่ม  เรื่องที่สนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลัง
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เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น  หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นใน
นักเรียนสร้างค าถม  ก าหนดประเด็นที่ศึกษา  โดยอาจปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก  
โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  คือ  สังเกต  ต้ังค าถาม  เพื่อกระตุ้นและชี้แนะการเรียนรู้
ของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนค้นพบหรือสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง  และมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจ
ตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2. ขั้นแนะน าค าส าคัญ / ขั้นสร้างมโนมติ / ขั้นได้มาซึ่งมโนมติ (Term Introduction / 
Concept Formation / Concept Acquisition Phase)  เป็นขั้นที่ครูมีบทบาทสูง  โดยต้ังค าถามกระตุ้น
และชี้แนะให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ปฏิบัติในขั้นส ารวจ  มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ  ต้ังสมมติฐาน  ก าหนดแนวทางเลือกที่เป็นไปได้  ลงมือปฏิบัติ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อสนเทศหรือปรากการณ์ต่างๆ  และตรวจสอบ  การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆ  โดยครูแนะน าและอธิบายค าศัพท์ที่ส าคัญของมโนทัศน์นั้นๆ  เพื่อให้นักเรียนจัดเรียบเรียง 
ความคิดใหม่ในการค้นพบและอธิบาย  ข้ันน้ีครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อค้นหามโนทัศน์จาก
ข้อมูลและการสังเกตในขั้นส ารวจ 

3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept application phase) เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นให้นักเรียน
น ามโนทัศน์ที่ค้นพบหรือเกิดการเรียนรู้แล้วมาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่หรือปัญหาใหม่  อันจะท าให้นักเรียนขยายความเข้าใจมโนทัศน์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น 
 ในปี ค.ศ. 1990  บาร์แมน (Abruscato.  1996: 37; citing Barman.  1989)  ได้ดัดแปลง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 4 ขั้น  ได้แก่  ขั้นส ารวจ (Exploration Phase)  
ขั้นแนะน ามโนมติ (Concept Introduction Phase)  ขั้นประยุกต์ใช้มโนมติ (Concept Application 
Phase)  และขั้นประเมินผลและอภิปราย (Evaluation and Discussion Phase)  ซึ่งต่อมานักการศึกษา
บางท่านได้ดัดแปลงชื่อเป็น 4E  ได้แก ่  

1. ขั้นส ารวจ (Exploration)  เป็นการเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  กระตุ้นความคิดและให้เกิด
การปรับขยายความคิด  ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ครูต้องไม่บอก
นักเรียนโดยตรงว่าพวกเขาควรเรียนอะไรและต้องไม่อธิบายแนวคิดในทันที   เพื่อให้การส ารวจด าเนิน
ต่อไปได้  นักเรียนต้องส ารวจและการเก็บรวบรวม  หรือจดบันทึกความรู้และประสบการณ์อย่างเป็น
รูปธรรม  ถ้าครูต้องการให้นักเรียนสร้างแนวคิดส าหรับตนเอง  ควรใช้ค าถามแนะเพื่อให้เกิดการวางแผน  
และค าถามต้องน าไปสู่กิจกรรม  เสนอแนะสิ่งที่ควรท า  แต่ต้องไม่อธิบายแนวคิด  แต่อาจจะกล่าวถึง
การสอนอย่างย่อๆ  หรืออาจอยู่ในจุดประสงค์การสอน 

2. ขั้นอธิบาย (Explanation)  มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
บทเรียน ซึ่งสร้างขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างครูกับนักเรียน  เพื่อน าไปสู่การปรับขยายโครงสร้าง
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ความคิดตามทฤษฎีของเพียเจต์ที่ว่า  นักเรียนต้องมุ่งค้นพบความรู้จากการส ารวจเบื้องต้นด้วยตนเอง  
ครูเพียงแนะน ารูปแบบแนวคิดเพื่อช่วยในการปรับขยายโครงสร้างความคิด  จนนักเรียนสามารถสร้าง
ค าอธิบายเกี่ยวกับความคิดของตนเอง  ครูไม่ควรบอกนักเรียนเพิ่มเติมถึงแม้ความเข้าใจของนักเรียนยัง
ไม่สมบูรณ ์ แต่ควรช่วยใหน้ักเรียนใช้ข้อมูลของตนสร้างแนวคิดที่ถูกต้อง  

3. ขั้นการขยายความคิด (Expansion)  เป็นการจัดประสบการณ์เดิมที่คล้ายกันและ
ประยุกต์สิ่งใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว  เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่นักเรียนสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับ
ความคิดหรือประสบการณ์อ่ืนที่สัมพันธ์กัน  เป็นการน าการคิดของนักเรียนให้ไปไกลกว่าปัจจุบัน  ครู
ต้องให้นักเรียนน าเสนอแนวคิดใหม่  เพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น  เป็นการช่วยให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้
สิ่งที่เรียนรู้  โดยการขยายตัวอย่างหรือการจัดประสบการณ์เชิงการส ารวจเพิ่มเติม 

4. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  เป็นการทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้  การเรียนรู้มักจะ
เกิดขึ้นในสัดส่วนการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าการยกระดับทางความคิดที่มีการหยั่งรู้จริงที่เป็นไปได้  ดังนั้น  
การประเมินควรท าในทุกขั้นตอนไม่ใช่ท าเฉพาะขั้นสุดท้ายเท่านั้น  เพื่อให้ทราบผลการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อช่วยกระตุ้นสร้างแนวความคิดทางจิตใจ และทักษะกระบวนการการประเมินผล   
 ในป ีค.ศ. 1992  บายบ ี และคณะ (Bybee and others) นักการศึกษาโครงการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์  สาขาชีววิทยา(Biological Science Curriculum Study: BSCS)  ของสหรัฐอเมริกา  ได้
เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน  หรือ 5E  ดังนี้ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2546: 219-220) 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน  อาจเกิดขึ้นจากความ
สงสัยหรือความสนใจของนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายกลุ่ม  เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้ว  ครูท าหน้าที่
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามและก าหนดประเด็นที่จะศึกษา  ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ
ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ  หรือกระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน  แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียน
ยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา  เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจและนักเรียน
ส่วนใหญ่ยอมรับ  จึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น   รวมทั้ง
การรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้จากแหล่งต่างๆ   เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในประเด็นที่
จะศึกษามากขึ้นและมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นที่สนใจจะศึกษา
อย่างถ่องแท้แล้ว  จึงด าเนินการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ต้ังสมมติฐาน  ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  จากเอกสารอ้างอิง
หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  และท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  เมื่อมีข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว  จึงน าข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ  ผลการค้นพบจะสามารถสร้าง
ความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  หรือน าข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์อ่ืน  การอธิบายเรื่องต่างๆ 
ได้มาก  จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงและท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

5. ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียน
มีความรู้อะไรบ้าง  อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  นักเรียนจะได้ประเมินผลด้วยตนเองถึงแนวคิดที่ได้
สรุปไว้ในขั้นขยายความรู้  ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด  มีการยอมรับมากน้อย
เพียงใด  ข้อสรุปที่ไดส้ามารถน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาครั้งต่อไป  รวมทั้งการประเมินของครูต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนด้วย  จากนั้นจึงเป็นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ   
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)  สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิ  ดังนี้  

 

 
 

ภาพประกอบ 2  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)   
 

 ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2546).  หนังสือการจัดสาระ
การเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  หน้า 220. 
 
 การน าความรู้ไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืนๆ  จะน าไปสู่ข้อโต้แย้ง
หรือข้อจ ากัดที่ก่อให้เป็นประเด็น  หรือค าถาม  หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป  ท าให้เกิด
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ  จึงเรียกว่า inquiry cycle  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึง
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ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา  หลักการ ทฤษฎี  ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้ได้ความรู้ที่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
 Miami Museum of Science (2001) ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหา 5E  
เป็น 7E  ประกอบด้วย  

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Excite)  เป็นขั้นตอนในการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของ
นักเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดปัญหา 

2. ขั้นส ารวจค้นหา (Explore)  เป็นขั้นตอนในการด าเนินการส ารวจตรวจสอบ  สืบค้น
และรวบรวมข้อมูล  ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาค าตอบหรือแก้ปัญหา 

3. ขั้นอธิบาย (Explain)  เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์และจัดกระท าข้อมูล  อภิปราย  
และสรุปผลการทดลอง 

4. ขั้นขยายความรู้ (Expand)  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนขยายความรู้ไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ
ที่ใกล้เคียงกัน 

5. ขั้นขยายความคิดรวบยอด (Extend)  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนขยายความคิดรวบยอด
ไปเชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนๆ 

6. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Exchange)  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทั้ง
ในห้องเรียนและการใช้อินเตอร์เน็ต 

7. ขั้นประเมินผล (Examine) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
  ใน ค.ศ. 2003  ไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft.  2003: 57-59)  ได้พัฒนารูปแบบของ BSCS  
จาก  5 ขั้นตอนเป็น  7 ขั้นตอน  โดยให้เหตุผลว่า  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E  เป็นขั้นตอนที่ยัง
ไม่ต่อเนื่อง  จึงเพิ่มขั้นตอนการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน  โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีความ
สนใจและสนุกกับการเรียน  และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของ
ตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

   5E             7E 
             Elicit 
  Engage 
             Engage 
  Explore         Explore  
  Explain         Explain 
             Elaborate  
  Elaborate 
             Evaluate 
  Evaluate 
             Extend 
 
ภาพประกอบ 3  เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E  เป็น 7E  ของไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft) 

 
 ที่มา: Eisenkraft, Arthur.  (2003).  Expanding the 5E Model.  Science Education.  p. 57. 

 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  มุ่งเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักเรียน  ท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไร  ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียน
น้ันๆ  นักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นฐานความรู้ที่มี  ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิด
แนวคิดที่ผิดพลาด  นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน (Bransford; Brown; and Cocking.  2000: 5-7)  ขั้นของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
ไอน์เซนคราฟต์  มรีายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase)  ครูต้ังค าถาม  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความรู้เดิม  และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี  ท าให้ครูได้ทราบว่า  
นักเรียนเด็กแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไร  ควรเติมเต็มส่วนใด  และสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน  อาจเกิดขึ้นจาก
ความสงสัยหรือความสนใจของนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายกลุ่ม   เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจาก
เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้ว  ครูท า
หน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามและก าหนดประเด็นที่จะศึกษา  ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ
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ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ  ท าให้นักเรียนเกิดความคิดขัดแย้งจากสิ่งที่นักเรียนเคยรู้มาก่อน  หรือครู
กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน  แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครู
ก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา  เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase)  เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นที่สนใจจะศึกษา
อย่างถ่องแท้แล้ว  จึงด าเนินการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ  ต้ังสมมติฐาน  ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง
พอเพียง  ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)  นักเรียนน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์  แปลผล 
สรุปผล  และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ  ช่วยให้เห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล  สรุป
และอภิปรายผล  โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป   ท าให้นักเรียนได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่  การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง  แต่ผลที่ได้จะสามารถสร้างความรู้ 
และช่วยนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้  

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)  เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  หรือน าข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์อ่ืน  การอธิบาย
เรื่องต่างๆ ได้มาก  จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงและท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น  ครูควรจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น  และขยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนต้ังประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ  ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง  อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  จะช่วยให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ใหม่ที่
ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่  และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมิน 
ซึ่งกันและกัน 

7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase)  ครูต้องจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนน าความรู้
ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  ครูเป็นผู้ท าหน้าที่กระตุ้นให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่  ช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft)  เป็นรูปแบบที่ครูสามารถน าไป
ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จะท าให้นักเรียนเข้าถึง
ความรู้ความจริงได้ด้วยตัวเอง  และได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ครูเป็นเพียง
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ผู้ท าหน้าที่แนะน า  ช่วยเหลือ  และจัดสถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิดต้ังค าถามและด าเนินการ  ครู
ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถบนพื้นฐานของความสนใจ  ความถนัด  และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 จากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ  สามารถเปรียบเทียบได ้ ดังน้ี 
 
ตาราง 1  เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 4 แบบ 
 

แบบที่ 1 (3E) แบบที่ 2 (4E) แบบที่ 3 (5E) แบบที่ 4 (7E) 
1. ขั้นส ารวจ 1. ขั้นส ารวจ 1. ขั้นสร้างความสนใจ   

2. ขั้นส ารวจและค้นหา 
1. ขั้นตรวจสอบความรู้
เดิม 
2. ขั้นเร้าความสนใจ 
3. ขั้นส ารวจค้นหา 

2. ขั้นแนะน าค าส าคัญ 
ขั้นสร้างมโนทัศน์ 
ขั้นได้มาซึ่งมโนทัศน์ 

2. ขั้นอธิบาย 3. ขั้นอธิบายและ 
ลงข้อสรุป 

4. ขั้นอธิบาย 

3. ขั้นประยุกต์ใช้ 
มโนทัศน์ 

3. ขั้นขยายความคิด 4. ขั้นขยายความรู้ 5. ขั้นขยายความรู้ 

 4. ขั้นประเมินผล 5. ขั้นประเมินผล 6. ขั้นประเมินผล 
7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ 

  
 ที่มา: ประภัสรา  โคตะขุน.  (2553).  การเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E.  (Online).   
 
 4.2  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  
ได้เรียกชื่อแตกต่างกันไป  เช่น  สืบเสาะหาความรู้  สืบเสาะ  สืบสวนสอบสวน  สืบสอบ  และสืบคิดค้น  
เป็นต้น  และให้ความหมายในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ซันด์  และโทรวบริดจ์ (Sund; & Trowbridge.  1967: 73)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  การค้นหาความรู้หรือความจริง  โดยเน้นที่วิธีการหาความจริงมากกว่า
ตัวความจริงซึ่งเป็นผลมากจากการค้นคว้า  สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบนี้คือการให้ผู้เรียนรู้จัก
วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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  กู๊ด (Good.  1973: 303)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความหมาย 
2 ประการ  คือ  

1. ความหมายทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นเทคนิคหรือกลวิธีเฉพาะประการหนึ่งในการจัดให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์  
โดยการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นและเสาะแสวงหาความรู้โดยการถามค าถามและ
พยายามค้นหาค าตอบให้พบด้วยตนเอง  เป็นวิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้น 
(Problem-Solving Approach)  ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่นักเรียนเผชิญในแต่ละครั้งจะเป็นตัวกระตุ้น
การคิด  การสังเกต  การสรุป  ประดิษฐ์คิดค้น  ตีความหมาย  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด  
การใช้วิธีการอย่างชาญฉลาด  สามารถทดสอบและการสรุปอย่างมีเหตุผล    

2. ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้  เป็นแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีการ
แก้ปัญหา (Problem-Solving Approach)  ได้ระบุลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 
    2.1  เป็นการเรียนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
    2.2  นักเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรมนี้ 
  คุสแลน  และสโตน (Kusland; & Stone.  1972: 138-140)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  การสอนที่ครูและนักเรียนได้ศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   
  กรมวิชาการ (2540ข: 19)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
วิธีสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง   โดยครูตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิด       
หาวิธีการแก้ปัญหาได้เองและสามารถนาการแก้ปัญหานั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
  วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย (2540: 82)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้การสังเกต  สอบถาม  และทดลอง  จนได้
ข้อสรุปเป็นความรู้ใหม่  
  ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 123)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
การสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ  ด้วยตนเอง  
ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา  
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 56)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  หรือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย  
และมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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  ไสว  ฟักขาว (2544: 102)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
วิธีการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้ค าถาม  จัดเป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครูผู้สอนจะลดลง ผู้สอนจะเปิดโอกาส
และชี้แนะให้ผู้เรียนได้คิด  แสดงความคิดเห็น  ค้นคว้า  และสรุปความรู้ด้วยตนเอง  จากการถามตอบ
หรือครูและนักเรียนผลัดกันถาม  แต่รูปแบบที่ผู้เรียนเป็นผู้ถามจะสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากท่ีสุด  
  เฉลิม  นิติเขตต์ปรีชา (2545: 159)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
หมายถึง  การคิดค้นเสาะแสวงหาความจริง  โดยการใช้ความคิดอย่างรอบคอบเฉลียวฉลาด  สามารถ
ประกอบกับการใช้เหตุผล  ท าการวิเคราะห์วิจัย  และประเมินค่า  เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยการสังเคราะห์
ข้อเท็จจริงเข้ากับแนวคิดของผู้เรียน  เกิดเป็นแนวคิดและหลักการ  
  ชาตรี  เกิดธรรม (2545: 36)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  
การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้  โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล   
ท าให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง  โดยผู้สอนต้ังค าถามประเภทกระตุ้นให้
นักเรียนใช้ความคิด  หาวิธีแก้ปัญหาได้เอง  สามารถน าการแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545: 41-43)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
หมายถึง  เทคนิคการสืบค้นหรือค้นหาค าตอบในเรื่องหรือประเด็นที่ก าหนด  เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเอง  ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ความกระจ่างและเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนค้นพบข้อมูลและจัดระบบความหมายข้อมูลของตนเอง   
  สุวิทย์  มูลค า  และอรทัย  มูลค า (2547: 136)  กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้ หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  โดยผู้สอนต้ังค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล
จนค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง  สรุปเป็นหลักการกฎเกณฑ์ หรือวิธีการ
ในการแก้ปัญหา  สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุม  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง หรือ
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า   
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ  สามารถใช้กระบวนการค้นคว้าคิดหาเหตุผลเพื่อ
ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่  อีกทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างหลากหลาย 
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 4.3  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องตามหลักการใน
แนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 22  ยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ดังนั้น ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และ
ผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้ 
  ประนอม  เดชชัย (2531: 193)  กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ       
หาความรู ้ ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการสืบเสาะหาความรู้  อาศัยขบวนการรวมเอาความรู้ที่
เกี่ยวกับความคิดรวบยอด  ค่านิยม  และการคิดอย่างมีเหตุผล  ในการน าไปใช้เพื่อโต้ตอบและแก้ปัญหา 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบพิจารณา  เพื่อเป็น
แนวทางเลือกในการตัดสินใจและการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละครั้ง 

3. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนให้สามารถรวบรวมกฎเกณฑ์และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ในการด าเนินชีวิต
โดยสามารถคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นจากแนวทางเลือกแต่ละทางให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในความคิดของตนเอง  ด้วยการสืบสวน  
รู้จักตรวจสอบการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเองและรู้จักท าความเข้าใจค่านิยมของตน  ตลอดจนการ
รู้จักคิดถึงการกระท าของตนเองและการปฏิบัติต่อผู้อื่น 

6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคนิคของการสืบเสาะหาความรู้ในการสังเกตอย่างมีระบบ  
สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผน  อ่านข้อความอย่างใช้ความคิดและตีความได้ 

7. พัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ถึงการต้ังค าถาม  รู้จักถามค าถาม  เพื่อให้เกิด
ความกระจ่าง  ขจัดข้อสงสัย  และแสวงหาค าตอบจากค าถามนั้น 
  สุพิน  บุญชูวงศ์ (2532: 58)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ   
หาความรู ้ ดังนี้  

1. กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักท าการสืบสวนสอบสวนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
2. ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล 
3. ฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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 จากวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยกระบวนการต่างๆ  อย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาความรู้  ความคิด  ทักษะ  และเจคติ  เพื่อให้สามารถด ารง 
ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   4.4  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียน  เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีนักวิชาการ  
นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงในทัศนคติ  ดังนี้ 
  กาญจนา  ศิริมุสิกะ (2543: 59-60)  กล่าวถึง  บทบาทของครูในการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้  

1. ผู้สอนจะต้องเป็นผู้วางแผนอย่างรอบคอบในการเสนอปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะ
น าไปสู่ความสงสัยของนักเรียน  โดยค านึงถึงเนื้อหาของบทเรียน  วัตถุประสงค์การเรียนการสอน  และ
ความสามารถของนักเรียน 

2. ผู้สอนจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยจัดสภาพการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. ในกรณีที่เน้นการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนไปแสวงหาค าตอบเอง  
ผู้สอนต้องคอยแนะน า  เสนอแนวทางในการค้นหาค าตอบและวิเคราะห์ข้อมูลแก่นักเรียน 

4. ในกรณีที่น าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่  ผู้สอนจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้น าอภิปรายและเป็นผู้สรุปตอนท้าย 

5. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น  ความ
กระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ  ตลอดจนการยอมรับนับถือความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละคน 

6. ผู้สอนควรช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการคิดอย่างมีระบบ  เช่น  ล าดับความคิด  
การสรุปค าตอบ  แต่ผู้สอนต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนมีความต้องการมากน้อยเพียงใด  มิฉะนั้นจะกลายเป็น
ผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน  

7. ผู้สอนต้องยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน  อดทนเพื่อให้นักเรียนค้นหาค าตอบ  
โดยส่งเสริมและให้ก าลังใจนักเรียน 
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 59-60)  กล่าวถึง  บทบาทของครูในการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้  
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1. สร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอน  โดยการสนทนา  สาธิต  
และใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน  เพื่อจะน าไปสู่ประเด็นให้มีการอภิปรายเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน 

2. ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา  โดยเฉพาะกรณีที่ครูเป็นผู้ก าหนด
ปัญหาและวางแผนการทดลองให้  ส าหรับกรณีที่นักเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาเอง   ครูควรอธิบาย
วัตถุประสงค์ทั่วๆ ไปของเรื่องที่ศึกษา 

3. ครูใช้เทคนิคการถามค าถาม  เพื่อให้ได้มีการอภิปรายหาค าตอบที่จะเป็นแนว
ทางการต้ังสมมติฐานตลอดจนการสรุปผล 

4. กระตุ้นให้นักเรียนถามค าถาม  หรือพยายามเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนไปสู่
ค าถามใหม่  เพื่อช่วยขยายแนวคิดหรือขยายค าตอบเดิมให้ชัดเจนและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

5. ระหว่างนักเรียนท าการทดลอง  ครูควรสังเกตให้ความช่วยเหลือ 
6. ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหาหลายวิธี   
7. วิธีแนะน าของครูในการแก้ปัญหาด้วยนักเรียน  เริ่มจากวิธีง่ายไปยังวิธีการที่สลับ- 

ซับซ้อน 
8. การใช้วิธีให้นักเรียนสืบสอบเองนั้นเหมาะสมกับประสบการณ์เดิมและความหมาย 

ของนักเรียน 
9. ครูใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ  เช่น  การเสริมแรง  การเร้าความสนใจ  สื่อการสอน  

กระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากสืบเสาะหาความรู้   
  ลัดดาวัลย ์ กัณหสุวรรณ (2546: 9-10)  กล่าวถึง  บทบาทของครูในการการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้ 

1. ต้องรู้จักใช้ค าถาม 
2. ต้องให้ก าลังใจให้นักเรียนมีความพยายาม 
3. อดทนที่จะไม่บอกค าตอบ  แต่ต้องกระตุ้นและเสริมพลังให้นักเรียนค้นหาค าตอบเอง 
4. รู้ว่าธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน  นักเรียนอาจคิดไม่เหมือนกัน  

บางครั้งอาจต้องบอกให้บ้าง 
5. เข้าใจและรู้ความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา 
6. มีเทคนิคในการจัดการให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา 
7. อดทนฟังค าถามและค าตอบของนักเรียน  แม้ว่าค าถาม-ค าตอบเหล่านั้นอาจไม่

ชัดเจน 
8. รู้วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ให้นักเรียนมีอิสระในการคิด  การศึกษาค้นคว้า  

โดยไม่เสียระเบียบของชั้นเรียน 
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9. รู้จักน าข้อผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวคิดในการค้นคว้า
ทดลองใหม่    
 จากบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ดังกล่าวสามารถสรุปได ้ ดังนี้   

1. ครูเป็นเพียงผู้แนะน า  เสนอแนะ  และช่วยเหลือนักเรียนในการค้นหาค าตอบและคิด
อย่างมีระบบ   

2. สร้างสถานการณ์หรือปัญหาให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอน  โดยค านึงถึงความเหมาะสม
และประสบการณ์เดิมของนักเรียน  รวมทั้งเริ่มจากวิธีง่ายไปยังวิธีการท่ีสลับซับซ้อน 

3. กระตุ้นให้นักเรียนคิด  โดยใช้เทคนิคการต้ังค าถาม  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัย  
แล้วต้ังค าถามกลับ  อีกทั้ง  พยายามเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนไปสู่ค าถามใหม่  เพื่อช่วยขยาย
แนวคิดหรือขยายค าตอบเดิมให้ชัดเจนและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

4. เสริมแรง  ให้ก าลังใจ  และอดทนเพื่อให้นักเรียนมีความพยายามในการค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเองอย่างมีอิสระในการคิด  เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกัน  ตลอดจนยอมรับ
ความคิดเห็นของนักเรียน 

5. จัดสภาพการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง  สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ   
 4.5  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัดแตกแตกต่างกันไป  ครูผู้สอนจึงควร
ศึกษาและท าความเข้าใจ  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในเข้ากับบริบทของแต่ละวิชา  ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน  ดังนี้   
  จอยซ์  และเวล (Joyce; & Well.  1986: 67)  กล่าวถึง  ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  ดังนี้ 

1. เป็นวิธียั่วยุให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน  ฝึกให้รู้จักการท างาน

เป็นกลุ่มตามระบบประชาธิปไตย 
  ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 156-157)  กล่าวถึง  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้  
  ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่  ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จึงมี
ความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
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2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท า  ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้  กล่าวคือ  
ท าให้สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

3. นักเรียนศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
  ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้     

1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง 
2. ถ้าสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้นไม่ท าให้น่าสงสัย  แปลกใจ  จะท าให้นักเรียนเบื่อ  

และถ้าไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีนี้  มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจ าท าให้
นักเรียนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. นักเรียนที่มีสติปัญญาต่ าและเนื้อหาวิชาค่อนข้างยาก  นักเรียนอาจจะไม่สามารถ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

4. นักเรียนบางคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ  ท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปัญหา  และ
นักเรียนที่ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ  อาจจะพอตอบค าถามได้  
แต่นักเรียนจะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนด้วยวิธีนี้เท่าที่ควร 

5. การสอนแบบนี้อยู่เสมอ  อาจท าให้ความสนใจของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า
ลดลง 
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 60-61)  กล่าวถึง  ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  ดังนี้  
  ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

1. เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา  คือ  ฉลาด  ริเริ่มสร้างสรรค์  และเป็นนัก
จัดระเบียบ 

2. การค้นพบด้วยตนเอง  ท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า 
3. ฝึกให้นักเรียนรู้วิธีค้นหาความรู้  แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
4. ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน  และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 
5. นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน  จะท าให้การเรียนมีความหมาย   
6. ช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์แก่ผู้เรียน 
7. ช่วยให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น  ว่ากระท าสิ่งใดๆ จะส าเร็จด้วยตนเอง  สามารถ

คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
8. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    



63 
 

  ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้     
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง  บางครั้งอาจได้เนื้อเรื่องไม่ครบตามที่ก าหนด 
2. ถ้าสถานการณ์ไม่ชวนสงสัย  ไม่ชวนติดตาม  จะท าให้นักเรียนไม่อยากเรียน 
3. นักเรียนที่มีสติปัญญาต่ าหรือไม่มีการกระตุ้นมากพอจะไม่สามารถเรียนด้วยวิธีนี้ได้ 
4. เป็นการลงทุนสูง  ซึ่งอาจได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
5. ถ้านักเรียนไม่รู้หลักการท างานกลุ่มที่ถูกต้อง  อาจท าให้นักเรียนบางคนหลีกเลี่ยง

งาน  ซึ่งไม่เกิดการเรียนรู้ 
6. ครูต้องใช้เวลาวางแผนมาก 
7. ข้อจ ากัดเรื่องเนื้อหาและสติปัญญาอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาด้วยวิธีการ

สอนแบบนี ้
  ลัดดาวัลย์  กัณหสุวรรณ (2546: 9)  กล่าวถึง  ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมและคิดริเริ่ม 
2. นักเรียนเกิดพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาการตัดสินใจ 
3. นักเรียนเกิดพัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย   
4. นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกับเพื่อน  ในการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิด  

ความรู้  และประสบการณ์ 
5. นักเรียนมีความรับผิดชอบ  โดยจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 จากข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ดังกล่าวสามารถสรุปได้  
ดังนี้   
  ข้อดี  คือ  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา
อย่างเต็มที่  ส่งเสริมกระบวนคิด  แก้ปัญหา  และตัดสินใจ  พัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้า  ท าให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความรู้คงทน  และถ่ายโยงการเรียนรู้ได้  สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ข้อจ ากัด  คือ  ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  เพื่อให้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นมีความ
น่าสนใจ  ชวนติดตาม  มิฉะนั้นจะท าให้นักเรียนไม่อยากเรียน  อีกทั้งต้องสร้างแรงจูงใจนักเรียนให้ท า
กิจกรรม  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีสติปัญญาต่ าและเมื่อเนื้อหาวิชาค่อนข้างยาก  การจัดการเรียนรู้วิธีนี้
จึงใช้เวลามากในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง  บางครั้งอาจได้เนื้อเรื่องไม่ครบตามที่ก าหนด  ดังนั้นครู
ต้องพยายามควบคุมเวลาให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
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4.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 งานวิจัยต่างประเทศ 

  โอลาลินอย (Olarinoye.  1979: 4848-A)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการสอน 3 แบบ  คือ  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการชี้แนวทาง  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนเป็น
ผู้ด าเนินการเองและการสอนแบบปกติในวิชาฟิสิกส์  พบว่า  การสอนทั้ง 3 แบบ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน 
  คอลลินส์ (Collins.  1990: 2783-A)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะ 
หาความรู้กับนักเรียนไฮสคูลปีที่ 1  โดยใช้ไอคิวและเกรดคณิตศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม  แต่ละ
กลุ่มร่วมอภิปราย 4 ครั้ง  ครั้งละ 5 นาที  ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในการอภิปรายเป็นเนื้อหาทางตรรกวิทยาและ
ทฤษฎีเซต  ทั้งสองกลุ่มจัดให้มีการสืบเสาะตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังจัดประสบการณ์ด้านต่างๆ  เช่น  
จัดฉายภาพยนตร์และต้ังปัญหาทางตรรกวิทยา 8 ข้อ  พบว่า  คะแนนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน  กลุ่ม
ทดลองได้  6 คะแนน  กลุ่มควบคุมได้ 5 คะแนน  และผลวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 งานวิจัยในประเทศ 
  ภัทราภรณ์  พิทักษ์ธรรม (2543: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  และเจคติต่อวิชาสังคมศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือ
ครู  พบว่า  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีเจคติต่อวิชาสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  ลักษณีย์   โครตรสีเขียว (2545: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้กระบวนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ในวิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้  มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  ศรีเพ็ญ  เถื่อนศิริ (2546: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่านิยมความ
เป็นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนหน่วยด ารงความเป็นไทยและหน่วยเอกลักษณ์ไทย
ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบกระจ่างค่านิยม  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบกระจ่างนิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีค่านิยมความเป็นไทยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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  สากิยา  แก้วนิมิต (2548: บทคัดย่อ)  ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เรื่อง ประวัติศาสตร์
สุโขทัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้
แบบบรรยาย  พบว่า  ผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลการเรียนสูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
  อรอุมา  กาญจนี (2549: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA  
และแบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง PDCA  กับแบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  เบญจพร  ปัณฑพลังกูล (2551: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  กับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  และมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ก่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการใช้ทักษะต่างๆ 
ในการค้นคว้าหาความรู้  ท าให้มีความรู้คงทนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และเกิดถ่ายโยง
การเรียนรู้ให้สามารถน ากระบวนการต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตจริง 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร ์
 5.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (learning achievement)  เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ในการจัดการ
เรียนรู้  และเป็นดัชนีชี้วัดประการหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพการศึกษา  จึงมีนักวิชาการ  นักการศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ  ได้ให้ความหมายในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  อนาสตาซี (Anastasi.  1970: 107)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบด้านสติปัญญา  และองค์ประกอบด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญาด้านอ่ืน ๆ  
    ไอแซงค์  และมิล (Eysenck; & Meili. 1972: 6) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการท างานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการ
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กระท าที่ต้องอาศัยความสามารถทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงมี
ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียน  โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจได้มาจากกระบวนการที่ต้องอาศัยการทดสอบ  เช่น  การสังเกต  การตรวจการบ้าน  หรืออาจได้ใน
รูปเกรดของโรงเรียน  โดยอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและระยะเวลานานพอสมควรด้วยการวัดแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป  
  กู๊ด (Good.  1973: 7)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความส าเร็จ  ความ
คล่องแคล่ว ความช านาญในการใช้ทักษะหรือประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Academic Achievement)  หมายถึง  ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาการต่างๆ ที่ได้
เรียนมาแล้ว  โดยได้จากผลการทดสอบของครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอย่างรวมกัน  
  สเปนซ์  และเฮล์มวิช (สุขุม มูลเมือง.  2539: 21; อ้างอิงจาก Spence; & Holmritch.  1983: 
12)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท ากิจกรรมของแต่ละ
บุคคล  สามารถประเมินได้จากการปฏิบัติ  โดยอาศัยเกณฑ์จากภายนอกหรือภายใน เพื่อให้ใช้ในการ
แข่งขันกับคนอ่ืน หรือใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินความเป็นเลิศ  
  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2540: 71)  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้  จากที่ไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้น้อย
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน  อันเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้  
  ศักด์ิชัย  จันทะแสง (2550: 38) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถ 
ในด้านความรู้และทักษะทางการเรียน  โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานที่ครูก าหนด 
ให้ท าหรือทั้งสองอย่าง  
  จารุวรรณ  นาคคูบัว (2552: 25) กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้
หรือความสามารถของผู้เรียนในการพยายามเข้าถึงความรู้ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนการสอนซึ่งสามารถ
วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์  หมายถึง  ความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิดขึ้น  หลังจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงาน  มีการวัดและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement tests)  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  
และผู้เชี่ยวชาญ  ได้ให้ความหมายในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
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  วารี  ว่องพินัยรัตน์ (2530: 2)  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
ชุดของค าถามที่มุ่งวัดพฤติกรรมทางสมองของนักเรียน  ว่ามีความรู้  ทักษะ  และสมรรถภาพทางสมอง
ด้านต่างๆ ในเรื่องทีเรียนรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด  เรื่องที่เรียนรู้อาจจะเรียนรู้จากในห้องเรียนหรือจาก
ประสบการณ์ของนักเรียนเองนอกห้องเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเน้นการวัดผลการเรียนรู้ที่
ได้รับในอดีตหรือปัจจุบัน  โดยจะประเมินความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ  จะไม่วัดความสามารถ
ทางกายหรือความรู้สึกทางจิตใจ  
  ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2538: 171)  กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่วัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว  มักจะเป็นค าถามให้นักเรียน
ตอบด้วยกระดาษและดินสอ (Paper and pencil test)  กับให้นักเรียนปฏิบัติจริง (Performance test)  
  เพ็ญแข  แสงแก้ว (2541: 139)  กล่าวว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
แบบทดสอบที่ใช้ทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในเรื่องที่เรียนไปแล้วมากน้อย
เพียงใด  
  ภัทรา  นิคมานนท์ ( 2543: 88)  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
แบบทดสอบที่ใช้วัดปริมาณความรู้ ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่ได้เรียนรู้มาในอดีต ว่า
รับรู้ได้มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปแล้วมักใช้หลังจากท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมินการเรียน
การสอนว่าได้ผลเพียงใด  

  พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543: 96)  กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้  ทักษะ  และสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ  ที่ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์
ทั้งปวง  ทั้งจากบ้านและสถาบันการศึกษา  
 จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  แบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีวัดความรู้ความสามารถ
ทางการเรียนด้านเนื้อหาและทักษะการคิด  ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์  เพื่อให้แบบทดสอบมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 5.3  หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  นิยมใช้เป็นเครื่องมือหลัก
ส าหรับวัดผลการเรียน  ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพนั้น  นอกจากจะต้องค านึก
ถึงความครอบคลุมเนื้อหาและใช้ค าถามที่ดีแล้ว  จ าเป็นต้องค านึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ เป็น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกอบด้วย  กล่าวคือ  ต้องพยายามเขียนค าถามวัดพฤติกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้นๆ ด้วย (ไพศาล  หวังพานิช.  2526: 145)   
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 การวัดพฤติกรรมด้านสมองที่เกี่ยวกับสติปัญญา  ความรู้  ความคิด  และทักษะต่างๆ  หรือ
เรียกว่า พุทธิพิสัย (Cognitive domain)  ที่มีความความซับซ้อน  ตามหลักการของเบนจามิน เอส บลูม      
จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 6 ข้ัน  ตามความยากง่ายที่เพิ่มขึ้นตามล าดับ (รนิดา  เชยชุ่ม.  2553: 3-4; 
อ้างอิงจาก Bloom.  1976)  ดังนี้   
  1. ความรู้ความจ า (Knowledge)  หมายถึง  ความจ าในสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  
  2. ความเข้าใจ (Comprehension)  หมายถึง  เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น  
  3. การน าไปใช้ (Application)  หมายถึง  การน าสาระส าคัญต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริง  
  4. การวิเคราะห์ (Analysis)  หมายถึง  การแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนย่อยๆ 
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  หมายถึง  การรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน  
  6. การประเมินค่า (Evaluation)  หมายถึง  การตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมาย
ได้โดยการใช้เกณฑ์ที่แน่นอน  
 ต่อมาในระหว่างช่วง ค.ศ. 1990-1999  เดวิด  แครทโวทล์ (David Krathwohl)  และโลริน 
แอนเดอร์สัน (Lorin Anderson)  ได้รวบรวมแนวคิดของนักจิตวิทยา  นักทฤษฎีหลักสูตร  นักวิจัยทางด้าน
การเรียนการสอน  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษา
ด้านพุทธิพิสัยของบลูม  เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างและค าศัพท์ที่ใช้เป็นชื่อของกระบวนการ
ทางปัญญา  ดังนี้  
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ 
 

ค าศัพท์เดิม ค าศัพท์ใหม่ 
1. ความรู้ความจ า (Knowledge) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การน าไปใช้ (Application) 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) 
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 
6. การประเมินค่า (Evaluation) 

1. จ า (Remembering) 
2. เข้าใจ (Understand) 
3.ประยุกต์ใช้ (Applying) 
4. วิเคราะห์ (Analyzing) 
5. ประเมินค่า (Evaluating) 
6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

  
 ที่มา: รนดิา เชยชุ่ม. (2553).  การวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย. หน้า 3. 
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 ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยที่ปรับปรุงใหม่ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  1. จ า (Remembering)  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกได้  แสดงรายการได้  บอกได้  
ระบุ  บอกชื่อได้  
  2. เข้าใจ (Understand)  หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมาย  ยกตัวอย่าง 
สรุป  อ้างอิง  
  3. ประยุกต์ใช้ (Applying)  หมายถึง  ความสามารถในการน าไปใช้  ประยุกต์ใช้  แก้ไข
ปัญหา   
  4. วิเคราะห์ (Analyzing)  หมายถึง  ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบายลักษณะ
การจัดการ  
  5. ประเมินค่า (Evaluating)  หมายถึง  ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตัดสิน  
  6. คิดสร้างสรรค์ (Creating)  หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบ  วางแผน  ผลิต  
 จากหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์  หมายถึง  ผลการเรียนรู้ด้านสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถทางด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain)  ของนักเรียนในการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในสาระประวัติศาสตร์  โดย
พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามหลักของ เบนจามิน เอส บลูม  ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า   
ด้านความเข้าใจ  ด้านการน าไปใช้  และด้านการวิเคราะห์   
 5.4  หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้สร้างจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์อย่างถี่ถ้วน 
ก่อนด าเนินการสร้าง  เพื่อการสร้างแบบทดสอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   มีนักวิชาการ         
นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  วารี  ว่องพินัยรัตน์ (2530: 10-12)  กล่าถึงหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนว่า  เมื่อครูท าการสอนนักเรียนจบจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
ในการประเมินผลการเรียนการสอนน้ัน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับว่าเป็นเครื่องมือใน
การประเมินการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง  ดังนั้น  การสร้างข้อทดสอบที่ดีจะต้องมีการวางแผนหลักการ
สร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  

1. ก่อนที่จะลงมือสร้างข้อทดสอบจะต้องท าตารางวิเคราะห์หลักสูตร (A Table of 
Specification) ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับเนื้อหา 
วิชา  เพื่อช่วยให้ครูทราบว่าจะต้องสร้างข้อทดสอบวัดเนื้อหาหรือพฤติกรรมอย่างละเท่าไร เพราะแต่ละ
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เนื้อหาแต่ละพฤติกรรมมีความส าคัญต่างกัน  ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจึงควรเตรียมไว้ก่อนเริ่มสอน
และเมื่อสร้างเสร็จแล้วควรน าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างข้อสอบเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้ง 

2. แบบทดสอบทั้งฉบับจะต้องประกอบด้วยข้อทดสอบหลายๆ ข้อ  และหลายรูปแบบ 
เพราะธรรมชาติของเนื้อหาวิชาบางตอนอาจจะเหมาะกับรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ  แล้วรวบรวมข้อทดสอบ
ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของข้อสอบ เช่น  แบบเติมค า  แบบถูกผิด หรือแบบหลายตัวเลือก เป็นต้น 

3. เขียนค าชี้แจงในการท าข้อสอบแต่ละประเภทให้รัดกุมชัดเจน  เพื่อให้นักเรียนทราบ
ว่าแต่ละข้อต้องท าอะไร 

4. ควรให้ข้อทดสอบแต่ละข้อจบในหน้าเดียวกัน  ไม่ควรให้ค าถามอยู่หน้าหนึ่งและ
ค าตอบอยู่อีกหน้าหนึ่ง  เพราะอาจท าให้เกิดการสับสนหรือเสียเวลาพลิกไปพลิกมา 

5. สร้างข้อสอบทันทีหลังจากสิ้นสุดการสอน  เพื่อท าให้ข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง  ควรเตรียมข้อสอบแต่เนิ่นๆ  เพื่อจะได้มีเวลาตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  

6. ควรสร้างข้อสอบให้มีความยากพอเหมาะ  มีระดับความยากง่ายระหว่าง .20 - .08
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อทดสอบที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูงสุด 

7. ควรสร้างข้อทดสอบให้มีจ านวนมากกว่าที่ต้องการในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
ประมาณ 25 - 50 %  เพราะภายหลังจากการตรวจทานหรือการวิเคราะห์ข้อทดสอบแล้วอาจมีการตัด
ข้อทดสอบบางข้อที่ใช้ไม่ได้ออกไป 

8. หลังจากสร้างข้อทดสอบเสร็จแล้วควรตรวจทานแก้ไขขั้นสุดท้าย   โดยพิจารณา
ในสิ่งต่อไปนี ้
    8.1 ข้อทดสอบจะต้องวัดพฤติกรรมและเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
    8.2 ข้อทดสอบจะต้องมีค าถามที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและมีตัวเลือกที่ถูกต้อง
เพียงตัวเดียว 
    8.3 ข้อทดสอบทุกข้อต้องมีความอิสระจากกัน 
    8.4 ข้อทดสอบจะต้องเขียนให้ถูกหลักภาษา 
    8.5 ค าถามในแต่ละข้อต้องชัดเจน รัดกุมและเข้าใจง่าย 
    8.6 ถ้าเป็นข้อทดสอบแบบหลายตัวเลือกต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 
     8.6.1  ค าถามต้องเป็นประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 
     8.6.2  ค าตอบที่ถูกต้องมีเพียงตัวเดียว 
     8.6.3  ตัวลวงต้องเป็นค าตอบผิดจริงๆ 
     8.6.4  ตัวเลือกทุกตัวมีลักษณะเป็นเอกพันธุ์จากกัน 
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9. ควรให้เพื่อนครูช่วยอ่านและตรวจทานอีกครั้ง  เพื่อตรวจสอบด้านภาษาและป้องกัน
การแปลความหมายที่คลาดเคลื่อน 

10. น าข้อทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์ไปทดสอบกับผู้เรียน 
  อีกทั้ง  กล่าวถึงลักษณะของค าถาม  ดังนี้ 

1. ค าถามต้องให้ครอบคลุม 
2. ค าถามไม่ควรลอกมาจากต าราโดยตรง 
3. ค าถามควรถามเฉพาะสิ่งส าคัญ 
4. ค าถามควรถามให้ลึก  ใช้สมรรถภาพทางสมองขั้นสูงกว่าความรู้ความจ า 
5. ค าถามควรถามสิ่งที่เป็นแบบอย่างในทางที่ดี  และมีลักษณะท้าทาย 
6. ค าถามควรถามให้จ าเพาะเจาะจง  ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  

  ภัทรา  นิคมานนท์ (2543: 103-109)  กล่าถึง  หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัด      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก  ดังนี้  

1. เขียนตัวค าถามให้อยู่ในรูปประโยคค าถามที่สมบูรณ์  การถามด้วยประโยคค าถาม
ที่สมบูรณ์จะช่วยให้ค าถามมีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น  ผู้สอบอ่านแล้วสามารถเข้าใจทันที่ว่า      
ผู้ถามต้องการให้ตอบในแง่ใด  จะต้องพุ่งความคิดไปในทิศทางใดแง่ใด     

2. เน้นเรื่องที่ถามให้ชัดเจนและตรงจุด  ค าถามประเภทที่คลุมเครือท าให้ผู้สอบเกิด
ความลังเลในการตอบ  ไม่ทราบว่าครูถามในแง่ใดแน่ 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะกับระดับของผู้สอบ  ข้อสอบที่ดีควรให้ยากด้วยเนื้อหา ไม่ใช่ยาก
ที่ภาษา  ส านวนที่ใช้  หรือการใช้ค าพูดพลิกแพลง  เพราะไม่ได้มุ่งวัดความสามารถด้านภาษา  ยกเว้น  
ข้อสอบมีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นโดยเฉพาะ การใช้ค ายากในข้อค าถามหรือตัวเลือกจะท าให้ข้อสอบยากขึ้น
โดยไม่จ าเป็น  อาจท าให้ข้อสอบขาดความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นต่ าได้ 

4. ค าถามควรสั้นและชัดเจน  การเขียนค าถามแบบยาวๆ  วกวนไปมา  อาจท าให้
ข้อสอบขาดความเที่ยงตรงตามสภาพไป  เพราะจะกลายเป็นการทดสอบการอ่านหนังสือเร็วแล้วจับ
ใจความแทนที่จะทดสอบความรู้  ความเข้าใจ  หรือความสามารถทางวิชาการ 

5. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ  การใช้ค าถามปฏิเสธท าให้
ผู้สอบต้องคิดย้อนไปย้อนมาโดยไม่จ าเป็น  อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย  แต่ถ้ามีความจ าเป็น
จะต้องใช้จริงๆ ก็ควรขีดเส้นใต้ค าปฏิเสธหรือพิมพ์ตัวอักษรเอนหรือตัวหนาให้ต่างจากข้อความทั่วไป
เพื่อให้เห็นชัดขึ้น  หรือใช้ค าท่ีมีความหมายเชิงปฏิเสธแทน 

 



72 
 

6. ใช้ตัวเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม  ตัวเลือกปลายเปิด  ได้แก่  ค าประเภท “ถูกทุก
ข้อ”  “ไม่มีข้อใดถูก”  “ยังสรุปแน่นอนไม่ได้”  การใช้ตัวเลือกแบบนี้อาจเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบไม่
สามารถหาตัวลวงที่เหมาะสมได้หรือคิดว่าอาจเป็นตัวถูกหรือตัวลวงที่ดี  ข้อสอบที่เหมาะจะใช้ตัวเลือก
ปลายเปิดเป็นค าถามที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้หรือที่ยังเป็นปัญหาโต้แย้ง
กันอยู่  และยังใช้ได้ดีกับวิชาประเภทค านวณอีกด้วย 

7. ใช้ค าถามให้คุ้มการสอบ  ข้อสอบที่ดีไม่ควรถามด้านความจ ามากนัก  ควรถามให้
คิดลึกซึ่งลงไป  และไม่ใช่ข้อความที่พลิกแพลงจนกลายเป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาไป 

8. ข้อสอบหนึ่งข้อต้องมีค าตอบเดียว  ควรพิจารณาตัวลวงอย่างละเอียด  ป้องกัน 
ข้อถูกหลายข้อ   

9. เขียนตัวถูก-ผิด  ให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา  โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
    9.1  หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่ไม่มีในสาขาวิชานั้น 
    9.2  ตัวลวงผิดจากหลักการและข้อเท็จจริงของเนื้อหานั้น 
    9.3  ค าตอบควรถูกต้องตามหลักวิชา 

10. เขียนตัวเลือกให้เป็นอิสระขาดจากกัน  พยายามอย่าให้ตัวเลือกทั้งที่เป็นตัวถูก
และตัวผิดมีความหมายสืบเนื่องสัมพันธ์กัน  หรือครอบคลุมตัวเลือกอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้เหมือนกับ
ตัวเลือกน้อยลง 

11. เรียงล าดับตัวเลือกที่เป็นตัวเลข  ข้อสอบที่มีค าตอบเป็นตัวเลขควรจะเรียงล าดับ
กัน  อาจเรียงจากมากไปน้อย  หรือน้อยไปมากก็ได้   

12. พยายามใช้รูปภาพช่วย  การใช้รูปภาพเป็นตัวสถานการณ์  หรือค าถาม  หรือ
ตัวเลือกจะช่วยคลายความเครียดให้ผู้สอบได้มาก  ท าให้เข้าใจค าถามง่ายขึ้น  และมีความน่าสนใจ   

13. หลีกเลี่ยงค าถามที่แนะค าตอบ  ค าถามที่ใช้ตัวเลือกที่สามารถตัดตัวลวงได้โดย
ไม่ต้องใช้ความคิด  หรือชี้น าให้เด็กเลือกค าตอบได้ง่ายขึ้น  ถือว่าเป็นค าถามชี้แนะค าตอบ 
  เฉลิม  นิติเขตต์ปรีชา (2545: 202-203)  กล่าถึงหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี  ดังนี้   

1. มีความตรง (Validity)  ค าถามที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง
แม่นย า  และตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและจุดประสงค์อ่ืนที่ได้ต้ังไว้  ทั้งสามารถใช้ผลการวัด
เป็นเกณฑ์การพยากรณ์ (predictive validity)  ในบางเรื่อง  เช่น  ผู้สอบได้คะแนนสูงในวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ย่อมสามารถเรียนในชั้นสูงขึ้นและยากขึ้นกว่าเดิม 

2. มีความเชื่อมั่น (Reliability)  ค าถามที่สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง  ทั้งสามารถแปลออกมาเป็นคะแนนดิบ (raw score)  หรือคะแนน t ได้คงที่ 
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3. มีอ านาจการจ าแนกความแตกต่างได้ดี (Discrimination)  คือ  ค าถามที่สามารถ
แยกเด็กเรียนเร็วกับเด็กเรียนช้าออกจากกันได้ตามล าดับชั้น (taxonomy)  และเป็นไปอย่างใกล้เคียง
มาตรฐาน   

4. มีความเป็นปรนัย (Objectivity)  ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบแบบปรนัย  แต่ต้องมี
คุณลักษณะดังนี้ 
    4.1 ค าถามถามได้ชัดเจน 
    4.2  ใครตรวจก็ได้คะแนนตรงกัน 
    4.3  มีความชัดเจนในการแปลและเปรียบเทียบคะแนนเป็นอย่างเดียว   

5. มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ค าถามที่สามารถวัดผู้เรียนได้จริง ง่ายต่อการจัดท า  
ประหยัด  และสะดวกในการน าไปใช้   

6. สามารถวัดได้ลึก (Searching)  ค าถามที่สามารถล้วงความสามารถในการน า
ประสบการณ์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  หรือวิเคราะห์วิจารณ์และการประเมินค่าได้อย่างดี   

7. ใหค้วามยุติธรรม (Fair)  ค าถามที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคาดเดาค าตอบทั้งที่เป็น
เด็กฉลาดและเด็กเกียจคร้าน   

8. มีความเจาะจงในข้อค าถาม (Definite)  ค าถามที่ถามตรงจุดไม่ถามหลายมุมใน
ข้อเดียวกัน   

9. มีระดับความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ค าถามที่สามารถให้คะแนนเฉลี่ยส าหรับ
ผู้เรียนทั้งกลุ่มอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนเต็ม 

10. มีการจัดล าดับข้ออย่างเหมาะสม  ค าถามที่เรียงล าดับจากข้อง่ายไปหาข้อยาก  
ท้ังนี้ก็เพื่อท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มความพยายามในการตอบขั้นตอนล าดับแห่งความสามารถของแต่ละคน 
 จากหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวสามารถสรุปได้
ว่า  แบบทดสอบที่มีคุณภาพจะต้องสามารถวัดความรู้ทางด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
ครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้   ลักษณะข้อสอบไม่คลุมเครือ  ตรงประเด็น  ไม่ง่ายหรือ
ยากเกินไป  สามารถใช้วัดและประเมินผลได้จริง  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการสอบแต่ละครั้ง     
 5.5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อป้องกันการหลง
ประเด็น  เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  และสามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
นักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ได้แสดงทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  อุทุมพร  จามรมาน (2540: 27)  กล่าวถึง  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีระบบ  ดังนี้  
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   1. การระบุจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
   2. การระบุเนื้อหาให้ชัดเจน 
   3. การท าตารางเนื้อหากับจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
   4. การท าน้ าหนัก 
   5. การก าหนดเวลาสอบ 
   6. การก าหนดจ านวนข้อหรือคะแนน 
   7. การเขียนข้อสอบ 
   8. การตรวจข้อสอบที่เขียนขึ้น 
   9. การทดลองใช้ แก้ไข ปรับปรุง 
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 98)  กล่าวถึง  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน  ดังนี้  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ขั้นนี้เป็นการวางโครงการล่วงหน้า  ว่าการวิจัย
นั้นต้องการศึกษาอะไร  กับใคร  และศึกษาเพื่ออะไร   

2. ก าหนดลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้  ขั้นนี้เป็นการก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ
ที่จะใช้ในการวิจัย  โดยก าหนดว่าจะใช้แบบทดสอบประเภทใดจึงจะสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการ
ศึกษา  จ านวนข้อความมีเท่าใด  และเวลาที่ใช้ควรเป็นเท่าใดจึงจะเหมาะสม   

3. การสร้างแบบทดสอบ  ขั้นนี้เป็นการพิจารณาว่าคุณลักษณะที่ต้องการศึกษานั้น
มีองค์ประกอบของพฤตกรรมใดบ้าง  โดยต้องค านึงว่าตัวข้อสอบหรือแบบทดสอบนั้นเป็นเพียงตัวแทน
ของพฤติกรรมทั้งหมด  ดังนั้นจึงต้องใช้วิจารณญาณอย่างดีในการพิจารณาเลือกตัวแทนพฤติกรรม  
แต่ละองค์ประกอบที่น ามาสร้างแบบทดสอบ  อาจจะต้องใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเนื้อหา (Content 
sampling)  โดยอาศัยตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นแนวทางในการสร้าง    

4. การสร้างตัวค าถาม  ยึดหลักใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  ชัดเจน  และมีความเป็นปรนัย  
ถ้าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบปรนัย  การสร้างตัวเลือกต้องให้เป็นอิสระจากกัน  มีความชัดเจน  ไม่แนะ
ค าตอบ 

5. การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบดูว่าเนื้อหาและ
พฤติกรรมต่างๆ ที่น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบนั้นเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่  ครอบคลุมเนื้อหาและ
พฤติกรรมทั้งหมดหรือไม่  โดยตรวจสอบคุณภาพที่ส าคัญๆ ต่อไปนี้ 
    5.1 ความเที่ยงตรง (Validity)  เป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบนั้นวัดตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่  
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    5.2 ความเชื่อมั่น (Reliability)  เป็นการตรวจสอบว่าผลของการวัดจากแบบทดสอบ
นั้นมีความคงที่แน่นอนมากน้องเพียงใด    
    5.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity)  เป็นการตรวจสอบว่าค าถามหรือสิ่งที่ถามใน
แบบทดสอบมีความชัดเจนดีพอหรือไม่  ระบบการให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนน  น าไปใช้
ได้ตรงกันทั่วไปได้หรือไม่ 
  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2544: 99-100)  กล่าวถึง  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ดังนี้  

1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร: การสร้างแบบทดสอบควร
เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร  เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและ
พฤติกรรมที่ต้องการจะวัด  ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็นกรอบในการออกข้อสอบ  โดยระบุจ านวน
ข้อสอบในแต่ละเรื่องและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดไว้ 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้: จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง: โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตร
และจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัด
ว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิดนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 

4. เขียนข้อสอบ: ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5. ตรวจทานข้อสอบ: เพื่อให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วมีความถูกต้องตามหลักวิชา มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้อง
พิจารณาทบทวนตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 

6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง: เมื่อตรวจทานข้อสอบแล้วพิมพ์ข้อสอบทั้งหมด 
จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (direction) และ
จัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม 

7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ: เป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ก่อนน า ไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ต้องการ
สอนจริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริง
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ของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่
น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อ ๆ ไป 

8. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง: จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อ
ใดไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น 
แล้วจึงจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับจริงที่จะน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าวสามารถสรุปได ้ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ  รวมทั้ง  จ านวนข้อ  คะแนน  น้ าหนัก  เวลาสอ 
4. สร้าง / ตรวจทานแบบทดสอบ   
5. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง  เพื่อประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ   
6. ปรับปรุง  แก้ไข  แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับจริง 

 5.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 งานวิจัยต่างประเทศ 
  มัวร์ (Muir.  1977: 4270-4271 A)  ได้ศึกษาการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  ของนักเรียนระดับ 4, 5 และ 6  พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน  กับนักเรียนที่ไม่ได้
รับการัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  แลมป์ (Lampe.  1992: 1780-A)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ
การเคารพตนเอง  ของนักเรียนเกรด 4  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  ส่งให้เกิดผลด้านบวก  ส่วนการเคารพตนเองของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน   
  ฮอลิเดย์ (Holliday.  1995: 87-A)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ
การมีปฏิสัมพันธ์  ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ  ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น  
และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  ส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อชาติ  รวมทั้งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียน 
  ลัมพ์คิน (Lumpkin.  1991: 3694-A)  ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนใน
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5  และเกรด 6  พบว่า  นักเรียนทั้งสองกลุ่ม  มีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่กลุ่มทดลองที่เป็นนักเรียนเกรด  6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 งานวิจัยในประเทศ 
  ปราณี  บุญแจ้ง (2542: บทคัดย่อ)  ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ส 102  ประเทศของเรา 2  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ท่ี
สอนโดยใช้ชุดการสอนกับการสอนตามคู่มือครูของกระทรวงศึกษาธิการ  พบว่า  นักเรียนในกลุ่ม
ทดลองที่ได้สอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตาม
คู่มือครูของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
  จตุพร  ทองค าสุก,  สุชาดา  รักไทยวัฒนา,  และสุดธิดา  นันเขียว (2551: บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  โดยการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา  ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ศศิธร  กองธรรม (2551: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้กิจกรรมหมวกหกใบ  พบว่า  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 68.38    
  ประกิต  สารเสนา (2553: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ  ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
สอนด้วยวิธีสอนโดยชิวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาย  โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย  ได้คิดและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด  จะท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้และพัฒนา
ตามเนื้อหาอย่างถ่องแท้  ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 
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6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
 6.1  ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  
ได้ให้ความหมายในทัศนคติที่แตกต่างกัน  ดังนี้ 
  วัตสัน  และเกลเซอร์ (Watson; & Glaser.  1964: 10)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง  รูปแบบของการคิดที่ประกอบด้วยทัศนคติ  ความรู้  และทักษะ  โดยที่ทัศนคติ  หมายถึง 
ทัศนคติที่มีต่อการแสวงหาความรู้และการยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริง  
แล้วใช้ความรู้ด้านการอนุมานสรุปใจความส าคัญและการสรุปเป็นกรณีทั่วไป  โดยตัดสินจากหลักฐาน
อย่างสมเหตุสมผล  สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา  ตลอดจนทักษะในการใช้ทัศนคติและความรู้มา
ประเมินผลความถูกต้อง 
  แอนเดอร์สัน (วลัย อารุณี.  2531: 34-39; อ้างอิงจาก Anderson.  1972.  The Complete 
thinker : A Handbook of techniques for creative and critical problem-solving)  กล่าวว่า  การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การประเมินข้อมูลโดยใช้เหตุผลในเชิงตรรกวิทยาที่มีเกณฑ์ที่ได้รับ 
การยอมรับ  เพื่อที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธค ากล่าวอ้างต่างๆ   
  กู๊ด (Good.  1973: 680)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดอย่าง
รอบคอบตามหลักการของการประเมินผล  และมีหลักฐานอ้างอิงเนื้อหา  ข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้  
ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาอย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล 
  ฮัดกินส์ (Hudgins.  1977: 173-206)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  
การมีทัศนคติในการค้นคว้าหาหลักฐาน  การวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ  การมีทักษะในการ
ใช้ความรู้จ าแนกข้อมูลและตรวจสอบข้อสมมติฐาน  เพื่อลงข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล 
  สกินเนอร์ (Walai Arunee.  1980: 48; citing Skinner.  1976: 292-299)  กล่าวว่า  การคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ความคิดที่ประกอบด้วยกระบวนการและความสามารถ  กระบวนการ  
หมายถึง  วิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์และทัศนคติในการแสวงหาความรู้  ส่วนความสามารถ  หมายถึง  
ความรู้ในข้อเท็จจริง  หลักการสรุปทั่วไป  การอนุมานหารยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น  การนิรนัย  การตี 
ความหมาย  และการประเมินผล  รวมทั้งทักษะทางด้านความเข้าใจ  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และ
การประเมินผล 
  ฟาเซียน (Facience.  1984: 253)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การ
หาข้อสรุปข้อความกลุ่มหนึ่งอย่างมีเหตุผล  การอ้างเหตุผลถือเป็นการแสดงออกของการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณของบุคคล  และการอ้างเหตุผลของข้อสรุปใดๆ ให้น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลจะต้องมี
หลักฐานอ้างอิง 
  เอนนิส (Ennis.  1985: 46)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและจุดมุ่งหมาย  เพื่อตัดสินใจก่อนที่เชื่อหรือลงมือปฏิบัติ  โดยเน้น
ประเด็นส าคัญ 4 ประการ  คือ  1) เป็นการคิดที่ใช้เหตุผล  2) เป็นการคิดที่มีการไตร่ตรองตรวจสอบ
เหตุผลทั้งของตนเองและผู้อ่ืน  3) เป็นการคิดที่เน้นสติสัมปชัญญะ  4) เป็นการคิดที่เน้นการตัดสินใจ
ว่าอะไรควรเชื่อ  ควรปฏิบัติ 
  มัว  และปาร์เกอร์ (Moor; & Parker.  1986: unpaged)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง  การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธข้ออ้างต่างๆ  เป็น
การตัดสินอย่างฉลาดในการเชื่อถือและปฏิบัติ  ซึ่งมาจากการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุขุม
รอบคอบ  ใช้ความสามารถในการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาพิจารณาตัดสินใจในการกระท าสิ่งต่างๆ     
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  นอร์ริส  และเอนนิส (อุษณีย์ โพธิสุข.  2537: 95; citing Norris; & Ennis.  1989)  กล่าว
ว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ความคิดที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการตัดสินใจ
ในสิ่งที่เชื่อหรือจะท าอะไร  
  ดิวอ้ี (Dewey.  1993: 9)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดอย่าง
ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง  รอบคอบ  ต่อความเชื่อหรือความรู้ต่างๆ  โดยอาศัยหลักฐานมาสนับสนุน  รวมทั้ง
ข้อสรุปอ่ืนๆ ที่มาเกี่ยวข้องในขอบเขตของเรื่องนั้น  โดยมีขอบเขตอยู่ระหว่างสองสถานการณ์ คือ การคิด 
จะเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและการสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน 
  วอร์นิค  และอินซ์ (Warnick; & Inch.  1994: 11)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง  ความสามารถที่รวมกันอยู่ในการส ารวจปัญหา  ค าถาม  หรือสถานการณ์  โดยการบูรณาการ
ข้อมูลที่น ามาใช้ได้ทั้งหมด  เกี่ยวกับประเด็นปัญหา  ค าถาม  หรือสถานการณ์นั้นๆ ให้เข้าใจถึงค าตอบ
หรือสมมติฐานและการให้เหตุผลที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิ่งนั้น     
  ไบเออร์ (Beyer.  1995: unpaged)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ความ 
สามารถในการตัดสินสิ่งต่างๆ  หรือเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล  ไม่ใช่การคาดเดาข่าวสารข้อมูลหรือ 
ข้อถกเถียงต่างๆ  ได้อย่างมีหลักฐานน่าเชื่อถือ     
  ทิศนา  แขมมณี (2533: 4)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การเห็น
ปัญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ต่อเนื่อง  จากนั้นคือการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตัดสินใจ
เลือกทางเลือกต่างๆ  โดยยึดหลักเหตุผลเป็นหลักส าคัญ 
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  กรมวิชาการ (2540ก: 21)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและเหตุผลที่น ามาสนับสนุนความเชื่อ   เพื่อหาทางเลือกและตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
  อุษณีย์  โพธ์สุข (2542: 96-97)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิด
อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ  ก่อนตัดสินใจจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไร  หรือก่อนที่จะตัดสินใจว่า
จะท าหรือไม่ท าอะไร  ไม่รีบด่วนสรุปตัดสินใจโดยไม่รั้งรอ  
  ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์  และอุษา  ชูชาติ (2545: 31)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
หมายถึง  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหา  โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลและ
ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1073)  กล่าวว่า  วิจารณญาณ  หมายถึง  ปัญญาที่สามารถรู้
หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง  
  สุวิทย์  มูลค า (2550: 9)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดที่มี
เหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  มีหลักเกณฑ์  มีหลักฐานที่เชื่อถือได้  เพื่อน าไปสู่
การสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถูกต้อง  สิ่งใดควรเชื่อ  สิ่งใดควรเลือก  หรือสิ่งใดควรท า 
  ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 100)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  
กระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา  คลุมเครือ  มีความขัดแย้ง  
เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ  สิ่งควรท าสิ่งใดไม่ควรท า  โดยใช้ความรู้ความคิดจาก
ประสบการณ์ของตนจากข้อมูลที่รอบด้าน  ทั้งข้อมูลวิชาการ  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  และข้อมูล
ส่วนตัวของผู้คิด  
  สุคนธ์  สินธพานนท์,  วรรัตน์  วรรณเลิศลักษณ์,  และพรรณี  สินธพานนท์ (2552: 71)
กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดที่ใช้เหตุผล  โดยมีการศึกษาข้อเท็จจริง  
หลักฐาน  และข้อมูลต่างๆ  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  แล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล  
ก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดไม่ควรเชื่อ   
  รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์ (2553: 74)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  
ลักษณะการคิดที่มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา (Problem  Solving)  เพราะการแก้ปัญหาต้องใช้
การคิดอย่างมีเหตุผล   
  วัชรา  เล่าเรียนดี (2553: 36)  กล่าวว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง  ทักษะ
การคิดที่ต้องอาศัยความรู้  เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นการประเมินสิ่ งที่ควรเชื่อ  ควรปฏิบัติตาม  
หรือไม่ควรเชื่อ  ไม่ควรปฏิบัติตาม  โดยการพิจารณาอย่างละเอียดด้วยหลักการ  เหตุผล  ความเหมาะสม  
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ  
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 จากความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  หมายถึง  กระบวนการคิดพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ  โดยใช้
ความรู้  หลักการ  เหตุผล  และหลักฐานอ้างอิง  เพื่อตัดสินใจและน าไปสู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล   
 6.2  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถทางสมองที่มีกระบวนการที่ซับซ้อน  มีผู้เสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
  แนวคิดของ  เดรสเซลและเมฮิว (Dressel; & Mayhew.  1957: 179-181)  เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา  ประกอบด้วย 
    1.1 ความสามารถในการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา  ได้แก่  การรู้ถึง
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน  การรู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่ส าคัญในสภาพการณ์  และ
สามารถระบุจุดเชื่อมต่อที่ขาดหายไปของเหตุการณ์หรือความคิด  และการรู้ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มี
ค าตอบ 
    1.2 ความสามารถในการนิยามปัญหา  ได้แก่  การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา  
เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและความจ าเป็นในการแก้ปัญหา  สามารถนิยามองค์ประกอบของปัญหาซึ่งมี
ความยุ่งยากและการเปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  สามารถจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนออกเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดกระท าได้  พร้อมทั้งสามารถระบุองค์ประกอบ
ของปัญหาให้เป็นล าดับขั้นตอน 

2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  คือ  การตัดสินใจว่าข้อมูล
ใดมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา  ประกอบด้วย  ความสามารถในการจ าแนกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้  ความสามารถในการระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับหรือไม่  ความสามารถ
ในการเลือกข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้  ตลอดจนการจัดระบบข้อมูล 

3. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น  ประกอบด้วย  ความสามารถในการ
การระบขุ้อตกลงเบื้องต้นที่ผู้อ้างเหตุผลไม่ได้กล่าวไว้  ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องที่คัดค้าน
การอ้างเหตุผล  และความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้างเหตุผล   

4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน  ประกอบด้วย  การค้นหา  การ
ชี้แนะค าตอบ  การก าหนดสมมติฐาน  โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น  การเลือกสมมติฐานที่มี
ความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก  การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างสมมติฐาน
กับข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น  และการก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ทราบและข้อมูล
ที่จ าเป็น   
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5. ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล  และการตัดสินความสมเหตุสมผล
ของการคิดหาเหตุผล  ประกอบด้วย 
    5.1 การสรุปอย่างสมเหตุสมผล  โดยอาศัยข้อตกลงเบื้องต้น  สมมติฐาน  และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับความจริงและความเท็จ  การระบุ
ถึงเงือนไขที่จะเป็นและเพียงพอ  การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  และการระบุและก าหนดข้อสรุป 
    5.2 การพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่น าไปสู่ข้อสรุป 
ได้แก่  การจ าแนกข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากการสรุปที่อาศัยค่านิยม  ความพึงพอใจ  และความ
ล าเอียง  การจ าแนกระหว่างการหาเหตุผลที่มีข้อสรุปแน่นอนกับการหาเหตุผลที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่
เป็นข้อยุติได้ 
    5.3 การประเมินข้อสรุป  โดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้  ได้แก่  การระบุ
เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป  การรู้ถึงเงื่อนไขที่ท าให้ข้อสรุปไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้  และ
การตัดสินความเพียงพอของข้อสรุปในลักษณะที่เป็นค าตอบของปัญหา 
  แนวคิดของ  วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson; & Glaser.  1964: 10)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยทัศนคติ  ความรู ้ และทักษะ  ดังนี้ 

1. เจตคติ  หมายถึง  ความสนใจในการแสวงหาความรู้  ความสามารถในการพิจารณา
ปัญหา  ตลอดจนมีนิสัยในการค้นหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าจริง 

2. ความรู้  หมายถึง  ความสามารถในการอนุมาน  สรุปใจความส าคัญ  และการ
สรุปความเหมือน  โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้หลักตรรกศาสตร์ 

3. ทักษะ  หมายถึง  ความสามารถที่จะน าทั้งเจตคติและความรู้ไปประยุกต์ใช้พิจารณา
ตัดสินปัญหา  สถานการณ์  ข้อความหรือข้อสรุปต่างๆ ได้ 
  และได้เสนอว่า  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยความสามารถย่อยๆ 
ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ้างอิงหรือสรุปความ (Inference)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการจ าแนกความน่าจะเป็นของข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลต่างๆ ของข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 

2. ความสามารถในการตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumptions) 
เป็นความสามารถในการรับรู้ข้อตกลงเบื้องต้นหรือข้อความสมมติที่ก าหนดในประโยค  โดยสามารถ
จ าแนกว่าข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้นหรือข้อความใดไม่เป็นข้อตกลงเบื้องต้น 
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3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction)  เป็นความสามารถในการจ าแนกว่า
ข้อสรุปใดเป็นผลจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่ก าหนดให้อย่างแน่นอนและข้อความใดไม่เป็นผล
ต่อความสัมพันธ์นั้น 

4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation)  เป็นความสามารถในการลงความเห็น
และอธิบายความเป็นไปได้ของข้อสรุป  จ าแนกได้ว่าข้อสรุปใดที่เป็นไปได้ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

5. ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of arguments)  เป็นความสามารถ
ในการประเมินน้ าหนักข้อมูล  เพื่อตัดสินว่าเข้าประเด็นกับเรื่องหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ควร
หรือไม่ควร 
  แนวคิดของ  เดเคโรลี่ (Decaroli.  1973: 67-68)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  โดยจัดกลุ่มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น 7 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. การนิยาม  ประกอบด้วย  การก าหนดปัญหา  การท าความตกลงเกี่ยวกับความหมาย
ของค าและข้อความ  และการก าหนดเกณฑ์ 

2. การก าหนดสมมติฐาน  ประกอบด้วย  การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  การ
แสวงหาทางเลือก  และการพยาการณ์ 

3. กระบวนการข้อมูล  ประกอบด้วย  การระบุข้อมูลที่จ าเป็น  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการแสวงหาหลักฐาน  ตลอดจนการจัดระบบข้อมูล 

4. การตีความหมายและลงข้อสรุปอ้างอิง  ประกอบด้วย  การตีความข้อเท็จจริง  
การสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน  และการระบุความมีอคติ 

5. การใช้เหตุผล  ประกอบด้วย  การตระหนักถึงข้อผิดพลาด  การพิจารณาตัดสิน
ความคิดเห็น  การระบุเหตุและผล  และการระบุความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ 

6. การประเมิน  ประกอบด้วย  การประเมินโดยอาศัยเกณฑ์  การจัดอันดับข้อความ
เรื่องราว  และความคิดเห็น  การตัดสินความเชื่อถือได้ของข้อมูล  และการประเมินข้อสรุป 

7. การประยุกต์  ประกอบด้วย  การทดสอบข้อสรุปและการคิดหาเหตุผลเชิงอนุมาน
การประยุกต์  การสรุปอ้างอิง  และการน าการพิจารณาตัดสินไปสู่การปฏิบัติจริง 
  แนวคิดของ  เอนนิส (Ennis.  1985: 45-48)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ดังนี้ 

1. ทักษะการนิยาม  ได้แก่  การระบุจุดส าคัญของประเด็นปัญหา  ข้อสรุป  ระบุเหตุผล  
ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ  การต้ังค าถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  การระบุเงื่อนไขและข้อตกลง
เบื้องต้น 
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2. ทักษะการตัดสินข้อมูล  ได้แก่  การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  การ
ตัดสินความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพิจารณาความสอดคล้อง 

3. ทักษะการสรุปอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล  ได้แก่ 
การอ้างอิงและการสรุปแบบอุปนัย  การนิรนัยโดยมีความตรง  การท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่าง
น่าเชื่อถือ 
  แนวคิดของ  คนีดเลอร์ (Woolfolk.  1987: 312; citing Kneedler.  1985.  Developing 
minds : A resource book for teaching thinking.  p. 227)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  โดยก าหนดความสามารถในกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
   1. การนิยามและท าความกระจ่างชัดของปัญหา  จ าแนกเป็นความสามารถย่อย  ได้แก ่
    1.1 การระบุเรื่องราวที่ส าคัญหรือการระบุปัญหา  เป็นความสามารถในการระบุ
ความส าคัญของเรื่องที่อ่าน  การอ้างเหตุผล  ภาพล้อทางการเมือง  การใช้เหตุผลต่างๆ  และข้อสรุปใน
การอ้างเหตุผล 
    1.2 การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างคน  วัตถุสิ่งของ 
ความคิด  หรือผลลัพธ์ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป 
    1.3 การก าหนดว่าข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้อง  เป็นความสามารถในการจ าแนก
ระหว่างข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้กับข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้   รวมทั้ง 
การจ าแนกระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว 
    1.4 การก าหนดค าถามที่เหมาะสม  เป็นความสามารถในการก าหนดค าถาม        
ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว 
   2. การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา  จ าแนกเป็นความสามารถ
ย่อย  ได้แก ่
    2.1 การจ าแนกหลักฐาน  เป็นลักษณะข้อเท็จจริง  ความคิดเห็น  ซึ่งพิจารณา
ตัดสินโดยใช้เหตุผล  เป็นความสามารถในการประยุกต์เกณฑ์ต่างๆ  เพื่อการพิจารณาตัดสินลักษณะ
คุณภาพของการสังเกตและการคิดหาเหตุผล 
    2.2 การตรวจสอบความสอดคล้อง  เป็นความสามารถในการตัดสินว่าข้อความ
หรือสัญลักษณ์ที่ก าหนดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และมีความสอดคล้องกับบริบททั้งหมดหรือไม่ 
    2.3 การระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่ได้กล่าวอ้าง  เป็นความสามารถในการระบุว่า
ข้อตกลงเบื้องต้นในที่ไม่ได้กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล 
    2.4 การระบุภาพพจน์ในการอ้างเหตุผล  เป็นความสามารถของการระบุความ
คิดเห็นที่บุคคลยึดติด หรือความคิดตามประเพณีนิยม 
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    2.5 การระบุความมีอคติปัจจัยทางอารมณ์และการโฆษณา  เป็นความสามารถ
ในการระบุความมีอคติในการอ้างเหตุผลและการตัดสินความเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล 
    2.6 การระบุความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยมและอุดมการณ์ เป็นความสามารถ
ในการระบุความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยมและอุดมการณ์ 
   3. การแก้ปัญหาหรือการลงสรุป  จ าแนกเป็นความสามารถย่อย  ได้แก ่
    3.1 การระบุความเพียงพอของข้อมูล  เป็นความสามารถในการตัดสินใจว่าข้อมูล
ที่มีอยู่เพียงพอ  ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่อการน าไปสู่ข้อสรุป  การตัดสินใจ  หรือการก าหนด
สมมติฐานที่เป็นไปได้หรือไม่ 
    3.2 การพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ เป็นความสามารถในการท านายผลลัพธ์
ที่อาจเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ต่างๆ 
  เควลล์มอลซ์ (Quellmalz.  1985: 312)  ได้สรุปความคล้ายคลึงกันของทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณระหว่างทฤษฎีของนักจิตวิทยากับทฤษฎีของนักปรัชญาใน  4 ขั้นตอนย่อยของ
กระบวนการคิด  ดังนี้ 

1. ขั้นการนิยามปัญหา  ตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาเป็นการค้นหาองค์ประกอบที่
ส าคัญ ของปัญหากับขั้นการท าความกระจ่างตามทฤษฎีของนักปรัชญา   ประกอบด้วย  การก าหนด
ค าถามวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหาและการนิยามค าถาม 

2. ขั้นการระบุข้อมูล  เนื้อหา  และกระบวนการที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา  ตามทฤษฎี
ของนักจิตวิทยาตรงกับขั้นการตัดสินความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่น ามาสนับสนุน  แหล่งข้อมูล  ตลอดจน  
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  ตามทฤษฎีของนักปรัชญา 

3. ขั้นการน าข้อมูลมาประกอบใช้เพื่อการแก้ปัญหา  ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาตรงกับ
ขั้นการคิดหาเหตุหลตามทฤษฎีของนักปรัชญา  ประกอบด้วยการคิดหาเหตุผลเชิงอนุมานและการคิด
หาเหตุผลเชิงอุปมาน 

4. ขั้นการประเมินผลส าเร็จของค าตอบตามทฤษฎีของนักจิตวิทยา   ตรงกับขั้นการ
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินความเพียงพอของค าตอบตามทฤษฎีของนักปรัชญา 
  เพ็ญพิศุทธิ์  เนคมานุรักษ์ (2537: 26-27)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา  ประกอบด้วย  การก าหนดปัญหา  การท า
ความกระจ่างปัญหา  และการตระหนักถึงความมีอยู่ของปัญหา 
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2. การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับการหาค าตอบของปัญหา  ประกอบด้วย  การพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  การหาหลักฐานการตัดสินระหว่างข้อมูลที่ชัดเจนกับข้อมูลที่คลุมเครือ  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่จ าเป็นกับไม่จ าเป็น  การจัดระบบข้อมูล 

3. การก าหนดสมมติฐาน  การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  และการเลือกสมมติฐาน
ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

4. การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล  โดยใช้หลักตรรกศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  และการพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล  ทั้งในด้านการอุปนัยและ
การนิรนัย 

5. การประเมินผล  โดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้  การพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจอาจ
เป็นไปได้  การท านายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ  และการก าหนดความสมเหตุสมผล 

6. การประยุกต์ใช้เป็นการทดลองสรุป  การสรุปอ้างอิง  การน าไปปฏิบัติ 
   
  มลิวัลย์  สมศักด์ิ.  (2540)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 
 
ตาราง 3  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของมลิวัลย์  สมศักด์ิ 
 

ตัวป้อน 
(Input) 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

- สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา 

- ข้อโต้แย้ง 
- ข้อมูลที่คลุมเครือ 

1. ความสามารถในการนิยามปัญหา 
2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
3. ความสามารถในการตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 
4. ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน 
5. ความสามารถในการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล 

- การสรุปเป็นข้อยุติ
อย่างสมเหตุสมผล 

  
 ที่มา  :  มลิวัลย์  สมศักด์ิ.  (2540).  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  หน้า 38.  
 
   อรพิณ พัฒนผล (2551: 34-35)  กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า การคิด
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน  มีส่วนที่มีความคล้ายคลึงและต่างกัน 
ออกไป  สามารถสรุปเป็นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 4 ด้าน  ดังนี้ 
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1. การนิยามปัญหา  เป็นความสามารถในการระบุปัญหา  การก าหนดค าถามที่
เหมาะสมจากข้อความหรือสถานการณ์ 

2. การตัดสินข้อมูล  เป็นความสามารถในการพิจารณา  การตัดสินความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล  สามารถจ าแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากกันได้  สามารถระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถานการณ์  และสามารถตรวจสอบความสอดคล้องและความเพียงพอของข้อมูล 

3. การระบุสมมติฐาน  เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางหรือพยากรณ์ค าตอบ 
โดยอาศัยข้อมูล  ข้อความ  หรือสถานการณ์เบื้องต้น 

4. การสรุปอ้างอิง  เป็นความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล  ความสามารถ
ในการนิรนัย  อุปนัย  ประเมินข้อสรุป  หาความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากเหตุการณ์ 
  รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์ (2553: 109)  กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า 
ประกอบด้วยทักษะการคิดที่ส าคัญ  ดังนี้ 
   1. การนิยาม / ท าความกระจ่างกับปัญหา 
    1.1  ระบุปัญญาได้ 
    1.2  ระบุสาระส าคัญได ้
    1.3  บอกจุดเด่นของสิ่งต่างๆ  หรือเรื่องราวต่างๆ ได้ 
   2. การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.1  ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.2  สังเกตและจ าแนกแยกแยะข้อมูลได้  ระบุรายละเอียดได้ 
    2.3  เปรียบเทียบ  บอกความเหมือนความแตกต่าง  ระบุจุดต่างๆ ของสิ่งต่างๆ   
    2.4  จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
   3. การสังเคราะห ์
    3.1  เลือกใช้ข้อมูลได้  รู้ว่าข้อมูลใดชัดเจน  คลุมเครือ  ข้อมูลใดจ าเป็น  ไม่จ าเป็น  
ข้อมูลใดน่าเชื่อ  ไม่น่าเชื่อถือ  สามารถน าข้อมูลมาประมวลแล้วสรุปเป็นความคิดได้ 
   4. ประเมินและพิจารณาตัดสินข้อมูล 
    4.1  รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น 
    4.2  สิ่งใดเกี่ยวข้อง-ไม่เกี่ยวข้อง 
    4.3  ระบุสิ่งที่เป็นอคติ  การเข้าข้างตนเอง  ขจัดอารมณ์ความรู้สึก 
    4.4  ระบุได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  สิ่งใดควรเชื่อ  สิ่งใดควรท า  สิ่งใดมีคุณค่า  สิ่งใด
ไม่มีคุณค่า   
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 จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การคิด
อย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยความสามารถในการคิด 4 ด้าน  ได้แก่  1) การนิยามปัญหา  2) การ
ตัดสินข้อมูล  3) การระบุสมมติฐาน  และ4) การสรุปอ้างอิง  ตามแนวคิดของอรพิณ พัฒนผล  โดย
ผู้วิจัยปรับปรุงข้อความและสถานการณ์ที่ใช้ในการออกแบบทดสอบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง   
 6.3  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผู้สอนอาจเลือกใช้เทคนิคใดก่อน 
หลังก็ได ้ แต่ต้องให้ผู้เรียนผ่านขั้นตอนทุกขั้น  ดังนี้  (รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์.  2553: 80-81)   

1. สังเกต  เป็นการท ากิจกรรมรับรู้แบบปรนัย  เพื่อให้ ได้ความคิดรวบยอดเชื่อมโยง
สัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ  สรุปเป็นใจความส าคัญครบถ้วน  ตรงตามหลักฐานของข้อมูล 

2. อธิบาย  ให้ผู้เรียนตอบค าถาม  แสดงความคิดเห็น  เชิงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่
ก าหนด  เน้นการให้เหตุผล  ด้วยหลักการ  กฎเกณฑ์  อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบให้น่าเชื่อถือ 

3. รับฟัง  ให้ผู้เรียนได้ฟังความคิดเห็น  ได้ตอบค าถาม  วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน  ที่มีต่อ
ความคิดของตน  เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนตามเหตุผล  หรือข้อมูลที่ดี  โดยไม่ใชอ้ารมณ์ 

4. เชื่อมโยงความสัมพันธ์  ให้นักเรียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึง
กันของสิ่งต่างๆ  ให้สรุปจัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน  เชื่อมโยงเหตุการณ์เชิงหาเหตุผล  โดยใช้เกณฑ์
การเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 

5. วิจารณ์  ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์  ค ากล่าว  แนวคิด  หรือการกระท า  จาก
กิจกรรมที่จัด  โดยจ าแนกหาจุดเด่น  จุดด้อย  ส่วนดี  ส่วนเสีย  ส่วนส าคัญ  ส่วนไม่ส าคัญ  หากสิ่งนั้น
มีการยกเหตุ  ยกผล  หลักการ  ประกอบการวิจารณ์ 

6. สรุป  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพิจารณาส่วนประกอบของการกระท าหรือข้อมูลต่างๆ ท่ี
เชื่อมโยง  เก่ียวข้องกัน  แล้วให้สรุปผลอย่างตรง  และถูกต้องตามหลักฐานข้อมูล 
 ดังนั้น  ครูจึงควรจัดกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้  ความคิด  
สามารถวิพากษ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ  โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีน่าเชื่อถือ  และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น  หากมีการพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า  รวมทั้งเชื่อมโยงสิ่งที่มีความสัมพันธ์
กันเพื่อสร้างความคิดรวบยอด  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัดได้ 
 6.4  องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีองค์ประกอบ 7 ประการ  คือ (รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์.  2553: 
74-75)   

1. จุดหมาย  หมายถึง  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด  เช่น  การคิดเพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหา 
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2. ประเด็นค าถาม  คือ  ปัญหาหรือค าถามที่ต้องการรู้  หมายถึง  ผู้คิดสามารถระบุ
ค าถามของปัญหาด้านต่างๆ  รวมทั้งระบุปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขหรือค าถามส าคัญที่ต้องการรู้ 

3. สารสนเทศ  คือ  ข้อมูล  ข้อความรู้ต่างๆ  เพื่อการประกอบการคิด  ข้อมูลต่างๆ ที่ได้
ควรมีความชัดเจนและถูกต้อง 

4. ข้อมูลเชิงประจักษ์  คือ  ข้อมูลที่ได้ต้องมีความเชื่อถือได้  มีความชัดเจน  มีความ
เพียงพอต่อการใช้เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล 

5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล  คือ  แนวคิดที่มี  รวมถึงกฎ  เกณฑ์  ทฤษฎี  หลักการ  ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือค าถามที่ต้องการหาค าตอบ  ส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผล 

6. ข้อสันนิษฐาน  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับผู้คิดที่จะตัดสินใจเพื่อประโยชน์ใน
การหาข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล 

7. การน าไปใช้และผลที่ตามมา  ผู้คิดจะต้องค านึงถึงผลกระทบ  ร่วมกับการน าไปใช้ได้
หรือไม่  เพียงใด 

 ดังนั้น  ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ควรมี
จุดมุ่งหมายของการคิดที่แน่นอน  เพื่อระบุปัญหาส าคัญที่ต้องการรู้  และค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือและเพียงพอ  เพื่อประกอบการคิดอย่างมีเหตุผล  เชื่อมโยงกับแนวคิด  ทฤษฎี  
และหลักการ  แล้วน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์   
 6.5  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ครูผู้สอนสามารถท าได้โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม  ทั้งด้านผู้เรียน  บริบทของเนื้อหา  และสภาพแวดล้อม  มีผู้เสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
  สตีเฟน  บรูกฟิลด์ (วัชรา เล่าเรียนดี.  2553: 36-37; อ้างอิงจาก Stephen Brookfield.  
1987)  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. การให้นิยามและการต้ังข้อสันนิษฐานเบื้องต้น (Basic Assumptions)  ที่ท้าทาย
การคิด  แต่ละบุคคลมีมุมมองการคิดที่แตกต่างกัน  อันเนื่องมาจากประสบการณ์  ความเชื่อส่วนตัว  
และค่านิยม  การตอบโดยการต้ังข้อสันนิษฐานช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี  
ดังตัวอย่างค าถาม  เช่น  เมื่อท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆ  ท่านต้ังข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับบุคคลนี้อย่างไร  เมื่อท่านเห็นการแต่งตัวแนวร็อกของนักร้องคนหนึ่ง  ท่านคิดอย่างไรกับวิถีชีวิต
ของเขา  หรือเมื่อท่านได้ฟังว่าเพื่อนของท่านคนหนึ่งติดเชื้อ HIV  ท่านคิดอย่างไร 

2. การจัดโครงการและกิจกรรมให้สืบค้นและจินตนาการเรื่องต่างๆ 
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3. ให้ไตร่ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับมุมมองของตนเองและมุมมองของผู้อ่ืน
ในเวลาเดียวกัน  แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องเป้นของผู้เรียนเอง 

4. การฝึกคิดให้เหตุผลต่างๆ (Reasoning skills) 
5. ใช้กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด  สรุปหลักการ  และร่วมกันอภิปรายสะท้อนความคิด 

  ศูนย์อินโนเทค (อรพรรณ  พรสีมา.  2543: 40-42; อ้างอิงจาก INNOTECH.  1991)  ได้
เสนอกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. ฝึกคิดเกี่ยวกับรายละเอียดขององค์ประกอบของกิจกรรม  สิ่งของ  สถานที่  และ
เหตุการณ์ต่างๆ 

2. ฝึกแยกแยะองค์ประกอบที่ท าให้กิจกรรมล้มเหลวหรือความเลวร้ายของสถานการณ์ 
3. ฝึกแยกแยะความคิดเห็นที่แตกต่างหรือคล้ายกันของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  ว่า

แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
4. ฝึกแยกแยะและจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริงและที่เป็นเพียงความคิดเห็นออกจากกัน 
5. ฝึกแยกแยะข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากสื่อมวลชนและแหล่งข้อมูลอ่ืน  ว่ามีความ

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
6. ฝึกแยกแยะข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ที่เห็นว่าสมเหตุสมผลและที่ไม่สมเหตุสมผล 
7. ให้นักเรียนฝึกสร้างเกณฑ์ในการตัดสินความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความดี  และ

ความงามของสิ่งต่างๆ 
8. ฝึกหาข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนความคิดเห็นและข้อเท็จจริงที่ตนต้องการกล่าวอ้าง 
9. ฝึกแยกแยะข้อคิดเห็นในเชิงท าลายและสร้างสรรค์ของนักเรียน  นักการเมือง  และ 

นักวิเคราะห์วิจารณ์ 
10.  ฝึกแยกความเห็นย่อยๆ ที่ปนอยู่ในบทความ  ค าบรรยายของบุคคลต่างๆ   
11.  ฝึกเลือกเกณฑ์ที่ตนน ามาใช้ในการตัดสินสื่อต่างๆ 
12.  ฝึกตรวจสอบสมมติฐานที่ตนต้ังขึ้น 
13.  ฝึกตรวจสอบความถูกต้อง  เหมาะสม  และความเห็นที่คล้ายๆ กันของกลุ่มบุคคล 
14.  ฝึกท านายเกี่ยวกับผลดีผลร้ายที่จะตามมาจากเหตุการณ์ 
15.  ฝึกจัดล าดับความส าเร็จของเหตุการณ์ 
16.  ฝึกสรุปประเด็นการสนทนา  การอภิปราย  และการเสนอข้อคิดเห็น 
17.  ฝึกสรุปผลจากข้อมูลที่วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ไว้ 
18.  ฝึกท านายและพยากรณ์เหตุการณ์ 
19.  ฝึกตัดสินการสรุปที่ถูกต้องและที่ผิดพลาดของบุคคลจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
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20.  ฝึกอธิบายความจากข้อมูล 
21.  ฝึกให้เหตุผลประกอบข้อสรุปของตน 
22.  ฝึกจัดหมวดหมู่ข้อมูลและความคิดเห็น 
23.  ฝึกเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิและรูปภาพ 
24.  ฝึกมองหาข้อล าเอียงของตนเองในเรื่องต่างๆ 
25.  ฝึกหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
26.  ฝึกตีความการ์ตูนและรูปภาพ 
27.  ฝึกมองหาเหตุและผลของปรากฏการณ์และกิจกรรม 
28.  ฝึกสรุปโดยยึดข้อเท็จจริง 

  อุษณีย์  โพธิสุข (2537: 99-100)  เสนอแนวการสอนเพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ดังนี้  

1. ประสบการณ์ตรง  การให้นักเรียนศึกษาเรื่องชุมชนของตนเอง  เช่น  โรงพยาบาล  
โรงพัก  ตลาด  ถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าอยู่มีอะไรบ้าง  มีประโยชน์อะไร  ฯลฯ  หรือจัดให้นักเรียนไป          
ทัศนศึกษา  ทดลองปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 

2. การท าวิจัย  หรือการศึกษาหาความรู้  ความจริงด้วยตนเอง  เป็นทักษะการเรียน
ด้วยตนเอง  ให้เด็กได้มีขั้นตอนในการศึกษาอย่างถูกต้อง 

3. การใช้กิจกรรมเป็นสื่อกระตุ้นความคิด  เช่น  การพาไปดูการโต้วาที  การจัดโต้วาที  
การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ  การจัดมุมหรือชมรมนักคิด  ฯลฯ 

4. การใช้สถานการณ์สมมติ (Simulation) เป็นกิจกรรมและวิธีสอนที่จะท าให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้น  และมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการพยายามคิดค้นการแก้ปัญหา 

5. ให้นักเรียนได้มีโอกาสเสนอผลงานสิ่งที่ตนเองศึกษามาให้ผู้อ่ืนฟัง  อาจเป็นเพื่อน
ระดับเดียวกัน  หรือเพื่อนต่างระดับ  หรือให้คนทั่วไปได้ฟัง 

6. กิจกรรมกลุ่มระดมพลังสมอง (Brainstorming)  การระดมความคิดการไตร่ตรอง
ความคิดของกลุ่ม  รวมถึงการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การวิจารณ์ในทางสร้างสรรค์  ล้วนเป็นทักษะ
ระดับสูงของทางสติปัญญาและทางสังคมทั้งสิ้น 
  ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 102-103)  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. สร้างความกระตือรือร้น  อยากรู้  อยากเห็น (Curiosity)  โดยต้องได้รับการกระตุ้น
ยั่วยุ  โดยใช้สื่อ  ค าถาม  กิจกรรม 
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2. ฝึกให้มีความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)  กล้าคิดแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่  กล้า
เสี่ยงที่จะสร้างสิ่งใหม่หรือแตกต่างจากเดิม  โดยใช้สถานการณ์ที่ยั่วยุให้คาดการณ์และคาดเดาสิ่งต่างๆ 
ซึ่งอาจมีค าตอบหลายๆ แนวทาง 

3. ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity)  ความยุ่งยากซับซ้อนจะท าให้เกิดการพัฒนา
ระดับสูงได้  ต้องพัฒนาจากง่ายไปยาก  กิจกรรมที่ใช้และระดับความยากง่ายต้องสอดคล้องเหมาะสม
กับเด็กแต่ละคน 

4. กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ (Imagination)  เด็กต้องได้รับการกระตุ้นให้มีความคิด  
จินตนาการ  สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย  ทั้งที่เป็นการจินตนาการจากภาพ  จากนิทาน  จากประสบการณ์
เดิม  จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว  จากความรู้สึกของตนเอง 

5. ฝึกฝนให้ใจกว้าง (Open Mind)  เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้ท างานกลุ่ม  การ
อภิปรายกลุ่ม  การรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  ยอมรับในเหตุผลและข้อมูลกลุ่มหรือของ
คนอ่ืนที่ดีกว่ามีมากกว่า   

6. สร้างความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)  ความมั่นใจในตนเองจะท าให้เด็ก
ได้มีการพัฒนาการคิดและกล้าแสดงออกซึ่งความคิด  การเลือกสรรกิจกรรมที่หลากหลายแล ะ
เหมาะสมจะท าให้เด็กกล้าแสดงออก  เริ่มจากการต้ังค าถามง่ายๆ  การแสดงออกอย่างง่ายและยากขึ้น
ตามล าดับ  การเล่นและการท างานเป็นกลุ่ม  แล้วลดลงจนเหลือคนเดียว  ซึ่งการแสดงออกของเด็ก
ต้องได้รับก าลังใจและการสนับสนุน  จะท าให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น 
 จากแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวสามารถสรุปได้
ว่า  ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงและเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ  น่าติดตาม  เพื่อให้
นักเรียนอยากเรียนรู้  ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผู้อื่น  เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ตามหลักความเป็นจริง 
 6.7  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่ส าคัญของบุคคลที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล  มีนักวิชาการ  นักการศึกษา  
และผู้เชี่ยวชาญ  ได้อธิบายพฤติกรรมที่เป็นลักษณะการแสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้  
ดังนี้ 
  เดรสเซล  และเมฮิว (Dressel; & Mayhew.  1957: 120)  ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
การแสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 
   1. บ่งชี้ประเด็นปัญหาได ้
   2. ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นได้ 
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   3. ประเมินพยานหลักฐานหรือข้อมูลได้  โดยพิจารณาจาก 
    3.1  รู้ลักษณะประจ าของบางสิ่งบางอย่าง  จ านวนบางอย่าง 
    3.2  รู้องค์ประกอบที่ใช้ความรู้สึกหรือความล าเอียง 
    3.3  รู้จักการจ าแนกข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้ 
    3.4  รู้ความเพียงพอของข้อมูล 
    3.5  รู้จักพิจารณาตัดสินว่าข้อเท็จจริงใดเป็นการสนับสนุนข้อสรุป 
    3.6  จ าแนกระหว่างหลักฐานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องได้ 
    3.7  ตรวจสอบความสอดคล้องหรือความคงที่ของหลักฐานได้ 
   4. ลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลสมควร 
  วัตสัน  และเกลเซอร์ (Watson; & Glaser.  1964: 11)  กล่าวถึง  ลักษณะของผู้ที่มีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. สามารถที่จะจ าแนกระดับความน่าจะเป็นของข้อสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณ์
ที่ก าหนดให ้

2. สามารถจ าแนกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อตกลงเบื้องต้อนและต้องยอมรับก่อนมี
การโต้แย้งหรืออธิบายข้อความอ่ืนๆ 

3. สามารถจ าแนกว่าข้อสรุปใดเป็นผลจากความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่ก าหนดให้
อย่างแน่นนอน 

4. สามารถจ าแนกได้ว่าข้อสรุปใดเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ได้จากสถานการณ์ที่
ก าหนด 

5. สามารถจ าแนกระหว่างการอ้างเหตุผลที่หนักแน่นกับไม่หนักแน่น  เพื่อพิจารณา
ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 
  ฮาร์นาเด็ค (Harnadek.  1989: 21)  กล่าวถึง  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ดังนี้ 

1. เปิดใจยอมรับความคิดใหม่ 
2. ไม่โต้แย้งในเรื่องใดๆ  ถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลของเรื่องนั้น 
3. ทราบว่าเมื่อไหร่ที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
4. จ าแนกข้อสรุปที่อาจจะเป็นจริงกับข้อสรุปที่ต้องเป็นจริง 
5. ยอมรับว่าคนเรานั้นมีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายของค า 
6. พยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการให้เหตุผล 
7. พยายามถามทุกๆ สิ่งที่ไม่เข้าใจ 
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8. พยายามจ าแนกความคิดด้วยอารมณ์ออกจากความคิดด้วยเหตุผลเชิงตรรกวิทยา 
9. พยายามสร้างค าใหม่ๆ  เพื่อจะได้เข้าใจเมื่อผู้อื่นกล่าวถึง  ตลอดจนสามารถน า

ความคิดของตนเองมาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจชัดเจน 
  นอร์ริส  และเอนนิส (Norris; & Ennis.  1989: 184-187)  กล่าวว่าลักษณะของผู้ที่มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่สัมพันธ์กัน  คือคุณลักษณะและความสามารถ  
ดังนี้ 
   1. ลักษณะของผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบด้วย 5 ลักษณะ  ดังนี้ 
    1.1  เป็นผู้มีใจกว้าง  คือ  ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่ยึดถือ
ความคิดของตนเองเป็นหลัก  และตัดสินใจด้วยข้อมูลประกอบเพียงพอ 
    1.2  มีความไวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน  เข้าใจผู้อื่น 
    1.3  เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้  ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า       
    1.4  กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้     
    1.5  เป็นผู้มีเหตุผล        
   2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบด้วย 12 ทักษะ  ดังนี้ 
    2.1  สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 
     2.1.1  ระบุปัญหาส าคัญได้ชัดเจน 
     2.1.2  ระบุเกณฑ์เพื่อตัดสินค าตอบที่เป็นไปได้ 
    2.2  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อโต้งแย้ง 
     2.2.1  ระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเชื่อถือได้ 
     2.2.2  ระบุข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเชื่อถือได้ 
     2.2.3  ระบุความเหมือนและความแตกต่างของความคิดเห็นหรือข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
     2.2.4  สรุปข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
     2.3  สามารถถามค าถามที่ท้าทายและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 
    2.4  สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
     2.4.1  เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ 
     2.4.2  เป็นข้อมูลที่ไม่มีข้อโต้แย้ง 
     2.4.3  เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 
     2.4.4  เป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลว่าเชื่อถือได้ 
    2.5  สามารถสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์
ต่อไปนี ้
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     2.5.1  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
     2.5.2  การบันทึกข้อมูลเป็นผลจากการสังเกตด้วยตนเองและมีการบันทึกทันที  
ไม่ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วท าการบันทึกคราวหลัง 
    2.6  สามารถน าหลักการใหญ่ไปแตกเป็นหลักการย่อยได้ หรือน าหลักการไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
    2.7  สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัยได้ คือ ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่ม
ประชากรนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรและก่อนการอุปนัยนั้นต้องมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้องตามก าหนดและข้อมูลมีเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนัย 
    2.8  สามารถตัดสินคุณค่าได ้
     2.8.1  สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ 
     2.8.2  สามารถชั่งน้ าหนักระหว่างดีและไม่ดี  ก่อนการตัดสินใจ 
    2.9  สามารถให้ความหมายของค าและตัดสินความหมาย 
     2.9.1  สามารถบอกค าเหมือน  ค าที่มีความหมายคล้ายกัน 
     2.9.2  สามารถจ าแนก  จัดกลุ่มได้ 
     2.9.3  สามารถให้ค านิยามเชิงปฏิบัติได้ 
     2.9.4  ยกตัวอยา่งที่ใช่หรือไม่ใช่การสรุปอ้างอิง 
    2.10  สามารถระบุข้อสันนิษฐานได้  โดยการค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของข้อมูล  เพื่อระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ 
    2.11  สามารถตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติได้ 
     2.11.1  การก าหนดปัญหา 
     2.11.2  การเลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่เป็นไปได้ 
     2.11.3  ก าหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย 
     2.11.4  เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 
     2.11.5  ทบทวนทางเลือกอย่างมีเหตุผล 
    2.12  สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
     2.12.1  การโต้ตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ 
     2.12.2  การใช้ภาษาที่สละสลวย 
  โดยสรุปทักษะความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 12 ทักษะ  เมื่อพิจารณา
แล้วนั้นสามารถสรุปได้ 4 ประการ  ดังนี้  
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1. ข้อมูลมีความชัดเจน (Clarity) 
2. ข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่างๆ มีความสมเหตุสมผลเป็นท่ียอมรับ (Basic) 
3. การสรุปอ้างอิง (Inference)  ใช้กระบวนการสรุปแบบนิรนัยและอุปนัย  อีกทั้ง        

การสรุปต้องค านึงถึงการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ด้วย 
4. การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     อีกทั้ง  เอนนิส (Ennis.  1985)  ได้น าองค์ประกอบของผู้มีความอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จัดเป็นรูปแบบ  ดังนี้ 
 

 
 
 ภาพประกอบ 4  รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิส  

 
 ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2545).  ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด.  หน้า 174. 

กา
รนิ
รน
ัย 

กา
รอุ
ปน

ัย 

กา
รตั
ดส

ินคุ
ณ
ค่า

 
 

การตัดสินว่าควรเชื่อหรือควรท า 
 

ความชัดเจน 
 

- ความรู้   ข้อมูล  จากการสังเกต  
  จากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้ 

- ความรู้  ข้อมูลที่มีเหตุผล 
 

ผู้มีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 

การสรุปอ้างอิง 
 

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

การแก้ปัญหา 
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  ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์  และอุษา  ชูชาติ (2545: 40)  กล่าวว่า  ผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ
จะต้องมีลักษณะส าคัญอันดับแรก  คือ  การคิดต้ังค าถามที่ชัดเจน  ต่อมาต้องมีความสนใจใฝ่รู้และ
ต้องการคิด ค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง  โดยการเสาะแสวงหาข้อมูล  รวบรวมข้อเท็จจริง  ตรวจสอบข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อสันนิษฐานความเห็นต่างๆ  ประเมินข้อถกเถียงได้  ตีความที่เป็นไปได้หลายๆ ทาง  ตัดสิน
และหาข้อสรุปบนพื้นฐานขอวงเหตุผลและข้อเท็จจริง  เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ไม่ใช่อคติหรืออารมณ์ใน
การตัดสิน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเปลี่ยนความคิดเห็นและจุดยืนได้  หากได้รับข้อมูล
เพิ่มขึ้นหรือเมื่อมีเหตุผลที่ดีกว่า 
  สุวิทย์  มูลค า (2550: 16) กล่าวว่า มีนักการศึกษาหลายท่าน  เช่น  เวด (Wade) ไบเออร์ 
(Beyer)  เฟอร์เรท (Ferrett)  ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้หลากหลาย  ซึ่งได้
น าเสนอให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและลักษณะเฉพาะของผู้มีความคิดอย่างทีวิจารณญาณ  ดังตาราง
ต่อไปนี ้ 
 
ตาราง 4  ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เวด (Wade:  1995) ไบเออร์ (Beyer:  1995) เฟอร์เรท (Ferrett:  1997) 

1. คิดต้ังค าถาม 1. คิดต้ังค าถาม 1. คิดต้ังค าถาม 
  2. มีความสนใจใฝ่รู้  ต้องการ

ค้นหาค าตอบใหม่ๆ 
  3. ตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
2. ท าให้ค าถามมีความชัดเจน   
3. ตรวจสอบหาข้อมูล  4. ตรวจสอบข้อมูล  ความเชื่อ 
4. วิเคราะห์ข้อสันนิษฐานและ
ความล าเอียงที่อาจมีขึ้น 

2. วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน 5. วิเคราะห์ข้อมูล  ข้อสันนิษฐาน  
ความเห็นต่างๆ และหาข้อพิสูจน์ 

5. หลีกเลี่ยงที่จะใช้อารมณ์มา
เป็นตัวตัดสิน 

3. ให้เหตุผล  สามารถหาข้อยุติ
จากข้อเสนอหรือหลักฐานที่มีอยู่
หลากหลาย 

6. ใช้เหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริง  
หรือจากข้อเท็จจริงต่างๆ 

6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบต้ืนๆ 
ง่ายๆ เกินไป 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เวด (Wade:  1995) ไบเออร์ (Beyer:  1995) เฟอร์เรท (Ferrett:  1997) 
7. พิจารณาถึงการตีความที่อาจ
เป็นไปได้หลายทาง 

4. รู้จักใช้มุมมองต่างๆ กัน ใน
การตีความ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น 

 

8. ยอมรับว่าอาจมีภาวะก ากวม  
ไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นได้ 

  

9. ตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิด
ของตน  รู้ตัวว่าคิดอะไรอยู่ 

 7. ตรวจสอบความคิดของตัวเอง 

 5. ใจกว้างยอมรับฟังความคิด
ของผู้อ่ืน  เคารพต่อเหตุผล  ยอม
เปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีเหตุผลที่ดี 

8. รับฟังความเห็นผู้อื่น  ยอมรับ
ว่าตัวเองยังมีความรู้ความเข้าใจ
ไม่มากพอ  เปลี่ยนความคิดได้ 

 6. แยกแยะ  หาข้อสรุป  หรือข้อ
ตัดสินที่ต้ังอยู่บนหลักความจริง       
ที่เชื่อถือได้  มีความแม่นย า  
สามารถถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ 

9. ประเมินข้อถกเถียงได้  และ
ตัดสอนเรื่องราวจากการ
รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมด  

 
 ที่มา:  สุวิทย์  มูลค า.  (2550).  กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ.  หน้า 17. 
 
  ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2551: 102)  กล่าวว่า  ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบ 
ด้วย 5 ลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีใจกว้าง  คือ  ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ไม่ยึดมั่นใน
ความคิดของตนเองเป็นหลัก ไม่อคติ  มีใจเป็นกลาง  และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ  การ
มีใจกว้างจะท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวาง  หลากหลาย  มากพอต่อการใช้ในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้น 

2. มีความไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น  เข้าใจผู้อ่ืน  การมีความรู้สึกที่ไวจะท าให้สามารถ
รับรู้สถานการณ์  ความคิด  ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ดีกว่า 

3. เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้  ถ้ามีข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า 
4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้  การมีข้อมูลและความรู้มากท าให้ 

การตัดสินใจย่อมถูกต้องและแม่นย า  การคิดวิจารณญาณต้องการข้อมูล  ความรู้มากๆ  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ  แม้ว่าบางข้อมูลอาจมีประโยชน์น้อยก็ตาม 
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5. เป็นผู้มีเหตุผล  ไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ  การยอมรับข้อมูลใดๆ หรือ
การตัดสินใจใดๆ จะไม่เชื่อมั่นในตัวบุคคลหรืออารมณ์  ข้อมูลที่มีเหตุผลจะท าให้การตัดสินใจดีกว่า 
  สุคนธ์  สินธพานนท์, วรรัตน์  วรรณเลิศลักษณ์, และพรรณี  สินธพานนท์ (2552: 71)
กล่าวว่า  ผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นผู้ที่มีใจกว้าง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล  ไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเอง  ก่อนจะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะต้องมีข้อมูลหลักฐาน
เพียงพอ  และสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืนได้  ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลที่เหมาะสม
ถูกต้องกว่า  เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้  กล่าวได้ว่าผู้ที่มีความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณจะเป็นผู้มีเหตุผล  บุคคลผู้ที่รู้จักน าวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ย่อมเกิดประโยชน์หลายประการ  เช่น 

1. มีความมั่นใจในการเผชิญต่อปัญหาต่างๆ  และแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ถูกทาง 
2. สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 
3. มีบุคลิกภาพดี  เป็นคนสุขุมรอบคอบ  ละเอียดลออ  ก่อนตัดสินใจในเรื่องใดจะต้อง

มีข้อมูลหลักฐานประกอบ  แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผลก่อนตัดสินใจ 
4. ท ากิจการงานต่างๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ  

เนื่องจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน 
5. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี  ทั้งด้านการอ่าน  เขียน  ฟัง  พูด 
6. การพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสมอ  ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม  

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
7. เป็นผู้ทีมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย 
8. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บนหลักการและเหตุผล  ส่งผลให้งานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 

  วัชรา  เล่าเรียนดี (2553: 30)  กล่าวว่า  ผู้ที่มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ
ตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล  ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตนเอง  มีความอดทนที่จะ
แสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ผู้ที่มีทักษะในการคิดแบบวิจารณญาณจึงเป็นทั้งนักวิเคราะห์   นัก
สังเคราะห์  และนักประเมินในเวลาเดียวกัน 
 จากคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  เป็นบุคคล     
ที่มีเหตุผล  สามารถวิเคราะห์และคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน  อีกทั้งยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น   
 6.8  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีดังนี้  
(รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ์.  2553: 110)     
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1. เตรียมค าถามหรือสถานการณ์ที่มีผู้ต้ังข้อสังเกตหรือให้ค าตอบไว้แล้ว  มาให้นักเรียน
ตัดสินใจว่าข้อสังเกตนั้น  มีข้อสนับสนุน  ข้อคัดค้าน  หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเลย 

2. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน  แล้วน ามาให้นักเรียนสรุปจาก
ข้อความหลักที่ก าหนด 

3. เตรียมข้อความหรือสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  แล้วน ามาให้นักเรียนตัดสินใจ
ส่าข้อความใดจ าเป็นที่สุด  หรือจ าเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนจึงจะสมเหตุสมผล 
 ดังนั้น  ครูจึงมีบทบาทเป็นเพียงผู้เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเท่านั้น  เพื่อให้นักเรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้และกระบวนการคิดด้วยตนเอง 

6.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
  งานวิจัยต่างประเทศ 
  กู๊ดแมน (Goodman.  1990: Abstract)  ได้ศึกษาการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและส่งเสริมการแสดงออกโดยผ่านการเขียนอย่างสร้างสรรค์  ของนักเรียนเกรด 2-6  ที่มี
การคิดและทักษะการจัดระบบต่ า  โดยใช้เทคนิคระดมสมอง  การก าหนดโครงร้าง  และการร่างเรื่องราว  
พบว่า  นักเรียนมีการปรับปรุงการเขียนของตนในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อได้รับการ
ฝึกฝนอย่างมีโครงร่าง  และแสดงให้ถึงความส าคัญของการสอนนักเรียนที่มีปัญหาในการเขียนโดยการ
สอนทีละขั้นตอน  นอกจากน้ี  นักเรียนยังได้เรียนรู้การคิดอย่างมีระบบและมีการวางแผนมากขึ้น 
  ลัมพ์คิน (Lumpkin.  1991: 3694-A)  ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ที่มีต่อความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนใน
เนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5  และเกรด 6  พบว่า  นักเรียนทั้งสองกลุ่ม  มีความสามารถ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่กลุ่มทดลองที่เป็นนักเรียนเกรด 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

    เลวิส (Lewis.  1998: Abstract)  ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้
วิธีสอนแบบผสมผสานการใช้เกมสถานการณ์จ าลองและเทคโนโลยี  ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
เกรด 4  ซึ่งพัฒนาและประเมินวิธีการต่างๆ ที่ผสมผสานการใช้สถานการณ์จ าลองกับซอฟท์แวร์  เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านการคิดวิเคราะห์  การประเมินค่า  และการสังเคราะห์  
โดยใช้วิธีการ K-W-L (know, want to know, and learned)  โปรแกรมซอฟท์แวร์ท าให้เกิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  ได้มีการแบ่งชั้นเรียนที่ได้รับการทดลองออกเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก  โดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นหลัก  พบว่า  วิธีสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับซอฟท์แวร์ได้เพิ่มทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเมื่อประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของมหาวิทยาลัยคอร์แนล 
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  เชพเฟิร์ด (Shepherd.  1998: Abstract)  ได้ศึกษาการใช้รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการแก้ปัญหาในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 4  และเกรด 5  ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของแคมเบลล์และสเตนลีย์ แก้ปัญหาในวิชาสังคมศึกษาและ วัดความ 
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังทดลอง  เครื่องมือ  ที่ใช้ใน
การวิจัยคือ  แบบแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของมหาวิทยาลัยคอร์แนล  (CCTT)  พบว่า  
กลุ่มทดลองมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และจากการสังเกตและสัมภาษณ์
นักเรียนพบว่า  นักเรียนชอบการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาแบบใหม่มากกว่าการเรียน 
การสอนแบบเก่า  อีกทั้ง  ยังมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมี
ทัศนคติในการคิดที่ดีต่อการแก้ปัญหา   

 งานวิจัยในประเทศ 
  เดชา  จันทร์ศิริ (2542: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา  โดยใช้การสอนตามแนว
พุทธศาสตร์กับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  พบว่า  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  อุไร  มะวิญธร (2543:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  การคิดวิเคราะห์เชิงวิจารณญาณ  และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  ที่ได้รับการสอนด้วยการให้ประสบการณ์กับคู่มือครู  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีการคิด
วิเคราะห์เชิงวิจารณญาณของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01   
  สุนันทา  สายวงศ์ (2544:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา  ด้วยการสอนโดยใช้เทคนิค
แบบหมวก 6 ใบและการสอนแบบซิดิเคท  พบว่า  กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบและกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยสอนด้วยการสอนแบบซินดิเคท  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน (2546:  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัว  โดย
ใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับเทคนิคการพยากรณ์  พบว่า 
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   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวด้วย
การสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแล้วของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
เกมสถานการณ์จ าลองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์   
   2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัว
ด้วยการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกับการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิด
อย่างรอบคอบ  เพื่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล  ดังนั้น  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  จึงควรให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเอง  
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  และการตัดสินใจ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป 
 
 



103 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู ้7 ข้ัน (7E)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีขั้นตอนในการวิจัย  ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทพสุวรรณ-
ชาญวิทยา  ต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  
จ านวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 20 คน  รวม  40 คน  โดยทั้งสองกลุ่มมีความสามารถไม่แตกต่างกัน  
แล้ว สุ่มโดยใช้วิธีจับฉลากเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2  ดังนี้ 
   กลุ่มทดลองที่ 1  จ านวน 20 คน  ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   กลุ่มทดลองที่ 2  จ านวน 20 คน  ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 
18 คาบ  คาบละ 50 นาที  โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
  เป็นเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร์  จากหลักสูตรโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา พ.ศ. 
2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
   เรื่องที่ 1  พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา 
   เรื่องที่ 2  พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี 
   เรื่องที่ 3  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
   เรื่องที่ 4  วีรชนและบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 
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 แบบแผนการทดลอง 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design (ล้วน  สายยศ; 
และอังคณา  สายยศ.  2538: 253)  ดังปรากฏในตาราง 5 
 
ตาราง 5  แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลังเรียน 

E1 T1 X1 T2 

E2 T1 X2 T2 

 
  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
   E1    แทน กลุ่มทดลองที่ 1  
   E2    แทน   กลุ่มทดลองที่ 2  
   T1  แทน   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
   T2  แทน   การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
   X1   แทน   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   X2   แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอน  ได้มาจาก 

1.1 การสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะท าการสอน 
1.2 การบันทึกปัญหาระหว่างสอน 
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1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียน 
2. ศึกษาหลักการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยเลือกรูปแบบการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
3. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 2  รวมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  โดยศึกษาอย่างละเอียด  เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  และกิจกรรม  ส าหรับน ามาใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

4. เลือกสาระการเรียนรู้ที่น ามาทดลอง  คือ  สาระประวัติศาสตร์  โดยแบ่งเป็นเรื่อง
ย่อย  ดังนี้ 

4.1 เรื่องที่ 1  พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา 
4.2 เรื่องที่ 2  พัฒนาการของไทยสมัยธนบุรี 
4.3 เรื่องที่ 3  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
4.4 เรื่องที่ 4  วีรชนและบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 

5. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  จ านวน 18  คาบ  ประกอบด้วย 
5.1 มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
5.2 ผังมโนทัศน์  หน่วยอยุธยาศึกษา  และหน่วยธนบุรีศึกษา  บูรณาการภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้แก่  สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
สาระที่ 2 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร์  และสาระที่ 5 : 
ภูมิศาสตร์ 

5.3 ความคิดรวบยอด/สาระส าคัญ  
5.4 สาระการเรียนรู ้
5.5 จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5.6 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.8 กระบวนการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 4 ขั้น  คือ   

5.8.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
5.8.2 ขั้นปฏิบัติการ   
5.8.3 ขั้นกิจกรรมสรุป   
5.8.4 ขั้นประเมินผล 
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5.9 สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
5.10 การวัดและประเมินผล 

  วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  พิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  และความถูกต้องของภาษาที่ใช้  ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืนๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข  โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  พบว่า  ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีค่าเท่ากับ 1.00   

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 2  ที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมาย  จ านวน 30 คน  เพื่อหาข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป  โดยทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง E1/E2 = 80/80  พบว่า  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  มีค่า E1/E2 = 81.85/83.80 

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง  
เพื่อท าการวิจัยต่อไป  

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
  ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดการเรียนการสอน  ได้มาจาก 

1.1 การสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะท าการสอน 
1.2 การบันทึกปัญหาระหว่างสอน 
1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียน 

2. ศึกษาหลักการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 

3. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  
และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 2  รวมทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  โดยศึกษาอย่างละเอียด  เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการ
เรียนรูท้ี่คาดหวัง  และกิจกรรม  ส าหรับน ามาใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

4. เลือกสาระการเรียนรู้ที่น ามาทดลอง  คือ  สาระประวัติศาสตร์  โดยแบ่งเป็นเรื่อง
ย่อย  ดังนี้ 
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4.1 เรื่องที่ 1  พัฒนาการด้านของไทยสมัยอยุธยา 
4.2 เรื่องที่ 2  พัฒนาการด้านของไทยสมัยธนบุรี 
4.3 เรื่องที่ 3  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
4.4 เรื่องที่ 4  วีรชนและบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี 

5. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  จ านวน 18  คาบ  
ประกอบด้วย 

5.1 มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด 
5.2 ความคิดรวบยอด/สาระส าคัญ  
5.3 สาระการเรียนรู ้
5.4 จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5.5 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.7 กระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 7 ขั้น  คือ   

5.7.1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม   
5.7.2 ขั้นเร้าความสนใจ   
5.7.3 ขั้นส ารวจค้นหา   
5.7.4 ขั้นอธิบาย 
5.7.5 ขั้นขยายความรู ้
5.7.6 ขั้นประเมินผล 
5.7.7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ 

5.8 สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
5.9 การวัดและประเมินผล 

  วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้7 ขั้น (7E) 
1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  พิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้  และความถูกต้องของภาษาที่ใช้  ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืนๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข  โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  พบว่า  ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  มีค่าเท่ากับ 1.00 

 



108 
 

2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมาย  จ านวน 30 คน  เพื่อหาข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป  โดยทดสอบประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง E1/E2 = 80/80  พบว่า  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  มีค่า E1/E2 = 82.65/84.65 

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปใช้จริง  เพื่อท าการวิจัยต่อไป  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
  ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียนข้อสอบจากเอกสารที่เกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผล  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

2. ท าการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร  ส าหรับเป็นเกณฑ์        
ในการตัดสินใจว่า  ต้องวัดพฤติกรรมใด  ในเนื้อหาอะไร  เป็นจ านวนเท่าไร  โดยวิเคราะห์จากสาระ 
การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด  ตามหลักของ เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom)   

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ตามสาระการ
เรียนรูท้ี่ใช้ในการทดลอง  โดยยึดเกณฑ์ตามผลการวิเคราะห์หลักสูตร  ข้อสอบที่สร้างเป็นแบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก  โดยให้ครอบคลุมสาระที่สอน  จ านวน 100 ข้อ 
  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

1. น าแบบทดสอบสร้างท่ีข้ึน  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนสังคมศึกษาและ
ด้านการวัดผลการศึกษา  จ านวน 3 ท่าน  พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
เป็นรายข้อ  เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ  มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 219-
221) 
    ให้คะแนน  + 1  เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบวัดตรงตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน     0      เมื่อไม่แน่ใจว่า  ข้อสอบวัดตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน   - 1   เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
   แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  เท่ากับ 0.5  หรือมากกว่า 0.5 
ขึ้นไป  น ามาปรับปรุงแก้ไขค าถาม  ตัวเลือก  และการใช้ภาษา  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  และ
จัดพิมพ์เป็นชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  มีค่าเท่ากับ 1.00 
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2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เคยเรียนบทเรียนนี้แล้ว  จ านวน 100 คน  เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 

3. น าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ  โดยการตรวจให้คะแนน
ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ส่วนข้อที่ตอบผิด  หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ  หรือไม่ตอบเลย  ให้ 0 คะแนน 

4. เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการวิเคราะห์         
เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของข้อสอบเป็นรายข้อ  ตามเทคนิค 27 %  
ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung Tha Fan)  แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p)  ระหว่าง .20 - 
.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป  คัดเลือกไว้ 40 ข้อ (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 222-
223)  พบว่า  ค่าความยากง่าย (p)  มีค่าระหว่าง 0.28 - 0.78  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  มีค่าระหว่าง 
0.32 - 0.76 

5. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ที่เคยเรียนบทเรียนนี้แล้วอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ตามสูตร KR-20  
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson)  ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
ต้ังแต่ 0.80  ขึ้นไป  (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 232-233)  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  มีค่า
เท่ากับ  0.87 

6. น าแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

2. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามแนวคิดของเอนนิส  นีดเลอร์  เดรสเซล  และเมย์ฮิว  โดยพัฒนามาจาก อรพิณ พัฒนผล 
(2551: 98-109) ครอบคลุม 4 ด้าน  คือ  ด้านการนิยามปัญหา  ด้านการตัดสินข้อมูล  ด้านการระบุ
สมมติฐาน  และด้านการสรุปอ้างอิง    

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว  ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน  
ส่วนข้อที่ตอบผิด  หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ  หรือไม่ตอบเลย  ให้ 0 คะแนน 
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  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เชียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบค่า

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของสถานการณ์  ข้อค าถาม  และตัวเลือก
จากแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  ว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามนิยามปฏิบัติการที่ก าหนดไว้หรือไม่
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ  เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ  มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้  
(วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 219-221) 
    ให้คะแนน  + 1  เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบวัดตรงตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน     0      เมื่อไม่แน่ใจว่า  ข้อสอบวัดตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน   - 1   เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
   แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  เท่ากับ 0.5  หรือมากกว่า 0.5 
ขึ้นไป  น ามาปรับปรุงแก้ไขค าถาม  ตัวเลือก  และการใช้ภาษา  ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  และ
จัดพิมพ์เป็นชุดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  พบว่า  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  มีค่าเท่ากับ 1.00 

2. น าแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมาย  จ านวน 100 คน  เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ 

3. น าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ  โดยการตรวจให้คะแนน
ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ส่วนข้อที่ตอบผิด  หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ  หรือไม่ตอบเลย  ให้ 0 คะแนน 

4. เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการวิเคราะห์         
เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของข้อสอบเป็นรายข้อ  ตามเทคนิค 27 %  ของ จุง เตห์ ฟาน (Chung 
Tha Fan)  แบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  แล้วเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r)  ต้ังแต่ .20 
ขึ้นไป  คัดเลือกไว้ 40 ข้อ (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 222-223)  พบว่า  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  มีค่าระหว่าง 
0.32 - 0.58 

7. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  ที่ไม่ใช่ประชากรเป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตร  
KR-20  ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder  Richardson)  ก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ  ต้ังแต่ 0.80  ขึ้นไป (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 232-233)  พบว่า  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
มีค่าเท่ากับ  0.81 

5. น าแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2  โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนทั้งสองกลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลองที่ 1  และ
กลุ่มทดลองที่ 2  โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน  ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน  คือ  ใช้เวลากลุ่มละ 18 คาบ 
คาบละ 50 นาที  ส่วนการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน คือ 
   กลุ่มทดลองที่ 1  ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   กลุ่มทดลองที่ 2  ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7E) 

3. เมื่อท าการสอนเสร็จสิ้น  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุ่มทดลองที่ 1  
และกลุ่มทดลองที่ 2  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นแบบทดสอบชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน 

4. น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ไดไ้ปวิเคราะห์ทางสถิติ  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  โดยใช้  
t - test independent samples  ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score)  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้  t - test  dependent  samples 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก่อนและหลังเรียน  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  โดยใช้  t - test  
dependent  samples  

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  
โดยใช้  t - test independent samples  ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score)  

5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้  t - test  dependent  samples 
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6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน  ของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  โดยใช้  t - test  
dependent  samples 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1  ค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยค านวณจากสูตร  (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 73) 
 

        x    =   
  
 

 
 
   เมื่อ       x    แทน ค่าเฉลี่ย 

       x     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N      แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

  1.2  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยค านวณจากสูตร   

(ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 79)  
 

S   =    
 1NN

2fX2fXN



   

 
   เมื่อ       S     แทน     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             fx2  แทน     ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

      (  fx)2      แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

      N           แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  โดยค านวณจากสูตร (วรรณี  แกมเกตุ.  
2551: 220) 
 

         IOC   =   
  

 
 

 
   เมื่อ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

            R    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ         

         N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  2.2  การหาค่าความยากง่าย (P)  โดยค านวณจากสูตร  (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 223) 
 

         P   =    
       
       

 

 
   เมื่อ     P   แทน ดัชนีความยากง่ายของข้อสอบ  
      RH    แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
      RL    แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
      nH    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูง 
      nL    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ า 
 
  2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนก (r)  โดยค านวณจากสูตร  (วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 223) 
 

         r   =   
   -   

 
 

 
   เมื่อ    r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
      RH   แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
      RL   แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 
      n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
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  2.4  การหาค่าความเชื่อมั่น  โดยใช้สูตรของ Kuder - Richardson - 20 (KR-20)   
(ล้วน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 198) 
 

         rtt   =   
 

 - 
  -

     
  
   

 
 เมื่อ    rtt    แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    k    แทน  จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบ 
    Pi    แทน  สัดส่วนของผู้ท าถูกในแต่ละข้อ     
    qi    แทน  สัดส่วนของผู้ท าผิดในแต่ละข้อ  หรือ  1 - Pi 

         แทน ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   
  2.5  การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  วิเคราะห์โดยใช้สูตร E1/E2  
(ชวลิต  ชูก าแพง.  2553: 131-132) 
 

         E1    =   
  
 

 
      

 
   เมื่อ    E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

       x แทน  คะแนนรวมจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

      N   แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
      A   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียน 
 

         E2    =   
  
 

 
      

 
   เมื่อ    E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังเรียน 

     x แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

    N   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
    B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
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 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ค่าสถิติ  t - test  dependent  samples  ใช้ค านวณความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียนและหลัง
เรียน  โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ: และอังคณา สายยศ.  2538: 104)   
 

        t   =   ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 ; df   =   n-1 

 

  เมื่อ   t       แทน ค่าวิกฤต, ค่าที่พิจารณาใน t - distribution 

         D   แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ 

           ก่อนเรียนและหลังเรียน   
       n      แทน      จ านวนคู่ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 
  3.2  ค่าสถิติ  t - test independent samples ใช้ค านวณความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 
1 และกลุ่มทดลองที่ 2  ในรูปของผลต่างของคะแนน (Difference Score)  โดยค านวณจากสูตร (Scott; 
& Wertheimer.  1984: 264) 
 

        t    =   
    -    

    -    

  ; df   =   n1 + n2 - 2 

 

   ซึ่ง        -    
 =    

  
 

  
  

  
 

  
 

 

   และ            =   
     -     

 
      -     

 

       -  
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   เมื่อ   t        แทน ค่าวิกฤต, ค่าที่พิจารณาใน t – distribution 
      MD1  แทน ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ 
           หลังเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 
      MD2  แทน ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ 
           หลังเรียนกับก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 2 
      D1   แทน ผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับ 
           ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 
      D2   แทน ผลต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับ 
           ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 2 

            แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหว่างคะแนนทดสอบ 
          หลังเรียนและก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1  และ 
          กลุ่มทดลองที่ 2 
     n1   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ 1 
     n2   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ 2 

        -    
   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลต่างระหว่าง 

          คะแนนทดสอบหลังเรียนและก่อนเรียนของ  
          กลุ่มทดลองที่ 1  และกลุ่มทดลองที่ 2 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
  n   แทน จ านวนนกัเรียน 
  k   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
      x    แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
  SD   แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  MD   แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

     -    
   แทน คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งคะแนนทดสอบ 

       หลงัเรียนและก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1  และกลุม่ทดลองท่ี 2 
  t   แทน คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t - distribution 
  df   แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
  **    แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
          กลุม่ทดลองท่ี 1    แทน    นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
          กลุม่ทดลองท่ี 2   แทน    นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลข้อมลู ดงันี ้

1. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 และ
กลุม่ทดลองท่ี 2  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Independent Sample  ในรูปของผลตา่งของคะแนน (Difference 
Score) 

2. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลองท่ี 1  หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample 

3. ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลองท่ี 2  หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample 
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4. ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1
กลุม่ทดลองท่ี 2  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Independent Sample  ในรูปของผลตา่งของคะแนน (Difference 
Score) 

5. ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองท่ี 1  หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample 

6. ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองท่ี 2  หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample 
 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาประวัติศาสตร์  ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1  
และกลุ่มทดลองท่ี 2   
 
ตาราง 6  ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1  และกลุม่ 
       ทดลองท่ี 2   
 

กลุม่ทดลอง n k 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

MD           t 
x 1 SD1 x 2 SD2 

กลุม่ทดลองท่ี 1 20 40 19.10 3.65 25.20 5.38 6.10 
0.73 - 0.21 

กลุม่ทดลองท่ี 2 20 40 18.55 3.50 24.20 5.03 6.25 

 
t (.01 ; df 38)  =  2.7116 

 
 จากตาราง 6  พบวา่  กลุม่ทดลองท่ี 1  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ก่อนเรียน 
มีคา่เท่ากบั 19.10  และ  3.65  ตามล าดบั  และหลงัเรียน  มีค่าเท่ากับ  25.20  และ  5.38  ตามล าดบั  
สว่นกลุม่ทดลองท่ี 2  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีคะแนน
เฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ก่อนเรียน  มีค่าเท่ากับ 
18.55  และ  3.50 ตามล าดบั  และหลงัเรียน  มีคา่เท่ากบั  24.20  และ  5.03  ตามล าดบั  
 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของ
กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2  พบวา่  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  แตกตา่งกนั
อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ  ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
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 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของกลุ่มทดลองท่ี 1   
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
ตาราง 7  ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลองท่ี 1  หลงัเรียนสงูกวา่ 
       ก่อนเรียน 
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

ก่อนเรียน 20 19.10 3.65 
6.10 12.84** 

หลงัเรียน 20 25.20 5.38 

 
**t (.01 ; df 19)  =  2.8909 

 
 จากตาราง 7  พบวา่  คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลอง
ท่ี 1  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
 
 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาประวัติศาสตร์ของกลุ่มทดลองท่ี 2  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตาราง 8  ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลองท่ี 2  หลงัเรียนสงูกวา่ 
       ก่อนเรียน 
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

ก่อนเรียน 20 18.55 3.50 
6.25 11.13** 

หลงัเรียน 20 24.20 5.03 

 
**t (.01 ; df 19)  =  2.8909 

 
 จากตาราง 8  พบวา่  คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของกลุม่ทดลอง
ท่ี 2  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 
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 4. ผลการศึกษาความสามารถในการคดิอย่างมีวจิารณญาณ  ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1  
และกลุ่มทดลองท่ี 2   
 
ตาราง 9  ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1  และ 
       กลุม่ทดลองท่ี 2 
 

กลุม่ทดลอง n k 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

MD           t 
x 1 SD1 x 2 SD2 

กลุม่ทดลองท่ี 1 20 40 18.35 3.41 23.40 4.17 5.05 
0.44 -2.16 

กลุม่ทดลองท่ี 2 20 40 18.20 3.37 24.20 3.87 6.00 

 
t (.01 ; df 38)  =  2.7116 

 
 จากตาราง 9  พบวา่  กลุม่ทดลองท่ี 1  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคดิอยา่งมวิีจารณญาณ  กอ่นเรียน 
เท่ากบั 18.35  และ  3.41  ตามล าดบั  และหลงัเรียน เท่ากบั  23.40  และ  4.17  ตามล าดบั  สว่นกลุ่ม
ทดลองท่ี 2  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีคะแนนเฉลี่ย
และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียน เทา่กบั 18.20  
และ  3.37 ตามล าดบั  และหลงัเรียน เท่ากบั  24.20  และ  3.87  ตามล าดบั  
 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลต่างของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2  พบวา่  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  แตกต่างกัน
อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ  ไมเ่ป็น ไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 
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 5. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองท่ี 1  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

 
ตาราง 10  ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุม่ทดลองท่ี 1  หลงัเรียน 
       สงูกวา่ก่อนเรียน 
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

ก่อนเรียน 20 18.35 3.41 
5.05 17.15** 

หลงัเรียน 20 23.40 4.17 

 
**t (.01 ; df 19)  =  2.8909 

 
 จากตาราง 10  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ทดลองท่ี 1  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 5 

 
 6. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองท่ี 2  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 
ตาราง 11  ผลการศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุม่ทดลองท่ี 2  หลงัเรียน 
       สงูกวา่ก่อนเรียน 
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

ก่อนเรียน 20 18.20 3.37 
6.00 18.49** 

หลงัเรียน 20 24.20 3.87 

 
**t (.01 ; df 19)  =  2.8909 

  
 จากตาราง 11  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่ม
ทดลองท่ี 2  คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 6 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี2  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  สรุปสาระส าคญัและผลการศกึษาได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  

2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ   

3. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 

4. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รบั
การจดัการเรียนรู้แบบแบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 

5. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ   

6. เพ่ือศกึษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
 

สมมตฐิานในการวิจยั 
1. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์แตกตา่งกนั  
2. นักเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
3. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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4. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกตา่งกนั 

5. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

6. นกัเรียนท่ีเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนเทพสวุรรณ-
ชาญวิทยา  ต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  
จ านวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 20 คน  รวม  40 คน  โดยทัง้สองกลุ่มมีความสามารถไม่แตกต่างกัน  
แล้วสุม่โดยใช้วิธีจบัฉลากเพ่ือก าหนดกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2  ดงันี ้

   กลุม่ทดลองท่ี 1  จ านวน 20 คน  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
   กลุม่ทดลองท่ี 2  จ านวน 20 คน  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
 2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
  ผู้ วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 
18 คาบ  คาบละ 50 นาที  โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่ 
 3. เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 
  เป็นเนือ้หาวิชาประวตัิศาสตร์  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  สาระท่ี 4 : ประวตัิศาสตร์  จากหลกัสตูรโรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา พ.ศ. 
2553  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  โดยมีหวัข้อดงันี ้
   เร่ืองท่ี 1  พฒันาการของไทยสมยัอยธุยา 
   เร่ืองท่ี 2  พฒันาการของไทยสมยัธนบรีุ 
   เร่ืองท่ี 3  การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยธุยาและธนบรีุ 
   เร่ืองท่ี 4  วีรชนและบคุคลส าคญัสมยัอยธุยาและธนบรีุ 
 4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

4.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  แบ่งเป็น 4 แผนการจัดการ
เรียนรู้  ใช้เวลา 18 คาบ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  มีค่าเท่ากับ 1.00  ค่าประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้ E1/E2  =  81.85/83.80 
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4.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  แบ่งเป็น 4 
แผนการจดัการเรียนรู้  ใช้เวลา 18 คาบ  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  มีคา่เท่ากบั 1.00  คา่ประสิทธิภาพ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ E1/E2  =  82.65/84.65 

4.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้  เป็นแบบ
ตวัเลือก 4 ตวัเลือก  จ านวน 40 ข้อ  ค่าความยากง่าย (p)  มีค่าระหว่าง 0.28 - 0.78  และค่าอ านาจ
จ าแนก (r)  มีคา่  0.32 - 0.76  มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.87 

4.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  เป็น
แบบตวัเลือก 4 ตวัเลือก  จ านวน 40 ข้อ  คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง 0.32 - 0.58  และคา่ความ
เช่ือมัน่ 0.81 
 5. การด าเนินการทดลอง 
 ผู้ วิจยัได้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอน  ดงันี ้

5.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ทัง้กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2  โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

5.2 ด าเนินการทดลอง  ผู้ วิจยัเป็นผู้สอนนกัเรียนทัง้สองกลุ่ม  คือ  กลุ่มทดลองท่ี 1  และ
กลุม่ทดลองท่ี 2  โดยใช้เนือ้หาเดียวกัน  ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน  คือ  ใช้เวลากลุ่มละ 18 คาบ 
คาบละ 50 นาที  สว่นการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั คือ    

 กลุม่ทดลองท่ี 1  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
 กลุม่ทดลองท่ี 2  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E) 
5.3 เมื่อท าการสอนเสร็จสิน้  ท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ทัง้กลุ่มทดลองท่ี 1  

และกลุม่ทดลองท่ี 2  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เป็นแบบทดสอบชดุเดิมกบัการทดสอบก่อนเรียน 

5.4 น าผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอ่ไป 
 6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
โดยใช้  t - test independent samples  ในรูปของผลตา่งของคะแนน (Difference Score)  



125 
 

6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน  ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้   t - test  dependent  
samples 

6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก่อนและหลังเรียน  ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  โดยใช้ t - test  
dependent  samples  

6.4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแบบบรูณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
โดยใช้  t - test independent samples  ในรูปของผลตา่งของคะแนน (Difference Score)  

6.5 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  โดยใช้  t - test  dependent  samples 

6.6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน  ของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  โดยใช้  t - test  
dependent  samples 
  
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 1.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์แตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
 2.  นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3.  นกัเรียนท่ีโดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกตา่งกนั  อย่างไมม่ีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 5.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 6.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มคีวามสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  และความสามารถ ในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  ผลการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  กบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์แตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อท่ี 1 
  ผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของณรงค์ฤทธ์ิ  สงัฆะศรี (2547: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  และความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับ
การสอนแบบบรูณาการ  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู้กบัการสอนแบบบรูณาการแตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ   
  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะทัง้สองรูปแบบต่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสามารถ
สรุปได้ดงันี ้ การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของ
นกัเรียน  สอดคล้องกบัทิศนา  แขมมณี (2550: 146-147)  ท่ีกลา่ววา่  การบรูณาการเป็นการเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้หลายๆ ด้าน  ประกอบกนั  โดยใช้การบรูณาการทัง้ด้าน
เนือ้หาสาระและวิธีการ  เพ่ือช่วยให้นกัเรียนเกิดพฒันาการทัง้ด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  อีกทัง้
เป็นการเปิดโลกทศัน์ของทัง้ครูผู้สอนและนกัเรียนให้กว้างขึน้  ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะด้าน  ช่วยให้การ
เรียนรู้น่าสนใจ  น่าตื่นเต้น  นกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนรู้  และมีความคิดและมมุมองท่ีกว้างขึน้  
สว่นการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการการ  วิธีคิด  วิธีแก้ ปัญหาท่ีนกัเรียนจะต้อง
มีการสงัเกต  รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  และสงัเคราะห์ข้อมลู  และลงข้อสรุป  รวมทัง้ใช้ทกัษะการถาม
ค าถาม  เพ่ือการสืบเสาะและทักษะในการแก้ปัญหา (วชัรา  เล่าเรียนดี.  2553: 101)  สอดคล้องกับ 
ภทัราภรณ์  พิทกัษ์ธรรม (2543: 111)  ท่ีกลา่ววา่  การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการฝึก
กระบวนการคิดในการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  ย่อมสง่ผลตอ่ความสามารถด้านการคิดได้อย่างดี   
   จากเหตผุลดงักลา่วจึงสนบัสนนุวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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 2. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่
ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
  ผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา  ชาญวิชิต (2547: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 โดยวิธีสอนแบบ
บรูณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA)  พบวา่  การสอนโดยวิธีการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) 
ท าให้นกัเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองเพ่ิมขึน้  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01  สอดคล้องกบังานวิจยัของศิรสา  พฆนักลุ (2548: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์
บรูณาการ พบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาชีววิทยาสงูกวา่ก่อนเรียน  สอดคล้องกบังานวิจัยของศรวณีย์  สขุขมุ (2548: 67)  ได้เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทกัษะการคิดสงัเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 ด้วยการสอนแบบบรูณาการกบัการสอนแบบปกติ  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
ด้วยการสอนแบบบรูณาการ  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  สอดคล้องกบังานวิจยัของจฬุารัตน์  ต่อหิรัญพฤกษ์ 
(2551: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน   
  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงความรู้  ทกัษะ  และเจตคติในลกัษณะองค์รวม  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการ
ด ารงอยู่ในสงัคม  เพ่ือให้นกัเรียนสามารถการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับอญัชลี  สารรัตนะ (2542: 29-30)  ได้กล่าวถึงการสอนแบบบูรณาการภายในวิชา ว่าเป็นการน า
เนือ้หาภายในวิชาเดียวไปสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัชีวิตจริงและให้นกัเรียนได้ประยกุต์ความรู้และทักษะไป
ใช้ในชีวิตจริง  ท าให้การเรียนรู้ของนกัเรียนมีความหมาย  จากการวิจยัพบวา่  รูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  มีขัน้ตอนท่ีเป็นจุดเน้นส าคัญ 5 ขัน้ตอน  ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวตัิศาสตร์  ได้แก่  1) ขัน้น า  เป็นการเร้าความสนใจหรือชีป้ระเด็นให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกปัญหาท่ีสนใจศึกษา  2) ขัน้ปฏิบัติการ  โดย
นกัเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจ  พิจารณาจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา  วางแผนการด าเนินงาน  และ
ด าเนินงานตามล าดบั  3) ขัน้กิจกรรมสรุป  โดยนกัเรียนสรุปกิจกรรมและน าเสนอผลงานศกึษาค้นคว้า  
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั  เพ่ือประมวลความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
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4) ขัน้ประเมินผล  โดยวดัและประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนด าเนินการ  ทัง้ด้านพุทธิพิสยั  
ทกัษะพิสยั  และจิตพิสยั  เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองทุกระยะของการจัดการเรียนรู้  นอกจากนีย้ังมีค า
กลา่ววา่  การให้นกัเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบตัิแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง  จะท าให้นกัเรียนสามารถถ่าย
โยงการเรียนรู้และเกิดทกัษะในการเรียนรู้ได้ดี  เพราะการจดัการเรียนรู้แบบ บรูณาการเป็นการสอนท่ีมี
ระบบด าเนินการสอนท่ีได้เลือกเร่ืองท่ีเรียนได้ตามความสนใจ  ได้ศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง  ตัง้แต่
วางแผน  ตัง้จดุมุง่หมาย  ด าเนินการ  และแก้ปัญหาอย่างอิสระ  ครูผู้สอนเป็นเพียงคอยให้ความช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน าเท่านัน้ (Schultz.  1972: 4) 
  จากเหตผุลดงักล่าวจึงสนับสนุนว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 3. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัศิาสตร์
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 
  ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของสภุาพร  พลพุทธา (2552: บทคัดย่อ)  ได้
ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7 E 
ในรายวิชาฟิสิกส์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคล้องกบังานวิจยัของทศัน์วรรณ  ประจนัตะเสน 
(2551: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  พบวา่  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน  คือ  ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 
73.33  ของนักเรียนทัง้หมด  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรนันท์  วงศ์ก้อม 
(2552: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง สมบตัิและการจ าแนกของสาร  ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
จดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ผา่นเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน  คือ  ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 
82.22  ของนักเรียนทัง้หมด  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลกัษณ์  นาไชย 
(2553: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
พบวา่  มีนกัเรียนจ านวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.72  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
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  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ  
สามารถใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่  โดยเน้นท่ีการถ่าย
โอนการเรียนรู้และให้ความส าคญัเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน  เพราะจะท าให้ครู
ค้นพบวา่นกัเรียนควรเรียนรู้อะไรเป็นล าดบัแรก  ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
การวิจัยพบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีขัน้ตอนท่ีเป็นจุดเน้น
ส าคญั 7 ขัน้ตอน  ท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์  ได้แก่  1) ขัน้ตรวจสอบความรู้
เดิม  เพ่ือให้นกัเรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมและเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปยงัประสบการณ์ท่ีมี  
โดยการเร้าความสนใจของนกัเรียนและไมใ่ห้เกิดความเครียด  อีกทัง้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ี
จะเรียนให้เนือ้หาตอ่ไป  2) ขัน้เร้าความสนใจ  เพ่ือสร้างความสนใจและกระตุ้นให้นกัเรียนอยากรู้อยาก
เรียน  โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างค าถามและก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาตามความสนใจของนักเรียน
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมจากขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม  3) ขัน้ส ารวจค้นหา  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
กระบวนการท างานกลุม่  ในการวางแผน  ก าหนดแนวทางค้นหาและตรวจสอบข้อมลู  ตัง้สมมติฐาน
และลงมือปฏิบัติ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู  โดยครูท าหน้าท่ีเพียงให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ   
4) ขัน้อธิบาย  เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์  สรุป  อภิปรายผล และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  โดยอ้างอิง
ทฤษฎี  หลกัการ  และข้อมลูประกอบอย่างเป็นเหตเุป็นผล  5) ขัน้ขยายความรู้  เพ่ือให้นกัเรียนตัง้ประเด็น
เพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้  เป็นการเพ่ิมความรู้และขยายกรอบ
ความคิดไปสูส่ถานการณ์ใหมโ่ดยสอดคล้องกบัความรู้และประสบการณ์เดิม  6)  ขัน้ประเมินผล  โดย
การประเมินการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ  ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย  ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน  
ได้  และ 7) ขัน้น าความรู้ไปใช้  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดรวบยอดท่ีได้เรียนแล้วไปสู่
หวัข้ออ่ืนหรือบรูณาการกบัเร่ืองตา่งๆ  เป็นการน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดการ
สร้างความรู้ใหม ่ ดงันัน้  จึงเห็นวา่การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  ช่วยให้การเรียน
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  นอกจากนีย้งัมีค ากลา่ววา่  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้  
เน้นขัน้ตอนการทบทวนความรู้หรือประสบการณ์เดิม  แล้วกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสยัหรือเกิด
ปัญหาใหม ่ เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่  เร่ิมเกิดความไม่สมดลุ
ทางความคิดแล้วใช้กระบวนการส ารวจค้นหา  เพ่ือหาค าตอบและปรับสมดลุทางความคิด  อีกทัง้  น า
ความรู้ท่ีได้ไปเช่ือมโยงและแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ๆท่ีเก่ียวข้อง  ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนมี
ความคงทนและยาวนาน  เน่ืองจากนกัเรียนได้เรียนรู้และ  ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง (Eisenkraft.  2003: 
57-59)   
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  จากเหตผุลดงักล่าวจึงสนับสนุนว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4. การศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบแบบบรูณาการ  กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 4  
  ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของเคน  จนัทร์วงษ์ (2546: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนเร่ือง
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยด้วยการสอนแบบอริยสจัและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่ม  พบว่า  
นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบอริยสจักับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่ม  มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ   สอดคล้องกับ
งานวิจยัของจีราภรณ์  อรุณศรีมาน (2546: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนหน่วยเศรษฐศาสตร์ในครอบครัว  โดยใช้
เกมสถานการณ์จ าลองกบัเทคนิคการพยากรณ์  พบวา่  การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียน
ด้วยการสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จ าลองกบัการสอนโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แตกตา่งกนัอย่างไม่
มีนัยส าคญัทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ฤทธ์ิ  สงัฆะศรี (2547: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  และความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับ
การสอนแบบบรูณาการ  พบวา่  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนโดย
การสอนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัการสอนแบบบรูณาการแตกตา่งกนัอย่างไมม่นียัส าคญั
ทางสถิติ   
  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะทัง้สองรูปแบบตา่งสนบัสนนุความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบกับระยะเวลาในการทดลองครัง้นีม้ีอยู่อย่างจ ากัด  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นพฤติกรรมท่ีมีความซบัซ้อน  ต้องใช้เวลาในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง  ผู้ วิจยัจึงเช่ือวา่
ในการท่ีจะสร้างพฤติกรรมให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้ต้องค านึงถึงความพร้อมของ
นกัเรียนด้วย  ทัง้ทางด้านอารมณ์  ความสามารถทางด้านทกัษะการคิดพืน้ฐาน  รวมทัง้บรรยากาศใน
ห้องเรียน  จากการสงัเกตของผู้ วิจยั  พบวา่  ในระยะแรกนกัเรียนไมม่ีความพยายามในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  อาจเป็นเพราะเคยชินกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  ครูต้องคอยกระตุ้นอยู่เสมอ   อีกทัง้
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พบวา่  นกัเรียนยงัขาดสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  เช่น  การอา่น  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีใน
การค้นหาข้อมลู  เป็นต้น   
    จากเหตผุลดงักลา่วจึงสนบัสนนุวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 5. การศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 5 
  ผลการวิจยัครัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิภา  สมาเอ็ม (2545: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยการสอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พทุธศกัราช 2542  กบัตามแนวคูม่ือครู  พบวา่  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบบรูณาการ  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  สอดคล้องกบังานวิจัยของ
พรทิพย์  อดุร (2550: 250-251)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรูปแบบ STAD  พบว่า  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
  ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงศาสตร์ความรู้และสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย  ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ  
อยากเรียนรู้  และกระตือรือร้นในการแสวงหาค าตอบของสถานการณ์ต่างๆ  โดยใช้กระบวนการคิด
พิจารณาข้อมลูหรือสถานการณ์ตา่งๆ อย่างรอบคอบ  โดยใช้ความรู้  หลกัการ  เหตผุล  และหลกัฐาน
อ้างอิง  เพ่ือตดัสินใจและน าไปสูก่ารสรุปอย่างสมเหตสุมผล  นอกจากนี ้ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกการคิดในแตล่ะขัน้ของการจดัการเรียนรู้  โดยจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัระดบัความรู้  ความสามารถ  และความสนใจของนักเรียน  แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเอง  ครูท าหน้าท่ีเพียงกระตุ้นให้นกัเรียนอยากเรียนรู้โดยการใช้ค าถาม  เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษา
ค้นคว้า  คิดหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  แล้วน าประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม ่ พร้อมทัง้หาความสมัพนัธ์ระหวา่งเร่ืองท่ีเรียนกับสิ่งต่างๆ รอบตวั  ท าให้นักเรียนมี
ความสนกุสนานในการเรียน  อีกทัง้  เป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางสงัคม  เกิดทักษะการ
ท างานร่วมกนั  กล้าแสดงความคิดเห็น  กล้าตดัสินใจด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  
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  จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 6. การศกึษาความสามารถในการคิดอย่างมวิีจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 6 
  ผลการวิจยัครัง้สอดคล้องกบังานวิจัยของลกัษณีย์  โครตรสีเขียว (2545: บทคดัย่อ)  
ได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ในวิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า  นักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลงัทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  สอดคล้องกบังานวิจยัของประทวน  
เลิศเดชะ (2550: 136)  ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาและความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
กบัการสอนปกติ  พบวา่  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐกรณ์  ด าชะอม (2553: 
บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  และวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตร์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  พบวา่  การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   ผลการวิจยัเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศนูย์กลาง  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  โดยอาศยัเทคนิคตา่งๆ  สง่ผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมขึน้  
ดงัท่ี  สวุฒัก์  นิยมค้า (2531: 20)  กลา่ววา่  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ีส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเป็นผู้ค้นหาหรือสืบเสาะหาความรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีไมเ่คยรู้มาก่อน  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เมื่อมีส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีนกัเรียนไมเ่คยได้พบมาก่อน  แล้วใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้แก้ปัญหา  โดยครูเป็นผู้สร้างหรือยั่วยุให้นักเรียนคิดหาวิธีการเรียนรู้ตามค ากล่าวของผดงุยศ  
ดวงมาลา (2531: 122)  ท่ีกล่าวว่า  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนให้นักเรียนค้นหา
ความรู้ความจริงด้วยตนเอง  ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้สร้างสถานการณ์หรือยัว่ยใุห้นกัเรียนได้ก าหนดวิธีการ
ค้นหาความรู้  สอดคล้องกบัค ากลา่วของริดชาร์ท (Richard.  1997: 108)  ท่ีกลา่ววา่  การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้จะต้องให้นกัเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิจริง  เพ่ือสืบค้นข้อมลูให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ีต้องการ
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ศกึษา  โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าหรือผู้ช่วยเหลือในกรณีท่ีนกัเรียนปฏิบตัิไมไ่ด้  ดงันัน้  จึงท าให้นกัเรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดพิจารณาข้อมลูหรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ  โดยใช้ความรู้  หลกัการ  
เหตผุล  และหลกัฐานอ้างอิง  เพ่ือตดัสินใจและน าไปสู่การสรุปอย่างสมเหตสุมผล  สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและมีความหมายตอ่การเรียนรู้   
  จากเหตผุลดงักลา่วสนบัสนนุได้วา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขัน้ (7E)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ข้อสังเกต 
 จากการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัมีข้อสงัเกต  ดงันี ้

1. การปฏิบตัิกิจกรรมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  ผู้ วิจยัพบวา่  ในระยะแรกๆ นกัเรียนยงัขาดความกระตือรือร้น
ในการท างาน  ขาดการระดมความคิด  และไม่แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย  ท าให้
งานเสร็จช้ากวา่เวลาท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพต ่า  สง่ผลให้การจดัการเรียนรู้ในระยะแรกไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร  ผู้ วิจยัแก้ปัญหาโดยการเสริมแรงเป็นระยะ  เพ่ือให้ก าลงัใจแกน่กัเรียนท่ีรู้สกึท้อใจ  
และสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัเรียนท่ีปฏิบัติได้  จนนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของงานท่ีได้รับมอบหมายดีขึน้ 

2. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนรู้จกัคิดและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้
ท่ีใหมส่ าหรับนกัเรียน  เพราะโดยปกตินกัเรียนจะเคยชินกบัการได้รับความรู้โดยตรงจากครูผู้สอนมากกว่า
เกิดการเรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ วิจัยแก้ปัญหาโดยการใช้ค าถามและสถานการณ์
ปัจจบุนั  รวมทัง้ใช้สื่อการสอนท่ีน่าสนใจ  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและต้องการค้นหา
ค าตอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ควรค านึงถึงลกัษณะของนักเรียน  เนือ้หาท่ีใช้  
และสภาพแวดล้อมทัว่ไป  ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E)  จะมีประสิทธิภาพสงูสดุเมื่อน ามาใช้จดัการเรียนรู้กบันกัเรียนท่ีชอบค้นคว้าหาความรู้ 
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ด้วยตนเอง  ชอบคิดวิเคราะห์  พิจารณาเหตแุละผล  ท าให้เห็นศกัยภาพของนักเรียนได้อย่างชัดเจน  
อีกทัง้ช่วยให้นกัเรียนน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับไปแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

1.2 การจดัการเรียนรู้ทัง้สองวิธีมีจดุเดน่ท่ีแตกตา่งกนั  ผู้สอนควรเลือกวิธีการเพ่ือน าไปใช้
ให้เหมาะสมกบันกัเรียน  กล่าวคือ  การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสามารถใช้การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขัน้ (7E) ได้ 

1.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ 
(7E)  ผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดงันัน้  ผู้สอนต้องสามารถกระตุ้นความคิด  
ความอยากรู้ของนกัเรียน  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง    

1.4 ผู้สอนควรศกึษาวิธีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงควบคูไ่ปกบัรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้  เพ่ือให้เกิดความชดัเจนทัง้ด้านองค์ความรู้  ทกัษะกระบวนการ  และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  
ไมค่วรค านึงเฉพาะเร่ืองคะแนนท่ีได้รับจากการวดัผลฤทธ์ิเพียงอย่างเดียว      

1.5 ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถได้
อย่างอิสระ  ทัง้ในด้านความรู้  ความคิด  และการปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

1.6 ในการจดัการเรียนรู้ควรจัดเวลาให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง  ผู้สอน
ต้องควบคมุเวลาในการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสม  ไมใ่ช้เวลามากเกินความจ าเป็น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรมีการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ 
(7E) กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน  เช่น  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษา 
ต่างประเทศ  เป็นต้น  รวมทัง้จัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างในระดบัชัน้อ่ืน  เช่น  ระดับประถมศึกษา  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา  เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

2.2 ควรศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7E)  กับตวัแปรด้านอ่ืนๆ  เช่น  ความคิดอย่างเป็นระบบ  ความคิดสร้างสรรค์ 
เจตคติตอ่การเรียน  คณุลกัษณะอนัพึ่งประสงค์  และสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ ท่ีจะกอ่ให้เกิดความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เช่น  การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยั  เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข 
- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ   
- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
- ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2   ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
- ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2   ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 7 ขั้น (7E)   
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
      แบบบูรณาการ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 12 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
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ตาราง 13  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
      แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 12 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
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ตาราง 14  ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2   ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

เลขที่ 
คะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 
(E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที ่3 ชุดที่ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 20 20 

1 3 3 2 4 12 9 12 

2 3 3 4 5 15 6 11 

3 4 5 3 5 17 7 16 

4 3 4 4 4 15 7 16 

5 4 4 3 5 16 8 15 

6 4 5 3 4 16 10 17 

7 3 4 3 3 13 9 14 

8 4 4 3 3 14 8 16 

9 2 3 4 4 13 6 15 

10 4 4 3 4 15 7 17 

11 2 4 2 4 12 8 14 

12 3 4 4 2 13 5 14 
13 2 5 4 3 14 6 15 

14 5 5 5 5 20 7 18 

15 5 5 4 5 19 10 19 

16 5 5 3 3 16 8 18 
17 4 5 3 5 17 8 18 
18 3 5 3 5 16 11 17 

19 2 5 4 5 16 12 17 

20 4 4 4 4 16 8 18 

21 4 5 4 4 17 7 17 

22 5 5 4 5 19 9 19 
23 4 5 4 5 18 9 19 

24 5 5 5 5 5 11 17 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
 

เลขที่ 
คะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 
(E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 20 20 

25 4 5 4 5 18 12 19 

26 5 5 5 5 20 12 19 

27 4 5 5 5 19 11 20 

28 5 5 5 5 20 11 18 

29 5 4 4 5 18 13 19 

30 4 4 4 5 17 10 19 

รวม 114 133 112 131 491 265 503 

คะแนนเฉลี่ย 16.37 8.83 16.76 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.85 44.15 83.80 

 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  =  81.85 / 83.80 
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ตาราง 15  ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1/E2   ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
      7 ข้ัน (7E)   
 

เลขที่ 
คะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 
(E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 20 20 

1 3 4 3 3 13 10 15 

2 3 4 4 3 14 6 14 
3 2 3 4 4 13 7 16 

4 4 4 3 4 15 6 17 

5 2 4 2 4 12 8 14 

6 4 4 3 3 14 7 16 

7 3 3 2 4 12 10 12 

8 3 3 4 5 15 7 13 

9 4 5 3 5 17 8 16 

10 3 4 4 4 15 5 16 

11 4 4 3 5 16 7 15 

12 4 5 3 4 16 11 17 

13 2 5 4 4 15 7 15 
14 4 5 3 5 17 9 18 
15 5 5 4 5 19 9 19 

16 5 5 3 4 17 8 18 
17 5 5 5 5 20 8 18 

18 3 5 3 5 16 12 17 

19 4 5 4 5 18 13 19 

20 5 5 5 5 20 10 19 

21 4 5 5 5 19 11 20 

22 5 5 5 5 20 11 19 

23 5 4 4 5 18 12 19 

24 5 4 4 5 18 10 18 
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ตาราง 15  (ต่อ) 
 

เลขที่ 
คะแนนการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 
(E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที ่3 ชุดที่ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 20 20 

25 4 4 4 4 16 6 18 

26 4 5 4 4 17 7 17 

27 5 5 4 5 19 5 19 
28 4 5 4 5 18 8 19 

29 5 5 5 5 20 11 18 

30 3 5 4 5 17 12 17 
รวม 116 134 112 134 496 261 508 

คะแนนเฉลี่ย 16.53 8.70 16.93 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.65 43.50 84.65 

 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  =  82.65 / 84.65 
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ภาคผนวก ค 
- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์   
- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก ( r )  ของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
- ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  จ านวน 40 ข้อ 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

36 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

39 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

40 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 120 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
      ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จ านวน 40 ข้อ 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 17  (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ระดับความคิดเห็น 

ผลรวม ( X) IOC   =   
N
R

 สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

34 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

36 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

37 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

38 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

39 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

40 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

รวม 120 1.00 ใช้ได้ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก ( r )  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
      ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 40 ข้อ 
 

ข้อที่ p r ข้อที่ P r 
1 .59 .58 21 .74 .68 

2 .44 .52 22 .53 .38 

3 .48 .56 23 .46 .56 

4 .36 .36 24 .31 .54 

5 .75 .34 25 .52 .44 

6 .68 .36 26 .50 .36 

7 .37 .54 27 .74 .68 

8 .42 .44 28 .68 .72 

9 .61 .46 29 .48 .68 

10 .44 .48 30 .62 .32 

11 .55 .58 31 .71 .42 

12 .70 .36 32 .43 .58 

13 .36 .52 33 .51 .54 

14 .42 .36 34 .76 .32 

15 .34 .52 35 .64 .36 

16 .45 .66 36 .78 .36 

17 .47 .54 37 .62 .64 

18 .32 .56 38 .28 .52 

19 .58 .48 39 .70 .68 

20 .66 .76 40 .48 .48 

  
ค่าความเชื่อมั่น .87 
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ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี 
      วิจารณญาณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 40 ข้อ 
 

ข้อที่ r ข้อที่ r 
1 .38 21 .36 

2 .56 22 .44 

3 .58 23 .48 

4 .54 24 .54 

5 .44 25 .48 

6 .36 26 .44 

7 .52 27 .38 

8 .52 28 .36 

9 .48 29 .58 

10 .32 30 .48 

11 .42 31 .52 

12 .36 32 .48 

13 .32 33 .56 

14 .36 34 .36 

15 .44 35 .42 

16 .36 36 .48 

17 .34 37 .58 

18 .46 38 .42 

19 .54 39 .48 

20    .52 40 .56 

 
ค่าความเชื่อมั่น .81 
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ภาคผนวก  ง 
- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของกลุ่มทดลองที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เรียนของกลุ่มทดลองที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของกลุ่มทดลองที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของกลุ่มทดลองที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน 
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ตาราง 20  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของกลุ่มทดลอง 
      ท่ี 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(X1) 
หลังเรียน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D1) 

ผลต่าง 
(D1

2) 
D1 - MD1

 (D1 - MD1)
2 

1 12 15 3 9 -3.1 9.61 

2 16 20 4 16 -2.1 4.41 

3 18 21 3 9 -3.1 9.61 

4 15 20 5 25 -1.1 1.21 

5 16 22 6 36 -0.1 0.01 

6 21 26 5 25 -1.1 1.21 

7 13 18 5 25 -1.1 1.21 

8 16 21 5 25 -1.1 1.21 

9 18 26 8 64 1.9 3.61 

10 19 26 7 49 0.9 0.81 

11 22 30 8 64 1.9 3.61 

12 21 28 7 49 0.9 0.81 

13 18 21 3 9 -3.1 9.61 

14 25 34 9 81 2.9 8.41 

15 22 29 7 49 0.9 0.81 

16 23 34 11 121 4.9 24.01 

17 24 32 8 64 1.9 3.61 

18 19 24 5 25 -1.1 1.21 

19 21 27 6 36 -0.1 0.01 

20 23 30 7 49 0.9 0.81 

 382 504 122 830  85.8 

 x 1 = 19.10 x 2 = 25.20 MD1 = 6.10    

 S1 = 3.65 S2 = 5.38     
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ตาราง 21  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของกลุ่มทดลอง  
      ท่ี 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน  
 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(X1) 
หลังเรียน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D2) 

ผลต่าง 
(D2

2) 
D2 - MD2

 (D2 - MD2)
2 

1 13 16 3 9 -3.25 10.56 

2 16 21 5 25 -1.25 1.56 

3 14 18 4 16 -2.25 5.06 

4 19 26 7 49 0.75 0.56 

5 16 18 2 4 -4.25 18.06 

6 15 23 8 64 1.75 3.06 

7 15 19 4 16 -2.25 5.06 

8 17 27 10 100 3.75 14.06 

9 15 21 6 36 -0.25 0.06 

10 20 24 4 16 -2.25 5.06 

11 23 27 4 16 -2.25 5.06 

12 16 21 5 25 -1.25 1.56 

13 17 26 9 81 2.75 7.56 

14 22 31 9 81 2.75 7.56 

15 22 29 7 49 0.75 0.56 

16 21 31 10 100 3.75 14.06 

17 22 30 8 64 1.75 3.06 

18 21 26 5 25 -1.25 1.56 

19 23 28 5 25 -1.25 1.56 

20 24 34 10 100 3.75 14.06 

 371 496 125 901  119.75 

 x 1 = 18.55 x 2 = 24.20 MD2 = 6.25    

 S1 = 3.50 S2 = 5.03     
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ตาราง 22  คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม 
      ทดลองที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(X1) 
หลังเรียน 

(X2) 
ผลต่าง 

(D1) 
ผลต่าง 

(D1
2) 

D1 - MD1 (D1 - MD1)
2 

1 11 15 4 16 -1.05 1.10 

2 16 21 5 25 -0.05 0.00 

3 16 19 3 9 -2.05 4.20 

4 18 22 4 16 -1.05 1.10 

5 17 22 5 25 -0.05 0.00 

6 16 19 3 9 -2.05 4.20 

7 13 17 4 16 -1.05 1.10 

8 15 21 6 36 0.95 0.90 

9 17 23 6 36 0.95 0.90 

10 20 24 4 16 -1.05 1.10 

11 21 26 5 25 -0.05 0.00 

12 18 22 4 16 -1.05 1.10 

13 18 24 6 36 0.95 0.90 

14 20 26 6 36 0.95 0.90 

15 21 25 4 16 -1.05 1.10 

16 25 30 5 25 -0.05 0.00 

17 23 31 8 64 2.95 8.70 

18 19 25 6 36 0.95 0.90 

19 22 28 6 36 0.95 0.90 

20 21 28 7 49 1.95 3.80 

 367 468 101 543  32.90 

 x 1 = 18.35 x 2 = 23.40 MD1 = 5.05    

 S1 = 3.41 S2 = 4.17     
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ตาราง 23  คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม 
      ทดลองที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
 

คนที่ 
ก่อนเรียน 

(X1) 
หลังเรียน 
(X2) 

ผลต่าง 
(D2) 

ผลต่าง 
(D2

2) 
D2 - MD2

 (D2 - MD2)
2 

1 12 18 6 36 0 0 

2 16 21 5 25 -1 1 

3 15 21 6 36 0 0 

4 14 19 5 25 -1 1 

5 16 22 6 36 0 0 

6 18 25 7 49 1 1 

7 16 24 8 64 2 4 

8 17 24 7 49 1 1 

9 16 21 5 25 -1 1 

10 16 19 3 9 -3 9 

11 15 21 6 36 0 0 

12 19 25 6 36 0 0 

13 21 27 6 36 0 0 

14 21 26 5 25 -1 1 

15 24 32 8 64 2 4 

16 21 28 7 49 1 1 

17 23 27 4 16 -2 4 

18 22 26 4 16 -2 4 

19 20 28 8 64 2 4 

20 22 30 8 64 2 4 

 364 484 120 760  40 

 x 1 = 18.20 x 2 = 24.20 MD2 = 6.00    

 S1 = 3.37 S2 = 3.87     
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 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1  และ
กลุ่มทดลองที่ 2  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Independent Sample  ในรูปของผลต่างของคะแนน 
(Difference Score)  มีสูตรดังนี้   
 
 

        t    =   
    -    

    -    

  ; df   =   n1 + n2 - 2 

 

   ซึ่ง        -    
 =    

  
 

  
  

  
 

  
 

 

   และ            =   
     -     

 
      -     

 

       -  
 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

        t    =   
     -     

    
   =   - 0.21 

 

   ซึ่ง        -    
   =    

    

  
  

    

  
 = 0.73 

 

   และ            =    
             

  
  =   5.41 

 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1  และกลุ่มทดลองที่ 2  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ - 0.21 
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 2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของกลุ่มทดลองที่ 1  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 
 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 

         = 
    

 
(  )    – (   ) 

   –  

 

 

         =   
   

    
 

 
         = 12.84 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของกลุ่มทดลองที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ 12.84 
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 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของกลุ่มทดลองที่ 2  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 
 
 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 

         = 
    

 
(  )    – (   ) 

   –  

 

 

         =   
   

     
 

 
         = 11.13 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของกลุ่มทดลองที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ 11.13 
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 4. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1และ
กลุ่มทดลองที่ 2  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Independent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 
 

        t    =   
    -    

    -    

  ; df   =   n1 + n2 - 2 

 

   ซึ่ง        -    
 =    

  
 

  
  

  
 

  
 

 

   และ            =   
     -     

 
      -     

 

       -  
 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

        t    =   
     –     

    
   =   -2.16 

 

   ซึ่ง         -    
   =    

    

  
  

    

  
 = 0.44 

 

   และ            =    
         

  
  =   1.92 

 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1และกลุ่มทดลองที่ 2  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ -2.16 
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 5. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ 1  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 
 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 

         = 
    

 
(  )    – (   ) 

   –  

 

 

         =   
   

    
 

 
         = 17.15 
 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุ่มทดลองที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ 17.15 
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 6. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองที่ 2  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  โดยใช้สถิติ t-test  แบบ Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 
 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 
ปรากฏผล  ดังนี้ 

         t    =    ( )
1n

2D2Dn

D

 -

 -

 

 
 

         = 
    

 
(  )    – (   ) 

   –  

 

 

         =   
   

    
 

 
         = 18.49 
 
 
 จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุ่มทดลองที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  พบว่า  t  มีค่าเท่ากับ 18.49 
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ภาคผนวก จ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 
วิชาประวัติศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  มีค าถามทั้งหมด 40 ข้อ  
ใช้เวลาท าข้อสอบ 60 นาท ี

2. แบบทดสอบฉบับนี้  เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว  จากตัวเลือก  ก,  ข,  ค,  ง  เมื่อเลือกค าตอบใดก็ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  
ลงในกระดาษค าตอบ  ดังตัวอย่าง 

 
ข้อ ก  ข ค ง 
0     

 
ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบใหม่ให้ขีดทับค าตอบเดิม  แล้วจึงเลือกค าตอบใหม่  ดังตัวอย่าง 

 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
3. ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  ถ้าตอบเกินหนึ่งค าตอบหรือไม่ตอบ  ถือว่า

ไม่ได้คะแนนในข้อนั้น 
4. ห้ามขีด  เขียน  ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลหัวกระดาษค าตอบให้เรียบร้อย  แล้วจึงท าข้อสอบ 
6. ถ้ามีข้อสงสัยให้ยกมือถามอาจารย์ผู้คุมสอบ 
7. เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือหมดเวลา  ให้ส่งกระดาษค าตอบพร้อมแบบทดสอบ

ทันที  ที่อาจารย์ผู้คุมสอบ 
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ค าสั่ง   จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดยีว 

 
1. ข้อใดเป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการเลือกกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี  

ก. มีพื้นที่มากพอท่ีจะขยายอาณาเขตได้กวา้งขวาง 
ข. ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาณาจักร  ยากแกก่าร

เข้าโจมต ี
ค. มีแม่น้ าล้อมรอบท าให้ปฺองกันเมอืงและตั้งรับ

ข้าศึกไดง้่าย 
ง. อยู่ใกล้ทะเล  หากสู้ข้าศึกไม่ได้กส็ามารถหนีออก

ทางทะเลไดง้่าย 
 

2. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้อยุธยาสามารถขยายอ านาจได้
อย่างกวา้งขวางคือข้อใด  

ก. ด้านการเมือง  และด้านสังคม 
ข. ด้านเศรษฐกิจ  และดา้นสังคม   
ค. ด้านสังคม  และด้านวัฒนธรรม 
ง. ด้านเศรษฐกิจ  และดา้นการเมือง 

 

3. เหตุผลใดท าให้ประชาชนจากเมืองตา่งๆ อพยพเขา้
มาอาศัยในกรุงศรีอยุธยา  

ก. กษัตริย์ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม 
ข. มีความปลอดภัยสูง  เนื่องจากมีกองทัพที่เข้มแข็ง 
ค. เป็นที่ราบขนาดใหญ่ท่ีมคีวามอดุมสมบูรณ์  

เหมาะแก่การเพาะปลูก 
ง. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม  ท าให้ติดต่อคา้ขาย 

กับชาวตา่งชาติสะดวก 
 

4. การท่ีกรุงศรีอยุธยามีประชากรจ านวนมาก  ท าให้ได้รับ
ประโยชน์ในดา้นใดมากที่สุด   

ก. มีแรงงานดา้นเกษตร  ท าใหก้ารคา้ขายเจริญรุ่งเรอืง 
ข. มีช่างฝีมือจ านวนมาก  ท าให้ศิลปวัฒนธรรม

เจริญขึ้นอยา่งรวดเรว็ 
ค. สามารถพฒันารูปแบบการปกครองแบบเฉพาะ

ของกรุงศรีอยุธยาได ้
ง. สามารถเกณฑ์ไพร่พลมาเป็นทหารได้จ านวนมาก  

ท าให้กองทัพมีความเขม้แขง็ 

5. แม้วา่พระมหากษตัริย์ในสมยัอยุธยาทรงมีอ านาจ
สูงสุด  แต่ก็ถูกจ ากัดดว้ยสิ่งใด  

ก. กฎมณเฑียรบาล 
ข. โบราณราชประเพณ ี
ค. ความเป็นธรรมราชา 
ง. อ านาจของกษัตรยิ์เมืองที่ยิง่ใหญ่กว่า 

 

6. ข้อใดคือหลักการส าคัญของการปฏิรูปการปกครอง       
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

ก. แบ่งอ านาจ 
ข. ถ่วงดุลอ านาจ 
ค. กระจายอ านาจ 
ง. รวมอ านาจสู่ศูนย์กลาง 

 

7. ข้อใดคือการแก้ไขปัญหาการแย่งชงิอ านาจระหว่าง
เมืองลูกหลวงกับราชธานี  

ก. ตั้งสมุหกลาโหมและสมุหนายก 
ข. ตั้งเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวา 
ค. การใหก้ษตัริย์มีก าลังกองทัพส่วนพระองค์ 
ง. ตรากฎหมายลงโทษผู้ก่อการกบฏอย่างรุนแรง 

 

8. หากสังคมในอยุธยาไม่มีการก าหนดศักดินา  สภาพ
บ้านเมืองจะเป็นเช่นไร 

ก. พระเจ้าแผ่นดินควบคุมขุนนางไมไ่ด้ 
ข. มูลนายไม่สามารถบังคับให้ไพร่มาเกณฑ์แรงงาน 
ค. บ้านเมืองวุ่นวาย  เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุม 
ง. ไพร่จะได้รับสิทธิและหน้าที่น้อยลงกวา่เดมิ  

เพราะไม่มกีารก าหนดทีช่ัดเจน 
 

9. หน้าที่ของราชทูตปัจจุบันเปรียบเทียบได้กับ
หน่วยงานใดในจตุสดมภ์สมัยอยธุยา  

ก. กรมวงั    
ข. กรมนา  
ค. กรมคลัง     
ง. กรมเวียง 
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10. ถ้าขุนนางในสมัยอยุธยากระท าผิด  จะได้รับการลงโทษ
เช่นไร 

ก. บทลงโทษรุนแรงมากกว่าไพร่  เพราะศักดินา
มากกวา่  

ข. บทลงโทษรุนแรงน้อยกว่าไพร่  เพราะศักดินา
มากกวา่  

ค. ไม่ต้องรับโทษ  เพราะให้ไพร่ในสังกัดของตน
รับโทษแทนได้ 

ง. บทลงโทษเทียบเทา่กับไพร่  เพราะไม่ได้ใช้
ศักดินามาเป็นตวัก าหนดโทษ 

 

11. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่พระคลังสินค้าในสมยัอยุธยา
ได้ถูกต้องที่สุด  

ก. ดูแลการคา้ภายในประเทศ 
ข. เก็บรักษาสินคา้ทุกประเภท 
ค. ท าการค้าขายกับพ่อค้าชาวจีน 
ง. ควบคมุ  ตรวจตราสินคา้เขา้ - สินค้าออก 

 

12. หน้าที่ของพระคลังสินคา้เปรียบได้กับบุคคลใด 
ก. นายหน้า    
ข. เจ้าของสินคา้ 
ค. พ่อค้าคนกลาง 
ง. เจ้าหน้าที่จดัเก็บภาษ ี

 

13. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ
ก่อให้เกิดผลที่ส าคัญอยา่งไร 

ก. อาณาจักรใกล้เคยีงยอมสวามิภกัดิ์ 
ข. เกิดการแยง่ชงิอ านาจทางการเมอืง 
ค. ท าให้ขุนนางมีอ านาจเขม้แข็งมากขึ้น 
ง. ท าให้ชนชั้นใต้ปกครองต่อรองผลประโยชน์กับ

ชนชั้นปกครอง 
 

14. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการตดิต่อกับ
ต่างประเทศ 

ก. ศาสนาคริสต ์
ข. ระบบเงินตรา 
ค. การขยายที่ดินท ากิน 
ง. ภาษาและวัฒนธรรม 

15. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดทีท่ าให้เศรษฐกิจอยุธยา
ตอนปลายตกต่ า 

ก. พ่อค้าต่างชาติไม่ชอบระบบผูกขาดสินค้าของไทย 
ข. ความวุ่นวายทางการเมืองภายในและการต่อต้าน

ชาตติะวันตก 
ค. เกิดสงครามในทวีปยุโรปท าใหก้ารค้าขายกับ

ชาวตะวันตกลดน้อยลง 
ง. ท าศึกกับพม่าจึงต้องสะสมเสบยีงช่วยกองทัพ  

ไม่สามารถน ามาคา้ขายได้ 
 

16. การหล่ังน้ าสิโนทกถือวา่เป็นการประกาศอิสรภาพได้
อย่างไร 

ก. ความเชื่อทางไสยศาสตร์  ในการปฺองกันศัตรู
รุกราน 

ข. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  เพื่อประกาศให้ทราบ
ว่าตนได้หลุดพ้นจากพันธนาการแล้ว 

ค. ประกอบพิธีตามความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ - ฮินดู  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กองทัพ  

ง. เพื่อบอกกล่าวให้พระธรณีช่วยมาเป็นพยาน       
ในการกระท าของตน  ตามความเชื่อศาสนาพุทธ 

 

17. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ท าให้เสยีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  
ก. ไพร่พลขาดความพร้อมในการท าสงคราม  
ข. ทหารพม่ามีจ านวนมากและมคีวามเขม้แขง็ 
ค. พม่าเปล่ียนแผนยุทธศาสตร์ใหม่  โดยใชว้ิธี

ตัดก าลังหัวเมืองต่างๆ  
ง. ผู้น าของอยุธยาไมเ่ข้มแขง็และเกดิการแย่งชงิ

อ านาจของชนชั้นปกครอง 
 

18. เพราะเหตใุดพระยาตาก (สิน) จึงเลือกเมอืงจันทบุรี
เป็นฐานท่ีมั่นในการเตรียมการกอบกู้เอกราช  

ก. ห่างไกลจากกองทัพพมา่ 
ข. มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล   
ค. มีก าลังทหารท่ีมีความพร้อมรบ 
ง. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
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19. พระยาตากเลือกใช้เส้นทางใดในการรบกับพมา่  
และเพราะเหตุใด  

ก. เส้นทางบก  เพราะมคีวามช านาญในเส้นทาง 
ข. เส้นทางน้ า  เพราะพมา่ไม่มกีองก าลังทหารเรือ 
ค. เส้นทางบก  เพราะสามารถกวาดต้อนกองก าลังได้ 
ง. เส้นทางน้ า  เพราะเป็นเส้นทางที่มีความปลอดภัย

มากที่สุด 
 

20. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการย้ายราชธานี
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ก. ข้าศึกรูเ้ส้นทางการเข้าโจมตีกรงุศรีอยุธยา
เป็นอย่างด ี

ข. กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ าล้อมรอบ  ยากต่อการ
ปฺองกันข้าศกึ 

ค. กรุงศรีอยุธยาขาดพื้นที่ท่ีอดุมสมบูรณ์และใช้
เวลาในการฟ้ืนฟูนาน 

ง. กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขนาดใหญ่และถูกท าลาย
จนยากแก่การบูรณะ 

 

21. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ส าคัญที่สุดในการเลือกกรงุธนบุรี
เป็นราชธานีแห่งใหม่  

ก. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
ข. เป็นเมืองขนาดเล็ก  เหมาะแก่การปฺองกันเมือง 
ค. เป็นศูนย์กลาง  สามารถเรยีกก าลังพลจาก

เมืองต่างๆ ได้งา่ย 
ง. มีอาณาเขตติดทะเล  สะดวกต่อการขยาย

เศรษฐกิจและการค้า 
 

22. การศึกครัง้ใดของพระเจา้กรงุธนบุรีท่ีถือเป็นการได้
อิสรภาพคืนจากพม่าหลังจากเสยีกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  

ก. ศึกอะแซวุ่นกี ้
ข. ชนะพม่าที่บางกุ้ง 
ค. รบกับพม่าที่เมืองพชิัย 
ง. ศึกสุกี้พระนายกองทีค่่ายโพธิ์สามต้น 

 
 

23. กรุงธนบุรีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งหนัก  
เนื่องจากสาเหตใุดเป็นหลัก  

ก. ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล 
ข. หนูระบาด  กัดกินต้นข้าวชาวบา้น 
ค. โจรผู้ร้ายปล้นสะดมพ่อคา้และราษฎร 
ง. ประชาชนหลบซ่อนไมก่ล้าออกมาท านา 

 

24. ข้อใดเป็นวธิีแก้ปัญหาเศรษฐกิจสมัยธนบุรีท่ีตรง
ประเด็นน้อยที่สุด  

ก. ปรับพ้ืนท่ีให้เป็นทะเลตม 
ข. เกณฑ์ขา้ราชการท านาปรงั 
ค. ขยายอาณาจักรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีท านา 
ง. สละพระราชทรัพย์เพื่อซื้อข้าวสารจาก

ชาวต่างชาต ิ
 

25. อุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานดา้นศิลปะสมัย
ธนบุรีตรงกับข้อใด  

ก. อยู่ในชว่งขยายอาณาจกัร 
ข. ช่างฝีมือถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร 
ค. วัสดุอุปกรณ์งานชา่งถูกพมา่เผาท าลาย 
ง. เน้นการขยายพื้นท่ีเกษตรมากกวา่ฟื้นฟูศิลปะ 

 

26. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ไดถู้กต้อง  
 

 
 

ก. 1  3  2  4   
ข. 2  1  3  4  
ค. 3  4  1  2   

ง. 4  3  2  1 
 
 
 

1)  ยึดเมืองจันทบุรี 
2)  ปราบชุมนุมตา่งๆ  
3)  สถาปนากรุงธนบุรเีป็นราชธานี 
4)  น าพระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์ 
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27. เหตกุารณ์ใดเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏ
พระยาสรรค์  

ก. ราษฎรก่อการจลาจล 
ข. พม่าเขา้โจมตีกรุงธนบุรี   
ค. ปล้นจวนพระยาอินทรอภัย  เพื่อล้างแค้น 
ง. พระเจ้ากรุงธนบุรีถกูส าเรจ็โทษดว้ยท่อนจันทร ์

 

28. ข้อใดเป็นผลทางอ้อมที่ไดจ้ากการท าสงครามกับล้านชา้ง  
ก. อาณาจักรอื่นขอสวามิภักดิต์่อไทย 
ข. เกณฑ์แรงงานมาช่วยท าเกษตรได้มากขึ้น 
ค. อาณาจักรธนบุรีมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น 
ง. อันเชิญพระแก้วมรกตมาประดษิฐานที่กรุงธนบุรี 

 

29. เพราะเหตุใดจงึต้องสร้างพระราชวังให้มีความอลังการ  
ก. แสดงถงึพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 
ข. แสดงถงึความมั่งคัง่ทางเศรษฐกจิของบา้นเมือง 
ค. เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะทูตจากประเทศต่างๆ 
ง. การให้ความเคารพพระมหากษัตริย์ดั่งสมมติเทพ 

 

30. ข้อใดคือวตัถุประสงค์ของการปกครองระบบเจ้าขุน
มูลนายในสังคมไทย 

ก. เพื่อการจัดเก็บภาษแีละควบคุมแรงงานไพร่
อย่างมีระบบ 

ข. ควบคมุมูลนายไมใ่ห้มีไพร่มากเกนิไป  เพราะ
อาจก่อการกบฏได ้

ค. สะดวกต่อการเกณฑค์นออกรบในยาม
สงครามและการใช้แรงงานในเวลาปกติ 

ง. เพื่อการควบคุมไพร่และมูลนายไม่ให้ก่อการกบฏ  
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเกณฑ์ก าลัง
แรงงานทั้งยามปกติและยามสงคราม 

 

31. ระบบใดแสดงให้เห็นว่าก าลังคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศในสมยัอยธุยา  

ก. ระบบไพร่ 
ข. ระบบศักดินา 
ค. ระบบอุปถัมภ์ 
ง. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 

32. ท าไมในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงนิยมสร้างพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง 

ก. คติความเชื่อว่า  พระมหากษัตริยท์รงด ารงอยู่
ในฐานะเทวราชา 

ข. แสดงความเด่นชัดในพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริยย์ิ่งขึ้น 

ค. ต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในการ
สร้างพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ง. หลังจากผนวกสุโขทัยรวมกับอยธุยาแล้ว            
จึงได้รับอิทธิพลการสร้างพระพุทธรูปมาดว้ย 

 

33. เพราะเหตใุดในแต่ละสมัยจึงต้องมกีารสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

ก. แสดงถงึความคิดความเชื่อ 
ข. แสดงถงึความสามารถของช่างฝีมือ 
ค. แสดงถงึความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร 
ง. แสดงถงึทรัพยากรที่สามารถน ามาสร้างสรรค์

งานไดใ้นสมัยนั้น 
 

34. ข้อใดแสดงถึงการอนุรักษ์ภูมปิัญญาที่เหมาะสมที่สุด  
ก. ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย 
ข. พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ค. จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาประจ าชุมชน 
ง. เชิญครูภูมิปัญญามาถา่ยทอดความรู้ใน

โรงเรียน 
 

35. การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทัง้ในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรีส่งผลทางอ้อมอยา่งไรในปจัจุบัน  

ก. เป็นแบบอย่างการสร้างงานศิลปกรรม 
ข. ส่งเสริมการท่องเทีย่วจากชาวตา่งชาต ิ
ค. เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ง. แหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ

ศิลปกรรม 
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36. พระราชกรณียกิจที่ท าให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้รับสมัญญานาม "มหาราช"  คือข้อใด  

ก. การปราบปรามชมุนุมตา่งๆ  
ข. การกอบกูเ้อกราชจากพม่าได้ส าเร็จ 
ค. ความสามารถในการรบและการทหาร  
ง. สถาปนากรงุธนบุรีและสร้างความเป็นปึกแผ่น

ของอาณาจกัร 
 

37. ข้อใดจับคูค่วามสัมพันธ์ไม่ถกูต้อง 
ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  -  ปรับปรุงการ

ปกครองบา้นเมือง 
ข. สมเด็จพระเพทราชา  -  กวาดลา้งอิทธิพลของ

ฝรั่งเศสออกจากอยุธยา 
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  -  ประกาศ

อิสรภาพไม่ขึ้นกับกรุงหงสาวดี 
ง. สมเด็จพระศรีสุริโยทัย  -  ขับช้างขวางข้าศึก

เพื่อรักษาชวีิตของพระสวามี 
 

38. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรม - 
ราโชบายในการรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ
บ้านเมืองเทียบไดก้ับพระมหากษัตริย์พระองคใ์ดในสมยั
อยุธยา  

ก. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ค. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ง. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. วีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย  เมื่อครั้ง
สงครามยุทธหัตถ ี แสดงถึงคุณธรรมในด้านใด  

ก. ความซื่อสัตย์สุจริต 
ข. ความอดทนและมวีินัย 
ค. ความรับผิดชอบต่อหนา้ที ่
ง. ความกล้าหาญและเสียสละ 

 

40. บุคคลใดปฏิบัติตนตามแบบอย่างของสมเด็จ           
พระนารายณม์หาราช  

ก. รจนาตัง้ใจเรียนหนงัสือเพื่อพ่อและแม่ 
ข. ณัฐพลเป็นหัวหน้าห้องที่เพื่อนทุกคนรัก 
ค. สุธีร์พูดให้สุวิมลและสุมาลีเลิกทะเลาะกัน  
ง. เอกสิทธิ์ฝึกซ้อมมวยจนเป็นแชมป์ของ

โรงเรียน 
 
 

--------------------------------------------------------- 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้  ใช้วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีค าถามทั้งหมด   
40 ข้อ  ใช้เวลาท าข้อสอบ 60 นาท ี

2. แบบทดสอบฉบับนี้  เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียว  จากตัวเลือก  ก,  ข,  ค,  ง  เมื่อเลือกค าตอบใดก็ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (X)  
ลงในกระดาษค าตอบ  ดังตัวอย่าง 

 
ข้อ ก  ข ค ง 
0     

 
ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบใหม่ให้ขีดทับค าตอบเดิม  แล้วจึงเลือกค าตอบใหม่  ดังตัวอย่าง 

 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

 
3. ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  ถ้าตอบเกินหนึ่งค าตอบหรือไม่ตอบ  ถือว่า  

ไม่ได้คะแนนในข้อนั้น 
4. ห้ามขีด  เขียน  ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลหัวกระดาษค าตอบให้เรียบร้อย  แล้วจึงท าข้อสอบ 
6. ถ้ามีข้อสงสัยให้ยกมือถามอาจารย์ผู้คุมสอบ 
7. เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือหมดเวลา  ให้ส่งกระดาษค าตอบพร้อมแบบทดสอบ

ทันที  ที่อาจารย์ผู้คุมสอบ 
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ค าสั่ง   จงใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ    
 
สถานการณ์ที่ 1  ใช้ตอบค าถามข้อ 1-4 
 

 
 
1. ประเด็นส าคัญของสถานการณ์คือข้อใด  

ก. ความไม่เสมอภาคของบุคคล 
ข. คนไทยยึดติดกับคติความเชื่อด้ังเดิม 
ค. พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 
ง. การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

2. การบริหารบ้านเมืองที่เปรียบได้กับอุบะที่แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวคือข้อใด  
ก. อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่พระมหากษัตริย์ 
ข. การบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ค. ความมั่นคงทางการเมืองขึ้นอยู่กับความสามัคคีของคนในชาติ 
ง. การไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท าให้ประเทศล้าหลัง 

3. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ผลกระทบที่ตามมาจะเป็นเช่นไร  
ก. พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ลดลง 
ข. ความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคนในสังคม 
ค. ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศได้อย่างเต็มที่ 
ง. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไป 

4. ข้อใดเป็นข้อสรุปที่สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด  
ก. คนไทยเคารพรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ข. พระมหากษัตริย์มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ค. ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ง. รูปแบบการปกครองเป็นเครื่องก าหนดสิทธิของคนในชาติ 

การที่คนจะมีความเสมอภาค  มีสิทธิ  และมีโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรในโลกได้เท่า เทียมกัน  
เป็นสิ่งท่ีตรงข้ามกับคติความเชื่อ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และความจริงที่ปรากฏอยู่ในสมัยนั้น  อีกทั้ง  
การปกครองท่ีพระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศเพียงพระองค์เดียว  ข้าราชการ
หรือผู้อยู่ใต้ปกครองไม่มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอความความคิดเห็นหรือโต้แย้ง  ท าได้เพียงปฏิบัติ
ตามค าสั่งเท่านั้น  ดังที่พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ทรงอุปมาการบริหารบ้านเมืองแบบนี้ว่า “--เหมือนอุบะ
ที่แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นเดียว--”   
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สถานการณ์ที่ 2  ใช้ตอบค าถามข้อ 5-8 
 

 
 
5. ประเด็นส าคัญของสถานการณ์คือข้อใด  

ก. การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ข. การชุมนุมในที่สาธารณะ 
ค. ความชัดเจนของกฎหมาย 
ง. การออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ 

6. ข้อความใดต่อไปนี้สอดคล้องกับสถานการณ์น้อยที่สุด  
ก. ผู้ชุมนุมปิดสนามบินขับไล่รัฐบาล 
ข. ผู้ชุมุนมเดินขบวนประท้วงรัฐบาลตามท้องถนน 
ค. ผู้ชุมนุมยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟฺาถ่านหิน 
ง. ผู้ชุมนุมเผาสถานที่ส าคัญเพราะไม่พอใจการสลายการชุมนุม 

7. สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดของสถานการณ์คือข้อใด  
ก. เกิดความแตกแยกในประเทศมากขึ้น 
ข. ประกาศใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการชุมนุม 
ค. ประชาชนสนใจและมีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้น 
ง. ทุกคนต่างอ้างเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ 

8. จากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่าอย่างไร   
ก. การชุมนุมต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ข. เกิดการชุมนุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ค. การชุมนุมเกิดจากความต้องการปกปฺองแผ่นดินไทย 
ง. ประชาชนสามารถชุมนุมได้ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

 
 
 

กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ  อาจเป็นหนึ่งในกฎหมายที่อาจจะออกมาประกาศใช้
ในสังคมไทยได้ด้วยความล าบากยากเย็นฉบับหนึ่งก็ว่าได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมือง
ประสบกับปัญหาการชุมนุมในที่สาธารณะชนิดที่ไม่เคยว่างเว้นตลอดเวลาที่ผ่านมา  จนอาจ
ก่อให้เกิดค าถามว่า  การชุมนุมในที่สาธารณะที่ฝูายหนึ่งอ้างความชอบธรรมด้วยเหตุผลที่ต้องการ
ปกปฺองผืนแผ่นดินไทยจึงต้องจัดชุมนุมและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่รัฐไม่สามารถเข้ามาก้าวล่วงได้ 
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สถานการณ์ที่ 3  ใช้ตอบค าถามข้อ 9-12 
 

 
 
9. ประเด็นปัญหาที่ส าคัญชองสถานการณ์คือข้อใด  

ก. ประชาชนเดือดร้อน 
ข. การทุจริตในการเลือกต้ัง 
ค. ประเทศชาติขาดการพัฒนา 
ง. ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

10. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง  
ก. ถ้าเราขายเสียงเท่ากับเรายอมขายชาติ 

ข. หยุดขายเสียง  เพื่อพัฒนาชาติให้ก้าวไกล 

ค. ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง   
ง. สุดท้ายประเทศชาติก็ล่มจม  ประชาชนก็เดือดร้อน 

11. ถ้าไม่เกิดการขายเสียงขึ้น  ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร  
ก. ประเทศชาติพัฒนา 
ข. คนดีเข้าไปท าหน้าที่ในสภา 
ค. ผู้แทนฯ มาจากเสียงของคนส่วนใหญ่ 
ง. กระบวนการประชาธิปไตยประสบผลส าเร็จ 

12. ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์  
ก. เลือกคนที่รัก  เลือกพรรคที่ชอบ 
ข. เลือกคนดีเข้าสภา  ชาติก้าวหน้า  ชาวประชาสุขใจ 
ค. ชาติประเทศชาติจะพัฒนา  ถ้านักการเมืองไม่โกงกิน 
ง. ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิด  ใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรม  

 
 
 

การเลือกต้ังเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยแบบทางอ้อม  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เลือกตัวแทนของตนเข้ามาด ารงต าแหน่งต่างๆ ทางการเมือง  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิใน
การเลือกต้ัง  เลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปท าหน้าที่แทนเราในสภา  ถ้าเรายอมขายเสียงเท่ากับเรายอมขาย
ชาติ  เปิดโอกาสให้คนชั่วเข้าไปโกงกินประเทศ  สุดท้ายประเทศก็ล่มจม  ประชาชนก็เดือดร้อน   

หยุดขายเสียง !!! เพื่อพัฒนาชาติให้ก้าวไกล   
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สถานการณ์ที่ 4  ใช้ตอบค าถามข้อ 13-16 
  

 
 
13. ประเด็นปัญหาที่ส าคัญชองสถานการณ์คือข้อใด  

ก. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
ข. พื้นที่ชายฝั่งทะเลจมหาย 
ค. อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้น 
ง. ภาวะขาดแคลนอาหารและน้ าด่ืม 

14. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง  
ก. ภาวะโลกร้อนท าให้มนุษย์ลดลง 
ข. ภาวะโลกร้อนท าให้สัตว์สูญพันธ์ 
ค. ภาวะโลกร้อนท าให้แผ่นดินลดลง 
ง. ภาวะโลกร้อนท าให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง 

15. ถ้าทุกคนร่วมมือกันไม่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร  
ก. ธรรมชาติเกิดความสมดุล 
ข. สัตว์ที่ปรับตัวได้แล้วจะตาย 
ค. ไม่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ง. เกิดวิกฤตการณ์เกี่ยวกับอุณหภูมิ   

16. ข้อสรุปท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์คือข้อใด  
ก. สัตว์ที่ปรับตัวได้จะไม่สูญพันธุ์ 
ข. พื้นที่บางแห่งจะจมหายกลายเป็นทะเล 
ค. ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ง. การท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

ภาวะโลกร้อน  เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศ  ท าให้อุณหภูมิ
ภายในโลกสูงขึ้น  เป็นเหตุให้ฤดูกาลเปลี่ยนไป  ส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  สิ่งมีชีวิต
ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้  จะค่อยๆ ลดจ านวนลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุด  
ส าหรับผลต่อมนุษย์  พบว่า  พื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดังเดิม  ท าให้
เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและน้ าด่ืม  แต่บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหนัก เนื่องจากฝนตก
รุนแรงขึ้น  อีกทั้ง  อุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้น้ าแข็งขั้วโลกละลาย  ปริมาณน้ าทะเลจึงเพิ่มขึ้น  ส่งผล
ให้ชายฝั่งทะเลบางพื้นที่จมหายไป 
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สถานการณ์ที่ 5  ใช้ตอบค าถามข้อ 17-20 
 

 
 
17. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มากท่ีสุดคือข้อใด  

ก. คุณภาพชีวิตมนุษย์ย่ าแย่ 
ข. ทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรม 
ค. ธรรมชาติถูกมนุษย์ท าลายเพิ่มขึ้น  
ง. มนุษย์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

18. ข้อความใดต่อไปนี้สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด  
ก. มนุษย์กับธรรมชาติเป็นสิ่งคู่กัน 
ข. สิ่งแวดล้อมถูกท าลายเพราะมนุษย์ 
ค. ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ง. สิ่งอ านวยความสะดวกท าให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

19. สมมติฐานในข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด  
ก. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลายจนหมดไป 
ข. เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้อ านวยความสะดวกมากขึ้น 
ค. เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต 
ง. มนุษย์หวนกลับมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

20. ข้อสรุปท่ีดีที่สุดของสถานการณ์นี้คือข้อใด  
ก. มนุษย์เพิ่มขึ้น  จึงใช้ทรัพยากรมากขึ้น 
ข. ภัยธรรมชาติรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ค. ทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติร่วมกัน   
ง. เทคโนโลยีท าให้มนุษย์สะดวกสบาย  แต่ธรรมชาติกลับถูกท าลาย 

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมีแนวโน้มถูกท าลายเพิ่มมากขึ้น   ในขณะเดียวกัน
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมกลับเพิ่มมาแทนมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันจ านวนประชากรมนุษย์
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมาก
ข้ึน  ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ  เช่น  ปัญหา
การแปรปรวนของภูมิอากาศโลก  การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ  ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้น   มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์  ดังนั้น  ทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน  โดยศึกษาถึง
ลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการปฺองกันเพื่อแก้ปัญหา 
 



191 
 

สถานการณ์ที่ 6  ใช้ตอบค าถามข้อ 21-24 
 

 
 
21. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มากท่ีสุดคือข้อใด  

ก. เกิดไฟปูา 
ข. พื้นที่ปูาลดลง 
ค. สัตว์ปูาสูญพันธุ์ 
ง. ไฟปูาขยายตัวเป็นวงกว้าง 

22. “ ภัยแล้งกับไฟปูาเป็นสิ่งคู่กัน ” เหตุผลใดเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้หลักการน้ีเป็นจริง  
ก. มีลมพัดท าให้ไฟลุกไหม้เร็ว 
ข. มีใบไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 
ค. ฤดูแล้งอากาศแห้งจะท าให้ไฟติดดี 
ง. เกิดการเสียดสีของกิ่งไม้ท าให้ไฟติด 

23. เมื่อเกิดไฟไหม้แล้ว  เหตุการณ์ใดจะเกิดเป็นอันดับต่อไป  
ก. พื้นที่ปูาลดลง 
ข. พื้นที่ปูาไม่อุดมสมบูรณ์  
ค. สัตว์ปูาหายากลดจ านวนลง 
ง. เปลี่ยนพื้นที่ปูาเป็นที่ดินท ากิน 

24. ข้อใดคือข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้  
ก. พื้นที่ประสบภัยแล้งมักจะเกิดไฟปูา 
ข. ไฟปูาท าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. วิธีปฺองกันไฟปูาที่ดีที่สุดคือการท าแนวกันไฟ 
ง. ไฟปูาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะชาวบ้านจุดไฟเพื่อล่าสัตว์   

 
 
 
 

 “ภัยแล้งกับไฟปูาเป็นสิ่งคู่กัน”  ในช่วงฤดูแล้ง  พื้นที่ปูาทางภาคเหนือจะเสี่ยงต่อการเกิด      
ไฟปูา  ในแต่ละครั้งไฟจะไหม้กินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร  ส่งผลกระทบให้พื้นที่ปูาลดลง  สัตว์ปูา
หายากลดจ านวนลง  บางชนิดก็เริ่มสูญพันธุ์  วิธีการปฺองกัน  คือ  การท าแนวกั้นไฟ  และรณรงค์
ไม่ให้ชาวบ้านจุดไฟเพื่อล่าสัตว์   
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สถานการณ์ที่ 7  ใช้ตอบค าถามข้อ 25-28 
 

 
   
25. จากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดปัญหาใด  

ก. โรงไฟฟฺาก่อให้เกิดมลพิษ 
ข. การใช้พลังงานไฟฟฺาอย่างสิ้นเปลือง  
ค. การผลิตไฟฟฺาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ง. นโยบายรณรงค์ให้ประหยัดไฟใช้ไม่ได้ผลในประเทศไทย 

26. ข้อใดกล่าวถึงข้อคิดเห็น  
ก. รัฐบาลรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดไฟ 
ข. ประชาชนต้องการใช้ไฟฟฺาเพิม่ขึ้นทุกวัน 
ค. โรงไฟฟฺาท าให้เกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ 
ง. การสร้างโรงไฟฟฺาไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

27. สมมติฐานของปัญหานี้คืออะไร  
ก. มลพิษจะไม่เกิดถ้าไม่สร้างโรงไฟฟฺา 
ข. การประหยัดไฟจะช่วยอนุรักษ์พลังงาน 
ค. โรงไฟฟฺาท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อน 
ง. รัฐบาลควรสร้างโรงไฟฟฺาให้เพียงพอต่อความต้องการ 

28. จากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่าอย่างไร   
ก. ประชาชนยังใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองต่อไป 
ข. รัฐบาลแก้ปัญหาพลังงานด้วยการสร้างโรงไฟฟฺา 
ค. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟฺาอย่างมหาศาล 
ง. การแก้ปัญหาพลังงานไม่สามารถท าได้ด้วยวิธีเดียว 

 
 

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟฺาอย่างมหาศาล  ก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้  รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่หลากหลาย  มีนโยบายรณรงค์ให้
ประหยัดไฟแต่ปริมาณการใช้ไฟฟฺาก็ไม่ได้ลดลง  มีการสร้างโรงไฟฟฺาขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่
เพียงพอ  แต่กลับสร้างมลพิษให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง  ท าให้เกิดโรคติดต่อทางเดิน
หายใจ   
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สถานการณ์ที่ 8  ใช้ตอบค าถามข้อ 29-32 
 

 
 
29. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มากท่ีสุดคือข้อใด  

ก. ปัญหาครอบครัว 
ข. ปัญหาการท าแท้ง 
ค. ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ง. ปัญหาการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา 

30. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหา  
ก. ความอยากรู้อยากลอง 
ข. ขาดการคุมก าเนิดที่ถูกวิธี 
ค. ขาดการปฺองกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
ง. ขาดความรู้ในการปฺองกันการต้ังครรภ์ 

31. จากสถานการณ์ดังกล่าว  ปัญหาท่ีตามมาคือข้อใด 
ก. ปัญหาสังคม 
ข. การท าแท้งเถื่อน 
ค. เด็กที่เกิดมามีปมด้อย 
ง. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

32. ข้อใดคือข้อสรุปที่ดีที่สุดของสถานการณ์น้ี  
ก. สังคมไทยไม่ยอมรับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
ข. ควรส่งเสริมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอย่างจริงจัง 
ค. การมีคลินิกท าแท้งเป็นทางเลือก  ท าให้วัยรุ่นกล้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปฺองกัน 
ง. ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเกิดจากการขาดความรักและเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

 
 

 

ข้อมูลจากงานวิจัยหลายแห่ง  พบว่า  การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจ านวนมากเป็นการต้ังครรภ์ที่ไม่
ต้ังใจ  เกิดจากการไม่ได้ปฺองกันการต้ังครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 4  ของวัยรุ่น 
ที่ท าแท้งเป็นวัยรุ่นที่ท าแท้งซ้ า  และมีวัยรุ่นเพียง 1 ใน 3  เท่านั้นที่มีปฺองกันและคุมก าเนิดทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์  โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฺองกันการต้ังครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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สถานการณ์ที่ 9  ใช้ตอบค าถามข้อ 33-36 
 

 
 
33. ข้อใดคือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้มากที่สุด  

ก. การโกหกพ่อแม่ 
ข. การเก็บตัวเงียบในห้อง 
ค. การไม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด 
ง. การเล่นอินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม 

34. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียน  
ก. เคนได้รับคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญ 
ข. เคนโกหกแม่ว่าอาจารย์ให้ท ารายงาน 
ค. เคนเก็บตัวในห้องเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
ง. เคนใช้อินอินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับเด็กวัยอย่างเขาเลย 

35. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  
ก. จ ากัดเวลาใช้คอมพิวเตอร์ 
ข. หลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ 
ค. สอบถามครูว่ามีการบ้านหรือไม่ 
ง. วางคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสายตาผู้ปกครอง 

36. ข้อสรุปที่ดีที่สุดส าหรับสถานการณ์คือข้อใด  
ก. อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษ 
ข. อินเทอร์เน็ตมีแต่สิ่งที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
ค. ผู้ปกครองต้องดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็ก 
ง. เด็กมีความอยากรู้สิ่งใหม่จากอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ 

 

 
 

หลังจากได้รับคอมพิวเตอร์เป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อและแม่   “เคน”  เด็กชายวัย 13 ปี         
เริ่มเก็บตัวในห้อง  เมื่อแม่ถามว่าท าอะไรอยู่  เขามักจะตอบว่าอาจารย์ที่โรงเรียนให้หาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อท ารายงาน  แต่ที่แท้จริงแล้ว  เคนได้ท่องโลกไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย
อย่างเขาเลย  เขาจดจ่ออยู่กับเกมที่ใช้ความรุนแรง  ภาพโป  และการเข้าไปในห้องสนทนา  พูดคุยใน
เรื่องที่ไร้สาระและไม่เหมาะสม 
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สถานการณ์ที่ 10  ใช้ตอบค าถามข้อ 37-40 
 

 
 
37. จากสถานการณ์เกิดจากปัญหาใด  

ก. อาหารเน่าเสียง่าย 
ข. การเก็บอาหารถูกวิธี 
ค. อาหารเสื่อมคุณภาพ 
ง. อาหารมีสารปนเปื้อน 

38. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
ก. สารฟอร์มาลีนใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติก 
ข. ผู้ขายใช้ฟอร์มาลีนชุบในอาหารสด เช่น อาหารทะเลและเนื้อสัตว์ 
ค. การใช้ฟอร์มาลีรักษาความสดของอาหารเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ง. การตรวจอาหารจะช่วยลดปริมาณการใช้สารฟอร์มาลีนให้น้อยลง  

39. สมมติฐานของปัญหานี้คืออะไร 
ก. ฟอร์มาลีนใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติก 
ข. ฟอร์มาลีนมีอันตรายต่อการท างานของตับ หัวใจ 
ค. คนขายมักใช้ฟอร์มาลีนชุบอาหารสดเพื่อให้เก็บได้นาน 
ง. ไม่มีการตรวจหาสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารอย่างจริงจัง 

40. จากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่าอย่างไร  
ก. ฟอร์มาลีนเป็นผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการดองศพ 
ข. ฟอร์มาลีนเป็นสารที่ใช้คงสภาพความสดของอาหาร  
ค. ฟอร์มาลีนที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
ง. การตรวจหาสารฟอร์มาลีนท าได้ยาก  เพราะเป็นของเหลวและไม่มีสี 

 
 

โดยส่วนใหญ่แล้ว  อาหารสดมักมีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนซึ่งท าให้เก็บได้นานกว่าการแช่
น้ าแข็ง  ฟอร์มาลีนเป็นของเหลวใส  ไม่มีสี  และมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว  ซึ่งใช้ในการผลิตเคมีภัณฑ์ 
พลาสติก  และสิ่งทอ  เมื่อน าฟอร์มาลีนมาผสมในอาหารจะคงความสดไม่เน่าเสียง่าย  เก็บรักษาได้
นานขึ้น  แต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  มีพิษเฉียบพลัน  คือ  ปวดท้องรุนแรง  อาเจียน  อุจจาระร่วง  
หมดสติ  และตายในที่สุด  ดังนั้น  หากมีการตรวจหาสารพิษที่เจือปนอยู่ในอาหารอย่างเหมาะสมจะ
ช่วยลดปริมาณการใช้สารฟอร์มาลีนในอาหารให้น้อยลงได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                             รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส 22103  วิชา ประวัติศาสตร์ 3                                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง  พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา        เวลาเรียน     6   คาบ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 1.1 ม.2/3   วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะ        
ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณ์ของชาติ  และมรดกของชาติ 

 ม.2/4   อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

ส 2.1   ม.2/3 วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ  และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 

ส 2.2 ม.2/2 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

ส 3.1    ม.2/2 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต
สินค้าและบริการ 

ส 4.3  ม.2/1   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

 ม.2/2   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
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ผังมโนทัศน์   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดรวบยอด/สาระส าคัญ  
 กรุงศรีอยุธยา  เป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี  เป็นสมัยที่มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  อันเกิด
จากปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหลายประการ  อีกทั้งมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู ้

1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
3. พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
4. เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

4.1  สงครามคร้ังสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์ 
4.2  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  และการกู้เอกราช 

4.3  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2   

พัฒนาการด้านต่างๆ  
ของไทยสมัยอยุธยา 

ประวัติศาสตร์ 

-  การสถาปนาอาณาจกัร 
-  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญ 
รุ่งเรืองของอาณาจกัร 
-  พัฒนาการทางด้านต่างๆ 
-  เหตุการณ์ส าคัญ 
ส 4.3     ม.2/1  ม.2/2 

หน้าที่พลเมือง 

-  พัฒนาการทางด้าน   
   การเมือง การปกครอง   
-  พัฒนาการทางด้านสังคม 

ส 2.1   ม.2/3 
ส 2.2   ม.2/2 
 

เศรษฐศาสตร์ 

-  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกจิ 
ส 3.1   ม.2/2 

ส 3.2     ม.2/1 
 

ศาสนา 

-  พัฒนาการทางด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรมไทย    
   (พระพุทธศาสนา)   
ส 1.1   ม.2/3  ม.2/4     
 



199 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  :  ผู้เรียนสามารถ 

ด้านความรูค้วามเข้าใจ (K) 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
2. วิเคราะห์พัฒนาการด้านต่างๆ ของไทยสมัยอยุธยา 
3. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญสมัยอยุธยา 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)     
4. เกิดทักษะการคิดและประยุกต์ใช้ 
5. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันผู้อื่น 
6. สรุปบทเรียนได้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา 
8. มีความกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร   
2. ความสามารถในการคิด 

-  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
-  ทักษะการสร้างความรู้  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

-  กระบวนการท างานกลุ่ม 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

-  กระบวนการสืบค้น 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
2. วินัย  

3. ใฝูเรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
5. รักความเป็นไทย 
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กระบวนการเรียนรู้   
 

   กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1   น าเข้าสู่บทเรียน  
1.1  นักเรียนดูภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย  ในส่วนที่แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรและภาวะสงคราม  เพื่อให้เห็นภาพจ าลอง
เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 

1.2  นักเรียนดูแผนที่กรุงศรีอยุธยาและแผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แล้วช่วยกันวิเคราะห์ถึงท าเลที่ต้ัง  เชื่อมโยงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

 

- ภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย 

 

 

- แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยต่างๆ 

- แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นท่ี 2   ปฏิบัติการ  
2.1  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4  คน  ภายในกลุ่มก าหนดบทบาท
หน้าที่  เลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า  ดังนี้ 

1) พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง   
2) พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ   
3) พัฒนาการทางด้านสังคม   
4) พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย   
5) พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 

2.2  นักเรียนแต่ละคนท าการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยศึกษาอย่างละเอียด  แม่นย า  เพื่อน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อน      
ในกลุ่ม  แล้วตอบค าถามท าใบงาน 

2.3  เมื่อศึกษาเรื่องที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว ให้กลับประจ ากลุ่ม  
แล้วน าความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดสู่เพื่อนในกลุ่ม  โดยอภิปราย
แลกเปลี่ยนทีละคน  และท าใบงานจนมีเนื้อหาครบท้ัง 5 ส่วน 
2.4  เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ครบทุกคนแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มท า 
ผังมโนทัศน์   
 
 

 

-  ใบงานที่ 1.1  พัฒนาการ
ทางด้านการเมือง การปกครอง  
 -  ใบงานที่ 1.2  พัฒนาการ
ทางด้านเศรษฐกิจ   
-  ใบงานที่ 1.3  พัฒนาการ
ทางด้านสังคม   
-  ใบงานที่ 1.4  พัฒนาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย   
-  ใบงานที่ 1.5  พัฒนาการ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

-  แบบบันทึกการท างานกลุ่ม 

-  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 
 
 
 

-  กระดาษปรู๊ฟ (proof sheet) 
-  ปากกาเมจิก 

 
 

- ใบงานที่ 1.6  เหตุการณ์
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   กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
2.6  แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

-  สงครามคร้ังสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์  
-  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  และการกู้เอกราช 

-  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2   
อีกทั้ง  เชื่อมโยงกับพัฒนาการทั้ง 5 ด้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ส าคัญในสมัยอยุธยา 

ขั้นท่ี 3   กิจกรรมสรุป  
3.1  แต่ละกลุ่มน าเสนอผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียนและอภิปรายผล         
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญสมัยอยุธยาต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

3.2  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน  
3.3  ครูแนะน า และอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนมิได้
กล่าวถึง และแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 

 

-  แบบบันทึกการน าเสนอ
ผลงาน 

-  แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  
 

ขั้นท่ี 4   ประเมินผล  
4.1  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน (ผังมโนทัศน์)  และตรวจ 
ใบงาน 

 

-  แบบประเมินผังมโนทัศน์ 
-  แบบประเมินใบงาน 

 
ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย 
2. แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยต่างๆ  
 -   แผนที่กรุงศรีอยุธยาปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 

-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : Siam Ludia  
-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (ครองราชย์ พ.ศ. 2251-2275) 

3. แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ใบงานที่ 1.1  พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง   
5. ใบงานที่ 1.2  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ   
6. ใบงานที่ 1.3  พัฒนาการทางด้านสังคม   
7. ใบงานที่ 1.4  พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย   
8. ใบงานที่ 1.5  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
9. ใบงานที่ 1.6  เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยา      
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ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
 10. แบบบันทึกการท างานกลุ่ม 

11. แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 
12. กระดาษปรู๊ฟ (proof sheet) 
13. ปากกาเมจิก 
14. ห้องสมุด   
15. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Internet)   

 
การวัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการ 

วัดและประเมินผล 
เครื่องมือ 

วัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

 
-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

 
-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2. วิเคราะห์พัฒนาการด้านต่างๆ ของไทย
สมัยอยุธยา 

-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญ
สมัยอยุธยา 

-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)     
4. เกิดทักษะการคิดและประยุกต์ใช้ 

 
-  การตรวจใบงาน 

 
-  ใบงาน / 
-  แบบประเมินใบงาน 

5. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน
ผู้อื่น 

-  การสังเกตพฤติกรรม -  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

6. สรุปบทเรียนได้ถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหา 

-  การสอบถาม 
-  กาตรวจผังมโนทัศน์ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบประเมินผังมโนทัศน์ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงเวลา 

 
-  การตรวจใบงาน 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

8. มีความกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

-  การน าเสนองาน 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                             รายวิชาพื้นฐาน  
รหัสวิชา ส 22103  วิชา ประวัติศาสตร์ 3                                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง  พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา                      เวลาเรียน     6   คาบ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ส 4.3    ม.2/1   วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 
ม.2/2   วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร

อยุธยา 
 
ความคิดรวบยอด/สาระส าคัญ  
 กรุงศรีอยุธยา  เป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี  เป็นสมัยที่มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  อันเกิด
จากปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรหลายประการ  อีกทั้งมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน 
 
สาระการเรียนรู ้

1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
3. พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
4. เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

4.1  สงครามคร้ังสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์ 
4.2  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  และการกู้เอกราช 

4.3  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2   
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  :  ผู้เรียนสามารถ 

ด้านความรูค้วามเข้าใจ (K) 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
2. วิเคราะห์พัฒนาการด้านต่างๆ ของไทยสมัยอยุธยา 
3. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญสมัยอยุธยา 
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ด้านทักษะและกระบวนการ (P)     
4. เกิดทักษะการคิดและประยุกต์ใช้ 
5. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกันผู้อื่นได้ 
6. สรุปบทเรียนได้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา 
8. มีความกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร   
2. ความสามารถในการคิด       

-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
-  ทักษะการสร้างความรู้  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

-  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
-  กระบวนการท างานกลุ่ม 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
-  กระบวนการสืบค้น 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
2. วินัย  

2. ใฝูเรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
4. รักความเป็นไทย 
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กระบวนการเรียนรู้   
 

   กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 1   ตรวจสอบความรู้เดิม  
1.1  ครูต้ังค าถามเกี่ยวกับการสิ้นสุดอ านาจทางการเมืองของ
อาณาจักรสุโขทัย 
1.2  นักเรียนต้ังค าถามเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา  แล้ว
ร่วมกันอภิปรายเพื่อค้นหาค าตอบ   

 

  

ขั้นท่ี 2   เร้าความสนใจ  
2.1  ครูอธิบายเกริ่นน าเกี่ยวกับความเป็นมาของอาณาจักรอยุธยา  
2.2  นักเรียนดูแผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แล้วช่วยกันวิเคราะห์
ถึงท าเลที่ตั้งของจังหวัด  เชื่อมโยงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

2.3  นักเรียนดูภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย  ในส่วนที่แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรและภาวะสงคราม  เพื่อให้เห็นภาพจ าลอง
เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยาที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 

2.4  นักเรียนต้ังประเด็นที่ตนสนใจเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา  ทั้งนี้
ต้องครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 

 

 

- แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยต่างๆ 

- แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

- ภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย   

ขั้นท่ี 3   ส ารวจค้นหา 

3.1  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4  คน  ภายในกลุ่มก าหนดบทบาท
หน้าที่  เลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า  ดังนี้ 

1) พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง   
2) พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ   
3) พัฒนาการทางด้านสังคม   
4) พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5) พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3.2  นักเรียนแต่ละคนท าการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย   
โดยศึกษาอย่างละเอียด  แม่นย า  เพื่อน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อน      
ในกลุ่ม  แล้วตอบค าถามท าใบงาน 

-  ใบงานที่ 1.1  พัฒนาการ
ทางด้านการเมือง การปกครอง   
-  ใบงานที่ 1.2  พัฒนาการ
ทางด้านเศรษฐกิจ   
-  ใบงานที่ 1.3  พัฒนาการ
ทางด้านสังคม   
-  ใบงานที่ 1.4  พัฒนาการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม   
-  ใบงานที่ 1.5  พัฒนาการ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ        
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   กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 4   อธิบาย     
4.1  เมื่อศึกษาเรื่องที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว ให้กลับประจ ากลุ่ม  
แล้วน าความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดสู่เพื่อนในกลุ่ม  โดยอภิปราย
แลกเปลี่ยนทีละคน  และท าใบงานจนมีเนื้อหาครบทั้ง 5 ส่วน 
4.2  เมื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ครบทุกคนแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มท า 
ผังมโนทัศน์   
4.3  แต่ละกลุ่มน าเสนอผังมโนทัศน์หน้าชั้นเรียน  กลุ่มเพื่อนท า
หน้าที่จดบันทึกประเด็นที่น่าสนใจ 

 

-  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
 
 

-  กระดาษปรู๊ฟ (proof sheet) 
-  ปากกาเมจิก 

-  แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 

-  แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน  

ขั้นท่ี 5   ขยายความรู้  
5.1 นักเรียนร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  

-  สงครามคร้ังสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์ พ.ศ.2091 

-  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1  และการกู้เอกราช 

-  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2   
อีกทั้ง  เชื่อมโยงกับพัฒนาการทั้ง 5 ด้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
5.2  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียน  
5.3  ครูแนะน า และอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนมิได้กล่าวถึง 
และแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 

 

- ใบงานที่ 1.6  เหตุการณ์
ส าคัญในสมัยอยุธยา 

ขั้นท่ี 6   ประเมินผล   
6.1  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน (ผังมโนทัศน์)  และตรวจ 
ใบงาน 

 

-  แบบประเมินผังมโนทัศน์ 
-  แบบประเมินใบงาน 

ขั้นท่ี 7   น าความรู้ไปใช้   
7.1  นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญสมัย
อยุธยาต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

 
ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพยนตร์ เรื่อง สุริโยทัย 
2. แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยต่างๆ  
 -   แผนที่กรุงศรีอยุธยาปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
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ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ (ต่อ) 
2. แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยต่างๆ (ต่อ)  

-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : Siam Ludia  
-  แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (ครองราชย์ พ.ศ. 2251-2275) 

3. แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ใบงานที่ 1.1  พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง   
5. ใบงานที่ 1.2  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ   
6. ใบงานที่ 1.3  พัฒนาการทางด้านสังคม   
7. ใบงานที่ 1.4  พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย   
8. ใบงานที่ 1.5  พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
9. ใบงานที่ 1.6  เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยา      

 10. แบบบันทึกการท างานกลุ่ม 
11. แบบบันทึกการน าเสนอผลงาน 
12. กระดาษปรู๊ฟ (proof sheet) 
13. ปากกาเมจิก 
14. ห้องสมุด   
15. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (Internet)   

 
การวัดและประเมินผล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการ 

วัดและประเมินผล 
เครื่องมือ 

วัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 

 
-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

 
-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

2. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยาที่
มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

3. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ส าคัญ
สมัยอยุธยาต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

-  การสอบถาม 
-  การทดสอบ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิธีการ 

วัดและประเมินผล 
เครื่องมือ 

วัดและประเมินผล 
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)     
4. เกิดทักษะการคิดและประยุกต์ใช้ 

 
-  การตรวจใบงาน 

 
-  ใบงาน / 
-  แบบประเมินใบงาน 

5. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานร่วมกัน
ผู้อื่น 

-  การสังเกตพฤติกรรม -  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

6. สรุปบทเรียนได้ถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหา 

-  การสอบถาม 
-  การตรวจผังมโนทัศน์ 

-  ค าถาม, หัวข้อที่น่าสนใจ 
-  แบบประเมินผังมโนทัศน์ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (A) 
7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงานตรงเวลา 

 
-  การตรวจใบงาน 
 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

 
-  ใบงาน /  
-  แบบประเมินใบงาน 
-  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

8. มีความกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 

-  การน าเสนองาน 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

-  แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
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ใบงานที่ 1.1   
พัฒนาการทางด้านการเมือง การปกครอง 

 
 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแสดงการจัดระเบียบการปกครองของอาณาจักรอยุธยาในแต่ละสมัย 

 
สมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1991) 

 

 
 
1. การปกครองส่วนกลาง 

 
 

 
 

                
 

                

ต าแหน่งเสนาบดี 
ุุุุุุุ. 
หน้าที่…               
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
 
 
 

ต าแหน่งเสนาบดี 
ุุุุุุุ. 
หน้าที่…               
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
 
 

ต าแหน่งเสนาบดี 
ุุุุุุุ. 
หน้าที่…               
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
 
 

ต าแหน่งเสนาบดี 
ุุุุุุุ. 
หน้าที่…               
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
..........................
.. 
 

กรม............... 
 

กรม............... 
 

กรม............... 
 

กรม............... 

......................... 

พระมหากษัตริย์ 

รูปแบบการปกครองระบอบ…… .......................................................................................... 
..........................................................................................................................................
... 
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2. การปกครองหัวเมือง 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เมือง..................... 

เมือง..................... 

เมือง..................... 

เมือง..................... 

ราชธานี 

คือ............................................... 
..................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครองคือ..................... 
เช่น  เมือง...................................... 
.....................................................
....................... 
 คือ............................................... 
..................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครองคือ..................... 
เช่น  เมือง...................................... 
.....................................................
..................................... 
เช่น  เมือง
............................................... 
.....................................................
....................... 

 

คือ............................................................................................................ 
ต าแหน่งผู้ปกครอง  คือุ........................................................................... 
เช่น  เมือง.ุุุุ.................................................................................. 

 
คือ........................................................................................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครอง  คือุ.......................................................................................... 
เช่น  เมือง.ุุุุ................................................................................................. 
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สมัยการปฏิรูปของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991) 
 

 
 

1. การปกครองส่วนกลาง  
 

 
 

                                                   
 

                
 

            
 

 
 

จตุสดมภ์ 

กรมวัง  เปลี่ยนชื่อเป็น.............................. 
เสนาบดี  คือ............................................ 
หน้าที.่.................................................... 
..............................................................
.. 
 

กรมเวียง  เปลี่ยนชื่อเป็น........................... 
ต าแหน่งเสนาบดี  คือ.............................. 
หน้าที.่......................................ุ........... 
..............................................................
.. 
 

อัครมหาเสนาบดีต าแหน่ง...................... 
หน้าที่…                                                
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

อัครมหาเสนาบดีต าแหน่ง....................... 
หน้าที่…                                                 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

............................ ............................ 

พระมหากษัตริย์ 

สาเหตุการปฏิรูปการปกครอง…… ...................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
ลักษณะส าคัญ 1.............................................................................................................. 

2.............................................................................................................. 
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กรมนา  เปลี่ยนชื่อเป็น............................. 
ต าแหน่งเสนาบดี  คือ.............................. 
หน้าที.่......................................ุ........... 
..............................................................
.. 
หน้าที่
....................................................... 
..............................................................
.. 
 

กรมคลัง  เปลี่ยนชื่อเป็น........................... 
ต าแหน่งเสนาบดี  คือ.............................. 
หน้าที.่......................................ุ........... 
..............................................................
.. 
....................................................... 
..............................................................
.. 
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2. การปกครองหัวเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

** จุดเน้น  คือ
......................................................** 

 

คือ............................................................... 
................................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครองคือ................................... 
เช่น  เมือง.................................................... 
...................................................................
..... 
 คือ.............................................................. 
................................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครองคือ................................... 
ชั้นเอก  ได้แก ่ เมือง...................................... 
................................................................... 
ชั้นโท    ได้แก่  เมือง...................................... 
................................................................... 
ชันตร ี  เมือง................................................. 
................................................................... 

 

เมือง..................... 

 

เมือง.............. 

 

เมือง............/ชั้น......... 
 

 

ราชธานี 

ชั้น........... 

ชั้น........... 

ชั้น........... 

 
 

คือ............................................................... 
................................................................... 
ต าแหน่งผู้ปกครองคือ................................... 
เช่น  เมือง.................................................... 
...................................................................
..... 
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สมัยการปฏิรูปของสมเด็จพระเพชราชา (พ.ศ. 2231) 
 

การปกครองส่วนกลาง   
 

 
 

 
 

                                                 
 

                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

** จุดเน้น  คือ
......................................................** 

 

หน้าที่…              
..........................
..........................
.......................... 
..........................
..........................
.... 

หน้าที่…              
..........................
..........................
.......................... 
..........................
..........................
.... 

หน้าที่…              
..........................
..........................
.......................... 
..........................
..........................
.... 

..........................
.. 

..........................
.. 

..........................
.. 

พระมหากษัตริย์ 

สาเหตุการปฏิรูปการปกครอง…… ........................................................................................ 
...........................................................................................................................................
.. 
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ใบงานที่ 1.2 
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ 

 
 
กิจกรรมที่ 1 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแสดงปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

.............................................................. 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..... 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................

.... 
 

 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................

.. 
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กิจกรรมที่ 2 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้อง 

 

 
 

                                       
 
1. หน่วยงานที่ดูแลการเกษตร  คือ.......ุ.....................ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น.....................................

ท าหน้าที่....................................................ุ........................................................................... 
2. ภาษีที่ชาวนาต้องเสียให้แก่รัฐ  คือ.....................ภาษีที่ชาวสวนต้องเสียให้แก่รัฐ  คือ..................... 
3. ชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยา  คือ.............................ในสมัย....................................... 
4. การค้าขายกับชาติตะวันตกผ่านทาง...............................ต้ังขึ้นในสมัย......................................... 
5. เสนาบดีที่มีหน้าที่ดูแลพระคลังสินค้า  คือ................................................................................... 
6. สินค้าออก       ได้แก่................................................................................................................ 
7. สินค้าเข้า        ได้แก่................................................................................................................ 
8. สินค้าต้องห้าม  ได้แก่................................................................................................................ 
9. การค้าผ่านระบบพระคลังสินค้า  คือ........................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
การค้ากับต่างชาติเริ่มขึ้นในสมัย...................................และตกต่ าในสมัย................................... 
เนื่องจาก...ุ........................................................................................................................... 

 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................

. 

 

...............................................
. 

 

 

...............................................
. 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

ผลดี 
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ฤชา               อากร               จังกอบ               ส่วย 

กิจกรรมที่ 3 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนน าค าในกรอบข้อความไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความทางขวา 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเก็บภาษีอากร 

 

รายได้ที่เก็บตามด่านขนอนทั้งทางบกและทาง
น้ า  โดยการเก็บชักส่วนสินค้าหรือเก็บเงินเป็น
อัตราตามขนาดของยานพาหนะที่บรรทุกสินค้า   

รายได้ที่เกิดจากการเก็บส่วนผลประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพต่างๆ ขางราษฎร  หรือโดย
ให้สิทธิของรัฐ  พิกัดที่เก็บประมาณ 1 ส่วนใน 
10 ส่วน  ของผลประโยชน์ที่ได้  หรือที่เรียกว่า 
10 หยิบ 1    

รายได้ที่เกิดจากสิ่งของที่รัฐได้รับจากบุคคลที่ส่ง
มาให้ท้องพระคลังแทนการสละแรงงานให้กับ
หลวง  ซึ่งต้องเกณฑ์มาท างานทุกปี 

รายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมซึ่งทางการก าหนด  
เรียกจากผู้ที่มาติดต่อให้ราชการอ านวยประโยชน์
ให้แก่ราษฎร 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 
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ใบงานที่ 1.3 
พัฒนาการทางด้านสงัคม 

 
 
1. ค าชี้แจง     ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 

        
 

        
 

 
 

 
 

 
 

หมายถึง................................................................................. 
...............................................................มีศักด์ินา................. 
 
 

ไพร่หลวง  หมายถึง................................................................. 
............................................................................................. 
ไพร่สม  หมายถึง.................................................................... 
............................................................................................. 
ไพร่  มีศักด์ินา........................................................................ 
 
 

หมายถึง................................................................................. 
มีฐานะอยู่บนเกณฑ์ 4 ประการ  ได้แก่...................................... 
............................................................................................. 
- แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์  มีศักด์ินา.................................... 
- แต่งตั้งจากเสนาบดี/ขุนนางชั้นสูง  มีศักด์ินา........................... 
 

หมายถึง................................................................................. 
....................................................มีศักด์ินา............................ 

มีฐานะเสมือน.....................................(แนวคิดพราหมณ์-ฮินด)ู  
และ..................................... (แนวคิดพุทธ) 

 

ขุนนาง 
 

 

ไพร่ 
 

 

ทาส 
 

 

พระสงฆ ์
 

 

พระมหากษัตริย์ 
 

พระบรมวงศานุวงศ์ 
(เจ้านาย) 
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2. ค าชี้แจง     ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก  และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด 
 

..................1  ศักดินาเป็นสิ่งก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคม 

..................2  การก าหนดศักดินาท าให้เกิดระบบอุปถัมภ์ระหว่างชนชั้น 

..................3  ระบบศักด์ิปิดกั้นการเลื่อนฐานะชนชั้นทางสังคม 

..................4  ศักดินาใช้เป็นหลักในการปรับสินไหมผู้กระท าผิด 

..................5  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของศักดินา 

..................6  หากเจ้านายท าผิดจะต้องถูกปรับสินไหมตามศักดินาที่ได้รับ 

..................7  บรรดาศักด์ิของขุนนางสามารถตกทอดไปยังลูกหลานได้ 

..................8  ราษฎรทั้งชายและหญิงที่ไม่ได้เป็นเจ้านาย ขุนนาง และทาส จะต้องอยู่ในระบบไพร่ 

..................9  ทาสจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อมีการไถ่ตัววิธีเดียวเท่านั้น 

..................10  ภิกษุท่ีสอบไล่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องสึกออกมาและคืนสถานภาพทางสังคมที่เคยเป็น 
 
3. ค าชี้แจง     ให้นักเรียนน าตัวเลข 1-10  เติมในกรอบข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน 
 

          

 
 

          

 
 

1.    มีฐานะเป็นสมมติเทพ 
2.    มาจากบุคคลทุกชนชั้น 

พระสงฆ์
......................................

. 
 
 

ทาส 
......................................

. 
 

ไพร่ 
......................................

. 
 

ขุนนาง 
......................................

. 
 
 

พระบรมวงศานุวงศ์ 
......................................

. 

พระมหากษัตริย์ 
......................................

. 
 
 

หมายถึง................................................................................. 
...............................................................มีศักด์ินา................. 
 
 



220 
 

3.    มีศักดินาต้ังแต่ 400 ขึ้นไป 
4.    มีสถานะเป็นผู้ขาดอิสรภาพ 
5.    ไม่มีศักดินาเหมือนชนชั้นอ่ืนๆ 
6.    เป็นก าลังส าคัญในการความเจริญรุ่งเรืองของชาติ 
7.    เมื่อมีคดีความจะต้องพิจารณาที่ศาลกรมวังเท่านั้น 
8.    ต้องรับราชการปีละ 6 เดือน  คือ เข้าเดือน - ออกเดือน 
9.    มีสิทธิในการครอบครองไพร่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย 
10.  จะต้องมีมูลนายสังกัด  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

ใบงานที่ 1.4 
พัฒนาการทางด้านศลิปวัฒนธรรม 

 
 
กิจกรรมที่ 1 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่มีความสัมพันธ์กับข้อความทางซ้าย 
 
 สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ 
1. พระปรางค์     
2. พระเต้าน้ าทองค า     
3. ก าแพงอิฐ     
4. ภาพวาดพุทธประวัติ     
5. พระพุทธรูปทรงเครื่อง     
6. ตู้พระธรรมลายรดน้ า     
7. ภาพทศชาติ     
8. พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย     
9. มณฑป 5 ยอด     
10. ภาพวาดไตรภูมิ     
11. พระเจดีย์แบบทรงลังกา     
12. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง     
13. ประตูจ าหลัก     
14. เครื่องทองรูปพรรณ     
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15. พระพุทธรูปแบบอู่ทอง     
 
กิจกรรมที่ 2 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
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 สมัยอยุธยาตอนตน้ สมัยอยุธยาตอนกลาง สมัยอยุธยาตอนปลาย 
ศิลปกรรม 
-  สถาปัตยกรรม 

อิทธิพลของศิลปะแบบ....ุุุุ....................... 
เช่น............................................ุุุ.............. 
..........................................................ุุุ..... 

อิทธิพลของศิลปะแบบ........ุุุ......................
นิยมสร้างพระสถูปเป็น...................ุุุุ....... 
...................................................ุุุุ......... 

การสร้างเจดีย์....ุุุ......................................     
ตามศิลปะแบบ.............และการสร้างอาคาร 2 ชั้น  
ตามศิลปะแบบ...ุุุุุุุุุ................ 

-  ประติมากรรม อิทธิพลของศิลปะแบบ......ุ.......กับุุ............    
เรียกว่าศิลปะแบบ................................ุุุ.... 
ลักษณะพระพักตร์...........................ุุุ......... 

อิทธิพลของศิลปะแบบ..............ุุุุ...............
เนื่องจากถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอยธุยา  
ลักษณะพระพักตร์............ุุุุุุุ............ 

สร้างด้วย....ุุุุุ..........และมีเครื่องประดับ
สวยงาม  เรียกวา่........ุุุ.............................. 
เช่น.......................................ุุุุ...............  

-  จิตรกรรม อิทธิพลของศิลปะแบบ................................ุุุุุ..........ผสมผสานกัน   
โดยการใช้สี................................................................ุุุุุ.............. 
ท าให้ภาพมีลักษณะ.............................................................ุุุุุ..... 

อิทธิพลของศิลปะแบบ.........เข้ามาผสมผสาน  โดยการใช้สีุ ุุุุุ..... 
เพิ่มเขา้มา  ท าให้ภาพมีุุ...ุุุุ...........โดยมีลักษณะภาพบุคคลและ
ลวดลายเป็นแบบ....ุุุ.......และภาพทิวทัศน์เป็นแบบุุุ.ุุ....... 

-  ประณีตศิลป์ เริ่มมีครัง้แรกในสมัย...................มี 5 ประเภท  ได้แก่..............................................................................................................ุุุุุุุ................... 
และในสมัยอยุธยาตอนปลาย  นยิมส่ังเครื่องถว้ยชามเขา้มาจากจนี  เรียกกันวา่...............................ุุุุ.......ซึ่งสีภายในมักเป็น.ุุุุ...................... 

-  นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงเริ่มมีแบบแผนในสมัย.........................................................................ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากละครหลวงของ..........ุุุุุุุุ......... 
เรียกว่า...............................................ุ..........  ต่อมาได้พัฒนาเป็นนาฏศิลป์ของไทยประเภทหนึ่ง  เรียกว่า.....................ุุุุุุุ.......................... 

วรรณกรรม แสดงถงึ................................................ุุุ... 
นิยมแตง่เป็น...................ได้แก่..........ุุุ......... 
.......................................................ุุุ........ 

ยุคทองแหง่วรรณคดี  คือ  สมัยุุุ.................. 
...........................ุุุ........วรรณกรรมที่ส าคัญ  
ได้แก่……………….......ุุุุ....................... 

กวีเอกคือ...ุุุ.............................................. 
วรรณกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่....ุุุุ................. 
.......................................................ุุุ........ 

ประเพณี ประเพณีในราชส านักได้รับอิทธิพลจากศาสนา..................................................โดยผ่านทาง...........................และอิทธิพลจาก.......................เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนานิกาย............................ลัทธ.ิ............................. 
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ใบงานที่ 1.5 
พัฒนาการทางด้านความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

  
 
ตอนที่ 1     ความสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียง 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนน าตัวอักษร ก-ซ  เติมหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน 
 

 
 
1.............ในปี พ.ศ. 1931  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพ่องั่ว)  ยกทัพตีเมืองชากังราว 
2.............ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2006  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
3.............ในปี พ.ศ. 2081  เกิดศึกเมืองเชียงกรานเป็นศึกแรก 
4.............ในปี พ.ศ. 2106  เกิดสงครามช้างเผือก   
5.............อยุธยาเสียเอกราช 2 ครั้ง  คือ พ.ศ. 2112  และ พ.ศ. 2310 
6.............ย้ายเมืองหลวงเพื่อหลีกหนีการโจมตีจากอยุธยา 
7.............การท าสงครามเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเขมร 
8.............เป็นเมืองหน้าด่านปฺองกันการรุกรานจากพม่าทางด้านเหนือ 
9.............ยุทธนาวีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระยาจีนจันตุ 
10...........ประสบปัญหาในการปกครองเนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลกันมาก 
11...........อยุธยารับอิทธิพลทั้งทางด้านศิลปกรรม  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ภาษา  จตุสดมภ์  ฯลฯ 
12...........เป็นเมืองท่าส าหรับติดต่อค้าขายกับพ่อค้าอินเดีย  ลังกา  อาหรับ  ทางด้านทะเลอันดามัน 
13...........ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)  เพื่อขอเมืองพิษณุโลกกลับคืน 
14...........มีความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง  เนื่องจากแย่งชิงความเป็นใหญ่และต้องการคุมเส้นทางการค้า 
               ในทะเลอันดามัน 
15...........ต้ังทูตอันเชิญพระราชสาสน์พร้องเครื่องราชบรรณาการ  และกราบทูลขอพระเทพกษัตรีเป็น 

   พระอัครมเหสี  แต่ถูกพม่าชิงตัวพระเทพกษัตรีในระหว่างเดินทาง 
 
 

ก. สุโขทัย (3)         ข. ล้านนา (1)       ค. พม่า (4)            ง. มอญ (1)  

จ. เขมร (3)         ฉ. ล้านช้าง (1)       ช. ญวน (1)            ซ. มลาย ู(1) 
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ตอนที่ 2     ความสัมพันธ์กับชาติในเอเชีย 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนตอบค าถาม  พร้อมทั้งหาค าตอบในตารางแล้ววงรอบค าตอบนั้น 
 
1. อยุธยาด าเนินความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะ..................................หรือ  ระบบ........................... 
2. กองอาสาขุนนางจีนภายใต้การน าของ............................ออกสู้รบกับพระพม่าเพื่อปฺองกันพระนคร 
3. สินค้าที่อยุธยาซื้อจากจีน  คือ.................................................................................................... 
4. ราชส านักอยุธยาติดต่อกับญี่ปุูนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยของ........................................... 
5. ยามาดา  นางามาซา  หรือ...................ุุุ..............................ผู้กระฉับความสัมพันธ์ระหว่าง

อยุธยากับญี่ปุูนให้มีความใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น 
6. ชาวญี่ปุูนได้อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ทางรอบนอกตัวเมืองอยุธยา  ปัจจุบันเรียกว่า...................... 
7. พ่อค้าชาวเปอร์เซียได้รับบรรดาศักด์ิในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  คือ.........ุุ....................... 

 
ส ด ี น พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
ม บุ ก พ ร ะ ย า เ ฉ ก อ ะ ห มั ด 

ม ก เ เ ห ล ว ง โ ช ฎึ ก ห ว า ย 

ม เ ค รื ่ อ ง เ ค ลื อ บ ญ ข้ า ว ส 

ต ิ ผ้ า พ ริ ก ไ ท ย บ ร า เ ย ผ้ า 
เ า น อ แ ร ด ท า จิ้ ร เ ส น า ม 
ท ไ เ ป อ ร์ เ ซ ี ย ม ณ ส น ม แ า 
พ ห มู่ บ้ า น ญ่ี ปูุ น ก้ า น พ ลู พ ร 
ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ เ อ ก า ท ศ ร ถ 
น ะ ข อ ง ปู า ไ ม้ ง า ภิ ก ษุ โ ก 
อ ริ ม ะ ร ะ ก า ก า ร มุ ะ ต ค ลั 
ง ด ร อ ย์ ส า ม า ร ถ ข ย า ย น 

 

 
 
 
 
 
 
 

**  สรุป  ** 
ความสัมพันธ์แบบ..................................... 
เนื่องจากอยุธยา........................................ 

http://gotoknow.org/file/watdansomrong/atoon39.jpg
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ตอนที่ 3     ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเรียงล าดับชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อในสมัยอยุธยา  และตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

สเปน          ฮอลันดา          ฝรั่งเศส          โปรตุเกส          อังกฤษ      
 

 
 
1.  ชาติแรกที่เข้ามา  คือ..........................  เข้ามาสมัย.......................ุ..............................ของไทย 
2.  สาเหตุการติดต่อกับอาณาจักรอยุธยาของชาติตะวันตก  เพื่อ....................................................... 
3.  ยุคทองของการต่างประเทศ  คือ  สมัย.........................................ติดต่อกับประเทศ.....................  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.................... .................... .................... .................... ....................     

 

อยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ า 
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ใบงานที่ 1.6 
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยา 

 
 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงที่มาและผลของเหตุการณ์ที่มีต่อพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยา 
 
 

  
 

 

 
ที่มาของเหตุการณ์ :  ................................................ุุ......................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ผลชองเหตุการณ์ :  ................................ุุุุ.................................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
.......... 
 
 

 
ที่มาของเหตุการณ์ :  ...........................................................................ุุ...........................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ผลชองเหตุการณ์ :  ....................................................ุุุุุุุ..................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
.......... 
 
 

สงครามครั้งสมเด็จพระศรีสุริโยทัยสิ้นพระชนม์ 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 
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ที่มาของเหตุการณ์ :  ................................................ุุ......................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ผลชองเหตุการณ์ :  ................................ุุุุ.................................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
.......... 
 
 
 

 
ที่มาของเหตุการณ์ :  ................................................ุุ......................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
ผลชองเหตุการณ์ :  ................................ุุุุ.................................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
.......... 
 
 

การกู้เอกราช 
 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
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