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The purposes of this research were to 1) develop and determine the efficiency of the instructional model
2)model implement and evaluated by historical learning sources 3)disseminate the instructional model of local history by
historical learning sources. The sample was 36 fourth year students, major in Social Studies, Faculty of Education, Silpakorn
University in the second semester of the academic year 2015. The research instruments were the instructional model of local
history by historical learning sources, the model’s handbook consisting of the lesson plans, a learning outcome test, an
assessment form of historical thinking process, a questionnaire of local consciousness mind, and a questionnaire of the
satisfaction of Social Studies teachers towards local history and historical thinking process. The data were analyzed by mean,
standard deviation, t-test for dependent and content analysis.
The research finding revealed that:
1. The instructional model of local history by historical learning sources was named “SSAS Model”. It’s
consisted of 4 components: principles, objectives, process and conditions for implementation. The instructional process were
comprised of 4 steps, namely 1)study local history data and historical issue analysis question, 2)survey and collecting data
from historical learning and checking fact of evidences, 3)analysis interpretation in causality and consequences by historical
perspectives and context, and 4) synthesis and summarize data for construct body of knowledge in local history. And the model
approve by experts.
2. The study of the effectiveness of the instructional model of local history by historical learning sources revealed
that 2.1) students ’s had continuous historical process 2.2) students ’s learning outcome scores on knowledge understanding in local history
was significantly higher than the scores before learning at the .05 level. 2.3) students ’s had local consciousness mind at the highest level.
And 2.4) students ’satisfaction toward the model was at higher level.
3. The result of disseminating the instructional model of local history by historical learning sources
showed that learning outcome scores on knowledge understanding in local history after learning was significantly higher than
the scores before learning at the .05 level. The historical thinking process, the local consciousness mind was at higher level and
satisfaction of Social Studies teachers toward the model was at higher level.
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ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ
ไพวิทยศิริธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒนผล และอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา ที่ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ทุนจากกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ส าหรับ นั กศึกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษา มหาวิ ย าลั ย ศิล ปากร ประจ าปี 2558 และขอขอบคุณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2558
ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา และคณาจารย์หลายท่านในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยเกื้อหนุนทั้งในการทางาน
และการศึกษาต่อในครั้งนี้ และนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีที่ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจยั
และให้ความร่วมมือในการศึกษาและการทาวิจัยเป็นอย่างดี
สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณ ป๋าและแม่ ป้าจิ๋ม และครอบครัวใหญ่ของข้าพเจ้า ที่คอยเป็น
กาลังใจและสนับสนุนทางการศึกษาตลอดมา ซึ่ง คุณความดีของวิทยานิพนธ์นี้ขอมอบแด่บิดามารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ หรือ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาครูโดยเฉพาะนักศึกษาครูที่ถือเป็นอนาคต และมีความ
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านนั้น ต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมเต็มประสิทธิภาพก่อนการประกอบ
วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนโดยเฉพาะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ งนักศึกษาครูปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 และ 28 ที่ให้ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะครูต้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ นสาคัญและเน้น พัฒ นาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ส ามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ตลอดจน
การให้ครู และผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่ างๆ
และหมวด 4 มาตรา 4 (2) การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้คิดเป็น ทาเป็น และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปั ญ หาได้ เป็ น ต้น (สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2542: 12) ทั้งนี้ แม้มีการให้
ความสาคัญกับการศึกษาด้านต่างๆ แต่จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมานั้นยังพบว่ามี
หลายเรื่องที่ต้องเร่งพัฒ นา ปรับปรุงและต่อยอดโดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึก ษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทางการศึกษาของชาติที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ขึ้น (พ.ศ. 2552-2561) โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
นั้น จากเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาได้สะท้อนถึงความคาดหวังหนึ่งในการแก้ไขปัญหา หรือ
ต้องการให้บรรลุผลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคิด และกระบวนการคิด ที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิต
ครู วิจัย และพัฒ นาเกี่ยวกับ วิช าชีพ ครูอย่างเป็นระบบ (คณะกรรมการการศึกษา วุฒิ สภา, 2553:
8-13)
การพัฒนาการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพคน โดยเฉพาะครู และบุคลากรทางการศึกษา
นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตครู และการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 นั้นเป็นกรอบแนวคิดในการผลิตครูยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือความสามารถ
หลักของผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งได้กาหนดมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติที่สนับสนุนการผลิตครูยุคใหม่ไว้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อที่ 2 ด้านความรู้และข้อที่ 3 ด้าน
ทักษะทางปัญญามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการพัฒนาการคิดและกระบวนการคิดของครู โดยเฉพาะ
นักศึกษาครู ในการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การผลิตครูตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอมาตรการด้านการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไว้
5 ข้อ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพครูทางการคิด และกระบวนการคิดสอดคล้องกับมาตรการด้านการผลิตครู
ข้อที่ 2 ด้านการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สถาบัน
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครู วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพครูอย่างเป็น
ระบบ (อนุสารอุดมศึกษา, 2554: 5-10)
การพั ฒ นาครู ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ กรอบแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
มาตรฐานด้ านการผลิ ต ครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึก ษา ของส านัก งานการอุด มศึก ษา
แห่ งชาติ (สกอ.) การพั ฒ นาตนเองของครู โดยเฉพาะนั กศึกษาครูที่ ต้องพั ฒ นาอย่างหนึ่งคือ การ
พัฒนาเรื่องการคิด และกระบวนการคิด ซึ่งกระบวนการคิดเป็นลักษณะ หรือมิติหนึ่งของการคิดที่ต้อง
ดาเนิ นไปตามลาดับ ขั้น ตอนที่จะช่วยให้การคิดนั้นๆ ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนของการคิดอาจอาศัยทักษะการคิด หรือลักษณะการคิดในหลายด้าน และกระบวนการคิดที่
สาคัญ ได้แก่ กระบวนการคิดอย่ างวิจารณญาณ กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ กระบวนการคิ ด ตั ด สิ น ใจ และกระบวนการวิจั ย เป็ น ต้ น ดั งนั้ น การสอนเพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการคิดจึงต้องเป็น การสอนด้วยกระบวนการหรือขั้นตอน เพราะต้องการให้ผู้เรียนได้รู้จัก
วิธีการในการแสวงหาความรู้มากกว่ารายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งการพัฒ นากระบวนการคิด หรือ
ความสามารถในการคิดของผู้เรียนให้ได้นั้นต้องใช้แนวทางและวิธีการที่หลากหลายส่ งเสริมกัน (ทิศนา
แขมมณี , 2549: 41,98-101) ดังนั้ นครูโดยเฉพาะนักศึกษาครู จึงต้องตระหนักถึงบทบาทตนเองที่
ผูกพันต่อการพัฒนาศิษย์ อันจะเป็นกาลังและอนาคตของชาติต่อไป โดยการเตรียมความพร้อมตนเอง
ก่อนการทาหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ และจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีคุ ณภาพได้ทั้งด้านทักษะ
ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ
การพั ฒ นาครู หรื อกระบวนการผลิ ตครูนั้ น นั ก วิช าการหลายท่ านได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความจาเป็นที่นักศึกษาครูต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองทั้งในส่วนวิชาการ อันเป็นเนื้อหาความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ และในส่วนวิช าชีพหรือวิชาครู ซึ่งในส่วนเนื้อหาทางวิชาการนั้น นักศึกษาครูจะ
ได้รับการศึกษาในเนื้ อหาสาระที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาเอกที่เลือกเรียน ซึ่งนักศึกษาครู
สังคมศึกษานั้น ต้องเรียนในส่ วนเนื้ อหาวิชาการหลักๆ ถึง 5 ด้าน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
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เศรษฐศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ ศาสนา และศีลธรรม เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองก่อนออกไป
ประกอบวิ ช าชี พ ครู สั งคมศึ ก ษาที่ ต ามเป้ าหมายของวิ ช าในกลุ่ ม สาระสั งคมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมนั้น มีทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจากัด และเข้าใจถึงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา
ตามเหตุปั จจั ยต่างๆ จนเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้ อื่น มีความอดทนอดกลั่นยอมรับในความ
แตกต่ า ง และมี คุ ณ ธรรม สามารถน าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งจากที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นสรุปวัตถุประสงค์หลักของการเรียนการสอน
สังคมศึกษาฯ เพื่อการพัฒนาคนสู่ความเป็นพลเมืองดี และในส่วนของประเด็นเป้าหมายในการจัดการ
เรี ย นการสอนสั ง คมศึ ก ษาฯ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ รวมทั้ ง เป็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ในกลุ่มวิชาสังคมศึ กษาฯ นั้น คือ การก่อให้เกิด “การเข้าใจรากเหง้าความเป็นไทย รัก
และภูมิใจในชาติตน” (รวิวรรณ ภาคพรต และคณะ, 2556: 2-7)
ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ ของมนุ ษ ย์ ช าติ ทุ ก ชาติ ทุ ก ประเทศจึ ง ให้
ความส าคัญ กับ การจั ดการเรีย นรู้ ประวัติศาสตร์ ส าหรับประเทศไทยนั้นได้ให้ ความสาคัญ เช่น กัน
ดังเห็นได้จากพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่
พระราชทานแก่ค ณะบุ ค คลต่ างๆ ที่ เข้ าเฝ้ าถวายชั ยมงคลในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนม์ พ รรษา ณ
ศาลา ดุสิดาลั ย พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิ ต เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551
แสดงให้ เห็ น ถึ งจุ ด มุ่ งหมาย และความส าคั ญ ของวิช าประวัติศ าสตร์ โดยเฉพาะการจั ดการเรีย น
การสอนประวัติศาสตร์ไทยว่าได้ถูกละเลยไปมากในปัจจุบัน ดังนี้
“...ที่ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมา เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วย
เลือดเนื้อด้วยชีวิต แต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกฯ เขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่
เข้าใจ เพราะตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่ แต่เราก็ต้อง
เรียน … แต่เมืองไทยนี่ … เรากลับ ไม่ให้ เรียนประวัติ ศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน… ที่ ไหน
ประเทศไหน เขาก็สอนแต่ประเทศไทยไม่มี … อันนี้น่าตกใจ…” (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , 2556)

ประวั ติ ศ าสตร์ มี เป้ าหมายหลั ก ที่ ต้ อ งการให้ ม นุ ษ ย์ เข้ าใจในตนเอง โดยใช้ ห ลั ก ฐาน
ข้ อ เท็ จ จริ ง และการตี ค วาม (Fact of Evidence and Interpretation) เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ใน
การอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีวิธีการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามเพื่อ
รวบรวมสืบ ค้น อย่างลึ กซึ้งกับ การเน้นการตรวจสอบข้อมูล หลั กฐานต่างๆ ก่อนการประเมินความ
น่าเชื่อถือและตัดสินใจเลือกข้อมูลเหล่านั้นมาตีความแล้วอธิบายเป็นเนื้อหาสาระของปรากฏการณ์
ทางประวัติ ศ าสตร์ นั้ น ๆ อย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผล อั น น าไปสู่ ก ารค้ น พบความเป็ น จริ ง และความรู้
ความเข้าใจเรื่องราวในอดีต และเป็นการช่วยฝึกการคิดให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ และรู้จัก
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ใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ (แถมสุข นุ่มนนท์, 2527: 25; นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2527: 67; ไพฑูรย์
มีกุศล และทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม , 2544; ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ, 2543: 7; วินัย พงศ์ศรีเพียร,
2543: 1-7; สมศั ก ดิ์ ชู โ ต, 2527: 13; สิ ริ ว รรณ ศรี พ หล, 2553: 132-135; Seixas, 2006: 1-12;
Wineburg, 2001: 81-94) และมี เป้ า หมายที่ เน้ น กระบวนการคิ ด การเรีย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบใน
การศึกษาเพื่ออธิบายเหตุผลของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอดีต อันส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน
และยังเป็น รายวิชาที่ ช่วยพัฒ นาคุณลักษณะทางความคิด โดยเฉพาะการมีจิตใจแห่งการวิเคราะห์
(Critical Mind) เพราะเป็ น การศึกษาเหตุการณ์ ของสั งคมมนุษ ย์ในอดีตตามมิ ติเวลาจากร่องรอย
แหล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ( Sources of Evidences) และใช้ วิ ธี ก าร วิ ธี คิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาสืบค้นอย่างเป็นระบบโดยมีนัยที่ต้องเข้าใจว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่
น ามาเป็ น บทเรี ย นในการศึก ษานั้ น ไม่ใช่เรื่องราวส าคัญ ทั้ งหมดของสั งคมมนุ ษ ย์ในอดีต แต่เป็ น
เรื่องราวที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเท่านั้น ทั้งสิ่งที่เรียนรู้ในปัจจุบันก็อาจเปลี่ยนแปลงได้
หากมีการค้นพบข้อสนเทศใหม่ (หลักฐานใหม่) ที่เชื่อถือได้ หรือมีการตีความใหม่จากหลักฐานเดิม
(แถมสุข นุ่มนนท์, 2533: 1; ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 66; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 16; คาร์. อี. เอช. 2525: 23,
อ้างถึงใน ชาติชาย พณานานนท์, 2525; Bloch, 1953: 4, อ้างถึงใน อดิศร ศักดิ์สูง, 2552: 5; Collingwood, 1962: 9)
ประวัติศาสตร์ยังเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นกระบวนการ (Process)
และสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏการณ์ นั้นๆ จะมีความหมายต่อขบวนการการเปลี่ยนแปลง และที่เรา
เรียนรู้อดีตในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์ได้นั้น ก็ด้วยเมื่อมีการรวบรวมหลักฐานไว้และข้อเท็จจริงที่ได้
อ่านหรือพบจากงานเขียนประวัติศาสตร์ (Historiography) ก็ใช่ว่าจะเป็นความจริง (Truth) แต่เป็น
แนวคิด (Concept) และมีการตีความ (Interpretation) โดยนักประวัติศาสตร์ ดังนั้นประวัติศาสตร์
จึงไม่ใช่เรื่ องการจดจ าวัน เวลา บุ คคล เหตุการณ์ ส าคัญ เท่านั้น แต่ต้องรู้ซึ้ง สิ่งที่ จดจาถึงสิ่ งที่เป็ น
สาเหตุและได้ส่งผลต่อไปอย่างไร ตลอดจนต้องทราบถึงวิธีการ กระบวนการในการสร้างและรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ให้ได้มาเป็นสาระเรื่องราวนั้นๆ เป็นต้น (Jones, 2011: 171; Keirn and Luhr,
2012: 493-496; Pearcy and Duplass, 2011: 111; Viator, 2012: 198)
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงมิติทางการศึกษาของผู้เรียนไป
ด้ ว ยนั้ น บุ ค คลที่ ส าคั ญ ยิ่ ง คื อ ครู ซึ่ ง ควรเป็ น การพั ฒ นาให้ มี พื้ น ฐานของกระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อสามารถใช้และประยุกต์แนวคิดทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ ได้ตรงตาม
เป้ าหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องสาขาวิช าทั้ งประวัติ ศ าสตร์แ ละสั งคมศึ ก ษานั้ น คื อ ให้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (Historical Narratives) และการคิดทางประวัติศาสตร์ได้
เพราะในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นการสอนวิธีคิดที่มีเหตุผล และวางอยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน
ข้อเท็จ จริง ทาให้ มองเห็ น ปั ญ หาอย่างชัดเจน และแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ การสอนที่เน้นให้ เกิด
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การคิด และกระบวนการคิด ตลอดจนการใช้เหตุผลจากข้อมูลหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองนี้ ไม่ได้
ตอบสนองเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ควรจัดการ
เรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนตั้งแต่ต้นในทุกระดับการศึกษา และในส่วนมาตรฐานของประวัติศาสตร์ได้
กาหนดให้ การคิ ดทางประวัติ ศาสตร์ (Historical Thinking) เป็ นนั ยส าคั ญ หนึ่ งที่ แยกออกมาจาก
มุมมองทางประวัติศาสตร์ที่มีมาก่อนหน้านี้ (a section of the history standards is dedicated
to “historical thinking” is a significant departure from previous perspective) (นิธิ เอียวศรีวงศ์
และ อาคม พัฒิ ยะ, 2525: 25-26; Pearcy and Duplass, 2011: 111; Roy Rosenzweig Centre
for History and New Media, 2011: 1-3)
การสารวจงานวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
นั้น พบว่า ได้ให้ ความส าคัญกับการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการพัฒ นาวิชาชีพครู และ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาครู ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดหรื อ การคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาได้
(Andrews and Burke, 2007: 1; Keirn and Luhr, 2012: 493; Roy Rosenzweig Centre for
History and New Media, 2011: 1; Yeager and Wilson, 1997: 121-126 ) ซึ่ ง มี
สถาบันการศึกษา หรือสานักวิชาที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้กาหนดแนวคิด หรือองค์ประกอบหลักอัน
เป็ น ลั ก ษณ ะของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ไ ว้ (Core Concepts or Core Components of
Historical Thinking) ได้แก่ ศูนย์กลางแห่งชาติเพื่อประวัติศาสตร์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยแคลิฟลอเนี ย
(The National Centre for History in School, University of California, 1996) ห รื อ (U.S.
Standards for Historical Thinking in Schools, 1996) ได้ เ สนอแนวคิ ด หลั ก ของการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การคิดตามลาดับเวลา (Chronological Thinking) 2) ความเข้าใจ
ท างป ระวั ติ ศาสต ร์ (Historical Comprehension) 3) การตี ความ และการวิ เ ค ราะห์ ท าง
ประวัติศาสตร์ (Historical Analysis and Interpretation) 4) ความสามารถวิจัยทางประวัติศาสตร์
(Historical Research Capabilities) และ 5) การตั ด สิ น ใจและการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Issues-Analysis and Decision-Making)
Sam Wineburg (2001) Rosenzweig and Wineburg (2008) ได้ เสนอแนวคิ ด หลั ก
ข อ งก ารคิ ด ท างป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย 1) แ ห ล่ งข้ อ มู ล (Sourcing) 2) บ ริ บ ท
(Contextualisation) 3) การอ่ า นอย่ า งใส่ ใจ (Close Reading) 4) การยื น ยั น (Corroborating)
นอกจากนั้ น Peter Seixas (2006) แห่ งมหาวิทยาลั ยบริติช โคลั มเบีย ประเทศแคนาดา ได้เสนอ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การสร้างนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์
(Establish Historical Significance) 2) การใช้แหล่ งข้อมูลชั้นต้นเสมือ นเป็นหลักฐานในการสร้าง
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ความรู้เกี่ยวกับอดีต (Use Primary Sources as Evidence in Constructing Knowledge about
the Past) 3) การให้ ค านิ ย ามความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลง (Identify continuity and
Change) 4) การวิเคราะห์สาเหตุและผลที่ตามมา (Analyze Cause and Consequence) 5) การให้
มุมมองทางประวัติศาสตร์ (Take a Historical Perspective) 6) ความเข้าใจมิติ ทางศีล ธรรมทาง
ประวัติศาสตร์(Understanding the Moral Dimension in History) และมี American Historical
Association (2007) แห่ งมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เสตท (California State University) ได้เสนอ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Change
over Time) 2) บริบทสภาพแวดล้อม (Context) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causality)
4) ความบังเอิญ หรือสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น (Contingency) 5) ความซับซ้อน (Complexity)
และตลอดจน Roy Rosenzweig Centre for History and New Media (2011) แห่งมหาวิทยาลัย
จอร์จ เมสัน ได้เสนอ แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) มุมมองและเนื้อหา
สาระที่ ห ลากหลาย (Multiple Accounts and Perspectives) 2) การวิ เคราะห์ เอกสารชั้ น ต้ น
(Analysis of Primary Documents) 3) แห ล่ ง ข้ อ มู ล (Sourcing) 4) ความเข้ า ใจบ ริ บ ท ทาง
ประวัติศาสตร์ (Understanding Historical Context) 5) การอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยง (ClaimEvidence Connection)
สมาคมเพื่อการสอนประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา (The National Council
for History Education: NCHE) ได้แถลงนโยบายที่กาหนดให้ครูประวัติศาสตร์ทุกระดับต้องเข้าใจ
โดยตลอดถึงขบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และมีความรู้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางเพียงพอในขอบเขต
ของเนื้ อ หาเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ถึ งขั้ น ที่ บ รรลุ ผ ลในการพั ฒ นาให้ เกิ ด หรื อ มี “จิ ต พิ สั ย ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ” ได้ (History’s habit of mind) โดยการให้ พื้ น ฐานที่ ก าหนด หรือ มี ก ารคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง การอ่าน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชั้นต้น การ
เขียนทางประวัติศาสตร์ และงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ ตลอดจนถึงมีประสบการณ์ในการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ หรือกล่าวโดยสรุป เกี่ยวกับการพัฒ นาครู หรือนักศึกษาครูประวัติศาสตร์นั้นต้องมี
ความรู้ในเนื้อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางเพียงพอ โดยเฉพาะต้องทราบถึง
จุดมุ่งหมาย และหลั กการเฉพาะในวิชาประวัติศาสตร์และมีความคิดทางประวัติศาสตร์มาใช้เป็น
พื้นฐานที่นาไปสู่ความสามารถในการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ หรือมีความสามารถในการสร้างและ
อธิ บ ายถึ ง การสร้ า งเนื้ อ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ได้ อั น เป็ น ผลก่ อ ให้ เกิ ด การมี ค วามรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งการคิดทางประวัติศาสตร์
นั้นยังมีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนเป็นสาคัญให้
รู้จักการสืบสวน การเลือกตัดสินใจ (โดยเฉพาะในชั้นเรียนสังคมศึกษา) และการรู้จักยอมรับแนวคิด
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ใหม่ๆ รวมทั้งมีมุมมองความคิดเป็ นของตนเองจากการพิจารณาข้อมูล หลักฐานต่างๆ (Johnson,
2007: 197; Keirn and Luhr, 2012: 494-495; Nye, 2011: 764-766; Pellegrino, 2012: 146)
นอกจากนี้ การคิดทางประวัติศาสตร์นั้น (Historical Thinking) เป็ นแนวคิด และให้
กรอบทางทฤษฎี ที่จ ะใช้แนวคิดและทักษะทางประวัติศาสตร์ ที่เป็ นพื้ นฐานทั้งในการทางานของ
นักประวัติศาสตร์ และยังสามารถใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนเพื่อทาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
สื บ สวนทางประวัติศ าสตร์ ได้ (Historical Inquiry and Knowledge Understanding) ซึ่งการคิ ด
ทางประวัติศ าสตร์ นั้ น เน้ น ความรู้ ในการใช้ และประยุ กต์ ใช้แ นวคิด ทางประวัติ ศาสตร์ต่ าง ๆ ใน
การวิ เคราะห์ และประเมิ น สาเหตุ การเปลี่ ย นแปลง นั ย หรื อ ความส าคั ญ และการตี ค วามทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น ดังนั้นจึงควรพัฒ นาให้ครูมี กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาข้อเท็จจริง แนวคิดหลัก และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ และเพื่ อ
สามารถใช้และประยุกต์ใช้การคิดทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายของ
ส าข าวิ ช าต าม ที่ ก ล่ าว ม าข้ างต้ น (Andrews and Burke, 2007: 1-5; Martin, 2012: 597;
Pellegrino, 2012: 146)
ข้อมูลเกี่ยวกับ การสอนประวัติศาสตร์ในประเทศที่เป็นแบบอย่างตามที่กล่าวมา และ
การวิเคราะห์ สภาพ และปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ พบว่า มีอุปสรรคหลายประการในกระบวนการเรี ยนการสอน แต่ปัญหาร่วมกันที่สาคัญ
คือ ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนและคุณภาพของครูที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ (จะ
สอนอะไรและสอนอย่างไร) การวัดประเมินผล และการใช้สื่อในการเรียนการสอนที่ไม่คานึงถึงวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน และทัศนคติในการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากครูไม่ได้สอนในรายวิชาที่ตรงตามวุฒิ
การศึก ษาของตน โดยเฉพาะในรายวิช าทางประวัติศ าสตร์จึงมุ่ งสอนเนื้ อ หาสาระ การถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่มีอยู่ มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ อีกทั้งไม่ได้มีรูปแบบ วิธีการ และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ รายวิชา รวมทั้งผู้เรียนยังมักจะรอให้ ครูเป็นผู้มีบทบาทในการคิด
และตีความทางประวัติศาสตร์ แล้วบอกความรู้นั้นๆ ให้ ซึ่งแท้จริงแล้ว ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ควร
ได้รับการฝึกตั้งแต่ในการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเรียนในวิชาเอก-โท ทางประวัติศาสตร์
หรือไม่ก็ตามให้มีความรู้ในเนื้ อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ทั้ งเชิงลึกและที่กว้างขวางเพียงพอ
และเรียนรู้วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไ ด้ด้วยความเข้าใจตั้งแต่ธรรมชาติ หรือหลักการ
เฉพาะของสาขาวิช า รวมถึ งวิธี การทางประวัติ ศ าสตร์แ ละประวัติ ศ าสตร์นิ พ นธ์ด้ ว ย นอกจากนี้
โรงเรียนหลายแห่งไม่สนับสนุนรายวิ ชาทางประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา แต่กลับให้ความสาคัญกับ
รายวิชาภาษา ต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากกว่า (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล , 2556: 326-347;
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วิ นั ย พงศ์ ศ รี เ พี ย ร, 2543: 1-7; รวิ ว รรณ ภาคพรต, 2553; Downey and Levstik, 1994: 406;
Jones, 2011: 171; Keirn and Luhr, 2012: 496; Evan, 1988: 203-225)
นอกจากนี้พบว่าครูหรือนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่ได้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เพียง 3-4 รายวิชา แต่ต้องมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ จะมีปัญหาเนื่องมาจาก
ความไม่เข้าใจในแนวคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Concepts) และการคิดทางประวัติศาสตร์
(Historical Thinking) อัน เป็ น พื้ น ฐานสู่ ความเข้าใจนิยามความหมาย และลั กษณะธรรมชาติของ
สาขาวิชาการเรียนรู้สาระเนื้อหาและวิธีการศึกษา ดังนั้นปัญหาการเรียนการสอนวิช าประวัติศาสตร์
หากแยกวิเคราะห์ประเด็นหลักๆ ของปัญหาแล้ว จะมีประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณาหลายด้าน แต่
ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียนการสอน และพื้นฐานความรู้ของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
เพราะหากพัฒนาครูที่จะไปสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวิชา หลั กการ แนวคิด วิธีการ
และสาระสาคัญของประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริงแล้ว ก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ
ได้แก่ ปัญหาเทคนิคการสอน และนวัตกรรมการสอนได้ต่อไปอีกด้วย
แม้ว่า เนื้อหาประวัติศาสตร์ (Historical Content) ที่สร้างขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์จะ
ยังคงมีความสาคัญ และใช้เป็นตาราเรียน รวมทั้งเป็นงานประกอบการค้นคว้าต่อไปได้นั้น ก็เมื่อครู
ต้องทาให้ผู้ เรีย นทราบว่า องค์ความรู้และเป้าหมายสาคัญ ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ คือ
การเน้นเรื่องการค้นคว้า การตรวจสอบ (การสืบสวน) การอ่าน การตีความ การอธิ บาย การวิพากษ์
วิเคราะห์หลักฐาน เป็นต้น แต่การไม่เข้าใจแนวคิดประวัติศาสตร์และการคิดทางประวัติศาสตร์ ทาให้
เมื่อต้องสอนหรือไปดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น เน้นการบรรยายหรือถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
อันมากมายให้ผู้เรียนท่องจาเกี่ยวกับวัน เดือน ปี และเหตุการณ์ต่า งๆ ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
แทนที่จะเน้นกระบวนการที่พัฒนาภูมิปัญญา ทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน และเป็นผลให้ไม่
เกิดการพัฒ นาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ตามที่ควรจะเป็น ดังนั้นครูประวัติศาสตร์
จึงต้องฝึกและเตรียมความพร้อมของตนเองทั้งในส่วนของความรู้เชิงเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับวิธีสอน
และมี วิ ธี ก ารแน วคิ ด ท างป ระวั ติ ศ าสตร์ (Historical Content and Procedural Concept
Knowledge) เพื่อที่จะได้มีความสามารถในการถ่ายทอด ฝึกฝนให้กับผู้เรียน หรือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้จนเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้นต่อไปได้ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2527: 5;
พรเพ็ญ ฮั่น ตระกูล , 2556: 326-330; รวิวรรณ ภาคพรต และคณะ, 2526: 6; วินัย พงศ์ศรีเพียร,
2543: 3-8; Evans, 1988: 203-225; Fallance, 2007: 44; Keirn and Luhr, 2012: 495-496;
Viator, 2012: 198; Wilson and Wineburg, 1988: 537)
ปั ญ หาที่ กล่ าวข้างต้ น จะเห็ น ได้ว่า การจัด การเรียนการสอนวิช าประวัติศ าสตร์นั้ น มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ความเข้าใจของครูทางประวัติศาสตร์ หรือคุณภาพครูเกี่ยวกับวิชา
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ประวัติศาสตร์ และวิธีการเรียนการสอน อันส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาทางประวัติศาสตร์นั้น
กลายมาเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลที่ตามมา
คือ ครูรับบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์ ดังนั้น การวัดผลจึงเน้นความสามารถในการท่องจา
กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ ทาให้ ได้ความรู้ในระดับการรับเพียงอย่างเดียวแทนที่จะนาไปสู่
ความรู้ในระดับสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การดึงศักยภาพในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้เรียนในการที่
จะให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนฐานของข้อมูลหลักฐาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นอธิบายได้
ถึงขั้นตอนหรือวิธีการในการสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และรวมถึงการสร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้ (โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการเตรียมครูประวัติศาสตร์ และ
แม้ว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นๆ จะมีข้อมูลหลักฐานชุดเดียวกัน แต่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผล
มุมมองที่ต่างกันได้) (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล , 2556: 325-330; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 5; Fallance,
2007: 44; Jones, 2011: 174-176)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะมีประสิ ทธิภาพได้ หากมีการ
พัฒนาหรือการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และสามารถนาการคิด
ทางประวัติศาสตร์ และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถสร้าง และ
อธิบายถึงการสร้างเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ โดย การอ่าน การสืบสวน ตีความ และการจัดการ
กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ เพราะการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นแนวคิดหลัก อันมีองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะต่างๆ ที่เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง หรือการเตรียมครูประวัติศาสตร์ไป
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาได้ การพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการ
คิดทางประวัติศาสตร์ในกระบวนการพัฒ นาครู หรือนักศึกษาครูนั้นต้องพัฒ นาให้มีความเชี่ยวชาญ
ลึกซึ้งในวิธีการความรู้ทางประวัติศาสตร์ (Procedural Historical Knowledge) และต้องมีความรู้ใน
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (Historical Facts) รวมทั้งมีนัยสาคัญที่เน้นการฝึกให้ มีความรู้ในวิธี
การศึกษาและการสอนประวัติศาสตร์ด้วย (เฉลิม มลิลา, 2523: 12; พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2556: 325326; วิ นั ย พงศ์ ศ รี เ พี ย ร, 2543: 4; Andrews and Burke, 2007: 1-5; Keirn and Luhr, 2012:
494-495; Pearcy and Duplass, 2011:110-116; Viator, 2012: 198; Wilson and Wineburg,
1988: 537) ส่ว นกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญ และความสั มพันธ์เชื่อมโยงต่อ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข้อเท็จจริง และวิธีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ดังเห็นได้จาก
งานวิจัยด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ของครู และโดยเฉพาะนักศึกษาครูสังคม
ศึกษา ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมามีการทบทวนแนวคิดความสามารถของนักศึกษาครูในการศึกษาวิช า
ประวัติศาสตร์ยังผลให้เกิดความใส่ใจอย่างมากถึงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของครูและการฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียน ซึ่งมีการศึกษาวิจัยที่เน้นเป็นพิเศษถึงการสอนที่จะให้นักศึกษาครูมีสานึกเรื่องปัญหา
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ทางประวัติศาสตร์ และมีความสามารถมากขึ้นในการตีความทางประวัติศาสตร์โดยความรู้เนื้อหา
สาระทางประวัติศาสตร์ของครูเป็นการสะสมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (The Accumulation of
Historical Facts) อันเป็นปัจจัยหลักแห่งวิถีทางในการสอนประวัติศาสตร์ และ มีนัยความสาคัญที่
บ่งชี้คุณวุฒิของครูว่า ความรู้ในเนื้อหาสาระของครูที่สอนประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งถึงการที่
ครู จ ะเลื อ กเนื้ อ หา และก าหนดวิ ธี ก ารในการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง ในขอบเขตสาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ลักษณะอันเป็นนัยสาคัญของความรู้ของครูกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในชั้นเรียนนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจหรือการมีการคิดทางประวัติศาสตร์ของครู เพราะว่าการคิดทาง
ประวัติศาสตร์เป็นแนวคิดซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เป็นนามธรรม ดังนั้น ครูโดยเฉพาะครูสังคม
ศึก ษาต้ อ งตระหนั กว่ า การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จะสามารถเปลี่ ยนผู้ เรีย นให้ เป็ น นั ก คิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ (Historical Thinker) หรือมีความคิดแบบประวัติศาสตร์ได้ (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล ,
2556: 325-326; Keirn and Luhr, 2012: 495; Yeager and Wilson 1997: 121; Viator, 2012:
200)
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ของไทยเท่าที่
ผ่านมานั้นเน้นความสาคัญให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ และเน้นการปลูกจิตสานึกความ
รักชาติ ความสามัคคี ที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชาติต่อไป แม้หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมจะมี พั ฒ นาการมาตามล าดั บ โดยเฉพาะหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 ที่ได้ให้ ความสาคัญ กับ วิช าประวัติศาสตร์ โดยได้กาหนดให้ เป็นรายวิช าพื้น ฐานที่แยก
ออกมาจากสาระอื่นๆ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีการกาหนดตั วชี้วัดชั้นปี/ตัวชี้วัดช่วงชั้ นของสาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี การเรียนรู้อดีต
เพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาปัจจุบัน และการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น แต่ดูเหมือนว่า
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของไทยที่เน้นเรื่องราวของชาติไทย จะยังไม่มีประเด็นสาระสาคัญ
ที่ครอบคลุมเนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญเพื่ อ
พัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชาติได้อย่างรอบด้าน และนาไปสู่
ความรัก ความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ (ยงยุ ทธ ชูแว่น , 2551: 243-270; เลิศชาย ศิริชัย,
2553: 1-13; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 77, 199-200)
นอกจากนี้ การเกิดและพัฒนาการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา
ของไทย และการที่ น โยบายรัฐ ในระดับต่ างๆ ได้เปิ ดโอกาสให้ มี การศึกษาเรื่อ งราว ความเป็ นมา
และอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นต่ า งๆ ของแต่ ล ะชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ใน
การจั ดการศึกษาได้มากขึ้น นั้ น อันเห็ นได้จากเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ที่มีข้อความระบุว่า การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น
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และชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 8, 9, 12, 18 และ 24 ที่มีสาระแสดงถึงความ
เกี่ยวข้อง และการที่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการเข้าร่วมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ได้ทุกเวลา สถานที่ ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อความเป็นไทย
ความเป็ น พลเมื องดี ของชาติ การดารงชีวิต และประกอบอาชี พ เป็ น ต้ น สาระส าคัญ ดั งกล่ าวนั้ น
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ซึ่งหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ได้กาหนดให้ ส ถานศึกษาสามารถจัดท า
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ ได้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงเป็นรายวิชาที่เหมาะสมในการตอบรับกับจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาในระดับต่างๆ ดังกล่าวที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆ จนเกิดความรัก ความภูมิใจในถิ่นของตน นอกจากผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นที่แต่ละแห่งเป็นส่วนประกอบสาคัญของความเป็นชาติแล้ว การจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการพัฒนาภู มิปัญญายังสามารถสร้าง
เจตคติและค่านิยมอันเป็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ได้ ดังนี้ 1) รักและภูมิใจในบรรพบุรุษ 2) ใช้เหตุผล
ในการดาเนินชีวิต 3) สร้างความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม 4) ตระหนักในคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ 5) ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของมนุษ ย์ชาติที่เป็นผล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคม และ 6) อยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้อย่างสันติสุข และมีจิตสานึกต่อ
สังคมไทยโดยรวม (รวิวรรณ ภาคพรต, 2556: 6; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 199-205)
นอกจากนั้ น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังสนับสนุนการพั ฒ นาการคิดทางประวัติศาสตร์
แก่ผู้ เรี ย น จากการได้ วิเคราะห์ แ หล่ งข้อ มูล หลั ก ฐาน การรวบรวมข้ อมู ล หลั กฐาน และการสร้ าง
ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ เป็ น เหตุ แ ละผลทางประวั ติ ศ าสตร์ (The Creation of Historical Arguments) จาก
การใช้แหล่ง ข้อมูลประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ มาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้และ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการสอนประวัติศาสตร์ของครูประจาการ และครูฝึกสอน หรือ
นั ก ศึ กษาครูนั้ น ต้ อ งมี การฝึ ก และเรีย นรู้เกี่ย วกับ การคิ ด ทางประวัติ ศาสตร์ เนื่ องจากการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ง ที่ควรมีในการสอนประวัติศาสตร์ในทุกวันนี้ที่ต้อง
ตระหนัก เพราะเป็นลักษณะกระบวนการคิดการทางานของนักประวัติศาสตร์ตามวิธีการขั้นตอนทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการวางกรอบโครงของปัญหา การเลือกพิจารณาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์
และการสร้างเนื้ อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งครูผู้ส อนรายวิช าประวัติศาสตร์อย่างน้อยควร
สามารถวิเคราะห์หลักฐานอันเป็ นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการสืบสวน และสร้างองค์ความรู้ทาง
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ประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ นักศึกษาครูมักละเลยในระหว่างรับการศึกษา โดยการ
เข้าถึงการสื บ สวนและการคิดทางประวัติศาสตร์ นั้นท าให้ มีผ ลเกี่ยวข้องถึงการสอนและวิธีส อนที่
นั กศึ กษาครู จ ะสอนโดยทาได้ มากกว่าการบรรยายและการเน้ นเพี ยงเนื้ อหาข้อเท็จจริงในการจั ด
การเรี ย นการสอน (Keirn and Luhr, 2012: 493-496; Marino, 2012: 107; Yeager and Davis,
1994: 2-9; Yeager and Wilson, 1997: 121)
การศึกษาประวัติศาสตร์ใดๆ ก็ตามรวมถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนั้น หลักฐานเป็น สิ่ง
สาคัญในการให้ร่องรอยข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ ในการศึกษาตีความเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
บริบทและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทีเ่ ป็นจุดมุ่งหมายสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์
ซึ่งหลักฐานในการศึกษาประวัตินั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ และ
หลักฐานที่เป็ น ลายลั กษณ์ อักษร การจัดการเรียนการสอนรายวิช าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีความ
เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการใช้หลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ต่างประเภท ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในส่วน
วิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานในการ
พัฒ นาการคิด และกระบวนการคิด เพราะว่าแหล่งเรียนรู้สามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในการจัดการศึกษาของทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอก
ระบบ ซึ่ งท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ และความสนุ ก สนานจากกิ จ กรรมการคิ ด การสื บ ค้ น ทาง
ประวัติศาสตร์ การตั้งคาถามในการสืบสอบและตีความทางประวัติศาสตร์ได้ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่
เป็ น ชุมชนที่อยู่ใกล้กับ สถานศึ กษาหรือชุมชนอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ เรียนเอง เป็นแหล่ ง
เรียนรู้ใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพ
ความจริ ง ของเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ห ลงเหลื อ หลั ก ฐานอยู่ ใ นชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ท าให้
ประวัติ ศาสตร์ไม่ ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก และอยู่ในตาราเท่านั้ น (เสรี พงศ์พิศ, 2553: 34-48; แหล่ ง
เรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต, 2546: 3-17; Marino, 2012: 107-115; Roy Rosenzweig Centre
for History and New Media, 2011: 1-2; Yeager and Wilson,1997: 123)
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะหลั ก ฐานจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับการคิดและกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ได้นั้น เพราะด้วยชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ มีฐานพลังสาคัญ 4 ฐาน คือ ฐานทรัพยากร
(ป่าไม้ แหล่งน้า ระบบนิเวศต่างๆ) ฐานเครือข่ายทางสังคม ที่ยึดโยงกลุ่มคนเอาไว้ด้วยกัน ฐานระบบ
ความรู้ ที่เป็นทุนความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานระบบคุณค่าและความเชื่อ ในกระบวนการ
สร้าง และถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น และ “ชุมชน” ในการศึกษาทางวิชาการยุคใหม่ยังครอบคลุมถึง
แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้อีกด้วย กล่าวคือชุมชนมีทั้งองค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สามารถส่งเสริมการปฏิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ตลอดจน
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การศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐานนั้นมีนัยถึงการวิจัยในฐานะเครื่องมือสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ดังนั้น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีในชุมชนท้องถิ่นนั้น เป็นสื่อเป็นเครื่องมือสาคัญและข้อมูลหลักฐาน
อย่างดีในการทาความเข้าใจอดีตได้กระจ่างชัดขึ้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 2525: 72; สีลาภรณ์ บัวสาย,
2547: 1-39)
ดังนั้ น จากการศึกษาเกี่ยวกับหลั กการ นโยบาย ความส าคัญในการพัฒ นาการศึกษา
ความสาคัญของการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดหลัก หรือองค์ประกอบหลักอันเป็นคุณลักษณะต่างๆ ของการคิดทางประวัติศาสตร์นั้น สรุปได้
ว่า การคิดทางประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบของลักษณะต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การเนื้อหาสาระ และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการสร้างองค์ความรู้และการนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งจากการศึกษาสังเคราะห์แนวคิดหลักอันเป็นองค์ประกอบ
ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษาในข้ า งต้ น สามารถสรุ ป เป็ น การคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะนาไปใช้ประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 1) การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และการคิดตามลาดับเวลา
(Close Reading Chronological Thinking) 2) การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
(Using Historical Sources and Evidence) 3) การวิ เคราะห์ ตี ค วาม และมี บ ริ บ ทมุ ม มองทาง
ประวัติศ าสตร์ (Analysis Interpretation and Take Historical Context and Perspectives) 4)
การวิเคราะห์ ป ระเด็ น สาเหตุแ ละผลสื บ เนื่ อ งทางประวัติ ศ าสตร์ (Historical Issues Analysis in
Causality and Consequence)
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยทางการศึกษาจากการสารวจดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีการอธิบาย
และให้รายละเอียดถึงขั้นตอนวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ อย่างเป็น
ขั้นตอน หรือการนาเสนอถึงกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ที่ควรพัฒนาให้แก่ผู้เรียน และลาดับ
ของแนวคิ ด ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น แม้ ว่ า จะมี ลั ก ษณะอั น
หลากหลาย แต่ ก็ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก แนวคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Concepts) ซึ่ ง
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (Teaching and Learning of History) ที่ เป็นการสืบสวน
เข้าไปในอดี ต ที่ จ ะพั ฒ นาความคิ ดจิน ตนาการผู้ เรีย น และความรู้ค วามเข้าใจทางความคิ ด และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ การคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) มาจาก
แนวคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Concepts) โดยแนวคิดทางประวัติศาสตร์ มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิด เชิงเนื้ อหาสาระ และแนวคิ ดเชิงวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Substantive and
Procedural Concepts) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ (Models of
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Historical Thinking) ที่ มี ก ารศึ ก ษ าแ ล ะน าเส น อ อ อ ก ม าเป็ น รู ป แ บ บ ต่ างๆ ข อ งแ ต่ ล ะ
สถาบันการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้กรอบแนวคิดทฤษฎีสู่การประเมินอย่างพินิจพิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ (Gerard, 2012: 1-7) และมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาครู หรื อ นั ก ศึ ก ษาครูป ระวัติ ศ าสตร์ นั้ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ในเนื้ อ หา
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางเพียงพอ โดยเฉพาะต้องทราบจุดมุ่งหมาย และ
หลักการเฉพาะ ในวิชาประวัติศาสตร์ และมีความคิดทางประวัติศาสตร์ในแบบกระบวนการคิดมาใช้
เป็นพื้นฐานที่นาไปสู่ความสามารถในการสืบสวนทางประวัติศาสตร์หรือมีความสามารถในการสร้าง
และอธิบายถึงการสร้างเนื้อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้ อันเป็นผลก่อให้เกิดการมีความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
เหตุผ ลและความจ าเป็น ดังกล่ าวทาให้ ผู้ วิจัย สนใจที่ จะน ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทางการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปรัช ญาทางการศึกษากลุ่มจิตนิยม และวัตถุนิยม
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม พุทธินิยม และการสร้างสรรค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ โดยเฉพาะเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R & D)
และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ตลอดจนวิธีการทางประวัติศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด
หรือองค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนา
เป็นรูปแบบกระบวนการคิดทางประวัติ ศาสตร์ ที่สามารถนากระบวนการคิดที่สร้างขึ้นเป็นพื้นฐานไป
พัฒนาครู โดยเฉพาะนักศึกษาครูให้มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นผลที่เชื่อมโยงกัน
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอดีต และสามารถใช้กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์มาเป็นพื้นฐานที่
จะนาไปใช้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ต่อไป และในฐานะผู้สอนในรายวิชาสังคม
ศึกษา จึ งต้อ งการพั ฒ นารูป แบบการจัด การเรีย นรู้ป ระวัติศ าสตร์ท้ องถิ่ น โดยใช้แ หล่ งเรียนรู้ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่จะทาให้ครูสามารถสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ขึ้น
ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ นามาสร้างหรือพัฒ นาความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ ตลอดจนได้รับทั้งความรู้
ทั กษะกระบวนการ และมี เจตคติ ที่ ดีในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการศึก ษาที่ ส ร้างครูรุ่น ใหม่ ที่ เน้ น
กระบวนการเรี ย นรู้ (Learning Facilitator) ไม่ ใ ช่ ก ารถ่ า ยทอดวิ ช าแก่ ผู้ เ รี ย น (Transfer of
Knowledge) แต่ เป็ น การช่ ว ยให้ เกิ ด การเรีย นรู้ ท าให้ เกิ ด การเรีย นรู้ ทุ ก แห่ งที่ มี ค วามรู้ แ ละผู้ รู้
(รู้แหล่งข้อมูล หรือแหล่งในการศึกษาหาความรู้ทั้งที่เป็ นสถานที่และบุคคล) แบบเรียนมาก สอนน้อย
(Teach less Learn more) (เสรี พงศ์พิศ, 2552: 112-116; Adele Nye, 2011: 764-766; Evan,
1988: 203-206; Gerard, 2012: 1-7; Johnson, 2007: 199; Jones, 2011: 168-172; Keirn and
Luhr, 2012: 495; Wineburg, 2007: 146-148) โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสั งคมศึก ษาที่ ต่อไปจะเป็ น
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ผู้นาหลักในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการแก่ผู้เรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาที่ต้องรับผิดชอบสอนในรายวิชาด้านประวัติศาสตร์ด้วย
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
1. ปรัชญำทำงกำรศึกษำ
ปรัชญา เป็นวิชาเกี่ยวกับกระบวนการให้ความหมาย และวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของ
ศาสตร์ต่างๆ อันเป็นความพยายามในการใช้ภูมิปัญญาศึกษา วิเคราะห์ และวิธีการไต่สวนให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (อดิศร ศักดิ์สูง , 2554:
14) โดยในที่นี้จะกล่าวถึง ปรัชญาพื้นฐานหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) และปรัชญา
วัตถุนิยม (Realism) เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของปรัชญาทั้งสองกับประวัติศาสตร์เพราะ
ประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น เมื่ อ แยกศึ ก ษาวิ เคราะห์ ต ามกลุ่ ม ที่ ม าของศาสตร์ แ ล้ ว จั ด อยู่ ในทั้ ง 2 กลุ่ ม คื อ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ หรือสาขาวิชาความรู้ ที่
แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งประวัติศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์นั้น เน้นศึกษาภาวะเงื่อนไข
ของมนุษย์ ใช้วิธีการที่เป็นพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และคาดเดา ซึ่งแยกออกจากวิธีการ
สัมผัสของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สังคม ดังนั้นตัวอย่างวิชาทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่
โบราณคดี วรรณคดี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และด้านศิลปะต่างๆ ส่วนศาสตร์ใน
สาขาสังคมศาสตร์ เน้นศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ มานุษยวิทยา โบราณคดี
เศรษฐศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ และศึ ก ษาศาสตร์ เป็ น ต้ น โดยเป็ น การน า
กระบวนการวิทยาศาสตร์มาศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นสังคมของมนุษย์
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ในมุ ม มองทางสั ง คมศึ ก ษา ถื อ ว่ า เป็ น สาขาย่ อ ยสาขาหนึ่ ง ของ
สังคมศาสตร์ เนื่องจากใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ใน
อดีตจากสิ่งที่มนุษย์ ได้บันทึกไว้ ส่วนประวัติศาสตร์ ในมุมมองของมนุษยศาสตร์ก็โดยใช้เกณฑ์ทาง
มนุษยศาสตร์มาบ่งชี้ในวิธีการที่เป็นพื้นฐานของศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ คือ การวิเคราะห์ วิพากษ์
และการคาดเดา และที่เน้นความคิด ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ต้องใช้ความคิด จินตนาการ การคาดเดาก่อนกาหนดเป้าหมายหรือตั้งสมมติฐาน ก่อน
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และเมื่อได้คาตอบแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ได้ความคิด ความเชื่อ และ
อาจไปถึงค่านิยม อุดมการณ์ได้ ซึ่งส่วนนี้ก็มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในมุมมองสังคม
ศึกษาของไทย ที่เน้น การนาเนื้อหาสาระ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาพัฒนาคุณค่าต่างๆ จากความรู้
เกี่ยวกับสังคมในอดีต เพื่อนามาใช้ประโยชน์กับสังคมปัจจุบันได้
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ส่วนปรัชญาการศึกษานั้นเป็นแนวคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ในการกาหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ซึ่งนั กการศึก ษาได้ยึดถือเป็นหลักในการดาเนินการทางการศึกษา เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย และทาให้เห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการหรือวิธีการในการนาหลักการ
แนวความคิดของปรัชญาบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ตีความ สั งเคราะห์ ตลอดจนการ
พิ จ ารณาประเด็น ปั ญ หาทางการศึ กษา ซึ่งปรัช ญาการศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ปรัช ญาสารัต ถนิ ย ม
ปรัชญานิรันตรนิยม ปรัชญาพิพัฒนนิยม ปรัชญาปฏิรูปนิยม และปรัชญาอัตถิภาวนิยม
2. แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำรกำรเรียนรู้
ผู้วิจัยได้เลื อกทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism) และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯ ที่จะพัฒนาขึ้น ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจเน้นกระบวนการทาง
ปัญญาหรือความคิด โดยเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นกระบวนการภายในสมองที่มีความซับซ้อน
และเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้นจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย ความสัมพันธ์
ของข้อมูล การดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่างๆ จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา
ของมนุษย์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง สาหรับทฤษฎีในกลุ่มนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของBruner ที่เชื่อว่า มนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรี ยนรู้
จะเกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ของDavid Ausubel ที่ เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้จ ะมี ค วามหมายแก่ ผู้ เรีย น หากการเรี ย นรู้ นั้ น สามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 212-218)
2.2 ทฤษฎี ส รรค์ นิ ย ม (Constructivism Theory) ซึ่ ง มี ห ลั ก การส าคั ญ ของการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทา หรือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีที่เน้นวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งPiaget เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลรับและซึมซาบ ข้อมูล หรือ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้ หรือโครงสร้างทางปัญญาเดิม หากสามารถสั มพันธ์กัน
จะเกิ ด ภาวะมี ส มดุ ล ขึ้ น และมนุ ษ ย์ จ ะพยายามปรั บ สภาวะให้ ส มดุ ล โดยใช้ ก ระบวน การปรั บ
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodtion) ส่วนVygotsky ได้เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยอธิบายว่า สถาบัน
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่เกิดมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางปัญญา (ทิศนา แขมมณี, 2553: 90-94)
สรุ ป ได้ ว่ า การเรีย นรู้ ต ามทฤษฎี ส รรค์ นิ ย ม เป็ น กระบวนการในการปฏิ บั ติ
(acting on) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรอรับข้อมูลเข้ามา และยัง
เป็นกระบวนการการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (internal mental interaction) แล้วยังเป็น

17

กระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม
ควบคู่ กัน ไป (ทิ ศ นา แขมมณี , 2553: 93-94) ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วัต ถุป ระสงค์ ของการศึก ษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่เน้นการคิด และกระบวนการคิดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ วิพากษ์ข้อเท็จจริงจาก
แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ และการตีความเพื่ออธิบาย และการสรุป การสร้างองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ ตลอดจนการจัดการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้นั้น เป็นวิธีที่สนองตอบต่อเหตุปัจจัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ (what
and how we study history) และเป็นการนาเสนอวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ หรือการนาเสนอถึงสิ่งที่
ควรรู้ (how we know what we know) ซึ่งนอกจากเป็น แนวคิดที่ สั มพัน ธ์กับ การเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์แล้ว ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการคิด และกระบวนการคิดลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุน พัฒนาจากการเรียนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์
ที่จะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มี บทบาทในการคิด และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (doing history) มากว่า
การเป็นผู้รอรับความรู้เท่านั้น (Fossen and Shiveley, 1997: 71-77; Fuentes, 2012: 1; Jones,
2011: 171; Kidwell, 1996: 66-69; Pesick, 1997: abstract; Viator, 2012: 198)
3. กำรคิดทำงประวัติศำสตร์ (Historical Thinking)
การคิดเป็นสิ่งที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กาเนิด เป็นกระบวนการทางานของสมองและ
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้า และข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อม
เพื่อแก้ปัญหา แสวงหาคาตอบในการตัดสินใจ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาการการคิด
ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน การคิดกับประวัติศาสตร์หรือการศึกษาประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะของการคิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ การตีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยจาก
ข้อ เท็ จ จริ งที่ ได้ จ ากแหล่ งข้ อมู ล หลั ก ฐานหรือแหล่ งเรีย นรู้ท างประวัติ ศาสตร์ต่ างๆ เพื่ อ การสรุป
องค์ความรู้ หรือการสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ (กรมวิชาการ, 2543: 3-5; ทิศนา แขมมณี,
ม.ป.ป.: 1-22; Foster and Padgett, 1999: 357-363; Michigan Curriculum Framwork, 1996)
ดังนั้นในการเรียนการสอนและการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นการคิดทางประวัติศาสตร์
เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ การมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ของครู และการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งการคิดทางประวัติศาสตร์ เท่าที่สารวจศึกษาได้นั้น
พบว่ามีสถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กาหนดแนวคิดหลัก หรือองค์ประกอบหลักอันเป็น
ลักษณะของการคิดทางประวัติศาสตร์ไว้ 5 แห่ง ได้แก่
3.1 ศู น ย์ ก ลางแห่ ง ชาติ เพื่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ในโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
แคลิ ฟ อร์ เนี ย (The National Centre for History in School, University of California, 1996)
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หรือ U.S. Standard for Historical Thinking in School (1996) ได้แก่ 1) การคิดตามลาดับเวลา
(Chronological Thinking) 2) ความเข้ า ใจทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Comprehension)
3) การตี ค วามและการวิ เคราะห์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Analysis and Interpretation)
4) ความสามารถในการวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Research Capabilities) 5) การตัดสินใจ
และการวิเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์ (Historical Issue-Analysis and Decision-Making)
3.2 Sam Wineburg ( 2001) แ ล ะ Rosenzweig and Wineburg ( 2008)
ประกอบด้ ว ย 1) แหล่ งข้ อ มู ล (Sourcing) 2 บริบ ท (Contextualisation) 3) การอ่ านอย่ างใส่ ใจ
(Close Reading) 4) การยืนยัน (Corroboration)
3.3 Peter Seixas (2006) ประกอบด้วย 1) การสร้างนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์
(Establish historical significance) 2) การใช้แหล่งข้อมูล ชั้นต้นเสมือนเป็นหลั กฐานในการสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับอดีต (Use Primary Sources as Evidence in Constructing Knowledge about
the Past) 3) การระบุ ถึงสิ่ งที่เป็ น ความต่อเนื่องและการเปลี่ ยนแปลง (Identify Continuity and
Change) 4) การวิเคราะห์สาเหตุและผลที่ตามมา (Analyze Cause and Consequence) 5) การให้
มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Take a Historical Perspective) 6) ความเข้ าใจในมิ ติ ศี ล ธรรมทาง
ประวัติศาสตร์ (Understand the Moral Dimension in History)
3.4 American Historical Association of California State University (2007)
ประกอบด้ว ย 1) การเปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา (change over time) 2) บริบ ทสภาพแวดล้ อ ม
(Context) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causality) 4) ความบังเอิญ หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
(Contingency) 5) ความซับซ้อน (Complexity)
3.5 Roy Rosenzweig, Center for History and New Media; George Mason
University (2011) 1) มุมมองและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย (Multiple Accounts&Perspectives)
2) การวิ เคราะห์ เอกสารชั้ น ต้ น (Analysis of Primary Documents) 3) แหล่ งข้ อ มู ล (Sourcing)
4) ความเข้ า ใจบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ (Understanding Historical Context) 5) การอ้ า งอิ ง
หลักฐานที่เชื่อมโยง (Claim-Evidence Connection)
การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ หรือ
องค์ประกอบที่เป็นลักษณะของการคิดทางประวัติศาสตร์ (Core Concepts or Core Components
of Historical Thinking) ของผู้วิจัยที่ได้จากการสารวจงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวเกี่ย วข้องทั้ง 5 แห่ งนั้น สรุปเป็นองค์ประกอบของคิดทางประวัติศาสตร์ ได้ดังนี้
1) การอ่ า นอย่ า งพิ นิ จ พิ เคราะห์ แ ละการคิ ด ตามล าดั บ เวลา (Close Reading Chronological
Thinking) 2) การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Using Historical Sources and
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Evidence) 3) การวิเคราะห์ตีความ และมีบริบทมุมมองทางประวัติศาสตร์(Analysis Interpretation
and Take Historical Perspectives and Context) 4) การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สาเหตุ แ ละผล
สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (Historical Issues Analysis in Causality and Consequence)
4. วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาเรื่องราว
ในอดีต ที่เน้นความสาคัญในการตรวจสอบข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่
การค้นพบความเป็นจริงของเรื่องราวในอดีต ซึ่งวิธีการนี้สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เป็นการพัฒนาการคิด และกระบวนการคิดจากการมี
ความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องราวในอดีตจากข้อมูล หลักฐานและการตีความ เพื่อนาข้อมูล นั้นมาเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สามารถช่วยฝึกให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของเหตุผล
ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ และอาจนามาสู่การวางแผนสาหรับอนาคตได้อย่ างรอบคอบรัดกุม และทาให้
การจัดการเรียนรู้ป ระวั ติศาสตร์เกิดคุณ ค่าและความหมายอย่างแท้ จริง (ไพฑูรย์ มีกุศลและทวี ศัก ดิ์
ล้อ มลิ้ ม , 2544; ไพศาล เรีย นทัพ , 2544: 12; ลาวั ณ ย์ วิทยาวุ ฑฒิ กุล และคณะ, 2543: 7; สิ ริวรรณ
ศรีพหล, 2553: 140.) ซึ่งผู้วิจัยจะนาลาดับขั้นตอน หรือกระบวนการในการศึกษาประวัติศาสตร์จาก
วิธีก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ มาเป็ น แนวคิ ด พื้ น ฐานประกอบการพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์
5. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ สาระทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่มนุษย์
หรือธรรมชาติสร้างขึ้น และทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในพื้นที่นั้นๆ ที่มีความสาคัญ และคุณค่า
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้มีหลายรูปแบบและวิธีการ อาทิ
การสาธิต การเล่านิทาน การสร้างสรรค์จินตนาการจากผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะของวิธีการจัดการเรียนรู้ใ นแต่ละแหล่งได้ ดังนี้ 1) จัดตามความพร้อม
และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ เพื่อการนาเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2) จัดตาม
สาระความรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบและมีส่วนร่วมในประสบการณ์
ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้สัมผัสกับความเป็นจริง สร้างองค์ความรู้เองจาก
ประสบการณ์ ข องตนเองทั้ ง จากการส ารวจ ตรวจสอบ ทดสอบความรู้ ที่ ได้ รั บ และหาข้ อ สรุ ป
3) จัดตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาชีวิต
ให้ดีขึ้น 4) จัดโครงการ หรือกิจกรรมที่รัฐบาลเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ , 2544: 55-59) ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดประเภทไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
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ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ในรายวิช าต่า งๆ โดยเฉพาะวิช าประวัติศาสตร์ และ
ประวัติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์กั น อย่ างยิ่ งกั บ การใช้ ห ลั ก ฐานจากแหล่ งเรีย นรู้
ทางประวัติศาสตร์ ในการพั ฒ นาการคิด กระบวนการคิด ที่ ช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และความสนุกสนานจาก
กิจ กรรมที่ ได้คิด ได้ สื บ ค้ น ทางประวัติศ าสตร์ โดยเฉพาะจากแหล่ งเรียนรู้ในชุมชน หรือที่อ ยู่ใกล้
สถานศึกษานั้นจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยิ่งขึ้น
จากการได้ศึกษาสภาพจริง หรือสภาพที่อาจใกล้เคียงกับอดีตที่ยังคงร่องรอยหลักฐานอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่น (Keirn and Luhr, 2012: 493-496; Marino, 2012: 107-115; Roy Rosenzweig Centre
for History and New Media, 2011: 1-2; Yeager and Davis, 1994: 2-9; Yeager and Wilson,
1997: 121)
6. กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงระบบ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด
การเรียนการสอนอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพต้องมาจากการดาเนินการให้ เป็นไปตามหลั กการ แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องมีการพัฒนารูปแบบ หรือการ
ออกแบบในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีการเชิงระบบเป็นการนาวิธีการตามลาดับขั้นตอน
มาใช้ในการจัดการเรีย นการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภ าพ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) หรือการออกแบบการเรียน
การสอน (Instructional design) มาจากการใช้วิธีการเชิงระบบในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติงานใหม่ๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุระสงค์ ดังนั้นเมื่อนาวิธีการเชิงระบบมาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนหรือเป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น คือ การนากระบวนการเชิงระบบของ
การวางแผนและการพัฒนามาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ โดยอาศัยความรู้จากทฤษฎีที่หลากหลาย
(กาญจนา คุณารักษ์, 2539 : 5-7; ทิศนา แขมมณี, 2553: 210-204; ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2553: 17)
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional
System Design : ISD) หลักการ แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :
R & D) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil (2009: 9) และแนวคิดแบบจาลอง
การออกแบบการเรี ย น ADDIE Model ที่ ป รั บ ปรุ ง ตามแนวคิ ด ของ Kruse (2008:1) มาใช้ ใ น
การออกแบบ (Design) และพัฒนา(Development) กระบวนการรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
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6.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil เริ่มจากการเสนอภาพ
เหตุ ก ารณ์ ในห้ อ งเรี ย น (Scenario) โดยใช้ ก ารเล่ าเรื่ อ งอั น เป็ น การจ าลองเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ห้องเรียน เพื่อนาไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน (The Model of Teaching)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ส่ ว น คื อ 1) กระบวนการการเรี ย นการสอน (syntax or phases) ที่ ไ ด้
จั ด เรี ย งล าดั บ กิ จ กรรมเป็ น ขั้ น ๆ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น 2) ระบบสั งคม (Social System) เป็ น
การอธิบายบทบาทครู และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 3) หลักการตอบสนอง (Principles
of Reaction) ที่ครูมีต่อสิ่งที่นักเรียนทา อาจเป็นการให้รางวัล หรือสร้างบรรยากาศให้ได้คิดและ
ปฏิบัติอย่างอิสระ 4) ระบบสนับสนุน (Support System) ซึ่งระบุถึงเงื่อนไข หรือสิ่งที่จาเป็นในการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลตามที่คาดหวังแก่ผู้เรียน ส่วนที่ 2 การนาเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) อันเป็นการแนะนาการใช้รูปแบบนั้น ส่วนที่ 3 สาระความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effects) โดย
รายละเอียดของแต่ละรูปแบบต้องจัดสาระความรู้ และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้เรียน
6.2 แนวคิ ดแบบจ าลองการออกแบบการเรียน ADDIE Model เป็ น รูปแบบของ
ระบบการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการนาอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียนการสอน
มาใช้ตามหลักการที่ชัดเจน และมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ A- analyze : การวิเคราะห์
ความจาเป็น หรือ อุปสรรคเพื่อตัดสินใจว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไร D- design : การกาหนดถึงวิธีการใน
การเรียนรู้ โดยการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเลือกเนื้อหา และสื่อการเรียน
การสอน D- develop : การสร้างและผลิตเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบ และปรับปรุง
I- implement : การน าแผน ห รื อ โครงการไป ป ฏิ บั ติ และ E- evaluate : การพิ จารณ า
ความเหมาะสมของการเรี ย นการสอน การประเมิน ระหว่ างดาเนิ น การเพื่ อน าไปปฏิ บั ติ ได้ต่ อ ไป
(Braxton, Bronica, and Looms, 2000: 12; Matachoski, 2002: 9)
6.3 แนวคิ ด ของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development: R&D)
แนวคิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development: R & D) เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม และผู้ใช้ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการใช้นวัตกรรมนั้นๆซึ่งลักษณะของการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มีขั้นตอนดังนี้ R1  D1  R2  D2
เป็นการพัฒ นาจากล่างสู่บน คือการนาความต้องการจาเป็นของข้อมูลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกส่วนไปสู่การพัฒ นา โดยสรุป การวิจัยและพัฒ นาได้ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis:
A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1) เป็นขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
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เรียนการสอน (Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็น
ขั้ น การทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน (Implementation: I) และขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา
(Development: D2) เป็ น ขั้ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการเรี ย นการสอน (Evaluation: E) โดยที่
ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการ
สอน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสอน มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกันภายใน และต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ (ทิศ
นา แขมมณี, 2553: 201; องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 230-234; มาเรียม นิลพันธุ์, 2549: 261-262)
6.4 การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Method Research) เป็ น การวิ จั ย ซึ่ ง
ผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแสวงหาความรู้ โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของประเด็นปัญหา และสภาวะเงื่อนไขของกระบวนการสืบค้น
ซึ่งการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนั้น จะให้แนวคิด และวิธีการการผสมผสานข้อมูลระหว่างเชิงปริมาณ
และเชิงคุณ ภาพ ทาให้นั กวิจั ยเข้าใจปัญหาดีขึ้นกว่าการใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว ซึ่งการผสมผสาน
ข้ อ มู ล มี 3 วิ ธี ได้ แ ก่ 1) ผสานข้ อ มู ล (Data Merging เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ และ
เชิ งคุ ณ ภาพ แล้ ว น าผลวิเคราะห์ ม ารวมกั น ในขั้ น ตอนการแปลผล 2) การเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล (Data
Connecting) เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุดที่ 1 นาไปสู่ข้อมูลชุดที่ 2 และ 3) ฝังข้อมูล (Data Embedding) เป็นการให้ความสาคัญกับข้อมูล
2 ประเภทไม่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณมีมากกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเชิงคุณภาพได้
ฝังตัวอยู่ในข้อมูลเชิงปริมาณ ทาให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงปริมาณ (Creswell and
Phano Clark, 2011:190; มาเรียม นิลพันธ์, 2554: 261-262; องอาจ นัยพัฒน์, 2554: 232-234 )
จากการศึกษาปรัชญาทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู้ องค์ประกอบของ
การคิดทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวคิดนาไปสู่การพัฒนาเป็นกระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละก าหนดประเด็ น ค าถามทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question) เป็ น
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยครูจัดเตรียมเอกสาร แหล่งข้อมูลความรู้ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทบทวน และได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะเป็นการฝึกการอ่านจับใจความ
และการพิ จ ารณาข้อ มู ล จากหลั ก ฐานและแหล่ งเรีย นรู้ที่ ได้ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจเบื้ องต้ น
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของยุคสมัย และลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์ แล้วให้ผู้เรียนตั้ง
ประเด็นคาถามต่อเนื้อหาเรื่องราวเพื่อการศึกษาสืบค้นต่อไป
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ขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ งของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data From Historical Learning and
Checking Fact of Evidences) เป็ น กระบวนการที่ เน้ น บทบาทผู้ เรี ย นในการปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้
โดยครูเป็น ผู้เตรียม และแนะนาแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แนะนา
วิธีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่จะนาผู้เรียนไปสู่การศึกษาเพื่อให้ได้
สืบค้น และการใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห์ วิพากษ์หลักฐาน หรือ
ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือก่อนการนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็น ขั้น ตอนที่เป็ นการผสมผสาน
การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ด้ ว ยวิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ และการจั ด การเรีย นการสอนเชิ งระบบ
ตามล าดั บ ขั้ น ตอนที่ สื บ เนื่ อ งจากขั้ น ที่ 1 ตั้ งแต่ ก ารตั้ งค าถาม หรื อ ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส นใจมาสู่
การรวบรวม และสารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริงของข้อมูลหลักฐานก่อนการเลื อกนาหลั กฐานนั้น ๆ ไปใช้ตีความอธิบายความหมายใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้ น ที่ 3 การวิ เคราะห์ ตี ค วามสาเหตุ แ ละผลสื บ เนื่ อ งด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ (Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context) เป็ น อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ งที่ เน้ น บทบาทผู้ เ รี ย นในการปฏิ บั ติ ก ารเรีย นรู้
โดยเฉพาะการได้ค้นพบความหมาย และสร้างความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
หลักการสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เน้นการตีความจากข้อมูลหลักฐาน โดยครูเป็นผู้เตรียม
และแนะน าแหล่ งเรีย นรู้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้อ งถิ่น แนะนาวิธีการศึกษาเพื่ อให้
ผู้ เรี ย นได้ วิ เคราะห์ และตี ค วามอธิ บ ายความหมายจากข้ อ มู ล หลั ก ฐาน และแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ผ่ า นการตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ มาแล้ ว แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ตี ค วามได้ ม าอธิ บ าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตระหนักถึงบริบท และมุมมองทางประวัติศาสตร์
ขั้ น ที่ 4 การสั งเคราะห์ แ ละสรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ างองค์ ค วามรู้ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น
(Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จาก
ประเด็นเนื้อหาสาระหรือประเด็นปัญหา และการให้เหตุผลจากการตีความอธิบายด้วยข้อมูลหลักฐาน
ซึ่งทาให้ ผู้เรียนได้เป็ นผู้กระทาในการเรียนรู้ (doing history) อันนาไปสู่ ความเข้าใจในสาเหตุและ
ผลกระทบจากความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ โดยครูร่วมกับผู้เรียนในการสรุป
สังเคราะห์จากประเด็นเนื้อหา และเรียบเรียงนาเสนอเหตุการณ์ หรือสร้างการอธิบายต่อเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์นั้นขึ้นอีกครั้ง
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปรัชญำกำรศึกษำ
- ปรัชญาสารัตถนิยม นิรันตรนิยม และพิพัฒนนิยม
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555)
สาเริง บุญเรืองรัตน์ (2549)
-แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้
กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)
- Bruner (Bruner, 1968) Ausubel (David,
Joseph and Helen, 1968)
กลุ่มสรรค์นยิ ม (Constructivism Theory)
- Vygotsky–Piaget (David, 1996)
กำรคิดและวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์
- U.S. Standards (1996)
- Wineburg (2001) and Rosenzweig &
Wineburg (2008)
- Seixas (2006)
- American Historical Association of
California State University (2007)
- Roy Rosenzweig Centre for History and New
Media 0f George Mason University (2011)
วิธีสอนประวัติศำสตร์
- สิริวรรณ ศรีพหล (2553)
- ลาวัณย์ วิทยาวุฒฑิกลุ (2545)

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ขั้นที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลท้องถิ่น และวิเครำะห์
ประเด็นคำถำมทำงประวัติศำสตร์ (Study Local
History Data and Historical Issue Analysis
Question)
ขั้น 2 กำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้
ทำงประวัติศำสตร์ และกำรวิเครำะห์ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐำน (Survey and
Collecting Data From Historical Learning and
Checking Fact of Evidences)
ขั้นที่ 3 กำรวิเครำะห์ตีควำมสำเหตุและผลสืบเนื่อง
ด้วยบริบทและมุมมองทำงประวัติศำสตร์ (Analysis
Interpretation in Causality and Consequences
by Historical Perspectives and Context)
ขั้นที่ 4 กำรสังเครำะห์และสรุปข้อมูล
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
(Synthesis and Summarize Data for Construct
Body of Knowledge in Local History)

แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
- คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)
- สานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557)
กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนเชิงระบบ
- รูปแบบการสอน Joyce Weil and Cahoun (2009)
- ADDIE Model ของ Kruse (2008)
- การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development: R & D)
- การวิจัยแบบผสมผสาน (Creswell, 2011)

กระบวน
กำรคิด
ทำง
ประวัติศำสตร์

ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
ใน
ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น

สำนึก
รักษ์
ท้องถิ่น
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คำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพอย่างไร
2. ผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเพือ่ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร
2.1 กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่างและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร
2.2 ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้เรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไร
2.3 สานึกรักษ์ท้องถิ่นของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่ งเสริม กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็น
อย่างไร
2.4 ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่างและหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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2.3 เพื่อศึกษาส านึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้ เรียนหลั งการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
สมมติฐำนของกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห ลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรีย นรู้ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงขึ้น
2. ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
1.1 ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1.2.1 กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
1.2.2 ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1.2.3 สานึกรักษ์ท้องถิ่น
1.2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก
สั ง คมศึ ก ษา ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งชั้ น ปี ที่ 2-4 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2558 รวมนั ก ศึ ก ษา จ านวน 100 คน ที่ ผ่ า นการเรี ย นรายวิ ช า
415 101 ประวัติศาสตร์ไทยซึ่งเป็นวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ตามหลักสูตร
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2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกสั ง คมศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 4 จานวน 36 คน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยใช้ชั้นปีในการลงทะเบียนเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาในรายวิ ช า 467 436 การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย
การศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ป ระเภทและ
แหล่งข้อมูลของท้องถิ่น วิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาท้องถิ่นในเชิงประวัติศาสตร์ การนาเสนอ
องค์ความรู้ และการประยุกต์วิธีการศึกษาท้องถิ่ นเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้โดยการใช้ แหล่ งเรียนรู้ใน
การพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ จานวน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Developing Instructional Model) หมายถึง
กระบวนการที่เป็ น ล าดับ ขั้น ตอนที่ ใช้ในการออกแบบ และสร้างองค์ประกอบในการจัดการเรียน
การสอนที่แสดงความสัมพันธ์กันเพื่อพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนตามกระบวนการของ
การวิจัยและพัฒ นา ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นกระบวนการ 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis:
A) การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานสาหรับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้ (Design and
Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation:
I) การทดลองใช้รูป แบบการจั ดการการเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development: D2)
การประเมิน ผล (Evaluation: E) การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และการขยายผลรูปแบบการเรียนรู้
2. แหล่ งเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง ที่ ร วมของข้ อ มู ล สารสนเทศ และ
ประสบการณ์ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ บุคคลที่มีภูมิรู้ สถานที่ต่างๆ หรือแหล่ง
เก็บรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ภายในเขตเมือนครปฐม

28

3. กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking Process) หมายถึง ขั้นตอน
การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นลาดับ จากการสังเคราะห์แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์
อันประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก่ 1) การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ (Chronological Thinking in Historical Change and Continuity) 2) การใช้
แหล่งข้อมูล และการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (Using Historical Sources
and Claiming-Evidence Connection) 3) การวิเคราะห์ ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมอง
ทางประวัติส าสตร์( Analysis Interpretation and Take Understanding in Historical Context
and Perspectives) 4 ) การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (Analysis in
Historical Issues of Causality and Consequence )
4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น (SSAS Model) หมายถึง แบบแผนของการดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยใช้แหล่งความรู้ที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิด
ทางประวัติศ าสตร์ ด้ว ยตนเองโดยประสบการณ์ ตรง เพื่ อให้ ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการจั ด
การเรี ย นการสอน ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบ คือ กระบวนการเรียนรู้ ระบบสั งคม หลั กการ
ตอบสนอง และระบบสนับสนุน โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน
ขั้ น ที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละก าหนดประเด็ น ค าถามทาง
ประวัติศาสตร์ (Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
ขั้น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อมู ล จากแหล่ งเรียนรู้ท างประวัติ ศ าสตร์ และ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data from Historical
Learning and Checking Fact of Evidences)
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตีความข้อมูล เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและ
มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis Interpretation in Causality and Consequences by
Historical Perspectives and Context)
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
5. ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Knowledge Understanding in Local
History) หมายถึง ความสามารถในกระบวนการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ในการสรุปและสร้างการ
อธิบายถึงองค์ความรู้โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ ซึ่งวัดได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการประเมินจากชิ้นงาน และ/หรือผลงานของ
ผู้เรียน
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6. สานึกรักษ์ท้องถิ่น หมายถึง ความรัก และความภูมิใจ จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์
ที่ปรากฏในท้องถิ่น และก่อให้เกิดความตะหนักถึงคุณค่า ความสาคัญ และต้องการอนุรักษ์และพัฒนา
ให้เป็น ประโยชน์ ต่อไป โดยประเมินจากคะแนนการทาแบบสอบถามความคิดเห็ นของผู้เรียนและ
ชิ้นงานที่สะท้อนถึงความตระหนักในความสาคัญและคุณค่าของท้องถิ่น
7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน จากการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงออกในด้านกระบวนการเรียนรู้ทั้ ง 4 ขั้นตอน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านบรรยากาศการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
8. ผู้เรียน หมายถึง นั กศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น ในปีการศึกษา 2558
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ รู ป แบบที่ เป็ น ล าดั บ ขั้น ตอนของการพั ฒ นากระบวนการคิ ดทางประวัติศ าสตร์
ในการพั ฒ นาครู สั งคมศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เป็ น พื้ น ฐานทางความคิ ด ในการน าไปใช้ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนได้
2. ได้กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
3. ได้ต้นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมและบทบาทของผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกรักษ์
ท้องถิ่น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรเสนอเนื้อหาสาระ
สาคัญต่างๆ ที่ประกอบด้วยหัวข้อตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ปรัชญาการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
3. หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์และการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด และการคิดทางประวัติศาสตร์
5. หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
6. หลักการ แนวคิด การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดหลักสูตรและ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 เป็นสาขาที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลสู่ความเป็น
พลเมืองดี และเป็นสาขาที่บูรณาการจากสาขาของศาสตร์ต่างๆ เข้ามาผสานกันเพื่อให้เกิดคุณลักษณะ
และคุณสมบัติดังกล่าว ปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศึกษา ฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปณิธาน ปรัชญา และ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ และลึกซึ้งในศิลปะวิทยาการ มี
ทักษะ และสามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยาและ
ศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผู้ที่จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
1.2 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 ปรัชญา มีความมุ่งมั่นผลิตครูสังคมศึกษา จัดการศึกษาด้านสังคมศึกษาที่
มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย ถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ และผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบยึดมั่นในสัจธรรม คุณธรรม รับผิดชอบ
ต่อสังคม ใส่ใจฝึกฝนตน ให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน
ด้วยมโนธรรม
30
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1.2.2 ความสาคัญ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และทักษะทาง
วิช าการ เป็ น การสอนทั้ งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บั ติ โดยส่ งเสริมให้ นั กศึ ก ษาสามารถน าคว ามรู้
ความสามารถด้านสังคมศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถทางานเป็นทีม และทางานร่วมกับผู้อื่น
1.2.3 วัตถุประสงค์
1.2.3.1 เพื่อผลิ ตบัณฑิตให้ มีความรู้ และประสบการณ์ทางสั งคมศึก ษา
ที่รอบรู้ ลึกซึ้งมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการทางสังคมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้ มีความสามารถในการจัดการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
รวมทั้งสามารถเป็นผู้นาในการจัดเรียนการรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู ยึดถือ
จรรยาบรรณในวิชาชีพและเป็นครูสังคมศึกษาที่ดีมีคุณภาพของสังคม
3. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 31
หน่วยกิต
3.1.1 วิชาบังคับ จานวน
9 หน่วยกิต
3.1.2 วิชาบังคับเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3.1.3 วิชาเลือกที่กาหนดโดยคณะวิชา
10 หน่วยกิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
128 หน่วยกิต
3.2.1 วิชาชีพครู จานวนไม่น้อยกว่า
50 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ จานวน
42 หน่วยกิต
วิชาชีพครูเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
3.2.2 วิชาเอก จานวนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ จานวน
วิชาเอกบังคับการสอน จานวน
วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า

78
54
6
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ให้เลือกศึกษาได้จากรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
รายวิชาของสถาบัน
ทั้งนี้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก กาหนดให้นักศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 18
หน่ ว ยกิ ต ซึ่ ง มี ร ายวิ ช า 467 436 การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น (Local Historical Studies)
จานวน 2 (2-0-4) หน่วยกิต ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว เป็นรายวิชาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การวิจัยครั้งนี้

ประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์

1. รหัสวิชา 467 436
2. ชื่อวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Local Historical Studies
3. จานวนหน่วยกิต 2 (2-0-4)
4. คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา หลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
5. ภาคการศึกษา ต้น
6. ปีการศึกษา 2558
7. ชื่อผู้สอน อาจารย์ศศิพัชร จาปา
8. ลักษณะวิชา วิชาเอก (เลือก)
9. วิชาระดับ ปริญญาตรี
10. จานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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11. เนื้อหารายวิชา (Course description)
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทและ
แหล่ งข้อมูล ของท้องถิ่น วิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึ กษาท้องถิ่นในเชิงประวัติศาสตร์ การ
นาเสนอองค์ความรู้ และการประยุกต์วิธีการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ มีการศึกษานอกสถานที่
12. วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2.สามารถสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้
3.สามารถจาแนกและวิเคราะห์ตีความหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
4.สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในประเด็นสาเหตุและผลกระทบของ
เนื้อหาเรื่องราวจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
5.สามารถสังเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทยได้
13. กาหนดการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ (Course outline)
ครั้งที่
เนื้อหา/หัวข้อบรรยาย
1-3
- ปฐมนิเทศรายวิชา
- ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์คืออะไร การแบ่งช่วงเวลา หลักฐานและ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย
- ประวัติศาสตร์ชาติกับท้องถิ่นของไทย
- ภูมิหลัง และพัฒนาการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของไทยตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2520 และ
พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน

วิธีการ/กิจกรรม
- ศึกษาเอกสาร
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- อภิปราย และทวน
ความรู้แล้วกาหนด
คาถามเพื่อการศึกษา
ต่อไป
- สารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ฯ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- วิเคราะห์และตีความ
เนื้อหาสาระ
-สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้
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ครั้งที่

เนื้อหา/หัวข้อบรรยาย

วิธีการ/กิจกรรม

4-6

- หลักฐาน ขอบเขต วิธีการและปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของไทย
- หลักฐานและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- ขอบเขต และวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่
- ปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

7-9

- พัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตกและ
ร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
ตะวันตกและร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความหลักฐาน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคตะวันตกและร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม

- ศึกษาเอกสาร
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- อภิปราย และทวน
ความรู้แล้วกาหนด
คาถามเพื่อการศึกษา
ต่อไป
- สารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ฯ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- วิเคราะห์และตีความ
เนื้อหาสาระ
-สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้
- ศึกษาเอกสาร
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- อภิปราย และทวน
ความรู้แล้วกาหนด
คาถามเพื่อการศึกษา
ต่อไป
- สารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ฯ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- วิเคราะห์และตีความ
เนื้อหาสาระ
-สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้
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10-12

13-15

16

- ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐานสมัยทวารวดีในประเทศไทยและ
ร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
- ที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะเมืองโบราณ
- โบราณวัตถุ โบราณสถาน และการขุดสารวจศึกษา
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความหลักฐาน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี

- ศึกษาเอกสาร
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
- อภิปราย และทวน
ความรู้แล้วกาหนด
คาถามเพื่อการศึกษา
ต่อไป
- สารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ฯ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- วิเคราะห์และตีความ
เนื้อหาสาระ
-สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้
- ประวัติศาสตร์ “เมืองนครปฐม” ที่มีองค์พระปฐมเจดีย์เป็น
- ศึกษาเอกสาร
ศูนย์กลาง
หลักฐานทาง
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐาน “เมืองนครปฐม” ที่มีองค์พระปฐม- ประวัติศาสตร์
เจดีย์เป็นศูนย์กลาง
- อภิปราย และทวน
- ที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะเมืองนครปฐมแต่ละสมัย
ความรู้แล้วกาหนด
- โบราณวัตถุ โบราณสถาน และการขุดสารวจศึกษา
คาถามเพื่อการศึกษา
- การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ต่อไป
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
- สารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ฯ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
- วิเคราะห์และตีความ
เนื้อหาสาระ
-สังเคราะห์และสรุป
องค์ความรู้
การสอบปลายภาค
ทดสอบ
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เนื้ อหารายวิช า และตารางกาหนดการเรียนการสอนต่ อสั ปดาห์ ข้างต้นจะเห็ น ได้ ว่ า
รายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาในการนาไปใช้ร่วมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเกิดจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
ปรัชญาการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
1. ปรัชญา และปรัชญาการศึกษากับการเรียนประวัติศาสตร์
ปรัชญาเป็นวิชาเกี่ยวกับกระบวนการให้ความหมายและวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของ
ศาสตร์ต่างๆ อันเป็นความพยายามในการใช้ภูมิปัญญาศึกษา วิเคราะห์ และวิธีการไต่สวนให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายในการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (อดิศร ศักดิ์สูง ,
2554: 14) โดยในที่นี้จะกล่าวถึง ปรัชญาพื้นฐานหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) และ
ปรั ช ญาวั ต ถุ นิ ย ม (Realism) เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งของปรั ช ญาทั้ ง สองกั บ
ประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์นั้น เมื่อแยกศึกษาวิเคราะห์ตามกลุ่มที่มาของศาสตร์แล้วจัดอยู่ใน
ทั้งสองกลุ่ม ได้แก่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนปรัชญาการศึกษานั้น เป็นแนวคิด หลักการ
และกฎเกณฑ์ ใ นการก าหนดแนวทางในการจั ดการศึ ก ษานั ก การศึ ก ษาได้ ยึ ดถื อ เป็ นหลั ก ในการ
ดาเนินการทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และทาให้เห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งปรัชญา
การศึกษา ประกอบด้วย ปรัชญาสารัตถนิยม ปรัชญานิรันตรนิยม ปรัชญาพิพัฒนนิยม ปรัชญาปฏิรูป
นิยม และปรัชญาอัตถิภาวนิยม
ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) เชื่อว่า การรับรู้นั้นเกิดขึ้นในจิตใจและเชื่อในเหตุผลเป็น
สาคัญ เหตุผลจึงทาให้คนเข้าถึง “แบบ” หรือ ความรู้ที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง และเชื่อในเหตุผลเป็น
สาคัญ ด้วยเหตุนี้ คุณวิทยา (Axiology) หรือการมองถึงลักษณะคุณค่าของจิตนิยม คือ การเป็นสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสมดีงาม เป็นคุณค่าที่คงที่ถาวร มีแบบแผนที่สมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การอบรม
สั่งสอนเรื่องคุณค่า จึงถือเป็นหลักสาคัญและสิ่งที่จัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ก็ต้องเป็น
เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เข้าใจถึงแบบอย่างที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือให้เข้าถึงความลึกซึ้งทางสติปัญญา
และคุณธรรม เช่น วิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภาษา เป็นต้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2552: 41-43)
ส่วนปรัชญาวัตถุนิยม ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา สัมผัส และจับต้องได้จึงเชื่อว่า วัตถุ หรือ
สสาร เป็นสิ่งที่แท้จริงในตัวของมันเอง ด้วยเหตุนี้คุณวิทยา หรือการมองถึงลักษณะคุณค่าของวัตถุ
นิยม จึงถือเอากฎของธรรมชาติเป็นสาคัญ โดยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วมันก็จะปรากฏขึ้น
อีก ถ้าเรารู้ธรรมชาติของคน และรู้ว่าคนจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรแล้ว ก็จะได้กฎของคุณธรรม และ
จริ ย ธรรม (Moral Law) แล้ ว จะได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นไปตามนั้ น ดั ง นั้ น การอบรมสั่ ง สอนตาม
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แนวปรั ช ญาวัต ถุ นิ ย มนั้ น จึ ง เน้ น การเรีย นรู้ จ ากของจริง ครู เ ป็ น ผู้ อ ธิ บ ายให้ เ หตุผ ลความจริงใน
ธรรมชาตินอกตัวผู้เรียน และต้องกระตุ้นความสนใจของผู้เ รียนอยู่เสมอ อาจด้วยการให้รางวั ล หรือ
การลงโทษ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2552: 44-46)
ปรัชญาข้างต้น เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ หรือสาขาวิชาความรู้ ที่แบ่งได้
3 กลุ่ม ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งประวัติศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์นั้น เน้นศึกษาภาวะเงื่อนไข
ของมนุษย์ ใช้วิธีการที่เป็นพื้นฐาน คือ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และคาดเดา ซึ่งแยกออกจา กวิธีการ
สัมผัสของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สังคม ดังนั้นตัวอย่างวิชาทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่
โบราณคดี วรรณคดี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และด้านศิลปะต่างๆ ส่วนศาสตร์ใน
สาขาสั งคมศาสตร์ นั้ น เน้ น ศึกษาในสาขาวิช าที่เ ป็นวิ ทยาศาสตร์ธ รรมชาติ ได้แก่ มานุ ษยวิ ท ยา
โบราณคดี เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยเป็นการ
นากระบวนการวิทยาศาสตร์มาศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นสังคมของ
มนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ ในมุมมองทางสังคมศึกษา ถือว่าเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ เนื่องจากใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ใน
อดีตจากสิ่งที่มนุษย์ได้บันทึกไว้ ส่วนประวัติศาสตร์ ในมุมมองของมนุษยศาสตร์ก็โดยใช้เกณฑ์ทาง
มนุษยศาสตร์มาบ่งชี้ในวิธีการที่เป็นพื้นฐานของศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์ คื อ การวิเคราะห์ วิพากษ์
และการคาดเดา และที่เน้นความคิด ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ต้องใช้ความคิด จินตนาการ การคาดเดาก่อนกาหนดเป้าหมาย ตั้งสมมติฐาน ก่อนการ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และเมื่อได้คาตอบแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ได้ความคิด ความเชื่อ และอาจไป
ถึงค่านิยม อุดมการณ์ได้ ในส่วนนี้ก็มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในมุมมองสังคมศึกษา
ของไทย ที่เน้น การนาเนื้อหาสาระ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาพัฒนาคุณค่าต่างๆ จากความรู้
เกี่ยวกับสังคมในอดีต เพื่อนามาใช้ประโยชน์กับสังคมปัจจุบันได้
ปรั ช ญาการศึกษา เป็ นกระบวนการหรือวิธีการในการนาหลั กการแนวความคิด ของ
ปรัชญาปรัชญาบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ ตลอดจนการพิจารณา
ประเด็นปัญหาทางการศึกษา ซึ้งในที่นี้จะกล่าวโดยสรุปถึงปรัชญาการศึกษาในส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึง
แนวทางการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันเป็นมรดกของสังคมในอดีตให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งสิ่งใดที่สังคมยอมรับว่าเป็นจริงและดีแล้วโรงเรียนก็
ต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นสู่คนรุ่นหลัง โดยกระบวนการนี้ครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเป็นแบบอย่าง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบจากครูและเล่าเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม
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ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ทัศนศึกษา และการใช้สื่อต่างๆ เช่น
ภาพยนตร์ ฟิล์มสไลด์ ประกอบกันในการจัดการเรียนรู้
ปรัชญานิรันตรนิยม (Perenialism) มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่จัดให้สาหรับคนทุกคน
ในทุกสังคมและทุกยุคสมัยว่าต้องเหมือนกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาความสามารถของคนให้
สูงขึ้น และเน้นความสาคัญของความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงและถือว่าความจริงหรือความรู้ในอดีตย่อม
สามารถนามาใช้ได้ในปัจจุบัน และถือว่าศีลธรรมและความรู้ต่างๆ มาจากวัดและมหาวิทยาลัย โดยครู
จะเป็นตัวอย่างและเป็นผู้ควบคุมรักษากฎระเบียบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ความจริง ได้พัฒนา
ความจา ความมีเหตุผล และความตั้งใจในการกระทาสิ่งต่างๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เป็นการฝึกทาง
จิตใจและปัญญา ใช้วิธีการบรรยาย การให้ท่องจาเนื้อหาสาระต่างๆ และวิธีการถาม-ตอบ เป็นต้น
ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressiveism) มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่นาไปสู่ความสุขใน
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นอนาคต โดยให้ ค นในสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ เ น้ น วิ ธี ก ารแบบ
ประชาธิปไตย การสร้างสถานการณหรือจัดประสบการณ์ที่สร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียน โดยครู
เป็นผู้แนะแนวทาง ช่วยเหลือผู้เรียนในการทากิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ ได้ค้นพบตนเองว่าถนัดหรือมีความสามารถด้านใด และต้องยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม การทาโครงการ การรายงานกลุ่ม และ
การแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล เป็นต้น
ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่ควรเป็นเครื่องมือ
ในการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม และมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในตนเองที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างและปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น โดยครูเป็นผู้นาในการสร้างระเบียบแบบแผน และสอน
กระบวนการประชาธิปไตยที่ผู้เรียนนาไปใช้ได้ขณะอยู่ในสถานศึกษาและในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ตนเองและมีเป้าหมายการกระทาในอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมด้วย ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ต้องจัดเวลาให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ และให้ได้มีเสรีภาพ
ในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถได้โดยตรง
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาที่ให้คนมีความคิดอย่างอิสระ รู้จักตนเอง
สามารถเลือกกระทาหรือไม่กระทา และมี ความรับผิดชอบสูง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นและเร้าความสนใจ
ให้ผู้เรียนได้รู้สึกในคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการคิด การตัดสินใจ รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีความคิด วิจารณญาณ
ความสามารถไตร่ตรองด้วยเหตุผล และเลือกตัดสอนใจด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ควรใช้วิธีการ
แนะแนว การเข้าเรียนโดยไม่นับหน่วยกิจ เป็นต้น เพื่อให้ได้ค้นพบตนเองและสารวจเพื่อหาความถนัด
ความสนใจ ความชอบ และความสามารถของตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง (ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ , 2555:
35-101; สาเริง บุญเรืองรัตน์,2549 : 48-69 และ สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, ม.ป.ป.: 10-24)
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2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม หรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ และที่เน้นกระบวนการ
ทางปัญญาหรือความคิด ซึง่ เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายในสมองที่มีความซับซ้อน
และเป็นกระบวนการทางความคิด ที่เกิดขึ้นจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย ความสัมพันธ์
ของข้อมูล การดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่างๆ จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา
ของมนุษย์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง สาหรับทฤษฎีในกลุ่มนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาทฤษฎี
การเรียนรู้โดยค้นพบของBruner และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel
ทฤษฎีการเรี ย นรู้ โ ดยการค้ น พบของBruner ได้นาหลั กการพัฒ นาการทางเชาว์
ปัญญาของมนุษย์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้ และใช้ชื่อเรียกว่า การเรียนรู้โดยการค้นพบ หรือ
Discovery Approach ซึ่งนักวิชาการบางคนเรียกว่า การเรียนรู้โดยการสืบสอบ (Inquiry learning)
แนวคิด ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนาไปสู่การ
ค้ น พบการแก้ ปั ญ หา และการเรี ย นรู้ จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ผู้ เ รี ยนได้ป ระมวลข้ อ มู ล ข่ าวสารจากการที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสารวจสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเลือกรับรู้ต่อสิ่งนั้นการเรียนรู้จึงเกิดจากการ
ค้นพบเนื่องจากผู้เรียนสนใจและใฝ่รู้ต่อสิ่งนั้นซึ่งแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้โดยการค้นพบ คือ
1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ผลของการปฏิสัมพันธ์นอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนแล้วยังจะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่งแวดล้อมด้วย 2) ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์และพื้นฐานความรู้แตกต่างกันการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
จากการที่ผู้ เรี ย นสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบใหม่กับประสบการณ์ และมีความหมายใหม่
3) พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาจะเห็นได้ชัดโดยผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้าที่ให้เลือกได้หลายอย่างพร้อม
พร้อมกัน
วิธีการที่ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการค้นพบความรู้ขึ้นกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน
ซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของPiaget ซึ่งขั้นพัฒนาการที่Bruner เสนอมี 3 ขั้นคือ
Enactive, Iconic และSymbolic จึ ง แบ่ ง วิ ธี ก ารที่ ผู้ เ รี ย นใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการค้ น พบความรู้
ออกเป็น 3 วิธีการ ดังนี้ 1) เอนแอคทีป (Enactive Mode) ซึ่งเป็นวิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
โดยการสัมผัสด้วยมือ รวมทั้งการที่เด็กใช้ปากกับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว ที่สาคัญเป็นการกระทาของ
เด็กเอง 2) ไอคอนนิค (Iconic Mode) เมื่อเด็กสามารถสร้างจินตนาการหรือมโนภาพขึ้นในใจได้จะ
สามารถรู้จักโลก โดยเด็กวัยนี้จะใช้รูปภาพแทนของจริงโดยไม่จาเป็นต้องแตะต้องหรือสัมผัสของจริง
นอกจากนี้ยังสามารถรู้จักสิ่งของจากภาพ แม้จะมีขนาด และสีเปลี่ยนไปเด็กที่มีอายุประมาณ 5-8 ปี
จะใช้ Iconic Mode 3. ซิ ม โบลิ ค (Symbolic Mode) วิ ธี ก ารนี้ ผู้ เ รี ย นจะใช้ ก ารเรี ย นรู้ เ มื่ อ มี
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ความสามารถจะเข้ า ใจสิ่ ง ที่ เ ป็ น นามธรรม หรื อ ความคิ ด รวบยอดที่ ซั บ ซ้ อ นจึ ง สามารถจะสร้ า ง
สมมติฐาน และพิสูจน์ว่าสมมุติฐานถูกหรือผิดได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีนี้สู่การประยุ กต์ใช้นั้นต้องคานึงถึงลั กษณะ
3 ข้อ ต่อไปนี้ คือ 1) ความเข้าใจถึงความแตกต่างของลักษณะการคิดของเด็กแต่ละวัยและความ
แตกต่ า งของความคิ ด ระหว่ า งเด็ ก กั บ ผู้ ใ หญ่ ห รื อ กระบวนการรู้ คิ ด ของเด็ ก ไม่ เ หมื อ นผู้ ใ หญ่
(Intellectual Empathy) 2) การให้ความสาคัญกับผู้เรียนที่ถือว่า ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้
ของตนเองได้ (Self-Regulation และ 3) การสอนควรเริ่มจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยเพื่อจะได้
มีความเข้าใจง่ายขึ้นดังนั้นครูจึงต้องสอนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ย นรู้ โ ดยการค้ น พบและให้ โ อกาสผู้ เรี ยนได้ มี ปฏิ สั ม พั น ธ์กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดคล้ อ งกั บช่ว งวัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทาหรือแก้ปัญหาเอง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 212-215)
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมายของAusubel ได้ ส ร้ า งทฤษฎี ที่ เ ป็ น การหา
หลักการอธิบายการเรียนรู้ที่เรียกว่า Meaningful Verbal Learning โดยเน้นความสาคัญของการ
เรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมายที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ซึ่งอาจ
เป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ที่ได้รับใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา (Cognitive
Structure) กับความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมองของผู้เรียนแล้ว
การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการรับ หรือด้วยการค้นพบและวิธีที่เรียนอาจจะเป็น
การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความหมายหรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจาที่ไม่คิด ซึ่ง Ausubel
ได้ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning)
ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการที่ผู้ส อนอธิบายสิ่ งที่ต้องรู้ให้ และผู้ เรียนรับฟังด้ว ยความเข้าใจ และเห็ น
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจา และจะสามารถนามาใช้ใน อนาคต
ซึ่งการเรี ย นรู้ อย่ างมีความหมายมีตัว แปรสาคัญ 3 ข้อ คือ 1) สิ่ ง (Material) ที่จะเรียนรู้จะต้องมี
ความหมายซึ่ ง ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ที่ เ คยรู้ แ ละเก็ บ ไว้ ใ นโครงสร้ า งพุ ท ธิ ปั ญ ญา
(Cognitive Structure) 2) ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความคิดที่จะเชื่อมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งที่
เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้เก่า 3) ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้
ความคิ ด ที่ จ ะเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โครงสร้ า งพุ ท ธิ ปั ญ ญา (Cognitive
Structure) ที่อยู่ในความทรงจาแล้ว นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงวัยของผู้เรียนด้วยเพราะหากไม่พร้อม
ที่จะรับหรือรับโดยไม่เข้าใจก็อาจจะต้องใช้การท่องจาเช่นเดิม
การจัดการเรียนรู้โดยนาทฤษฎีแนวคิดไปประยุกต์ใช้นั้นเน้นความสาคัญของครูใน
การจัดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสอนการคิดรวบยอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักการของ
เทคนิ ค Advance Organizers ที่ Ausubel ได้ เ สนอให้ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมายและช่วยความจาซึ่งการสอนโดยวิธีการบรรยายหากใช้เทคนิคนี้ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนที่
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จะสอน และมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพราะมีการจัดเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่ หรือให้หลักการกว้าง ๆก่อนที่จะเรียนความรู้ใหม่หรือแบบบทเรียน
ตามหัวข้อสาคัญ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 216-218)
2.2 ทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism Theory)
แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้และวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ได้นั้นสามารถใช้วิธีสอนที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีที่ส่งเสริม
การสร้างความรู้ของผู้ เรียนได้เองที่สาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism) ซึ่งมีหลักการ
สาคัญของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทา หรือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีที่
เน้นวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง Piaget เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลรับและ
ซึมซาบข้อมูล หรือประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้ หรือโครงสร้างทางปั ญญาเดิม หาก
นามาสามารถสัมพันธ์กันจะเกิดภาวะมีสมดุลขึ้น และมนุษย์จะพยายามปรับสภาวะให้สมดุล โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodtion) ส่วนVygotsky ได้เพิ่มเติมการเรียนรู้โดย
อธิบ ายว่า สถาบั น ทางสั งคมและสิ่งแวดล้ อมรอบตัวตั้งแต่เกิดมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางปัญญา
(ทิศนา แขมมณี, 2553: 90-94)
ทฤษฎี Constructivism มีหลักการสาคัญที่ว่าในการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทา
(active) และสร้างความรู้ แต่ในกลุ่มนักจิตวิทยา Constructivism มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการ
เรียนรู้หรือการสร้างความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากความเชื่อพื้นฐานของ Constructivism ซึ่งมี
พื้นฐานจาก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาของ Piaget และ Vygostsky แบ่งเป็น 2 ทฤษฎีคือ
1. Cognitive Constructivism หมายถึ ง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ พุ ท ธิ ปั ญ ญานิ ย ม ที่ มี
รากฐานมาจากทฤษฎีพัฒ นาการของPiaget ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้ กระทา (active) และเป็น
ผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุล ทางพุทธิ
ปัญญาขึ้น เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งเกิด
ความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น
2. Social Constructivism ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการของVygotsky
ซึ่งถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ท างสังคมกับผู้อื่น ผู้ใหญ่ หรือเพื่อน ในขณะที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญ และขาด
ไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องหรือ
ซับซ้อนกว้างขวางขึ้น
คุณลักษณะของทฤษฎี Constructivism
1. ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
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2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อการเรียนรู้
4. การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 210-211)
Piaget อธิบายว่าพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลจะปรับตัวผ่านกระบวนการ
ซึมซาบหรือดูดกลืน (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)
พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือ
โครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถเข้ากันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium)
ก็จ ะเกิดการปรั บ ตัว (Adaptation) ให้ อยู่ในภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรั บ
โครงสร้างทางปัญญา
กล่าวคือ โดยปกติคนเรามีการพัฒนาโครงสร้างทางปัญญา (Schema) ขึ้นมาตาม
ลาดับอันเกิดจากการสั่งสมความรู้เดิมไว้ รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีจะต้องสร้างเงื่อนไขอันนาไปสู่
การปรับตัวไปสู่ดุลยภาพ (Equilibration) ซึง่ Piaget เชื่อว่า 2 ลักษณะ คือ (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2536)
1. กระบวนการดูดกลืนเข้าสู่โครงสร้างปัญญา (Assimilation) เป็นกระบวนการที่
อินทรีย์ซึมซับประสบการณ์ใหม่ เข้าสู่ประสบการณ์เดิมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันแล้วสมองก็รวบรวม
ปรับเหตุการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความคิ ด อันเกิดจากการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เปรียบเหมือน
การดูดซึมของอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารซึ่งจะดูดซึมอาหารแต่เพียงร่างกายจะรับไว้ได้
2. กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องมากจากระบวนการดูดกลืนเข้า สู่โครงสร้างทางปัญญาคือ ภายหลังจากที่ซึมซับเอาเหตุการณ์
ใหม่เข้ามาและปรับเข้าสู่โครงการสร้างเดิมแล้ว ถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่ที่รับเข้ามามีลักษณะ
เหมือนกับประสบการณ์เดิม ประสบการณ์ใหม่จะถูกซึมซับและปรับเข้าหาประสบการณ์เดิม คือทาให้
ประสบการณ์เดิมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับการซึมซับเข้ามาให้เข้า
กับประสบการณ์เดิมได้ สมองก็จะสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแทนเพื่อปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่นั้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์นั้ นจาเป็น
จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการดูดกลืนเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา (Assimilation)
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation) เนื่องจากผู้เรียนยังขาดความรู้ความ
เข้ า ใจทางด้ า นนี้ แ ละขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด และการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการศึกษาหลักฐานข้อเท็จจริงในการอธิบายเรื่องราว เหตุการณ์
ในอดีตของนักประวัติศาสตร์ และครูในการจัด การเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ ความรู้ความ
เข้าใจเหล่านี้ที่ได้รับมาก่อนแล้วนั้นยังไม่ถูกต้องและไม่พัฒนาให้เป็นวิธีการหรือกระบวนการในการคิด
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ทฤษฎีพื้นฐานที่สาคัญของทฤษฎีสรรค์นิยม คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ
Piaget และทฤษฎีประวัติศาสตร์สังคมของVygotsky มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
1. ทฤษฎีพัฒ นาการทางปั ญญาของPiaget (Piaget’s cognitive development
theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของPiagetไม่เป็นทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน แต่
เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้าหมายในการแยกแยะและศึกษากฎโดยรวม
ของพัฒนาการทางปัญญาโดยเน้นที่พัฒนาการของการคิดเชิงเหตุผล (logical thinking) จากวัยทารก
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ มีสมมติฐานว่าพัฒนาการทางปัญญามีลักษณะคล้ายกับระบบทางชีววิทยา
กล่าวคือ เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างทางปัญญาที่ต้องการอย่างต่อเนื่องขณะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม กาหนดความหมายของพัฒนาการทางปัญญาว่าเป็นความงอกงามของการคิดเชิงเหตุผลที่
มีผลลัพธ์เป็นการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่จากโครงสร้างที่มีอยู่ เดิม โดยเชื่อว่า ความงอกงาม
ทางปัญญาเป็นผลมาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทาง
สังคม วุฒิภาวะ และการสร้างสมดุล ของประสบการณ์ (Gredler, 1997: 226-229) เมื่อการสร้ าง
สมดุลของประสบการณ์หมายถึงการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลโดยอาศัยกลไก
พื้นฐาน 2 ประการ คือ กลไกซึมซับประสบการณ์ (assimilation) อันเป็นการรับเอาประสบการณ์ใหม่
ที่ต้องการ หรือปรับสิ่งแวดล้อมให้รวมเข้ากับโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม และกลไกการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (accommodation) อันเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปัญญาที่มีเดิม
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวคิดความเข้าใจเดิมให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2536: 34-35; Sutherland, 1992: 25-27) Piagetได้จาแนก
ระยะของพัฒนาการทางปัญญาออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การใช้ประสาทสัมผัส (sensory-motor stage) เริ่มขึ้นตังแต่ทารกวัย
แรกเกิดถึง 2 ปี พัฒนาการในรยะนี้เกิดจากใช้ประสารทสัมผัสต่างๆ เช่น ตา หู มือ และเท้า เป็นต้น
ระยะที่ 2 การควบคุมอวัยวะต่างๆ (preoperational stage) เกิดขึ้นในเด็กที่มี
อายุประมาณ 3-7 ปี เป็นระยะที่เริ่มมีพัฒนาที่เป็นระบบมากขึ้น มีพัฒนาการของสมองที่ใช้ควบคุม
การพัฒนาลักษณะนิสัยและการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ
ระยะที่ 3 การคิดอย่างเป็นรูปธรรม (concrete-operational stage) เกิดขึ้นใน
บุคคลที่มีอายุประมาณ 8-14 ปี เป็นระยะที่บุคคลสามารถเรียนรู้ จาแนกสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้
แต่ยังไม่สามารถสร้างจินตนาการกับเรื่องราวที่เป็นนามธรรมได้
ระยะที่ 4 การคิดอย่างเป็นนามธรรม (formal-operational stage) เกิดขึ้นใน
บุคคลที่มีอายุประมาณ 14 ปีขึ้นไป เป็นระยะที่บุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุเป็นผล คิดในสิ่งที่ซับซ้อน
และเป็นนามธรรมได้
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สรุ ป ได้ ว่ า ทฤษฎี พั ฒ นาการทางปัญ ญาของPiaget พั ฒ นาการของบุ ค คลจะ
เกิดขึ้น อย่ างต่อ เนื่ อ งจากระดับ ที่ต่ ากว่า ไปสู่ ร ะดั บที่ สู ง กว่าโดยไม่มี ก ารข้า มขั้ น และจะบรรลุ ถึ ง
พัฒนาการในแต่ละด้านขึ้นได้ด้วยการมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในการทากิจกรรม
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ในแง่ของการเรียนรู้จึงถือว่าการจัดกระทาและ
การมีประสบการณ์กับวัตถุที่เป็นรูปธรรมเป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างความรู้ ผู้เรียนรู้โดยการสร้าง
ปัญหา ตั้งคาถาม และสารวจคาตอบโดยการทดลองวิธีแก้ปัญหาจนเกิดการค้นพบหรือที่ เรีย กว่า
การสร้างขึ้นมาใหม่โดยผู้เรียนแต่ละคนการสื่อสารกันด้วยภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน
ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นกฎหรือทฤษฎีจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้
2. ทฤษฎี ป ระวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมของ Vygotsky (Vygotsky’s sociohistorical)
จุดเริ่มต้นแนวคิดของVygotsky เกิดขึ้นจากความคิดที่ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของPavlov และKohler
ที่ทากับสุนัขและลิง โดยVygotsky มีความเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมแตกต่างจากพฤติกรรม
ของสัตว์เนื่องจากพฤติกรรมของสัตว์เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดย
กาเนิด (innate reflexes) 2) เกิดจากการตอบสนองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือเป็นการตอบสนอง
แบบมีเงื่อนไข (acquired or condition reflexes) ขณะที่พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากสาเหตุ 3
ประการ คือ 1) ประสบการณ์ที่มีติดตัวมาแต่กาเนิดซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการตอบสนอง โดย
ธรรมชาติและสิ่งที่สร้างสมมาจากบรรพบุรุษที่เรียกว่าประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์ (historical
experience) ซึ่งสัตว์ไม่มี 2) ประสบการณ์ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เช่น เรารู้จักกรุงเบอร์ลิน
หรือดาวอังคารได้โดยไม่จาเป็นต้องเคยไปกรุงเบอร์ลินหรือมีกล้องส่องดูดาว แต่สามารถรู้จักได้โดย
ประสบการณ์ของคนอื่น ที่เคยได้ไปหรือเคยใช้กล้ องส่องดูดาวอังคารมาก่อน และ 3) วิธีที่มนุษย์
ปรั บ ตัว กับ สิ่ งแวดล้ อมแตกต่างจากสั ตว์ กล่ าวคือ สั ตว์ปรับตัว อย่างช้าๆ ให้ เข้ากับสิ่ งแวดล้ อมที่
เรียกว่าการปรับตัวเชิงรับ (passive adaptation) ขณะที่มนุษย์ปรับสิ่งแวดล้อมให้ตอบสนองความ
ต้องการของคนที่เรียกว่าการปรับตัวเชิงกระทา (active adaptation) โดยการใช้สมอง นั่นคือ มนุษย์
จะสร้างสิ่งต่างๆ ด้วยสมองก่อนแล้วจึงเปลี่ ยนจากรูปแบบในสมองมาสู่การกระทาพฤติกรรมของ
มนุษย์จึงเป็นเพียงการทาซ้าแบบจาลองที่คิดไว้แล้ว
จากความแตกต่างดังกล่าว Vygotsky จึงสนใจศึกษาลักษณะการทางานของสมอง
หรื อ จิ ต ระดั บ สู ง (higher psychological or mental functions) ของมนุ ษ ย์ แ ละตั้ ง ชื่ อ ผลงานที่
ศึกษานี้ ว่าทฤษฎีป ระวั ติศ าสตร์ สั ง คม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (Gredler, 1997: 243-256)
ทฤษฎีประวัติศาสตร์สังคมของVygotsky มีสมมติฐานเบื้องต้น (basic assumptions) ว่าทั้งมนุษย์
และสัตว์มีกระบวนการสื บ ทอดทางชีว วิทยา (biological heritage) เป็นตัวกาหนดพัฒ นาการขั้น
พื้นฐานทางสมอง อันประกอบด้วยการรับรู้ (perception) การจาอย่างง่าย (simple memory) และ
ความสนใจโดยธรรมชาติ (involuntary attention) ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักพัฒนาเครื่องมือขึ้นใช้ รู้จัก
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ประดิษฐ์สัญลักษณ์ขึ้นใช้ในการสื่อสาร รู้จักสร้างและใช้สิ่งเร้าในฐานะที่เป็นเครื่องช่วยการจาและการ
คิดสิ่ งเหล่ านี้ ก็มีการถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ ช นอีก รุ่นหนึ่งเรียกว่า กระบวนการสื บทอดทาง
ประวัติศาสตร์สังคม (sociohistorical heritage) ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์ มนุษย์จึงมีพฤติกรรม
ที่ต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่น เนื่องจากการสืบทอดทางภาษาและระบบสัญลักษณ์ส่งผลให้ระบบการ
ทางานของมนุ ษย์ พัฒนาจากขั้น พื้นฐานไปสู่ ขั้นสู ง หรือซับซ้อนยิ่งขึ้น อันประกอบด้วยการรับ รู้ที่
จัดเป็นกลุ่ม (categorical perception) การจาเชิงเหตุผล (logical memory) การคิดเชิงนามธรรม
หรื อ เชิ ง มโนคติ (abstract or concept thought) การเลื อ กเฟ้ น อย่ า งรอบคอบ (selective
attention) และการรู้ คิ ด กล่ า วคื อ การท างานที่ ซั บ ซ้ อ นทางสมองถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดยผ่ า นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและการใช้ระบบสัญลักษณ์ควบคุมและกากับจากสมมติฐานที่กล่าวมา จึงสรุปได้
ว่ า พั ฒ นาการที่ ซั บ ซ้ อ นทางสมองเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการที่ เ ชื่ อ มโยงกั น 2 กระบวนการ คื อ
กระบวนการเรี ย นรู้ ภ าษาและระบบสั ญลั ก ษณ์ และกระบวนการเรี ยนรู้ ที่จ ะใช้ภ าษาและระบบ
สัญลักษณ์กากับและควบคุมการคิดของมนุษย์ โดยมีหลักการ 2 ข้อ เป็นตัวอธิบายการเปลี่ยนแปลง
การทางานของสมองจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่ซับซ้อน คือ
หลักการข้อที่ 1 เรียกว่ากฎทั่วไปของการพัฒนาการทางพันธุกรรม (the general
law of genetic development) กล่ าวว่าการทางานที่ซับซ้อนทางสมองทั้ งหมดมีจุด กาเนิ ด จาก
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลกับบุคคล เรียกว่า จิตวิทยาระหว่างบุคคล (interpsychological)
จากนั้นบุคคลจะค่อยๆ ได้มาซึ่งความหมายและกลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวบุ คคล เรียกว่า จิตวิทยา
ภายในตนเอง (intrapsychological) นั่นคือ ความสัมพันธ์ที่มีในสมองของบุคคลครั้งหนึ่งเคยเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาก่อน เช่น ภาษาพูดเริ่มต้นจากการใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น จากนั้น
จึงค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาพูดภายใน (inner speech) ซึ่งเป็นความหมายของการคิดนั่นเอง
หลั ก การข้ อ ที่ 2 เรี ย กว่ า กระบวนการสร้ า งความหมาย (the processes of
signification) กล่าวว่า มนุษย์ใช้ภาษาในการจัดระบบการรับรู้ สร้างนัยทั่วไปและสิ่งที่เป็นนามธรรม
ขึ้นโดยการจัดกระทากับสัญลักษณ์ความจาอย่างง่ายและกลายเป็นความจาเชิงเหตุผ ลที่เป็นระบบ
และเมื่อมีการพัฒนาการสูงสุดมนุษย์จะสามารถควบคุมการจาแนกและความสนใจ โดยใช้สิ่งเร้าที่
กาหนดขึ้นเอง เช่น สามารถจดจาคาต่างๆ ได้จากการนาคาเหล่านั้นมาแต่งประโยคหรือเรื่องราว
นอกจากนี้ พั ฒ นาการของกระบวนการทางสมองระดั บสู ง ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ เรี ย นรู้ ที่จ ะใช้ สิ่ ง เร้า และ
สัญลักษณ์ช่วยควบคุมการดาเนินการภายในสมองที่ซับซ้อน การรวมกันระหว่างภาษากับการทา
กิจ กรรมจะสร้ างพัฒ นาการทางปั ญญาที่เป็นนามธรรมขึ้น Vygotsky ได้ศึกษาพบว่า ขณะที่เ ด็ ก
พยายามแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะมีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นในการกระทาของตนเอง มีการพูดชี้นา
การกระทาพฤติกรรมนี้จะปรากฏมากขึ้นเมื่อเป็นการทางานเชิงวิชาการที่ต้องใช้สมอง และปรากฏ
มากที่สุดขณะที่เด็กทางานโดยไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย
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ทฤษฎีของVygotsky นอกจากจะให้ความสาคัญกับภาษา และการมีปฏิสัมพันธ์ใน
ฐานะเป็ น เครื่ องมือส าหรั บ การสร้ างพัฒ นาการทางสมองมนุษย์จากขั้นพื้นฐานไปสู่ ขั้นที่ซั บ ซ้ อ น
ดังที่กล่าวมาแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ Vygotsky ให้ความสาคัญไม่แพ้กัน คือการพัฒนาการความสามารถ
ทางสมองระดั บ สู ง ต้ อ งเน้ น พั ฒ นาการที่ เ หนื อ ความสามารถปั จ จุ บั น ของเด็ ก ที่ เ รี ย กว่ า เขตของ
การพัฒนาใกล้ชิด (zone of proximal development) โดยใช้สถานการณ์ที่เลยขีดความสามารถ
ปัจจุบันของเด็กแต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่เด็กจะกระทาได้ ด้วยการช่วยเหลือแนะนาของผู้ใหญ่
หรื อการทาร่ ว มกั บ เพื่ อนๆ เป็ น เครื่องมือในการพัฒ นาความสามารถทางสมองของเด็ก ผลจาก
การทดลองของVygotsky กับเด็ก 2 คนที่มีอายุสมอง 8 ปี พบว่าหลังจากใช้วิธีดังกล่าว เด็กคนหนึ่ง
สามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 12 ปีได้ อีกคนหนึ่งสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 9 ปีได้ ซึ่งอธิบายว่า
การรู้ความหมายของภาษา หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพัฒนาการ
ทางปัญญา สิ่งสาคัญคือพัฒนาการในเขตของการพัฒนาใกล้ชิดจะถูกสร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ ใ หญ่ กั บ เด็ ก หรื อ เด็ ก กั บ เด็ ก ที่ เ ก่ งกว่า ทฤษฎีพั ฒ นาการทางเชาวน์ ปัญ ญาของPiaget และของ
Vygotsky เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ของทฤษฎี ก ารสร้า งความรู้ (constructivism) ซึ่งพัฒ นาการทาง
เชาวน์ปัญญาของบุคคลนั้นมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือซึมซับ (assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ และ
ซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสั มพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เ ดิ ม
หากไม่ส ามารถสั มพัน ธ์กัน ได้ จะเกิดภาวะไม่ส มดุล ขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับ
สภาวะให้ อ ยู่ ใ นภาวะสมดุ ล (equilibrium) โดยใช้ ก ระบวนการปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญา
(accommodation) Piaget (1972: 1-12) เชื่อว่าทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลาดับขั้น
จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการ
คิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical-mathematical experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
ทางสั ง คม (social transmission) วุ ฒิ ภ าวะ (maturity) และกระบวนพั ฒ นาความส มดุ ล
(equilibration) ของบุคคลนั้น ส่วนVygotsky ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมากอธิบายว่า
มนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ก็ยังมี
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่ แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้น สถาบันสังคมต่างๆเริ่มตั้งแต่
สถาบันครอบครัว จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นภาษายัง
เป็นเครื่องมือสาคัญของการคิด และการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและทาง
ความคิดของเด็กเริ่ มด้วยพัฒนาที่แยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒ นาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไป
ด้วยกัน
ด้วยเหตุนี้ Vygotsky (1978: 84-91) จึงเน้นความสาคัญของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ก้าวหน้าจากระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่ไปถึงระดับ
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พัฒ นาการที่ เด็ ก มี ศั กยภาพจะไปถึ ง ได้ Vygotsky ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ “zone of proximal
development (ZPD)” ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนการ
สอน Vygotsky อธิ บ ายว่ า ปกติ เ มื่ อ มี ก ารวั ด พั ฒ นาการทางเชาวน์ ปั ญ ญาของเด็ ก เรามั ก จะใช้
แบบทดสอบมาตรฐานในการวัด เพื่อดูว่าเด็กอยู่ ในระดับใด โดยดูว่าสิ่งที่เด็กทาได้นั้นเป็นสิ่งที่เด็กใน
ระดับอายุใดโดยทั่วไปสามารถทาได้ ดังนั้นผลการวัด จึงเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เด็กทาได้อยู่แล้ว คือ
เป็นระดับพัฒนาการที่เด็กบรรลุหรือไปถึงแล้ว ดังนั้นข้อปฏิบัติที่ทากันอยู่ก็คือ การสอนให้สอดคล้อง
กับระดับพัฒนาการของเด็ก จึงเท่ากับเป็นการตอกย้าให้เด็กอยู่ในระดับพัฒนาการเดิม ไม่ได้ช่วยให้
เด็กพัฒนาขึ้น เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาที่ตนเป็นอยู่ และมีระดับพัฒนาการที่ตน
มีศักยภาพจะไปให้ ถึงช่ว งห่ างระหว่างระดับที่เด็กเป็นอยู่ในปัจจุบันกับระดับที่เด็กมีศักยภาพจะ
เจริ ญ เติ บ โตนี้ เ องที่ เ รี ย กว่ า “zone of proximal development” หรื อ “zone of proximal
growth” ซึ่งช่วงห่างนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับการสอน ซึ่งเคยมีลักษณะที่เส้นตรง (linear) หรืออยู่ในแนวเดียวกัน เปลี่ยนแปลงไป
เป็ น อยู่ ใ นลั ก ษณะที่ เ หลื่ อ มกั น โดยการสอนจะต้ อ งน าหน้า ระดั บ พั ฒ นาการเสมอ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือชี้แนะแก่เด็กซึ่งอยู่ในลักษณะของ “assisted learning” หรือ “scaffolding” เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ไปถึงระดับที่อยู่ในศักยภาพของเด็กได้ นั กจิตวิทยากลุ่มนี้เน้น
ความสาคัญของบริบทที่แท้จริง (authentic context) เพราะการสร้างความหมายใดๆ มักเป็นการ
สร้างบนฐานของบริบทใดบริบทหนึ่ง และกิจกรรมและงานทั้งหลายที่ใช้ในการเรียนรู้ก็จาเป็นต้องเป็น
สิ่งจริง (authentic activities/tasks)
แนวการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาสรรค์นิยม
1. กาหนดการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องหรือปัญหาที่มีขอบเขตกว้าง นักเรียนควรจะ
สามารถจะมองเห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้งกับเนื้อหาที่สมบูรณ์กว่า
2. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ยนมี ค วามรู้สึ ก เป็ น เจ้ า ของในหั ว ข้ อ การเรี ยนการสอน และ
สามารถจะปรับเปลี่ยนหัวข้อการเรียนการสอนได้เท่าที่เขามองเห็นว่าจาเป็น นาปัญหาเหล่านั้นเป็น
แรงกระตุ้น ในการเรีย นการสอน หรือกาหนดปัญหาที่ผู้เรียนสามารถจะยอมรับได้ทันทีว่าปัญหา
เหล่านั้นเป็นปัญหาของเขา
3. ออกแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะสมจริง (Authentic) บริบทการเรียนการ
สอนที่มีความสมจริ ง ก็คือบริ บ ทที่มีการใช้ห ลังสติปัญญาที่มีลักษณะเดียวกันกับพลังสติปัญญาที่
นักเรียนต้องนาไปใช้ในอนาคต ซึ่งมีการเสนอความคิดต่าง ๆ ออกมาจานวนมาก ในการอภิปรายกัน
จะก่อให้เกิดความ “ขัดข้อง” ที่นาไปสู่หรือความคิดเกิดขึ้นภายในตัวของนัก ปรัชญากลุ่มนี้บอกว่า
จิตใจนั้นมีอยู่บุคคล ในกิจกรรมของกลุ่ม (Individual-in-social action) เขาชื่อว่ากระบวนการทาง
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พุทธิปัญญานั้นเป็นกระบวนการย่อยภายในกระบวนการแนวทางสังคม และให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้เรียนและกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการเรียนรู้และการพัฒนา
4. ครูอาจจะเสนอแนะให้นักเรียนใช้ข้อมูลดิบหรือข้อมูลแหล่งปฐมภูมิ แทนที่จะ
มอบหมายให้อ่านแนวคิดที่คนอื่นขึ้นไว้
5. กาหนดกิจ กรรมและบริ บทของการเรียนการสอนให้ มี ความละเอีย ดอ่ อ นใน
ลักษณะเดียวกับผู้ที่เรียนจะออกไปใช้ชีวิต
6. กาหนดบริบทของการเรียนการสอนซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการของการเรียนการ
สอน (วัฒนา อัคคพานิช, 2546: 27)
สรุปได้ว่า ทฤษฎีสรรค์นิยม (Constructivism) มีหลักการสาคัญที่ว่าในการเรียนรู้
ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทา (active) และสร้างความรู้ได้เอง โดยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียม
ข้อมูลเบื้องต้น และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งช่วยกระตุ้นและช่วยเหลือให้ได้พัฒนาทาง
ปัญญาไปตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่เน้นการ
คิด กระบวนการคิด บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลักฐานและการตีความ ซึ่งหากสอน
โดยทาให้ผู้เรียนได้คิดเองและมีการประเมินโดยเข้าใจบริบท และมีมุมมองอันหลากหลายในเนื้อหา
เรื่ องราวทางประวั ติ ศาสตร์ แล้ ว นั้ น ก็จ ะเกิด เป็ นความเข้ าใจที่ ค งทนและมีความรู้ ความเข้า ใจใน
ประวัติศาสตร์ที่มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เสนอข้อค้นพบว่า ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ควรสอน
โดยใช้ วิ ธีก ารตามทฤษฏีส รรค์ นิ ย ม (constructivism or by using constructivist approaches)
เพราะเป็ น วิ ธี ที่ ใ ห้ ค าตอบถึ ง เหตุ ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ (what and how we study
history) และนาเสนอวิธีการของการได้มาซึ่งความรู้ หรือนาเสนอว่าอะไรที่เราควรรู้ (how we know
what we know) ซึ่ ง นอกจากเป็ น แนวคิด ที่ สั ม พั น ธ์กั บการสอนประวัติ ศาสตร์แ ล้ ว ยั ง เกี่ ย วข้ อง
เชื่อมโยงกับการคิด และกระบวนการคิดลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้เรียน
ควรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่จะทาให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทในการคิด และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (doing history) มากกว่าการเป็นผู้รอ
รับความรู้เท่านั้น (Fossen and Shiveley, 1997: 71-77; Fuentes, 2012; 1; Jones, 2011: 171;
Kidwell, 1996: 66-69; Pesick, 1997: abstract; Viator, 2012: 198) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จะน าแนวคิ ด
ทฤษฎี และข้อมูล ความรู้ ดังกล่ าว มาเป็นพื้นฐานแนวคิดในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์
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หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ และการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
1. ความหมายของ “ประวัติศาสตร์”
ประวัติศาสตร์ เป็นคาที่มีความหมายกว้างขวางและยังไม่มีการจากัดความหมายได้
อย่างลงตัว เนื่องจากนักวิชาการในแวดวงนี้ยังมีปัญหาในแง่นิยาม ความหมายที่ได้ให้คาจากัดความไว้
หลายทัศนะ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคมในช่วงเวลาต่างๆ ของประวัติศาสตร์ เป็นต้น
ว่า
ประวัติศาสตร์ในความหมายที่กว้าง หมายถึง ศาสตร์หรือวิทยาการเกี่ยวกับมนุษย์
ในเวลา (Marc Bloch, 1953: 4, อ้างถึงใน อดิศร ศักดิ์สูง, 2552: 5)
ประวัติศาสตร์ คือ การวิจัย หรือการไต่สวนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ชาติที่เกิดขึ้นในอดีต (R.G. Collingwood, 1962: 9)
ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ กระบวนการต่ อ เนื่ อ งของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก
ประวัติศาสตร์กับข้อมูลของเขา ประวัติศาสตร์จึงเป็นบทสนทนาอันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างปัจจุบัน กับ
อดีต (คาร์. อี. เอช, 2525: 23)
ในประเทศไทย คาว่าประวัติศาสตร์ เป็นคาบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคาว่า History มี
ความหมายว่า ประวัติศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาตินั้น
ตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 66)
ประวัติศาสตร์ คือ การไต่สวนเข้าไปให้รู้ถึงความจริ งทุกสิ่ งที่มนุษย์ ได้คิด ได้ทา
ได้ ห วั ง ได้ รู้ สึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ยวกั บสั ง คมมนุษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคม
ความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ (แถมสุข นุ่มนนท์, 2533: 1)
นอกจากนีป้ ระวัติศาสตร์ ยังสรุปความหมายได้อีก 3 ลักษณะ คือ
1. ประวัติศาสตร์ คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต
เพื่อรู้จักความเป็นมาของตัวเอง หรือเพื่อรู้จักประสบการณ์ในอดีตที่เชื่อมประสานจิตวิญญาณของตน
ในสังคมเข้าด้วยกัน
2. ประวัติศาสตร์ คือ บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตทาให้เกิดวิชาที่
เรียกว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Historiography)
3. ประวัติศาสตร์เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือการวิเคราะห์
วิจารณ์วิธีการได้มาซึ่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะเข้าใจ ตีความ และอธิบายเรื่องราวของ
มนุษย์ในอดีต (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 16)
ดังนั้นในที่นี้ ขอสรุปนิยามความหมายว่า ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพื่อ
อธิบายเหตุการณ์สาคัญของสังคมมนุษย์ในอดีตตามมิติเวลาโดยใช้ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และวิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นอย่างเป็นระบบ โดยมีนัยที่ต้องเข้าใจว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์
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ที่นามาเป็ นบทเรีย นนั้น ไม่ใช่เรื่ องราวส าคัญทั้งหมดของสังคมมนุษย์ในอดีต แต่เป็นเรื่องราวที่ มี
หลั กฐานทางประวัติศาสตร์ ป รากฏเท่ านั้นทั้ งสิ่ ง ที่เรีย นรู้ในปัจจุบัน ก็ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ หากมี
การค้นพบข้อสนเทศใหม่ (หลักฐานใหม่) ที่เชื่อถือได้ หรือมีการตีความใหม่จากหลักฐานเดิม
2. วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็น วิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษา และสร้าง
เรื่ องราวในอดีต ขึ้น โดยมีวิธีการที่เป็นล าดับ ขั้นตอนที่ ได้ นาหลั ก การวิธี การทางวิ ทยาศาสตร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการสารวจ รวบรวมข้อมูล ประเมินค่าหลักฐาน ก่อนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
อธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้นในอดีต
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ เน้ น ความส าคั ญ ในการตรวจสอบข้ อ มู ล และตี ค วาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่การค้นพบความเป็นจริงของเรื่องราวในอดีต เพราะเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์นั้นเกิ ดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบลง ไม่สามารถทดลองซ้าอย่างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อนาข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์สามารถช่วยฝึกให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ และรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์
ตัดสินใจ และอาจนามาสู่การวางแผนสาหรับอนาคตได้อย่างรอบคอบรัดกุม (ไพฑูรย์ มีกุศล และ
ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม, 2544; ไพศาล เรียนทัพ, 2544: 12)
การจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ สามารถทาได้หลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งซึ่งนา
วิธีการทางานของนักประวัติศาสตร์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 140-145) ได้นาเสนอขั้นตอนของวิธี
สอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้ว ยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1) ขั้ นกาหนดปัญหา และ
การตั้งสมมติฐาน 2) ขั้นรวบรวมหลักฐาน 3) ขั้นการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าข้อมูล และหลักฐาน
4) ขั้นตีความหลักฐาน และสังเคราะห์ข้อมูลและหลักฐาน 5) ขั้นนาเสนอผลการศึกษา
นอกจากนี้ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ (2543: 7) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามลาดับ 5 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดประเด็น/
ปัญหา/เรื่องที่จะศึกษา (Identification of the Subject) 2) การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็น
ข้อเท็จ จริ งและแนวคิดจากหลั กฐานต่า งๆ (Acquisition of Facts and Ideas) 3) การตรวจสอบ
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ (วิ เ คราะห์ ประเมิ น และ ตี ค ว ามหลั ก ฐ าน) (Historical Criticism)
4) การสังเคราะห์/ตีความ (Synthesis/Interpretation) 5) การนาเสนอ (Presentation)
กรมวิช าการ (2545) ได้กล่ า วถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ กระบวนการใน
การศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้จะต้องคอยติดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการถ่ายทอดสิ่งที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
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1. การรวบรวมและคั ดเลื อ กหลั กฐาน เป็นขั้นตอนที่ ต้ องทาตั้ งแต่เ ริ่ม แรก และ
ตลอดเวลาระหว่างการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้จะต้องคอยติดตามหลักฐานที่อาจจะมีการค้นพบใหม่ๆ หรือ
มีการตีความใหม่ๆ เสมอ
2. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐาน ซึ่งจะประเมินคุณค่าหลักฐานภายนอก
และภายใน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายนอกเป็นการมุ่งวิเคราะห์
พิสู จ น์ ห ลั กฐานว่า เป็ น ของจริ งหรือของปลอม ซึ่งจะต้องอาศัยความร่ว มมือจากผู้ เชี่ยวชาญจาก
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายใน เป็นการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อของหลักฐานและคุณค่าของหลักฐานว่ามีมากน้อยเพียงใด
3. การตีความ ประกอบด้วย การแปลความหมาย การวิพากษ์วิจารณ์ และการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งแบ่งแยกได้ 2 ประเภท คือ
3.1 การตีความแนวดิ่ง จะไม่ยึดตามล าดับเวลาก่อนหลัง แต่ขึ้นกับประเด็น
ปัญหาเป็นสาคัญ
3.2 การตีความแนวราบ จะยึดตามลาดับก่อนหลังเป็นหลัก
4. การสั งเคราะห์ คือ การนาข้อมูล มาจัด ระเบียบผสมผสานกั น อย่ างกลมกลื น
จะต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย อื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น การวางเค้ า โครงเรื่ อ ง ข้ อ สมมติ ฐ านหลั ก ข้ อ สมมติ ฐ านรอง
ความสามารถในการวิเคราะห์ และตีความหลักฐาน ตลอดจนความสามารถในการสรุปเรื่องที่ดีด้วย
การสอนประวัติศาสตร์ โดยวิธีทางประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีเหตุผล
รู้ จั ก และสามารถท างานอย่ า งมี ร ะบบและครู ผู้ ส อนจะพิ จ ารณาน าวิ ธี ก ารสอนในเนื้ อ หาที่ เ ป็ น
เหตุการณ์ผลการกระทาของบุคคล บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์จึงควรฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับผู้เรียน (ทัศนัย ไกรทอง, 2545: 53) คือ
1. การสังเกต สิ่งที่อยู่รอบตัวของผู้เรียน การสังเกตเป็นการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่นาไปสู่สร้างการสร้างองค์ความรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างการสร้าง
องค์ความรู้
2. การบั น ทึ ก เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ค วรฝึ ก ทั ก ษะการจดบั น ทึ ก ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นจาก
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ การฝึ ก ทั ก ษะการเขี ย น เพราะการบั น ทึ ก เรื่ อ งราวอาจจะเป็ น
ประโยชน์แกผู้เรียนในอนาคต
3. การพูด พูดในสิ่งที่เป็นสาระ พูดเพื่อการสร้างสรรค์ พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
เพื่อซักถามเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
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4. การฟัง ทักษะทางด้านนี้ต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่ทั่วไป กล่าวคือ ต้องจับใจความ
สรุปสาระสาคัญได้จากฟัง
5. การอ่าน เป็นทักษะที่จาเป็นแก่ผู้เรียนทุกระดับ อ่านแล้วสามารถสรุปสาระสาคัญได้
6. การเขียน เขียนได้คล่องแคล่ว สื่อความหมายให้บุคคลเข้าใจ และเป็นประโยชน์
ต่อตนเองในการเรียนรู้
7. การคิด ฝึกคิดให้กว้าง คิดให้รอบคอบ คิดหลากหลาย คิดอย่างมีเหตุผล มีข้อมูล
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์
8. การสืบค้น เป็นทักษะที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้า
สัมภาษณ์
9. การวิเคราะห์ ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะ จาแนกสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบเป็น
หมวดหมู่
10. การสังเคราะห์ ฝึกให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 2) ได้กล่าวถึงครูสังคมศึกษาที่ต้องสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาว่า ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายใน
ความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องราวในอดีตจากข้อมูลหลักฐาน และการตีความ ดังนี้
1. การเปลี่ยนทัศนคติ ครูที่ดีต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่ตนเองสอน และต้องมีความ
ภาคภูมิใจว่า การสอนประวัติศาสตร์ไทยเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ นอกจากจะทาให้เยาวชนของ
ชาติมีความผูกพันทางด้านจิตใจและอารมณ์กับประเทศชาติ สังคม และชุมชนของเขาแล้ว ความรู้
ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย ยังจะทาให้เกิดความหวงแหน และต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติและชุมชน
2. พื้นฐานความรู้เรื่องไทยและประวัติศาสตร์ไทย ครูสอนประวัติศาสตร์ไทย ในอุดม
คติย่อมต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญที่สุด 2 ประการ คือ
2.1 ครูควรมีพื้นฐานความรู้เรื่องไทยและประวัติศาสตร์ไทยที่ดี
2.2 ครูควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นกับการเรียนการสอน
มีความกระตือรือร้นและกระหายความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
3. การเรียนการสอน ควรเน้นที่จะให้นักเรียนเข้าใจชุมชน สังคม และประเทศของ
เขาความเข้าใจได้มาจากการศึกษาและวิพากษ์ข้อมูล ซึ่งสามารถทาได้ในหลายระดับ ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน
สรุปได้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษา
เรื่ อ งราวในอดี ต ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ ส ามารถนาไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
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การศึกษาประวัติศาสตร์ ที่เป็นการพัฒนาการคิด และกระบวนการคิดจากการมีความรู้ความเข้าใจถึง
เรื่องราวในอดีตจากข้อมูลหลักฐานและการตีความ ซึ่งผู้วิจัยจะวิเคราะห์และสังเคราะห์ลาดับขั้นตอน
หรือกระบวนการในการศึกษาประวัติศาสตร์จากวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อนามาเป็นแนวคิด
พื้นฐานประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติศ าสตร์ ท้อ งถิ่ น และกระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา เพื่อให้รูปแบบฯ ที่จะพัฒนาขึ้นนั้น มีลาดับขั้นตอน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น
3. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ปรากฏในสังคมไทยเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้น
จากบริบททางสังคม และมีสาเหตุหลายประการที่ทาให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้มีบทบาทและเป็นที่
สนใจศึกษา โดยเฉพาะการใช้ป ระวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่ว ยเติมเต็มภาพประวัติศาสตร์ตามแนวคิ ด
การศึกษาประวัติศาสตร์ กระแสหลัก และการศึกษาเพื่อให้ เกิดการสร้างส านึกร่วมกันของชุมชน
อันนามาซึ่งการสร้างอัตลักษณ์และความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง
สั งคมไทยคุ้น เคยกับ คาว่า “ประวัติศาสตร์ ” เพราะวิช านี้ได้ถูกกาหนดให้ อ ยู่ ใ น
หลักสูตรโรงเรียนมูลสามัญ ตั้งแต่ พ.ศ. 2435 เมื่อได้มีการวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ตามแนวทางของตะวันตก และได้ถูกกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการอ่าน มีชื่อ ใน
ครั้งนั้นว่าวิชาพระราชพงศาวดารนั้นและนักเรียนต้องเรียนไปพร้อมกับวิชาอื่นๆ เพื่อให้วิชานี้สะท้อน
ถึงเป้าหมายบ่งชัดถึงการเขียนประวัติศาสตร์ ให้เป็นหลักฐานแสดงความรุ่งเรืองของชาติ (อันเห็นได้
จากพระราชดารัสในการก่อตั้งโบราณคดีสโมสร) รวมทั้งมีการศึกษาตามแนวทางการค้นคว้าทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบตามแบบตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาวิชาการทางประวัติศาสตร์
ถูกกาหนดให้ มีบ ทบาทในการปลู กฝั งแนวคิดเรื่อง “ชาติ” และ “ความเป็นชาติ ” เรื่อยมา ทาให้
สาระสาคัญและเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในแบบเรียน หรือที่รู้ จักกันนั้นเป็นเรื่องที่เน้น
บทบาทผู้นา วีรบุรุษ และเรื่องราวทางการเมืองการปกครอง การสงครามเป็นหลัก แม้ว่าจะมีเนื้อหา
รายละเอียดด้านอื่นๆปรากฏร่วมด้วยก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น หรือเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆนั้น เพิ่งจะได้รับความสนใจศึ กษาอย่างจริงจังแต่ก็ยังคงเป็นไปตามแนวทาง
การศึกษาของตะวันตกอยู่ เมื่อประมาณ 50 ปีมานี้เอง (กัณฐิกา ศรีอุดม, 2550: 44-48; ธีระ นุชเปี่ยม
, 2551: 185-206; เลิศชาย ศิริชัย, 2553: 1-13)
ส่วนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทย ทั้งคาที่ใช้เป็นเชื่อเรียก และระเบียบวิธี
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเพิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยเมื่ อ ราวทศวรรษที่ 2510 เป็ น ต้ น มา ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีคาเรียกที่หลากหลาย เช่น “ประวัติท้องที่” “ตานานท้องถิ่น” หรือ “ประวัติ
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บ้านเมือง” เป็นต้น และจากการศึกษาประวัติพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่แบ่งได้
เป็น 2 ช่วงเวลาหลักๆ นั้นคือช่วงก่อน พ.ศ. 2550-ทศวรรษที่ 2520 ที่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์
ชาติไทยและปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดการขยายเนื้อหาออกไปสู่เรื่องราวของเมืองและชุมชนโบราณใน
ท้องถิ่น และเป็นช่วงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในกรอบประวัติศาสตร์ชาติ และการปริวรรต
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสืบค้น รวบรวมเรียบเรียง และแปลเอกสารต่าง ๆ ที่พบหรือมี
อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ มาตีพิมพ์เผยแพร่ และยังเป็นระยะของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเรื่องราว
ของชุมชน หมู่บ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ส่วนช่วงที่ 2 ของการศึกษา คือ ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2520 – ทศวรรษที่ 2540 เป็น
ต้นมานั้น เป็นช่วงที่มีการขยายตัวอย่างมากทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ทั้งแนวคิด และแนวทาง
ใหม่ๆ ในการศึกษาจากนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งช่วงนี้แบ่งประเด็นหัวข้อสาคัญๆ ใน
การศึกษาได้ 3 ประเด็นหลัก คือ เป็นการศึกษาเรื่องราวของเมืองชุมชนโบราณ ซึ่งเป็นการสืบเนื่อง
ทางการศึกษามาตั้งแต่ช่วงก่อน พ.ศ. 2520 แต่มีความก้าวหน้าในวิธีวิทยา และมีแนวคิดที่หลากหลาย
มากขึ้นมาใช้ศึกษาเรื่องราวท้องถิ่น อาทิ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ประกอบการวิเคราะห์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การค้นหาที่ตั้งชุมชน หรือเมืองโบราณของ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ในช่วงนั้น
การวิเคราะห์ชุมชนโบราณจากหลักฐานต่างๆ ที่เป็นกระบวนการปรับวัฒนธรรมจากภายนอกให้เข้า
กับสภาวะท้องถิ่น (Localization) ของ ดร.ธิดา สาระยา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งเป็ น การศึ กษาประวัติศ าสตร์ท้ องถิ่นในกรอบประวัติ ศาสตร์ ใ นมิ ติ
การพัฒนาเนื้อหาของประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการนาเนื้อหาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมา
ช่วยขยายพลังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ และการศึกษาในลักษณะโต้แย้งวิจารณ์
พลั งอานาจประวัติศาสตร์ ช าติ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อนาเสนอความเป็นตัว ของตัว เอง หรือความ
เป็นอิสระของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเรื่องราวของชุมชน หมู่บ้าน
และกลุ่ มชาติพัน ธุ์ ซึ่ งการศึกษาในประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 2520 เป็นต้นมา ได้ กลายเป็น
ตั ว แทนของ “ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ไทย” และยั ง เป็ น การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เ ป็ น การดึ ง ดู ด ให้
นักวิชาการทางสังคมศาสตร์แบะมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ นอกเหนือจากนักประวัติศาสตร์ได้มาศึกษา
เรื่ อ งเรื่ อ งราวของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยผ่ า นมุ ม มองทางวิ ช าการเฉพาะของศาสตร์ แ ต่ ล ะสาขาด้ว ย
(ธิดา สาระยา, 2539: 40-47; ยงยุทธ ชูแว่น, 2551: 27, 45-200)
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
โดยเฉพาะการที่มีนักวิชาการสาขาต่างๆ นาวิธีวิทยาและองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะของตนมาศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้น เป็นเสมือนดาบสองคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และปัญหา โดยเฉพาะต่อการ
กาหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขตในการศึกษา ตลอดจนการกาหนดแนวทางและวิธีการในการศึกษา
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แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษา การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของนักวิชาการที่
สนใจเข้ามาศึกษา โดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์นั้ น ให้ความสนใจอย่างมากในการกาหนดขอบเขต
หรือ “หน่วย” ทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมานั้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการให้
ความหมายการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีหน่วยเป็นเขตเมือง หรือการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
เพื่อทาความเข้า ใจและเป็ น การศึ กษาเรื่ อ งราวของ “ผู้ นา” “ความสั มพันธ์กับ ศูนย์ กลาง” ไปสู่
การศึกษาในขอบเขตหรือหน่วยที่เป็นชุมชน หมู่บ้านหรือท้องถิ่นเล็กๆ และมีประเด็นการศึกษาในมิติ
ที่หลากหลาย ทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มีนัยถึงความเป็นอิสระ
ของท้องถิ่น ตลอดจนเนื้อหาที่ศึกษานั้นเป็นเรื่องราวของความขัดแย้ง การต่อสู้ การปรับตัว สิทธิ และ
อานาจของชุมชน เป็นต้น (ยุงยุทธ ชูแว่น, 2551: 45-200; เลิศชาย ศิริชัย, 2553: 1-13)
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงนิยาม ความหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบไปยังชุมชนท้องถิ่น
ในลักษณะที่รัฐ หรือ “ทุน” ได้รุกราน หรือริบเอาทรัพยากรของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ไป
อันเป็นการทาลาย “ความมั่นคง” ของท้องถิ่นและอาจก่อให้เกิดปัญหาการล่มสลายของชุมชนตามมา
ดังนั้นการศึกษาประวั ติศาสตร์ท้องถิ่นในช่วงนี้เป็นต้นมา จึงมีเป้าหมายเพื่อนาความรู้ไปเพิ่มอานาจ
สิ ท ธิ ท างเลื อ กแก่ ช าวบ้ า นเพื่ อ ต่ อ รอง หรื อ ต่ อ สู้ กั บ การรุ ก รานในรู ป แบบต่ า งๆจากภายนอก
(พุฒ วีระประเสริฐ, 2525: 84-87; ยงยุทธ ชูแว่น, 2551: 52-269; ศรีศักร วัลลิโภดม, 253: 7-14;
สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 68-77)
สรุ ป ได้ ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น คื อ การศึ ก ษาเงื่ อ นไขและพั ฒ นาการของ
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ด้านต่างๆในมิติเวลาของคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นทุนเดิม ใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางการดารงอยู่ และการปรับตัวในสังคมปัจจุบันได้ (ธิดา สาระยา, 2539:
40-47; พุฒ วีระประเสริฐ, 2525: 84-87; ยงยุทธ ชูแว่น, 2551: 52-269; เลิศชาย ศิริชัย, 2553:
1-13; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2553: 7-14; สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 68-77)
3.1 หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การศึกษาประวัติศาสตร์ใดๆ ก็ตามเน้นการใช้และการวิพากษ์หรือการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้นๆ ก่อนนามาใช้เพื่อศึกษาและสร้างองค์ความรู้ของเรื่องราวตามยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งในส่วนการศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นหลักฐาน
ที่ใช้ในการศึกษา แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ดังนี้
3.1.1 หลั ก ฐานที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ทั้ ง หลั ก ฐานในสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ และทั้งในส่วนที่มนุษย์ตั้งใจ และไม่ตั้งใจในการสร้างขึ้นนั้น

56

ยังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ หลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ โบราณสถาน: บ้านเรือนที่อาศัย
กาแพงเมือง คูเมือง สระน้า ถนนโบราณ เป็นต้น และโบราณวัตถุ ได้แก่ โครงกระดูก เมล็ดพืช
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ หลั ก ฐานทางด้า นศิ ล ปกรรม ได้ แ ก่ ภาพเขี ย นในผนั ง ถ้ า โบสถ์ วิ ห าร
รูปเคารพทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น หลักฐานประเภทสื่ อโสตทัศน์ต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย แผนที่
ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น หลักฐานประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ หรือเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ที่บันทึก หรือ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวเหตุการณ์
นั้นๆ ซึ่งหลักฐานประเภทนี้ ได้มาจากการสัมภาษณ์ หรือจากคาบอกเล่า เป็นต้น
3.1.2 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ตานาน
และพงศาวดาร เอกสารราชการและเอกสารการปกครอง และเอกสารของเอกชน ซึ่งตานานและ
พงศาวดาร มักบอกประวัติความเป็นมาของเมือง บุคคลสาคัญ ปูชนียสถาน และตานานตามท้องถิ่น
ต่างๆ อาทิเช่น คัมภีร์ใบลาน พับหนังสา หนังสือบุด พระราชพงศาวดาร และพงศาวดารต่างๆ เป็นต้น
ส่ ว นเอกสารราชการและเอกสารการปกครองนั้น เอกสารกลุ่ ม นี้ หากเป็ น เอกสารก่ อ นสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ได้สูญหายไปเกือบหมด แต่สมัยรัชการที่ 5 เริ่มมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจาก
การตั้งระบบราชการใหม่ๆ ซึ่งเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ได้แก่ พระตารา บรมราชูทิศ สารตรา ใบบอก บันทึกจดหมายเหตุ (สมุดดา / สมุดขาว) วารสารของ
ราชการที่ เ ป็ น เอกสารเก่ า บางส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เช่ น เทศาภิ บ าล สารตราตั้ ง เจ้ า พระยา
นครศรีธรรมราช ประชุมพระตาราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค 1 ทาเนียบข้าราชการ
นครศรีธรรมราช เอกสารตรวจราชการมณฑลต่างๆ เป็นต้น และเอกสารของเอกชน ซึ่งมีจานวนมาก
หลากหลายที่สุด เมื่อเทียบกับสองอย่างแรก และมีคุณค่าสูง ทั้งหลักฐานภายใน และภายนอกท้องถิ่น
นั้นเอกสารของเอกชนนี้ยังแบ่งได้ 2 กลุ่มหลักๆ คือ บันทึกของชาวต่างชาติ ซึ่งเอกสารของเอกชนที่
เป็นบันทึกของชาวต่างชาติ นั้นให้ข้อมูลท้องถิ่นได้ดี และมีมาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยา ได้แก่ เอกสาร
จากจีน อาหรับ อินเดีย เปอร์เซีย ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น และบันทึกของชาวพื้นเมืองนั้น
เริ่มปรากฏมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ บันทึกการท่องเที่ยว ชีวประวัติ ประวัติชุมชน จดหมายเหตุ
ความทรงจาซึ่งมักได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น วรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา วรรณกรรมคาสอน ตาราต่างๆ เช่น ตารายา ซึ่งเอกสาร
เหล่านี้สะท้อน ความเชื่อ โลกทัศน์ ความคิดคนในท้องถิ่นอย่างที่หลักฐานอื่นไม่มี รวมทั้งเอกสารอื่นๆ
อีก ได้แก่หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา วิทยานิพนธ์ และบทความต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น เพราะผู้เขียนมุ่งอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ช่วย
ให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานก่ อ นศึ ก ษาได้ ด้ ว ย (ขจร สุ ข พานิ ช , 2527: 117-140; นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ และ
อาคม พัฒิยะ, 2525: 30-82; มยุรี วีระประเสริฐ, 2545: 21-25; ยงยุทธ ชูแว่น, 2551; สุเทพ สุนทรเภสัช,
2548: 50-55)
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4. การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่นอกเหนือจากนาวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่นักวิชาการนามาใช้และเป็นวิ ธีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการคิดและการเรียนรู้เพื่อความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่สาคัญ ดังนี้
4.1 การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การวิ จั ย (Research-Based Approach) การจั ด
การสอนที่นาเนื้อหาสาระ เรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ ที่ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งที่ต้องการสอนโดยอาศัยพื้นฐานจากกระบวนการวิจัยที่ใช้การแสวงหาความรู้
เป็นวิธีสอน และเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรงรวมทั้งเป็น
วิธีการเรี ย นรู้ ที่สนั บ สนุ นการเรี ยนรู้ ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ งการสอนที่เน้นการวิจัยนี้ สามารถ
นามาใช้ในวิชาประวัติศาสตร์ได้โดยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทาวิจัยง่ายๆ เช่น การค้นคว้าจากข้อมูล
หลักฐานหลายๆแหล่ง แล้วนามาวัดระบบข้อมูล มีการวิเคราะห์ ตีความและนาเสนอข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ (เกรี ย งไกร นะจร, 2549: 163; สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น์ , 2537; ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ , 2550:
325-326) กระบวนการรู ป แบบการเรียนรู้ หรือกลวิธีที่ผู้ ส อนสามารถใช้ในการทาให้ การวิจั ย มา
เกี่ยวข้องการสอน อาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
4.1.1 การสอนโดยใช้วิจัยเป็นวิธีสอน คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทาวิจัยใน
ระดับ ต่างๆ เช่น การทาการทดลองในห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือห้ องปฏิบัติการจิตวิทยา
การศึกษารายกรณี (Case Study) การทาโครงการ การทาวิจัยเอกสาร การทาวิจัยฉบับเล็ก (Baby
Research) การทาวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ
4.1.2 การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทาโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย
ในโครงการวิจัยของอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทางานร่วมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนก็ได้
4.1.3 การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน และของนักวิชัย
ชั้นนาในศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อได้เรียนรู้ถึงพรมแดนความรู้ (Frontier of Knowledge) ในศาสตร์ของ
ตน เรียนรู้วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเรียนรู้ผลการวิจัย เรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่
ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ เรียนรู้การนาผลการวิจัยไปใช้และการวิจัยต่อไป เป็นต้น
4.1.4 การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน เป็ นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่า
ทฤษฎีข้อความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนั้นนี้เป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้ผู้เรียน
รู้สึกว่า อาจารย์มีความทันสมัยทางวิชาการ ไม่ใช่สอนเหมือนเดิมอยู่ทุกปี ในส่วนของอาจารย์เองก็ไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายที่สอนเนื้อหาเดิมๆ ซ้าซากอยู่ทุกปีอีกด้วย
ส่วนลาดับระดับความเข้มข้นของผู้เรียนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับการเรียนรู้
ที่เน้นการวิจัยที่เริ่มต้นจากระดับต่าสุดคือ (สมหวัง พิทธยานุวัฒน์, 2537)
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ระดับที่ 1 ผู้เรียนศึกษาหลักการความรู้เบื้องต้นจากตารา เอกสาร สื่อต่างๆ
หรือจากคาบรรยายของอาจารย์ ซึ่งคงไม่ใช่การศึกษาในลักษณะที่อ่าน ฟัง แล้วก็จบกันไป หากคงต้อง
มีการอภิปรายพูดคุยสนทนากันอย่างนักวิชาการ อ่านแล้วคิดอย่างไร เห็นอย่างไร เพราะเหตุใด ในชั้น
นี้คงต้องมีตาราพื้นฐาน (basic text) ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แล้วมาพูดคุย
อภิปรายกันในเชิงวิชาการในชั้นเรียนต่อไป
ระดับที่ 2 เป็นการเรียนรู้ผลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากคาบอก
เล่าของอาจารย์ การเรียนการสอนในระดับนี้เริ่มเกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัย กล่าวคือ ศึกษาจ้อความรู้
จากผลงานวิจัยของผู้อื่น ในขณะที่ระดับที่ 1 เป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการวิจัย คือ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ถกแถลง พูดคุย สนทนาอย่างนักวิชาการอีกเช่นกัน
ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง การเรียนการสอนใน
ระดับนี้เป็นการทาให้เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปด้วยกันได้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาว่า ใน
ศาสตร์ของตนนั้นเขาทาวิจัยหรือมีวิธีหาความรู้กันอย่างไร วิจัยเรื่องอะไรกันบ้าง ความรู้ชายแดน
ขณะนี้อยู่ที่ใด ผู้เรียนจะได้ศึกษางานวิจัยชั้นเยี่ยมที่อาจารย์คัดสรรทั้งในด้านของเนื้อหาสาระและ
ระเบียบวิธีที่ถูกต้อง นอกจากนี้ งานวิจัยทุกชิ้นยังคงมีจุดอ่อนในบางประเด็น ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนะ
ระดับที่ 4 เป็นการทารานงานเชิงวิจัย เมื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยในศาสตร์ของ
ตนเอง โดยศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ในระดับที่ 3 แล้วผู้เรียนควรสามารถทารายงานเชิงวิจัย
ด้วยตนเองได้ อาจเป็นการทากรณีศึกษา การสารวจ หรืออย่างน้อยก็เป็นงานวิจัยเอกสาร ซึ่งน่าจะมี
คุณค่ามากกว่ารายงานประเภทคัดลอก ตัด แปะ ที่เคยทากันมา
ระดับที่ 5 เป็นการทาวิจัยเล็กๆ หรือทาวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) เพื่อให้
ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับกระบวนการวิจัยในลักษณะของการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ใน
ชั้นนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดในการทาวิจัย กล่าวคือ ยังไม่เน้นความใหม่ หรือความเป็นประโยชน์ของ
ข้อความรู้จากผลงานวิจัยนี้เท่าใดนัก
ระดับที่ 6 เป็นการทาวิจัยใต้การนิเทศและหรือการเป็นผู้ช่วยวิจั ยในโครงการ
วิจัยของอาจารย์ ผู้เรียนจะมีโอกาสสัมผัสกับการทาวิจัยจริงๆ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์เจ้าของ
โครงการ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทาวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติ และยังได้ศึกษากระบวนการจัดการ
โครงการอีกด้วย
ระดั บ ที่ 7 เป็ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ท าวิ จั ย ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ ผู้ เ รี ย นมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยถึงระดับหนึ่ง ก็ควรที่จะสามารถทางานวิจัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้รูปแบบนี้
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รูปแบบการสอนทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าว เน้นลักษณะสาคัญที่ต่างกันออกไป ดังนี้
รูปแบบที่ 1 แนวคิดพื้นฐานต้องการให้ผู้เรียนฟังและรับคาตอบในเนื้อหาหลักโดยไม่ต้องทาเอง ไม่ต้อง
ตั้งคาถามเอง ในขณะที่เป้าหมายของการสอนเพื่อการนาความรู้ไปใช้มุ่งให้ผู้เรียนจาและใช้ผู้สอนจะ
น าการวิจั ย มาบรรยายให้ ผู้เรีย น ฟัง เป็นการตอบคาถามที่มีอยู่ ส่ว นรูปแบบที่ 2 ผู้ ส อนเป็นผู้นา
ผลการวิจัยที่วิจัยเองหรือค้นคว้ามาอภิปรายเพื่อแสวงหาความรู้และข้อมูลใหม่ๆ มุ่งตั้งคาถามมากขึ้น
สาหรับรูปแบบที่ 3 ผู้สอนจะมีบทบาทในการแนะนาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวิจัย เพื่อมุ่งหาความรู้ใหม่
มากขึ้น และในรูปแบบที่ 4 ผู้สอนจะเป็นแค่เพียงผู้จัดการให้คาปรึกษา ให้ผู้เรียนทาการวิจัยค้นคว้า
ด้วยตนเอง โดยการตั้งคาถามและให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ บทบาทของผู้สอนผู้เรียนในการเรียนรู้เชิงการวิจัยค้นคว้านี้ถือได้ว่า
เป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สอนควรได้วางแผนและเตรียมการเพื่อใช้ใน
ขั้นตอนต่างๆให้หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน นอกจากนั้น ผู้สอนยังควรเป็น
ผู้ทาการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อจะมีพื้นฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอที่จะสื่อสารทาความ
เข้าใจกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเต็มที่พร้อมที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของ
ผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนก็จะต้องพัฒนาตัวเองให้รู้จักตั้งข้อสงสัยในสภาพแวดล้อมและปัญหาของ
สังคมอยู่เสมอ เพราะการสงสัยจะเป็นเบื้องต้นของการวิจัย นอกจากนั้น ผู้เรียนยังต้องมีความละเอียด
ถี่ถ้วนกับข้อมูลที่ตนเองได้ศึกษามาและวิเคราะห์ตีความตามข้อมูลที่ได้มาเป็นหลัก
ดังนั้นสรุป ได้ว่ากระบวนการหรือกลวิธีที่นาการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
แบ่งเป็น 4 ลักษณะใหญ่ คือ
1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นวิธีสอน คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทาวิจัยในระดับ
ต่างๆ
2. การสอนโดยให้ ผู้ เรียนร่วมทาโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ ช่วยใน
โครงการวิจัย
3. การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนและของนักวิจัยชั้นนา
ในศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรคือพรมแดนความรู้ในศาสตร์ของตน (Frontier of Knowledge)
4. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550)
4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสวนสอบสวน (Inquiry-Based
Instruction)
วิธีการสืบสวนที่นามาใช้ในการเรียนรู้ เป็นการอาศัยหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นการให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ค้ นพบ และ
ค้นคว้าหาคาตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตนเอง และเป็นวิธีสอนที่นับเป็นหัวใจของการสอนสังคมศึกษา

60

รวมทั้งสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 152;
Banks, 1977: 221-222)
การเรียนรู้โดยวิธีการสืบสวนมีคุณค่า และมีความสาคัญต่อผู้เรียนโดยเฉพาะใน
การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จนได้เนื้อหาสาระความรู้ มโนมติ และ
สามารถสรุปเป็นหลักการได้ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รู้จักลักษณะของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และเป็น
วิธีการที่ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นชองผู้เรียนโดยที่ครูปรับบทบาทจากผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้ถาม
เป็นต้น อีกทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนาพุทธิพิสัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และ
ฝึกทักษะการตัดสินใจ ด้วยตนเองของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนโดยการสืบสวนสอบสวน มีขั้ นตอนสาคัญๆ โดย
สรุปได้ 4 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน
2. การรวบรวมข้อมูลและการประเมินข้อมูล
3. การพิสูจน์สมมติฐานและการสรุป
4. การนาไปใช้ ซึ่งเป็นการนาผลสรุปหรือแนวคิดจากการศึกษาไปใช้ใ นการ
อธิบายเหตุการณ์ หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ เช่น ทาให้เกิดกระบวนการคิดที่กว้างขวางขึ้น
การสอนโดยวิธีสืบสวนเป็นประโยชน์และเป็นยุทธวิธีที่มีผลต่อการเรียนรู้ วิชา
ประวัติศาสตร์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนจับประเด็นความคิดทางประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้น เมื่อได้มีโอกาสสร้าง
ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ ด้วยตัวเองผ่านการสืบสวนและการสืบค้นที่เป็นระบบ (disciplined
inquiry) และทาให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ อี ก ด้ ว ย (สิ ริ ว รรณ ศรี พ หล , 2553: 154-160;
McCormick, 2008: 1-5)
4.3 การจัดการเรียนรู้โดยการศึกษานอกสถานที่ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนโดย
การไปทัศนศึกษา หรือการไปศึกษานอกสถานที่นั้น เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการสอนนี้คื อต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในสิ่งที่ได้ศึกษาแล้วหรือสิ่งที่กาลังศึกษาอยู่ในเรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนในชั้นเรียนอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2548: 343; ศิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 194)
การศึกษานอกสถานที่เมื่อถูกนามาเป็นวิธีสอนให้เกิดการเรียนรู้และให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงหรือเป็นการไปศึกษาในสิ่งที่น่าสนใจ
ต่ า ง ๆ อาทิ การไปพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แหล่ ง โบราณคดี แหล่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนต่ า ง ๆ นั้ น
มีความสาคัญ และมีคุณค่าต่อการเกิดการเรีย นรู้ของผู้เรียนในหลายๆด้าน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ได้รับประสบการณ์ตรงได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ทาให้ได้เป็นส่วนหนึ่ง
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ในเหตุการณ์ที่พบและได้มีทัศนคติใหม่ๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียน และ
สภาพจริง ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความกระจ่างในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้ได้ฝึก
ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการออกไปศึกษานอกสถานที่ อาทิ ทักษะ การวางแผน การทางานเป็น
กลุ่ม และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งทาให้เกิดความกระตือรือร้น ความสนุกสนนาน
และความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะการไปศึกษานอกสถานที่นั้นผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังให้มี
ทัศนคติอัน พึงประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่ งที่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะ ประเพณี พิธีกรรมต่างๆในท้องถิ่นนั้นๆ และการศึกษานอก
สถานที่ยังสามารถกระทาได้ในหลากหลายวิชา และหลายระดับชั้นทางการศึกษา ซึ่งการมาศึกษา
เรียนรู้ในสถานที่เดียวกันของระดับชั้นและวิชาที่ต่างกันทาได้โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป
เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2548: 345-346; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร, 2535: 33; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553:
194-195) โดยเฉพาะวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ การได้ อ อกไปทั ศ นศึ ก ษา ได้ สั ม ผั ส กั บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เช่น พระราชวัง วัด ป้อมค่ายต่าง ๆ จะทาให้เกิดจินตนาการและความรู้จาก
ตารา และหลักฐานต่างๆ สู่ความเข้าใจเรื่องราวในอดีตชัดเจนยิ่งขึ้น (เกรียงไกร นะจร, 2549: 161)
การจัดการเรียนรู้ และวิธีสอนโดยใช้การศึกษานอกสถานที่นั้น ประกอบด้วย
ขั้นตอนอันเป็นองค์ประกอบสาคัญ ๆ ในการสอน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. การวางแผน หรือการเตรียมการต่าง ๆ ก่อนการไปศึกษานอกสถานที่ ซึ่ง
ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน ระหว่างครู และผู้เรียน รวมทั้งกาหนดสถานที่ที่
จะไป การเดินทาง กิจกรรม และวิธีการศึกษาในสถานที่นั้นๆ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการแบ่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบต่างๆ เป็นต้น
2. การศึกษานอกสถานที่ หรือ การกิจกรรมขณะไปยังสถานที่แหล่ งเรีย นรู้
ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาเรียนรู้ตามกระบวนการ หรือวิธีการศึกษาตามที่ได้วางแผนไว้ โดยมีครูคอยให้
คาแนะนาต่าง ๆ โดยต้องคานึงถึงความปลอดภัย เคารพสถานที่ ตรงต่อเวลา โดยเฉพาะการศึกษา
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ร่วมกัน
3. การประเมินผลหรือกิจกรรมหลังการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งหลักจาได้ศึกษา
นอกสถานที่แล้ว ครูควรประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ หรือเป็นการประเมินผลร่วมกันระหว่างครู และ
ผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้เพียงใด ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี ได้แก่ การเขียนรายงาน
การเขียนเล่าประสบการณ์ หรือความประทับใจ การอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ของการศึกษา
นอกสถานที่ เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2548: 345-346; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 195-197; Fenton,
1996: 8-11)
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สรุปได้ว่า รูปแบบและวิธีสอนประวัติศาสตร์ทั้ง 3 อย่างที่ได้ศึกษาและรวบรวม
สรุปไว้นั้น เป็นรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสม และควรนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยจะนาข้อมูลความรู้นี้ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา โดยเฉพาะใน
การออกแบบ และการสร้างคู่มือประกอบการใช้รูปแบบฯ ที่จะพัฒนาขึ้น
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด และการคิดทางประวัติศาสตร์
“ประโยชน์อย่างหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ คือ ช่วยให้ผู้ศึกษาได้รู้จักใช้ความคิด
รู้จักหาเหตุผลจากข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ เป็นการลับสมอง และทาให้ ได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์
ในการดารงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2557) ทรงพระราชทานคาอธิบาย
ไว้ในคานาหนังสือสะพาน เกี่ยวกับประโยชน์ของประวัติศาสตร์กับการคิด ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับการคิดว่าเป็นการพัฒนาการคิด ทาให้รู้จักคิดหาเหตุผลจาก
หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และการดาเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ซึ่งการคิดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ด้วยการเรียนรู้ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาควรเตรียมความพร้อมด้านการคิดให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใน
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารอันมากมายและซับซ้อนได้
การคิดเป็นสิ่งที่มีติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิด เพราะการคิดเป็นกระบวนการทางานของ
สมอง โดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าและข้อมูลหรือสิ่ งแวดล้ อมเพื่อแก้ปัญหา แสวงหา
คาตอบ ตัดสินใจ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการคิดเป็นกลไกสาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ และแยกแยะ
สิ่งที่ดีและไม่ดี อีกทั้งการคิดเป็นส่วนหนึ่งที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต อันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่
ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น การพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด จึ ง เป็ น จุ ด มุ่ ง หมายส าคั ญ ของการจั ด
การศึกษาตลอดมา แต่จะทาได้มากน้อยหรือดีเ พียงใด ก็ขึ้นกับความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยต่างๆ
ที่เอื้ออานวย
1. ความหมายของการคิด
การคิด เป็นกระบวนการทางสมองในการนาข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างความหมายให้แก่ตน เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่สามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การคิดจึงเป็นงานเฉพาะตน เป็นกระบวนการภายในที่แต่ละบุคคลต้อง
ด าเนิ น การเอง ไม่ มี ผู้ ใ ดท าแทนได้ แต่ บุ ค คลอื่ น รวมทั้ ง สภาพแวดล้ อ มและประสบการณ์ ต่างๆ
สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดได้ อันที่จริง คนเราทุกคนมีปกติวิสัยที่จะคิดอยู่แล้ว แต่การคิดที่
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การศึกษามุ่งพัฒนานี้ หมายถึง การคิดที่มีจุดมุ่งหมาย มีคุณภาพ มิใช่การคิดไปเรื่อยเปื่อย แต่เป็น
การคิดที่กระทาอย่างจงใจ เพื่อให้ได้บทสรุป หรือคาตอบที่ดี ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก
จุดมุ่งหมายในการคิดมีหลากหลาย เช่น การคิดเพื่อแก้ปัญหา การคิดเพื่อการปฏิบัติ หรือกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ถูกต้องและเกิดผลดี การคิดเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม การคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เรื่ อ งหรื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ กระบวนการคิ ด ที่ จ ะทาให้ จุ ด มุ่ ง หมายของการคิ ด นั้ น ๆ บรรลุ ผ ล
จึงแตกต่างกัน ทาให้เกิดคาหรือศัพท์ ที่ใช้เรียกการคิดที่มีลักษณะแตกต่างกันจานวนมาก ดังตัวอย่าง
คาที่ผู้ใหญ่มักชอบสอนเด็กๆ หรือพ่อแม่สอนลูกหลาน ที่มักได้ยินบ่อยๆ เช่น “คิดให้รอบคอบ” “อย่า
คิดสั้น คิดให้ยาวๆ” “อย่าเป็นคนคิดแคบ คิดให้กว้างๆ” “ให้รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ” “อย่าเชื่อ
อะไรง่ายๆ ควรคิดวิเคราะห์ให้ดี ” “จะทางานให้ดีต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ” ดังนั้น การพัฒนา
การคิดของบุคคล จึงเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก เพราะการคิดมีลักษณะหลากหลาย และ
มีจานวนมาก
2. องค์ประกอบของการคิด
การคิดจะเกิดขึ้นได้ จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่จาเป็นต่างๆ ได้แก่
2.1 ผู้ คิด คุณลั กษณะทั้ง ทางด้า นร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสั ง คม
รวมทั้งบุคลิกภาพของผู้คิด ล้วนมีผลต่อการคิด
2.2 สิ่งเร้า หรือข้อมูล เนื้อหา ที่กระตุ้นให้เกิ ดการคิด และใช้ในการคิด การมีข้อมูล
ในการคิดอย่างเพียงพอ ช่วยให้การคิดมีความรอบคอบขึ้น
2.3 การรับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูล การคิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีการรับรู้สิ่งเร้า
หรือข้อมูลที่ผ่านมา โดยปกติ คนเราจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าที่มีความหมายต่อตน ทาให้การรับรู้สิ่งเร้าของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกัน
2.4 จุดมุ่งหมายของการคิด เมื่อสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดแล้ว การคิดก็
เริ่มต้น โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คิดเพื่อหาคาตอบในประเด็นที่สงสัย คิดเพื่อให้ได้
ความคิดแปลกใหม่ คิดเพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ
2.5 กระบวนการคิดหรือวิธีการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองของบุคคลใน
การจัดกระทากับข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่างๆ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
2.5.1 กระบวนการคิดที่ใช้ในการรับและส่งข้อมูล/ สิ่งเร้า กระบวนการนี้มักเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร (communicating skills) โดยทั่วไปถือว่าเป็นทักษะ
การคิดพื้นฐาน (basic thinking skills) ซึ่งมีทั้งทักษะการรับข้อมูลเข้า และการส่งข้อมูลออก เช่น
ทักษะการรับรู้
ทักษะการฟัง
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
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ทักษะการแสดงออก
ทักษะการพูด
ทักษะการบรรยาย
ทักษะการอธิบาย
ทักษะขยายความ
ทักษะการทาความกระจ่าง
2.5.2 กระบวนการคิดที่ใช้ในการจัดกระทากับข้อมูล (thinking process skills)
โดยทั่วไปกระบวนการนี้จัดกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
2.5.2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ (core thinking
skills) หมายถึงทักษะที่เป็นหลัก ใช้เป็นฐานในการคิดโดยทั่วๆ ไป มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสารวจ
ทักษะการตั้งคาถาม
ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการจัดหมวดหมู่
ทักษะการจาแนกความแตกต่าง
ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการใช้เหตุผล
ทักษะการระบุ
ทักษะการตีความ
ทักษะการจัดลาดับ
ทักษะการเปรียบเทียบ
ทักษะการอ้างอิง
ทักษะการแปลความ
ทักษะการขยายความ
ทักษะการสรุปความ
2.5.2.2 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดระดับสูง (higher order thinking
skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น
ทักษะการนิยาม
ทักษะการผสมผสาน
ทักษะการสร้าง
ทักษะการปรับโครงสร้าง
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน
ทักษะการกาหนดเกณฑ์
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการจัดระบบ
ทักษะการจัดโครงสร้าง
ทักษะการหาแบบแผน
ทักษะการทานาย
ทักษะการประยุกต์
ทักษะการทดสอบสมมติฐาน
2.5.3.3 กลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะการคิ ด หมายถึ ง ทั ก ษะการคิ ด ที่ มี
ลักษณะความเป็นนามธรรมสูง จาเป็นต้องอาศัยการตีความ การจากัดขอบเขต และการนิยามให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น เช่น การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง การคิดไกล (มีวิสัยทัศน์) การคิดชัดเจน การคิด
ละเอียดลออ เป็นต้น
2.5.3.4 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็น
ขั้นตอนที่เป็นลาดับต่อเนื่องที่จาเป็นต้องดาเนินการให้ครบขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
เฉพาะใดๆ ได้ดีซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า กระบวนการคิด ได้แก่ กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ
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ลาดับขั้นตอนในการดาเนินการคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ กระบวนการคิดแก้ปัญหา คือลาดับขั้นตอนใน
การดาเนินการคิดเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ คือ ลาดับขั้นตอนในการดาเนินการคิด เพื่อให้ได้คาตอบที่สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ
2.5.3.5 กลุ่ มที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง
(meta-cognition) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการตระหนักรู้ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตระหนักรู้
(awareness) ถึ ง ความคิ ด ของตนเองในการกระท าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และด าเนิ น การวางแผน
(planning) ควบคุ ม ก ากั บ และตรวจสอบตนเอง (self-regulating or monitoring) และประเมิ น
ตนเอง (evaluating) เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการกระทาของตนเองให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
โดยอาศัยความรู้ที่ตนสั่งสมไว้ในกรอบการรู้คิดของตน (metacognitive knowledge)
2.6 ผลของการคิด เมื่อดาเนินการคิดจนสาเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว จะเกิดผลของ
การทักษะการคิดนั้นๆ ซึ่งจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.6.1 ผลลัพธ์ของการคิด หมายถึง คาตอบที่เป็นผลของการคิดเรื่องทักษะการ
นั้นๆ ถือเป็นการแสดงออกของความสามารถในการคิดของบุคคลนั้น และ
2.6.2 ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ทักษะการความชานาญในการใช้ทักษะ
หรือกระบวนการคิดต่างๆ ในการคิด
3. ทักษะการคิด
เนื่ อ งจากทั ก ษะการคิ ด มี จ านวนมาก เช่ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สร้ า งสรรค์
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ จึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในที่ นี้ ไ ด้ ห มด จ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กที่ ส าคั ญ
บางประการ ซึ่งในที่นี้ จะกล่าวถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดที่เป็นส่วน
หนึ่ ง ของมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น มาตรฐานที่ 4 ซึ่ ง ก าหนดไว้ ดั ง นี้
“มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์” (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544)
หากครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์หรือเห็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิดใดๆ ก็
เท่ากับรู้วิธีคิดแบบนั้นๆ เมื่อรู้วิธีดาเนินการคิดแล้ว การจะพัฒนาฝึกฝนวิธีคิดหรือการคิดใดๆ ให้แก่
ผู้เรียนก็จะง่ายขึ้น โดยใช้หลักการว่า ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดใด ครูก็ต้องช่วยให้ผู้เรียน
ดาเนินการคิดตามขั้นตอนหรือกระบวนการของการคิด ขั้นตอนการคิดหรือกระบวนการคิดที่ชัดเจนนี้
นอกจากจะช่วยให้ครูได้แนวทางในการสอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดและประเมินผล
ด้วย กระบวนการคิดตามขั้นตอนของการคิดที่ต้องการจัดและประเมินผลด้วย กระบวนการคิดตาม
ขั้นตอนของการคิดที่ต้องการวัดและประเมิน สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการจัดทักษะการคิดนั้น แล้วจึง
ดาเนินการประเมินผลโดยการกาหนดวิธีการและเกณฑ์ตัดสินคุณภาพต่อไป (ทิศนา แขมมณี, ม.ป.ป.: 1-22)
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ทั ก ษะการคิ ด หมายถึ ง ความสามารถย่ อ ยความคิ ด ในลั ก ษณะต่ า งๆ เป็ น
องค์ ป ระกอบของกระบวนการคิ ด ที่ส ลั ก ซั บ ซ้อ น ทั ก ษะการคิ ด อาจจั ด เป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2
ประเภทคือ ทักษะพื้นฐาน (basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อการคิดใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคนจาเป็นต้องใช้ใน
การสื่อสารความคิดของตนได้แก่ ทักษะการสื่อความหมาย (communication skills) ทักษะการคิดที่
เป็นแกนหรื อทักษะการคิดทั่วไป (core or general thinking skills) และทักษะการคิดขั้นสู งหรื อ
ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น (higher order or more complexes thinking skills) (ศริ น ธร วิ ท ยะ
สิรินันท์ และคณะ, 2544: 118)
ลักษณะของการคิด จากการศึกษาของทิศนา แขมมณีและคณะ (2540) ได้ร่ว มกัน
วิเคราะห์ถึงความสาคัญของการคิดแต่ละลักษณะ และเลือกลักษณะการคิดบางประการที่คิดว่าเป็น
พื้นฐานที่สาคัญ และจาเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมและฝึ กฝนให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แล้วจึงนาคาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความมุ่งหมายและวิธีการใน
การคิด รวมทั้งกาหนดเกณฑ์ตัดสินเพื่อใช้ในการประเมินการคิดนั้น ๆ ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทาให้
คาที่ใช้กันในลักษณะที่นามธรรมให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แนวทางที่ชัดเจนแก่ครูใน
การสอน ทาให้ครูสามารถได้อย่างชัดเจน ตรงทาง และบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น
ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
3.1 ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจของการคิด ก็คือ เป้าหมายของการคิดไม่ว่าจะคิด
เกี่ยวกับสิ่งใด การตั้งเป้าหมายของการคิดให้ถูกทาง เป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะการคิดนั้น หากเป็นไป
ในทางที่ผิดแม้ว่าความคิดนั้นจะมีคุณภาพสักเพียงใด ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย และความเดือน
ร้อนแก่ส่วนรวมได้ ยิ่งความคิดมีคุณภาพสูงความเดือดร้อนเสียหายก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย ดังนั้น หาก
ไม่มีทิศทางที่ถูกต้องคอยกากับควบคุมแล้ว การคิดนั้นก็ไร้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ การคิดถูกทาง จึงเป็น
การคิดที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ระยะยาว
3.2 ลักษณะการคิดระดับพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้แก่
- การคิดคล่อง คือ ให้กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลั่งไหลออกมาได้อย่างรวดเร็ว
- การคิดหลากหลาย คือ คิดให้ได้ความคิดในหลาย ๆ ลักษณะ/ประเภท/ชนิด/
รูปแบบ ฯลฯ
- การคิดละเอียดลออ คือ คิดเพื่อให้ได้ข้อมูลอันที่จะส่งผลให้ความคิดมีความ
รอบคอบมากขึ้น
- การคิดให้ชัดเจน คือ ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้
ด้วยคาพูดของตนเอง
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ลักษณะการคิดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้คิดทั้งหลาย ซึ่งจะต้อง
นาไปใช้ในการคิดลักษณะอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น
3.3 ลักษณะการคิดระดับกลาง ได้แก่
- การคิดกว้าง คือ การคิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่ หลายมุม
- การคิดลึกซึ้ง คือ การคิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มา และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่
ซับซ้อนที่ส่งให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น
- การคิดไกล คือ การประมวลข้อมูลในระดับกว้างและระดับลึก เพื่อทานายสิ่งที่
จะเกิดในอนาคต
- การคิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยใช้หลักเหตุผล แบบนิรนัย หรืออุปนัย
3.4 ลักษณะการคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดที่ต้องมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่มาก และ
ซับ ซ้อนขึ้น ซึ่งเรี ย กว่า “กระบวนการคิด ” และกระบวนการคิดที่ มีความส าคัญและจาเป็น ก็คื อ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งหากบุคคลสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญาณแล้ว ก็จะได้
ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว ซึ่งจะสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น นาไปใช้
การแก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจที่ จ ะท า หรื อ ไม่ ท าอะไร การริ เ ริ่ ม การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ หรื อ
การปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่างๆ (กรมวิชาการ, 2543: 3-5)
สรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการทางานของสมอง และเป็นกลไกสาคัญที่ใช้ใน
การเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาความสามารถในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการคิดกับ
ประวัติศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กันในการที่ต้องรู้จักคิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ และตีความหมายทั้ง
โดยทางตรงและความหมายโดยนัยจากข้อเท็จจริงของหลักฐาน และการมีมุมมองอันหลากหลายต่อ
เหตุการณ์ในอดีตนั้นๆ ต่อการสร้างภาพในอดีต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากผู้เรียนมีกระบวนการคิด
และความสามารถในการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry) หรือการค้นคว้าวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้นการวิพากษ์ (critical) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) โดย
การวิเคราะห์และวิพากษ์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้ ผู้เรียนจะมี
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้โ ดยการตีความ เปรียบเทียบงาน
เขี ย นที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่า งๆ จากข้ อ มู ล หลั ก ฐานเหล่ า นั้ นในมุ ม มองที่ ห ลากหลาย เพราะ
ประวัติศาสตร์มิใช่เพียงการนาข้อเท็จจริงต่างๆ มาเรียงร้อยต่อๆ กันแล้วสรุปความเท่านั้น แต่ต้องรู้จัก
การคิดในลักษณะต่างๆ ในการหาข้อโต้แย้งหาเหตุผลประกอบการอธิบายหรือตอบคาถามได้ ตั้งแต่
เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นได้ (Foster and Padgett,
1999: 357-363; Michigan Curriculum Framwork, 1996)
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่เสนอข้อค้นพบว่า การสอนประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ตรง
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสาขาวิ ช าที่ เ น้ น ความเข้ า ใจที่ ค งทนของผู้ เ รี ย น และการมี ค วามเข้ า ใจใน
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ประวัติศาสตร์ที่มากยิ่งขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดขั้นสูงที่จะมีมากขึ้นเมื่อได้จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันกับเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์
มีการใช้ตาราที่หลากหลาย และการได้เขียนรายงานในประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ทาให้ผู้เรียนได้เห็น
มุมมองที่แตกต่า งกั น ออกไปในประเด็น และปั ญหาทางประวัติ ส าสตร์ รวมทั้งมีการเน้ นย้า และ
การบูรณาการการคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าไปในบทเรียน หรือตั้งแต่
ออกแบบแผนการเรียนรู้ และใช้วิธีสอนในรูปแบบการสืบเสาะที่ครูนาเสนอบทเรียนที่ใช้วิธีการสืบสวน
(inquiry method) ร่วมกับวิธีสอนอื่นได้แก่ การแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลอง การเล่าเรื่อง
การวิเคราะห์ เอกสารอย่ างหลากหลาย การวิเคราะห์ แนวโน้ม (analyzing bias) (Payne,1993:
38-43; Savich, 2009: 1-4) ซึ่งผู้วิจัยจะนาข้อมูลความรู้ดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา
และใช้เป็นข้อมูลการอ้างอิงสาหรับงานวิจัยนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปอภิปรายผล
ต่อไป
4. การคิดทางประวัติศาสตร์
การส ารวจงานวิ จั ย ทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาและ
ประวัติศาสตร์ พบว่า มีสถาบันการศึกษา หรือสานักวิชาที่เกี่ยวข้อง 5 แห่ง ได้กาหนดแนวคิดหลัก
หรือองค์ประกอบหลักอันเป็นลักษณะของการคิดทางประวัติศาสตร์ไว้ (Core Concepts or Core
Components of Historical Thinking) ดังนี้
4.1 ศูนย์กลางแห่งชาติเพื่อ ประวัติศาสตร์ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
( The National Centre for History for History in School, University of California, 1996)
หรือ U.S. Standard for Historical Thinking in School (1996) ได้เสนอแนวคิดหลักของการคิด
ทางประวัติศาสตร์ (Core Concepts or Core Components of Historical Thinking) ซึ่งแนวคิดนี้
ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเป็นแนวคิดที่ได้รั บการ
พั ฒ นามาจากแนวคิ ด เชิ ง เนื้ อ หาสาระและเชิง วิ ธีก าร (Drew on Substantive and Procedural
Concepts)
แนวคิดของการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking Concepts ) จะ
ช่ ว ยวางกรอบโครงสร้ า งของวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น เรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Knowledge Understanding) ซึ่ ง พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ (What Students Should Know About History) และพิจารณาจากทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนสามารถประเมินหลักฐาน (Evaluate Evidence) มีพัฒนาการ
ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สาเหตุ (Comparative and Casual Analysis) มีการตีความบันทึก
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ทางประวัติศาสตร์ได้ (Interpret the Historical Record) และมีมุมมองรวมทั้งตั้งประเด็นข้อโต้แย้ง
ทางประวัติศาสตร์ได้ (Construct Sound Historical Arguments and Perspectives)
องค์ป ระกอบการคิดทางประวัติศาสตร์ (Core Components of Historical
Thinking) ประกอบด้วย 1) การคิดตามลาดับเวลา (Chronological Thinking) 2) ความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Comprehension) 3) การตีความและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
(Historical Analysis and Interpretation) 4) ความสามารถในการวิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์
(Historical Research Capabilities) 5) การตัดสินใจและการวิเคราะห์ ประเด็นทางประวัติศาสตร์
(Historical Issue-Analysis and Decision-Making)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมาตรฐานแห่ ง ชาติ ใ นการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถูก
นาไปใช้ หรือนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากแต่ละโรงเรียนในเขตการศึกษามีอานาจของ
ตนเองในการจัดการหลักสูตรและการสอน แต่ถึงกระนั้นการคิดทางประวัติศาสตร์ก็ช่วยพัฒนาให้
หลายๆ โรงเรียนได้พัฒนาวิถีในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างมีมาตรฐาน เช่น
โรงเรียน Oakland Unified School District ในแคลิฟอร์เนีย ที่นาแนวคิดการคิดทางประวัติศาสตร์
ตามมาตรฐานแห่งชาติไปใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นการสอน
เนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์ (integrate the discipline of history with the specific content
to be taught) ซึ่งตามหลักของมาตรฐานแห่งชาติของการคิดทางประวัติศาสตร์นี้ โรงเรียน (ครู) ได้มี
การระบุ และให้ ค านิ ย ามประเภทของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ตามมาตรฐานดั ง กล่ า วก่ อ น
การน าไปใช้ หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ การคิ ด ตามล าดั บ เวลา
(chronological and spatial thinking) การใช้ ห ลั ก ฐาน (use of evidence) การมี มุ ม มองที่
หลากหลาย (multiple perspectives and diversity) มีนัยและการตีความ (interpretation and
significance) (Oakland Unified School District, 1991; Weintraub, 2000, อ้ า งถึ ง ใน Martin,
2012: 18-19)
4.2 Wineburg (2001) และ Rosenzweig and Wineburg (2008) การคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์เป็นความซับซ้อนซึ่งต้องการให้นักเรียนมีการโต้แย้งเปรียบเทียบระหว่างความเหมือน
และความต่าง และไม่ง่ายในเรื่องราวที่พวกเขา (นักเรียน) เล่าเกี่ยวกับอดีต และเชื่อว่าการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดตามธรรมชาติเหมือนที่เราใช้การคิด
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยทั่วๆ ไป (historical thinking is not a natural cognitive process as
its goes against how we ordinarily think) แต่ มั น มี ค วามหมายซั บ ซ้ อ นมากกว่ า เป็ น เพี ย ง
การจดจา นอกจากนี้การคิดทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องการให้ผู้เรียนจัดการกับเนื้อหา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยกระบวนการสืบสวนด้วยวิธีที่นักเรียนแสดงให้เห็นออกมามากกว่า
การเล่าซ้าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ (retell history)
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แนวคิดของการคิดทางประวั ติศาสตร์ (Historical thinking concepts) เน้น
บทบาทในการปฏิบัติของผู้เรียนที่ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยการสร้างความเข้าใจ ตลอดจน
การคิ ด เกี่ ย วกั บ อดี ต (Terwel, 1999; Vygotsky, 1987 และ Wertsch, 1985 อ้ า งถึ ง ใน Martin,
2012: 21) ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายครูในการแนะนาผู้เรียนให้อ่าน วิเคราะห์และเขียนอย่างพินิ จพิเคราะห์
เมื่อประเมินแหล่งข้อมูลชั้นต้น และชั้นรอง (evaluating primary and secondary sources) เปิด
มุมมองต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ (historical context) ซึ่งผู้เรียนจะ
ไม่ใช้แหล่งข้อมูลตามบริบทในประวัติศาสตร์ตามสัญชาตญาณ แต่ต้องให้แหล่งข้อมูลยืนยันหรือการ
ยืนยันโดยแหล่งข้อมูลเมื่อนักเรียนอ่านเอกสาร ข้อมูลหลักฐานนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการทาหน้าที่
(ของครู) ที่นอกเหนือภาระงานปกติ (the task is an unnatural act) และจาเป็นที่ (ครู) ต้องสอน
ผู้เรียนให้เห็น (ถึงการคิดทางประวัติศาสตร์) อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงได้เสนอแนวคิดหลักของการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย
4.2.1 แหล่งข้อมูล (Sourcing) ซึ่งเป็นภาพสะท้อนและการคิดขั้นต้นเกี่ยวกับ
เนื้ อ หาของแหล่ ง ข้ อ มู ล (content of evidence) ที่ ผู้ เ ขี ย นใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ เ รื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์
4.2.2 บริบท (Contextualisation) ซึ่งบริบทต้องการสถานการณ์ข้อมูลเอกสาร
ภายในเหตุการณ์ เวลา และสถานที่ และหลีกเลี่ยงข้อกาหนดของปัจจุบันหรือการมองอดีตด้วยการ
มองในปัจจุบัน (viewing the past through the lens of the present)
4.2.3 การอ่ า นอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ (Close Reading) ซึ่ ง ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย น
พิ จ ารณาอย่ า งเอาใจใส่ ถึ ง การใช้ ภ าษาและสิ่ ง ที่ ข้ อ มู ล บอก ( the source is saying and the
language used to say it) ต้องมีการอ่านซ้าทบทวนแหล่งข้อมูล (re-reading sources) ประเมินคา
และภาษาที่ ใ ช้ และบริ บ ทความหมายของค า ภาษาที่ ใ ช้ ใ นเวลานั้ น (examing words used,
language and contextual meaning of words language used at the time)
4.2.4 การยืนยัน (Corroboration) นี่เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ผู้ เรียนใช้เพื่อสอบสวน
และตั้งคาถามกับเนื้อหาสาคัญกับแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายในการสร้างข้อตกลงและข้อขัดแย้งทาง
ประวัติศาสตร์ (historical agreements and disagreements)
4.3 Seixas (2006) แห่งมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ได้ทาการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกรอบการประเมินของการคิดทางประวัติศาสตร์ จากการสารวจ เก็บข้อมูล
และการวิจัยร่วมกันขององค์กรวิชาชีพครูใน 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
แคนาดา ซึ่งก่อนทาการวิจัยเพื่อสร้างกรอบการประเมินนั้น ผู้วิจัยและคณะได้ใช้เวลาหลายปี และเป็น
ความร่วมมือกันกับหลายประเทศข้างต้นในการกาหนดคาสาคัญ ที่แสดงถึงการคิดทางประวัติ ศาสตร์
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของSeixas และคณะทาให้ได้แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
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4.3.1 ก า ร ส ร้ า ง นั ย ส า คั ญ ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Establish historical
significance) เป็นข้อกาหนดเบื้องหลังการเลือกว่า อะไร ใคร ที่น่าจะเป็นที่จดจา วิจัย สอนและ
เรียนรู้ ซึ่งอดีตเป็นทุกๆ สิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้นกับบุคคลและในสถานที่ใดๆ ก็ตาม เราไม่สามารถจดจา
หรือเรียนรู้มันได้ทั้งหมด แต่เราสนใจเรียนรู้และจดจาในสิ่งที่มีนัยสาคัญหรือมีความหมายเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามการเลือกได้ว่าสิ่งใดมีนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์ นั้นมีกุญแจสาคัญที่ต้อง
ทาให้มีการคิดอย่างซับซ้อนมากขึ้นถึงนัยสาคัญนั้นอยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุการณ์เฉพาะ
หรือแนวโน้มสู่เหตุการณ์อื่นๆในวิถีทางที่หลากหลาย ดังนั้นเหตุการณ์ที่มีนัยหรือลักษณะเด่น รวมทั้ง
ผลที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลายาวนานสาหรับผู้คนจานวนมาก (เช่น สงครามโลกครั้งที่
2) เป็นสิ่งที่มีนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์ แต่อย่างไรก็ยังมีเกณฑ์ที่เป็นไปได้อื่น ๆ ด้วย ๆ (Seixas,
2006: 3) ปัญหาของนัยสาคัญ คือ ความซับซ้อน เพราะมันขึ้นอยู่กับมุมมองและเป้าหมายว่า ความ
คิดเห็นอะไรที่มีนัยหรือลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและจาก
คนกลุ่มหนึ่งสู่คนอีกกลุ่มหนึ่ง
ลักษณะนัยสาคัญประกอบด้วย
4.3.1.1 การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Resulting in change) ผลลัพธ์ที่
ตามมาของเหตุการณ์ บุคคล และการพัฒนา อันมีผลต่ออีกหลายๆคน ตลอดระยะเวลายาวนาน
4.3.1.2 การแปลความหมายหรื อ การเปิ ด เผยออกมา ( Revealing)
เหตุการณ์ บุคคลและการพัฒนาที่ฉายภาพชัดเจน ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และชีวิตร่วม
สมัย หรือเคยมีความสาคัญในบางสถานะเดียวกัน (at some stage) ในประวัติศาสตร์ภายในข้อมูล
ความทรงจาของกลุ่มหนึ่งหรือหลายๆ กลุ่มได้
มีข้อสังเกตว่าหลายๆ เหตุการณ์จะแสดงนัยว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ที่สาคัญ คือ นักเรียนสามารถสร้างนัยสาคัญของเหตุการณ์ บุคคล โดยการเชื่อมโยงเหตุการณ์นั้น
ในเรื่องราวหรือถกเถีย งทางประวัติศาสตร์ (a historical narrative or argument) ซึ่งการที่เพียง
บอกว่ามีนัยสาคัญเพราะมีในตารากับเพราะมีความสนใจศึกษานั้นไม่เพียงพอในการอธิบายนัยสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์
4.3.2 การใช้แหล่งข้อมูลชั้นต้นเสมือนเป็นหลักฐานในการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
อ ดี ต ( Use Primary Sources as Evidence in Constructing Knowledge about the Past)
การใช้แหล่ งข้ อ มูล ชั้ น ต้ น รวมถึง การรู้จักค้นหา เลื อก ตีความ และมีความเข้ าใจในบริบ ทของ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ชั้ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น หลั ก ฐานที่ มี รู ป แบบแตกต่ า งกั น ออกไป ได้ แ ก่ การบั น ทึ ก ค าให้ ก าร
โครงกระดูก สิ่งเหล่านี้ต้องการการตั้งคาถามที่ต่างออกไป การอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งเพื่อใช้
เป็นหลักฐาน (reading a source for evidence) ต้องการยุทธวิธีที่แตกต่างไปจากการอ่านข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อสารสนเทศ (a source for information)
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นอกจากนี้ ถือว่าตาราประวัติศาสตร์เป็นเสมือนสมุดโทรศั พท์ ที่เราใช้ม องหาข้ อ
สารสนเทศ แต่แหล่งข้อมูลชั้นต้น (Primary Sources) ต้องมีการอ่านที่แตกต่างออกไป และเพื่อให้
เกิดความเข้าใจจึงจาเป็นต้องทราบบริบทของแหล่งข้อมูลและมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น
ลักษณะ หรือนัยสาคัญของหลักฐาน ประกอบด้วย (ผู้เขียนบทวิจัยนี้ได้ให้
ความหมายกว้างๆถึงสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ วาด ภาพถ่าย หรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแหล่งข้อมูลหรือ
ข้อมูล)
4.3.2.1 มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งรู้ จั ก การตั้ ง ค าถามที่ ดี เพื่ อ ได้ ม องถึ ง
แหล่งข้อมูลในหลักฐาน (a source into evidence) ซึ่งคาถามแรกควรถามว่า มันคืออะไร
4.3.2.2 ความรอบรู้ ห รื อ สถานภาพของผู้ แ ต่ ง เป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ใน
การพิจารณาหลักฐาน (Authorship: the position of the author)
4.3.2.3 แหล่ งข้อมูล ชั้นต้นอาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกั บเป้าหมาย หรือ
สานึกของผู้แต่งที่เท่าๆ กับการเปิดเผยคุณค่าและมุมมองของผู้แต่ง
4.3.2.4 แหล่งข้อมูลหนึ่งๆควรถูกอ่านในมุมมองที่ลงลึกไปถึงเบื้องหลังทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ บริ บ ทของการเกิ ด หลั ก ฐาน ( should be read in view of its historical
background (contextualization)
4.3.2.5 การวิเคราะห์แหล่งข้อมูล น่าจะทาให้ได้หลักฐานใหม่ๆ เกี่ยวกับ สิ่ง
ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
การใช้แหล่งข้อมูลชั้นต้นนี้ในระดับที่ซับซ้อนที่สุด ผู้เรียนควรพิจารณาใช้
แหล่ ง ข้ อ มู ล อั น หลากหลายในการสร้ างเรื่อ งราวดั้ง เดิม ของเหตุ ก ารณ์ ท างประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ ( to
construct an original account of a historical event)
4.3.3 การระบุ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น ความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลง (Identify
Continuity and Change) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการพื้นฐาน
เพื่อจัดการกับความซับซ้อนของอดีต ซึ่งมีสิ่งต่างๆ มากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ขณะช่ว งเวลาที่แ ตกต่า งกัน ในประวัติ ศ าสตร์ (Changes happen at different paces at
different time in history) และอาจจะในเวลาเดียวกันที่แตกต่างกันในลักษณะของชีวิต (even at
the same time in different aspects of life) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง บางครั้งผู้เรียนมีความเข้าใจผิดว่า
ประวัติศาสตร์เป็นการเรียงลาดับเหตุการณ์ ( a list of events) เมื่อผู้เรียนเห็นว่าบางสิ่งเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ยังคงเดิมก็จะเข้าใจถึงความแตกต่างของอดีต การเปรียบเทียบในสิ่งเดียวกันระหว่าง
อดีตกับปัจจุบัน หรือระหว่างสองมุมมองในเรื่องเดียวกันในอดีต สามารถนามาใช้พิจารณาความ
ต่ อเนื่ องและความเปลี่ ยนแปลงได้ (เช่น การเปรียบเทียบสิ่ งที่เหมือนกันก่อนและหลั งการปฏิวัติ
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ฝรั่งเศส) และมีข้อพึงสังเกตว่า เพราะความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงมีความใกล้เคียงอย่างยิ่ง กับ
สาเหตุและผลที่สืบเนื่องตามมา ผู้เรียนจึงควรศึกษาพิจารณาประเด็นทั้งสองนี้ร่วมกัน
ลักษณะนัยสาคัญของความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
4.3.3.1 ความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามคาบเกี่ ย วกั น ซึ่ ง
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงมีความต่อเนื่องเสมอๆ และไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกไปจากลาดับของ
เหตุการณ์ (usually continuous, not isolated into a series of discrete events)
4.3.3.2 ลักษณะสาคัญบางอย่างของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
บางช่วงเวลา ซึ่งจุดเปลี่ยน (Turning points) บางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
4.3.3.3 ความก้ า วหน้ า และความเสื่ อ ม สา มารถใช้ ป ระเมิ น เรื่ อ ง
ความเปลี่ยนแปลงได้ตามลาดับเวลา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าเสมอไป
4.3.3.4 การเรี ย งล าดั บ เวลา (Chronology) สามารถช่ ว ยจั ด การ
ความเข้าใจของเราในเรื่องความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง หรือต้องเข้าใจเรื่องตามลาดับเวลาของ
สิ่งที่เกิดขึ้น (the order in which things happened)
4.3.3.5 ยุคสมัย หรือความรู้เรื่องช่วงเวลา สามารถช่วยจัดการความเข้าใจ
เรื่องความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจเรื่องนี้ในระดับที่ซับซ้อนที่สุด ผู้เรียนควรสามารถอธิบายถึ งสิ่งที่
ยั งคงอยู่ ต่อเนื่ องและสิ่ งอื่น ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงในช่วงเวลาใดๆของประวัติศาสตร์และสามารถระบุ
ลั กษณะส าคัญหรื อนั ย ส าคัญในชีวิตของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (Changes over time in
aspects of life) รวมทั้งเข้าใจว่ายุคสมัยและการพิจารณาถึงความก้าวหน้าและความเสื่อมสามารถ
แปรเปลี่ ย นได้ ขึ้ น อยู่ กั บ เป้ า หมาย และมุ ม มอง (progress and decline can vary depending
upon purpose and perspective)
4.3.4 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล ที่ ต า ม ม า ( Analyze Cause and
Consequence) สาเหตุและผลที่ตามมาเป็นบทบาทในทางปฏิบัติหรือหน้าที่ ซึ่งผู้คนทั้งที่เป็นปัจเจก
บุ ค คล และกลุ่ ม มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น ท าให้ เ ป็ น รู ป ร่ า งหรื อ เกิ ด ขึ้ น และหรื อ การต่ อ ต้ า น
การเปลี่ ย นแปลงในประวั ติศ าสตร์ (in promoting, shaping, and resisting change in history)
สาเหตุเป็นความเกี่ยวข้องแต่มีความแตกต่างจากแรงจูงใจหรือความตั้งใจของกลุ่มหรือปัจเจกบุคคล
ที่มีความหลากหลายและมีระดับชั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งแนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคมที่มีมาอย่าง
ยาวนาน และสภาพเหตุการณ์ การปฏิบัติในช่วงเวลานั้นๆ
ลักษณะนัยสาคัญของสาเหตุและผลที่ตามมาประกอบด้วย
4.3.4.1 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติต้องดู
ถึ ง บริ บ ทที่ ก าหนดข้ อ จ ากั ด ของความเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ปั จ จั ย เงื่ อ นไขมาจากสภาพแวดล้ อ ม
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ทางธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์ และสิ่งที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการกระทาของมนุษย์
เป็นปฏิกิริยาต่อกันกับสภาพการณ์หลายๆ อย่าง (อาทิ ระบบเศรษฐกิจและการเมือง) ที่ผู้คนก่อนหน้า
นี้ได้ปฏิบัติไว้
4.3.4.2 บ่ อ ยครั้ ง ที่ ก ารกระท านั้ น ๆ ไม่ มี ค วามมุ่ ง หมายถึ ง ผลที่ ต ามมา
สาเหตุและผลที่ตามมาในระดับที่ซับซ้อนที่สุด ผู้เรียนควรสามารถระบุจุดมุ่งหมายในการกระทาของ
มนุ ษ ย์ และระบุ ข้ อ จ ากั ด ในการกระท าในสาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงได้ รวมทั้ ง ระบุ ช นิ ด อั น
หลากหลายของสาเหตุ เ ฉพาะในเหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ รวมทั้ ง สามารถสร้ า งข้ อ โต้ แ ย้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้
(counterfactuals)
4.3.5 การให้ มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Take a Historical Perspective)
“อดีตเป็นเรื่องของต่างประเทศ” (The Past is a foreign country) หรือเรื่องความเป็นอื่น ดังนั้น
จึ งยากที่จ ะเข้ าใจ และในเวลาเดียวกัน ความเข้าใจในเรื่องความเป็นอื่นของอดีตจะให้ ข อบเขต
ความเข้าใจความหมายในพฤติกรรมของมนุษย์และการจัดการองค์กรทางสังคม ให้ทางเลือกที่จะช่วย
ในความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญา และให้มุมมองที่กว้างขึ้นสาหรับความเข้าใจในปัจจุบัน
มุมมองทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกของกระบวนการ
คิด (the cognitive act of understanding) ของความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และความรู้ความเข้าในบริบทสภาพแวดล้อม ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในชีวิตและการ
กระท าของผู้ ค นในอดี ต (shaped people’s lives and actions in the past) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
บางครั้ งมุมมองทางประวัติศาสตร์ถูกเรียกว่าเป็น “ความเข้าในความรู้สึ กของผู้ อื่น ” (historical
empathy) ซึ่ ง แตกต่ า งจากความคิ ด ความเข้ า ใจโดยทั่ ว ไปของความรู้ สึ ก ลึ ก ๆทางอารมณ์ (the
common-sense notion of deep emotional feeling)
ลักษณะนัยสาคัญของการให้มุมมองทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย
4.3.5.1 การให้มุมมองของการกระทาทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับหลักฐาน
ในการอ้างอิงเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกของคน ซึ่งหากเป็นความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น ที่ไม่ให้
ความสาคัญกับหลักฐานก็เป็นสิ่งไร้ค่าทางประวัติศาสตร์
4.3.5.2 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ เฉพาะทางประวัติ ศาสตร์ ใดๆ ก็ตาม
เกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีความหลากหลายมุมมองในเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งการเข้าใจมุมมองอันหลากหลายของ
บุคคลที่ได้กระทาในประวัติศาสตร์ เป็นกุญแจหรือให้ความหมายสาคัญสู่ความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต
4.3.5.3 การมีมุมมองในการกระทาทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้ห มายถึงว่า
ผู้กระทามีความคิดเหมือนกัน
การให้มุมมองทางประวัติศาสตร์ในระดับซับซ้อนที่สุด ผู้เรียนควรสามารถ
ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันในเนื้ อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการใช้หลักฐานและความ
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เข้าใจบริบทสภาพแวดล้ อมทางประวัติศาสตร์ เพื่อตอบคาถามถึงวิถีแห่งการกระทาของบุ คคลที่
อาจจะแตกต่างไปจากความเข้าใจ ความคิดและการกระทาของเรา (ในปัจจุบัน)
4.3.6 ความเข้าใจในมิติศีลธรรมทางประวัติศาสตร์ (Understand the Moral
Dimension in History) นักประวัติศาสตร์พยายามหันกลับไปพิจารณาความชัดเจนในมิติศีลธรรม
เกี่ยวกับเรื่องราวเนื้อหาอันคลุมเครือในการกระทาในอดีต ซึ่งหากเรื่องราวเหล่านั้นมีความหมายก็มี
ความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาในมิติทางศีลธรรม ดังนั้นจึงควรมี ความคาดหวังถึงการเรียนรู้บางสิ่ง
บางอย่างจากอดีตที่จะช่วยหาทางออกให้กับประเด็นทางศีลธรรมในปัจจุบัน
ลักษณะนัยสาคัญของมิติศีลธรรม ประกอบด้วย
4.3.6.1 เนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดมีความหมายเกี่ยวข้อง
กับการแสดงออกที่ต้องพิจารณาทางศีลธรรม (Explicit moral judgment)
4.3.6.2 การพิจารณาทางศีลธรรมในประวัติศาสตร์ ต้องมีความรับผิดชอบ
ในการรวบรวมข้อมูล ที่ซับ ซ้อน และเข้าใจถึงการเปลี่ ยนแปลงกาลเวลา การพิจารณาถึงมิติทาง
ศีลธรรมของการกระทาในอดีตมีความเสี่ยงในการพิจารณาตามมาตรฐานในปัจจุบันของเรา
4.3.6.3 ข้อโต้แย้งของมิติทางศีลธรรมที่นักประวัติศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ งระหว่าง กรอบโครงสร้างของคาถามที่มีมิติทางศีล ธรรม ความเข้าใจในมุมมองของ
การกระทาทางประวัติศาสตร์ และการเกิดขึ้นของการศึกษาสั งเกตเกี่ยวกับข้อโต้แย้งของเนื้อ หา
เรื่องราวอันมีนัยทางศีลธรรม
ความเข้าใจมิติศีลธรรมทางประวัติศาสตร์ในระดับที่ซับซ้อนที่สุด นักเรียน
ควรจะสามารถพิจารณาเกี่ยวกับการกระทาของผู้คนในอดีต และตระหนักถึงบริบททางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทานั้นๆ รวมทั้งสามารถใช้เนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในการพิจารณา
เกี่ยวกับศีลธรรมและคาถามทางการเมืองในปัจจุบัน (Seixas, 2006: 1-12)
4.4 American Historical Association of California State University ได้เสนอ
และพัฒนาแนวคิด 5 ข้อ เพื่อการพัฒนาและการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อที่นักศึกษา
จะได้นาแนวคิดเหล่านี้ไปถ่ายทอดจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยทางการคิดในการศึกษาทางประวัติศาสตร์
แก่นักเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แนวคิดทั้ง 5 ข้อนี้เรียกว่า แนวคิดทั้ง 5 ใน
การคิดทางประวัติศาสตร์ (five C’s of historical thinking) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
(change over time) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (causality) บริบทสภาพแวดล้อม (context)
ความซับซ้อน (complexity) และความบังเอิญหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น (contingency)
ซึ่งแนวคิดเหล่านี้แทบจะไม่ใหม่สาหรับนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ แต่มันมีคุณค่าอย่างแม่นย า
ที่แนวคิดทั้ง 5 นี้ บอกแนวทางอันเป็นนัยสาคัญของแนวคิดที่ชัดเจน ถึงนักเรียนและครูที่ได้รับการฝึก
ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
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แนวคิดทั้ง 5 ยังไม่ได้รวมการคิดทางประวัติศาสตร์ตามหลักสากลเข้าไว้ทั้งหมด
แต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนาไปใช้ได้จริงในระดับการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อการกาหนดและส่งเสริมข้อพิสูจน์เหตุผลในการโต้แย้งบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลชั้นต้น
และเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างดีในการตีความทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับแหล่งข้อมูลชั้นรอง
ซึ่งแนวคิดในแต่ละข้อในแนวคิดทั้ง 5 นี้มีคาอธิบายถึงแต่ละแนวคิดที่จะช่วยนาไปสู่ความเข้าใจในอดีต
และให้ตัวอย่างโดยสรุปเมื่อต้องนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นแนวคิดที่มีลักษณะ
พิเศษ ที่เปิดกว้างและเป็นพื้นฐานแนวคิดที่ควรนาไปใช้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงการสร้างงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัย (from kindergartens to research universities to build)
แนว คิ ด หลั ก ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ American Historical
Association (2007) แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เสตท ได้พัฒนาขึ้นพร้อมคาอธิบายประกอบ
ได้แก่
4.4.1 การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (change over time) แนวคิดนี้น่าจะง่าย
ที่สุดในการทาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนตอบรับอย่างพร้อม
เพรี ย งกั น เมื่ อ ได้ ใ ห้ ค าอธิ บ ายและตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นสั ง เกตได้ ว่ า บางสิ่ ง บางอย่ า งในชี วิ ต ยั ง คง
เหมือนเดิม แม้จะผ่านกาลเวลามานาน เช่น พิธีการเฉลิมฉลองหลายอย่างของชาวยุโรปถูกจัดขึ้นในวัน
เดียวกันของทุกปีติดต่อกันมาแล้ว 300 ถึง 400 ปี ซึ่งตัวอย่างนี้ใช้พิธีกรรมในวันสาคัญๆในการให้นัย
ความสาคัญเรื่องกาลเวลา และต่อเนื่องไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสาคัญของแนวคิดเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (ว่าบางอย่างยังคงอยู่ บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป)
ความสามารถของแต่ละบุคคล (individuals) ที่จะจดจาและอธิบายถึงวัน
เวลาสาคัญของบางกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งในแต่ละระดับทางการศึกษา สามารถใช้ เส้นลาดับเวลา
(timeline) สอนแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่บางคนเลือกใส่ใจใน
บางเหตุการณ์และในขณะเดียวกันก็เพิกเฉยกับบางเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังใช้การสัมภาษณ์ในการ
สอนให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดนี้ เช่น ในชั้นเรียนเรื่องการสารวจอเมริกา (U.S. survey class) ครูใน
นักเรียนสัมภาษณ์ครอบครัวและเพื่อนบ้าน แล้วเขียนรายงานอธิบายถึงการบรรจบกัน(intersected)
กับเหตุการณ์สาคัญๆ ซึ่งการค้นพบเกี่ยวกับอดีตของครอบครัวตนเอง ทาให้นักเรียนได้เห็นว่า แต่ละ
บุคคลทาสิ่งที่แตกต่างกัน และแต่ละบุคคลในประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และ
กับเหตุการณ์สาคัญๆ
เช่นเดียวกับที่นักประวัติศาสตร์อเมริกันตะวันตกและนักประวัติศ าสตร์
สิ่งแวดล้อม ที่ได้ใช้แผนที่ในการสอนแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งในสถานที่เดียวกัน
แต่คนละช่ว งเวลามี ความแตกต่า งกัน ทั้ ง พลั ง อ านาจทางการเมื อง โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น งานของมาร์ค เคล็ต (Mark Klett) ช่างภาพที่มี
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เครื่องมืออื่นๆเพื่อการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาซึ่งได้เริ่มจากการถ่ายภาพภูมิประเทศ
ทางประวัติศาสตร์ เป็นระยะๆ ซ้าๆ ในสถานที่ เดียวกัน แถบชานเมือง ซึ่งถูกบุกรุกทาให้เป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม ทาให้นักเรีย นได้เห็ นจากแผนที่และภาพถ่ายว่าบางพื้นที่ ว่างเปล่า และแทบจะไม่
เปลี่ ย นแปลง ซึ่งแบบฝึ กหั ดนี้ ให้ นั ก เรี ยนศึ ก ษาแหล่ ง ข้ อ มูล ที่ ไ ม่เ ป็น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรชั้น ต้น คื อ
ภาพถ่าย และให้ได้คิดทบทวนสิ่งที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา (Andrew
and Burke, 2007: 1-2; Klett, 2004)
4.4.2 บริบทสภาพแวดล้อม (Context) บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแต่ขณะเดียวกัน
บางอย่างยังคงเดิมซึ่งไม่ใช่เรื่องราวน่าสนใจนักแต่มีความเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกับประวัติศ าสตร์
ซึ่ ง ครู ที่ ดี ค วรบอกเล่ า เรื่ อ งราวแก่ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ยื น ยั น ถึ ง ความเข้ า ใจบริ บ ทกั บ
สภาพแวดล้ อ มที่ ท าให้ นั ก เรี ย นซาบซึ้ ง กั บ เนื้ อ หาเรื่ อ งราวและกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะจิ น ตนาการใน
การค้ น หาบริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม อั น เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ และ
การทางานกับแหล่งข้อมูลชั้นต้น ทาให้นักเรียนค้นพบว่าจะเข้าใจอดีตมากขึ้นเมื่อนักเรียนได้เข้าถึง
ความเกี่ยวข้องกันของแหล่งข้อมูล หลักฐานและการตีความ รวมทั้งความเข้าใจในเรื่องเวลา และ
สถานที่ ที่ เ กิ ด เรื่ อ งราวนั้ น ๆ ขึ้ น ซึ่ ง มี ง านวิ จั ย ที่ แ สดงถึ ง ความเข้ า ใจในบริ บ ทสภาพแวดล้ อ มทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียน เมื่อพวกเขามีความสามารถในการบรรยายเรื่องราวในอดีตและให้คานิยาม
องค์ประกอบอันมีลักษณะพิเศษของความแตกต่างในแต่ละยุคสมัยได้ (Andrews and Burke, 2007: 2)
ในชั้ น เรี ย น เมื่ อ สอนเรื่ อ งบริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม โดยใช้ ก ารสั่ ง งาน
(assignment) ที่เรียกว่าข้อเท็จจริง (Fact) นวนิยาย (Fiction) หรือการสร้างความทรงจา (Creative
Memory) ซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะให้แหล่งข้อมูลและให้ต้องตัดสินใจว่ามันเป็นข้อเท็จจริงของข้อมูลชั้นต้น
ทางประวัติศาสตร์ นวนิ ย าย หรื อความทรงจา เช่น มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งให้ นักเรีย นอ่านตาราทาง
ประวัติศาสตร์ แล้วให้เปรียบเทียบลักษณะที่เหมือนกันของช่วงยุคสงครามเย็น ซึ่งในงานนั้นได้ให้
ศึกษาเรื่องราวบริ บ ทสภาพแวดล้ อมด้ว ย และให้นักเรียนแต่ล ะคนคิดเกี่ยวกับลักษณะพิเศษหรื อ
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่ างระหว่างการนาเสนอหรือเล่าเรื่องราวในอดีตซ้าอีกครั้งและการคิ ด พินิจ
พิ เ คราะห์ (critical thinking) เกี่ ย วกั บ อดี ต หรื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ยิ่ ง กว่ า นั้ น บอกให้
นักเรียนแต่ละคนปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และประเมินความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลแต่ละชิ้นก่อนที่จะสังเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน
4.4.3 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเหตุ และผล (Causality) นั กประวั ติ ศาสตร์ ใช้ บริ บท
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลในการสร้างคาอธิบายถึงข้อ
พิสูจน์เหตุผล อดีตที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดสิ่งใหม่เพื่อทดสอบทฤษฎีและข้อมูลผลลัพธ์
นั กประวัติศาสตร์ ไม่สามารถปรั บเปลี่ ยนสภาพในอดีตเพื่อสร้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่ง นัก
ประวัติศาสตร์ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อโต้แย้ง การตีความจากแหล่งข้อมูลชั้นต้น ซึ่งบ่อยครั้งมักให้ การอธิบายที่
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หลากหลาย แม้ในเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียว แต่วิชาประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนมีพลังอย่างมากในการให้
คาอธิบายที่หลากหลาย เมื่อครูกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยที่หลากหลายในการสร้างคาอธิบาย
เหตุการณ์ในอดีต (in shaping past events) เพื่อกาหนดข้อพิสูจน์เหตุผลยืนยันความสาคัญเป็นลาดับแรกของบาง
สาเหตุมากกว่าสาเหตุข้ออื่นๆ (to formulate arguments asserting the primacy of some causes over others)
การสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ต้องให้ความใส่ใจกับกิจกรรมในชั้น
เรียนประวัติศาสตร์ ได้แก่ เรื่องบทบาทสมมุติและการพิจารณาข้อโต้แย้ง (debates and role playing) หลังจากครู
เตรียมแหล่ งข้อมูลชั้นต้นแก่นั กเรี ยน ครูต้องตั้งคาถาม แล้วหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนพรรณนาเรื่องราวจาก
แหล่ งข้อมูลชั้นต้นซึ่ งวิธีการนี้ สามารถพั ฒนาการอธิบายเหตุ การณ์ ทางประวัติ ศาสตร์ และกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของการตีความหลักฐานตามความสอดคล้องกับหลักเหตุผล
4.4.4 ความบังเอิญ หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น (Contingency) ความบังเอิญ หรือสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนี้ จริงๆแล้วยากมากในการให้คาจากัดความ เมื่อให้เหตุผลว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ เป็นการอ้างได้ว่าทุกๆผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับจานวนของเงื่อนไข ปัจจัยแวดล้อมที่มี
มาก่อน (prior conditions) ซึ่งแต่ละเงื่อนไขหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับเงือ่ นไขอื่นๆ ต่อไปอีกเช่นกัน หลักความเข้าใจเรื่องความ
บังเอิญเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจถึงว่าเรื่องราวในโลกมีความเชื่อมต่อกัน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมหนึ่งที่มี
มาก่อน และผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ใดๆ ก็ควรจะมีความแตกต่างกันไป
เรื่องความบังเอิญนี้ทาให้ความคิดไม่มั่นคงอย่างมาก ตราบใดที่ผู้คนในอดีต
พยายามปกปิดเรื่องราวในอดีตกับเรื่องราวตานานของชาติและชะตากรรมครั้งยิ่งใหญ่ๆอยู่เสมอๆ
(myths of national and radical destiny) ตัวอย่างเช่น William Bradford (The Pilgrim William
Bradford) ได้ตีความว่า การทาลายล้างชนพื้นเมืองเป็นจานวนมากในนิวอิงแลนด์ ไม่ใช่เพราะผลที่
ตามมาอันเกิดจากโรคไข้ทรพิษ แต่เป็นเสมือนการส่งสัญญาณจากพระเจ้า (ที่คนเหล่านั้นต้องตาย) ซึ่ง
อีก 200 ปีต่อมาจากระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคมชาวอเมริกัน (American ideologues)
ได้เลือกการใช้เหตุผลในการตัดสินเรื่องราว (การตายจากไข้ทรพิษ) ที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นจากเรื่องของ
โชคชะตา หรือเรื่องการซื้อรัฐหลุยส์ เซียน่าถึงการค้นพบทองคาในแคลิฟอเนียเป็นเสมือนการปรากฏ
ออกมาของโชคชะตาแห่งชาติ (nation’s “Manifest Destiny”) (William Bradford, 1952, อ้างถึง
ใน Andrews and Burke, 2007: 3-4)
นักประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกับ Bradford และนักแก้ต่างของการรุกรานไป
ยังดินแดนทางตะวันตก (apologists of westward expansion) ที่มองผลลัพธ์เดียวกันแต่มองอย่าง
แตกต่างกัน โดยนักประวัติศาสตร์มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องราวของโชคชะตา แต่มันเป็นชุดหรือลาดับของ
สิ่ งที่อาจจะเกิด หรื อ ไม่เ กิด ขึ้น อั น เป็นผลลั พ ธ์จากความสามารถที่จ ะเป็น ไปได้ อื่น ๆ (a series of
contingency results possessing other possibilities)

79

เรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่นี้ ต้องการให้นักเรียนคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ถึงการศึกษาสาเหตุของเรื่องราวอย่างถูกต้อง และทาให้เห็นอย่างเป็นรูป
เป็นร่างถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของเหตุการณ์ในเรื่องราวขอมนุษยชาติ ที่จะยืนยันว่า อดีตเป็นความ
บังเอิญหรือสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพื่อเน้นย้านักเรียนถึงความคิดความเข้าใจว่า อนาคต
เป็นสิ่งที่ไขว่คว้าได้ (future is up for grabs) และนั้นทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเป็น
ผู้สร้างรูปแบบของประวัติศาสตร์ในอนาคต (for shaping the course of future history) และเห็น
ถึงความแตกต่างทั้งหลายในโลกจากการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆในอดีต
4.4.5 ความซับซ้อน (Complexity) กฎศีล ธรรม ทฤษฎีความรู้และเกี่ย วกั บ
สาเหตุของความซับ ซ้ อ นท าให้ เห็ น ความแตกต่า งของการคิด ทางประวัติ ศาสตร์จ ากแนวคิ ด ของ
“ประวัติศาสตร์ ” ที่ได้มีการนิ ย ามมาอย่า งหลากหลายจากผู้ ที่ไ ม่ ไ ด้เป็ นนั กประวัติ ศาสตร์ (Roy
Rosenzweig และ David Thelen, 1998, อ้างถึงใน Andrews and Burke, 2007: 4) ซึ่งการจดจา
ชื่อและวันเวลาต้องใช้ความพยายามแต่ไม่ได้เป็นสิ่งจาเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อย่างเคร่งครัด ถึง
ความเข้าใจถึงโลกที่ซับซ้อนที่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรโดยตรงอย่างแท้จริง หรือในทางกลับกัน ยิ่งทาให้
สับสนแต่ก็ทาให้เกิดความเข้าใจได้เช่นกัน
บั น ทึกเหตุการณ์ต่างๆในอดี ต (chronicles) เป็นกระบวนการที่มีค วาม
ซับซ้อนอยู่ภายในบันทึกนั้น ขณะราลึกถึงอดีต (nostalgia) ได้ทาให้เกิดความหลงใหลสนใจเกี่ยวกับ
ยุครุ่งเรื่องที่ไม่ยากนักที่จะเข้าใจว่าอดีตได้เก็บรักษาปัญหา(ของเรา)เกี่ยวกับการคิดถึงอดีต ซึ่งต้องใช้
ความสามารถในการจั ดล าดับ ความเข้าใจที่คลุ มเครือให้ เข้าใจได้ถึงหน้าที่ของโลกในอดีต (past
worlds functioned) ที่ จ ะท าให้ เ ข้ า ใจถึ ง การเมื อ งและวั ฒ นธรรมที่ ส่ ง ผลมายั ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง การ
เปิดเผยถึงความซับซ้อนนี้นักประวัติศาสตร์ม องหาพลังของบันทึกเหตุการณ์ในอดีต (the power of
chronicle) การาลึกถึงอดีตและสิ่งซ่อนเร้นอื่นๆที่ปิดบังความสามารถของเราในความเข้าใจอดีตตาม
ระยะเวลาที่เราได้กาหนดไว้
การฝึกหัดอย่างหนึ่งที่ประสบความสาเร็จได้พัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายทอด แสดง
ถึงความซับซ้อนในขอบเขตหรือมิติทุกด้านที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การเริ่มจากให้นักเรียนอ่านบทความ
จากนั้นให้นักเรียนได้พัฒนาความเข้าใจถึงสภาพการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการรวบรวมแหล่งข้อมูล
ชั้นต้น ซึ่งอาจจะยากในการประเมิน การเรียนรู้ของนักเรียนจากแบบฝึกหัดนี้ แต่ก็สังเกตเรื่องราวได้
ว่า จากแบบฝึกหัด นักเรียนไม่อ้างง่ายๆ ถึงความเป็น “American” หรือ “India” ในสถานะที่ดู
เหมือนว่ามีบุคลิกลักษณะเหมือนกัน (as monolithic identities)
โดยสรุ ป แล้ ว แนวคิ ด ทั้ ง 5 ข้ อ นี้ เ ป็ น แนวคิ ด หลั ก ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น
เครื่องมือสาหรับให้เกิดการคิดทางประวัติศาสตร์ในหลากหลายระดับ ยิ่งกว่านั้นยังพัฒนาให้เกิดเป็น
ลักษณะนิสัย (as habits of mind) ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ (เท่านั้น) โดยเฉพาะเน้นการใช้แหล่งข้อมูล
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ชั้นต้นเป็นหลักฐาน ยิ่งกว่านั้นการเข้าใจในแนวคิดทั้ง 5 ข้อ จะช่วยการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาในเรื่องความเป็นพลเมือง ที่ไม่เพียงใส่ใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ แต่คิดคานึงถึง
อนาคตด้วย (Andrews and Burke, 2007: 6-7)
4.5 Rosenzweig, Center for History and New Media แห่งมหาวิทยาลัย จอร์จ
เมสัน (George Mason University, 2011) ได้ให้คานิยามความหมายของการคิดทางประวัติศาสตร์
ว่าเป็นเสมือนการอ่าน การวิเคราะห์และการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต่อการพัฒนาความเข้าใจในอดีต
เพราะอดีตนั้นยากที่จะเรียกให้กลับคืนมา ซึ่งความสามารถในการอ่านและการวิเคราะห์จะทาให้เขียน
เรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องและมีการให้ความหมายถึงสิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้นในอดีตเหล่านั้น ดังนั้น
สิ่งที่สาคัญคือ ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ในประเด็นเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ หรือการตอบคาถาม
ให้ได้ว่า จะรู้ได้อย่างไร ว่าเรารู้อะไร (How do we know what we know)
โดยเฉพาะการสอนประวัติศ าสตร์ในศตวรรษที่ 21 การสอนและการเรี ยนรู้
การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในห้ อ งเรี ยนเป็น สิ่ ง ส าคั ญ และการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์นี้ เ ป็น ล าดับ
กระบวนการที่มีความซับซ้อน (Complex set of Processes) จึงต้องฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และได้
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ดังนั้นจึงได้เสนอองค์ประกอบหลัก 5 ข้อ ของการคิดทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้เรียนในการทาความเข้าใจ ได้แก่
4.5.1 มุมมองและเนื้อหาสาระที่หลากหลาย (Multiple Accounts & Perspectives)
4.5.2 การวิเคราะห์เอกสารชั้นต้น (Analysis of Primary Documents)
4.5.3 แหล่งข้อมูล (Sourcing)
4.5.4 ความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ (Understanding Historical Context)
4.5.5 การอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยง (Claim-Evidence Connection)

องค์ ป ระกอบแนวคิ ด เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจถึ ง ความซั บ ซ้ อ นของ
กระบวนการคิดและใช้ในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนและการมอบหมายภาระงานแก่
ผู้เรียนได้ แนวคิดหรือองค์ประกอบเป็นลักษณะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Core Concepts or Core
Components of Historical Thinking) ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ง า น วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถาบันการศึกษา หรือสานักวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 แห่งนั้น ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นกระบวนคิดทางประวัติศาสตร์ สรุปเป็นตารางได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์
US. Standard’s
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Thinking in
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Thinking
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American
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Association
2007
Change
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-
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2011
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-
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สรุปจากกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิดหลัก อันประกอบด้วยลักษณะต่างๆ หรือ
ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของการคิดทางประวัติศาสตร์นั้นจะนาไปกาหนดเป็นแนวคิดหลักของการ
คิดทางประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นกระบวนคิดทางประวัติศาสตร์
อันจะเป็นพื้นฐานแนวความคิดและการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. การอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และการคิดตามลาดับเวลา (Close Reading Chronological Thinking)
2. การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Using Historical Sources and Evidence)
3. การวิเคราะห์ ตีความและบริบทมุมมองทางประวัติ ศาสตร์ (Analysis Interpretation and Take
Historical Perspectives and Context)
4. การวิเคราะห์ ประเด็ นสาเหตุและผลสื บเนื่ องทางประวัติ ศาสตร์ (Historical Issues Analysis in
Causality and Consequence)
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้
“แหล่งเรียนรู้ ” เป็นคาที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายหลังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 โดยในมาตรา 25 มีข้อความที่ระบุว่า
รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ทาให้หลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ให้คานิยามความหมายของแหล่งเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย ซึ่งแม้แต่ชื่อเรียกเองก็ยังมี
การใช้คาที่มีความหมายถึง แหล่งเรียนรู้ และมีความหมายรวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในคาเรียก
ที่ต่างๆ กัน เช่น แหล่งทรัพยากรชุมชน แหล่งความรู้ในท้องถิ่น แหล่งวิชาการท้องถิ่น แหล่งวิทยากร
ท้องถิ่น แหล่งวิทยากรชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกนิยามนั้นมีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน คือ การเป็นแหล่ง
หรือสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ สาระทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่มนุษย์ หรือธรรมชาติสร้างขึ้น และทั้ง
ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในพื้นที่นั้นๆ ที่มีความสาคัญ และคุณค่าต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้ น พอสรุ ป ได้ว่า หมายถึง สิ่ งที่ ส่ งเสริมสร้างให้ ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้ว ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ บุคคลที่มีภูมิรู้
สถานที่ต่างๆ หรือแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ อันเป็นแหล่งความรู้ที่มีค่าและช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ หรือเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก: 43; ดาริ บุญชู, 2548: 27;
เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนาเศรษฐ์, 2544: 26-27; สามารถ รอดสาราญ, 2546: 6)
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2. ประเภทของแหล่งเรียนรู้
การศึกษาสารวจแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยพบว่า มีแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดถึง 965 แห่ง โดยจัดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 9 ประเภท ได้แก่ โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอสมุด และอนุสรณ์สถาน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2557)
ประเภทของแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ น ามาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนั้ น มี
การแบ่งไว้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
2.1 แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล ได้แก่ บุคคล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
วิชาชีพที่เป็นแหล่งความรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งด้านความเชื่อ กิจกรรมทางสังคม ขนมธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่
และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ตลอดจนการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
2.2 แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ ทั้งที่เป็นแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า ภูเขา ป่าไม้
แม่ น้ า ล าธาร ชายทะเล ฯลฯ และแหล่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ได้ แ ก่ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ วั ด
พิพิธภัณฑ์ ตลาดห้องสมุดประชาชน โรงเรียน สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ บ้านเรือนที่อยู่
อาศัย สถานประกอบการ ฯลฯ (สุมน อมรวิวัฒน์ , 2544ก: 25; สุวิทย์ มูลคา, 2545: 19; อมรวิทย์
เจริญผล, 2550: 100-105)
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่มีการกาหนด และแบ่งประเภทไว้อย่างหลากหลาย โดย
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ก ารแบ่ ง ประเภทเฉพาะเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล และสถานที่อันหลากหลายเหล่านั้น
ต่างมีประวัติความเป็นมา มีเรื่องราว และเอกลักษณ์ โดยเฉพาะในแต่ละชุมชนท้องถิ่นนั้นมีความทรง
จาร่วมกันอยู่ในจิตสานึกของคนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งความทรงจาร่วมนี้สามารถกลายมาเป็น
พลังได้โดยการสร้าง “ความหมาย” ให้กับพื้นที่ ซึ่งพลังนี้จะก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจใน “ทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม” ที่จะนาไปสู่การสร้างสรรค์ต่างๆ อย่างมีพลังต่อไป
3. ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 ได้ให้ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การ
ดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ความว่า “รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
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สั ตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬา และ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ยัง
ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่ งเรียนรู้ ต่า งๆ
โดยเฉพาะชุมชนไว้ในมาตรา 29 ความว่า “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและความ
ต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน”
นอกจากนี้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ ป็ น แหล่ ง รวมวิ ท ยาการที่ สั ง คมยอมรั บ และถื อ ว่ า เป็ น
สิ่ ง ส าคั ญ ยิ่ ง และจ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ของประชาชน และเป็ น สื่ อ ที่ ส นอง
ความต้องการของผู้เรียน ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้องเหมาะสมในลักษณะของแหล่งรวมวิทยาการ อีกทั้งเป็นแหล่งที่รวบรวมขององค์ความรู้อัน
หลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคลโดยคานึงถึงความสาเร็จในการเรียนรู้ตามเป้าหมายของผู้เรียนเป็นสาคัญ จากการที่ได้คิดเอง
ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้เชื่อมโยงให้
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทาให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่
บุ ตรหลานของตน รวมทั้งเป็ น แหล่ ง ข้ อ มูล ที่ท าผู้ เรีย นเกิ ดการเรี ยนรู้ ที่จ ะท างานร่ว มกั บผู้ อื่ น ได้
ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้รู้จักและรักในท้องถิ่นของตนเองมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาใน
ชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ชัยวัฒน์ วรรณพงษ์,
2541: 18; ดาริ บุญชู, 2548: 28; ประเวศ วะสี, 2543: 3; สิปปนนท์ เกตุทัต,2542: 7)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้มีหลายรูปแบบและวิธีการ อาทิ การสาธิต การ
เล่ า นิ ท าน การสร้ า งสรรค์ จิ น ตนาการจากผู้ เรี ย น เป็ น ต้ น ซึ่ ง คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ
ได้กล่ าวถึงลั ก ษณะของวิธี ก ารจั ด การเรี ยนรู้ ในแต่ ล ะแหล่ ง ได้ ดังนี้ 1) จัดตามความพร้ อม และ
ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ เพื่อการนาเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2) จัดตามสาระ
ความรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ ได้ใช้
ทรั พ ยากรต่ า งๆ ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น ได้ สั ม ผั ส กั บ ความเป็ น จริ ง สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ องจาก
ประสบการณ์ ข องตนเองทั้ ง จากการส ารวจ ตรวจสอบ ทดสอบความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ และหาข้ อ สรุ ป
3) จัดตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาชีวิต
ให้ดีขึ้น 4) จัดโครงการ หรือกิจกรรมที่รัฐบาลเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ , 2544: 55-59) ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดประเภทไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
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ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ในรายวิช าต่างๆ โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กันอย่างยิ่ง กับการใช้ห ลั กฐานจากแหล่ งเรี ย นรู้
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในการพั ฒ นาการคิ ด กระบวนการคิ ด ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และความสนุกสนาน
จากกิจกรรมที่ได้คิด ได้สืบค้นทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือที่อยู่ใกล้
สถานศึกษานั้นจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่ นยิ่งขึ้น
จากการได้ศึกษาสภาพจริง หรือสภาพที่อาจใกล้เคียงกับอดีตที่ยังคงร่องรอยหลักฐานอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่น (Keirn and Luhr, 2012: 493-496; Marino, 2012: 107-115; Roy Rosenzweig Centre
for History and New Media, 2011: 1-2; Yeager and Davis, 1994: 2-9 ; Yeager and Wilson,
1997: 121.)
ดังนั้น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 25 ระบุไว้ และแหล่ งเรียนรู้ในทุกจังหวัด ที่ พ บจาก
การศึกษาสารวจแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยนั้น อันได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทโบราณสถาน ได้แก่
เจดีย์ โบสถ์ วิห าร พระราชวัง อาคารประวัติศาสตร์ และแหล่ งโบราณคดี เป็นต้น แหล่ งเรียนรู้
ประเภทพิพิธ ภัณฑ์ทั้ง ของรั ฐ และเอกชน รวมทั้งหอศิล ป์ แหล่ งเรียนรู้ประเภทศาสนสถาน เช่น
ศาลเจ้า วัด และศาสนสถานของศาสนาต่างๆ แหล่งเรียนรู้ประเภทหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ประเภท
อนุสรณ์สถาน เช่น อนุสาวรีย์และสิ่งอนุสรณ์อื่นๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต่างมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นในระดับ
ต่าง ๆ ที่มีมากน้อยแหล่งต่างกันไปตามแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นสื่อ และเป็นแหล่งข้อมูล
หลักฐาน หรือสามารถนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนได้ และ ประเวศ วะสียังได้เสนอไว้ว่า
ยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อีก ที่มีส่วนร่วมในการศึกษา แต่ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
หรือสามารถนามาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
นั้น ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นฐานของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และสุขภาพ เป็นต้น (ประเวศ วะสี, 2541: 50-55)
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ และรูปแบบการสอน
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ ห รื อ การจั ด การเรีย นการสอนอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพจะต้ องมาจาก
การดาเนินการให้เป็นไปตามหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน หรือ
อีกนัยหนึ่งคือต้องมีการพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น
ในการวิจัยครั้งนี้จึงต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบ การออกแบบระบบการ
เรียนการสอน รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงระบบได้
วิ ธี ก ารเชิ ง ระบบเป็ น การน าวิ ธี ก ารตามล าดั บ ขั้ น ตอนอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงการ
อุตสาหกรรม และการทหาร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะวิธีการเชิงระบบมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ กับการออกแบบการ
เรียนการสอนใน 3 ประการ คือ การเน้นผลที่ได้จะได้รับ อันจะเกิดกับผู้เรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และ
สามารถกระทาได้ เมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ประการที่สอง วิธีการเชิงระบบเน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเรียนการสอน และ
ผลผลิตของการเรีย นรู้ ตามต้องการ (instructional strategy and desired learning outcomes)
ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญ คือ การสอนทักษะและความรู้ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆตามเงื่อนไข
ต่างๆ (ต้องให้ความสาคัญกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้) และประการที่สาม เป็นกระบวนการสังเกต และ
แบบจาลองการเรียนการสอนที่นาไปใช้ได้ในหลายๆโอกาสกับผู้เรียนหลายๆกลุ่ ม เพราะได้มีการ
ประเมิน และปรั บ ปรุ งในกระบวนการของการออกแบบการเรียนการสอนจนได้ เป็ นระบบ หรื อ
กระบวนการที่ดีและใช้ได้ (กาญจนา คุณารักษ์, 2539: 99-100)
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design) ยังมีชื่อเรียก
อี ก หลายชื่ อ ได้ แ ก่ การออกแบบการเรี ย นการสอน (Instructional design) และการออกแบบ
การพัฒนาการสอน เป็นต้น (Instructional design and development) ซึ่งมาจากการใช้วิธีการ
เชิงระบบในการสร้ า งหรื อ พัฒ นารูป แบบการปฏิ บั ติง านใหม่ ๆเพื่ อให้ บรรลุ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ง
การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นการนากระบวนการเชิงระบบ องค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน
คือ 1) องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ 2) การกระทาต่อกันขององค์ประกอบ และ 3) จุดมุ่งหมายของการ
กระท าหรื อ อาจกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได้ แ ก่ 1) ตั ว ป้ อ น (input) เป็ น องค์ ป ระกอบของระบบ
2) การดาเนินการ (process) ซึ่งเป็นส่วนที่องค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์กันและ 3) ผลผลิต (output)
เป็นจุดหมายปลายทางของระบบ นอกจากนี้เพื่อให้การทางานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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สมบูรณ์ ส่วนประกอบของระบบควรมีส่วนสาคัญ 5 ส่วน คือ 1) ตัวป้อน 2) กระบวนการดาเนินงาน
3) การควบคุม 4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลป้อนกลับ
ดั ง นั้ น เมื่ อ น าวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบมาใช้ ใ นการออกแบบการเรี ย นการสอน หรื อ เป็ น
การออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น คือ การนากระบวนการเชิ งระบบของการวางแผน และ
การพัฒนามาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ โดยอาศัยความรู้จากทฤษฎีที่หลากหลาย เช่น ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการสื่อสาร และทฤษฎีเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(กาญจนา คุณารักษ์, 2539 : 5-7; ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, 2553: 17)
กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน หรือการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ โดยทั่วไปประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่กาหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ผู้เรียน โดยต้องพิจารณาคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้เรียน
เพื่อให้การออกแบบระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ 3) วิธีการและ
กิจกรรม ซึ่งกาหนดวิธีการและกาหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และ 4) การวัดและการประเมินผล เป็นการกาหนดวิธีการ
วัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (จิราภรณ์ พิมใจใส, 2553: 12)
การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่นิยมใช้และนามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย
และใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แก่ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของ Kruse
(2008: 1) และ Dick, Carey and Carey (2009: 1-8) ดังนี้
แนวคิ ด แบบจ าลองการออกแบบการเรี ย น ADDIE Model (Kevin Kruse, 2008)
เป็ น วิ ธี ก ารเชิ ง ระบบที่ ช่ ว ยในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเหมาะสม
(effectiveness and appropriateness) และเป็นรูปแบบของระบบการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการนาอักษรตัวแรกในการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ตามหลักการที่ชัดเจน และ
มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ A- analyze : การวิเคราะห์ความจาเป็น หรืออุปสรรคเพื่อ
ตัดสินใจว่าต้องเรียนรู้เรื่องอะไร D- design: การกาหนดถึงวิธีการในการเรียนรู้ โดยการระบุกิจกรรม
การเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล การเลื อ กเนื้ อ หา และสื่ อ การเรี ย นการสอน D- develop :
การสร้างและผลิตเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบ และปรับปรุง I- implement : การนาแผน
หรื อ โครงการไปปฏิ บั ติ และ E- evaluate: การพิ จ ารณาความเหมาะสมของการเรี ย นการสอน
การประเมินระหว่างดาเนินการ และการปรับปรุงเพื่อนาไปปฏิบัติได้ต่อไป (Braxton , Bronica and
Looms, 2000: 12; Matachoski, 2002: 9) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยสรุป ได้แก่
1. ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจาเป็น
(access and analyze needs)
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2. ขั้นออกแบบ (design phase) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนและการนาเสนอ
(design instruction and presentations)
3. ขั้นพัฒนา (develop phase) เป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้นามาประกอบการจัดการ
เรียนการสอน (develop materials)
4. ขั้นนาไปใช้ (implementation phase) เป็นการนาเนื้อหาและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
ได้แก่ การวางแผนในการบริหารจัดการในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
5. ขั้นประเมินผล (evaluation phase) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และ
ประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
แบบจ าลองการออกแบบระบบการสอนของDick, Carey and Carey 2009: 1-8) มี
องค์ประกอบที่สาคัญ 10 ข้อ ได้แก่
1. กาหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (Identify instructional goals) เป็นการกาหนด
ผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยวิเคราะห์การปฏิบัติงาน (Analyze performance) และวิเคราะห์ความต้องการ
จาเป็น (Conduct needs assessment)
2. วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze instruction) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์การ
ดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3. วิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท (Analyze learner and contexts)
4. เขีย นวัตถุป ระสงค์เชิงพฤติกรรม (Write performance objective) เป็นการระบุ
อย่างชัดเจนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องสามารถกระทาให้ได้ในด้านความรู้และการปฏิบัติ
5. พัฒนาเครื่องมือประเมินผล (Develop assessment instrument)
6. พัฒนากลยุทธ์การสอน (Develop instructional strategy)
7. พั ฒ นาและเลื อ กสื่ อ การเรี ย นการสอน (Develop and select instructional
materials)
8. ออกแบบและประเมิ น ผลระหว่ า งการเรี ย นการสอน (Design and Conduct
formation evaluation of instruction)
9. ทบทวนการจัดการเรียนการสอน (Revise instruction)
10. ออกแบบและประเมิ น ผลภายหลั ง การเรี ย นการสอน ( Design conduct
summative evaluation)
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แนวคิดของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป็นการวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม และ
ผู้ใช้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมนั้นๆซึ่งลักษณะของการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มีขั้นตอนดังนี้
R1  D1  R2  D2 และหลั ก การวิ จั ย และพั ฒ นาทางหลั ก สู ต รการสอนและการนิ เ ทศ เป็ น
การพัฒ นาจากล่ า งสู่ บ น คือการน าความต้ อ งการจาเป็น ของข้อ มูล พื้ นฐานของผู้ ป ฏิบัติ และผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ส่ ว นสู่ ก ารพั ฒ นา (ทิ ศ นา แขมมณี , 2553: 201; องอาจ นั ย พั ฒ น์ , 2554: 230-234;
มาเรียม นิลพันธุ์, 2549: 261-262)
การวิ จั ย และพั ฒ นาประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอนส าคั ญ ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย
(Research: R1) เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา
(Development: D1) เป็นขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and
Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอน (Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นขั้นการ
ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E) โดยที่ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนนั้ น ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของกระบวนการสอน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบต่างๆในจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสอน มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
มีความสอดคล้องกันภายใน และต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ต้องการนามาพัฒนารูปแบบ
2. นาแนวคิดสาคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดหลักการ เป้าหมายและ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่สาคัญและจาเป็นอันจะทาให้ รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
กาหนดทิศทาง ลาดับความสัมพันธ์รายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านั้น
3. กาหนดแนวทางในการนารูปแบบไปใช้ เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ เงื่อนไข
ต่างๆในการนารูปแบบการสอนไปใช้
4. การประเมินรูปแบบ เป็นขั้นตอนทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดย
4.1 การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี เป็นการประเมินความสอดคล้องภายในระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบและการเรียนการสอนทั้งใน
เชิงทฤษฎี และการนาไปปฏิบัติ
4.2 การประเมิ นความเป็ นไปได้ ในเชิ งการปฏิ บั ติ เป็ นการน ารู ปแบบที่ พั ฒนาขึ้ นไปใช้ ใน
สถานการณ์จริง นาคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
(กลุ่มที่สอน
แบบเดิม กับกลุ่มที่สอนโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาคานวณหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ หรือคานวณค่าเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ้น หรือคานวณค่าความแตกต่างทางสถิติ)
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5. การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบ แบ่ ง ได้ 2 ระยะ คื อ ระยะก่ อ นน ารู ป แบบไปทดลองใช้
การปรับปรุงรูปแบบในระยะนี้ ใช้ข้อมูลจากการประเมินความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ มีความเป็ น ไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น ส่ ว นระยะที่ส องเป็นการปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากผลการทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอน และการนาไปทดลองซ้า
ซึ่งอาจทาได้หลายครั้ง จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ (Joyce and Weil, 2009)
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้วิ ธีการเชิงระบบตามแนวคิด ของKruse
สอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การนากระบวนการ
ที่จาเป็นมาสรุปขอบข่ายตามขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอนและตรงกับทิศนา แขมมณี
(2548: 204) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างระบบหนึ่งขั้น กระบวนการที่จาเป็นคือ การกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของระบบการศึกษา หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประมวลสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้ อง
การกาหนดองค์ประกอบของระบบและการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผังระบบ
การทดลองใช้ร ะบบ การประเมิน ผล ระบบและปรับปรุงระบบ ซึ่งวิธีการเชิงระบบที่นามาใช้ใน
การออกแบบการเรียนการสอนและลาคับขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา มีขอบข่ายของขั้นตอนหลัก
ที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) เป็นขั้นการนาระบบเดิมที่ปรากฏอยู่ตามสภาพจริง
(actual) ที่ดาเนินการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย สภาพบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กับสภาพที่คาดหวัง (target) ให้ เกิด
ลักษณะอันถึงประสงค์ขึ้น เมื่อศึกษาปัญหาความต้องการและจุดบกพร่องต่างๆ รวมถึงการสารวจ
ทรัพยากรที่มีอยู่และที่ต้องการ เพื่อนามาเติมเต็มในการพัฒนา และทาให้สามารถระบุเป้าหมาย และ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจนในขั้นต่อไป
2. ขั้ น การออกแบบ (design) เป็ น ขั้ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ที่ ม าจาก
การวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องมีมาก่อน
(entry behavior) หรือเงื่อนไขที่จะนามาสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสิ่งที่
จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้
3. ขั้น การพัฒ นา เป็ นขั้นการพิจารณาเลื อ กวัส ดุ ทรัพยากรกรเรี ยนการสอนที่ มี อ ยู่
รวมทั้งการเลือกและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสะท้อนองค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่
สิ่ ง ที่ น าเข้ า I ตั ว ป้ อ น (input) กระบวนการ (process) ผลผลิ ต I ผลลั พ ธ์ (output) โดยมี ก ลไก
การควบคุม (control) เพื่อตรวจสอบกระบวนการให้ มีประสิทธิภาพและมีการให้ข้อมูลป้อนกลั บ
(feedback)
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4. ขั้ น น าไปใช้ (implementation) เป็ น ขั้ น การน าแบบที่ ไ ด้ พั ฒ นาไปทดลองใช้ เ พื่ อ
ทดสอบว่าระบบการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถใช้ได้ผลตามที่คาดหวัง
5. ขั้ น การประเมิ น (evaluation) เป็ น ขั้ น การด าเนิ น การประเมิ น ใน 2 ส่ ว น คื อ
การประเมิน ผลระหว่างดาเนิ น การ (formative evaluation) และประเมินผลรวม (summative
evaluation) ทั้งระบบเพื่อนามาสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ดังนั้นการออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจัดการสอนอย่างมีระบบที่
สอดคล้องกับ การวิจัยและพัฒนา สรุปลาดับขั้นตอนได้ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐาน
(Analysis: A) เป็นขั้นการศึกษาข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน (Design and Development: D and D) เป็นขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน 3) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) เป็น
ขั้น ตอนการทดลองใช้รู ป แบบการเรียนการสอน และการประเมินผลรูป แบบการเรียนการสอน
(Evaluation: E) เป็นขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
2. รูปแบบการสอน
รู ป แบบการสอน หรื อ รู ป แบบการเรี ย นการสอน ( Model of Teaching or
Teaching Models) หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Instructional Models) หมายถึง แผนแสดง
การจัดการจัดลาดับโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งแผน (plan) หรือแบบ (pattern) ที่สามารถ
ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งการสอนโดยตรงในห้องเรียน การสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือใช้รูปแบบ
การจั ดการเรี ยนรู้เพื่อจั ดสื่อการเรียนการสอนต่างๆนั้น แต่ล ะรูปแบบการสอน จะให้ แนวทางใน
การจั ดการเรี ย นรู้ ที่จ ะช่ว ยให้ ผู้ เรี ยนบรรลุ วัต ถุประสงค์ต่ างกัน และสอนให้ ได้ผู้ เ รียนที่มี คุ ณ ภาพ
(Joyce and Weil, 2009: 1-4; ทิศนา แขมมณี, 2548: 204; วัชรา เล่าเรียนดี, 2554: 44.)
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กับระบบการจัดการเรียนการสอนมีความหมาย
เดียวกัน แต่ต่างกันในส่วนของระบบย่อยกับระบบใหญ่ ระบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใช้กับ
ระบบใหญ่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการเรี ย นการสอนโดยส่ ว นรวม ส่ ว นรู ป แบบ
การจั ดการเรี ย นการสอนนิ ย มใช้กับระบบที่ย่อยกว่า เช่น ระบบวิธีส อนแบบต่างๆ และยังได้จั ด
องค์ประกอบสาคัญของระบบการเรียนการสอนไว้ 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนถือเป็นระบบย่อยของระบบ
การเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2534: 5)
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน (Model of Teaching) เริ่ ม จากการเสนอภาพ
เหตุการณ์ในชั้นเรียน (scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและผู้เรียนเป็นผู้แสดงโดยจาลองเหตุการณ์
จริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อนาไปสู่รูปแบบการจั ดการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (the model of teaching) มี 4
ส่วน คือ
1. กระบวนการเรียนการสอน (syntax) เป็นการจัดเรียงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้นๆ
ซึง่ แต่ละรูปแบบมีจานวนขัน้ ตอน (phase) การเรียนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสั ง คม (social system) เป็ น การอธิ บ ายบทบาทของผู้ ส อน และผู้ เ รี ย นใน
การจัดการเรียนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (principles of reaction) เป็นหลักการหรือวิธีการที่ครูตอบสนอง
ต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระทา อาจะเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิด และปฏิบัติโดยไม่มี
การประเมินว่าถูกหรื อผิ ด หรือการให้ผู้ เรียนร่วมรับผิดชอบกัน ในการเรียนรู้ในกลุ่ มอย่างจริง จัง
แนะนา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้ เป็นต้น
4. ระบบสนับสนุน (support system) เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน หรือการบอก
เงื่อนไข สิ่งจาเป็นในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังที่จะให้เกิด
ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น เช่ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ (action learning) เป็ น การเรี ย นรู้ โ ดยการปฏิ บั ติ
(learning by doing) จากปัญหาจริง (real problem) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่ และด้วย
อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริง หรือเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นให้ พร้ อมใช้
ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นต้น (Joyce, Weil, and Calhoun, 2009: 21-37)
ส่วนที่ 2 การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (application) เป็นการแนะนา
หรื อให้ ข้อแนะน าส าหรั บ การใช้รู ป แบบการจัด การเรียนการสอน เช่น การจัดประเภทเนื้ อ หาที่
เหมาะสมและใช้ได้ตามระดับของผู้เรียน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 สาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (instruction and nurturant effects)
ในแต่ละรูปแบบต้องมีการจัดสาระความรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งมีองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้ การ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้นั้นประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งคือการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน
และสภาพแวดล้อมในการเรียน สาหรับสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้น เป็นสมรรถนะสาหรับผู้เรียนที่ต้อง
มีและต้องมีการพัฒนาตลอดกระบวนการ อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องมี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ คุณสมบัติ คุณลักษณะ
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หรือสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องปลูกฝั งจนติดตัวเพื่อให้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้บรรลุ ผ ล
ตามที่คาดหวัง
ดั ง นั้ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ของ Joyce, Weil และ Calhoun นั้ น
มีองค์ประกอบของรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สาคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ สาระความรู้ และสิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุน และการนารูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช้
สรุปได้ว่า วิธีการเชิงระบบเป็นการนาวิธีการตามลาดับขั้นตอน มาใช้ในการออกแบบ
การเรียนรู้ หรือเป็นการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ โดยอาศัยความรู้จากทฤษฎีที่หลากหลาย ดังนั้น
ผู้วิจัยจะนาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลความรู้ดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้วิธีการเชิงระบบตามแนวคิด
ของครู ส นั้ น สอดคล้ องกับ แนวคิดในการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development) ซึ่งได้
นามาใช้งานวิจัยนี้ในการนากระบวนการที่จาเป็นมาสรุปขอบข่ายตามขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่าง
ชัดเจนใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) เป็นขั้นการศึกษาข้อมูล
รูปแบบการเรียนรู้ 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ (Design and Development: D
and D) เป็นขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ 3) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการ
เรี ย นรู้ (Implementation: I) เป็ น ขั้นตอนการทดลองใช้รู ปแบบการเรียนรู้ และการประเมิ น ผล
รูปแบบการเรียนรู้ (Evaluation: E) เป็นขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนรู้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจั ย ที่เกี่ย วข้อง แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ มหลั กๆ ประกอบด้ว ย งานวิจัย เกี่ยวกับ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการ
สืบสวนทางประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ (Core Concepts of
Historical Thinking) ได้แก่
Pesick (1997) ได้ศึกษาเรื่องการอ่าน การเขียน และประวัติศาสตร์ : การสอนเพื่อ
ความเข้าใจและการคิดทางประวัติศาสตร์ (Reading Writing and History: Teaching for historical
Thinking and Understanding) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาว่าควรสอน หรือส่ งต่อ
ความรู้ ใ นสาขาวิ ช านั้ น อย่ า งไร (how a subject is tough and Knowledge is transmitted)
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โดยเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่า นอกเหนือจากเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ถูกละเลยใน
การส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้ ในส่วนของกระบวนการสาคัญ 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือ การอ่านและ
การเขียน ก็ถูกละเลยด้วย วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ได้มีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของ
โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาในชั้นเรียนที่ 1 ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนด้วยตนเองและมี
ผู้ช่วยในการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ส่วนอีกชั้นเรียนหนึ่งนั้นได้ให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นครูผู้สอน ส่วนผู้วิจัยนั้น
ได้สังเกตอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เฝ้าสังเกตการทางานของนักเรียนอย่างใกล้ชิดรอบคอบ
และพิจารณาตัดสินสิ่งที่ครูกระทาขณะทาการสอนและให้แบบฝึกหัดแก่นักเรียน ซึ่งเป็นการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่าการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการนาไปใช้ของ
ประสบการณ์ในชีวิต ความรู้ ความเชื่อที่มีมาก่อนของแต่ละคน ซึ่งจากความรู้และประสบการณ์ที่มีมา
ก่ อ นนั้ น ควรได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม มุ ม มองที่ เ ป็ น การเริ่ ม ต้ น การพั ฒ นาและเรี ย นรู้ ก ารเล่ า เรื่ อ งทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขและเกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์อเมริกาตลอด
จนถึงการได้เรียนรู้เรื่องการคิดทางประวัติศาสตร์และมีความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (what did the
student learn in terms of historical thinking and understanding)
Yeager และ Wilson (1997) ได้ศึกษาเรื่อง การสอนการคิดทางประวัติศาสตร์ :
กรณีศึกษาในรายวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา (Teaching Historical Thinking in the Social Studies
Methods Course: A Case Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่
นอกเหนือไปจากการเล่าซ้าในลาดับเหตุการณ์ข้อเท็จจริง (Recounting of Facts) ไปสู่การคิดและ
การตีความทางประวัติศาสตร์ของทั้งครูและผู้เรียน (นักศึกษาครู) ผลการศึกษาจากการสังเกต และ
การสัมภาษณ์นักศึกษาครูสังคมศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิธีสอนของมหาวิทยาลัย Southern State
จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิธีสอนเป็นปัจจัยที่มีนัยสาคัญ
ในการสนั บ สนุ น การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ เพราะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการสื บ สวนทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry) และวิธีที่นักศึกษาครูจะเรียนรู้วิธีในการสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งจะ
ทาให้ได้พฒ
ั นาทักษะการตั้งคาถาม (Questioning Skills) และมีการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่วิธีการศึกษา
และการเข้าใจประวัติศาสตร์ที่มากกว่าการเรียนรู้จากการบรรยายและพรรณนาเนื้อหาโดยทั่ว ไป
เกี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical Facts) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จะได้ ศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ (Processes of Historical Inquiry) ที่นาไปสู่การอ่าน การคิด
วิจารณญาณ และการตีความจากแหล่งข้อมูลชั้นต้น (Interpretation of Primary Sources) ซึ่งจาก
บั น ทึ ก หลั ง เรี ย น นั ก ศึ ก ษาครู สั ง คมศึ ก ษาหลายคนได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตว่ า รายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย เน้ น การสื บ สวนและการวิ เ คราะห์ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ห ลากหลาย
(A Variety of Historical Sources) รวมทั้งการใช้ตาราวิชาการ การบรรยายและประวัติบุคคลใน
การจัดการเรียนรู้
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Klages (1999) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการกับการคิดทางประวัติศาสตร์และความ
เข้าใจในความรู้ สึ กของผู้ อื่น ทางประวั ติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา เมื่อใช้เรื่องเล่ า ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ จ ากการสั ม ภาษณ์ (Secondary Social Studies Student’s Engagement with
Historical Thinking and Historical Empathy as They Use Oral History Interview) งานวิ จั ย
นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(Twelfth Grade) เมื่อใช้เอกสารเอกสารชั้นต้น เช่น เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จากการสัมภาษณ์
(Oral History Interviews) ของช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด เศรษฐกิ จ ตกต่ าครั้ ง ใหญ่ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าใน
ช่วงทศวรรษที่ 1930 (The Great Depression in the United States during the 1930’s) เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาถึงพื้นฐานและความเป็นมาของความตกต่าทางเศรษฐกิจในครั้งนั้น ซึ่งความรู้ หรือ
ข้อมูล เนื้ อหาสาระที่ได้ก็มาจากการที่นัก เรียนได้มีการเตรียมคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือพยานที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น และการสัมภาษณ์นี้ถูกบันทึกเทปแล้วได้นาไป
ดาเนินการศึกษาต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนามาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงแบบแผนใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหว่างช่วงความตกต่าทางเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบว่าขณะที่ตาราหรือหนังสือเรียนทั่ว ไป
ไม่ได้แสดงและบรรยายให้ เห็ น ภาพพจน์เสมื อนการมองเข้า ไปในดวงตาของผู้ คนที่เ คยมีชี วิ ต อั น
ยากลาบาก ขณะเกิดเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่นั้น ซึ่งการที่นักเรียนใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จาก
การสั มภาษณ์ (Oral History Interviews) การสร้างและอธิ บายเรื่ อ งราวเกี่ ยวกับ เหตุ การณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ เหล่ านั้ น อย่ างมีความหมายได้ดีตามกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ (Historical
Evidence) นอกจากนี้ ความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) ก็มีความสาคัญในกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ด้วย ด้วยเหตุผลของการใช้หลักฐานประกอบกับการเล่าเรื่องราว และมีการคิด
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ม ากขึ้ น (Empathy also becomes of importance in the historical
thinking process. As a result, the combination of narratives more robust thinking about
history…) และความเข้ า ใจในความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น น าไปสู่ ก ารขยายขอบเขตของการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้มีความเกี่ยวข้องที่สาคัญกับความสามารถหลายด้าน (Versatility)
และ ความเติบโตของการใช้เอกสารแหล่งข้อมูลชั้นต้น (Primary Source Document) ในการศึกษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น เนื่ อ งจากเป็ น สิ่ ง ใหม่ จ ากงานวิ จั ย (The newness of this type of
research) และมีความจาเป็นที่ไม่เพียงช่วยนักเรียน แต่ได้ให้แนวทางที่นาไปสู่การคิดทางประวัติ
ศาสตร์ที่เหมาะสมในอนาคตต่อไปด้วย และในการเรียนประวัติศาสตร์ ควรทาให้นักเรียนได้สนุกสนาน
และ ได้นาเสนอถึงการค้นพบทางประวัติศาสตร์และในลักษณะของการได้สืบค้นจากหลักฐานเอกสาร
ชั้นต้น (The discovery of history and its fugues through mindful inquiry, such as primary
source documents)
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Fallace , Biscoe และ Perry (2007) ได้ศึกษา เรื่อง การคิดอย่างเป็นประวัติศาสตร์
ของครูชั้นประถมปีที่ 2: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Second Graders Thinking Historically: Theory
into Practice) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการพัฒนาระดับการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง และเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการของครูชั้นประถมศึกษา 2 คนโดยทั้ง 2 คน ใช้เนื้อหาตามลาดับเวลาของชาวอเมริกันที่
มีชื่อเสี ย ง ซึ่งครู คนที่ 1ได้จั ดวางสื่ อภาพตามเส้ นเวลา (A Timeline of Visual Images to place
the historical figures…) เพื่อให้จินตนาการทางประวัติศาสตร์ในบริบทสังคมของนักเรียน ส่วนครู
คนที่ 2 ได้ให้เนื้อหาสาระจากตาราที่หลากหลายของชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงเพื่อใช้ในการสารวจ การ
สืบสวนทางประวัติศาสตร์ ครูทั้งสองคนแนะนาว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งแนวคิดเรื่องการ
เล่าเรื่อง ( Narrative) และความสามารถที่จะเข้าใจทางประวัติศาสตร์ ( Historical Empathy) อยู่ใน
กระบวนการของการพัฒนา และเป็นเรื่องหลักสูตรกลาง (หลักสูตรที่เป็นศูนย์กลาง) ในการถ่ายทอด
เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ก็สามารถได้รับการพัฒ นาโดยใช้แนวคิดเหล่ านี้ได้ ผลการวิจัยพบว่า ใน
การศึกษานี้ไม่ได้มีความหมายเป็นข้อสรุปโดยทั่วไปแต่เป็นการเสนอแนะถึงความเป็นไปได้ที่ข้อมูลได้
แสดงว่ า ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เวลาและประวั ติ ศ าสตร์
(temporal and historical understandings) อยู่ในระดับที่ต่างกันของนักเรียนที่ได้รั บการพัฒนาที่
ต่างกัน แม้ว่านักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์สอดคล้องกันซึ่งการใช้สื่อ
ภาพ (Visual images) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดประวัติศาสตร์ตามระเบียบวิธีวิทยา นักเรียนจะได้มี
ส่วนร่วมในการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อ งกับการใช้ภาษาและที่เป็นลักษณะทาง
ภาษาศาสตร์ โดยรูปภาพเป็นทางเลือกที่ชัดเจนที่ทาให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจ ซึ่ง
จากกรณีหลายๆกรณี ข้อสอบข้อเขียนที่ประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะในการเขียน เป็น
มากกว่าการพัฒนาทักษะ ความรู้แนวคิดและข้อเท็ จจริงทางสังคมศึกษา (factual and conceptual
Social studies knowledge) ด้วยการใช้สื่อภาพในการเรียนการสอนและการประเมินผล (นักวิจัย)
ได้รับผลลัพธ์มากกว่าการทราบถึงสานึกที่แม่นยาในความสามารถของนักเรียน (a more accurate
sense of students’ abilities) ซึ่งการเรียนการสอนทั้งสองแบบ นักเรียนจะได้รับการสร้างแนวคิด
ซึ่งทาให้สามารถสร้างความรู้ ในอนาคตได้ และทาให้เป็นผู้ อ่านที่ส ามารถวิพากษ์เนื้อหาตาราได้
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ไปสู่เนื้อหาอื่นๆ ได้
Rae (2007) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของรูปแบบการสืบค้นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ต่อ
การคิดทางประวัติศาสตร์ และการเข้าใจความรู้สึ กของผู้ อื่นทางประวัติศาสตร์ (The Historical
Narrative Inquiry Model]s Impact on Historical Thinking and Historical Empathy) งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์ในศึกษาสารวจความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกั บการ
คิดทางประวัติศาสตร์และเป็นการโต้แย้งรูปแบบของ Hallan-Piaget ไม่สนับสนุนการคิดวิเคราะห์
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ตลอดจนสมมุติฐานที่ว่า นักเรียนขาดทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
(Children lack skills to think critically about history) วิ ธี ก ารศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การในภาค
การศึกษาปี 2006 ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น ได้ทดลองรูปแบบกับนักเรียนจานวน 25 คน ในระดับชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 (Seven Grade) โดยใช้ บทเรียนจานวน 32 เรื่องตามล าดับ (A sequence of
thirty-two lessons) พิจารณาร่วมกับการทากิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก และกลุ่มขนาดใหญ่ รวมทั้ งการ
นาเสนอการเล่าเรื่อง (Oral Presentations) การพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารชั้นต้น และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บรรยายกับผู้เขียนงานทางประวัติศาสตร์ (Narratology and The Creation of Written
History) ผลการวิจัยทาให้ได้รูปแบบการสืบค้นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Narrative
Inquiry Model) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) สอนเกี่ยวกับขั้นตอนความรู้ หรือ กระบวนการของการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ( Teach procedural knowledge (The Process of “Doing”
History)) (2) เพิ่ม/ปรับปรุงทักษะการแปลความหมาย (Enhances interpretative skills) (3) ฝึกฝน
มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ บ นพื้ น ฐานของหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ (Cultivates historical
perspectives based upon evidentiary history) และ (4) สนับสนุนให้นักเรียนเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง และผลการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าหรืออธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในมุมมองของตนเองได้อย่างชัดเจน โดยนักเรียน 8 คน ได้พัฒนาทักษะการอ่านจาก
การใช้เอกสารชั้นต้นในการศึกษา ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงการพัฒนานของวิธีสอนที่มุ่งให้เกิดการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ และ การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทางประวัติ ศาสตร์ในชั้นเรียนด้วย (Outcomes
reflected the enhancement of pedagogy intended to facilitate historical thinking and
historical empathy in the classroom)
Reisman and Wineburg (2008) ได้ศึกษาเรื่อง การสอนทักษะการใช้บริบทในวิชา
ประวัติศาสตร์ (Teaching the skill of Contextualizing in History) งานวิจัยนี้แสดงถึงกระบวนการ
ใช้บริบทที่ทาให้ครูได้ช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ และสิ่งที่เคยดารงอยู่ในประวัติศาสตร์แก่
นักศึกษา ซึ่งขณะที่ครูพยายามระบุหัวข้อและแบบแผนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ในเวลา
เดียวกันครูอาจารย์ก็ต้องสอนให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนทาให้เกิด
เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตามการคิดในเชิงบริบทก็ขัดต่อเรื่องเล่าและกรอบวิธีคิดที่นักศึกษา
หลายคนนามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในห้องเรียน ไม่เพียงแต่พวกเขาจะเชื่อใน internalized
timeless psychologised notions ของผู้คนที่แสดงพฤติกรรมในอดีตเท่านั้น แต่ยังซึมซับเรื่องราวที่
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป กรอบวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและท้า
ทายเช่นนี้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า และครูต้องหยิบยื่นโอกาสที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกฝน และนาทักษะ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยนี้ผู้เขียนบรรยาย 3
กิจกรรมหลักที่จะช่วยให้นักศึกษาคิดในเชิงบริบทในขณะที่อ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ การให้
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พื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ การถามคาถามนาทางในประเด็นที่ศึกษา การสร้างแบบแผนที่ชัดเจน
ในการคิดเชิงบริบทจากการตั้งประเด็นคาถาม 3 ข้อ เพื่อใช้ในการอ่านเอกสารประวัติศาสตร์นั้น ได้มี
วิธีการศึกษาและผลการวิจัยพบว่า
1. การรวบรวมพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น การรวบรวมพื้นความรู้มีความสาคัญ
ต่อการคิดในเชิงบริบ ท เช่น เรื่ องของการล าดับเวลาก่อน- หลั ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ เกิดข้อสรุป
(การอนุมาน) ในขณะที่อ่าน อย่างไรก็ตามการนาพื้นความรู้เดิมมาใช้อาจเป็นเหตุทาให้นักศึ ก ษา
มองข้ามความแตกต่างที่สาคัญระหว่างช่วงเวลาในอดีตและปัจจุบัน ข้อ ดีของพื้นความรู้เดิมยังช่วยให้
นักศึกษาสามารถตีความหรือถอดรหัสความหมายที่แตกต่างและสร้างจินตภาพที่แม่นยามากขึ้นใน
ขณะที่อ่านได้ ตราบใดที่ครูไม่สามารถคาดหวังนักศึกษาให้เข้าใจความหมายของคาต่างๆ ได้ ครูก็ควร
ที่จะรวบรวมพื้นความรู้เดิมเพื่อเสริมความเข้าใจแก่นักศึกษา
2. การถามคาถามนาทางในประเด็นที่ศึกษา ถ้าครูต้องการให้นักศึกษานาบริบท
ทางประวัติศาสตร์มาใช้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ครูควรให้นักศึกษาสร้างบริบทจากบทความที่
อ่านด้วยเช่นกันนักศึกษาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้น เมื่อพวกเขาอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์และให้ความใส่ใจแหล่งข้อมูลและภาษาที่ใช้ ครูสามารถออกแบบคาถามนาทางในประเด็นที่
ศึกษาเพื่อนาการศึกษาสู่ประเด็นหรือเนื้อหาที่สาคัญ และทาให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ที่ได้จาก
บริบทที่เป็นเหตุการณ์ หรือบริบทที่เป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างคาถามนา
ทางและคาถามแบบเฉพาะเจาะจงหรือ คาถามทวนความรู้ที่เรียนมาคือ คาถามแบบเฉพาะเจาะจง
หรือคาถามทวนความรู้ที่เรียนเป็นคาถามที่นักศึกษาต้องเจอในตาราเรียนอยู่แล้ว มีความชานาญใน
การตอบ ซึ่งมีไม่กี่คาถามที่ต้องการให้นักศึกษาทามากกว่าการหาความหมายจากคาที่ขีดเส้นใต้ หรือ
ลอกประโยคเดิมมาตอบแต่ คาถามนาทางได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถตีความ
บทความได้ซึ่งใช้หลักฐานมาประกอบการพิจารณา
3. การสร้างวิธีคิดเชิงบริบทให้ชัดเจนหรือที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์อย่า งตรง
ไปตรงมา การคิดทางประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก ถ้าครูต้องการให้นักเรียนคิด
ในเชิงบริบท ครูต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าวิธีการคิดแบบนี้มีลักษณะอย่างไร ดังนั้นข้อนี้จึงถูก
นามาใช้ในการพัฒนาวิธีคิดเชิงบริบทของนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นการคิดแบบตรงไปตรงมา เป็นวิธีคิดที่
มีการใช้ในงานวิจัยเชิงกระบวนการคิด วิธีการคิดแบบนี้ถามผู้ร่วมคิดให้รายงานในสิ่งที่พวกเขากาลัง
คิดกาลังทา และกาลังรู้สึกในขณะที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ วิธีคิดแบบนี้เคยถูกนามาใช้กับวิธีการคิดของ
มนุษย์ที่มีความซับซ้อนให้มีความชัดเจน รวมถึงนามาใช้ในการศึกษาบทความทางประวัติศ าสตร์
เป็ น ต้น ซึ่งโดยสรุ ป การสอนทักษะการใช้บริบทในวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมาก
ถ้าปราศจากการพิจารณาบริบทอย่างถี่ถ้วน ประวัติศาสตร์จะไม่มีคุณค่า เป็นเพียงภาพ 2 มิติในเงามืด
และการคิดในเชิงบริบทยังช่วยทาให้นักศึกษามองประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ควรจะเป็นอีกด้วย
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Mitchell (2009) ได้ศึกษาเรื่ อง กรณีศึกษา : ข้อควรเข้าใจ 6 ประการเกี่ ย วกั บ
ตัวอย่างที่ดีในการสอนทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนมัธยมศึกษา (A Case study: What
the Six Facets of Understanding Reveal about How Exemplary History Teachers Teach
Historical Thinking Skills in Secondary History Classroom) งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ออกแบบกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน (instructional
practices) ของครูสองคนที่ใช้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในการแสดงถึงวิธีการที่ ครูแต่ละคนได้สาธิต
และสอนทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในการวิจัยนี้ซึ่งกรอบการดาเนินการของกรณีศึกษาของครูทั้ง
สองคนวางอยู่บนหลักการเดียวกัน จาก The National Standards of Historical Thinking (HTS)
โดยประเมินการปฏิบัติการทางการเรียนการสอนจากความเข้าใจของผู้เรียน (The Six Facets of
Understanding) อัน ได้แก่ 1) ความสามารถในการอธิบาย (the ability to explain) หรือ การ
พัฒนาการอธิบายเรื่องซับซ้อนทางทฤษฎีที่ให้ความรู้และ Justified accounts of event, การกระทา
และความคิด 2) ความสามารถในการตีความ comprised of interpretations การเล่าเรื่องและการ
แปลความหมาย 3) ความสามารถในการน าไปใช้ ห รื อ การใช้ ค วามรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
สถานการณ์และบริบทใหม่ๆ 4) มุมมอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาไปถึงความคิดเห็นจากภายใน 5) ความ
เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) และ 6) Self – Knowledge อันเป็นสติปัญญาที่แสดงถึง
แบบแผนทางความคิ ด รู ป แบบการกระท า as well as prejudice understanding. ซึ่ ง เกณฑ์
มาตรฐานแห่งชาติของการคิดทางประวัติศาสตร์นั้นก็คือ the Six facets of understanding ที่ใช้
ประเมินการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน และครูทั้งสองคนในกรณีศึกษานี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิดของครูที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติการทางการเรียนการสอน
2) ครูเน้นทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ 3) ครูเอาใจใส่ในการพิจารณาเกี่ยวกับทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในการประเมินตามมาตรฐาน 4) ครูใช้แหล่งข้อมูลที่คล้ายคลึงกันให้เป็นประโยชน์ใน
การวิจัยครั้งนี้ และยุทธวิธีในการสัดการเรียนการสอนถูกนาไปใช้ต่างกันตามระดับของผู้เรียน 5) ครู
ทั้งสองคนได้ใช้มุมมองทั้ง 6 ข้อในการนาเสนอความเข้าใจของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ 6) มุมมองทั้ง 6 ข้อของความเข้าใจ แสดงให้เห็นว่าครูทั้งสองคนเป็นตัวอย่างที่ดีของ
การวิจัยในครั้งนี้ และสะท้อนถึงอิทธิพลในในกระบวนการจัดการเรียนรู้
Cochran ( 2010) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร ส อ น ก า ร คิ ด ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ :
ความท้ า ทายของการปฏิ รู ป วิ ถี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการน าไปใช้ (Teaching Historical Thinking The
Challenge of Implementing Reform-Minded Practices for Three First Year Teachers)
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาข้ อ โต้ แ ย้ ง ถึ ง ความส าคั ญ ของการปิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นวิถีการปฏิบัติตามสาขาวิชาและประวัติศาสตร์ที่ถูกสอนในโรงเรียน การศึกษาใน
ครั้ งนี้ จึ งได้ส ารวจถึงการสอนความคิดทางประวัติศาสตร์ของครู 3 คน ในโครงการการศึกษาครู
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(Teacher education program) ตั้งแต่วิธีปฏิบัติที่นาไปใช้ในการจัดการสอนแก่นักศึกษาในปีแรก
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสังเกตการเรียนการสอนจากหน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วยของ
ครูแต่ละคนและการสัมภาษณ์ถึงการจัดการสอนในช่วงปีแรกของการสอนนักศึกษาปี 1 และในช่วง 2
ปีต่อมาได้มีการวิเคราะห์เอกสารและการสังเกตการสอนของครูแต่ละคนในวิชาวิธีสอน มีการทดสอบ
ก่อน-หลังในโครงการการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครู 3 คนมีเพียง 1 คนที่สอนให้นักศึกษามีการคิด
ทางประวัติศาสตร์อยู่เสมอเพื่อให้เกิดวิถีปฏิบัติตามสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในขณะที่ครูอีก 2 คนสอน
ให้ มี ก ารคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ไ ม่ บ่ อ ยครั้ ง นั ก และวิ เ คราะห์ ร ะหว่ า งกรณี ศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความหลากหลายของพัฒนาการและการแสดงออกในการฝึกปฏิบัติโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานของครูแต่
ละคน ขณะที่บริบทการทางานและการเรียนรู้ของครูที่ประกอบด้วยการศึกษาของครูและอิทธิพลของ
บริบทจากโรงเรียนและเขตการศึกษา เป็นปัจจัยกาหนดการตัดสินใจของครูในการจัดการสอนการคิด
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ครู ใ นการจั ด การสอนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์
ประกอบด้ ว ย ความเข้ า ใจในสาขาวิ ช าของครู (teacher’s understanding of the discipline)
ความรู้ในการทาให้นักเรียนเข้าถึงยุทธวิธีในการคิด (Knowledge of how to make there thinking
strategies accessible to students) ความเชื่อและมุมมองเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ (vision
and beliefs about teaching history) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์
(available tools and resources) และการวัดเป็นรายบุคคล (individual dispositions)
Hotchkiss และ Hougen (2011) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเขี ย นงานให้ เ หมื อ นนั ก
ประวั ติ ศ าสตร์ : สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาครู ค วรรู้ แ ละสามารถน าไปสอน (Writing like a Historian: What
Teacher Candidates Should Know and Be Able to Teach) งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อภิปรายแนวคิดในการเรียนการสอน และ ยุทธวิธีที่ช่วยพัฒนาภูมิปัญญา (Cognitive) และ ทักษะ
ทางวิชาการแก่นักเรียนให้มีระดับการคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสมือนว่าพวกเขาได้เรียนรู้การเขียนเหมือน
เป็นนักประวัติศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งทักษะความสามารถในการอ่านเขียน (Literacy Skills) ที่ถูกสอนใน
ชั้ น ประถมมาอย่ า งดี แ ล้ ว นั้ น ไม่ เ พี ย งพอ ส าหรั บ หลั ก สู ต รในชั้ น มั ธ ยมในวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา (ครู) ต้องได้รับการเตรียมตัวเกี่ยวกับเนื้อหาพื้นฐานอย่างต่อเนื่องกับ
การแนะนาเพื่อการสอนเนื้อหานั้นๆ (The Pedagogy for Teaching That Content) เพื่อการสอน
และเพิ่มพูน งานเขีย นให้ดีขึ้น แก่นั กเรียน ซึ่งนักศึกษา(ครู)จาเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะบูรณการทัก ษะ
ความสามารถในการอ่านเขียนเฉพาะ (Specific Literacy) เข้าไปในการสอนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้
ซึ่งการใช้ยุ ทธวิธีในการจั ดการเรี ย นการสอนนั้ น ต้ องสอนอย่ างชัด เจนกับ การแนะนาให้ ตัว อย่ า ง
(Scaffold Supports) ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ น้ น การน าเสนอแนวคิ ด ในการเรี ย นการสอน (Present
Instructional Ideas) และการออกแบบยุทธวิธี (Strategies Designed) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒ นา
ทักษะทางการคิดทางประวัติศาสตร์ และคิดได้ลึ กซึ้งยิ่งขึ้น เสมือนว่าผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนแบบ
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นักประวัติศาสตร์ ซึ่งแต่ละยุทธวิธีเป็นพื้นฐานในการวิจัย รวมทั้งให้ตัวอย่างงานเขียนที่ได้มอบหมาย
(Sample Writing Assignments) ผู้ เรียนหลายคนไม่ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเข้มงวดส าหรั บ
การเรียนและการทางาน (College และ Career) ผู้เรียนมักออกจากโรงเรียนมัธยมโดยไม่มีทักษะที่
จาเป็นในการอ่านเขียน (Reading and Writing Skills) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ซับซ้อน และต้องการ
เนื้อหาตารา (Demanding Texts) ในการฝึกฝน ไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
และ ภาษาอั ง กฤษ เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายโดยเฉพาะงานเขี ย นทางประวั ติ ศ าสตร์ ต้ อ งการ
กระบวนการของการสืบค้น ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์หลักฐาน ความชัดเจน และการให้ตัวอย่าง ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องสอนอย่างชัดเจนด้วยวิธีการ การให้รูปแบบหรือการสร้างแบบจาลองของการคิด
วิ เ คราะห์ แ ละการแนะน าในการปฏิ บั ติ (The Modeling of Analytical Thinking and Guided
Practice)
Nye (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การสารวจความคิดทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มนักศึกษา
ป ริ ญ ญ า ต รี ( Exploring Historical Thinking and Agency with Undergraduate History
Students) โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ต้องการระบุความแตกต่างและความเหมือนของการรับรู้วิธี
คิดทางประวัติศาสตร์ ร ะหว่างคณะทางาน และกลุ่ มนักศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการ รวมถึงต้องการ
นาเสนอผลลัพธ์ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายอันจะนาไปสู่การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ใน
ระดับที่สูงขึ้น ในฐานะที่เป็นการศึกษาในระดับชาติ ซึง่ กลุ่มนักวิจัยต้องการที่จะมองหากลุ่มตัวแทนที่
มีศักยภาพ ทั้งกลุ่มที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และกลุ่มของนักวิชาการ วิธีการศึกษาเป็น
ลักษณะของการสัมภาษณ์จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์มีส่วนช่ วย
กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะช่วยปลุกความนึกคิดส่วนบุคคล การออกแบบสอบถามโดย
ส่ ว นใหญ่จึ งกระทาในชั้น เรี ย นที่มี การประยุ กต์ใช้ ความรู้มากกว่าที่ จะเป็นชั้นเรี ยนแบบบรรยาย
ห้องเรียนที่มีการประยุ กต์ใช้ความรู้มีความเชื่อว่านักศึกษาจะกล้ าแสดงความคิดและกล้ าซั กถาม
ซึ่ ง กระบวนการเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษา ประเด็ น ที่ ศึ ก ษามี ค วามหลากหลาย (subject area)
ทั้งประวัติศาสตร์ ส มัย ใหม่และสมัยโบราณ มีหั ว ข้อเฉพาะที่ได้รับการพัฒ นาไปสู่ ฐ านข้อมูล และ
สะท้อนหลายวิธีการที่การคิดทางประวัติศาสตร์สามารถอธิบายได้ ผลการวิจัยพบว่า จากการถาม
คาถาม 3 ข้อ ข้อที่ 1 การคิดทางประวัติศาสตร์คืออะไรนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การคิด
ทางประวัติศาสตร์เป็น กระบวนการจัดการตนเอง (Agentic Process) คือสิ่ งที่คนหนึ่งทาโดยการ
วิ พ ากษ์ วิ เ คราะห์ ส ารวจ และตรวจสอบ มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น ความรู้ ที่ ถู ก ครอบง าหรื อ ชุ ด ทั ก ษะ
โดยเฉพาะ และในคาถามเดียวกัน นักศึกษาอีกกลุ่มให้ความเห็นว่าการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นเรื่อง
เกี่ย วกับ การพัฒ นาความเข้ าใจระหว่ างเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ส่ ว นคาถามที่ 2 ผลที่
แสดงออกมาระหว่างนักศึกษา และกลุ่มนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่ างกัน คือ กลุ่มนักศึกษาจะให้
ความสาคัญของหลักฐานชั้นรอง เช่น หนังสือหรือวารสาร เป็นต้น ในขณะที่นักวิชาการให้ความสาคัญ
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ต่อหลักฐานชั้นต้นซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ คาถามที่ 3 เป็นคาถามที่ต้องการ
ค าตอบที่ เ ปิ ด กว้ า ง คื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ มี อ ะไรบ้ า ง มุ ม มองที่
หลากหลายของนักศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงระเบียบวิธีในการศึกษาที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง ช่วงเวลา
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งประเด็นเรื่องของความแตกต่างและการยอมรับทางสังคม ซึ่งกลุ่ม
ของนั กวิช าการมีความชัดเจนในทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มากกว่ากลุ่ มนักศึกษาอยู่ค่อนข้างมาก
กล่าวโดยสรุปภายหลังจากการศึกษาพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวังถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
พัฒนาความคิดทางประวัติศาสตร์ และได้วิพากษ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุนให้ เ กิด
ความตระหนักในกระบวนการทางประวั ติศาสตร์ที่มีส่วนสาคัญในการช่วยให้การเรียนประวัติศาสตร์
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
Lesh (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การตีความชีวประวัติจอห์น บราวน์ กับการเกิด แรงดล
ใจในการคิดทางประวัติศาสตร์สู่ชั้นเรียน (Interpreting John Brown: Infusing Historical thinking
into the Classroom) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการใช้การตีความหลักฐานจากชีวประวัติ
ของจอห์น บราวน์ ในการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน โดยใช้คาถามทางประวัติศาสตร์
และภาพถ่ า ยเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการจั ด การเรี ย นการสอน เนื่ อ งจากหลั ก การส าคั ญ ของ
ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาถึงคาถามหรือการถามคาถามและการวิเคราะห์หลักฐานที่ช่วยสนับสนุน
และพัฒนาทางความคิดซึ่งผู้เรียนจะได้รับการสอนให้มีทักษะการคิดซึ่งทักษะนั้นถูกวางไว้โ ดยนัก
ประวัติศาสตร์และการถามคาถามที่ช่วยพัฒนาการคิดนั้น ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุ ลาดับ
เวลา ความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลงตามกาลเวลา ความสามารถที่ จ ะเข้ า ใจหรื อ การรั บรู้
นัยสาคัญ เป็นต้น ซึ่งสามารถจะทาให้สามารถใช้ข้อมูลเนื้อหาสาคัญในการวาง หรือกาหนดประเด็นที่
จาเป็นทางประวัติศาสตร์ และยิ่งกว่านั้นผู้เรียนควรได้รับการสอนในเรื่อง การเข้าถึงวิธีการหรือ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับความเข้าใจที่ว่า การมีความรู้ที่กว้างขวางจะสะท้อนมุมมองทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ -สั งคม การวิเคราะห์ แหล่ งข้อมูล ที่ห ลากหลาย อันทาให้ ส ามารถพิจ ารณา
หลักฐานจากอดีตที่เหลืออยู่ได้อย่างละเอียด และประยุกต์ใช้หลักฐานเหล่า นั้น ผลการวิจัยพบว่า
จากประสบการณ์การสอนและการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าการจัดให้มีการใช้ทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนจะทาให้สามารถใช้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อ วันเวลา เหตุการณ์
เพื่อพัฒนา ทบทวน และตีความหลักฐานจากคาถามที่ จะพัฒนาการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไปได้
ยิ่งกว่านั้นจะทาให้มีความสามารถมากขึ้นในการประเมินแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จะย้อนกลับ
มาช่วยพัฒนาการตีความและการสื่อสารข้อมูลจากการตีความนั้นออกไปในรูปแบบที่หลากหลาย และ
เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้เรียนจะสามารถเป็นผู้มีพลั งทางความคิด (become powerful thinker) มากกว่า
การเป็นผู้รับข้อมูลเท่านั้น
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Fuentes (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การสารวจการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยวิธีการ
ศึกษาเรื่องราวอัตชีวประวัติ : การออกแบบการวิจัยเป็นฐาน ( Exploring Pre-Service Teacher’s
Historical Thinking Through the Cooperative Biography: A Design-Base Research Study)
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ ถึงประสบการณ์ของนักศึกษาครูในวิช าประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะกับ
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ชี ว ประวั ติ และการศึ ก ษานี้ จ ะให้ แ นวคิ ด ทฤษฎี
ประวัติศาสตร์ แก่ นั กศึ ก ษาครู ซึ่งแนวคิดทฤษฎีประวั ติศ าสตร์นี้เ ป็นหลั กส าคั ญ ที่ก ากับวิธี ก ารที่
นั ก ศึ ก ษาครู จ ะวางแผนการสอนประวั ติ ศ าสตร์ ใ นอนาคตได้ (The Study address pre-service
teacher’ epistemic beliefs about history, which come be seen as a major force driving
the ways they plan to teach historical in the future) ซึ่ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษาเริ่ ม โดยการทบทวน
วรรณกรรมที่เป็นการสารวจความเชื่อในทางทฤษฎีความรู้อันหลากหลายที่เป็นพื้นฐานความเชื่อของ
นั ก ศึ ก ษาครู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ โดยวิ ธี ก ารศึ ก ษามี ก ารสั ง เกตวิ เ คราะห์ ( analysis &
observations) การสัมภาษณ์ของการสารวจข้อมูลที่เป็นอุปนัยและนิรนัยของประเด็นการนาเสนอ
หลั ก ในการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ นิ เ วศวิ ท ยา การส ารวจและการวิ เ คราะ ห์ แ นวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาที่นาเสนอการทบทวนในการสร้างกรอบความคิดเป้าหมายของโครงการ
และมีการดาเนินการในสาขา วิชาสังคมศึกษา การศึกษาประวัติศาสตร์และการศึกษาของครูระดับ
ประถมศึกษา โดยการให้ตัวอย่างถึงการที่ผู้มีส่วนร่วมใช้ร่องรอยวัตถุและแหล่งข้อมูลเพื่อตีความ และ
เล่ าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการใช้กรอบทฤษฎีแบบที่ส อดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น การวิจัยโดยการใช้การออกแบบเป็นฐานเพื่อดาเนินการหาการคิดทางประวัติศาสตร์
และความเชื่อของนักศึกษาครูที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จะช่ วยเติมเต็มการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้สมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษานี้ยังมีประเด็นหลักและใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายที่ให้ได้มากกว่า
การทาตามต้นแบบเดิม แต่ได้สร้างวิธีการใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจต่อวิธีคิด
ของนักศึกษาครูให้คิดอย่างเป็น ประวัติศาสตร์ได้ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ต้องระบุถึงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของครู สานึกทางประวัติศาสตร์และความรู้ที่มีนั้นเป็น
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาประวัติศาสตร์ระหว่างที่ได้เรียนรู้ ดังนั้นครูและนักศึกษาครูควรรู้แนวคิด
ทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นหลักการสาคัญที่กากับวิธีการหรือให้แนวทางในการนาไปสู่วิธีที่
นักศึกษาครูจะวางแผนการสอนประวัติศาสตร์ในอนาคตต่อไป
Keirn และ Luhr (2012) ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้าใจสาระสาคัญ : การสอนนักศึกษา
และการเรียนรู้การคิดทางประวัติศาสตร์ (Subject Matter Counts: the Pre–service Teaching
and learning of historical thinking) กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น (The historical
thinking movement) สอดคล้องและให้แบบแผนความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างนักประวัติศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัย ครูในคณะทางการศึกษา (อาจารย์มหาวิทยาลัย) และครูมัธยมในระดับตั้งแต่อนุบาลถึง
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มัธยมศึกษา ในการปรับปรุงการสอนประวัติศาสตร์ การสนับสนุนความร่วมมือเหล่านี้ ให้นัยสาคัญ
โดยการสอนประวัติศาสตร์อเมริกา โดยในที่สุดจะเน้นการสนับสนุน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ เพื่อ
ไปถึ ง การสนั บ สนุ น ครู ป ระจ าการ ซึ่ ง โดยแท้ จ ริ ง แล้ ว พื้ น ฐานการวิ จั ย ขบวนการการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนและกระบวนการคิดในการนาไปใช้กับ
การเรียนการสอนของครูประจาการตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปได้ มีงานวิจัยมีไม่มากที่สนใจศึกษาถึงการฝึก
ครูประวัติศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยและงานวิชาการเท่าที่มี อยู่จะเน้นการเตรียมการด้านวิธีการ
เรี ย นการสอน (The Pedagogic preparation) มากกว่ า การเตรี ย มเนื้ อ หาสาระให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ยิ่งกว่านั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย Standford หรือ Michigan ที่มีนักศึกษาครู
ประวัติศาสตร์ ไม่มากนั กก็ มีก ารเลื อกเฟ้น อย่างมาก และการสร้างนักวิจัยที่ เชี่ยวชาญ ที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ จ ะสร้ า ง หรื อ เตรี ย มครู
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (well established in the pre–service preparation of
secondary history teacher) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการปรับปรุงการสอนประวัติศาสตร์ในชั้น
เรียน โดยการสนับสนุนการอธิบ ายความหมาย และการแสดงตัวอย่างถึงการการเตรียมการด้ าน
คุณภาพระดับสูงของนักศึกษาครูประวัติศาสตร์ให้มีการคิดทางประวัติศาสตร์
Pellegrino, Lee และ D’Erizans (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การคิดทางประวัติศาสตร์
โดยผ่ า นการเลี ย นแบบที่ ป ระชุ ม สั น ติ ภ าพปารีส ปี 1919 ในชั้ น เรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ (Historical
Thinking Through Classroom Simulation:1919 Paris Peace Conference) ง า น วิ จั ย นี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อธิ บ ายการใช้ อ ภิ ป รายในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนโดยได้จัดให้มี กิจกรรมการเลียนแบบการประชุมสันติภาพปารีส ปี 1919 ใน
ชั้นเรียนซึ่งครูแบ่ งนั กเรีย นเป็นสองกลุ่ มและกิจกรรมการอภิปรายนี้ใช้เวลา 4 วัน นักเรียนต้อ งมี
ความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และบริบทของเหตุการณ์ต่างๆในช่วงศตวรรษที่ 19 มาก่อน ส่วน
การประเมินผลสาหรับกิจกรรมนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนการนาเสนองานเขียน และส่วนการแสดง
การอภิปราย ซึ่งต้องแสดงถึงทั้งความรู้ และความสามารถในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า การใช้การ
อภิปรายเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เพื่อสอนเกี่ยวกับความซับซ้อนของการเจรจาต่ อรอง
ทางการทูต ซึ่งกิจกรรมการเลียนแบบการเจรจาสันติภาพนี้ ถือเป็นตัวอย่างเฉพาะเรื่องให้เห็ นถึง
ความจริงทางประวัติศาสตร์ และยิ่งกว่านั้นได้ให้แบบจาลองของการเรียนการสอนที่เน้นการสืบสวน
และการตัดสินใจ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเกิดขึ้นในชั้นเรียนสังคมศึกษา นอกจากนี้การอภิปรายยัง
เป็ น เครื่ องมื อ ที่ จ าเป็ น ในการสนั บ สนุ นการคิ ดทางประวัติ ศ าสตร์ และความสามารถที่จ ะเข้ า ใจ
(ในเรื่ องยาก)โดยให้ ผู้ เรี ย นได้ มีบ ทบาทในการอภิป ราย เจรจาต่อรอง ซึ่งกิจกรรมการเรีย นนี้ ไ ด้
วางกรอบโครง เพื่อให้นักเรียนได้จัดการกั บปัญหาที่ซับซ้อนของความหลากหลายและความขัดแย้งใน
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การประชุมสันติภาพปารีสทาให้ได้อภิปรายถึงสาเหตุ ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษที่จะช่วย
แนะนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองและเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
Viator (2012) ได้ศึกษาเรื่องการพั ฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์โดยถามคาถาม
(Developing Historical Thinking through question) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ ถึง
การที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของการคิดทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (learn the critical thinking skills of “historical thinking”) โดยใช้ วิ ธี ก ารการ
อภิปรายความคิดหลัก (Big Idea) และคาถามสาคัญ รวมทั้งการให้แนวทางการจัดหน่วยสาหรับชั้น
มัธยมศึกษา และประถมศึกษาตอนปลาย (Middle school) ในการศึกษาอียิปต์โบราณ ซึ่งการใช้
การถามคาถามในการพัฒนาการคิดทางประวัติ ศาสตร์ เพื่อให้ได้ความคิดหลั ก (big ideas) ของ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ คื อ ความคิ ด เรื่ อ งภู มิ ศ าสตร์ แ ละอารยธรรม ( the idea of geography and
civilization) และความเข้ า ใจที่ ค งทนที่ นั ก เรี ย นควรได้ รั บ จากการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งอารยธรรม คื อ
ความเข้าใจที่ว่า อารยธรรมโบราณที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้าเกิดการพัฒนาอันเนื่องมาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งรายละเอีย ดเนื้ อหาที่ใช้ในงานวิจัยเรื่ องนี้ เกี่ยวกับเนื้ อหาอารยธรรมอียิปต์โ บราณ
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาให้ได้ความคิดหลักเกี่ยวกับอารยธรรมและภูมิศาสตร์นั้น ครูต้องถาม
คาถามที่ทาให้นักเรียนสามารถแยกแยะ และนิยามลักษณะสาคัญของ “อารยธรรม” โดยถามคาถาม
ให้ เ กิ ด ความคิ ด ความเข้ า ใจเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ แ นวคิ ด เฉพาะเรื่ อ งแรงงาน (concept of
specialization of labor) ซึ่งความคิดหลักนี้ จะทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน (enduring
understanding) และสามารถตอบค าถามเดี ย วกั บ อารยธรรมอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ต่ า งกั น
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการสร้างอารยธรรม ได้แก่ การเกษตร ความปลอดภัยจากผู้บุกรุก
การแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาที่แสดงออกถึงความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของอียิปต์โบราณ
เป็นต้น โดยใช้ทั้งตารา สื่อภาพ และข้อเท็จจริงอื่นๆประกอบความเข้าใจ ซึ่งการสอนโดยการถาม
คาถามดีกว่าการให้ความรู้โดยการบรรยายที่ทาให้ครูไม่ทราบถึงสิ่งที่นักเรียนเข้าใจผิด และการถาม
ค าถามยั ง ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถฝึ ก คิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ทั้ ง ในรู ป แบบที่ ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ทั้งแบบการเรียนรู้ที่เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน การจับคู่ เป็นต้น
ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซึ่งการวิจัยนี้เป็นงานดุษฎีนิพนธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทั กษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
และ 2) ศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จากการ
วิเคราะห์และสั งเคราะห์ ข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับหลั กสู ตร การจัดการเรียนการสอนประวัติศ าสตร์
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แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาสร้ า งกระบวนการเรี ย นการสอน
แล้วนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม
40 คน ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบวัดทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้ 1) กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นอภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษา (2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก
(3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (4) ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ (5) ขั้นนาเสนอ
ข้ อ ค้ น พบ 2) คุ ณ ภาพของกระบวนการเรี ย นการสอนซึ่ ง พิ จ ารณาจาก ผลของการทดลองใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีดังนี้ (2.1) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลัง
เรียนจากกระบวน การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (2.2) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.3) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
จากกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถกาหนดคาถามสาคัญ
ตั้งสมมติฐานวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของเส้นเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสืบสวนทางประวัติศาสตร์
Johnson (2007) ได้ศึกษาเรื่ องความสั ม พันธ์ ข องการรวบรวมและการบอกเล่ า
เรื่ อ งราวกั บ นั ก ศึ ก ษาครู (Involving pre-service teacher in collecting and performing Oral
stories) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้มี
การรวบรวมเรื่องบอกเล่า (the collection of oral stories) และการสร้างการแสดงออกจากการเล่า
เรื่ อ งในชั้ น เรี ย นวิ ช าวิ ธี ก ารสอนสั ง คมศึ ก ษา (creation of performances in a social studies
methods course) โดยวิธีการสอนที่ผู้วิจัยได้จัดให้มีกระบวนการเรียนที่ผู้เรียน (นักศึกษาครูสังคม)
หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้จานวน 11 คนอายุระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาวได้
รวบรวมข้อมูลเรื่องบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ (oral history interview) การเลือกข้อเท็จจริงเพื่อ
การสื บ ค้น (choosing material to explore) การสร้างและการนาเสนอเรื่องราว (creating and
performing stories) และการแบ่ ง ปั น การอธิ บ ายแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น (sharing their
presentations with peers) อั น จะท าให้ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวของบุ ค คลใน
ประวัติศาสตร์ที่จ ะทาให้เกิดสานึกความเข้าใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวนั้น ๆ
ผลการศึกษาที่เริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวของเด็กหญิง Gumiko ชาวญี่ปุ่นในสหรัฐฯ ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามที่กล่าวไปข้ างต้นนั้น ทาให้
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ผู้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเปรี ย บเที ย บ ตี ค วาม และส านึ ก ในการวิ เ คราะห์ อั น นาไปสู่ ค วามเข้ าใจว่า
การน าเสนอเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการตีความ (Critical consciousness that
historical representation is interpreted) เพราะจากข้อมูล เรื่ องบอกเล่าเดียวกันผู้ อ่าน ผู้เรียน
สามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆ ด้วยการบอกเล่าหรือการเล่าเรื่องโดยวิธีการ และ
มุมมองต่อเรื่องราวที่ต่างกันได้
McCormick (2008) ได้ ศึ ก ษาการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การสื บ สวนทาง
ประวัติศาสตร์กับนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5: การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Historical Inquiry
with Fifth Grader: An Action Research Study) ซึ่ ง ใช้ เ วลา 6 สั ป ดาห์ ด าเนิ น การตามหน่ ว ย
การเรียนรู้ “การสืบสวนทางประวัติศาสตร์ ” (historical, inquiry-based) เรื่องการปฏิวัติอเมริกา
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกา โดยวิธีการศึกษาเป็น
การเก็บข้อมูลใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการสารวจก่อน-หลัง และมีการสังเกตภาคสนาม
การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสมาชิกของ NSSSA ( the
National Council for the Social Studies) เพื่อทาการสารวจ ซึ่งสมาชิกของ NSSSA ที่ถูกคัดเลือก
จากการสุ่มมานั้นเป็นผู้นาเขตพื้นที่ทางการศึกษาในการสอนสังคมศึกษา (leader in the field of
social studies education) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คานิยามของคาว่าแหล่งข้อมูลชั้นต้น
(primary sources) คล้ า ยคลึ ง กั บ เอกสารชั้ น ต้ น (primary documents) โดยเอกสารชั้ น ต้ น มี
ความหมายถึงเอกสารต้นฉบับจากอดีต แต่แหล่งข้อมูลชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นต้นมีนับถึงหลั กฐาน
ทุกชนิดทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้ นเอกสารชั้นต้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานชั้นต้น
ส่ ว นผลของวัตถุป ระสงค์ข้อ 2 พบว่า วิธีการใช้แหล่ งข้อมูล ชั้นต้นในห้ องเรียนของนัก การศึ ก ษา
ซึ่งคาตอบของกลุ่มตัวอย่าง คือการทางานของนักเรียนกับแหล่งข้อมูลชั้นต้นมีข้อจากัด ครูจึงต้องการ
หาวิธีการเพื่อช่ วยนักเรียนให้สามารถเห็นการเชื่อมโยง จากเนื้อหาความรู้ที่มีมาก่อน และทาให้เกิด
การเชื่อมโยงของเนื้อหา โดยให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา และสอนให้สามารถเข้าใจ
มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (historical perceptive) และให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ขั้ น สู ง
นักเรียนได้ค้นคว้าคาตอบด้วยตนเอง ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและปรับแนวทางในการสังเคราะห์
คาตอบสาหรับคาถามของนักเรียน ส่วนผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้
หรือไม่ใช้แหล่งข้อมูลขั้นต้นของนักการศึกษาเน้นไปที่การอานวยความสะดวกของครูให้กับนักเรียนใน
การทางานร่วมกับแหล่งข้อมูลชั้นต้นตลอดจนให้นักเรียนสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้ ผลการวิจัย
เสนอแนะว่า หน่วยการสืบสวนทางประวัติศาสตร์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อนักเรียน เป็นแรงจูงใจและ
น่ าสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้ง ใน-นอกชั้นเรียน บนพื้นฐานข้อค้นพบจากงานวิจัย ชิ้ น นี้
ยุทธวิธีในการสอนที่กระตุ้นความสนใจและคาถามของนักเรียนเองปรากฏเป็นเสมือนกุญแจนาไปสู่
แรงจูงใจของพวกเขาในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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Reed (2008) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการคิดวิจารณญาณในการวิเคราะห์
แหล่ ง ข้ อ มู ล เอกสารชั้ น ต้ น และการตี ค วาม การโต้ แ ย้ ง ตามหลั ก เหตุ ผ ล การจั ด การคิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณ และเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน (Effect of
a Model for Critical Thinking on Student Achievement in Primary Document Analysis
and Interpretation, Argumentive Reasoning, Critical Thinking Dispositions, and History
Content in a College History Couse) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประเมินประสิ ทธิผ ล
ของการสอนตามรูปแบบการคิดวิจารณญาณของพอล ริชาร์ด (Richard Paul’s model for critical
thinking, 1996) ที่จะส่งผลต่อ 1) ความสามารถในการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อเมริกาและเรื่องราวประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน 2) การจัดการคิดวิจารณญาณ (Abilities to think
critically about U.S. history and about everyday issues) 3) ความรู้ในเนื้อหาประวัติศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมีความสามารถในการคิดแบบประวัติศาสตร์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (to think historically and to think critically) เพิ่มขึ้นหลังเรียนในรายวิช า
2) นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหลังเรียนเนื้อหาความรู้วิชาประวัติศาสตร์จบลงมีความพึ งพอใจเมื่อได้รับ
การสอนบูรณาการการคิดวิจารณญาณในรายวิชา และ 3) อายุและเพศ ไม่มีผลเป็นนัยในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน (age and gender did not play
significant roles in development college students’ critical thinking abilities)
Jones (2011) ได้ศึกษาเรื่อง การสอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโดยผ่านชุมชน
แห่งการสืบค้น (Teaching history at University through communities of inquiry) งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนให้บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้นในการ
ช่วยให้เป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้ หรือมีบทบาทในการปฏิบัติ (more active) และมีสานึกของการ
คิดทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งคาดหวังถึงการเป็นผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นจากการลงมื อ
ปฏิบัติในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง งานวิจัยนี้ใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ การ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์และการคิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมการ
สอนและการเรี ย นรู้ แ ห่ ง ออสเตรเลี ย (Australian Learning and Teaching council: ALTC)
ในการทางานวิจัยของสมาคมดังกล่าวที่ได้สอบถามนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จานวน 1445
คน และนักวิชาการประวัติศาสตร์ 50 คน จากมหาวิทยาลัย 12 แห่งในออสเตรเลียมาสังเคราะห์
ร่วมกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากประเทศชั้นนาทางการศึกษาประวัติศาสตร์ และการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อาทิ สหรั ฐฯ และประเทศกลุ่มยุโรป ผลการวิจัย
พบว่าแนวทางที่เป็นคาตอบของปัญหาในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งมีนัยสาคัญต่อมาเมื่อ
นักเรียนเหล่านั้นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ เรื่องการใช้เอกสารชั้นต้นเป็นแหล่งข้อมูล
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การตี ค วามหรื อ การแปลความหมายจากหลั ก ฐานเอกสารที่ ผู้ เ รี ย นที่ แ ม้ ไ ด้ เ รี ย นถึ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัยก็ยังรอคอยให้ครูช่วยตีความ แปลความหมาย และการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่
อย่างน้อยในระดับชั้นมัธยมศึกษาครูควรสอนเนื้อหาสาระที่กระตุ้นการคิดทางประวัติศาสตร์และการ
ใช้แหล่งข้อมูลชั้นต้นในการเรี ยนรู้เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ใน
การค้นพบการเรียนรู้ได้ (discovery learning) และได้เสนอแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยให้ผู้เรียนเป็น ผู้ปฏิบัติการเพื่อให้ ได้บรรลุผลสาเร็จในการเรียนรู้ได้ (to let–learn to enable
students to take more charge of their learning) โดยการวิจัยการเขียนเรียงความการนาเสนอ
โครงการ เล่าเรื่อง การขยายความคิดในการกกระตุ้นสู่สังคมและสภาพการเรียนการสอนที่ให้แต่ละ
บุคคลสามารถทาในสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ได้โดยการนาเสนอแบบจาลองการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
(a social constructivist model of history learning) ที่ครูจะมีบทบาทน้อยลงในการสอน แต่จะ
เป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการสืบค้นมากขึ้น
Pearcy และ Duplass (2011) ได้ศึกษาเรื่องการสอนประวัติศาสตร์ ยุทธวิธีเพื่อการ
จัดการตามมาตรฐานเชิงลึก และที่กว้างขวางและการอธิบาย (Teaching History: Strategies for
Dealing with Breadth and Depth in the Standards and Accountabilities Age) งานวิจัย ชิ้ น
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ทางประวัติศาสตร์ (historical
knowledge) ในประเด็ น ความกว้ า งขวางและความลึ ก ซึ้ ง และเพื่ อ เสนอแนะยุ ท ธวิ ธี ส าหรั บ ครู
ประวัติศาสตร์ในการจัดการกับความรู้ทั้งที่กว้างและลึกซึ้งในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ งานชิ้นนี้เป็น
การสารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประเมินผล และการ
จัดการเรียนเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานของสหรัฐฯ ในรายวิชาด้านประวัติศาสตร์ และอารยธรรม
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อเมริกา ผลการวิจัยพบว่าการใช้แบบจาลอง รูปแบบการใช้เหตุผล (modes
of reasoning) ซึ่งมีผลเป็นนัยสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หันกลับไปให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของกระบวนการคิด การรับรู้มากกว่าเนื้อหาสาระที่เป็นการจดจาข้อมูลความรู้ และเป็นรูปแบบที่
ต้องการให้ มีการใช้เนื้ อหาเชิงลึกจากแหล่ งข้อมูล ชั้นต้นและชั้นรองในการสร้างความก้าวหน้าใน
การศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบการใช้เหตุผลของประวัติศาสตร์
ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ (historical method) การศึ ก ษาบริ บ ท (Contextualization)
โครงงานทางประวัติศาสตร์ สาเหตุที่หลากหลาย การจัดการกับแก่นเรื่องหลัก สาเหตุและผลกระทบ
เป็นต้น
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งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
Marino (2012) ได้ศึกษาเรื่อง เมืองกับการเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและการคิดทางประวัติศาสตร์ในเมืองนิวยอร์ก (Urban Space as a Primary Source: Local
History and Historical Thinking in New York city) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ขั้นตอนวิธีสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และทาให้อดีตมีภาพที่
ชัดเจนมากขึ้น โดยการได้ส นทนาหรือศึกษาอดีตจนทาให้ เกิดส านึกต่ออดีตได้ และชุมชนท้องถิ่น
สามารถตอบสนองหรือใช้เป็น เสมือนเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สามารถอ่าน และตีความได้ โดยใช้
วิธีการอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วยพัฒนาทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ในเรื่อง การวิเคราะห์แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการสร้างข้อโต้แย้งเพื่อการ
อธิบายทางประวัติศาสตร์ (the creation of historical arguments) โดยใช้กรณีศึกษาเมืองนิวยอร์ก
เพื่ อ อภิ ป รายว่ า พื้ น ที่ เ มื อ งและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ท าง
ประวัติศาสตร์ได้ ผลการวิจัยพบว่าการใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในมิติหลักสูตรสังคมศึกษา ที่ไม่จากัด
การเชื่อมโยง ไปถึงเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ ๆ ยิ่งกว่านั้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ (historical inquiry) ตลอดจนการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ถนนหนทาง
อาคารบ้านเรือนและชุมชนด้วย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตรสังคมศึ กษานั้นอ้างอิงว่า
ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น แนวทางที่ช่ ว ยให้ นัก เรีย นเข้ าใจกระบวนการต่า งๆที่ เ กิ ด ขึ้น ที่ มี ผ ลต่ อวิถีชีวิต
(impacted the way human live) ใน 2 ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1) การคิดอย่างเป็น
ประวัติศาสตร์ (think historically) โดยการนาเสนอหลักฐานที่สามารถ “อ่าน” ตีความและใช้เพื่อ
สร้างข้อสรุปได้จากแหล่งข้อมูลชั้นต้น ซึ่งอาคารบ้านเรือน ถนน และชุมชน เป็นเสมือนแหล่งข้อมูล
ชั้น ต้น ที่ให้ เนื้ อหาสาระทางประวัติศาสตร์ (historical account) 2) ประเด็นทางประวัติศาสตร์
(historical issues) ซึ่งยิ่งทาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อได้สารวจภายใต้มุมมองที่คล้ายคลึงกัน
(through the lens of familiar) นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการคิดทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนความทรงจาต่ออดีต ที่ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจแนวคิดทางประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และลาดับเวลา
ทางประวัติศาสตร์ (historical change and historical chronology) และส่งเสริมเรื่องการสืบสวน
ทางประวัติศาสตร์ (historical inquiry) โดยการใช้ภาพถ่ายเพื่อให้เห็นภาพก่อนและหลั ง ของภูมิ
ประเทศ ประชากร และลั ก ษณะต่ า งๆที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น รวมทั้ ง ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ (social history) หรือประวัติศาสตร์ของชีวิตประจาวัน (history of everyday life)
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เป็นเหตุการณ์และพัฒ นาการความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นต้นนั่นเอง และ
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น สามารถช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจยิ่ ง ขึ้ น ถึ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของบริ บ ททาง
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ประวั ติ ศ าสตร์ (historical context) ที่ อ าจเชื่ อ มโยงพวกเขาให้ เ ข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ ส่ ง ผล
เชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน
สานิจ มาตขาว และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและคุณภาพของเด็ก และเยาวชนของ
ตาบลกุดชุม อาเภอดุดชุม จังหวัดยโสธร การวิจัยนี้ใช้วิธีการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา
ด้านทักษะและคุณภาพของเด็กและเยาวชน 2) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตาบลกุดชุม 3) เพื่อ
ศึกษาสื่อพืน้ บ้ายที่ใช้ในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงวิธีการถ่ายทอด และ 4) เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและคุณภาพของเด็กและ
เยาวชน กลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยคณะนักวิจัย และกลุ่มผู้ใ ห้ข้อมูล
คณะวิจัยประกอบด้วย กลุ่มครูจากโรงเรียนในพื้นที่ตาบลกุดชุม กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่เป็ น นั กวิจั ย หลั ก จ านวน 5 คน จาก 4 โรงเรียน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่ว มขบวนศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชนตลอดโครงการจาก 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 493 คน คณะที่ปรึกษาโครงการ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ภูมิปัญญา ผู้นา ครูในโรงเรียน 4 แห่ง เนื้อหาในการวิจัย ประกอบด้ว ย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความเป็นมาของตาบลกุดชุม ความเป็นมาและคุณค่าของสื่อพื้นบ้านใน
ตาบลกุดชุม และ ผลกระทบจากการใช้สื่อพื้นบ้านในกระบวนการเรียนรู้ประวัติสาสตร์ท้องถิ่นของเด็ก
และเยาวชนตาบลกุดชุม ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย ชุมชนในตาบลกุดชุม ทั้งหมด 9 พื้นที่ โรงเรียนใน
พื้นที่ตาบลกุดชุม 4 โรงเรียน เครื่องมือใช้ การจดบันทึกจาการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ภูมิ
ปัญญาชุมชน และ แบบสอบถาม วิธีดาเนินการวิจัย คือ การประชุมวางแผน ออกแบบเครื่องมือการ
เก็บข้อมูล ลงมือเก็บข้อมูลด้านเด็กและชุมชน ผลิตและใช้สื่อพื้นบ้าน การถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน การสืบค้นข้อมูลให้ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัญหาด้านทักษะ
และคุ ณ ภาพของเด็ ก และเยาวชนในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นสื่ อ พื้ น บ้ า นพบว่ า
กลุ่มเป้าหมายเกินกว่าครึ่งมีทุนแห่งการรับรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นบางเรื่อง และเกินกว่าครึ่งมีความ
สนใจใคร่รู้ และมากกว่าครึ่งเช่นกันมีทัศนคติ/เจตคติที่ดีมากต่อสื่อพื้นบ้าน นอกจากนี้จานวนมาก
ที่สุดเห็นความสาคัญและคาดหวัง ว่าจะอนุรักษ์และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ชุมชน/ท้องถิ่น ในขณะที่เกิน
ครึ่งไม่แน่ใจในศักยภาพของตน ผลจากการศึกษาภูมิปัญญาชุมชน-ท้องถิ่นตาบลกุดชุมพบว่า มีภูมิ
ปัญญาหลายด้าน คือ ภูมิปัญญาด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาด้านการเป็นผู้นาชุมชน ภูมิ
ปัญญาด้านการจักสานและทามาหากิน ภูมิปัญญาด้านศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม และ การรักษาโรค
ภูมิปัญญาด้านการสื่อสาร และ สื่อพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง หมอแคน หมอกั๊บแก๊บ ผญา สรภัญญ์
หมอแต่งกลอนลา และหมอลา การผลิตสื่อพื้นบ้านมี 2 อย่าง คือ ฮูบแต้มประวัติศาสตร์ชุมชน จานวน
7 ผืน ครอบคลุมการบอกเล่าประวัติศาสตร์ทั้ง 11 หมู่บ้าน และหมอลาประวัติศาสตร์ชุมชย จานวน
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9 กลอน และ 1 บทผญานาครอบคลุม 11 ประวัติหมู่บ้าน กระบวนการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ผ่าน
สื่อมีสองลักษณะ คือ การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในโรงเรียน โดยการมอบภาพฮูบแต้มประวัติศาสตร์
และซีดีไฟล์สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนเป้าหมาย
ฐานการเรียนรู้ 4 แห่ง ใช้กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในชุมชน ประกอบด้วย หมอลาวิจัยขับลาในงานบุญประเพณี
ต่างๆด้วยเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระจายเสียงหมอลาประวัติศาสตร์ชุมชนในรายการวิทยุชุมชน
คลื่ น FM 107 MHz ผู้ ใ หญ่ บ้ า นทุ ก หมู่ บ้ า นเปิ ด กลอนล าวิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร์ ต ามหอกระจายข่ า ว
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและคุณภาพของเด็กและ
เยาวชน พบว่า โครงการวิจัยครั้งนี้ทาให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบใหม่ด้วย
วิจั ย ท้องถิ่น และ พบว่าการเรี ย นรู้ประวัติศาสตร์โ ดยการใช้สื่ อพื้นบ้านนั้น ทาให้ เกิดการเรีย นรู้
ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจถึงแก่นแท้ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อันหมายถึงการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน เข้าใจเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงสถานการณ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเคารพความแตกต่างระหว่างท้องถิ่น นอกจากนี้
เนื้อหาและกระบวนการวิจัยยังสามารถนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน
นั น ทนา ราชเฉลิ ม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒ นาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยใช้ ก ารวิ จัย ปฏิบั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม:
กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นโนนปอแดง จั ง หวั ด เลย ซึ่ ง การวิ จั ย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งศึกษาบริบทของชุมชนและ
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุ คคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีโรงเรียน
บ้านโนนปอแดงเป็นกรณีศึกษา ข้อมูลที่ได้ถูกนามาวิเคราะห์เชิงอุปนัยและสถิติพื้นฐาน เพื่อนาไปสู่
การสร้างข้อสรุปและใช้การตรวจสอบคุณภาพของข้อ มูลโดยการตรวจทานกับผู้เกี่ยวข้องและการจัด
เสวนาโดยผ่านเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ผลการวิจัยด้านการศึกษาบริบทของชุมชนและโรงเรียนที่เป็น
กรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่และนักเรียนไม่เห็นถึงความสาคัญของวิชาประวัติศาสตร์
เท่าที่ควร ครูได้ใช้วิธีการสอนโดยการถ่ายทอดเนื้อหาโดยตรง ผู้เรียนอยู่ในฐานะของผู้รับความรู้
มากกว่าเป็นผู้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้จึงยังไม่
เชื่อมโยงกับมิติของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ชุมชนรู้สึกว่าการเรียนการสอนไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
และไม่มีความสามารถพอ ความรู้ในรูปแบบกาสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนจึง
ยังไม่ปรากฏชัดเจน ภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควบคู่กับการสังเคราะห์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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ดังนั้นผู้วิจัยจะนาข้อมูลความรู้ ดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานความคิดในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการออกแบบลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และการกาหนด
ลักษณะ หรือองค์ประกอบของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อันเป็นตัวแปรตามหนึ่งที่ต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตาม
แนวคิด ADDIE Model ของ Kruse (2008: 1) รวมกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของ Joyce and Weil (2009) รวมทั้งเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)
โดยกระบวนการวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี
Embeded Design ให้ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุณภาพมีมากกว่าข้อมูล
เชิงปริมาณ (Creswell and Clark, 2011: 67) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง
เดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest Design (Campbell
and Stanley, 1969: 171-246) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis: A)
การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานสาหรับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D1) การออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้ (Design and Development: D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้
รูปแบบการจัดการการเรียนรู้
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development: D2) การประเมิ น ผล (Evaluation: E)
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการขยายผลรูปแบบการเรียนรู้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis: A) การศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่
1. วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
2. สังเคราะห์ปรัชญาทางการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
3.สั งเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิช าประวัติ ศาสตร์ และการเรียนการสอนวิ ช า
ประวัติศาสตร์
4. สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ การคิ ด และกระบวนการคิ ด และการคิ ด
ทางประวัติศาสตร์
5. สั ง เคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
5. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
6. ศึกษาสารวจ วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นพื้นฐานแนวคิด และข้อมูลเพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
7. ศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
วิธีดาเนินการ
1. วิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา และความต้ อ งการที่ ค าดหวั ง ของการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ของครู
สังคมศึกษา จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้ อง แบ่งได้
2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ผู้เชี่ยวชาญ และ
อาจารย์ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
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3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ในการใช้เป็นพื้นฐานทางความคิดสู่การประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4. สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์
5. สังเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงระบบ
6. วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร และข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ จ านวน 1 ฉบั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาทางประวัติศาสตร์ และหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับความต้องการใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ส าหรั บ ครู สั ง คมศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ช นิ ด มี โ ครงสร้ า ง (Structured
Interview) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ ในเรื่ อ ง ชื่ อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ก ารทางาน และ
ประสบการณ์ในการจั ดการเรียนรู้ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการที่คาดหวังของการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการที่คาดหวังในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ และความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2. แบบสอบถามเพื่อสารวจความต้องการนักศึกษาในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ประเด็น
การสอบถามหลั กๆ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล ทั่ว ไปของนัก ศึกษา เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาใน
การศึกษา ความสนใจเฉพาะด้านในสาขาสังคมศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ และความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาต้องการ
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายใน
การสัมภาษณ์ ได้แก่
1.2.1 ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ และหรืออาจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยที่สอน
ประวัติศาสตร์ จานวน 5 คน
1.2.2 ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) ในโรงเรียน จานวน 10 คน
โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนได้รับวิท ยฐานะไม่น้อยกว่าครูวิทยฐานะชานาญพิเศษ ซึ่งมีผลงาน
ด้านประวัติศาสตร์ หรือได้รับรางวัลด้านการสอนประวัติศาสตร์
1.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา และความต้องการที่คาดหวังในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ใน 2 ประเด็น ได้แก่
วิธีการจัดการเรียนรู้ และความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ฯ
1.4 สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา และ
ความต้องการที่ คาดหวัง ในการเรี ยนการสอนประวัติ ศ าสตร์ ใช้เป็นข้อมู ล ในการพัฒ นารู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ฯ แล้ ว น า
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสอดคล้องของแบบสอบถามเชิงทฤษฏี และเนื้อหา แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
1.5 นาแบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย ดั ช นี
ความสอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องคานวณได้จากเทคนิคของ Rovineli and
Hambleton (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)
𝑅
IOC = ∑ 𝑁
เมื่อ

IOC
R
N

หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง
หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้น้าหนักเป็นค่าคะแนน
ดังนี้
มีความเห็นว่า สอดคล้อง
ให้คะแนน +1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามี ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
1.6 นาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์
พบว่ ามี ค่ าดั ช นี ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง 0.8-1 ถื อ ว่ า มี ความสอดคล้ องกั น ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อ งภาษา และรายละเอีย ดของประเด็นคาถามตามคาแนะนา
ของผู้ เชี่ ยวชาญและส่ ง ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบอี ก ครั้ ง น าแบบสั ม ภาษณ์ ไ ป
ดาเนินการสัมภาษณ์
2. แบบสอบถาม เพื่อสารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนเคยได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับใช้ประกอบการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรีย นรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสารวจและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนเคยได้รับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์
2.2 ศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นารู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้แ หล่ งเรี ยนรู้ท างประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ การก าหนดเป็ น กรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.3 กาหนดโครงสร้าง และประเด็นการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เคยได้รับใน
การเรียนประวัติศาสตร์ ในด้านการจั ดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และด้านผลหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ สาหรับใช้ประกอบการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
2.4 สร้างแบบสอบถาม เพื่อสารวจความต้องการของนักศึกษาครูสาขาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งกลุ่ ม
ตัวอย่างได้มาจากการสุ่มโดยใช้ชั้นปีในการลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ ซึง่ นักศึกษาต้องได้รับการศึกษา
ในรายวิชาประวัติศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา จานวน 30 คน ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ฯ สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ความต้องการ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วนาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลประสบการณ์
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ความคิดเห็นของผู้เรียนที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของแบบสอบถามเชิงทฤษฏี และเนื้อหา แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of
Item Objective Congruence: IOC) การประเมิ น ความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ด้ ว ยดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบเดียวกับข้อ 1.5 ใช้ในการคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
2.6 นาผลข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
พบว่ ามี ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องระหว่ าง 0.8 - 1 ถื อ ว่ า มี ความสอดคล้ องกั นในเกณฑ์ ที่ ยอมรั บ ได้
น าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ ไขในเรื ่อ งภาษาและการสื ่อ ความหมายให้ช ัด เจนยิ ่ง ขึ ้น และ
รายละเอียดของคาถามให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา
ด้านบรรยากาศ และระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดประเมินผล ตามคาแนะนาของอาจารย์
ผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ และส่ งให้ อาจารย์ ผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบอี ก ครั้ ง
นาแบบสอบถามไปดาเนินการสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภ าพของรูป แบบการเรียนรู้ และเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
วิธีดาเนินการ
การดาเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาใช้สร้างร่างรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
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เรี ย นรู้ ทางประวัติศาสตร์ฯ มี 3 องค์ประกอบ คือ หลั กการและวัตถุประสงค์ กระบวนการ และ
เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
1.1 หลักการและวัตถุประสงค์
หลั กการ: การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติไปตามขั้นตอน โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห์ ตีความข้อมูลจากหลักฐาน และ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ทาให้เกิด กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
1.2 กระบวนการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (SSAS
Model) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
(Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
ขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และ
การวิ เ คราะห์ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data from
Historical Learning and Checking Fact of Evidences)
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตีความสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context)
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ท้ อ ง ถิ่ น ( Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local
History)
1.3 เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
การเตรี ย มความพร้อ มก่ อนการนารูป แบบการจั ดการเรียนรู้ ประวัติศ าสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ใน
การเรียนรู้นั้น ครูหรือผู้สอนต้องทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียมยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย
เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และ
สิ่งสนับสนุน ดังนี้ คือ
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1.3.1 หลักการตอบสนอง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และได้ศึกษาร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้ง
ประเด็นคาถามจากการทบทวนความรู้เดิมและการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่จากแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วเกิดความสงสัยในข้อมูลหลักฐานและนาไปสู่การวิพากษ์และตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหา
สาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการปฏิบัติการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นผู้
แนะน าข้อมูล และแหล่ งเรีย นรู้ แนะแนวทางในการศึกษาและให้ข้อมูล ย้อนกลั บ เพื่อให้ ผู้ เรียนมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1.3.2 ระบบสังคม ความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และสามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็น
แหล่งในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ในการนามาใช้ประโยชน์เพื่อทาความเข้าใจถึง
ความเป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสืบเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตรของเนื้อหา
สาระหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
1.3.3 สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นบุคคล
สถานที่ และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศั กยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
การทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ ๆ ในการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐาน ได้แก่ การจัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน การกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษา
เรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการมีระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและ
เหมาะสม
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญโดยการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) และการใช้แบบสอบถามความสอดคล้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 คน
ด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ
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ความสอดคล้องเพื่อรับรองคุณภาพของรูปแบบฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) กาหนดเกณฑ์
พิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความสอดคล้ องเชิงโครงสร้างของรูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ ผลการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ
เหมาะสมในประเด็ น องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้
แหล่ งเรี ย นรู้ ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่ งเสริม กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ในภาพรวมตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ (Best,1986: 181-182,195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปทดลอง
ใช้ได้
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ (ฉบับร่าง) พบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ในภาพรวมนั้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X̅= 4.11, S.D. = 0.16) และไม่มีข้อใดมีค่าระดับต่ากว่าเกณฑ์ คือ
ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1 แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะ
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การปรับกระบวนการขั้นตอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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ท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งและสะท้ อ นถึ ง การน าแนวคิ ด ทฤษฎี ส รรค์ นิ ย ม การวิ จั ย และสื บ สวน
ทางประวัติศาสตร์ และให้แสดงออกถึงการปฏิบัติงานที่ออกมาเป็นผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดงถึง
พัฒนาการของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ หรือการทางานของ
นักประวัติศาสตร์ด้วย และการปรับเพิ่มขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินการในการจัดการเรียนรู้
ตามขั้นตอนที่เน้นการสืบค้น และการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการปรับในส่วนชื่อของ
รูปแบบ และการดาเนินการให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนเพื่อลดความซ้าซ้อน และให้แสดงถึงลักษณะที่
สอดคล้องกับการแสดงถึงการคิดทางประวัติศาสตร์มากขึ้น ในส่วนรายละเอียดขั้นตอนย่อยที่จะไป
ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อปรับแก้ไขลักษณะการออกแบบโมเดลแล้วได้ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งจึงนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้อ งถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ และแผนการสอน มีขั้นดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องเพื่ อเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3.2 สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467 436
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมตามประเด็น
3.3 นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467 436
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และนาไปปรับปรุงแก้ไข
3.4 นาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467 436
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขตามของเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Context Validity) รวมทั้งสานวนภาษาที่ใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับในการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กาหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการสอนรายวิช า 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผลการพิจารณา
ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ และแผนการสอน
รายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เชิงภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best,1986: 181-182,195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467
436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
3.5 น าข้อมูล คะแนนจากผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาคานวณค่าเฉลี่ ย (̅X) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และแผนการสอนรายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย (X̅) 4.62 โดยคะแนน
อยู่ระหว่าง 4.20-4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.21 โดยคะแนนอยู่ระหว่าง 0.45-0.55 เมื่อ
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่ าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00
แสดงว่ า คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนและแผนการสอนรายวิ ช า 467 436 การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ได้ปรับแก้ภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง จึงนาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการสอนรายวิชา 467 436
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไปใช้ทดลองได้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ดังนี้
4.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จานวน 60 ข้อ เป็น
แบบทดสอบปรนัย ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ตัวเลือก นักศึกษาจะต้องเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียง

125

คาตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบ
ให้ข้อละ 0 คะแนน
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2555
4.1.2 ศึกษาจุดประสงค์ คาอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
4.1.3 วิเคราะห์ระดับของพฤติกรรมที่ต้องการวัดตามแผนการเรียนรู้แต่ละแผน
เพื่อนามาใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และกาหนดจานวนข้อของข้อสอบ
4.1.4 สร้ างแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ท้อ งถิ่ น วิ ช า
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ
4.1.5 นาแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สร้างขึ้น
ไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้ อหา (Context Validity) และส านวนภาษาที่ใช้ ซึ่งมีลั กษณะเป็น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับในการประเมินความสอดคล้ องของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กาหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผลการพิจารณาค่าเฉลี่ย (̅X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงภาพรวม
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best,1986: 181-182,195)
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสมมากที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้ องที่มีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ ค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปทดลองใช้ได้
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4.1.6 นาข้อมูลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มาคานวณค่าเฉลี่ย (̅X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ ย (X̅) 4.69 โดยคะแนนอยู่ระหว่าง 4.00-5.00 ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 0.33 โดยคะแนนอยู่ระหว่าง 0.45-0.89 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปทดสอบกับผู้เรียน (Tryout) ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
4.1.7 น าแบบทดสอบวั ด ความรู้ค วามเข้ าใจในประวั ติศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้
ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Context Validity) นามาปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง แล้วนา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปทดลองใช้กับผู้เรียน (Tryout) ชั้นปีที่ 4
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 19 คน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
4.1.8 น าคะแนนที่นักเรียนแต่ล ะคนสอบได้ (Tryout) มาวิเคราะห์ คุณภาพ
ข้อสอบรายข้อ เพื่อหาค่าอานาจจาแนก(r) ซึ่งค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.56 และหาค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบ (P) ซึ่งค่าความยากง่ายของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.22-0.80 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่
มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้เหมาะสม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2540: 129)
4.1.9 นาแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชนิด 4
ตั ว เลื อ ก ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง จนสมบู ร ณ์ แ ล้ ว จ านวน 60 ข้ อ ไปทดสอบกั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนทดสอบโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง
4.2 แบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
แบบประเมินพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน
ที่แสดงออกโดยการปฏิบัติจากใบงานหรือชิ้นงานและหรือรายงานผลที่ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติ
เกี่ย วกับ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ที่มาจากการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ แนวคิดหลั กของการคิดทาง
ประวัติศาสตร์โดยผู้วิจัย แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ กาหนดเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง ระดับคุณภาพกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มาก
ระดับ 2 หมายถึง ระดับคุณภาพกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง ระดับคุณภาพกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ต้องปรับปรุง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการประเมินพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิด ทาง
ประวัติศาสตร์ พิจารณาจาก ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนในประเด็น
องค์ประกอบของแบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง มาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุง
โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
4.2.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดหลักของ
การคิดทางประวัติศาสตร์ พบว่า องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะต่างๆ ได้แก่
1) การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ (Chronological
Thinking in Historical Change and Continuity) 2) การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ (Using Historical Sources and Claiming-Evidence Connection)
3) การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์(Analysis Interpretation
and Take Understanding in Historical Context and Perspectives) 4 ) การวิเคราะห์ประเด็น
สาเหตุ แ ละผลสื บ เนื่ อ งทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis in Historical Issues of Causality and
Consequence)
4.2.2 นาแบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Context Validity) และสานวน
ภาษาที่ใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพของประเมินกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ ผลการพิจารณาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
สอดคล้องในประเด็นองค์ประกอบของการคิด ทางประวัติศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผู้ เ ชี่ ย วชาญและการแปล
ความหมาย เช่นเดียวกับข้อ 4.1
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4.2.3 นาข้อมูลคะแนนที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คนมาคานวณหาค่าเฉลี่ย
(X̅) และ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ พบว่า มีความสอดคล้องระหว่าง 4.60-4.80 มีค่าเฉลี่ย (X̅) 4.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.45-0.55 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบประเมินกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขั้น มีความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้างสามารถนาไปทดสอบกับผู้เรียน
(Tryout) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป นอกจากนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1. การมีคาชี้แจงการนาแบบประเมินการคิดทางประวัติศาสตร์ไปใช้ โดยมี
การแนะนาให้ผู้ประเมินใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรฐานของการให้คะแนน
2. ปรับเกณฑ์การประเมินการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิด
และผลลัพธ์ที่เป็นความเข้าใจประวัติศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมมากขึ้น
3. ปรับการใช้ภาษาในการเขียนเกณฑ์ การให้คะแนน หรือ การประเมิน
การคิดทางประวัติศาสตร์ ให้กระชับมากขึ้น
แล้วเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุ มวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง และนาผลไป
ใช้ในการวิจัยต่อไป
4.3 แบบสอบถามสานึกรักษ์ท้องถิ่น
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นที่ผู้เรียนได้สะท้อน
ถึงความตระหนักในความสาคัญและคุณค่าของท้องถิ่น เมื่อได้ศึกษาและมีชิ้นงานและ/หรือผลงาน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามประเด็นเรื่องราวที่ตนสนใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ กาหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามส านึ ก รั กษ์
ท้ อ งถิ่ น ผลการพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย ( X̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสอดคล้องของแบบสอบถามสานึกรักษ์ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
4.3.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสานึกรักท้องถิ่น
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4.3.2 นาแบบสอบถามสานึกรักท้องถิ่นที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม
วิ ท ยานิ พ นธ์ แล้ ว ปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ และ น าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Context Validity) และสานวนภาษาที่
ใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพของสอบถามสานึกรักท้องถิ่น
ผลการพิจ ารณาค่าเฉลี่ ย (X̅) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้ องใน
ประเด็นองค์ประกอบของสอบถามสานึกรักท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และนามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมาย เช่นเดียวกับ
ข้อ 4.1
4.3.3 น าข้ อ มู ล คะแนนที่ ร วบรวมจากผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 คน มาค านวณหา
ค่าเฉลี่ ย (X̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลคะแนนการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบ
สอบถามส านึ กรั กท้องถิ่น พบว่า มีความสอดคล้ องระหว่าง 4.40-4.80 มีค่าเฉลี่ ย (̅X) 4.64 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.45-0.55 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามสานึกรัก ษ์ท้องถิ่น ที่พัฒนา
ขั้น มีความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้างสามารถนาไปทดสอบกับผู้เรียน (Tryout) ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป นอกจากนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ดังนี้
1. ปรับปรุงภาษาให้กระชับมากขึ้น และในข้อคาถามให้เป็นเชิงสะท้อนจาก
ตัวนักศึกษาและเพิ่มเติมเรื่องราวของการใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างจิตสานึกท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น
2. ทบทวนการใช้มาตรวัด “ระดับความคิดเห็น” (มาก, ปานกลาง, น้อย)
ในการประเมินจิตสานึก เพราะจิตสานึกกับความคิดเห็นแตกต่างกัน ควรเปลี่ยนจากความคิดเห็น
เป็นระดับการเห็นคุณค่าและความสาคัญ (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด)
4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

130

4.4.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ตามวิธีการของ Best (1986:
181-182) สร้ า งแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 2
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และด้านที่ 3 บรรยากาศการเรียนรู้
4.4.2 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนการรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และ นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Context Validity) และสานวนภาษาที่ใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เหมาะสม น้อยที่สุด
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนั กศึกษาที่ มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการรู้ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น ฯ ผลการ
พิจารณาค่าเฉลี่ย (̅X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้ องในประเด็น
องค์ป ระกอบของแบบสอบถามความพึง พอใจของนักศึ กษาที่มีต่ อรูปแบบการจัด การเรียนการรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญและการแปลความหมาย เช่นเดียวกับข้อ 4.1
4.4.3 น าข้ อ มู ล คะแนนที่ ร วบรวมจากผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 คน มาค านวณหา
ค่าเฉลี่ ย (X̅) และ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สอบถามส านึ กรั กท้องถิ่น พบว่า มีความสอดคล้ องระหว่าง 4.80-5.00 มีค่าเฉลี่ ย (X̅) 4.87 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.45-0.55 เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50
ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ที่พัฒนาขั้น มีความสอดคล้อง/เหมาะสม
เชิงโครงสร้าง และได้ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง จึงสามารถนาแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ฯ ไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (implementation: l)
ขั้นตอนนี้เป็นการนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลองใช้จริงซึ่งมี
รายละเอียดของการดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
แบบแผนการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิจั ยเรื่ องการพัฒ นารูป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ ประวั ติ ศ าสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่ งเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่ งเสริม กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ใช้
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้อมูลใช้วิธี Embeded
Design ให้ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุณภาพมีมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ
(Creswell and Clark, 2007: 67) The One Group Pretest- Posttest Design (Tuckman, 1999:
160)
ตารางที่ 2 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย The One–Group Pretest-Posttest Design
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
T1
X
T2
T1
แทน การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
X
แทน ตัวแปรต้น (รูปแบบการเรียนการสอน)
T2
แทน การทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ได้ น ารู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ประวั ติศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีการดาเนินการดังนี้
1. ก่อนทาการทดลองผู้วิจัยได้ชี้แจงหลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจัยให้ กับ
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลอง พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ์
วิธีการเรียนการสอน เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด
2. นาแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งสร้างไปทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการทดลอง
ใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้
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ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา
โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการทดลองสอน ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินการ 4 ขั้นตอน
(SSAS Model) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
(Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
ขั้น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อมูล จากแหล่ งเรีย นรู้ท างประวัติ ศาสตร์ และ
การวิ เ คราะห์ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data From
Historical Learning and Checking Fact of Evidences)
ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วามสาเหตุ แ ละผลกระทบด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context)
ขั้ น ที่ 4 การสั ง เคราะห์ แ ละสรุป ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างประวัติ ศ าสตร์
ท้ อ ง ถิ่ น ( Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local
History)
3. หลังจากการดาเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ชุดเดิมก่อนเรียน แล้วสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation: E)
ขั้นตอนนี้เป็น การนาข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์
มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเมินผล และขยายผลการใช้รูปแบบ โดยดาเนินการดังนี้
1. ตรวจให้คะแนนผลความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นาคะแนนที่ ได้ มา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
จากผลคะแนนวัดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และประเมินสานึกรักษ์ท้องถิ่นจากผลคะแนนวัด
ความตระหนักในการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นแล้วนาองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และหรือนาไปสู่การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้
2. ตรวจให้ค่าคะแนนผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา และนาคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
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3. ขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และกระบวนการคิ ด
ทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษาใน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การขอความอนุเคราะห์ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
ในการน ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ประวัติ ศาสตร์ ท้อ งถิ่นโดยใช้แหล่ งเรี ยนรู้ ทางประวัติ ศ าสตร์
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับ
ครูสังคมศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้น สู่การปฏิบัติจริงในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันเพื่อขยาย
ผลการใช้รูปแบบฯ ดังกล่าว
3.2 การจัดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยผู้วิจัยร่วมกับนักศึกษาที่
เรียนในรายวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่การใช้รูปแบบฯ สู่การปฏิบัติจริงจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรี ย บเทีย บคะแนนประเมิน กระบวนการคิด ทางประวัติ ศาสตร์ก่ อ นการทดลอง
(Pretest) และหลังดาเนินการทดลอง (Posttest) โดยใช้การทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระ (t-test
for dependent)
2. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ก่อนการทดลอง (Pretest)
และหลั ง ด าเนิ น การทดลอง (Posttest) โดยใช้ ก ารทดสอบค่ า t แบบไม่ เ ป็ น อิ ส ระ (t-test for
dependent)
3. เปรียบเทียบคะแนนประเมิน สานึกรักษ์ท้องถิ่นก่อนการทดลอง (Pretest) และหลัง
ดาเนินการทดลอง (Posttest) โดยใช้การทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระ (t-test for dependent)
4. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักศึกษา ก่อน
การทดลอง (Pretest) และหลั ง ด าเนิ น การทดลอง (Posttest) ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย ( ̅X) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D) และค่า t แบบไม่เป็นอิสระ (t-test for dependent)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลความรู้ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ก่ อ นการทดลอง
(Pretest) และหลังดาเนินการทดลอง (Posttest) ด้วยค่าเฉลี่ย (̅X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และค่า t แบบไม่เป็นอิสระ (t-test for dependent)
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3. วิเคราะห์ ข้อมูล คะแนนประเมิน ส านึกรักษ์ท้องถิ่น ของนักศึกษา ก่อนการทดลอง
(Pretest) และหลังดาเนินการทดลอง (Posttest) ด้วยค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
ค่า t แบบไม่เป็นอิสระ (t- test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
5. การประมวลผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ ให้สมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่างและหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.3 เพื่อศึกษาสานึกรักษ์ท้องถิ่นของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยมี
การพัฒนารูปแบบการจั ดการเรีย นรู้ให้ส อดคล้ องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่งชาติ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ศิลปากร และการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE
Model (Kruse, 2008: 1) รวมกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce and Weil
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(2009) รวมทั้งเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี Embeded Design ให้
ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุณภาพมีมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ (Creswell
and Clark, 2011: 67) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest Design (Campbell and Stanley, 1969:
171-246; Tuckman, 1999: 160) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis: A) การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานสาหรับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D)
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน ที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การ
นาไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4 การ
พั ฒ นา (Development: D2) การประเมิ น ผล (Evaluation: E) การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการขยายผลรูปแบบการเรียนรู้ ฯ ซึ่งการนาเสนอผลการวิจัย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 2 ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 3 ขยายผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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ตอนที่ 1 พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
1.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล หลั กสู ตรศึก ษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าสั งคมศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) พบว่า การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสังคมศึกษาจะต้องผลิตบัณฑิตให้มี
องค์ความรู้ และทักษะทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แล้วสามารถประยุกต์ศิลปวิทยาการ
ทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิจ ารณญาณ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครูและยึดถือจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และเป็นครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพของสังคม
1.2 ผลการวิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐาน และปรัชญาทางการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ พบว่า ปรัชญาพื้นฐานเป็นแนวคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ในการกาหนด
แนวทางเพื่อการจัดการศึกษา ซึ่งต้องยึดถือเป็นหลักในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และทาให้
เห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงปรัชญาพื้นฐานหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรัชญาจิตนิยม
(Idealism) และปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) โดยปรัชญาจิตนิยมนั้น เชื่อในเหตุผลเป็นสาคัญ ดังนั้น
การอบรมสั่ง สอนเรื่องคุณค่าจึงเป็นหลักสาคัญ และสิ่งที่สอนก็ต้องเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เข้าใจถึง
แบบอย่ างที่เหมาะสม เป็ น เครื่ องมื อให้ เ ข้า ถึ ง ความลึ กซึ่ ง ทางสติปั ญญาและคุ ณธรรม เช่น วิช า
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และภาษา เป็นต้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2552: 41-43) ส่วนปรัชญาวัตถุนิยม
นั้น เชื่อในสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา สัมผัส จึงเชื่อว่า วัตถุหรือสสารเป็นสิ่งแท้จริงในตัวเอง ดังนั้นการอบรม
สั่งสอนจึงเน้นการเรียนรู้จากของจริง ครูแนะนาให้เห็นถึงความจริงในธรรมชาตินอกตัวผู้ เรียน และ
ต้องกระตุ้นความสนใจด้วยการให้รางวัลหรือการลงโทษ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2552: 44-46) ดังนั้น
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์หรือสาขาวิชาความรู้ที่แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ มนุษยศาสตร์
สั ง คมศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ นั้ น ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น ทั้ ง ศาสตร์ ใ นสาขามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สั ง คมศาสตร์ และประวั ติ ศ าสตร์ ใ นมุ ม มองทางสั ง คมศึ ก ษา ถื อ ว่ า เป็ น สาขาย่ อ ยสาขาหนึ่ ง ของ
สังคมศาสตร์ เนื่องจากใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ใน
อดีตจากสิ่งที่มนุษย์ได้บันทึกไว้ ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ในมุมมองสังคมศึกษา
ของไทยที่เน้นการนาเนื้อหาสาระ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์กับสังคมปัจจุบันได้
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และปรั ช ญาการศึ ก ษานั้ น เป็ น แนวคิ ด หลั กการ และกฎเกณฑ์ใ นการก าหนดแนวทางในการจั ด
การศึกษา ซึ่งนักการศึกษาได้ยึดถือเป็นหลักในการดาเนินการทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และทาให้เห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้น
ส่วนแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้พิจารณาศึกษาและเลือก
ทฤษฎีการเรี ย นรู้ กลุ่ มพุทธนิ ย ม (Cognitivism) และทฤษฎีส รรค์นิยม (Constructivism) มาเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ที่จะพัฒนาขึ้น ซึ่งผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระของแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวมีดังนี้ 1) ผู้เรียนเป็นผู้กระทา (active) และ
เป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจของตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุล
ทางพุทธิปัญญา เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนเกิดความ
สมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น 2) พัฒนาการทางปัญญาของบุคคลจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากระดับที่ต่ากว่าไปสู่ระดับที่สูงกว่า โดยเป็นไปตามลาดับขั้นตอน และจะบรรลุถึงพัฒนาการในแต่
ละขั้นได้ด้วยการมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในการทากิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้นในแง่การเรียนรู้ จึงถือว่าการจัดกระทา และการมีประสบการณ์กับ
วัตถุที่เป็นรูปธรรม เป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างความรู้ ผู้เรียนเรียนรู้โดยการสร้าง/ตั้งคาถาม
ปัญหาและสารวจคาตอบ โดยวิธีการทดลอง หาวิธีแก้ปัญหาจนเกิดการค้นพบ หรือที่เรียกว่า การ
สร้างขึ้นใหม่ 3) ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ซึ่งขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม หรืองานในสภาวะสังคม (social context) ที่เป็นตัวแปรสาคัญและขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้อง หรือซับซ้อนยิ่งขึ้น
4) การเรียนรู้ หรือการปรับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นการปรับตัวเชิงกระทา (active adaptation)
โดยมนุ ษ ย์ จ ะสร้ า งสิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ยสมองก่ อ น แล้ ว จึ ง เปลี่ ย นจากรู ป แบบในสมองมาสู่ ก ารกระทา
(พฤติกรรมจึงเป็นการทาซ้าแบบจาลองที่คิดไว้แล้ว) 5) การเรียนรู้เป็นการทางานที่ซับซ้อนของสมอง
ถูกพัฒนาขึ้นโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและการใช้ระบบสัญลักษณ์ควบคุมและกากับจาก
สมมติฐานที่กล่าวมา จึงเกี่ยวข้องและเชื่ อมโยงกัน 2 กระบวนการ คือ การเรียนรู้ภาษาและระบบ
สั ญลั กษณ์และการเรี ย นรู้ ที่จ ะใช้ภ าษาและระบบสั ญลั กษณ์กากับและควบคุม การคิดของมนุ ษ ย์
รวมทั้งเน้นการพัฒนาสมองในระดับสูงที่เหนือความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน ที่เรียกว่า เขตของการ
พั ฒ นาใกล้ ชิ ด (Zone of proximal development) โดยใช้ ส ถานการณ์ ที่ เ ลยขี ด ความสามารถ
ปัจจุบัน แต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่ผู้เรียนจะกระทาได้ โดยการช่วยเหลือแนะนาของผู้ใหญ่ หรือ
การกระทาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางสมองของผู้เรียน (สุรางค์
โ ค้ ว ต ร ะ กู ล , 2536: 34-35; Gredler, 1997: 226-229; Sutherland, 1992: 25-27) ดั ง นั้ น
คุณลักษณะของทฤษฎีสรรค์นิยม คือ ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้
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สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิม และความเข้าใจที่มีในปัจจุบัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพล
สาคัญต่อการเรียนรู้ ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการทางานที่ซับซ้อนของสมองอย่าง
ท้าทายและอยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ช่วยพัฒนาความสามารถทางสมองของ
ผู้เรียน (Gredler, 1997: 243-256; Piaget, 1972: 1-12; Vygotsky, 1978: 84-91)
สรุปได้ว่าข้อค้นพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ควรใช้การ
เรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์นิยมเป็นกระบวนการในการปฏิบัติ (acting on) เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้อง
จัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรอรับข้อมูลเข้ามา และยังเป็นกระบวนการการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์
ภายในสมอง(internal mental interaction) แล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้าง
ความรู้จึงเป็นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป(ทิศนา แขมมณี, 2553: 93-94)
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เน้นการคิด และกระบวนการคิดบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์วิพากษ์ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ และการ
ตีความเพื่ออธิบาย และการสรุป การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ ตลอดจนการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการตามแนวคิดทฤษฎีสรรค์นิยมนั้น เป็นวิธีที่สนองตอบต่อเหตุปัจจัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ (what and how we study history) และเป็นการนาเสนอวิธีการที่ได้มา
ซึ่งความรู้ หรือการนาเสนอถึงสิ่งที่ควรรู้ (how we know what we know) นอกจากเป็นแนวคิดที่
สัมพันธ์กับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แล้ว ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการคิด และกระบวนการคิด
ลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุน พัฒนาจากการ
เรียนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ ที่จะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทในการคิด และการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (doing history) มากว่าการเป็นผู้ รอรับความรู้เท่านั้น (Fossen and Shiveley, 1997: 7177; Fuentes, 2012: 1; Jones, 2011: 171; Kidwell, 1996: 66-69; Pesick, 1997: abstract;
Viator, 2012: 198)
1.3 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ และการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ พบว่า ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพื่ออธิบายเหตุการณ์สาคัญของสังคม
มนุษย์ในอดีตตามมิติเวลาโดยใช้ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีทางการประวัติศาสตร์
สืบค้นอย่างเป็นระบบ โดยมีนัยที่ต้องเข้าใจว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่นามาเป็นบทเรียนสาหรับ
นักเรียนนั้น ไม่ ใช่เรื่องราวสาคัญทั้งหมดของสังคมมนุษย์ในอดีต แต่เป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ปรากฏเท่านั้นทั้งสิ่งที่เรียนรู้ในปัจจุบันก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการค้นพบข้อสนเทศ
ใหม่ (หลักฐานใหม่) ที่เชื่อถือได้ หรือมีการตีความใหม่จากหลักฐานเดิม (แถมสุข นุ่มนนท์, 2533: 1;
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 66 ; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 16 ; R.G. Collingwood,
1962: 9) และในส่ ว นของประเด็น เป้าหมายและคุณค่า ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ
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ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ นั้น คือ การก่อให้เกิด “การเข้าใจรากเหง้าความเป็นไทย รัก และภูมิใจ
ในชาติตน” (รวิวรรณ ภาคพรต และคณะ, 2556: 2-7) นอกจากนี้ วิชาประวัติศาสตร์ ที่ถูกใช้เป็น
สาขาวิ ช าหนึ่ ง ในกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาฯ นั้ น ยั ง สามารถพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ แก่ ผู้ เ รี ย นได้
โดยเฉพาะในส่วนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชาประวัติศาสตร์เองที่เน้นพัฒนาการคิด และ
กระบวนการคิดแก่ผู้เรียนด้วย เพราะประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเหตุการณ์สาคัญของสังคมมนุษย์ใน
อดีตตามมิติเวลาโดยใช้ร่ องรอยแหล่งข้อมูลหลั กฐานทางประวัติศาสตร์( Sources of Evidences)
และวิธีการ วิธีคิดทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาสืบค้นอย่างเป็นระบบ ทั้งสิ่งที่เรียนรู้ในปัจจุบันก็อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ หากมีการค้นพบข้อสนเทศใหม่ (หลักฐานใหม่) ที่เชื่อถือได้ หรือมีการตีความใหม่จาก
หลักฐานเดิม (คาร์. อี. เอช, 2525 : 23, อ้างถึงใน ชาติชาย พณานานนท์ ; แถมสุข นุ่มนนท์, 2533:1;
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 66; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 16; Bloch, 1953: 4, อ้าง
ถึงใน อดิศร ศักดิ์สูง, 2552: 5; Collingwood, 1962: 9)
ส่ ว นการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ จึ ง ควรเน้ น การพั ฒ นาการคิ ด และ
กระบวนการคิดให้แก่ผู้เรียน และยังเป็นการตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชานั้นเป็นกระบวนการที่พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์
(Think Critically) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ต้องการให้มนุษย์เข้าใจใน
ตนเอง โดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงและการตีความ (Fact of Evidence and Interpretation) เป็น
เครื่องมือสาคัญในการอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีวิธีการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับ
การตั้งคาถามเพื่อรวบรวมสืบค้นอย่างลึกซึ้งกับการเน้นการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างๆ ก่อนการ
ประเมินความน่าเชื่อถือและตัดสินใจเลือกข้อมูลเหล่านั้นมาตีความแล้วอธิบายเป็นเนื้อหาสาระของ
ปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล อันนาไปสู่การค้นพบความเป็นจริง และ
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวในอดีต และเป็นการช่วยฝึกการคิดให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ
และรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ (แถมสุข นุ่มนนท์, 2527: 25; นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2527: 67;
ไพฑู ร ย์ มี กุ ศ ล และทวี ศั ก ดิ์ ล้ อ มลิ้ ม , 2544; ลาวั ณ ย์ วิ ท ยาวุ ฑ ฒิ กุ ล และคณะ, 2543: 7; วิ นั ย
พงศ์ ศ รี เ พี ย ร, 2543: 1-7; สมศั ก ดิ์ ชู โ ต, 2527: 13; สิ ริ ว รรณ ศรี พ หล, 2553: 132-135; Seixas,
2006: 1-12; Wineburg, 2001: 81-94)
ดังนั้นส่วนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องเน้นการคิดและกระบวนการคิดที่
เป็นไปในลักษณะกระบวนการของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้ได้คิดวิเคราะห์วิพากษ์ และตีความบน
พื้นฐานของการศึกษาที่ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ อันทาให้ ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง
การจดจาวันเวลา บุคคล เหตุการณ์สาคัญเท่านั้น แต่ต้องรู้ซึ้งในสิ่งที่จดจาถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุและผลที่
จะเกิดขึ้นต่อไป ตลอดจนต้องทราบถึงวิธีการ กระบวนการในการสร้าง และรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

141
ต่างๆ ให้ได้มาเป็นสาระเรื่องราวนั้นๆ เป็นต้น (Jones, 2011: 171; Keirn and Luhr, 2012: 493496; Pearcy and Duplass, 2011: 111; Viator, 2012: 198) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาครูจึง
ควรเน้นให้มีพื้นฐานของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เพื่อสามารถใช้ และประยุกต์ใช้แนวคิด
ทางประวัติศาสตร์ ใ นการจั ดการเรี ยนรู้ ได้ ตรงตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ข องสาขาวิ ช าทั้ ง
ประวัติศาสตร์และสั งคมศึกษาคือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (Historical
Narratives) และการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งการสอนที่เน้นให้เกิดการคิด และกระบวนการคิด
ตลอดจนการใช้ เ หตุ ผ ลจากข้ อ มู ล หลั ก ฐานชั้ น ต้ น และชั้ น รองนี้ ไม่ ไ ด้ ต อบสนองเฉพาะวิ ช า
ประวัติศาสตร์และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ควรจัดการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียนตั้งแต่ต้นในทุกระดับการศึกษา และในส่วนมาตรฐานของประวัติศาสตร์ได้กาหนดให้การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) เป็นนัยสาคัญหนึ่งที่แยกมาจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่มีมา
ก่ อ นหน้ า นี้ (a section of the history standards is dedicated to “historical thinking” is a
significant departure from previous perspective) (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ อาคม พัฒิยะ, 2525:
25-26; Pearcy and Duplass, 2011: 111; Roy Rosenzweig Centre for History and New
Media, 2011: 1-3; Andrews and Burke, 2007: 1-5)
นอกจากนี้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ยั ง สามารถน าวิ ธี ส อนต่ า งๆ
มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี รวมทั้งการนาวิธีการของนักประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ด้วย ซึ่งจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการทางประวัติศาสตร์ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1) วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ จากการกาหนดประเด็นปัญหา การ
สืบค้นข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์จากการวิเคราะห์ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลตามบริบท
และมุมมองทางประวัติศาสตร์ 2) วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการคิดและ
กระบวนการคิดแก่ผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติให้ได้ฝึกตั้งประเด็นคาถาม การสืบค้น
สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย การอ่าน การวิเคราะห์
การตีความ และการจัดการกับข้อมูลหลักฐานเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
1.4 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการคิด และการคิดทางประวัติศาสตร์
พบว่า การสารวจงานวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์นั้นพบว่า
ได้ให้ความสาคัญกับการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการพัฒนาวิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติ
แก่นักศึกษาครูสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดหรือนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาได้ (Andrews and Burke, 2007: 1;
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Elizabeth and Elizabeth, 1997: 121-126; Keirn and Luhr, 2012: 493; Roy Rosenzweig Centre for History and
New Media, 2011: 1) นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษา หรือสานักวิชาที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้กาหนด
แนวคิด หรือองค์ประกอบหลักอันเป็นลักษณะของการคิดทางประวัติศาสตร์ไว้ (Core Concepts or
Core Components of Historical Thinking) ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ลางแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ ใ น
โรงเรียนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (The National Centre for History in School, University of
California, 1996) หรื อ (U.S. Standards for Historical Thinking in Schools, 1996) ได้ เ สนอ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การคิดตามลาดับเวลา (Chronological
Thinking) 2) ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (Historical Comprehension) 3) การตีความและการ
วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Analysis and Interpretation) 4) ความสามารถในการวิจัย
ทางประวัติศ าสตร์ (Historical Research Capabilities) และ 5) การตัดสิ นใจและการวิเ คราะห์
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ (Historical Issues-Analysis and Decision-Making)
นอกจากนี้ Sam Wineburg (2001) Rosenzweig and Wineburg (2008) ได้
เสนอแนวคิ ด หลั ก ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ 1) แหล่ ง ข้ อ มู ล (Sourcing) 2) บริ บ ท
(Contextualisation) 3) การอ่ า นอย่ า งใส่ ใ จ (Close Reading) 4) การยื น ยั น (Corroborating)
นอกจากนั้น Peter Seixas (2006) แห่งมหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ได้เสนอ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การสร้างนัยสาคัญทางประวัติศาสตร์
(Establish Historical Significance) 2) การใช้แหล่งข้อมูลชั้นต้ นเสมือนเป็นหลักฐานในการสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับอดีต (Use Primary Sources as Evidence in Constructing Knowledge about
the Past) 3) การให้ ค านิ ย ามความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลง (Identify continuity and
Change) 4) การวิเคราะห์สาเหตุและผลที่ตามมา (Analyze Cause and Consequence) 5) การให้
มุมมองทางประวัติศาสตร์ (Take a Historical Perspective) 6) ความเข้าใจมิติทางศีล ธรรมทาง
ประวัติศาสตร์(Understanding the Moral Dimension in History) และยังมี American Historical
Association (2007) แห่ งมหาวิทยาลั ยแคลิ ฟอเนีย เสตท (California State University)ได้เสนอ
แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Change
over Time) 2) บริบทสภาพแวดล้อม (Context) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causality)
4) ความบังเอิญ หรือสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น (Contingency) 5) ความซับซ้อน (Complexity)
และตลอดจน Roy Rosenzweig Centre for History and New Media (2011) แห่งมหาวิทยาลัย
จอร์จ เมสัน ได้เสนอ แนวคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 1) มุมมองและเนื้อหา
สาระที่ ห ลากหลาย (Multiple Accounts and Perspectives) 2) การวิ เ คราะห์ เ อกสารชั้ น ต้ น
(Analysis of Primary Documents) 3) แหล่ ง ข้ อ มู ล (Sourcing) 4) ความเข้ า ใจบริ บ ททาง
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ประวัติศาสตร์ (Understanding Historical Context) 5) การอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยง (ClaimEvidence Connection)
การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด และองค์ ป ระกอบของการคิ ด ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ จ ากสถาบั น ทั้ ง 5 แห่ ง นั้ น สรุ ป สาระส าคั ญ ได้ ดั ง นี้ 1) การคิ ด กั บ ประวั ติ ศ าสตร์
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการคิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ การตีความโดยตรง ความหมาย
โดยนัยจากข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อการ
สรุปองค์ความรู้ หรือการสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 2) การคิดทางประวัติศาสตร์มีความ
ซั บ ซ้ อ นที่ เ ป็ น มากกว่ า การเล่ า ซ้ าเนื้ อ หาทางประวัติ ศ าสตร์ จึ ง ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ที่ มี ม าก่ อ นจาก
การศึกษาพิจารณาเอาใจใส่ในภาษา และสิ่งที่ปรากฏจากข้อมูลหลั กฐาน และมีความสามารถใน
การจั ดการกับ เนื้ อหาเรื่ องราวโดยกระบวนการสื บค้น เพื่อนาไปสู่ การอธิบายเหตุการณ์เรื่องราว
การเปลี่ ย นแปลงได้ตามกาลเวลา 3) ข้อมูล หลั กฐานเป็นเสมื อนภาพสะท้ อน และการคิด ขั้ น ต้ น
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของแหล่ ง ข้ อ มู ล อั น หลากหลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู้ จั ก ค้ น หา คั ด เลื อ ก ตี ค วาม และ
ให้แหล่งข้อมูลหรือข้อมูลหลักฐานยืนยัน หรือการยืนยันโดยแหล่งข้อมูลเมื่อผู้เรียนศึกษาเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และต้องวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักฐาน ตั้งคาถามถึงแหล่งข้อมูล รวมทั้งมีความรอบรู้
ในสถานภาพของผู้แต่งและบริบทเบื้องหลังของการเกิดหลักฐานนั้น เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลก่อนการสังเคราะห์เป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ 4) การวิเคราะห์ตีความข้อมูลหลักฐาน
ทั้งที่เป็นลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร โดยมีความเข้าใจถึงมุมมองที่มีความหลากหลาย
ของบุคคลที่ได้กระทาในประวัติศาสตร์ และเข้าใจบริบทกับสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการกระทาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน 5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใน
สิ่งที่เป็นสาเหตุ หรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดและผลที่เกิดตามมาเนื่องแต่เหตุนั้น ช่วยสร้างการอธิบายและ
ข้อพิสูจน์ถึงอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างหลากหลายบนพื้นฐานของข้อโต้แย้ง การตีความจากแหล่ง
และข้อมูลหลักฐานที่มีความสอดคล้องกันตามหลักเหตุผล
สาระส าคัญจากการวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ แนวคิ ดและองค์ประกอบของ
การคิดทางประวัติศาสตร์ จากสถาบันทั้ง 5 แห่ งข้างต้นนั้น ผู้ วิจัยได้นามาวิเคราะห์และสรุปเป็น
องค์ประกอบของคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย หรือองค์ประกอบอันเป็นลักษณะของการคิดทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ (Core Concepts or Core Components of Historical Thinking) ที่ ไ ด้ จ ากการ
สารวจงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องทั้ง 5 แห่งนั้น ได้ดังนี้
1) การอ่ า นอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด ตามล าดั บ เวลา (Close Reading Chronological
Thinking) 2) การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Using Historical Sources and
Evidence) 3) การวิเคราะห์ตีความและมีบริบทมุมมองทางประวัติศาสตร์ (Analysis Interpretation
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and Take Historical Perspectives and Context) 4) การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่อง
ทางประวัติศาสตร์ (Historical Issues Analysis in Causality and Consequence)
หลังจากนั้นผู้วิจัยนาองค์ประกอบของคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย ดังกล่าว
ข้างต้น มาเป็นแนวคิดหลักในการกาหนดองค์ประกอบของการกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯได้ดังนี้ 1) การคิดตามลาดับเวลาใน
ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ 2) การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐาน
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ทางประวั ติศ าสตร์ 3) การวิ เ คราะห์ ตี ค วามและการเข้ าใจบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ประวัติศาสตร์ 4) การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
1.5 การสังเคราะห์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ พบว่า 1) สิ่ งที่เสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือเพิ่มศักยภาพ
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง 2) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้
จากบุคคล และสถานที่อันหลากหลาย โดยเฉพาะในแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่มีความทรงจาร่วมกันอยู่ใน
จิ ต ส านึ ก ของคนในแต่ ล ะแห่ ง หรื อ เป็ น “ทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม” ที่ น ามาใช้ เ ป็ น สื่ อ และ
แหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544: 55-59;ชัยวัฒน์
วรรณพงษ์,2541: 18; ดาริ บุญชู, 2548: 28;ประเวศ วะสี, 2543: 3; สิปปนนท์ เกตุทัต, 2542: 7) 3)
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด และกระบวนการคิดจาก
การสื บ ค้น ส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน ที่ได้จากแหล่ งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะจากแหล่ งเรี ย นรู้ ในชุ มชนท้ องถิ่ น ทาให้ เ กิดความรู้ ความเข้ าใจในประวั ติศ าสตร์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยิ่งขึ้น จากการได้ศึกษาสภาพจริงหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับอดีตที่ยังคงร่องรอย
หลักฐานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น (ประเวศ วะสี, 2541: 50-55 ; Elizabeth and Elizabeth, 1997: 121;
Keirn and Luhr, 2012: 493-496; Marino, 2012: 107-115; Roy Rosenzweig Centre for
History and New Media, 2011: 1-2; Yeager and Davis, 1994: 2-9) ดั ง นั้ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้สนับสนุนการพัฒนาการทางการคิด และกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
แก่ผู้เรียน จากการได้วิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักฐาน การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และการสร้างข้อ
โต้แย้งที่เป็นเหตุและผลทางประวัติศาสตร์ (The Creation of Historical Arguments) จากการใช้
แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ มาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
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1.6 การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง
ระบบ พบว่า 1) การนากระบวนการเชิงระบบของการวางแผน และการพัฒนามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามที่ ก าหนดไว้ โดยอาศั ย ความรู้ จ ากทฤษฎี ที่ ห ลากหลาย 2) การออกแบบการเรี ย นการสอน
เชิงระบบ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนในลักษณะสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1)
การเน้นผลที่ผู้เรียนได้รับในสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสามารถกระทาได้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ (2) การเน้น
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเรียน
การสอน และผลผลิตของการเรียนรู้ตามต้องการ ได้แก่ การสอนทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้
นั้นๆ ตามเงื่อนไขต่างๆ และ (3) การนาไปใช้ได้ในหลายๆ โอกาสกับผู้เรียนหลายๆ กลุ่ม เพราะได้มี
การประเมินและปรับปรุ งในกระบวนการของการออกแบบการเรียนการสอนจนได้เป็นระบบ หรือ
กระบวนการที่ดีและใช้ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นาแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce &
Weil มาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีองค์ประกอบของรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สาคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนการ
สอน สาระความรู้ และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคมหลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุนและการนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ด้วย รวมทั้งการนาADDIE Model และ R & D มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบระบบการเรีย นการสอน ซึ่ งใช้ วิธีการเชิงระบบตามแนวคิดของKruse นั้นสอดคล้ องกับ
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การนากระบวนการที่จาเป็นมาสรุป
ขอบข่ายตามขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอนและสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2548:
204) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างระบบหนึ่งขั้น กระบวนการที่จาเป็นคือ การกาหนดจุดมุ่งหมายของระบบ
การศึกษา หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประมวลสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
องค์ประกอบของระบบและการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผังระบบ การทดลองใช้
ระบบ การประเมิน ผล ระบบและปรับปรุงระบบ ซึ่งวิธีการเชิงระบบที่นามาใช้ใ นการออกแบ บ
การเรียนการสอนและลาคับขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา มีขอบข่ายของขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่าง
ชัดเจน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) เป็นขั้นการนาระบบเดิมที่ปรากฏอยู่ตาม
สภาพจริง (actual) ที่ดาเนินการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้ อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย
สภาพบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน กับสภาพที่คาดหวัง (target)
ให้เกิดลักษณะอันถึงประสงค์ขึ้น เมื่อศึกษาปัญหาความต้องการและจุดบกพร่องต่างๆ รวมถึงการ
ส ารวจทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ แ ละที่ ต้ อ งการ เพื่ อ น ามาเติ ม เต็ ม ในการพั ฒ นา และท าให้ ส ามารถระบุ
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจนในขั้นต่อไป 2) ขั้นการออกแบบ (design)
เป็นขั้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่มาจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก มาเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องมีมาก่อน (entry behavior) หรือเงื่อนไขที่จะนามาสู่การ
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ออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการใช้ 3) ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นการพิจารณาเลือกวัสดุ ทรัพยากรกรเรียนการสอนที่มีอยู่
รวมทั้งการเลือกและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสะท้อนองค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่
สิ่งที่นาเข้า I ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต I ผลลัพธ์ (output) โดยมีกลไกการ
ควบคุ ม (control) เพื่ อ ตรวจสอบกระบวนการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) 4) ขั้ น น าไปใช้ (implementation) เป็ น ขั้ น การน าแบบที่ ไ ด้ พั ฒ นาไปทดลองใช้ เ พื่อ
ทดสอบว่าระบบการเรี ย นการสอนที่ได้พัฒ นาขึ้นนั้น สามารถใช้ได้ผ ลตามที่คาดหวัง 5) ขั้นการ
ประเมิ น (evaluation) เป็ น ขั้ น การด าเนิ น การประเมิ น ใน 2 ส่ ว น คื อ การประเมิ น ผลระหว่ า ง
ดาเนินการ (formative evaluation) และประเมินผลรวม(summative evaluation) ทั้งระบบเพื่อ
นามาสู่การปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นการออกแบบระบบการ เรียนการสอนเป็นกระบวนการจัดการ
สอนอย่างมีระบบที่สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา สรุปลาดับขั้นตอนได้ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) เป็นขั้นการศึกษาข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน 2) การออกแบบและ
พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน(Design and Development: D and D) เป็นขั้นการสร้าง และ
หาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นการสอน 3) ขั้ น การทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
(Implementation: I) เป็ น ขั้น ตอนการทดลองใช้รูป แบบการเรี ยนการสอน และการประเมิ น ผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E) เป็นขั้นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียน
การสอน (กาญจนา คุณารักษ์, 2539: 5-7, 99-100; ทิศนา แขมมณี, 2548: 201-204; มาเรียม นิล
พัน ธุ์ , 2549: 261-262; วัช รา เล่ าเรียนดี , 2554: 44; องอาจ นัยพัฒ น์ , 2554: 230-234; Braxton,
Bronica, and Looms, 2000: 12; Dick, Carey and Carey, 2009: 1-8; Matachoski, 2002: 9;
Joyce and Weil, 2009: 1-4)
1.7 การศึกษาสารวจ วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นพื้นฐานแนวคิด และ
ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติ ศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่ น ผลจาก
การที่ผู้วิจัยได้สารวจ รวบรวม และศึกษาเอกสารงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แบ่ ง ได้ 3 กลุ่ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก ของการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ 2)
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ 3) การศึกษา
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งแนวคิดและสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ
ข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า ประวัติศาสตร์เป็นมากกว่าการสรุปเรื่องราวแต่ได้เล่าเรื่องราวหรือเป็นผลรวม
ของการศึกษาที่กระทา สิ่งที่มนุษย์เคยได้คิดได้สร้างไว้ และยังเป็นการค้นพบ การตรวจสอบจาก
หลักฐาน และในทางกลับกันหลักฐานจะนาไปสู่การเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับความเข้าใจของมนุษย์ที่อยู่
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ในขอบเขตและสภาพการณ์นั้นๆ ซึ่งเรื่องที่ได้เล่าในวันนี้และอาจจะถูกเขียนขึ้นในยุคสมัย (ของผู้เล่า)
ในรูปแบบ ธรรมเนียม ความเชื่อและการปฏิบัติ (Block, 2009: 1) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อยตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษานั้นมี นัยสาคัญต่อมาเมื่อ ผู้เรียนเหล่านั้นเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลั ย ด้ว ยความคาดหวังให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลั ยมีบทบาทเป็นผู้กระทาในการ
ปฏิบัติการค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองจากการศึกษา วิจัย ข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่ างๆ
(ที่นอกเหนือจากตารา) การเข้าใจถึงสภาวการณ์ของข้อมูล หรือทราบถึงสภาพที่ข้อมูลหลักฐานนั้นๆ
ถูกสร้างขึ้น การเข้าใจเนื้อหาสาระตามลาดับเวลา และการเล่าเรื่องหรือเขียนเรียงความเพื่ อ การ
น าเสนอข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษาได้ เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ ค รู ค วรสอนเนื้อ หาสาระที่ ก ระตุ้ น การคิ ดทาง
ประวัติศาสตร์และการใช้แหล่งข้อมูลชั้นต้นในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ในการค้นพบการเรียนรู้ได้ (discovery learning) ครูควรให้ความสาคัญกับความรู้ที่มี
มาก่อนของผู้เรียนและส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ได้ทั้งข้อเท็จจริงและความรู้วิธีการศึกษา (Information
and procedural understanding) เพราะทั้งสองอย่างนี้ ทาให้เกิดการพัฒนาการคิดที่ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น และนาไปสู่ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ความรู้ที่มากขึ้น และครูจะมีบทบาท
น้อยลงในการสอน แต่จะเป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการสืบค้นมากขึ้น ได้แก่
เรื่องการใช้เอกสารชั้นต้นเป็นแหล่งข้อมูล การตีความหรือการแปลความหมายจากหลักฐานเอกสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้มีการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้รูปแบบการ
สื บ ค้ น ในการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน และสร้ า งการตี ค วามเกี่ ย วกั บ อดี ต และวิ ธี ก ารของการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ นั้ น ยั งประกอบด้ว ยแนวคิ ดเฉพาะของสาขาวิช า (discipline-specific concepts)
อันได้แก่ นัยและสาเหตุของเหตุการณ์ เรื่องราว และกระบวนการเฉพาะของสาขาวิชา (disciplinespecific process) อันได้แก่ แหล่ งเรียนรู้ บริบท และการยืนยันด้วยหลักฐาน เป็นต้น ซึ่งนามาใช้
เสมือนเป็นพื้นฐานและการพิสูจน์เหตุผลทางประวัติศาสตร์ (Cochran, 2010: 1-8; Jones, 2011:
171; Martin, 2005: 1-4; Percy and Duplass, 2011: 111)
1.8 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศ าสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ และความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
ตลอดจนวิธีการที่คาดหวังหรือประเด็นเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแบบสอบถามในประเด็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
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1.8.1 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ควรนาปรัชญาทางการศึกษามาปรับใช้
เพราะส่งผลต่อการกาหนดรูปแบบ เทคนิค วิธีการและการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลตาม
หลักปรัชญาเหล่านั้น ได้แก่ ปรัชญาสารัตนิยม (Essentialism) ที่เชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมื อใน
การสืบทอดมรดกทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทั้งหลายด้วย จึงเน้นบทบาทครู
ในการถ่ายทอดความรู้ สาระต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี “ความรักในชาติในผืนแผ่นดิน” ปรัชญานิรันตรนิยม (Perenailism) ที่เชื่อว่าหลักการของความรู้นั้นมีลักษณะยั่งยืนแท้จริงไม่เปลี่ยนแปลง จึงควร
อนุรักษ์และถ่ายทอดไว้ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่จะศึกษาอะไรได้ตามใจชอบ
แต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต ซึ่ งวิชาประวัติศาสตร์ก็เป็นหนึ่งใน “Great Books” ที่ควรต้องศึกษา
และสืบทอดต่อไปเพราะมีคุณค่าต่อมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสอนเรื่องการใช้เหตุผล
ปรัชญาพิพัฒนาการนิย ม (progressivism) ที่เน้นให้ได้ฝึกปฏิบัติจนมีทักษะในการทางาน และได้
เรียนรู้ตามความสนใจ โดยมีครูเป็นผู้แนะนาแนวทาง นอกจากนี้ยังมีปรัชญาการสร้างสรรค์ความรู้ ที่
เชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตั ว ผู้ เ รี ยน โดยผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ จาก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ที่ พ บเห็ น กั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม โดยการปรั บ ข้ อ มู ล ใหม่ กั บ
ประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้รายวิชาทางประวัติศาสตร์ ครูจึง
ควรมีบทบาทแนะนาแนวทาง และถ่ายทอดสาระความรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนสาระของเนื้อหาข้อมูล
ต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ (โดยเฉพาะกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์)
โดยให้ได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย (doing history) ให้ได้คิดอย่างประวัติศาสตร์ ไดเชื่อมโยง
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ จนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.8.2 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ควรใช้รูปแบบ วิธีสอน เทคนิคการสอน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีสอนต่างๆ เช่น แบบบรรยาย
การสืบสวน การศึกษานอกสถานที่ บทบาทสมมุติ โครงงาน กรณีศึกษา วิธีการทางประวัติศาสตร์
เป็นต้น รวมทั้งใช้เทคนิคการสอนต่ างๆ เช่น การถามคาถาม ผังกราฟิก และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นต้น โดยเฉพาะการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในทุกขั้นตอน เพราะประวัติศาสตร์เป็นการ
สืบค้นเรื่องราวจากหลักฐานที่ผู้คนในอดีตทิ้งร่องรอยไว้ ดังนั้น จึงควรเน้นการศึกษารวบรวมข้อมูล
หลักฐาน การวิเคราะห์วิพากษ์ตรวจสอบหลักฐาน และการตีความจากหลักฐาน จนได้เป็นเนื้อหา
สาระทางประวัติศาสตร์
1.8.3 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งในรู ป ของสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เอกสารประกอบการสอน ภาพถ่าย และสื่ อ
ที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามยุคสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์ ภาพยนตร์สั้น เป็นต้น นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้
ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อาทิ ห้องสมุด
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การใช้อินเตอร์เน็ตช่วยในการสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี แหล่งศิลปกรรม
ต่างๆ ตลอดจนผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งหากแบ่งสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว จะแบ่งได้เป็นหลักฐานชั้นต้น (primary
source) และหลักฐานชั้นรอง (secondary source) ได้ปรากฏทั้งสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสิ่งที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ที่หมายรวมถึงโบราณวัตถุ และโบราณสถานต่างๆ ก็สามารถใช้เป็นสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้
การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแบบสอบถามในประเด็นความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ของครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ มี
ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ครูควรรู้วัตถุประสงค์และมาตรฐานของหลักสูตร
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2. ครูควรรู้และเข้าใจในการนาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาปรับใช้ หรื อบูรณาการ
กับการเรียนการสอนทั้งในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระอื่นๆ
3. ครูควรรู้และเข้าใจเนื้อหา ข้อเท็จจริง เพื่อกาหนดสาระการเรียนรู้ และวิธีสอน
ที่สอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
4. ครู ค วรก าหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายที่ ชั ด เจน สามารถวั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งผู้สอนและผู้เรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
การจัดการศึกษา
นอกจากนี้ ยั งมีป ระเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้รายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ที่คาดหวังไว้ ดังนี้
1) การพัฒนาตนเองของครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์เพื่อ
นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา วิธีสอนอย่างถูกต้องและทันสมัยต่อ
เหตุการณ์
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยุคโลกาภิวัตน์ ยังคงควรเน้นแนวคิด
สร้างสานึกความเป็นไทย ความภูมิใจและรักชาติผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยอาจนาเรื่องราว
ใกล้ตัวมากระตุ้นให้สนใจศึกษาสืบค้น
3) การเน้นการอ่าน การค้นหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐาน
ในท้องถิ่นหรือการบอกเล่าจากคนในชุมชน
4) การประเมิ น ผลให้ ป ระเมิ น ทั้ ง ความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ โ ดยประเมิ น จาก
แบบทดสอบ และหรือประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน สมุดงาน แบบบันทึก เป็นต้น หรือมีการทา
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แบบจาลองชิ้นงานจากวัสดุในท้องถิ่น การทาหนังสืออ่านเพิ่มเติม และการนาเสนอเป็นภาพยนตร์ และสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หรือตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ เนื้อหา และข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ จึงต้องนาเนื้อหาสาระ หรือเรื่องราว
เหตุการณ์ที่กาหนดไว้ตามหลั กสู ตรให้ผู้ เรียนได้ศึกษา โดยเน้นวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีสอน
กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิช า
ประวัติศาสตร์
สรุปวิชาประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ที่เกิด
จากการศึกษาวิเคราะห์หลักฐาน และตีความหมายข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานก่อนการนาไปใช้ใน
การอธิบายและการสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และผู้เรียนต้องมีการคิดทางประวัติศาสตร์
(historical thinking) ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องเวลา หรือเวลาทางประวัติศาสตร์ เอกสารและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ บริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ สาเหตุและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ในประวัติศาสตร์ ตลอดจนการถามคาถามก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ด้วย
นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษามีวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่
นอกจากต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาสาระแล้ว ยังต้องการให้เกิดการนาเนื้อหาข้อเท็จจริง ทาง
ประวัติศาสตร์ไปพัฒนาการคิดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งความเกี่ยวโยงที่สาคัญของการพัฒนาการคิดกับ
ประวัติศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ เป็นวิช าที่เน้นการคิด และกระบวนการคิด ซึ่งผู้ เรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น หากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลความรู้ดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานความคิดในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวน
การคิดทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการออกแบบลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และการกาหนด
ลักษณะ หรือองค์ประกอบของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อันเป็นตัวแปรตามหนึ่งที่ต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้น
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2. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.1 ร่ างรู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ป ระวั ติศ าสตร์ ท้ องถิ่นโดยใช้ แหล่ ง เรียนรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัยได้ ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยการนาแนวคิด ทฤษฎีสรรค์นิยม
การวิจัย และสืบสวนทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการออกแบบร่างโมเดล แล้วจึงนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการใช้แบบสอบถามความสอดคล้องเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพรูป แบบฯจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ซึ่งการสังเคราะห์ แนวคิดที่นาไปสู่ การ
ออกแบบและพั ฒ นาเป็ น กระบวนการจั ด การเรีย นรู้ ประวัติ ศ าสตร์ ท้อ งถิ่ น ฯ ที่ ป ระกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ หลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการ และเงื่อนไขของ
การนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
หลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสรุปเป็นหลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนเป็นผู้กระทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และความรู้จากการ
สร้ า งความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ แ นวคิ ด วิ ธี ก ารและวิ ธี ส อนอั น หลากหลาย ควบคู่ กั บ การมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและหลักฐานจาก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานก่อนการ
น าข้ อ สารสนเทศนั้ น ไปวิ เ คราะห์ ตี ค วาม และสรุ ป สั ง เคราะห์ แ ล้ ว สร้ า งเป็ น เนื้ อ หาองค์ ค วามรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจากนาไปสู่การปฏิบัติในการจัด
กิจ กรรมในการเรีย นการสอนให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งผู้ วิจัยได้นาผลจากการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ ยงข้องต่างๆ มาพัฒนาเป็นหลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ จากนั้นจึงได้ศึกษาวิเคราะห์และนาเทคนิค และวิธีสอนต่างๆ มา
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ หรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ได้นามากาหนดเป็นกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สาหรับ ครูสังคมศึกษา ( SSAS
Model ) ที่สะท้อนบทบาทผู้สอนและผู้เรียน และมีเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมู ลและกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ (Study History Data and
Historical Question)
1. ผู้เรียนศึกษาเอกสาร บทความทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ แล้วสรุปสาระสาคัญ
2. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิม และยกตัวอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้คาถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยที่สอดคล้องกับหัวข้อของหน่วยการศึกษา
3. ผู้เรียนตอบคาถาม และอภิปรายความรู้เก่า/ใหม่ เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตาม
หัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปประเด็นสาระความรู้จากการศึกษาเอกสารข้อมูล หรือ
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมกันเสนอและกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ที่จะใช้ประกอบ
การศึกษาต่อไป
ขั้นที่ 2 การสารวจ รวบรวมหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง (Survey and Collecting Data and
Checking Fact of Evidences)
1. ผู้สอนเสนอข้อมูลความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นตามหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การบรรยายประกอบการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และใช้คาถามเพื่อ
กระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วนาประเด็นคาถามที่
ร่วมกันกาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการกาหนดหัวข้อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. ผู้สอนจัดเตรียมข้อมูล เอกสารและแนะนาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและ
มีความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาที่ร่วมกันกาหนดไว้ให้ผเู้ รียนได้สบื ค้น สารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้วย
ตนเอง
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4. ผู้เรียนศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาจาแนกชนิดและวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐาน พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้แต่ง/ผู้เขียน แหล่งที่มา วันเวลา และ
สาระข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
ขั้ นที่ 3 การวิ เคราะห์ ตี ความข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสาเหตุ และผลกระทบด้ วยบริ บทและมุ มมองทาง
ประวัติศาสตร์ (Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical Perspectives and Context)
1. ผู้สอนแนะนาแนวทางในการวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อค้นพบที่ได้จากการตีความมาอธิบาย/เปรียบเทียบสาเหตุ
และผลสืบเนื่องของเรื่องราวเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบทและมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ จากความสอดคล้อง
ของข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ศึกษาอ้างอิง
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูลหลักฐานต่างๆ
5. ผู้สอนแนะนาข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และแนะแนวทางในการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สาระข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นประเด็นสาระสาคัญที่จะใช้ศึกษาในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติ ศาสตร์ท้องถิ่น (Synthesis and
Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
1. ผู้เรียน สังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญจากที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจาก
ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาตามหัวข้อหรือประเด็นคาถาม
ที่ร่วมกันกาหนดไว้
3. ผู้สอนแนะแนวทางการสังเคราะห์ การกาหนดโครงเรื่อง และการเรียบเรียงเนื้อหาสาระเพื่อการ
นาเสนอในรูปแบบต่างๆ
4. ผู้เรียนกาหนดโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้ตั้งประเด็นคาถามไว้ร่วมกัน และสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่ได้ เพื่อเรียบเรียงและนาเสนอเป็นองค์ความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
การเตรียมความพร้อมก่อนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูหรือผู้สอนต้องทาความเข้าใจ
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องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียมยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย
เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักการตอบสนอง ระบบสังคม
และสิ่งสนับสนุน ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ (ฉบับร่าง) ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการทบทวนความรู้เดิม และการ
สารวจ รวบรวม ข้อมูลหลักฐานใหม่จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วเกิดความสงสัยในข้อมูล
หลักฐานและนาไปสู่การวิพากษ์และตรวจสอบถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูลหลักฐาน การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์
ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติการศึกษาตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นผู้แนะนาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ แนะแนวทางในการศึกษา
และให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ระบบสังคม
ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็น
แหล่งในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ในการนามาใช้ประโยชน์เพื่อทาความเข้าใจถึง
ความเป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสืบเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตรของเนื้อหา
สาระหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
ระบบสนับสนุน
ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้
ใหม่ๆ การจัดเตรียมสื่อการสอน อันได้แก่ การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อ มูลและ
แหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษา
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เรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
การใช้แหล่งเรียนรู้และการมีระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (ฉบับร่าง)
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2.2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญาทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี การจัดการ
เรียนรู้ องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะการนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้
ตรวจสอบคุณภาพ และความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ มาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้าง
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย ฯ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้
2.2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/เหมาะสมเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
1) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตร และการสอนสังคมศึกษา 2 คน ด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1
คน พบว่าผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ในภาพรวมนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, S.D. = 0.16)
ตารางที่ 3 ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (โดยผู้เชี่ยวชาญ)
รายละเอียด
1. สภาพบริบททางการศึกษา และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
4. องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ
6. ขั้นตอนของรูปแบบฯสอดคล้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในการเป็นแหล่งสารวจข้อมูลหลักฐานที่ใช้ใน
การศึกษา
7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตาม
วัตถุประสงค์
รวม

̅
X

S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.20

6.94

มาก

2

4.20

6.94

มาก

2

4.40
4.00
4.20

6.07
4.95
4.60

มาก
มาก
มาก

1
5
2

3.80

6.94

มาก

7

4.00

4.95

มาก

5

4.11

0.16

มาก
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2) การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ซึ่ง
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ไม่มีข้อใดมีค่าระดับต่ากว่าเกณฑ์ คือ ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า 1 แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเพื่อให้ได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
2.1) ปรั บ กระบวนการขั้ น ตอนในรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ส อดคล้ องและสะท้อนถึงการนาแนวคิด ทฤษฎีสรรค์นิยม การวิจัย และ
สืบสวนทางประวัติศาสตร์ และให้แสดงออกถึงการปฏิบัติงานที่ออกมาเป็นผลงาน หรือชิ้นงานที่แสดง
ถึงพัฒนาการของการคิดทางประวัติศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ หรือการทางาน
ของนักประวัติศาสตร์ด้วย ผู้วิจัยจึงได้ปรับขั้นตอนของรูปแบบ ฯ ในขั้นที่ 1 และ 2 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เดิม การศึกษาข้อมูลและคาถามทางประวัติศาสตร์
เป็น การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นและวิเคราะห์คาถามทาง
ประวัติศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 เดิม การสารวจรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เป็น การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลหลักฐาน
นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมการอธิบายในส่วนของหลักการและวัตถุประสงค์ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม
และสิ่งสนับสนุนในภาพโมเดลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ด้วย
2.2) ปรับเพิ่มขั้น ตอนและรายละเอียดการดาเนินการในการจัด การ
เรียนรู้ตามขั้นตอนที่เน้นการสืบค้น และการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (รายละเอียดหน้า 160-161)
นอกจากนั้นจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัยได้ปรับและเพิ่มเติมการอธิบายในส่วนของหลักการและวัตถุประสงค์ หลักการตอบสนอง ระบบ
สังคม และสิ่งสนับสนุนในภาพโมเดลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ และยังได้
ปรับเพิ่มขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินการในการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่เน้นการสืบค้น และ
การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (รายละเอียดหน้า 159-163) จากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
จึ ง น าไปสู่ การออกแบบและพัฒ นาเป็นกระบวนการจัด การเรียนรู้ ป ระวัติ ศาสตร์ท้ อ งถิ่น ฯ ด้ว ย
(ฉบับที่นาไปทดลองใช้) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ หลักการและ
วัตถุประสงค์ กระบวนการ และเงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้ ดังนี้
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หลักการและวัตถุประสงค์
1. หลักการ
ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ภาคผนวกตารางที่ 4) แล้วนาสาระสาคัญนั้นมาสังเคราะห์
เป็นหลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ (ภาคผนวกตารางที่ 5) จากนั้นนาหลักการ
ของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ มาสังเคราะห์และสรุปเป็นหลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ (ภาคผนวกตารางที่ 6) ซึ่งจากกระบวนการขั้นตอนข้างต้น
สรุปเป็นหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ได้ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1.1 การจั ดการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ท้ องถิ่น ผู้ ส อนควรให้ ผู้ เรี ยนได้ฝึ ก การ
ตั้งประเด็นคาถาม กาหนดหัวข้อ และได้ฝึกการอ่าน การเรียนรู้ภาษา และสิ่งที่ปรากฏจากข้อมูล
หลักฐาน และการเรียงลาดับเวลาตามยุคสมัย คิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ เพื่อการสารวจ และค้นหา
คาตอบมาอธิบาย และสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันจากความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตามความสนใจ
และผู้เรียนเป็นผู้กระทาด้วยตนเอง
1.2 การศึ ก ษาข้ อ มู ล หลั ก ฐานและการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ อั น หลากหลาย
ทางประวัติศาสตร์ โดยครูเป็นผู้จั ดเตรียม และแนะนาแนวทางการศึกษาข้อมูล จากแหล่งเรี ยนรู้
ที่สอดคล้องกับการกาหนดประเด็นปั ญหา โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นที่มีทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้
สืบค้น สารวจ รวบรวม วิเคราะห์จัดจาแนกชนิด และตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
หลักฐานต่างๆ ที่สอดคล้องกันก่อนการนาข้อสารสนเทศไปใช้
1.3 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ ตีความ ข้อสารสนเทศ
จากข้อมูลหลักฐาน ให้ผู้เรียนตีความหมายตามลายลักษณ์อักษร และความหมายโดยนัยที่ซ่อนอยู่ แล้วอธิบายเรื่องราว
เหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบทและมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ โดยอธิบายความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และสภาพแวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อการกระทาอันหลากหลายของบุคคล และการดาเนินชีวิตในอดีตจากข้อมูล
หลักฐานที่สอดคล้องกัน
1.4 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์กันของปัจจัยสาเหตุและผลสืบเนื่องของ
เหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลจากหลักฐาน
1.5 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติ ศาสตร์จากการ
สารวจ สืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่เป็นการท้าทายความสามารถที่ผู้เรียนกระทาได้ด้วยตนเอง
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หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ทั้ง 5 ข้อดังกล่าว
สรุปได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนเป็น
ผู้กระทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และความรู้จากการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย ควบคู่กับการมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และหลั ก ฐานจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์
ได้วิพากษ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานก่อนการนาข้อสารสนเทศนั้นไปวิเคราะห์
ตี ค วาม และสรุ ป สั ง เคราะห์ แ ล้ ว สร้ า งเป็ น เนื้ อ หาองค์ ค วามรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ได้ และ
มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วย
1. การคิ ด ตามล าดั บ เวลาในความต่ อ เนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ (Chronological Thinking in Historical Change and Continuity)
2. การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
(Using Historical Sources and Claiming-Evidence Connection)
3. การวิเคราะห์ ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติ ศาสตร์
(Analysis Interpretation and Take Understanding in Historical Context and Perspectives)
4. การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (Analysis in
Historical Issues of Causality and Consequence)
2. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ของการเรียนรู้แนวคิด และสาระเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก
นาไปสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้นาผล
จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาพัฒนาเป็น
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ จากนั้นจึงได้ศึกษาวิเคราะห์และนา
เทคนิค และวิธีสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ หรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว (ภาคผนวกตารางที่ 7 และ
8) ได้นามากาหนดเป็นกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สาหรับครูสังคมศึกษา (SSAS Model) ที่สะท้อนบทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน และมีเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
(Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
1. ผู้เรียนศึกษาเอกสาร บทความทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้เบื้องต้น แล้ว
สรุปความเกี่ยวกับสาระสาคัญ โดยการอธิบายเชื่อมโยงข้อมูลและการอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม และผู้สอนยกตัวอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
รวมทั้งการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยที่สอดคล้องกับหัวข้อของแผนในการจัดการเรียนรู้
3. ผู้ เรี ยนตอบค าถาม และอภิ ปรายความรู้ เก่ า/ใหม่ เกี่ ยวกั บเนื้ อหาเรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ตามหัวข้อที่ศึกษา
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย และสรุปประเด็นสาระความรู้จากการศึกษาเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องราวที่ศึกษา แล้วร่วมกันเสนอและกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ที่
จะใช้ประกอบการศึกษาและสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ขั้นที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน (Survey and Collecting Data from Historical Learning and Checking Fact of
Evidences)
1. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนบรรยายประกอบการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
และใช้คาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วนา
ประเด็นคาถามที่ร่วมกันกาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการกาหนดหัวข้อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกั บประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นร่วมกัน
3. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในประเด็นเรื่องราวที่
ศึกษา โดยผู้สอนแนะนาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และมีความสัมพันธ์กับประเด็น
ปัญหาที่ร่วมกันกาหนดไว้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น สารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาจาแนกชนิดและวิเคราะห์เนื้อหา
ตรวจสอบประเมินความน่ าเชื่อถือของข้อมูลจากหลั กฐาน เพื่อจัดหมวดหมู่ และลาดับเนื้อหาตามระยะเวลา
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้แต่ง/ผู้เขียน แหล่งที่มา วันเวลา และสาระข้อมูลที่ได้จากหลักฐานในตารางที่ 1 ตาราง
การสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตีความหลักฐานในการสรุปสาระสาคัญที่ได้จากหลักฐานต่างๆ
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ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตีความข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ (Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical Perspectives and Context)
1. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากแหล่ง
เรี ยนรู้ ทางประวัติศาสตร์ และผู้ สอนนะนาเพิ่มเติมเรื่องการสื บค้นข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์
2. ผู้ เรี ยนร่ วมกั นวิ เคราะห์ และเชื่ อมโยงข้ อค้ นพบที่ ได้ จากการตี ความมาอธิ บาย/
เปรียบเทียบสาเหตุและผลสืบเนื่องของเรื่องราวเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบท และมีมุมมองทางประวัติศาสตร์
โดยการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูลหลักฐานต่างๆ ในตาราง
ที่ 2 ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญและการกาหนดโครงเรื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้
4. ผู้สอนแนะนาข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และแนะแนวทางในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์สาระข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นประเด็นสาระสาคัญที่จะใช้ศึกษาในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Synthesis
and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
1. ผู้ เรี ยน สั งเคราะห์ ประเด็ นสาระส าคั ญจากที่ ได้ ร่ วมกั นวิ เคราะห์ และตี ความข้ อ
สารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาตามหัวข้อหรื อ
ประเด็นคาถามที่ร่วมกันกาหนดไว้ และผู้สอนแนะแนวทางการสังเคราะห์ การกาหนด โครงเรื่อง และการเรียบเรียง
เนื้อหาสาระเพื่อการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
3. ผู้เรียนกาหนดโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้ตั้งประเด็นคาถามไว้ร่วมกัน และ
สังเคราะห์เนื้อหาสาระที่ได้ เพื่อเรียบเรียงและนาเสนอเป็นองค์ความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
การเตรียมความพร้อมก่อนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์สาหรับ ครูสังคมศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูหรือผู้สอนต้องทาความ
เข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียม
ยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการ
จัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย
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เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และสิ่ง
สนับสนุน ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแนะนาของผู้สอน และการได้
ศึกษาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการทบทวนความรู้เดิมและการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่ จาก
แหล่ งเรี ยนรู้ ทางประวั ติ ศาสตร์ แล้ วเกิดความสงสั ยในข้ อมูลหลั กฐานและนาไปสู่ การวิ พากษ์ และ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูลหลักฐาน การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ เป็นเนื้อหา
สาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นผู้
แนะน าข้ อมู ลและแหล่ งเรี ยนรู้ แนะแนวทางในการศึ กษาและให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลั บ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระบบสั งคม ความร่ ว มมื อ กั นระหว่ างผู้ เรี ยน ผู้ สอน และภาคส่ ว นต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่ อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแหล่ง
ในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ในการนามาใช้ประโยชน์ เพื่อ ทาความเข้าใจถึงความ
เป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสืบเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมี พลวัตรของเนื้อหาสาระหรือ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนการ
สืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ๆ การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ อันได้แก่ การ
จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานเพื่อการกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษาเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้
ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ และสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง โดยการใช้แหล่ งเรียนรู้ ทางประวั ติ ศาสตร์ และการมี
ระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ิศาสตร์เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติไป
หลักการ การจัดการเรียนรู้ประวักระบวนการคิ
ติศาสตร์ท้องถิด่นทางประวั
อย่างเป็นตระบบ
ตามขั้นตอน โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห์ ตีความข้อมูลจากหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ทาให้เกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์

หลักการตอบสนอง
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
การแนะนาของผู้สอน และการได้
ศึกษาร่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและ
การศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์

ระบบสังคม
ความร่วมมือกันระหว่างผูเ้ รียน
ผู้สอน และภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์
ที่หลากหลากหลาย

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนการ
สืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

แผนภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (ฉบับที่นาไปทดลองใช้)
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีการวัดและประเมิน
ผลดังต่อไปนี้
2.1 ศึ ก ษากระบวนการคิ ด ทางประวั ติศ าสตร์ ข องผู้ เรี ย นในระหว่างและหลั ง การใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.2 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์
2.3 ศึ ก ษาส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ของผู้ เ รี ย นหลั ง การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.1 ศึ ก ษากระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องผู้ เ รี ย นในระหว่ า ง และหลั ง การ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ฯ โดยศึกษา
จากความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่ได้มาโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดหลัก
อันประกอบด้วยลักษณะต่างๆ หรือที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของการคิดทางประวัติศาสตร์ อันจะเป็น
พื้นฐานแนวความคิดและน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แบบประเมิน
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในภาพรวม
ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผลการประเมิน
และพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการ
̅
S.D.
ระดับ
X
คิดทางประวัติศาสตร์
1.การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่อง
3.00
0.00
มาก
และความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
2.การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิง
2.75
0.35
มาก
หลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
3.การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจ
2.42
0.59
ปานกลาง
บริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
4.การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผล
2.95
0.08
มาก
สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
ภาพรวม

2.78

0.26

ลาดับ
1
3
4
2

มาก

ตารางที่ 4 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนระหว่าง และ
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ในภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ในระดับมาก ซึ่งผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์หลังการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลาดับที่ 1 ในเรื่องการคิดตามลาดับเวลาในความ
ต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ (X = 3.00, S.D. = 0.00) ลาดับที่ 2 ในเรื่องการคิด
วิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (X = 2.95, S.D. = 0.08) ลาดับที่ 3 ใน
เรื่องการใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (X = 2.75, S.D. =
0.35) และลาดับที่ 4 ในเรื่องการวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
(X = 2.42, S.D.= 0.59)
ทั้งนี้ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ตามพฤติกรรมที่แสดงออกและ
ประเมิน ได้จ ากการปฏิบั ติในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 5 เรื่อง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ แบ่งการประเมินผลความสามารถของผู้เรียน
ในกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็น 2 ระยะ และได้ผลดังนี้ ระยะที่ 1 ค่าเฉลี่ย X = 2.60, S.D.
= 0.45 และ ระยะที่ 2 ค่าเฉลี่ย X = 2.96, S.D. = 0.08 แสดงในตารางที่ 5 และแผนภาพที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ตามพฤติกรรมที่แสดงออกจากการปฏิบัติในการศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ระยะ

รายการ
1.การคิด
ตามลาดับเวลา ฯ
2. การใช้
แหล่งข้อมูลและ
อ้างอิงหลักฐาน ฯ
3. การตีความ
และเข้าใจบริบท ฯ
4.การวิเคราะห์
ประเด็นสาเหตุ ฯ
โดยรวม

คะแนน
เต็ม

ระยะที่ 1
X

ระหว่างเรียนรู้
ความหมาย
ระยะที่ 2

S.D.

X

ความหมาย

ความหมาย

S.D

3

3.00 0.00

มาก

3.00 0.00

มาก

มาก

3

2.50 0.44

มาก

3.00 0.00

มาก

มาก

3

2.00 0.00 ปานกลาง 2.84 0.23

มาก

มาก

3

2.89 0.10

มาก

3.00 0.00

มาก

มาก

2.60 0.45

มาก

2.96 0.08

มาก

มาก

รายการที่ 1 การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 2 การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 3 การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 4 การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
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ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

แผนภาพที่ 5 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ตามพฤติกรรมที่แสดงออกจากการ
ปฏิบัติในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ระยะ

2.2 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้ เรียนในรายวิชา
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้ผลการทดสอบ
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลคะแนนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
̅
X
ผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม
df
S.D.
ก่อนเรียน
หลังเรียน

20
20

12.13
17.74

1.61
2.42

35

t

Sig

-14.14

0.00

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อนเรี ย นและหลั งเรี ย นโดยใช้รูป แบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ พบว่า ผู้ เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (̅X
= 17.74, S.D. = 2.42) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X̅ = 12.13, S.D. = 1.61) ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2
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2.3 ศึกษาสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของครูสั งคมศึกษาหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยศึกษาจากผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่ได้ค้นคว้าในหัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ตามที่ตนสนใจ
2.3.1 ผลการประเมินสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการประเมิ น ส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ของผู้ เ รี ย นหลั ง การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ
รายละเอียดการประเมิน
1. ตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก
หวงแหนและธารงไว้ให้มีสืบไป
2. ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดง
อัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
3. ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
4. ต้องการคงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจาก
รากเหง้าความเป็นมา
5. ต้องการเก็บรักษาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
อัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
6. ต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
7. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง
8. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามัคคีในท้องถิ่น
9. ต้องการให้เรื่องราวที่แสดงถึงรากเหง้าความเป็นมา
เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีงามในท้องถิ่น
10. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นใน
ปัจจุบัน
รวมทั้งหมด

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับ

4.22

0.59

มาก

10

4.31

0.62

มาก

9

4.53

0.65

มากที่สุด

7

4.58

0.55

มากที่สุด

3

4.56

0.56

มากที่สุด

4

4.56

0.56

มากที่สุด

4

4.61

0.49

มากที่สุด

2

4.56

0.61

มากที่สุด

4

4.50

0.61

มาก

8

4.75

0.50

มากที่สุด

1

4.52

0.57

มากที่สุด
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินส านึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้ เรียนหลั งการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ พบว่า ผู้เรียนมีสานึกรักษ์ท้องถิ่นในระดับมากที่สุด ซึ่งสานึก
รักษ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการประเมินตนเองของผู้เรียน มีดังนี้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่
ลาดับที่ 1 (ข้อที่ 10) เรื่อง ความต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาไปสู่
การประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นในปัจจุบัน (X = 4.75, S.D. = 0.50)
ลาดับที่ 2 (ข้อ 7) เรื่อง ความต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อให้เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง (X = 4.61, S.D.= 0.49)
ลาดับที่ 3 (ข้อ 4) เรื่อง ความต้องการคงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจากรากเหง้า
ความเป็นมา (X = 4.58, S.D. = 0.55)
และรายการที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับที่ 8 (ข้อ 9) เรื่อง ความ
ต้องการให้เรื่องราวที่แสดงถึงรากเหง้าความเป็นมาเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีงามในท้องถิ่น (X =
4.50, S.D. = 0.61)
ลาดับที่ 9 (ข้อ 2) เรื่อง ความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดงอัตลั กษณ์
ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม (X = 4.31, S.D. = 0.62)
ลาดับที่ 10 (ข้อ 1) เรื่อง ความตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก
หวงแหน และธารงไว้ให้มีสืบไป (X = 4.22, S.D. = 0.59)
2.4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ รูปแบบการจัด การเรีย นรู้ประวั ติศ าสตร์
ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์
ที่พัฒนาขึ้น แสดงในตารางที่ 8

170
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูสังคมศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู
รายละเอียดการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีทักษะการอ่าน และการ
พิจารณาข้อมูลหลักฐาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของเหตุการณ์ตามยุคสมัยและเป็นลาดับเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สารวจ สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิพากษ์หลักฐาน หรือ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนนาข้อมูลไปใช้
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบาย
ความหมายจากข้อมูลหลักฐาน
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบาย
โดยตระหนักถึงบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุ
และผลสืบเนื่องจากความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากการสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ได้
10. เนื้อหา และกรณีศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษา
11. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และไปศึกษายังแหล่ง
เรียนรู้
12. นักศึกษามีความสนใจในการตั้งคาถาม
การอภิปรายร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรม
13. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน
14. นักศึกษาประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองใน
รูปแบบที่หลากหลาย
15. นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจาก
การปฏิบัติกิจกรรม
รวมทั้งหมด

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลาดับ

4.33

0.53

มาก

13

4.69

0.47

มากที่สุด

2

4.47

0.61

มาก

8

4.64

0.64

มากที่สุด

3

4.44

0.56

มาก

10

4.56

0.56

มากที่สุด

5

4.56

0.50

มากที่สุด

5

4.50

0.51

มาก

7

4.75

0.50

มากที่สุด

1

4.47

0.56

มาก

8

4.58

0.55

มากที่สุด

4

4.11

0.67

มาก

15

4.39

0.64

มาก

12

4.31

0.58

มาก

14

4.44

0.50

มาก

10

4.48

0.56

มาก
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ตารางที่ 8 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย นต่ อรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ฯ ในระดับมาก ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ ฯ ดังนี้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่
ลาดับที่ 1 (ข้อ 9) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ได้ (X = 4.75, S.D. = 0.5)
ลาดับที่ 2 (ข้อ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้มีทักษะการอ่าน และการพิจารณา
ข้อมูลหลักฐาน (X = 4.69, S.D. = 0.47)
ลาดับที่ 3 (ข้อ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สารวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่ ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ (X = 4.64, S.D. = 0.64)
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับที่ 13 (ข้อ 1) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย (X = 4.33, S.D. = 0.53)
ลาดับที่ 14 (ข้อ 14) นักศึกษาประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบที่
หลากหลาย (X = 4.31, S.D. = 0.58)
ลาดับที่ 15 (ข้อ 12) นักศึกษามีความสนใจในการตั้งคาถาม การอภิปรายร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรม (X = 4.11, S.D. = 0.67)
นอกจากนี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้เรียนในการทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์นั้น พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจจากความรู้ที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งได้เกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้าน
การวิเคราะห์ ตีความจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันหลากหลายที่ ได้ศึกษา และรวบรวม
มาได้ก่อนการนามาสังเคราะห์เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง ตามตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพ
ดังนี้
“จากวิชานี้มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ช่วยจัดระบบความคิดของ
นักศึกษาในการแสวงหาความรู้ได้อย่างดี ทั้งด้านลาดับเวลาของเหตุการณ์ การค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบหาหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ การรู้ถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น ก่อนการเรียนรายวิชานี้กระบวนการคิดเกี่ยวกับวิชา
ประวัติศาสตร์และวิชาอื่นๆ ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร แต่การทาตามกระบวนการเรียนการสอนช่วยให้
มีความรู้และเข้าใจอย่างเป็นระบบได้มากยิ่งขึ้น” ผู้เรียนคนที่ 1
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“จากการเรียนวิชานี้ ทาให้เราได้เข้าใจถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่าควร
จะศึ ก ษาจากหลั ก ฐานที่ ค้ น พบอะไรบ้ า ง การไล่ ล าดั บ เวลาของเหตุ ก ารณ์ จ ะท าให้ เ ราเ ข้ า ใจ
ประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น หลักฐานที่ค้นพบนั้นอยู่ในสมัยใด และได้นาหลักฐานมาเปรียบเทียบช่วงเวลา
ของเหตุ ก ารณ์ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รู้ จั ก การตี ค วามจากหลั ก ฐานที่ ค้ น พบว่ า ในสมั ย นั้ น ๆ เกิ ด เหตุ ก ารณ์
วิวัฒนาการอะไรบ้าง ซึ่งสามารถนามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ว่าคนเรามีพัฒ นาการอย่างไร และ
การศึกษาประวัติศาสตร์ได้มีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ สมัยก่อนเมื่อพบหลักฐานชิ้นหนึ่งก็จะ
ตีความเลยว่าสมัยนั้นเป็นอย่างไร แต่หลังจากได้ศึกษาแล้ว ก็จะต้องนาหลักฐานหลายชิ้นมาตีความ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น” ผู้เรียนคนที่ 2
“จากการที่ได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทาให้ได้รับแนวคิดวิธีการใหม่ๆ
ที่จะใช้ในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ จากเดิมที่เราเรียนแต่ท่องตาราไปตามที่อาจารย์สอน แต่ในวิชา
นี้ เราได้มีวิธีการศึกษาในรู ป แบบที่แตกต่างไปจากเดิม เราสามารถศึกษาด้ว ยตนเอง สามารถหา
แหล่งข้อมูลความรู้ที่กว้างมากขึ้นจากในห้องเรียน รู้จักวิเคราะห์หลักฐานไม่มองผ่าน หรือตีความ
หลักฐานเพียงผิวเผิน มองประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ ไม่เชื่อเพียงคาสอนจากในห้องเรียนเท่านั้น
อยากที่จะรู้โดยการหาแหล่งหลักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น” ผู้เรียนคนที่ 3
“ผมคิดว่ารายวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อตนเองเป็น
อย่างมากเพราะความรู้ ที่ได้รั บจากอาจารย์ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติห รื อ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทาให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเป็นระบบ แบบแผนชัดเจน
โดยเฉพาะขึ้ น ในการรวบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐาน แต่ ก่ อ นการรวบรวมหลั ก ฐานไม่ เ ป็ น ระบบ ไม่ มี
การจัดหมวดหมู่และลาดับเวลา แต่เมื่อได้เรียนในรายวิชานี้แล้วทาให้ผมเกิดทักษะการรวบรวมข้อมูล
หลั กฐานทางประวัติศาสตร์ มากขึ้น ทาให้ การศึกษาประวัติศาสตร์แบบแผน เริ่มรัก และสนุกกับ
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์” ผู้เรียนคนที่ 4
“เป็ นการเรี ยนรู้ วิ ธี การทางประวั ติ ศาสตร์ ที่ ดี ช่ วยเสริ มสร้ างทั กษะเกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ทั้งข้อมูลเก่าที่มีมานานหรือการสร้างความรู้ใหม่จากการตั้งคาถาม อีกทั้งยังสอนให้ มอง
ประวัติศาสตร์อย่างกลางๆ ไม่ตีความโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงก่อน และสอนให้สรุปประวัติศาสตร์ที่แท้จริง
จากหลักฐานที่พบ เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูและการใช้ชีวิตประจาวันในอนาคต” ผู้เรียนคนที่ 5
ส่วนผลความพึงพอใจลาดับต่าสุด คือ ด้านด้านบรรยากาศและระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ (X = 4.36, S.D. = 0.62 และ ร้อยละ 87.2) ซึ่งได้ผลความพึงพอใจ 3 ลาดับ ได้แก่
ข้อ 11 นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ (X = 4.58, S.D. = 0.55 และ
ร้ อยละ 91.6) ข้อ 13 นั กศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรี ย น
(X = 4.39, S.D. = 0.64 และ ร้ อยละ 87.8) และข้อ 12 นักศึกษามีความสนใจในการตั้ง ค าถาม
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การอภิปรายร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรม (X = 4.11, S.D. = 0.67 และ ร้อยละ 82.2) เนื่องจาก
การศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะขั้นตอนการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์
ตีความนั้นต้องใช้เวลาและบางหัวข้อหรือประเด็นของหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนต้องไปศึกษายัง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดจนไปยังในชุมชน ทาให้มีข้อจากัดด้านเวลา ตลอดจนระยะเวลาใน
การเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทาให้การนาเสนอและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นข้อจากัดอีกประการหนึ่ง
2.5 ผลการออกแบบและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
เมื่อได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ไปทดลองใช้ พบว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เมื่อได้ดาเนินการไปตามลาดับขั้นตอน สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีการคิด
บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายต่าง ๆ และการสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประเด็นเรื่องหลักฐาน ขอบเขต
และวิธีการศึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ ก่อนการนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์นั้น ผู้สอนควรแนะนา
การตีความที่ต้องพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของหลักฐานในด้านผู้บันทึกหลักฐานเวลา และ
สถานที่ที่เกิดเรื่องราวขึ้น ตลอดจนควรแนะนาแหล่งเรียนรู้และการใช้ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ที่
หลากหลายในการพิจารณาถึงบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัยในเรื่องราวเหตุการณที่ศึกษา
ด้วย ดังนั้น เมื่อได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ
ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงรูปแบบในส่วนของเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ในส่วน หลักการตอบสนอง
ระบบสั งคม และสิ่ งสนั บสนุ น ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบส าคั ญที่ ช่ วยให้ การส่ งเสริ ม กระบวนการคิ ดทาง
ประวัติศาสตร์ และทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นจากการ
ได้ทราบวิธีการศึกษา การใช้ข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ และการ
สื บสวนทางประวัติศาสตร์ ที่เสมือนเป็นการนาวิธีการทางานของนักประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
โดยเฉพาะการอ่านข้อมูลหลักฐานอย่างพินิจพิเคราะห์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย
ซึงในส่วนเงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้ ได้ปรับปรุงแก้ ดังนี้
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เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ (เดิม) ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และ
สิ่งสนับสนุน ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแนะนาของผู้สอน และการได้
ศึกษาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการทบทวนความรู้เดิมและการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่จาก
แหล่ งเรี ยนรู้ ทางประวั ติ ศาสตร์ แล้ วเกิดความสงสั ยในข้ อมูลหลั กฐานและนาไปสู่ การวิ พากษ์ และ
ตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูลหลักฐาน การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหา
สาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นผู้
แนะน าข้ อมู ลและแหล่ งเรี ยนรู้ แนะแนวทางในการศึ กษาและให้ ข้ อมู ลย้ อนกลั บ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระบบสั งคม ความร่ ว มมื อ กั นระหว่ างผู้ เรี ยน ผู้ สอน และภาคส่ ว นต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแหล่ง
ในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ในการนามาใช้ประโยชน์เพื่อ ทาความเข้าใจถึงความ
เป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสืบเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมี พลวัตรของเนื้อหาสาระหรือ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนการ
สืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ๆ การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ อันได้แก่ การ
จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูล
หลักฐานเพื่อการกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษาเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้
ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้ และสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง โดยการใช้แหล่ งเรียนรู้ ทางประวั ติ ศาสตร์ และการมี
ระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม
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เงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้ (ฉบับสมบูรณ์)
การเตรียมความพร้อมก่อนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู้ ทางประวั ติ ศาสตร์ เพื่ อพั ฒนาความรู้ ความเข้ าใจในประวั ติศาสตร์ ท้ องถิ่ น และกระบวนการคิ ดทาง
ประวัติศาสตร์สาหรับครูสังคมศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ครูหรือผู้สอนต้องทาความเข้าใจองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียมยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย
เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ (ฉบับสมบูรณ์) ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบสังคม และ
สิ่งสนับสนุน ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และได้ศึกษาร่วมกันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการ
ทบทวนความรู้เดิมและการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วเกิดความ
สงสัยในข้อมูลหลักฐานและนาไปสู่การวิพากษ์และตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูลหลักฐาน การ
กระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการ
สร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็น
ผู้แนะนาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ แนะแนวทางในการศึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระบบสังคม ความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ
ในการน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อ ทาความเข้าใจถึงความเป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสื บเนื่อง และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมี พลวัตรของเนื้อหาสาระหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่ และ
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่ เป็นการทบทวนความรู้เดิม และ
กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ ๆ ในการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน ได้แก่ การจัดเตรียมสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาสารวจ รวบรวม
ข้อมูลหลักฐาน การกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษาเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้ นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการมีระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์)
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ตอนที่ 3 ขยายผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3.1 ศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ข องผู้ เรียนในระหว่าง และหลั งการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ฯ โดยศึกษาจาก
ความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่ได้มาโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดหลัก อัน
ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ หรือที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของการคิดทางประวัติศาสตร์ อันจะเป็น
พื้นฐานแนวความคิดและน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แบบประเมิน
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ แสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในภาพรวม
ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผลการประเมิน
และพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์

1.การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่อง
และความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
2.การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิง
หลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
3.การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจ
บริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
4.การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผล
สืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
ภาพรวม

𝐗

S.D.

ระดับ

ลาดับ

2.73

0.08

มาก

1

2.61

0.30

มาก

2

2.30

0.43

ปานกลาง

4

2.59

0.03

มาก

3

2.56

0.78

มาก

ตารางที่ 9 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนระหว่าง และ
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ในภาพรวม พบว่า ผู้เรียนมีกระบวนการ
คิดทางประวัติศาสตร์ในระดับมาก ซึ่งผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ หลังการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ลาดับที่ 1 ในเรื่องการคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่อง
และความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ (X = 2.73, S.D. = 0.08) ลาดับที่ 2 ในเรื่องการใช้แหล่งข้อมูลและการ
อ้างอิงหลั กฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (X = 2.61, S.D. = 0.30) ลาดับที่ 3 ในเรื่องการคิดวิเคราะห์
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ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (X = 2.59, S.D. = 0.03) และ ลาดับที่ 4 ในเรื่องการวิเคราะห์
ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ (X = 2.30, S.D. = 0.43)
ทั้งนี้ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ตามพฤติกรรมที่แสดงออกและ
ประเมิน ได้จ ากการปฏิบั ติในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 2 เรื่อง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้นาไปขยายผลนั้นแบ่งการประเมินผลความสามารถ
ของผู้ เรี ย นในกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็น 2 ระยะและได้ ผ ลดังนี้ ระยะที่ 1 ค่าเฉลี่ย
X = 2.42, S.D. = 0.30 และ ระยะที่ 2 ค่าเฉลี่ย X = 2.70, S.D. = 0.13 แสดงในตารางที่ 10 และ
แผนภาพที่ 6
ตางรางที่ 10 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนทั้ง 2 ระยะ
คะแนน
เต็ม

รายการ
1.การคิด
ตามลาดับเวลา ฯ
2.การใช้
แหล่งข้อมูลและ
อ้างอิงหลักฐาน ฯ
3.การตีความและ
เข้าใจบริบท ฯ
4.การวิเคราะห์
ประเด็นสาเหตุ ฯ
โดยรวม

ระยะที่ 1
X

S.D.

ระหว่างเรียนรู้
ระยะที่ 2

ความหมาย

X

S.D.

ความหมาย

ความหมาย

3

2.68 0.48

มาก

2.79

0.42

มาก

มาก

3

2.39 0.50

ปานกลาง

2.82

0.39

มาก

มาก

3

2.00 0.00

ปานกลาง

2.61

0.50

มาก

มาก

3

2.61 0.50

มาก

2.57

0.50

มาก

มาก

2.42 0.30

มาก

2.70

0.13

มาก

มาก

รายการที่ 1.การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 2.การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 3.การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
รายการที่ 4.การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
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ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

แผนภาพที่ 6 ผลการประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ตามพฤติกรรมที่แสดงออกจากการ
ปฏิบัติในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ระยะ
3.2 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้เรียน
ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้ผลการทดสอบ แสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลคะแนนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้ คะแนนเต็ม
df
X
S.D.
ก่อนเรียน
หลังเรียน

20
20

9.13
16.00

1.89
2.97

27

t

Sig

- 10.46

0.00

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อนเรี ย นและหลั งเรี ย นโดยใช้รูป แบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ พบว่า ผู้ เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
(X = 16.00, S.D. = 2.97) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 9.13, S.D. = 1.89) ตามลาดับ ซึ่ ง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
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3.3 ศึ ก ษาส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ของผู้ เ รี ย นหลั ง การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยศึกษาจากผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่ได้ค้นคว้าในหัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ตามที่ตนสนใจ
3.3.1 ผลการประเมินสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ แสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการประเมิ น ส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ของผู้ เ รี ยนหลั ง การใช้ รูป แบบการจั ด การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ
รายละเอียดการประเมิน
1. ตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก
หวงแหน และธารงไว้ให้มีสืบไป
2. ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
3. ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
4. ต้องการคงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจากรากเหง้าความ
เป็นมา
5. ต้องการเก็บรักษาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์
ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
6. ต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์
ท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
7. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง
8. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อให้เกิดความ
เข้มแข็ง สามัคคีในท้องถิ่น
9. ต้องการให้เรื่องราวที่แสดงถึงรากเหง้าความเป็นมาเป็นสิ่ง
สนับสนุนให้เกิดสิ่งดีงามในท้องถิ่น
10. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นใน
ปัจจุบัน
รวมทั้งหมด

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.33

0.48

มาก

6

4.38

0.49

มาก

5

4.67

0.48

มากที่สุด

1

4.25

0.68

มาก

8

4.33

0.70

มาก

6

4.42

0.58

มาก

3

4.50

0.51

มาก

2

4.17

0.76

มาก

10

4.42

0.58

มาก

3

4.21

0.78

มาก

9

4.37

0.61

มาก

ลาดับ

181

ตารางที่ 12 ผลการประเมินสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ พบว่า ผู้เรียนมีสานึกรักษ์ท้องถิ่นในระดับมาก ซึ่งสานึกรักษ์ท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นจากการประเมินตนเองของผู้เรียน มีดังนี้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ลาดับที่ 1 (ข้อที่ 3) เรื่อง ความตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
(X = 4.67, S.D. = 0.48)
ลาดับที่ 2 (ข้อ 7) เรื่อง ความต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อให้เกิด
ความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง (X = 4.50, S.D. = 0.51)
ลาดับที่ 3 (ข้อ 6) เรื่อง ความต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แ สดงอัตลักษณ์
ท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป (X = 4.42, S.D. = 0.58)
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับที่ 8 (ข้อ 4) เรื่อง ต้องการ
คงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจากรากเหง้าความเป็นมา (X = 4.25, S.D. = 0.68)
ลาดับที่ 9 (ข้อ 10) เรื่อง ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นในปัจจุบัน (X = 4.21, S.D. = 0.78)
ล าดับ ที่ 10 (ข้อ 8) ต้องการให้ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น ก่อ ให้ เกิด ความ
เข้มแข็ง สามัคคีในท้องถิ่น (X = 4.17, S.D. = 0.76)
3.4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น แสดงใน
ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ
รายละเอียดการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนและวิธกี ารที่หลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีทักษะการอ่าน และ
การพิจารณาข้อมูลหลักฐาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของเหตุการณ์ตามยุคสมัยและเป็นลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สารวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิพากษ์หลักฐาน หรือ
ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือก่อนนาข้อมูลไปใช้
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบาย
ความหมายจากข้อมูลหลักฐาน
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบายโดย
ตระหนักถึงบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุและผล
สืบเนื่องจากความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จาก
การสังเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์
ได้
10. เนื้อหา และกรณีศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
เรื่องที่ศึกษา
11. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้
12. นักศึกษามีความสนใจในการตั้งคาถาม การอภิปรายร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรม
13. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน
14. นักศึกษาประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
15. นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม
รวมทั้งหมด

X

S.D.

4.38

0.49

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.38

0.58

มาก

7

4.42

0.50

มาก

4

4.38

0.82

มาก

9

4.29

0.69

มาก

11

4.17

0.70

มาก

14

4.33

0.76

มาก

10

4.42

0.50

มาก

4

4.38

0.65

มาก

7

4.50

0.51

มาก

1

4.25

0.68

มาก

13

4.29

0.69

มาก

11

4.08

0.78

มาก

15

4.46

0.78

มาก

2

4.46

0.59

มาก

2

4.34

0.64

มาก

ลาดับ
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ตารางที่ 13 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนต่ อรู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
ในระดับมาก ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ ฯ ดังนี้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
ลาดับที่ 1 (ข้อ 10) เนื้อหา และกรณีศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึ กษา
(X = 4.50, S.D. = 0.51)
ล าดับ ที่ 2 (ข้อ 14) นั กศึกษาประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ ของตนเองในรูป แบบที่
หลากหลาย (X = 4.46, S.D. = 0.59)
ลาดับที่ 3 (ข้อ 15) นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการปฏิบัติ
กิจกรรม (X = 4.46, S.D. = 0.59)
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ลาดับที่ 13 (ข้อ 11) นักศึกษาปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน และไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ (X = 4.25, S.D. = 0.68)
ลาดับที่ 14 (ข้อ 6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบายความหมาย
จากข้อมูลหลักฐาน (X = 4.17, S.D. = 0.70)
ลาดับที่ 15 (ข้อ 13) นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
(X = 4.08, S.D. = 0.78)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่าง และหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
2.3 เพื่อศึกษาสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้ เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยมี
การพัฒนารูปแบบการจั ดการเรีย นรู้ให้ส อดคล้ องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่งชาติ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ศิลปากร และการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE
Model (Kruse, 2008: 1) รวมกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของJoyce and Weil
(2009) รวมทั้งเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methodology) การผสมผสานข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี Embeded Design ให้
184

185

ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุณภาพมีมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ (Creswell
and Clark, 2011: 67) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest Design (Campbell and Stanley, 1969:
171-246; Tuckman, 1999: 160) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการทดลอง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาผู้ เ รี ย น คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการสุ่มโดยใช้ชั้นปีในการลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ จานวน 36 คน โดยนักศึกษาต้องได้รับ
การศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยการใช้รูปแบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ผู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้ น ตอนของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1
การวิ จั ย (Research: R1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis: A) การศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐาน
ส าหรั บ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D1)
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I)
การทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การการเรี ย นรู้ และขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development: D2)
การประเมินผล (Evaluation: E) การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และการขยายผลรูปแบบการเรียนรู้ฯ ซึ่งการนาเสนอผลการวิจัย ขอนาเสนอโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่ นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (SSAS Model ) มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่
1. หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดย
ผู้เรียนเป็นผู้กระทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และความรู้จากการสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย ควบคู่กับการมีกระบวนการคิ ดทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และหลั ก ฐานจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานก่อนการนาข้อสารสนเทศ
นั้นไปวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเนื้อหาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วย 1) การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่อง
และการเปลี่ ย นแปลงทางประวั ติ ศ าสตร์ (Chronological Thinking in Historical Change and
Continuity) 2) การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (Using
Historical Sources and Claiming-Evidence Connection) 3) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ตี ค ว า ม แ ล ะ
ก า ร เ ข้ า ใ จ บ ริ บ ท แ ล ะ มุ ม ม อ ง ท า ง ป ร ะ วั ติ ส า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation and Take
Understanding in Historical Context and Perspectives) 4) การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุ และ
ผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ (Analysis in Historical Issues of Causality and Consequence )
2. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูล
ท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ (Study Local History Data
and Historical Issue Analysis Question) ขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน (Survey and Collecting Data
From Historical Learning and Checking Fact of Evidences) ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วาม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละผลกระทบด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis
Interpretation in Causality and Consequences by Historical Perspectives and Context)
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Synthesis and
Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
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4. เงื่อนไขการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ โดยครูหรือผู้สอนต้องทาความเข้าใจ
องค์ประกอบของรูป แบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียม
ยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้ง
การจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย ซึ่งองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 3
ด้าน คือ 1) หลักการตอบสนอง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และได้ศึกษาร่วมกันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 2) ระบบสังคม ความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
และภาคส่ ว นต่างๆ ที่เกี่ย วข้องในการสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ทางประวัติ ศาสต ร์ ที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 3) สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่ และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สรุปผล ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่าง และหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของผู้เรียนหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3. ผลการศึกษาส านึ กรักษ์ ท้ องถิ่น ของผู้ เรียน หลั งการใช้รูปแบบการจัดการเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมาก
5. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น หลั งเรี ย นสู งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และมี
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น มีสานึกรักษ์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
1. ผลการพัฒ นารู ป แบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ งเรียนรู้
ทางประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ (SSAS Model) ได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง เชิ งเนื้อหาเหมาะสมที่จ ะ
นาไปใช้ได้ เนื่องจากรูปแบบได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และมีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้นาวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีที่นักประวัติศาสตร์ ใช้ ใน
การศึกษาโดยการวิเคราะห์ ตีความข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ก่อนนามาสังเคราะห์แล้วสร้างเป็น
องค์ความรู้ หรือเนื้อหาสาระและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยเหล่านั้นมาพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ร่วมกับการนาขั้นตอนของการออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model (Kruse, 2008: 1) รวมกับแนวคิดและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของJoyce and Weil (2009) ทั้งเป็นการวิจัย และการพัฒนา (Research and
Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) การผสมผสาน
ข้อมูลใช้วิธี Embeded Design ให้ความสาคัญของข้อมูล 2 ประเภทไม่เท่ากัน ข้อมูลเชิงคุณภาพมี
มากกว่ า ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ (Creswell and Clark, 2011: 67) ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลในการพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) 4 ขั้น ตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
พื้ น ฐาน (Analysis: A) การศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D and D) การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ขั้ น ตอน ที่ 3 การวิ จั ย
(Research: R2) การน าไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การการเรียนรู้
ขั้น ตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) การประเมินและ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการขยายผลรูปแบบการเรียนรู้
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาหรือสภาพความต้องการจาเป็นใน
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และครูผู้สอน
รายวิชาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอน ได้รับวิทยฐานะไม่น้อยกว่า
ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3) และหรือมีผลงานได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
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ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้ และ
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของครูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการที่
คาดหวังหรือประเด็นเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว พบว่า
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มพุทธนิยม ทฤษฎีสรรค์นิยม และแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบนั้นสามารถนาหลักการที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ ได้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
วัตถุป ระสงค์ห ลั กข้อหนึ่ งของการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น และโดยเฉพาะประวัติศ าสตร์ท้องถิ่ น
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่าเป็นผู้รอรับความรู้จากกระบวนการเรียนรู้หรือสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่นามาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นั้นได้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของประวัติศาสตร์ อาทิ ทฤษฏีสรรค์นิยม ในส่วนแนวคิดของ Vygotsky เกี่ยวกับ
social constructivist นั้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นวิธีการใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ครู
เป็ น ศูน ย์ กลาง โดยจะต้องเป็ น รู ป แบบการเรียนรู้ที่ครูจะมีบทบาทน้อยลงในการสอน แต่จะเป็น
ผู้สนับสนุน และอานวยการให้ผู้เรียนเกิดการสืบค้นจากแหล่งชุมชนได้ (communities of inquiry)
(Jones, 2011: 178) ส่วน Bruner (1977: 31 อ้างใน Jones, 2011: 176) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักการศึกษา หรือวัตถุประสงค์ของวิชาประวัติศาสตร์ว่าได้ประยุกต์
แนวคิ ด ในการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ โดยจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ แ บบเดี ย วกั บ การค้ น คว้ า ของนั ก
ประวัติศาสตร์กับแหล่งข้อมูลจริง แล้วเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการแสวงหาจนได้
ความรู้นั้น
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ได้บรรลุผลในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดทางประวัติศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้นั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rae (2007) เรื่อง ผลของรูปแบบการสืบค้นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ต่อ
การคิดทางประวัติศาสตร์ และการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยของ ชัยรัตน์
โตศิล า (2555) เรื่ อง การพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานวิจัยของ Marino
(2012) เรื่อง เมืองกับการเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการคิดทางประวัติศาสตร์
ในเมืองนิวยอร์ก ที่ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอน และ
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปตามล าดั บ ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาความรู้ ใ นเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ และมีการคิดทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของการใช้คาถาม การวิเคราะห์ตีความ แปล
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ความหมายจากข้อมูลหลักฐาน และสรุปหรือสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่หรือความรู้ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของข้อมูลหลักฐานได้
2. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลการศึกษากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในระหว่างและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ พบว่าผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ระหว่าง
เรียนและหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 โดยศึกษาจากความสามารถในการคิด
ทางประวัติศาสตร์ ที่ได้มาโดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดหลัก อันประกอบด้วยลักษณะหรือ
ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของการคิดทางประวัติศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานแนวความคิดและนาไปสู่
ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ ได้แก่ 1) การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและ
การเปลี่ ย นแปลงทางประวั ติ ศ าสตร์ ( Chronological Thinking in Historical Change and
Continuity) 2) การใช้แหล่งข้อมูล และการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (Using
Historical Sources and Claiming-Evidence Connection) 3) การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจ
บริ บ ทและมุ ม มองทางประวั ติ ส าสตร์ ( Analysis Interpretation and Take Understanding in
Historical Context and Perspectives) 4) การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สาเหตุ แ ละผลสื บ เนื่ อ งทาง
ประวัติศาสตร์ (Analysis in Historical Issues of Causality and Consequence ) ทั้งนี้ เนื่องจาก
การคิดและกระบวบการคิดทางประวัติศาสตร์ที่ควรเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก คือ การคิด
ตามลาดับเวลาในความต่อเนื่ องและเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้
กาหนดขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (SSAS Model) เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และมีความรู้จากเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อน เพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ และ
เกิ ด การตั้ ง ประเด็ น ค าถามถึ ง สิ่ ง ที่ ยั ง ไม่ รู้ แ ละต้ อ งการสื บ ค้ น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น หลั ง จากผู้ วิ จั ย แจ้ ง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แล้วจึงถามคาถามที่เป็นการทบทวนความรู้เดิม และยกตัวอย่างเรื่องราว
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อกระตุ้นความสนใจ และข้อสงสัยที่สอดคล้องกับหัวข้อของการจัดการ
เรียนรู้ อาทิ หัวข้อตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ผู้สอนได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับนิยามความหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ และ
แนะนาความรู้ใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการบรรยาย และการใช้คาถามประกอบ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาบทความวิจัย และงานวิจัยที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ แล้วร่วมกันอภิปราย เปรียบเทียบ
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ความหมาย และลักษณะความเหมือน ความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น หลังจากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึก ษาข้อมูล
เบื้องต้นที่ผู้สอนจัดเตรียมให้เกี่ยวกับความหมายของประวัติ ศาสตร์และประวัติศาตท้องถิ่นแล้ว จึง
ร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ที่ ได้ จ ากสาระส าคัญ เพื่อกาหนดประเด็น คาถามทางประวั ติ ศาสตร์ ที่ จ ะใช้
ประกอบการเรี ย นรู้ ในครั้ งต่อ ไป (2 ชั่ว โมง) ซึ่งในขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้ อมูล จากเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้เรียนได้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ (Close Reading) ซึ่ง
การอ่านหลักฐานอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งแหล่งข้อมูลชั้นต้นและชั้นรองนั้น ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ไปตามลาดับขั้นตอนจากการแนะนายุทธวิธีการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความข้อสารสนเทศบน
พื้นฐานข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล และหลักฐาน ได้แก่ การพิจารณาหัวข้อ หรือชื่อเรื่อง ซึ่งเสมือน
เป็นคาถามที่ช่วยให้รู้ว่าต้องมองหา หรือสืบค้นข้อมูลใดต่อไป แล้วจึงดาเนินการต่อไป โดยมีข้อคาถาม
เหล่านี้เป็นเครื่องมือช่วยในการตั้งคาถามกับหลักฐานในการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และช่วยให้การ
วิเคราะห์ ตีความข้อมูลจากหลักฐานทาได้เป็นลาดับขั้นตอนที่ง่ายต่อความเข้าใจและการปฏิบัติยิ่งขึ้น
ได้ แ ก่ 1) การประเมิ น เอกสารที่ ต้ อ งเริ่ มจากการรู้ช นิ ดของเอกสารว่ าเป็น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ช นิด ใด 2)
พิจารณาผู้เขียนและช่วงเวลาที่เอกสารหลักฐานนั้นเกิดขึ้น จากวันเดือนปีที่ระบุไว้หรือสานวนภาษาที่
ปรากฏ 3) พิจารณาสถานที่ที่เอกสารหลักฐานนั้นเกิดขึ้น รวมทั้งถ้อยคาภาษาที่อาจบอกเวลาและยุค
สมัย 4) มุมมองที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งอาจเป็ นเป้าหมายที่ผู้เขียนต้องการแสดงออก และ 5) การ
สะท้อนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเอกสาร (Ogle, Klemp, and McBride, 2007: 128-133) ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ปฏิบั ติ ร่ ว มไปกั บ การส ารวจ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก ฐานจากแหล่ ง เรีย นรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้ในตารางที่ 1 ต่อไป (ตารางที่ 1 การสารวจรวบรวมและ
วิเคราะห์ตีความหลักฐาน) ซึ่งขั้นตอนนี้ได้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์
เพราะการอ่านเป็นสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกให้ผู้เรียน และการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ตามลาดับขั้นตอนที่ทาให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ทั้งในส่วนข้อเท็จจริงของเนื้อหา และวิธีการที่จะทาให้เข้าใจในสิ่งที่อ่านง่ายขึ้น นาไปสู่
การตั้งประเด็นคาถามของผู้เรียน หรือ จากการกระตุ้นของผู้สอนที่จะทาให้ผู้เรียนได้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการสืบค้น การฝึกปฏิบัติการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry
or exercises in Historical Investigation) จากการใช้หลักฐานอันหลากหลายเพื่อให้เกิดการสร้าง
การตีความ (Construct Interpretations) จากปัญหาหรือคาถามแล้ ว ไปถึงขั้นการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานประวัติศาสตร์ต่อไป ดังนั้นการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ หรือ การศึกษา
ข้อมูลหลักฐานเพื่อให้เกิดประเด็นคาถามจึงเป็นขั้นตอนลาดับที่ 1 ที่จะให้ได้ความรู้ในเนื้อหาสาระ
ประวัติศาสตร์ (Historical Content) และเข้าใจเรื่องราวนั้นๆตามลาดับเวลา (Fallace, 2007: 44-
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45; Jones, 2011: 90; Pearcy and Duplass, 2011: 112-115; Reisman, 2012: 242; Van
Sledright, Kelly, and Meuwissen, 2006: 108-212; Viator,2012: 199-200; Yeager and
Wilson, 1997: 80)
เมื่อมีความรู้ และข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นจากการอ่านที่นาไปสู่ข้อสงสัย หรือเกิดประเด็น
คาถามในการศึกษาหรือสืบค้นต่อไปแล้วนั้น ขั้นที่ 2 ของรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ
การสารวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
หลักฐาน ผู้วิจัยดาเนินการโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้นาประเด็นคาถามที่ร่วมกัน
กาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการกาหนดหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แต่ก่อนที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะไปร่วมกันค้นคว้าสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นคาถามนั้น ผู้วิจัย
ได้น าเสนอความรู้ เชิงหลั กการ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการบรรยาย
ประกอบการถามคาถาม ตลอดจนการแนะนาแนวทางในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ และ
แนะนาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กลับไปสารวจและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลหลักฐาน แล้วนามา
เสนอในการเรียนรู้ครั้งต่อไป ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ แล้วร่วมกัน
นาข้อสารสนเทศที่ได้มาจาแนกเนื้อหาสาระลงในตารางที่ 1 ตาราง การสารวจรวบรวม และวิเคราะห์
ตีความหลักฐาน ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุก ๆ เรื่องตามแผนการเรียนรู้ จากนั้นผู้เรียนต้องนา
ข้อมูลที่ศึกษาสารวจได้มาจาแนกเนื้อหาลงในตารางดังกล่าวในแต่ละเรื่อง หรือประเด็นของการเรียนรู้
ซึ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกลงในตารางนั้น ได้แก่ ปีที่พบ/ปีที่สร้างหลักฐานนั้น ผู้แต่ง/ผู้ศึกษา ชนิดและ
เนื้อหาข้อมูลจากหลักฐานซึ่งผู้เรียนต้องระบุว่าเป็นข้อมูลตามลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ต้องมีการตีความหรือแปลความหมาย และจากชนิดหรือเนื้อหาข้อมูล ที่ศึ ก ษา
สารวจได้นั้น ผู้เรียนต้องนาข้อมูลในเรื่อง หรือประเด็นที่เหมือน/คล้ายกันมาเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่างของสาระที่ได้ แล้วสรุปเป็นสาระสาคัญจากข้อมูลหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 2 นี้ผู้เรียนต้องปฏิบัติคู่ขนานไปกับขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตีความข้อมูล
เกี่ยวกับสาเหตุและผลสืบเนื่ องด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิ บัติ ให้
ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และตีความข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์ และไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
จากการวิเคราะห์แหล่งที่มา และข้อสารสนเทศที่สารวจ ค้นคว้ามาได้ก่อนมาสรุป หรือสังเคราะห์เป็น
สาระสาคัญที่ได้จากหลั กฐานว่าได้ให้สาระข้อมูลเหมือนหรือสอดคล้องกันจนเกิดเป็นชุด หรือข้อมูล
สาคัญในเรื่องหรือประเด็นนั้น ซึ่งกล่าวได้ว่าการศึกษาสารวจรวบรวมข้อมูลแล้วจาแนกเนื้อหาข้อมูลที่
ได้ลงในตารางที่ 1 นั้นเป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แล้วได้ผลเป็นข้อมูลของสาระสาคัญหรือ
เนื้อหาสาคัญของเรื่อง หรือประเด็นที่ได้ศึกษา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ผู้วิจัยได้ฝึกให้ผู้เรียนได้สารวจ สืบค้น
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และรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย แล้วนาข้อมูล หรือข้อสารสนเทศต่าง ๆ ที่
ได้มานั้นมาตรวจสอบ แล้วประเมินความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอขั้ นตอนเหล่านี้ให้ผู้เรียน อันเป็น
การสอดแทรกให้ได้รู้จักหรือเป็นการสอนการคิดทางประวัติศาสตร์ (Teaching Historical Thinking)
ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการคิดทางประวัติศาสตร์ขึ้นอีก 3 ประการ อันได้แก่ การใช้แหล่งข้อมูลหรือการ
อ้างอิงหลั กฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศ าสตร์ การวิเคราะห์ ตีความ และการเข้าใจบริบทและ
มุมมองทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุ และผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
เพราะประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาหรือวิจัยที่เป็นผลผลิตของการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ และเป็น
การคัดเลือก วิเคราะห์ และสร้างความรู้เกี่ยวกับอดีตขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้ได้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่การคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นความรู้ตามสาขาวิช าที่ส าคัญ และ
กระบวนการของการสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นอีกครั้ง และเกี่ยวข้องกับความรู้ในขั้นตอน วิธีการ อาทิ
การอ่าน การวิเคราะห์เอกสาร ร่วมกับการมีแนวคิดเฉพาะตามสาขาวิชา (เช่น หลักฐาน และนัยสาคัญ
ในการเข้าใจความรู้สึกของอื่น) เพื่อสร้างความเข้าใจ และการพิสูจน์ข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ที่มี
กระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับแหล่งข้อมูล (เอกสาร) เพื่อใช้ในการตีความทางประวัติศาสตร์
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล และ หลักฐาน (Source and Evidence) โดยเฉพาะการ
เปิดโอกาสให้ได้ดาเนินการจัดการกับแหล่งข้อมูล เรียนรู้การประเมินข้อมูล เพื่อที่จะสร้างและเขียน
เนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตโดยการตีความของตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่ได้ผลิตผลงานของตนเอง
ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (Cochran, 2010: 10; Van Sledright, 2015: 148)
นอกจากนี้ การที่ได้เรียนรู้กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์จากการสารวจ รวบรวม
และตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากหลั ก ฐานจากแหล่ ง ข้อมูล
อั น หลากหลาย ท าให้ ผู้ เ รี ย นต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาค าถามที่ ใ ช้ เ พื่ อ การสื บ ค้ น ตั้ ง แต่ ต้ น ตอน
ตั้งประเด็นปัญหาอีกครั้ง เพราะแหล่งข้อมูลและหลักฐานที่ได้นั้นจะนาเสนอ หรือแสดงถึงมุมมอง
ที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกันในการสารวจ รวบรวมสืบค้นให้ได้หลักฐานจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่จะนามาประเมินความน่าเชื่อถือ ก่อนการเลือกใช้ข้อมูลจากหลักฐานนั้นๆ ไปสู่การอ้างอิง
หลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ในการตี ค วามจากแหล่ ง ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ นื้ อ หาสาระทาง
ประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่ศึกษา ดังนั้น ความเคร่งครัด และความถูกต้องของหลักฐานที่เลือกใช้
จะนาไปสู่ชุดของความจริงที่น่ าเชื่อถือของเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากความเชื่อมโยง
สั ม พั น ธ์ กั น ของเหตุ ผ ล และความสอดคล้ อ งของแหล่ ง ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานที่ ผ่ า นการประเมิ น
ความน่าเชื่อถือแล้วที่สามารถนามาอ้างอิง และตีความได้เพื่อให้ได้เนื้อหาข้อมูลประวัติศาสตร์ (Ogle,
Klemp and McBride, 2007: 127-134; Van Sledright, Kelly and Meuwissen, 2006: 208;
Van Sledright, 2015: 145-149 แ ล ะ Wineburg, Reisman and Fogo, 23007: 146) ร ว ม ทั้ ง
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การตี ค วามจากแหล่ ง ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานที่ เ ริ่ ม จากการมี ชุ ด ค าถามที่ จ ะน าไปสู่ ก ารอ่ า นอย่ า ง
พินิจพิเคราะห์นั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ถูกสร้างมาจากการตีความ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารแล้ว ยังทาให้เข้าใจมุมมองความคิดของผู้เขียนหรือผู้คนในอดีต
ด้วยว่าผู้คนในอดีตมีทัศนคติที่แตกต่างจากทุกวันนี้ และ อาจรับรู้เหตุการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เรารู้
ในปัจจุบัน ดังนั้น หลักฐานเดียวกันสามารถนาไปสู่การตีความที่แตกต่างกันได้ ผู้เรียนจึงต้องได้รับ
การแนะน าให้ มี มุ ม มองที่ ห ลากหลายในการคิ ด และพิ จ ารณาบริ บ ทหรื อสภาพแวดล้ อ มทาง
ประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยนั้นๆ ในการตีความ เพื่อความเข้าใจและอธิบายหรือสร้างเนื้อหาเรื่องราว
ในอดีตนั้น (Barton and Levstik, 2015: 35-36; Cochran, 2010: 11 Pesick, 1997: 21; Reisman
and Wineburg, 2008: 81; Van Sledright, Kelly and Meuwissen, 2006: 216)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในขั้นที่ 2 การสารวจ และ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน และ
ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สาเหตุ และผลกระทบด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่อง หลักฐาน ขอบเขต วิธีการ และปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน
ช่ว งแรกผู้ เรี ยนยังไม่เข้าใจว่า เมื่อส ารวจ รวบรวมข้ อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ มาแล้ ว นั้น ก่อนการ
วิเคราะห์ และจ าแนกข้อมูล บั น ทึ กในตารางที่ 1 ต้องมีการตีความข้อสารสนเทศที่ปรากฏทั้ ง ใน
หลักฐานลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากเป็นหลักฐานที่ไม่เป็น ลาย
ลั กษณ์อักษร ยิ่ ง ต้องมีการตีความเพื่อให้ ได้ข้อมูล แล้ ว จึงสรุปหรือสั งเคราะห์ เป็นข้อมูล ที่ได้จาก
หลักฐานต่าง ๆ นั้น แล้วต้องพิจารณาความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันของหลักฐานในด้านเวลาที่เกิดขึ้น
ของเรื่องราว และการบันทึกหรือการที่หลักฐานนั้นถูกสร้างขึ้นด้วย และยิ่งต้องทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง
หลั ก ฐานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการวิ พ ากย์ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจเชื่ อ หรื อ เลื อ กใช้ ห ลั ก ฐานนั้ น
ก่อนการนามาสังเคราะห์และสรุปเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการอธิบายถึงสาเหตุ และผลสืบเนื่องทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ต่ อ ไป โดยเฉพาะการตี ค วามหลั ก ฐานที่ ไ ม่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ เ ป็ น หลั ก ฐาน
โบราณคดี และหลั กฐานด้านประวัติศาสตร์ศิล ปะเป็นสิ่ งที่ต้องอาศัยการศึกษา และตีความจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้ศึกษาไว้แล้ว แต่เมื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ศึกษาต่อจึงต้องให้ความสาคัญ
หรือต้องย้อนไปพิจารณาถึงประวัติ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ที่ ได้ศึกษาตีความเรื่องราว
นั้นๆ มาก่อน และต้องมีการอ้างอิง รวมถึงการใช้ข้อมูลหลักฐานจากการตีความนั้นในการตรวจสอบ
ยื น ยั น หลั กฐานที่น ามาสนั บ สนุ น ข้ อ มูล ลายลั ก ษณ์ ในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาด้ ว ย ซึ่ ง
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้แนะนาวิธีการ และแสดงตัวอย่างประกอบการอธิบายแก่ผู้เรียนในแต่ละหัว ข้อที่
ศึกษาอย่างสม่าเสมอ จนผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิ บัติได้ดีขึ้นจากการศึกษา และ
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ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นหั ว ข้ อ ถั ด ไปตามล าดั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และการศึ ก ษาเอกเทศในหั ว ข้ อ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองต่อไปได้
นอกจากนี้ ขั้น ที่ 3 ของรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นการวิเคราะห์
ตีความข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์นั้นเมื่อวิเคราะห์
ตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยได้แนะนาให้ผู้เรียนนาสาระสาคัญ และเนื้อหา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสั ง เคราะห์ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สาเหตุ และผลสื บ เนื่ อ งด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้จากหลักฐานทั้งที่
เป็นลายลักษณ์ และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐานจากการวิเคราะห์แหล่งที่มา และข้อสารสนเทศที่สารวจค้นคว้า
มาได้ ก่อนมาสรุป หรือสังเคราะห์เป็นสาระสาคัญที่ได้จากหลักฐานว่าได้ให้สาระข้อมูลเหมือนหรือ
สอดคล้องกันจนเกิดเป็นชุดความรู้ หรือสาระสาคัญ และเนื้อหาข้อมูลในเรื่องหรือประเด็นที่ได้ศึกษา
นั้นๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูล แล้วจาแนกเนื้อหาข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 1 นั้น
เป็นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แล้วได้ผลเป็นข้อมูลของสาระสาคัญหรือเนื้อหาสาคัญของเรื่อง หรือ
ประเด็นที่ได้ศึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้ได้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ว่าการ
วิเคราะห์ตีความและความเข้าใจในบริบทมุมมองทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็น
สาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นผลของการศึกษาที่ได้จากข้อมูลและหลักฐานซึ่งเป็น
สิ่งที่ท้าทายที่ครูหรือผู้สอนต้องแนะนาผู้เรียนให้อ่าน วิเคราะห์ และเขียนอย่างพินิจพิเคราะห์ เมื่อ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลชั้นต้นและชั้นรอง (Evaluating Primary and Secondary
Sources) เพื่อการตีความข้อสารสนเทศที่ได้และเปิดมุมมองต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ภายใต้บริบท
ทางประวัติศาสตร์ (Historic Context) อันเป็นการยืนยันโดยแหล่งข้อมูลเมื่อผู้เรียนอ่านเอกสาร แล้ว
ข้อมูลหรือข้อสารสนเทศที่ได้มานั้น ผู้เรียนต้องตีความภายใต้เหตุการณ์ เวลา สถานที่ และหลีกเลี่ยง
ข้อกาหนดของปัจจุบันหรือการมองอดีตด้วยการมองในปัจจุบัน (Martin, 2012: 21 และ Reisman
and Wineburg, 2008: 202-207 และWineburg, 2001: ) และแหล่ ง ข้ อ มู ล หนึ่ ง ๆที่ ไ ด้ ถู ก อ่ า นจึ ง
จาเป็นต้องทราบบริบทของแหล่งข้อมูลและมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้น หรือบริบทของการ
เกิ ด หลั ก ฐ าน ( Should be read in view of its historical background (Contextualization)
สถานภาพของผู้แต่ง และเป้าหมายหรือสานึกของผู้แต่งด้วย อันจะทาให้ความเข้าใจบริบทนั้นนาไปสู่
การมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการแสดงออกของกระบวนการคิดของความเข้าใจในความ
แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา (The Cognitive Act of Understanding) และการกระทา
ของผู้คนในอดีต ซึ่งความเข้าใจในบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์นั้นอาจเรียกว่าเป็น “ความ
เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น ” (Historical Empathy) ซึ่งแตกต่างจากความคิดความเข้าใจโดยทั่วไป
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ของความรู้สึกลึกๆ ทางอารมณ์ ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องสามารถใช้หลักฐาน และมีความเข้าใจในบริบท
และมุมมองสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ เพื่อตอบคาถามถึงวิถีการกระทาของบุคคลที่อาจจะ
แตกต่างไปจากความเข้าใจ ความคิด และการกระทาของเราในปัจจุบัน (Peter Seixas, 2006: 6-12;
Andrews and Burke, 2007: 2) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์หรือปะติดปะต่อ
เรื่องราวเข้าด้วยกันจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลแต่ละ
ชิ้น ก่อนจะสังเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันหรือเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ได้ต่อไป
นอกจากนั้ น การคิดทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์
ประเด็ น สาเหตุ และผลสื บ เนื่ อ งทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น อี ก กระบวนการคิ ด ที่ ผู้ เ รี ย นควรมี จ าก
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์ตีความสาเหตุและผลสืบเนื่องด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่าง หรือขณะที่และหลังจากได้วิเคราะห์ตีความข้อสารสนเทศ โดยคานึงถึงบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ของเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่ได้จากข้อมูลหลักฐานแล้วนั้น ผู้เรียนต้องหาคาตอบถึง
ปัจจัยที่มา หรือสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ เรื่องราวนั้นๆ และอธิบายผลสืบเนื่องที่ เกิดขึ้น ของ
เหตุการณ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาอยู่นั้นได้ด้วย ซึ่ง ขั้นตอนนี้ได้สอดคล้องกับหลักการ
แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ว่าสาเหตุเป็นความเกี่ยวข้อง แต่มีความแตกต่างจากแรงจูงใจ
หรื อ ความตั้ ง ใจของกลุ่ ม หรื อ ปั จ เจกบุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายและมี ร ะดั บ ชั้ น รวมทั้ ง มี
ความเกี่ย วข้ องกับ สภาพเหตุ ก ารณ์ แนวคิดอันเป็นรากฐานของสั งคมที่มี ม าอย่า งยาวนาน และ
การปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งเวลานั้ น ๆ ซึ่ ง ในการวิ เ คราะห์ จ นเข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงทาง
ประวัติศาสตร์นั้น ต้องคานึงถึงบริบทที่เป็นข้อจากัด หรือตัวกาหนดของความเปลี่ยนแปลงอันมีปัจจัย
เงื่ อ นไขมาจากสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ และสิ่ ง ที่ เ ป็ น มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งการกระทาใดๆ ของมนุษย์นั้นเป็นปฏิกิริยาต่อกันกับสภาพการณ์หลายๆอย่างที่ผู้คน
ในอดีตได้กระทาไว้ (Seixas, 2006: 6-12) ดังนั้น ความเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
จากข้อมูลหลักฐานส่งผลต่อความเข้าใจและการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causality)
ในการสร้างคาอธิบายถึงข้อพิสูจน์ จากเหตุผลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลักฐานที่ทาให้การตีความจาก
หลักฐานชั้นต้นและชั้นรองได้ การอธิบายที่หลากหลายแม้ในเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียว
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนในขั้นที่ 3
การวิเคราะห์ตีความข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
ซึ่งการวิเคราะห์และอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้ นจาก
เงื่อนไขของปัจจั ยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้แนะนาเพิ่มเติม ถึงการศึกษาข้ อ มูล
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หลักฐานต่าง ๆ จนทราบถึงบริบทสภาพแวดล้อม และมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ของยุคสมั ย ใน
เรื่องราวเหตุการณ์ที่ศึกษาด้วย ซึ่งการมีมุมมองทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาข้อมูลหลักฐาน
จนทราบถึงขอบเขตความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ หรือเป็นสิ่ งที่เรียกกันว่า ความเข้าใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่น (Historical empathy) (Seixas, 2006: 1-12) ที่เป็นความเข้าใจในความแตกต่าง
ทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเมื่อผนวกกับความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมก็ยิ่งก่อให้เกิด
ความเข้าใจในชีวิต และการกระทาของผู้ คนในอดีต ซึ่งต้องอาศัยการใช้หลั กฐาน หรือศึกษาจาก
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ และมีความเข้าใจบริบทและมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ใ นการตอบคาถาม
หรืออธิบายวิถีแห่งการกระทาของผู้คนในอดีตที่แตกต่างไปจากความคิด ความเข้าใจและการกระทา
ของเราในปัจจุบัน
ขั้นตอนสุดท้ายเป็ น ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ค วามรู้
ประวัติศาตท้องถิ่น โดยการที่ผู้เรียนนาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาสรุ ปเป็นประเด็นสาคัญลงในตารางที่
2 ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญ และการกาหนดโครงเรื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยการสรุป
เนื้อหาสาระเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดไว้ตามลาดับ เพื่อ
นาไปกาหนดโครงเรื่องที่ใช้ในการสังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ที่ได้ต่อไป ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนี้
ผู้เรียนต้องประมวลเนื้อหาต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วนาไปจัดลาดับเรื่อง หรือจาแนกแบ่งประเด็นเนื้อหา
ออกเป็ น ประเด็น เนื้ อ หาสาระหรื อประเด็นเรื่ องราวโดยสรุ ป เพื่อนาไปสู่ การด าเนิ นการก าหนด
โครงเรื่อง แล้วรวบรวมเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเนื้อหาประวัติศาสตร์ได้ และในการเขียนนั้นต้องมีการ
อ้างอิง และการอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์สาระสาคัญรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ และผลที่เกิดขึ้นซึ่ง
ข้ อ มู ล เนื้ อ หาเหล่ า นี้ ก็ ม าจากขั้ น ตอนกระบวนการการศึ ก ษาตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้ทามาโดยลาดับนั่นเอง และโดยหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการศึกษา
ข้อมูล พื้น ฐานเบื้ องต้น จากการบรรยายของผู้ส อน การศึกษาจากตาราประวัติศาสตร์ จากข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ที่สารวจ รวบรวมมาได้ เช่น แผนที่ ภาพถ่าย และได้ใช้วิธีการต่างๆ ผนวกกับการมี
กระบวนการการคิดทางประวัติศาสตร์ตามที่ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ขึ้นทั้ง 4 ประการ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว นั้ น ได้ แ ก่ 1) การคิ ด ตามล าดั บ เวลาในความต่ อ เนื่ อ งและความเปลี่ ย นแปลง
ทางประวัติศาสตร์ 2) การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์
3) การวิเคราะห์ ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ 4) การคิดวิเคราะห์
ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ตีความและได้ดาเนินการ
จัดการกับแหล่งข้อมูลหลักฐานต่างๆ แล้ว เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วจึงสังเคราะห์
เพื่อจะสร้างและเขียน (เนื้อหาเรื่องราว) เกี่ยวกับอดีต หรือเล่าเรื่องราว (Oral Present) ในรูปแบบ
เรียงความหรือนาเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ได้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของการศึกษา
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ประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นการศึกษาและได้ปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ผลิตผลงานของตนเอง
ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบเป็ น เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องตนเองได้ (Van Sledright, 2015: 148-149;
Jones, 2011: 178; Pesick, 1997: 10-11)
งานวิจัยนี้ผู้สอนได้ออกแบบใบงาน และระบุถึงลาดับขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เน้นการใช้หลักฐานสนับสนุนการสังเคราะห์เป็นเรื่องราว
หรือการสร้างองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงและอธิบายเนื้อหาสาระที่มีการให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์
ของเรื่องราวโดยการอ้างอิง หลักฐาน ซึ่งการประเมินงานเขียนหรือการเขียนเรียงความที่เน้นการให้
เหตุผลโต้แย้งทางประวัติศาสตร์นั้น (historical arguments) นอกจากช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การเขียนเชิงการให้เหตุผลที่ช่วยสนับสนุนความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์จากการใช้
แหล่งข้อมูลในการนาเสนอข้อค้นพบที่ได้มาจากการสร้างเนื้อหาสาระจากการตีความด้วยตนเอง และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงการเขียนจากที่ทาได้เพียงการให้ข้อมูลมาเป็นการเขียนแบบการเชื่อมโยงเหตุผล
อันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่แสดงว่าผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์
จากความจาในเชิงปริมาณของข้อเท็จจริงมาเป็นการใช้การพิจารณาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
อย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ (critically considers historical sources) ในการตี ค วามเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
บุคคล และเหตุการณ์ในอดีต
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนเกิดการคิดทางประวัติศาสตร์จากเป็นการใช้
หลักฐานสนับสนุนการอ้างอิงและยืนยันถึงการอธิบายที่เป็นไปตามวิถีทางของการอ้างอิงที่ มีก าร
สนับสนุนโดยหลักฐาน และที่สาคัญคือเป็นการให้เหตุผลที่ได้บูรณาการการคิดทางประวัติศาสตร์เข้า
ไปในการใช้หลักฐานด้วยนั้น (Monte–San, 2015: 151-152; Hotchkiss and Hougen, 2012: 149)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lesh (2011) เรื่อง การตีความชีวประวัติจอห์น บราวน์ กับการเกิด แรงดล
ใจในการคิดทางประวัติศาสตร์ สู่ ชั้นเรียน งานวิจัยของ Pellegrino, Lee และ D’Erizans (2012)
เรื่อง การคิดทางประวัติศาสตร์โดยผ่านการเลียนแบบที่ประชุมสันติภาพปารีส ปี 1919 ในชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ งานวิจัยของ Fuentes (2012) เรื่อง การสารวจการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยวิธีการ
ศึกษาเรื่องราวอัตชีวประวัติ : การออกแบบการวิจัยเป็นฐาน และงานวิจัยของ Klages (1999) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด การกั บ การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเข้ า ใจในความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ทาง
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ได้เน้นการจัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีการสืบค้น ทางประวัติศาสตร์ (historical inquiry) และใช้ข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดทางประวัติศาสตร์ และสามารถอภิปราย ประเมิน
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ความน่ าเชื่อถือ วิเคราะห์ ตีความข้อมูล จากหลั กฐานก่ อนจะสั งเคราะห์ เรื่ องราวทั้ งหมดเข้ า เป็ น
เรื่องราวเดียวกันหรือสร้างเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ต่อไป
2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของผู้เรียนหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฯ นั้นได้นาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนนาแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้มีประสบการณ์การสอนประวัติศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนได้ข้อสรุปเป็น
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระทางประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ นิ ย ามความหมายของความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ประวั ติ ศ าสตร์ และ ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นในทุ ก ระดั บ มี ค วามสามารถคิ ด แบบ
ประวัติศาสตร์ (Historically Thinking) หรือมีการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) นั้น
ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบขั้ น ตอนของกระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า 467 436 การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 5 แผนการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละแผนมีเวลา 6 ชั่วโมง ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยในสัปดาห์หนึ่งมีเวลาเรียน 2 ชั่วโมง ดังนั้นตลอดภาคการศึกษาจึงใช้เวลาเรียนรวม 30
ชั่วโมง ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (SSAS
Model ) นั้นประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยเริ่มสอนขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ เริ่มโดยการทบทวน และให้ข้อมูลความรู้
เบื้องต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตั้งคาถาม จากนั้นจึงนาข้อมูลหลักฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ตามหัวเรื่องใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และแนะนาให้ผู้เรียนได้อ่านอย่ างพินิจพิเคราะห์ (close reading) เพื่อจับ
ใจความสาคัญและสาระสาคัญข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ได้มีการตั้งคาถามไว้ อาทิ
คาถามเกี่ยวกับเวลา บุคคล สถานที่ และสาเหตุการเกิดเหตุการณ์เรื่องราว ตลอดจนผลสืบเนื่องระยะ
สั้นและระยะยาวจากเหตุปัจจัยนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางนาไปสู่การสารวจ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล
หลักฐานต่อไป
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ในเบื้ อ งต้ น ที่ ไ ด้ จ ากการอ่ า นอย่ า ง
พินิจพิเคราะห์ เป็ น ความสามารถที่ส ะท้อนถึงกระบวนการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ (Historical
Inquiry or Investigation History) ในการสรุปและสร้างการอธิบายถึงองค์ความรู้โดยอาศัยข้อมูล
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แนะนาให้ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้ นเกี่ยวกับ
การอ่าน และจึงแนะนาให้ผู้เรียนได้ฝึ กปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปจนนาไปสู่ ความเข้าใจแนวคิด และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา ตามแนวทางของการปฏิ รู ป การสอนประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ ต้ น ถึ ง
กระบวนการเกิ ด ขึ้ น ของเนื้ อ หาเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ การเรี ย นรู้ ว่ า เรื่ อ งราวเหตุ ก าร ณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์เหล่านั้นถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างไร หรือเข้าใจถึงว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
(David, 2011: 1) ซึ่งขั้นตอนนี้สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียน
ควรทราบถึงนิยามความหมาย วิธีการศึกษา และความเกี่ยวข้องกัน ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของครูที่
จะสอนในระดับ ชั้น ต่างๆ กัน ไปทั้งในส่ ว นที่เป็นความรู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (Historical
Facts) และความรู้ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Procedural Historical Knowledge) ซึ่งมีนัยสาคัญ
ที่เน้นถึงการฝึกให้มีความรู้ในวิธีการศึกษาและการสอนประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อสอนครูควรสอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีการแสดงตัวอย่างโครงร่างให้มีการปรับปรุงการเรียนรู้ ตั้งแต่การ
อ่านเขียน และการใช้เหตุผลตามสาขาวิชาด้วย (Cochran, 2010: 18; Keirn and Luhr, 2012: 494495 และ Pearcy and A.Duplass, 2011: 110-116)
นอกจากความต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว ผู้วิจัย
ยังต้องการให้ผู้เรียนมีการคิดทางประวัติศาสตร์ด้วยจึงได้สอดแทรกกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตั้งแต่ขั้น ตอนแรกที่ได้ฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนใน
การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เน้นอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อจับใจความและสาระสาคัญตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นในขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแนะนาให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละ
ประเด็นหรือเรื่องราวตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ศึกษาด้วย ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นั้น
ทาให้ได้เรียนรู้จากข้อมูลหลักฐาน ร่องรอยที่เหลือมาจากอดีตต่างๆ อาทิ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ตลอดจนการได้พบปะ พูดคุย และสั มภาษณ์บุคคล ได้ข้อมู ล หลั กฐานที่เป็นการเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ (Oral history หรือ Historical Narrative) ในมุมมองที่ลึกซึ้งและอาจจะแตกต่างจาก
ชุดข้อมูลที่ถูกสอนในโรงเรียนตามตารา ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่ได้ใน
ลักษณะของการที่ข้อมูลได้มีการอ้างอิงกั นในเรื่องราวหรือการเล่าเรื่อง เพื่อการสร้างเป็นเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยตนเองของผู้เรียนได้ (Johnson, 2007: 197-199 และ Wineborg and Porat,
2015: 138-40) ซึ่งขั้น ตอนนี้ ยั งสอดคล้ อ งกับหลั ก การ แนวคิดของการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ที่ ใ น
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์นั้น ผู้สอนต้องแนะนาให้ผู้เรียนรู้จัก
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การคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) ซึ่งเป็นทั้งคาตอบและเป็นแนวทางของวิธี การที่
นาไปสู่การปฏิบัติตามกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เน้นการสืบสวน และตรวจสอบจากข้อมูล
หลักฐานต่างๆ (Sources and Evidences) การออกแบบการวิจัยบนพื้นฐานของการเรียนรู้เอกสาร
หลักฐาน (Document-Based Learning and Designed-Research) เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เป็นการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry) หรือเป็นไปในรูปแบบของ “Doing History”
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระและการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้เรียนทาได้เพียงจดจาและเล่าเรื่องซ้าๆ
เท่านั้ น แต่เป็ น กระบวนการของการใช้รู ป แบบการสื บ ค้น เพื่ อ การวิเ คราะห์ ห ลั กฐาน และสร้ า ง
การตีความเกี่ยวกับอดีต (The process of Using Model of Inquiry to Analyze Evidence and
Construct Interpretations about The Past) (Cochran,2010: 1; Barton and Levstik, 2015:
35; Jones, 2011: 171; Keirn and Luhr, 2012: 496; Reisman, 2012: 233 และ Van Sledright,
Kelly and Meuwissen, 2006: 207)
เมื่อผู้เรียนรู้จักการสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเริ่มรู้จักกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์แล้ว ผู้วิจัย
ได้แนะนา ยกตัวอย่างให้เข้าใจถึงวิธีการศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนในขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ ตี ความ
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญ
ของนักประวัติศาสตร์และผู้ศึกษาทางประวัติศาสตร์ในการอธิบายเรื่องราวที่สารวจ สืบสวนข้อมูลมา
ได้ จ ากร่ อ งรอยหลั ก ฐานต่ า งๆ ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ที่ต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงกระบวนการ หรือ ได้เรียนรู้ว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ถูก
สร้างขึ้นมาอย่างไร (How historical knowledge is constructed) จึงควรฝึกให้ผู้เรียนได้สืบสวน
ทางประวัติศาสตร์ (Historical Investigations) ได้วิเคราะห์และตีความหลักฐานชั้นต้น ได้เข้าใจถึง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเนื้ อ หาสาระที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ( Historical
Evidence and The Construction of Accounts) เสมื อ นได้ เ รี ย นรู้ ที่ จ ะใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล แบบ
นักประวัติศาสตร์ได้ อันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงเพื่อทาความเข้าใจอดีตจากร่องรอยหลักฐาน และ
การเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพราะเมื่อประวัติศาสตร์เน้นการตีความบนพื้นฐานของข้อมูล
หลักฐานและเป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นผลรวมของการสร้างคาอธิบายถึงสิ่งที่มนุษย์ ได้เคยคิด กระทา
ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ น การยื น ยั น สิ่ ง ที่ ไ ด้ ส ร้ า งหรื อ การค้ น พบจากการได้ ต รวจสอบจากหลั ก ฐาน
โดยเฉพาะการใช้ เ อกสารหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ (historical sources document) ที่ เ ป็ น
หลักฐานชั้นต้นในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้มีการคิดทางประวัติศาสตร์จากร่องรอยหลักฐาน
(remains and records) อั น ได้ แ ก่ ภาพถ่ า ย สมุ ด บั น ทึ ก เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ( tools)
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งใดๆ ก็ตามที่เหลือตกทอดมาที่สามารถใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตมนุษย์ แม้ว่า
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สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่หลักฐานลายลักษณ์ที่ถูกบันทึกไว้ก็ตาม รวมตลอดจนเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์จาก
การสัมภาษณ์ เป็นต้น (oral history interview) ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ตามลาดับเวลา และทาให้เห็นมุมมอง รวมทั้งความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ด้ ว ย (historical perspective as and empathic understanding) และในทาง
กลับกัน หลักฐานจะนาไปสู่การยืนยันของเรื่องราวที่สอดคล้องกันตามขอบเขตและเงื่อนไขนั้น และ
สิ่งที่ประวัติศาสตร์สืบค้นได้ คือ เวลา สถานที่ การรวบรวมข้อเท็จจริงและเรื่องราวของการกระทา
การคิดและประสบการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้น ในอดีต (Barton and Levstik, 2015 : 35; John Block,
2009: 1; Klages, 1999: 3-7; Seixas and Peck, 2004: 111; Vansledright, 2015: 146)
นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิด
ทางประวัติศาสตร์ แก่ผู้ เรี ย น และจาเป็นยิ่ง ที่ผู้ ส อนต้องจัดประสบการณ์เหล่ านั้นให้ ผู้ เรียนได้ ใ ช้
แหล่ ง ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานทั้ ง ชั้ น ต้ น และชั้ น รอง แบบเดี ย วกั บ การวิ เ คราะห์ และใช้ เ หตุ ผ ลที่
นักประวัติศาสตร์ใช้ในการพิจารณาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากการตีความข้อมูลหลักฐานต่างๆ
ที่หลากหลายในชุมชนท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอดีตอันจะทาให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ เนื้อหา
สาระ และวิธีการ/กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่จะนาไปสู่หรือก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ ที่มากกว่าการเล่าซ้าๆถึงชุดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล วันเวลา สถานที่ และเหตุก ารณ์
ซึ่งเป็นเนื้อหา (Content) หรือเป็นความรู้ข้อเท็จจริงเท่านั้น (Information Knowledge) (Pearcy
and Duplass, 2011: 110-115; Van Sledright, Kelly, and Meuwissen, 2006: 215-217 แ ล ะ
Wineburg, Reisman, and Fogo, 2007: 148)
การด าเนิ น การจั ด การเรีย นรู้ ประวัติ ศาสตร์ ท้อ งถิ่ น ตามรูป แบบ (SSAS Model) ใน
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อมาถึง
ขั้น ตอนนี้ ผู้ เรี ย นต้องประมวลเนื้ อหาต่า งๆ เข้าด้ว ยกัน แล้ ว นาไปจัดล าดับเรื่องหรื อจ าแนกแบ่ ง
ประเด็นเนื้อหาออกเป็นประเด็นเนื้อหาสาระ หรือประเด็นเรื่องราวโดยสรุป เพื่อนาไปสู่การดาเนินการ
กาหนดโครงเรื่อง แล้วรวบรวมเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ได้มาจากการศึกษา และ
ในการเขียนนั้นต้องมีการอธิบายสาเหตุและผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ สาระสาคัญ รายละเอียดเนื้ อหา
ต่ า งๆ และมี ก ารอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ของการศึ ก ษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น นั้ น เป็ น กระบวนการทางปั ญ ญาที่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไปในความหมายที่เป็นการเข้าใจความจริงหรือสิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้น
ในอดีต และความเชื่อมโยงต่อมาถึงปัจจุบันได้ และช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นนักคิดทางประวัติศาสตร์
(Historical Thinker) เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ส าคั ญ แก่ ผู้ เ รี ย นจากการใช้ ก ระบวนการสร้ า งความรู้
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(Construct) ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเป็น Doing
History จากการได้วิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักฐาน การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และการสร้างข้อโต้แย้ง
ที่ เ ป็ น เหตุ แ ละผลทางประวั ติ ศ าสตร์ (The Creation of Historical Argument) โดยเฉพาะจาก
การใช้แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการใช้
แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น ยั ง ช่ ว งเสริ ม การเรี ย นรู้ จ ากกิ จ กรรมการคิ ด การได้ สื บ ค้ น และตี ค วาม
ทางประวั ติ ศ าสตร์ รวมทั้ ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจมากขึ้ น จากร่ อ งรอยหลั ก ฐานที่ เ หลื อ อยู่ ใ น
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (Cochran, 2010: 1; Fuentes, 2012: 20; Marino, 2012: 107-115; Yeager and
Wilson, 1997: 123)
ความรู้ ค วามเข้ า ใจทางประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ การมี การคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ถึงขั้นที่รู้ว่าประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรนั้น มีความจาเป็นสาหรับครู (ใหม่)
หรือ นักศึกษาครู เพราะครู ที่ไม่รู้เกี่ยวกับการคิดทางประวัติศาสตร์จะไม่ส ามารถสนับสนุน และ
คาดหวังให้ผู้เรียนคิดทางประวัติศาสตร์ (think historically) อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ ดังนั้นสิ่งที่
ครูต้องทราบนอกเหนือจากโครงสร้างเนื้อหาตามสาขาวิชาแล้ว ยังต้องรู้ถึงการถ่ายทอดความเข้าใจใน
การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละน าไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นด้ ว ย
(Cochran, 2010: 1-6; Barton and Levstik, 2015: 36 และ Yeager and Davis, 1995 b อ้างใน
Klages, 1999: 9) ดังนั้น หากกล่าวสรุปแล้ว ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายเหตุก ารณ์
สาคัญของสังคมมนุษย์ในอดีตตามมิติเวลาโดยใช้ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งวิธีการศึกษาที่ผู้วิจัย ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการมาใช้ในการออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ใช้ในงานวิจัยนี้นั้น ส่วนหนึ่งได้นาวิธีการของนักประวัติศาสตร์
หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเพื่ออธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต อันเป็นลักษณะของ
การแสวงหาความรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ที่มีลาดับขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ เริ่ ม จากการก าหนดประเด็ น ปั ญ หา การรวบรวมและประเมิ น คุ ณ ค่ า ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน
ก่อนนามาวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศต่างๆ จากหลักฐาน แล้วจึงสังเคราะห์ข้อมูลเป็นเนื้อหา
เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ตลอดจนการล าดั บ และน าเสนอข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้
ทางประวัติศาสตร์ด้วย และเมื่อการจัดการเรียนรู้ฯ ตามหลักการ แนวคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์
นั้น ต้องให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติได้ถึงขั้นตอนการสร้า งเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งครูควร
ปฏิบัติได้ก่อน แล้วสอนหรือถ่ายทอดแก่ผู้เรียนได้อย่างเป็นกระบวนการตามขั้นตอนหรือครูต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้หรือเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และสามารถนา
กระบวนการเหล่านั้นมาถ่ายทอดหรือสอนแก่ผู้เรียนได้ด้วย (Barton and Levstik, 2015: 35-36)
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
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ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดทางประวัติศาสตร์ ยังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามที่กล่ าวมา
ข้ า งต้ น นั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Yeager และ Wilson (1997) เรื่ อ ง การสอนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาในรายวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา งานวิจัยของ Keirn และ Luhr (2012) เรื่อง
ความเข้าใจสาระสาคัญ: การสอนนักศึกษาและการเรียนรู้การคิดทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยของ Nye
(2011) เรื่ อ ง การส ารวจความคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี งานวิ จั ย ของ
Hotchkiss และ Hougen (2011) เรื่อง การเขียนงานให้เหมือนนักประวัติศาสตร์ : สิ่งที่นักศึกษาครู
ควรรู้และสามารถนาไปสอน งานวิจัยของ Cochran (2010) เรื่อง การสอนการคิดทางประวัติศาสตร์:
ความท้าทายของการปฏิรูปวิถีการปฏิบัติในการนาไปใช้ งานวิจัยของ Jones (2011) เรื่อง การสอน
ประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโดยผ่านชุมชนแห่งการสืบค้น และงานวิจัยของ Pearcy และ Duplass
(2011) เรื่องการสอนประวัติศาสตร์ ยุทธวิธีเพื่อการจัดการตามมาตรฐานเชิงลึก และที่กว้างขวางและ
การอธิบาย ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเป็น
การปฏิบัติการเรียนรู้ของผู้เรียนเองจากการได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่หลากหลายในการสร้างข้อโต้แย้งที่เป็นเหตุและผลอย่างมีบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ และได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเนื้อหาสาระที่ถูก
สร้ า งขึ้ น ตลอดจนถึ ง การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองจึ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ได้
2.3 ผลการศึกษาสานึกรักษ์ท้องถิ่น ของผู้เรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยศึกษาจากผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ค้นคว้าในหัวข้อ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามที่ตนสนใจเนื่องจากการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง
ระหว่าง การสื บ สวนทางประวัติศาสตร์ (Historical Inquiry) และ วิธี ที่ผู้ เรียน (นักศึกษาครู) จะ
เรี ย นรู้ ในการสอนประวัติศาสตร์ ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในลั กษณะ “Doing” of History จากการตั้ ง
คาถาม การเข้าใจถึงวิธีการศึกษา และการวิเคราะห์มากกว่าเพียงการบรรยายและการเล่าเรื่องราว
ของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ทั่วๆ ไปเท่านั้น
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้เรียนได้สารวจ สืบค้น และใช้
ข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะการใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตร์ใน
การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค วรเน้ น
การสื บ สวน การใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล ชั้ น ต้ น ในการสื บ ค้ น หลั ก ฐาน การวิ เ คราะห์ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล
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ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายร่วมกับการศึกษาเอกสารตาราเรียน การบรรยาย ชีวประวัติ เป็น
ขั้นพื้นฐานในการอภิป ราย และใช้ในการสร้างข้อโต้แย้งหาเหตุผลทางประวัติศาสตร์ (historical
argument) ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ร้ า งข้ อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ( historical fact) โดย
การตรวจสอบกันของหลักฐานหลายๆ แหล่ง และการได้ศึกษาร่องรอยจากอดีตจะทาให้สามารถ
ตีความได้ดีขึ้นในการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ (Fuentes,2012: 1; Yeager and Wilson,
1997: 122-123; McCormick, 2008: บทคั ด ย่ อ ) เพราะเมื่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เน้ น การใช้ข้อมูล หลั กฐานจากแหล่ งเรียนรู้โ ดยเฉพาะหลั กฐานจากแหล่ ง
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้ตัวในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และ
ทาให้การสืบสวนทางประวัติศาสตร์ที่ได้ใช้การวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล อาทิ ภาพถ่าย ถนนหนทาง
อาคารบ้านเรือน ลักษณะภูมิประเทศ และวิถีชีวิตในชุมชน เสมือนเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้นที่เป็นเสมือน
เอกสารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ส ามารถอ่า น และตีความได้และให้ เ นื้ อหาสาระทางประวัติ ศ าสตร์
(Historical Account) จะทาให้ผู้เรียนมีมุมมองและภาพอดีตที่ชัดเจนมากขึ้นจนเกิดสานึกต่ออดีตได้
(Marino, 2012: 107-116) และโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นรายวิชาที่เหมาะสม ในการทาให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆ จนเกิด
ความรักความภูมิใจในท้องถิ่นของตนหรือเกิดเป็นสานึกรักษ์ท้องถิ่นขึ้น (รวิวรรณ ภาคพรต, 2526: 6;
สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 199-205)
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากผู้ เรี ยนในการท าแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้น พบว่า ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็นในเชิงรูปธรรมการแสดงออกที่ต้องการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นไปสู่การประยุกต์ใช้ และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นและท้องถิ่นอื่นๆ ตลอดจนเกิด
ความตระหนักถึงคุณค่า ความสาคัญของประวัติศาสตร์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันเป็นสิ่ง ที่
เป็นสัญลักษณ์และแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป ข้อมูลเชิงคุณภาพลาดับ
สู ง สุ ด จากการสอบถามผู้ เ รี ย นพบว่ า ล าดั บ ที่ 1 คื อ ข้ อ ที่ 1 0 เรื่ อ ง ความต้ อ งการให้ ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนาไปสู่การประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นในปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marino (2012) เรื่อง เมืองกับการเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและการคิดทางประวัติศาสตร์ในเมืองนิวยอร์ก และงานวิจัยของ สานิจ มาตขาว และคณะ
(2553) เรื่อง โครงการการศึกษากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน เพื่อเสริม
ทักษะและคุณภาพของเด็ก และเยาวชนของตาบลกุดชุม อาเภอดุดชุม จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึ กษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนจากการได้ศึกษาเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง และได้สืบสวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
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ด้วย ทาให้ได้รู้เรื่องราวในอดีต ที่เสมือนเป็นคาตอบของสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน และทาให้ยิ่งตระหนัก
ในคุณค่าและความสาคัญของท้องถิ่น จึงต้องการให้ มีการสนับสนุนให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น และนาความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองให้ยั่งยืน
แต่อย่างไรก็ตามจากการตอบแบบสอบถามของผู้เรียนเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่น ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพลาดับต่าสุดคือ ข้อที่1 เรื่อง ตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก หวงแหนและ
ธารงไว้ให้มีสืบไป ทั้งนี้เนื่องจาก ความรู้และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ต้องเป็นงานที่เกิดประโยชน์และเกิด
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งหากความรู้นั้นมาจากการบอกเล่าหรือถูกถ่ายทอด
โดยที่ผู้รับหรือผู้เรียนมิได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในการเรียนรู้ด้วยแล้วการศึกษาเรื่องเหล่า นั้นก็
จะไม่ทาให้เห็นประโยชน์หรือความสาคัญที่จะนาไปความภาคภูมิใจ และการอนุรักษ์ไว้ สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ นั น ทนา ราชเฉลิ ม (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยใช้ ก ารวิ จัย ปฏิบั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม:
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย
2.4 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น ซึ่งความพึงพอใจมาก
ที่สุด 3 ลาดับแรกของด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จากการสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ได้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทาให้มีทักษะการอ่าน และการพิจารณาข้อ มูลหลักฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทา
ให้ได้สารวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mitchell
(2009) เรื่อง กรณีศึกษา : ข้อควรเข้าใจ 6 ประการเกี่ยวกับตัวอย่างที่ดีในการสอนทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนมัธยมศึกษา และงานวิจัยของ Fuentes (2012) เรื่อง การสารวจการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ โดยวิธีการศึกษาเรื่องราวอัตชีวประวัติ : การออกแบบการวิจัยเป็นฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เสมือนเป็นการทางานของนักประวัติศาสตร์จากรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้ออกแบบขึ้นเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษา สารวจ สืบค้น ตีความ
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารหลั ก ฐาน และแหล่ ง เรี ย นรู้ จ นสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่ในลักษณะ “doing history”
โดยเฉพาะในการเรียนรู้ที่จะมีการคิดทางประวัติศาสตร์ซึ่งในการแสดงออกว่าเป็นผู้ที่มีการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ได้นั้นสามารถประเมินได้จากการเน้นย้าความเข้าใจเชิงลึกในการเรียนรู้ (an in-depth
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understanding of learning) ความสามารถในการอธิบาย ตีความ การนาไปใช้ และการสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง (gain self-knowledge) ตลอดจนเป็นแนวทางในการนาไปสู่วิธีการวางแผนการสอน
ประวัติศาสตร์ในอนาคตต่อไป เป็นต้น (Fuentes, 2012: 1-3; Mitchell, 2009: 6-7)
ดังนั้นเมื่อผู้เรี ยนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติตั้งแต่การอ่านข้อมูล จากหลักฐาน และ
เอกสาร หรื อ การศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ในเบื้ อ งต้ น ไปจนสิ้ น สุ ด กระบวนการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามแผนการในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ดังนี้
คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศ าสตร์
(Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question) ขั้ น ที่ 2 การส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งเรี ย นรู้ ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล หลักฐาน
(Survey and Collecting Data from Historical Learning and Checking Fact of Evidences)
ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละผลกระทบด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context) และขั้ น ที่ 4 การสั ง เคราะห์ แ ละสรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge
in Local History) ผลจากการออกแบบขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของงานวิ จั ย นี้ นอกจากท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น และมี
พัฒนาการของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์แล้วยังทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ตามที่ผู้วิจัย (ผู้สอน) ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจ
เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
ในระดับ ที่สู งที่สุดคือ ด้ านการจั ดการเรียนรู้ ดังกล่ าวแล้วนั้นมีความสอดคล้องกับผลที่ได้รับจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เป็นผู้กระทาหรือปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ของการ
เรียนรู้เสมือนเป็นการทางานของนักประวัติศาสตร์ ในงานวิจัยของ Cochran (2010) เรื่อง การสอน
การคิดทางประวัติศาสตร์ : ความท้าทายของการปฏิรูปวิถีการปฏิบัติในการนาไปใช้ และงานวิจัยของ
Marino (2012) เรื่ อง เมืองกับ การเป็นแหล่ งข้อมูล ชั้นต้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในเมืองนิวยอร์ก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และความพึงพอใจจากการลง
มือศึกษาด้วยตนเองไปตามขั้นตอนอันเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ได้ดาเนินไปตามลาดับขั้นตอนที่
เสมือนเป็นการทางานของนักประวัติศาสตร์ รวมทั้งผู้เรียนยังได้เกิดการคิดทางประวัติศาสตร์จากการ
ได้สืบค้นและสร้างความรู้จ นได้ผลเป็นเนื้อหาสาระ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง ทาให้
ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการแสวงหาความรู้ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติ
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ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง รู้ข้อจากัดและศักยภาพของตนเอง และถือเป็นการเรียนรู้ที่
งอกงามขึ้นที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้สอนสาขาวิ ชาสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้กับนักศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ มี
ประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้อ งถิ่น และกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ให้สูงขึ้น ในด้านความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาปรัชญา
ทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตร์ วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ ใช้เป็นแนวคิดนาไปสู่การพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทาให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ และมีลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการชี้แจง
และแนะนา ตลอดจนการให้ ความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นก่อนการนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ซึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ นั้ น
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
( Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question) เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม
ความพร้อมผู้เรียนโดยผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร แหล่งข้อมูลความรู้ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้เ รียนได้
ทบทวน และได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อมูล ความรู้ต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนตั้งประเด็นคาถามต่อเนื้ อหา
เรื่องราวเพื่อการศึกษาสืบค้นต่อไป
ขั้น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อมูล จากแหล่ งเรีย นรู้ท างประวัติ ศาสตร์ และ
การวิ เ คราะห์ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data From
Historical Learning and Checking Fact of Evidences) เป็นกระบวนการที่เน้นบทบาทผู้เรียนใน
การปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ โดยผู้ ส อนเป็ น ผู้ เ ตรี ย ม และแนะน าแหล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แนะนาวิธีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่จะนา
ผู้เรียนไปสู่การศึกษาเพื่อให้ ได้สื บค้น และการใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในขั้ นตอน
การวิเคราะห์ วิพากษ์หลักฐาน หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนการนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
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ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วามสาเหตุแ ละผลสื บเนื่ อ งด้ ว ยบริ บทและมุ ม มองทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context) เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการสร้างความรู้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับหลักการสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เน้นการตีความจาก
ข้อมูลหลักฐาน โดยผู้สอนเป็นผู้เตรียมและแนะนาแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น แล้วนาข้อมูลที่ตีความได้มาอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตระหนักถึงบริบท และมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History) เป็ น
ขั้นตอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้ (doing history) และให้ผู้เรียนได้สร้างองค์
ความรู้จากประเด็น เนื้อหาสาระหรือประเด็นปัญหา และการให้เหตุผลจากการตีความอธิบายด้วย
ข้อมูลหลักฐาน หรือสร้างการอธิบายต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นขึ้นอีกครั้ง
นอกจากนี้ ในการประเมินผลทั้ งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคตินั้น ด้านความรู้
เป็นการประเมินจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ส่วนการประเมินทักษะ เป็นการประเมินตาม
ระยะเวลา โดยผู้ ส อนสามารถก าหนดได้ ต ามความเหมาะสมจากจ านวนเรื่ อ งและเวลาที่ ใ ช้ ใ น
การจั ดการเรี ยนรู้ ซึ่งในที่นี้ แบ่ งได้ 2 ช่ว งเวลา คือ ช่ว งระหว่ างเรียน (midterm) และช่ว งปลาย
ภาคเรียน (final) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ตามรูปแบบที่ผู้วิจัย (ผู้สอน) พัฒนาขึ้น
นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนาไปใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ชัยรัตน์
โตศิล า (2555) เรื่ อง การพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และงานวิจัยของ Rae (2007)
เรื่อง ผลของรูปแบบการสืบค้นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ต่อการคิดทางประวัติศาสตร์ และการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่นทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เน้นการประยุกต์ใช้วิธีการศึกษา
และการทางานของนักประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการนาวิธีการทางประวัติ ศาสตร์มาช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถกาหนดประเด็นคาถามสาคัญ การสารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐาน โดยเฉพาะวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่า
หรืออธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของตนเองได้อย่ างชัดเจน จากการได้พัฒนาทักษะ
การอ่านจากการใช้เอกสารชั้นต้นในการศึกษา ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงการพัฒนานของวิธีสอนที่มุ่งให้เกิด
การคิดทางประวัติศาสตร์ และ การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนด้วย
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นอกจากนั้น ผลจากการออกแบบขั้นตอนให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของงานวิจัยนี้ เป็นการเสนอแนะแนวทางและการยืนยันถึงความสาเร็จของการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีพัฒนาการของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์จากการได้
เรียนรู้ตามลาดับขั้นตอน วิธีการการจัดการเรียนรู้ และยังทาให้ผู้เรียนพึงพอใจในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ตามที่ผู้วิจัย (ผู้สอน) ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลที่ได้รับ
จากงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการคิดทางประวัติศาสตร์ที่มีมา
ก่อนหน้านี้ว่า การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษานั้นเป็นสิ่งจาเป็นที่ครู
ต้องเตรียมความพร้อมตนเองทั้งความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระและเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะ
การปฏิ วั ติ วิ ธี ก ารในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งรู้ จั ก น าการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ม าใช้
บูรณาการตั้งแต่ในขั้นการวางแผน โดยเฉพาะการนาเสนอถึงการค้นพบทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ของการได้สืบค้นจากหลักฐานเอกสารชั้นต้น (The discovery of history and its fugues through
mindful inquiry, such as primary source documents) และการใช้หลักฐานเอกสารชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ เสมือนเป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้การสอนเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีคุณค่า
น่ า เชื่ อ ถื อ (The use of primary source documents serve as strategies for the authentic
teaching of historical events) เสมือนว่าผู้เรียนได้เป็นผู้เปิดเผยภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
นั้นเอง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (Cochran, 2010: 3-19;
Fuentes, 2012: 15-21; Johnson, 2007: 197-199; Klages,1999: 9,20-21)
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ มีข้อเสนอแนะเพื่อการนา
ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ
มีกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติขณะเรียนรู้ที่เป็นไปในรูปแบบที่เสมือนเป็น
ขั้นตอนการทางานของนักประวัติศาสตร์ที่ใช้ก ระบวนการสืบสวนทางประวัติศาสตร์ ได้ (Historical
Inquiry or Investigation History) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเตรียมตนเองให้พร้อมก่อนทั้งในด้านความรู้
ทางเนื้อหาวิชาการประวัติศาสตร์ และเทคนิควิธีสอนต่างๆ แล้วจึงคอยกระตุ้น และจัดสรรเวลาในการ
พบปะเพื่อได้แนะนาผู้เรียนเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการศึกษา โดยเฉพาะการนาเสนอข้อมูลหลักฐานต่างๆ
เบื้องต้นตามประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาแก่ผู้เรียนก่อน และแนะนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ด้วยตนเองได้ต่อไป
ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ ที่ ไ ด้
ดาเนินการไปตามลาดับขั้นตอนสามารถส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และทาให้ผู้เรียน
เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ได้ ดั ง นั้ น ในการน ารู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ไปใช้ ผู้สอนควรแนะนาผู้เรียนตั้งแต่ต้นถึงนิยามความหมาย
วิธีการศึกษา และความเกี่ยวข้องกันของการคิดทางประวัติศาสตร์ และความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละละดับชั้นตามช่วงวัยของผู้เรียน และดาเนินการจัดการเรียนรู้
ไปตามลาดับขั้นตอน โดยเฉพาะต้องเน้นการนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาและการ
สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของตนเอง
3. จากผลการวิจัย พบว่า ประเด็นเรื่องหลักฐาน ขอบเขต วิธีการศึกษา ตลอดจนการ
วิเคราะห์ตีความเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์นั้น ผู้สอนควร
แนะนาการตีความที่ต้องพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของหลักฐานในด้านผู้บันทึกหลักฐาน
เวลา และสถานที่ที่เกิดเรื่องราวขึ้น ตลอดจนควรใช้ข้อมูลหลักฐานที่หลากหลายพิจารณาถึงบริบท
และมุมมองทางประวัติศาสตร์ของยุคสมัยในเรื่องราวเหตุการณที่ศึกษาด้วย
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ข้อเสนอเพื่อการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้แหล่ งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ ที่จาแนกไปตามประเด็นหรือลักษณะเฉพาะของแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาแนวทาง
และวิธีการเฉพาะในการสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามลักษณะเฉพาะของแหล่งเรียนรู้แต่
ละประเภทต่อไป
2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้
ทางประวัติศาสตร์ และการคิดทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อ หรือประเด็นอื่นๆ ของการจัดการเรียนการ
สอนประวั ติ ศ าสตร์ อาทิ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ปั ญ ญา
ประวัติศาสตร์เชิงนิเวศวิทยา และประวัติศาสตร์เชิงภูมิทัศน์กับการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น
3. ควรมีการวิจั ย เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เกิดตัวแปรตามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ หรือสมรรถนะที่ควรเน้นให้เกิด
กับ ผู้ เรี ย นจากการเรี ย นวิช าสั งคมศึ ก ษา อาทิ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณ ความสามารถในการสื่อสาร และความเป็นพลเมือง เป็นต้น
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus Group)
1. รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2. รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รศ.ยงยุทธ ชูแว่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

4. ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

5. อาจารย์ ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม กรุงเทพฯ
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา

ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการสอนสังคมศึกษาและ
ประวัติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. อาจารย์ ดร.มารุต พัฒนพล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพฯ
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ตารางวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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การพัฒนารูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
การวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีสอน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาวิเคราะห์สาระสาคัญของ
แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้สร้างหลักการของรูปแบบต่อไปด้วย ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ ส าระส าคั ญของแนวคิด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
กลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism)
1. ทฤษฎีพัฒนาการของบรุนเนอร์ (Brunner)
2. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ
เดวิด ออซูเบล (David Ausubel)
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism Theory)
1.ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม
(cognitive constructivism)
มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของเพียร์เจต์
(Piaget)

สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
1. มนุษย์เลือกรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรูจ้ ะ
เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง
(discovery learning)
2.การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน หากสามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน
สาระสาคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
1. ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ก ระท า (active) และเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
ความรู้ ขึ้ น ในใจของตนเอง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั งคมมี
บทบาทในการก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส มดุ ล ทางพุ ท ธิ
ปัญญา เป็นเหตุให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่
ให้เข้ากับข้อมูลข่างสารใหม่ จนเกิดความสมดุลทาง
พุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น
2.พัฒนาการทางปัญญาของบุ คคลจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากระดั บ ที่ ต่ ากว่ า ไปสู่ ร ะดั บ ที่ สู ง กว่ า โดยเป็ น ไป
ตามลาดับขั้นตอน และจะบรรลุถึงพัฒนาการในแต่ละ
ขั้ น ได้ ด้ ว ยการมี ป ระสบการณ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประสบการณ์ในการทากิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้นในแง่การเรียนรู้ จึงถือ
ว่าการจั ดกระทา และการมีประสบการณ์กับวัตถุที่
เป็นรูปธรรม เป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างความรู้
ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ โ ดยการสร้ า ง/ตั้ งค าถาม ปั ญ หาและ
สารวจคาตอบ โดยวิธีการทดลอง หาวิธีแก้ปัญหาจน
เกิดการค้นพบ หรือที่เรียกว่า การสร้างขึ้นใหม่
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
2.ทฤษฎีการสรรค์สร้างทางสังคม
(social constructivism)
มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของวิก็อทสกี้
(Vygotsky)

สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
1.ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับผู้อื่น ซึ่งขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ
งานในสภาวะสังคม (social context) ที่เป็นตัวแปร
ส าคั ญ และขาดไม่ ไ ด้ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ท าให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
เดิมให้ถูกต้อง หรือซับซ้อนยิ่งขึ้น
2.การเรียนรู้ หรือการปรับพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
การปรับตัวเชิงกระทา (active adaptation)
โดยมนุษย์จะสร้างสิ่งต่างๆ ด้วยสมองก่อน แล้วจึง
เปลี่ยนจากรูปแบบในสมองมาสู่การกระทา
(พฤติกรรมจึงเป็นการทาซ้าแบบจาลองที่คิดไว้แล้ว)
3. การเรียนรู้เป็นการทางานที่ซับซ้อนของสมองถูก
พัฒนาขึ้นโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและการ
ใช้ระบบสัญลักษณ์ควบคุมและกากับจากสมมติฐานที่
กล่าวมา จึงเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน 2 กระบวนการ
คื อ การเรี ย นรู้ ภ าษาและระบบสัญ ลัก ษณ์ แ ละการ
เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาและระบบสัญลัก ษณ์กากับและ
ควบคุมการคิดของมนุษย์ รวมทั้งเน้นการพัฒนาสมอง
ในระดับสูงที่เหนือความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน ที่
เรี ย กว่ า เขตของการพั ฒ นาใกล้ ชิ ด ( Zone of
proximal development) โดยใช้สถานการณ์ที่เลย
ขี ด ความสามารถปั จ จุ บั น แต่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของ
ศั ก ยภาพที่ ผู้ เ รี ย นจะกระท าได้ โดยการช่ ว ยเหลื อ
แนะนาของผู้ใหญ่ หรือการกระทาร่วมกับเพื่อนๆ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางสมองของ
ผู้ เ รี ย น ดั ง นั้ น คุ ณ ลั ก ษณะของทฤษฎี ส รรค์ ส ร้ า ง
ความรู้ คือ ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิม และ
ความเข้าใจที่มีในปัจจุบัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลส าคั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ซึ่ ง การจั ด
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท างานที่
ซั บ ซ้ อ นของสมองอย่า งท้า ทาย และอยู่ใ นขอบเขต
ของศั ก ยภาพที่ ผู้ เ รี ย นจะเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถทางสมองของผู้เรียน
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วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นการนาวิธีการทางาน
ของนักประวัติศาสตร์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5
ขั้น ได้แก่
1. การกาหนดประเด็น หรือปัญหาของเรื่องที่จะศึกษา
ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นก าหนดประเด็ น ปั ญ หาจากความสนใจ
ความรู้ เ ดิ ม หรื อ ข้ อ สงสั ย จากการได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล
ประวัติศาสตร์จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ตั้ ง สมมติ ฐ านเพื่ อ เป็ น แนวทางในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
หลักฐาน
2. การค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้อันหลากหลายด้วยวิธีการการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น/เรื่องที่ต้องการศึกษา
3. การตีความและการตรวจสอบเชิงประวัติศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าหลักฐาน และตีความข้อ
สารสนเทศจากหลักฐานอย่างสมเหตุผลตามบริบท
และมีมุมมองทางประวัติศาสตร์
4. การสังเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานต่างๆ เป็นการ
น าข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ตี ค วาม และประเมิ น
คุ ณ ค่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ มาจั ด ระเบี ย บ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆ
5. การนาเสนอผลการศึกษาเป็นการจัดลาดับ และวาง
โครงเรื่อง เพื่อสร้างและนาเสนอผลการศึกษาที่ถือเป็น
องค์ ค วามรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารอั น
หลากหลาย
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1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการศึกษา
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่างๆ จากการกาหนดประเด็นปัญหา เพื่อการสืบค้น
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
ทางประวั ติ ศ าสตร์ จ ากการวิ เ คราะห์ ตี ค วาม และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลตามบริบทและมุมมอง
ทางประวัติศาสตร์
2. วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น กระบวนการที่
ส่งเสริมการคิดและกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติให้ได้ฝึกตั้งประเด็น
คาถาม การสืบค้น สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย การ
อ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการจัดการกับ
ข้อมูลหลักฐานเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
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การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรูท้ างประวัติศาสตร์
1.แหล่ ง เรี ย นรู้ เป็ น สถานที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ความรู้
สาระทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่มนุษย์หรือธรรมชาติสร้าง
ขึ้ น และทั้ งที่ เป็ นนามธรรมและรูปธรรมในพื้นที่ที่มี
ความสาคัญและคุณค่าต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ บุคคลที่มีภูมิรู้ สถานที่ต่างๆ หรือแหล่งที่เก็บ
รวบรวมความรู้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สภาพสั ง คม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
2. ลักษณะของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ได้แก่
1) จัดตามความพร้อม และศักยภาพของแหล่งเรียนรู้
เพื่ อ การน าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ 2) จัดตามสาระความรู้ สอดคล้องกับ
หลักสูตรชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบและมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์ ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ได้สัมผัสกับความเป็นจริง สร้างองค์
ความรู้ เ องจากประสบการณ์ข องตนเองทั้ งจากการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ทดสอบความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ และหา
ข้ อ สรุ ป 3)จั ด ตามความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น เพื่ อ
สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ประสบการณ์ ตลอดจน
พั ฒ นาชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น 4) จั ด โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่
รัฐบาลเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน ซึ่งแหล่ง
เรียนรู้ที่มีการจัดประเภทไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาใช้
เป็นแหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ท าง
ประวัติศาสตร์ได้

สาระสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์
1. สิ่งที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
หรื อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรง
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้
จากบุคคล และสถานที่อันหลากหลาย โดยเฉพาะใน
แต่ ล ะชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามทรงจ าร่ ว มกั น อยู่ ใ น
จิตสานึกของคนในแต่ละแห่ง หรือเป็น “ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม” ที่นามาใช้เป็นสื่อและแหล่งข้อมูล
หลักฐาน หรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. การเรีย นรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด และกระบวนการคิดจาก
การสื บ ค้ น ส ารวจรวบรวม และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
หลั ก ฐาน ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์
โดยเฉพาะจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทาให้เกิด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยิ่งขึ้น จากการได้ศึกษาสภาพ
จริ ง หรื อ สภาพที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ อดี ต ที่ ยั ง คงร่ อ งรอย
หลักฐานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
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แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การออกแบบการจั ด การ
เรียนการสอนเชิงระบบ
1. วิธีการเชิงระบบ เป็นการนากระบวนการเชิงระบบ
ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1) องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ
2) การกระทาต่อกันขององค์ประกอบ
3) จุดมุ่งหมายของการกระทา
หรือประกอบด้วย 1) ตัวป้อน (input)ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของระบบ 2) การด าเนิ น การ (process) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน 3) ผลผลิต (output) เป็น
จุดหมายปลายทางของระบบ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ ผู้เรีย นอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นการใช้
วิธีการเชิงระบบในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบการ
ปฏิ บั ติ ง านใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ประกอบด้ ว ยหลั ก การพื้ น ฐาน 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1)
วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่กาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ย น 2) ผู้ เ รี ย น โดยต้ อ งพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ และ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ก ารออกแบบระบบการ
เรี ย นการสอนมี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3)
วิธีการและกิจกรรม ซึ่งกาหนดวิธีการและกาหนดกิจกรรม
ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และ 4)การวัดและ
การประเมินผล เป็นการกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1 แนวคิดแบบจาลองการออกแบบการเรียนรู้
ADDIE Model เป็นวิธีก ารเชิงระบบที่ช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม และ
เป็ น รู ป แบบของระบบการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งเป็ น ระบบและใช้ ต ามหลั ก การที่
ชัดเจน ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยสรุป ได้แก่ 1) ขั้น
วิ เ คราะห์ (analyze phase) เป็ น การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น (access and analyze
needs) 2) ขั้นออกแบบ (design phase)

สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
1. การนากระบวนการเชิงระบบของการวางแผน และการ
พัฒนามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ โดยอาศัยความรู้จากทฤษฎีที่
หลากหลาย
2. การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ มุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนในลักษณะสาคัญ
3 ประการ ได้แก่
1) เน้นผลที่ผู้เรีย นได้รับในสิ่งที่ต้องเรีย นรู้และสามารถ
กระทาได้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้
2) เน้นความเชื่ อมโยงระหว่ างองค์ ประกอบแต่ ล ะส่ ว น
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเรียนการ
สอน และผลผลิตของการเรียนรู้ตามต้องการ ได้แก่ การ
สอนทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆ ตามเงื่อนไข
ต่างๆ
3) การนาไปใช้ได้ในหลายๆ โอกาสกับผู้เรียนหลายๆ กลุ่ม
เพราะได้มีการประเมินและปรับปรุงในกระบวนการของ
การออกแบบการเรี ย นการสอนจนได้ เ ป็ น ระบบ หรื อ
กระบวนการที่ดีและใช้ได้
3. รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil
มีองค์ประกอบของรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สาคัญ ได้แก่
กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ และสิ่งที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุน
และการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
4. ADDIE Model และ R & D
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้วิธีก ารเชิง
ระบบตามแนวคิดของเควิน ครูส นั้นสอดคล้องกับแนวคิด
ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
การนากระบวนการที่จาเป็นมาสรุปขอบข่ายตามขั้นตอน
หลัก ที่ร่วมกั นอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอนและตรงกั บทิศนา
แขมมณี (2548: 204) ได้
กล่าวไว้ว่าการสร้างระบบหนึ่งขั้น กระบวนการที่จาเป็น
คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา
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เป็ น การออกแบบการเรี ย นการสอนและการน าเสนอ
(design instruction and presentations) 3) ขั้นพัฒนา
(develop phase) เป็ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ น ามา
ประกอบการจัดการเรียนการสอน (develop materials)
4) ขั้ น น าไปใช้ (implementation phase) เป็ น การน า
เนื้อหาและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ การวางแผนใน
การบริหารจัดการในการนาแผนการจัดการเรีย นรู้ไปใช้
และดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้
5) ขั้นประเมินผล (evaluation phase) เป็นการประเมิน
ความก้ าวหน้าของผู้เรียนและประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ใน
การเรียนการสอน

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประมวลสภาพการณ์และ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง การกาหนดองค์ประกอบของระบบและ
การจัดความสัมพันธ์ขององค์ป ระกอบ การเขียนผัง ระบบ
การทดลองใช้ร ะบบ การประเมิ น ผลระบบและปรับ ปรุง
ระบบ ซึ่ง วิธีการเชิง ระบบที่ น ามาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนและลาคับขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา มี
ขอบข่ายของขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) เป็นขั้นการนาระบบ
เดิ ม ที่ ป รากฏอยู่ ต ามสภาพจริ ง (actual) ที่ ด าเนิ น การใน
ปั จ จุ บั น มาวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเชิ ง นโยบาย
เป้าหมาย สภาพบริบ ทต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน กับ สภาพที่ คาดหวัง (target) ให้
เกิ ด ลั ก ษณะอั น ถึ ง ประสงค์ ขึ้ น เมื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาความ
ต้องการและจุดบกพร่องต่างๆ รวมถึงการสารวจทรัพยากรที่
มีอยู่และที่ต้องการ เพื่อนามาเติมเต็มในการพัฒนา และทา
ให้สามารถระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ในการ
พัฒนาที่ชัดเจนในขั้นต่อไป
2) ขั้น การออกแบบ (design) เป็น ขั้น การรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆที่มาจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก มาเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องมีมา
ก่ อ น (entry behavior) หรื อ เงื่ อ นไขที่ จ ะน ามาสู่ ก าร
ออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ สิ่ง ที่ จะ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช้
3) ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นการพิจารณาเลือกวัสดุ ทรัพยากร
กรเรี ย นการสอนที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง การเลื อ กและพั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการพั ฒ นา
เครื่องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสะท้อนองค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่
สิ่ ง ที่ น าเข้ า I ตั ว ป้ อ น (input) กระบวนการ (process)
ผลผลิ ต I ผลลั พ ธ์ (output) โดยมี ก ลไกการควบคุ ม
(control) เพื่อตรวจสอบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและ
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)
4) ขั้นนาไปใช้ (implementation) เป็นขั้นการนาแบบที่ได้
พัฒนาไปทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าระบบการเรียนการสอนที่
ได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถใช้ได้ผลตามที่คาดหวัง

3. รูปแบบการสอน หรือรูปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน เป็นแผนแสดงการจัดการจัดลาดับโครงสร้างและ
องค์ ป ระกอบต่า งๆที่ใ ช้ ใ นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่ ง แผน (plan) หรื อ แบบ (pattern) ที่
สามารถใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งการสอน
โดยตรงในห้ อ งเรี ย น การสอนเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยหรื อ ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดสื่อการเรียนการสอน
ต่ า งๆนั้ น แต่ละรูปแบบการสอน จะให้แนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่างกัน
และสอนให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ

3.1 รูปแบบการสอน Joyce and Weil
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ( Model of
Teaching) เริ่มจากการเสนอภาพเหตุก ารณ์ใ นชั้ น เรี ย น
(scenario) โดยใช้การเล่าเรื่อง มีครูและผู้เรียนเป็นผู้แสดง
โดยจาลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อนาไปสู่
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง แต่ ล ะรู ป แบบมี
องค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 องค์ ป ระกอบของ
รูปแบบการเรีย นการสอน (the model of teaching) มี
4 ส่วน คือ
1) กระบวนการเรี ย นการสอน (syntax) เป็ น การจั ด
เรียงลาดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้นๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมี
จานวนขั้นตอน (phase) การเรียนการสอนแตกต่างกันไป
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2) ระบบสังคม (social system) เป็นการอธิบายบทบาท
ของผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นในการจั ด การเรี ย นการสอน 3)
ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง ( principles of reaction) เ ป็ น
หลักการหรื อวิ ธีก ารที่ ค รู ต อบสนองต่ อสิ่ง ที่ ผู้ เ รี ยนกระท า
อาจจะเป็นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการ
คิด และปฏิบัติ โดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรื อ

5) ขั้นการประเมิน (evaluation) เป็นขั้นการดาเนินการ
ประเมินใน 2 ส่วน คือ การประเมินผลระหว่างดาเนินการ
( formative evaluation) แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ว ม
(summative evaluation) ทั้ ง ระบบเพื่ อ น ามาสู่ ก าร
ปรับปรุงและพัฒนา

การให้ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบกัน ในการเรียนรู้ในกลุ่ม
อย่างจริงจัง แนะนา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการ
เรียนรู้ เป็นต้น 4) ระบบสนับสนุน (support system)
เป็ น สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนหรื อ การบอก
เงื่อนไข สิ่งจาเป็นในการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (action learning)
เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (learning by doing) จาก
ปัญหาจริง (real problem) โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
สถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางาน
จริง หรือเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นให้พร้อมใช้
ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้
(application) เป็นการแนะนาหรื อให้ข้อแนะนาสาหรับ
การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น การจั ด
ประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมและใช้ได้ตามระดับของผู้เรียน
เป็นต้น
ส่ ว นที่ 3 สาระความรู้ แ ละสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
(instruction and nurturant effects) ในแต่ ล ะรู ป แบบ
ต้ อ งมี ก ารจั ด สาระความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เรี ย น รวมทั้ ง มี
องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการจัดการเรียนรู้
นั้นประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย

4. แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (R & D)
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หรือการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด
การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development: R
& D) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือกระบวนการ
รูปแบบใหม่ๆขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม
และผู้ใช้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมนั้นๆซึ่งลักษณะ
ของการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มีขั้นตอนดังนี้

ดังนั้นการออกแบบระบบการเรีย นการสอน เป็น
กระบวนการจัดการสอนอย่างมีระบบที่สอดคล้องกับ
การวิ จั ย และพั ฒ นา สรุ ป ล าดั บ ขั้ น ตอนได้ ดั ง นี้ 1)
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) เป็น
ขั้นการศึกษาข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน 2) การ
ออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
(Design and Development: D and D) เป็นขั้นการ
สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
3) ขั้ น การทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
(Implementation: I) เป็ น ขั้ น ตอนการทดลองใช้
รู ป แบบการเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E) เป็นขั้น
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการ
สอน
การวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี นั้ น จะให้ แ นวคิ ด และ
วิธีการการผสมผสานข้อมูลระหว่างเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ทาให้นักวิจัยเข้าใจปัญหาดีขึ้นกว่าการใช้
ข้อมูลเพียงด้านเดียว
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R1  D 1  R2  D 2
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย
(Research: R1) เป็ น ขั้ น ตอนการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
พื้ น ฐ า น ( Analysis: A) ขั้ น ต อ น ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า
(Development: D1) เป็นขั้นตอนการออกแบบและ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ( Design and
Development: D and D) ขั้ น ต อ น ที่ 3 ก า ร วิ จั ย
(Research: R2) เป็ น ขั้ น การทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ย น

การสอน (Implementation: I) และขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา (Development: D2) เป็นขั้นการประเมินผล
รู ป แบบการเรี ย นการสอน (Evaluation: E) โดยที่
ขั้ น ตอนในการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนนั้น
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการ
สอน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบต่ า งๆใน
จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอน มี ค วาม
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกัน
ภายใน และต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้
5. การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
กา ร วิ จั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส า นวิ ธี ( Mixed Method
Research) เป็ น การวิ จั ย ซึ่ งผสมผสานทั้ งวิ ธี ก ารเชิ ง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ น าม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยพิ จ ารณาให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของประเด็นปัญหา และสภาวะ
เงื่อนไขของกระบวนการสืบค้น

สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
การคิดทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์แนวคิดที่เป็นองค์ประกอบของการคิด
ทางประวั ติ ศ าสตร์ จ ากสถาบั น หรื อ ส านั ก วิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง 5 แห่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ สั งเคราะห์ แ ละสรุ ป เป็ น
แนวคิ ด หลัก ของการคิ ดทางประวั ติศ าสตร์ ได้ 4 ข้ อ
ดังต่อไปนี้
1) การอ่ า นอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด
ตามล าดั บ เวลา (Close Reading Chronological
Thinking)
2) การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
(Using Historical Sources and Evidence)
3) การวิ เ คราะห์ ตี ค วาม และมี บ ริ บ ทมุ ม มองทาง
ประวั ติ ส าสตร์ ( Analysis Interpretation and Take
Historical Perspectives and Context)
4) การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Historical Issues Analysis in
Causality and Consequence )

สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
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สาระสาคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์
1. การคิ ด กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ใน
ลั ก ษณะของการคิ ด หาเหตุ ผ ล เปรี ย บเที ย บ การ
ตีความโดยตรง ความหมายโดยนัยจากข้อเท็จจริงทีไ่ ด้
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อการสรุปองค์ความรู้ หรือการ
สร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
2. การคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามซั บ ซ้ อ นที่ เ ป็ น
มากกว่าการเล่าซ้าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ จึงต้อง
อาศัยความรู้ที่มีมาก่อนจากการศึกษาพิจารณาเอาใจ
ใส่ในภาษา และสิ่งที่ปรากฏจากข้อมูลหลักฐาน และมี
ความสามารถในการจัดการกับเนื้อหาเรื่องราวโดย
กระบวนการสืบค้น เพื่อนาไปสู่การอธิบายเหตุการณ์
เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
3. ข้อมูลหลักฐานเป็นเสมือนภาพสะท้อน และการคิด
ขั้นต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของแหล่งข้อมูลอันหลากหลาย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู้ จั ก ค้ น หา คั ด เลื อ ก ตี ค วาม และให้
แหล่งข้อมูลหรือข้อมูลหลักฐานยืนยัน หรือการยืนยัน
โดยแหล่งข้อมูล เมื่อผู้เรียนศึกษาเอกสารหลักฐาน
ต่ า งๆ และต้ อ งวิ เ คราะห์ แ หล่ งข้ อมู ลหลัก ฐาน ตั้ ง
ค าถามถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล รวมทั้ ง มี ค วามรอบรู้ ใ น
สถานภาพของผู้แต่งและบริบทเบื้องหลังของการเกิด
หลั ก ฐานนั้ น เพื่ อ ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ก่ อ นการสั ง เคราะห์ เ ป็ น เนื้ อ หาทาง
ประวัติศาสตร์
4. การวิเคราะห์ตีความข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นลักษณ์
อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีความเข้าใจ
ถึงมุมมองที่มีความหลากหลายของบุคคลที่ได้กระทา
ในประวัติศาสตร์ และเข้าใจบริบทกับสภาพแวดล้อม
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึง
การกระทาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นสาเหตุ หรือ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและผลที่เกิดตามมาเนื่องแต่เหตุนั้น
ช่ ว ยสร้ า งการอธิ บ ายและข้ อ พิ สู จ น์ ถึ ง อดี ต ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างหลากหลายบนพื้นฐานของข้อ
โต้แย้ง การตีความจากแหล่งและข้อมูลหลักฐานที่มี
ความสอดคล้องกันตามหลักเหตุผล
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การสั ง เคราะห์ ห ลั ก การของการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย ได้นาสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีสอน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นสาระสาคัญของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างหลักการ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
สาระสาคัญแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
กลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism)
1. มนุษย์เลือกรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้
จะเกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง
(discovery learning)
2.การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผู้เรียน หากสามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อน
สาระสาคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism Theory) @ ทฤษฎีการเรียนรู้
พุทธิปัญญานิยม (cognitive constructivism)
1. ผู้เรียนเป็นผู้กระทา (active) และเป็นผู้สร้างความรู้
ขึ้นในใจของตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทใน
การก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญา เป็นเหตุให้
ผู้เรียนปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่างสาร
ใหม่ จนเกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้
ใหม่ขึ้น
2.พัฒนาการทางปัญญาของบุคคลจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
ระดับที่ต่ากว่าไปสู่ระดับที่สูงกว่า โดยเป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอน และจะบรรลุถึงพัฒนาการในแต่ละขั้นได้ด้วย
การมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ในการ
ทากิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ดังนั้นในแง่การเรียนรู้ จึงถือว่าการจัดกระทา และ
การมีประสบการณ์กับวัตถุที่เป็นรูปธรรม เป็นพื้นฐาน
สาคัญของการสรางความรู้ ผู้เรียนเรียนรู้โดยการสร้าง/
ตั้งคาถาม ปัญหาและสารวจคาตอบ โดยวิธีการทดลอง

หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
จากสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
กลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism)
1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ผู้เรียนควร
ได้ตั้งประเด็นคาถาม/กาหนดหัวข้อ ปัญหา เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลมาตอบคาถามตามที่ได้ตั้งประเด็นปัญหาไว้
และให้ผเู้ รียนได้อธิบายเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้
ใหม่ สิ่งที่ได้ค้นคว้ามาอย่างมีเหตุผล
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
จากสาระสาคัญของทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism Theory)
1. ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามลาดับขั้นตอน จากการสร้างความรู้ขึ้นใน
ใจตนเอง และจากประสบการณ์กบั สิ่งแวดล้อม หรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูต้ ้องให้ผู้เรียนได้ตั้งคาถาม/ปัญหา สารวจและ
ค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
2. การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ที่ท้าทาย
เพื่อเน้นการพัฒนาสมองในระดับสูงที่เหนือความสามารถ
ปัจจุบัน แต่อยู่ในขอบเขตศักยภาพที่ผู้เรียนจะกระทาได้
และเพื่อให้ผเู้ รียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรูด้ ้วย
ตนเองจากความรูเ้ ดิม และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในปัจจุบัน
จากปฏิสมั พันธ์ทางสังคม โดยการได้เรียนรูภ้ าษา และ
ระบบสัญลักษณ์
รวมทั้งได้รับการแนะนา หรือการกระทาร่วมกับเพื่อนๆ
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หาวิธปี ก้ปัญหาจนเกิดการค้นพบ หรือที่เรียกว่า การ
สร้างขึ้นใหม่ @ ทฤษฎีการสร้างสรรค์ทางสังคม
(social constructivism)
1.ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ผู้อื่น ซึ่งขณะที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรืองานใน
สภาวะสังคม (social context) ที่เป็นตัวแปรสาคัญและ
ขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทาให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้อง หรือ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น
2.การเรียนรู้ หรือการปรับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นการ
ปรับตัวเชิงกระทา (active adaptation)
โดยมนุษย์จะสร้างสิ่งต่างๆ ด้วยสมองก่อน แล้วจึง
เปลี่ยนจากรูปแบบในสมองมาสู่การกระทา
(พฤติกรรมจึงเป็นการทาซ้าแบบจาลองที่คิดไว้แล้ว)
3. การเรียนรู้เป็นการทางานที่ซับซ้อนของสมองถูก
พัฒนาขึ้นโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและการใช้
ระบบสัญลักษณ์ควบคุมและกากับจากสมมติฐานที่กล่าว
มา จึงเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน 2 กระบวนการ คือ
การเรียนรู้ภาษาและระบบสัญลักษณ์และการเรียนรู้ที่จะ
ใช้ภาษาและระบบสัญลักษณ์กากับและควบคุมการคิด
ของมนุษย์ รวมทั้งเน้นการพัฒนาสมองในระดับสูงที่
เหนือความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน ที่เรียกว่า เขต
ของการพัฒนาใกล้ชิด (Zone of proximal
development) โดยใช้สถานการณ์ที่เลยขีด
ความสามารถปัจจุบัน แต่อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่
ผู้เรียนจะกระทาได้ โดยการช่วยเหลือแนะนาของผู้ใหญ่
หรือการกระทาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความสามารถทางสมองของผู้เรียน ดังนั้น
คุณลักษณะของทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ คือ ผู้เรียน
สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้
สิ่งใหม่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิม และความเข้าใจที่มีใน
ปัจจุบัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลสาคัญ
ต่อการเรียนรู้ ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมการทางานที่ซับซ้อนของสมองอย่างท้าทาย และ
อยู่ในขอบเขตของศักยภาพที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้จะช่วย
พัฒนาความสามารถทางสมองของผู้เรีย
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สาระสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการศึกษา
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่างๆ จากการกาหนดประเด็นปัญหา การสืบค้น
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์จากการวิเคราะห์ตีความ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลตามบริบทและ
มุมมองทางประวัติศาสตร์
2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการที่
ส่งเสริมการคิดและกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติให้ได้ฝึกตั้งประเด็น
คาถาม การสืบค้น สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้อันหลากหลาย การ
อ่าน การวิเคราะห์ การตีความ และการจัดการกับ
ข้อมูลหลักฐานเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
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จากสาระสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่นามาใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้เรียนควรได้ฝึกการอ่าน และ
การสืบค้น สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้ง
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อัน
หลากหลาย ได้ฝึกการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นระบบ ก่อน
การวิเคราะห์ตคี วามข้อสารสนเทศ และสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีเหตุผลตามบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นส่งเสริมการคิดและกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน
จากการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั ิให้ได้ฝึกตั้งคาถาม สืบค้น
สารวจและรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อการ
วิเคราะห์ตีความ และการจัดกระทากับข้อมูลหลักฐานที่
จะนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
สาระสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
จากสาระสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
1. สิ่งที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือ
เพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์
1.การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทาง
ตรง
ประวัติศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวทาง
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้
ประวัติศาสตร์ได้จากบุคคล และสถานที่ หรือสิ่งที่ปรากฏ
จากบุคคล และสถานที่อันหลากหลาย โดยเฉพาะในแต่ ซึ่งนามาใช้เป็นสื่อและแหล่งข้อมูลหลักฐานได้ โดยเฉพาะ
ละชุมชนท้องถิ่นที่มีความทรงจาร่วมกันอยู่ในจิตสานึก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นที่มีความทรงจาร่วม หรือเป็น
ของคนในแต่ละแห่ง หรือเป็น “ทุนทางสังคมและ
“ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม” ที่สง่ เสริมการคิดและเพิ่ม
วัฒนธรรม” ที่นามาใช้เป็นสื่อและแหล่งข้อมูลหลักฐาน ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง
หรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในการจัด
2. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีใน
กิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนได้ฝึกการสืบค้น การสารวจรวบรวม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐาน อันทาให้เกิดความรู้
3. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ช่วย
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิน่ จากการศึกษา
ให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด และกระบวนการคิดจากการ
สืบค้น สารวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน ที่ได้
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จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยิ่งขึ้น จากการ
ได้ศึกษาสภาพจริงหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับอดีตที่ยังคง
ร่องรอยหลักฐานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
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สภาพจริง หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับอดีตที่ยังคงมี
ร่องรอยหลักฐานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
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จากสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ออกแบบ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
1. การนากระบวนการเชิงระบบของการวางแผน และ
1. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
การพัฒนามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้
ระบบ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้ โดยอาศัย
เป็น
ความรู้จากทฤษฎีที่หลากหลาย
ลาดับขั้นตอน และสามารถนารูปแบบของการออกแบบ
2. การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ มุ่งเน้นให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนในลักษณะ การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ ไปใช้ได้ในหลายๆ
สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) เน้นผลที่ผู้เรียนได้รับในสิ่งที่ โอกาสกับผูเ้ รียนหลากหลายกลุ่ม เพราะได้มีการ
ต้องเรียนรู้และสามารถกระทาได้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ประเมิน
2) เน้นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบแต่ละส่วน
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ใน
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเรียน
กระบวนการของการออกแบบ ฯ และยังใช้วิธีการ
การสอน และผลผลิตของการเรียนรู้ตามต้องการ ได้แก่ ผสมผสานวิธีในกระบวนการออกแบบ ฯ เพื่อ
การสอนทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆ ตาม
การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมี
เงื่อนไขต่างๆ 3) การนาไปใช้ได้ในหลายๆ โอกาสกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เรียนหลายๆ กลุ่ม เพราะได้มีการประเมินและปรับปรุง
ในกระบวนการของการออกแบบการเรียนการสอนจนได้
เป็นระบบ หรือกระบวนการที่ดีและใช้ได้
3. รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil
มีองค์ประกอบของรูปแบบเชิงปฏิบัติการที่สาคัญ ได้แก่
กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ และสิ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคมหลักการตอบสนอง สิ่ง
สนับสนุนและการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
4. ADDIE Model และ R & D
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึ่งใช้วิธีการเชิง
ระบบตามแนวคิดของเควิน ครูส นั้นสอดคล้องกับ
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) การนากระบวนการที่จาเป็นมาสรุป
ขอบข่ายตามขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5
ขั้นตอนและตรงกับทิศนา แขมมณี (2548: 204) ได้
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กล่าวไว้ว่าการสร้างระบบหนึ่งขั้น กระบวนการที่จาเป็น
คือ การกาหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประมวลสภาพการณ์
และปัญหาที่เกี่ยวข้อง การกาหนดองค์ประกอบของ
ระบบและการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ การ
เขียนผังระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินผล
ระบบและปรับปรุงระบบ ซึ่งวิธีการเชิงระบบ

ที่นามาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนและลา
คับขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา มีขอบข่ายของ
ขั้นตอนหลักที่ร่วมกันอย่างชัดเจน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (analysis) เป็นขั้นการนา
ระบบเดิมที่ปรากฏอยู่ตามสภาพจริง (actual) ที่
ดาเนินการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงนโยบาย เป้าหมาย สภาพบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบระบบการเรียนการสอน กับสภาพที่
คาดหวัง (target) ให้เกิดลักษณะอันถึงประสงค์ขึ้น เมื่อ
ศึกษาปัญหาความต้องการและจุดบกพร่องต่างๆ รวมถึง
การสารวจทรัพยากรที่มีอยู่และที่ต้องการ เพื่อนามาเติม
เต็มในการพัฒนา และทาให้สามารถระบุเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจนในขั้นต่อไป
2) ขั้นการออกแบบ (design) เป็นขั้นการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆที่มาจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก มา
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งมีการระบุถึงสิ่งที่
ต้องมีมาก่อน (entry behavior) หรือเงื่อนไขที่จะนามา
สู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในการใช้ 3) ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นการพิจารณาเลือก
วัสดุ ทรัพยากรกรเรียนการสอนที่มีอยู่ รวมทั้งการเลือก
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและ
การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยสะท้อน
องค์ประกอบทั้ง 3 ได้แก่ สิ่งที่นาเข้า I ตัวป้อน (input)
กระบวนการ (process) ผลผลิต I ผลลัพธ์ (output)
โดยมีกลไกการควบคุม (control) เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพและมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) 4) ขั้นนาไปใช้
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(implementation) เป็นขั้นการนาแบบที่ได้พัฒนาไป
ทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าระบบการเรียนการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้นนั้น สามารถใช้ได้ผลตามที่คาดหวัง 5) ขั้นการ
ประเมิน (evaluation) เป็นขั้นการดาเนินการประเมิน
ใน 2 ส่วน คือ การประเมินผลระหว่างดาเนินการ
(formative evaluation) และประเมินผลรวม
(summative evaluation) ทั้งระบบเพื่อนามาสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นการออกแบบระบบการเรียน
การสอนเป็นกระบวนการจัดการสอนอย่างมีระบบที่
สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนา

สรุปลาดับขั้นตอนได้ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) เป็นขั้นการศึกษา
ข้อมูลรูปแบบการเรียนการสอน 2) การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(Design and
Development: D and D) เป็นขั้นการสร้างและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 3) ขั้นการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน
(Implementation: I) เป็นขั้นตอนการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation: E) เป็นขั้น
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการ
สอน
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีนั้น จะให้แนวคิดและ
วิธีการการผสมผสานข้อมูลระหว่างเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ทาให้นักวิจัยเข้าใจปัญหาดีขึ้นกว่าการ
ใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว
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สาระสาคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์
1. การคิดกับประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะของการคิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ การตีความ
โดยตรง ความหมายโดยนัยจากข้อเท็จจริงที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลหลักฐาน หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อการสรุปองค์ความรู้ หรือการ
สร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 2. การคิดทาง
ประวัติศาสตร์มีความซับซ้อนที่เป็นมากกว่าการเล่าซ้า
เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ จึงต้องอาศัยความรู้ที่มีมาก่อน
จากการศึกษาพิจารณาเอาใจใส่ในภาษา และสิ่งที่
ปรากฏจากข้อมูลหลักฐาน และมีความสามารถในการ
จัดการกับเนื้อหาเรื่องราวโดยกระบวนการสืบค้น เพื่อ
นาไปสู่การอธิบายเหตุการณ์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงได้
ตามกาลเวลา
3. ข้อมูลหลักฐานเป็นเสมือนภาพสะท้อน และการคิด
ขั้นต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของแหล่งข้อมูลอันหลากหลาย
เพื่อให้ได้รู้จักค้นหา คัดเลือก ตีความ และให้แหล่งข้อมูล
หรือข้อมูลหลักฐานยืนยัน หรือการยืนยันโดย
แหล่งข้อมูลเมื่อผู้เรียนศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ
และต้องวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลักฐาน ตั้งคาถามถึง
แหล่งข้อมูล รวมทั้งมีความรอบรู้ในสถานภาพของผู้แต่ง
และบริบทเบื้องหลังของการเกิดหลักฐานนั้น เพื่อ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก่อนการ
สังเคราะห์เป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์
4. การวิเคราะห์ตีความข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นลักษณ์
อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีความเข้าใจถึง
มุมมองที่มีความหลากหลายของบุคคลที่ได้กระทาใน
ประวัติศาสตร์ และเข้าใจบริบทกับสภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการ
กระทาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในสิ่งที่เป็นสาเหตุ หรือ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและผลที่เกิดตามมาเนื่องแต่เหตุนั้น
ช่วยสร้างการอธิบายและข้อพิสูจน์ถึงอดีตที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างหลากหลายบนพื้นฐานของข้อโต้แย้ง การ
ตีความจากแหล่งและข้อมูลหลักฐานที่มีความสอดคล้อง
กันตามหลักเหตุผล
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หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
จากสาระสาคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์
1. การคิดทางประวัติศาสตร์ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้ที่มี
มาก่อนจากการศึกษาพิจารณาเอาใจใส่ในภาษา และสิ่งที่
ปรากฏจากข้อมูลหลักฐาน ฝึกการเรียงลาดับเวลาตามยุค
สมัย คิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ การตีความหมาย
โดยตรงและความหมาย โดยนัยจากข้อเท็จจริงที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลหลักฐานหรือ แหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์
ต่างๆ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ตีความถึงสาเหตุ
และผลสืบเนื่องของการเปลีย่ นแปลง วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ หรือเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจบริบทและมีมุมมอง
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อการอธิบายและสรุปองค์ความรู้
หรือการสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้

252

การกาหนดวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้วิจัย ได้นาหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็น
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ แล้วจากนั้นจะนา
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ มาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ต่อไป
ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะห์หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ เพื่อสรุปเป็น
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ
หลักการของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ จากสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มพุทธนิยม (Cognitivism)
1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ผู้เรียนควรได้
ตั้งประเด็นคาถาม/กาหนดหัวข้อ ปัญหา เพื่อการสืบค้น
ข้อมูลมาตอบคาถามตามที่ได้ตั้งประเด็นปัญหาไว้ และให้
ผู้เรียนได้อธิบายเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ สิ่งที่ได้
ค้นคว้ามาอย่างมีเหตุผล
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น ฯ จากสาระส าคั ญ ของทฤษฎี ก ารสร้ า งสรรค์
ความรู้ (Constructivism Theory)
1. ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามลาดับขั้นตอน จากการสร้างความรู้ขึ้นในใจ
ตนเอง และจากประสบการณ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ดั ง นั้ น การจั ด ประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนได้ตั้งคาถาม/ปัญหา สารวจและค้นพบ
คาตอบด้วยตนเอง
2. การให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้ และมีประสบการณ์ที่ท้าทาย
เพื่อเน้นการพัฒนาสมองในระดับสูงที่เหนือความสามารถ
ปัจจุบัน แต่อยู่ในขอบเขตศักยภาพที่ผู้เรียนจะกระทาได้
และเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองจากความรู้เดิม และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในปัจ จุบัน
จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการได้
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1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้สอนควรให้
ผู้เรียนได้ฝึกการตั้งประเด็นคาถาม กาหนดหัวข้อ และได้
ฝึกการอ่าน การเรียนรู้ภา และสิ่งที่ปรากฏจากข้อมูล
หลักฐาน และการเรียงลาดับเวลาตามยุคสมัย คิดหา
เหตุผล เปรียบเทียบ เพื่อการสารวจ และค้นหาคาตอบมา
อธิบาย และสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันจากความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ ตามความสนใจและผู้เรียนเป็นผู้กระทา
ด้วยตนเอง
2. การศึกษาข้อมูลหลักฐานและการใช้แหล่งเรียนรู้อัน
หลากหลายทางประวัติศาสตร์ โดยครูเป็นผู้จัดเตรียม และ
แนะนาแนวทางการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับการกาหนดประเด็นปัญหา โดยเฉพาะแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
และช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้น สารวจ รวบรวม
วิเคราะห์จัดจาแนกชนิด และตรวจสอบประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
ก่อนการนาข้อสารสนเทศไปใช้
3. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการ
วิเคราะห์ ตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลหลักฐาน
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เรียนรู้ภาษา และระบบสัญลักษณ์ รวมทั้งได้รั บ การ
แนะนา หรือการกระทาร่วมกับเพื่อนๆ
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ จากสาระสาคัญของวิธกี ารทาง
ประวัติศาสตร์
1. วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ น ามาใช้ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้เรียนควรได้ฝึกการอ่าน และ
การสืบค้น สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้ง
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ อั น
หลากหลาย ได้ฝึกการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูลหลัก ฐานอย่า งเป็นระบบ
ก่ อ นการวิ เ คราะห์ ตี ค วามข้ อ สารสนเทศ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลตามบริบทและมุมมอง
ทางประวัติศาสตร์
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
ส่งเสริมการคิดและกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน จากการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติให้ได้ฝึกตั้งคาถาม สืบค้น สารวจ
และรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์
ตี ค วาม และการจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐานที่ จ ะ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น ฯ จากสาระส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
1.การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ได้จากบุคคล และสถานที่ หรือสิ่งที่
ปรากฏซึ่งนามาใช้เป็นสื่อและแหล่งข้อมูลหลักฐานได้
โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นที่มีความทรง
จาร่วม หรือเป็น “ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม” ที่
ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ตรง
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ให้ผู้เรียนตีความหมายตามลายลักษณ์อักษร และ
ความหมายโดยนัยที่ซ่อนอยู่แล้วอธิบายเรื่องราว
เหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบทและมีมมุ มองทาง
ประวัติศาสตร์ โดยอธิบายความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา และสภาพแวดล้อมที่ส่งอิทธิพล
ต่อการกระทาอันหลากหลายของบุคคล และการ
ดาเนินชีวิตในอดีตจากข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้องกัน
4. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากข้อมูลหลักฐาน
และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เยน
ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
กั น ของปั จ จั ย สาเหตุแ ละผลสืบ เนื่อ งของเหตุการณ์
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลจาก
หลักฐาน
5. การจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการสารวจ สืบค้น
วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน
ต่ า งๆ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่เป็น
การท้าทายความสามารถที่ผู้เรียนกระทาได้ด้วยตนเอง
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2. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีใน
ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนได้ฝึกการสืบค้น การสารวจรวบรวม
และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน อั น ท าให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการศึกษาสภาพ
จริ ง หรื อ สภาพที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ อดี ต ที่ ยั ง คงมี ร่ อ งรอย
หลักฐานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ จากสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
1. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้เป็น
ลาดับขั้นตอน และสามารถนารูปแบบของการออกแบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ ไปใช้ ไ ด้ ใ นหลายๆ
โอกาสกับผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม เพราะได้มีการประเมิน
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ใ น
กระบวนการของการออกแบบ ฯ และยั ง ใช้ วิ ธี ก าร
ผสมผสานวิธีในกระบวนการออกแบบ ฯ เพื่อการใช้ข้อมูล
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ จากสาระสาคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์
1. การคิดทางประวัติศาสตร์ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้ที่มีมา
ก่อน จากการศึกษาพิจ ารณาเอาใจใส่ในภาษา และสิ่งที่
ปรากฏจากข้อมูลหลักฐาน ฝึกการเรียงลาดับเวลาตามยุ ค
สมัย คิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ การตีความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยจากข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูล
หลักฐานหรือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ตีความถึงสาเหตุและ
ผลสืบเนื่องของการเปลี่ย นแปลง วิเคราะห์และอธิ บ าย
ความสั ม พั น ธ์ ข อ ง เ หตุ ก าร ณ์ หรื อ เ รื่ อ ง ร าวทาง
ประวัติศาสตร์ ด้ วยความเข้ าใจบริ บ ทและมี มุ ม มองทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อการอธิบายและสรุปองค์ความรู้หรือ
การสร้างเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้
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ผลการสังเคราะห์จากตารางที่ 5 ข้างต้นนั้นที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจั ดการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แล้วนามาสังเคราะห์ และสรุปเป็น
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ได้ 5 ข้อ แล้วจากนั้นผู้วิจัยจะได้นา
หลั ก การดั ง กล่ า วมาก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของการจั ด การเรี ย นรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ ต่อไป
การกาหนดวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ผู้ วิจั ย ได้น าหลั กการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ส าระสาคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้ดังนี้ แล้วจากนั้นจะนาหลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ มาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ต่อไป ในแผนภาพที่ 2 ผลการ
สังเคราะห์หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
ผู้วิจัยได้นาหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ มากาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ดังแผนภาพที่
2 และจากการพัฒนาหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ที่เป็นผลมาจาก
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยงข้องต่างๆ นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
วิเคราะห์และนาเทคนิค และวิธีสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ หรือขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ได้นามา
กาหนดเป็นแนวทางและกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ ได้ดังนี้
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ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกาหนดเป็นแนวทางและกระบวนการขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น

กระบวนการ/ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯ

1. ทบทวนความรู้เดิ ม เพิ่ ม เติ ม ความรู้ใหม่ และ
กระตุ้ น ให้ ผู้เรียนตั้ งคาถาม หรือกาหนดประเด็น
ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น และศึกษา
ข้อมูลตามความสนใจและที่ได้กาหนดประเด็นไว้
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา และ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก ฐานจากแหล่ ง เรี ย น รู้ อั น
หล า ก หล า ย โ ด ย เฉ พ า ะ แ หล่ ง เรี ย น รู้ ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่มีในชุมชนท้องถิ่น

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์
ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ (Study Local
History Data and Historical Issue Analysis
Question)
ขั้น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมู ล จากแหล่ ง
เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ และการวิ เ คราะห์
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน (Survey
and Collecting Data From Historical Learning
and Checking Fact of Evidences)
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตีความสาเหตุและผลสืบเนื่อง
ด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
(Analysis Interpretation in Causality and
Consequences by Historical Perspectives
and Context)
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น (Synthesis
and Summarize Data for Construct Body of
Knowledge in Local History)

3. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้จาแนกชนิด และ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ

4. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ วิ เ คราะห์
ตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐาน แล้ว
นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่ออธิบายสาเหตุ
และผลสื บ เนื่ อ งของเรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์
5. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
หลั ก ฐ า น ต่ า ง ๆ ส ร้ า ง เป็ น อง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ และน าเสนอในรู ป แบบที่ ห ลาย
หลาย
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แนวทางและกระบวนการขั้นตอนการจัด การเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์ท้ องถิ่น ฯ ที่ผู้ วิจัยได้
กาหนดขึ้นนั้น นามาวิเคราะห์ และกาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สะท้อนบทบาทผู้สอนและผู้เรียน
ได้ดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และ
วิเคราะห์ประเด็นคาถามทาง
ประวัติศาสตร์

2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และ
การวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของข้อมูลหลักฐาน

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้เรียนศึกษาเอกสาร บทความทางประวัติศาสตร์ทผี่ ู้สอนได้
จัดเตรียมไว้ แล้วสรุปสาระสาคัญ
2. ผู้สอนทบทวนความรูเ้ ดิม และยกตัวอย่างเรื่องราวเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ โดยใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยที่
สอดคล้องกับหัวข้อของหน่วยการศึกษา
3. ผู้เรียนตอบคาถาม และอภิปรายความรูเ้ ก่า/ใหม่ เกี่ยวกับเนื้อหา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามหัวข้อของหน่วยการศึกษา
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปประเด็นสาระความรูจ้ าก
การศึกษาเอกสารข้อมูล หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง แล้ว
ร่วมกันเสนอและกาหนดประเด็นคาถามทางประวัตศิ าสตร์ที่จะใช้
ประกอบการศึกษาต่อไป
1. ผู้สอนเสนอข้อมูลความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี สาระความรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่ ตามหัวข้อของหน่วยการศึกษา โดย
ใช้การบรรยายประกอบการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และใช้คาถามเพือ่
กระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปาน
กลาง อ่อน แล้วนาประเด็นคาถามที่ร่วมกันกาหนดไว้มาเป็นแนวทาง
ในการกาหนดหัวข้อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. ผู้สอนจัดเตรียมข้อมูล เอกสารและแนะนาข้อมูล แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาที่
ร่วมกันกาหนดไว้ให้ผเู้ รียนได้สืบค้น สารวจ และรวบรวมข้อมูล
หลักฐานด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาจาแนกชนิดและ
วิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
หลักฐาน พิจารณาในส่วนที่เกีย่ วกับผู้แต่ง/ผู้เขียน แหล่งที่มา วันเวลา
และสาระข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ (ต่อ)
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
3 การวิเคราะห์ตีความสาเหตุและผล 1. ผู้สอนแนะนาแนวทางในการวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศ
สืบเนื่องด้วยบริบทและมุมมองทาง จากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
2. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
3. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และเชือ่ มโยงข้อค้นพบที่ได้จากการตีความ
มาอธิบาย/เปรียบเทียบสาเหตุและผลสืบเนื่องของเรื่องราวเหตุการณ์
ด้วยความเข้าใจในบริบทและมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ จากความ
สอดคล้องของข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ศึกษาอ้างอิง
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษาข้อมูล
หลักฐานต่างๆ
5. ผู้สอนแนะนาข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และแนะ
แนวทางในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระข้อมูลทีไ่ ด้มากาหนดเป็น
ประเด็นสาระสาคัญที่จะใช้ศึกษาในขั้นต่อไป
4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อ 1. ผู้เรียน สังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญจากที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และ
สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสาระสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษา
ตามหัวข้อหรือประเด็นคาถามทีร่ ว่ มกันกาหนดไว้
3. ผู้สอนแนะแนวทางการสังเคราะห์ การกาหนดโครงเรื่อง และการ
เรียบเรียงเนื้อหาสาระเพื่อการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
4. ผู้เรียนกาหนดโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์หรือตามทีไ่ ด้ตั้งประเด็น
คาถามไว้ร่วมกัน และสังเคราะห์เนื้อหาสาระที่ได้ เพื่อเรียบเรียงและ
นาเสนอเป็นองค์ความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
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ภาคผนวก ค
แผนภาพที่ 2 ผลการสังเคราะห์หลักการของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
สู่การกาหนดวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ
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ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (SSAS Model)

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานวิจัย
3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (SSAS Model)
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3.4 การนารูปแบบไปใช้
3.5 โครงสร้างและเนื้อหารายวิชา
3.6 แผนการจัดการเรียนรู้
3.7 การวัดและประเมินผล

263

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
หลักการ
การศึกษาปรัชญาทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของการ
คิดทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ส าระสาคัญของแนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แล้วนามาสังเคราะห์ และสรุปเป็นหลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ได้ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกการตั้งประเด็น
คาถาม กาหนดหัวข้อ และได้ฝึกการอ่าน การเรียนรู้ภาษา และสิ่งที่ปรากฏจากข้อมูลหลักฐาน และ
การเรียงลาดับเวลาตามยุคสมัย คิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ เพื่อการสารวจ และค้นหาคาตอบมา
อธิบาย และสร้างความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันจากความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตามความสนใจและผู้เรียน
เป็นผู้กระทาด้วยตนเอง
2. การศึกษาข้อมูลหลักฐานและการใช้แหล่งเรียนรู้อันหลากหลายทางประวัติศาสตร์
โดยครูเป็นผู้จัดเตรียม และแนะนาแนวทางการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการ
กาหนดประเด็นปัญหา โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรีย นรู้ ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้สื บค้น สารวจ
รวบรวม วิเคราะห์จัดจาแนกชนิด และตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ
ที่สอดคล้องกันก่อนการนาข้อสารสนเทศไปใช้
3. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ ตีความข้อสารสนเทศ
จากข้อมูลหลักฐาน ให้ผู้เรียนตีความหมายตามลายลักษณ์อักษร และความหมายโดยนัยที่ซ่อนอยู่
แล้วอธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบทและมีมุมมองทางประวัติศาสตร์ โดยอธิบาย
ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสภาพแวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อการกระทาอัน
หลากหลายของบุคคล และการดาเนินชีวิตในอดีตจากข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้องกัน
4. การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น จากข้ อ มู ล หลั ก ฐาน และแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เยนได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์กันของปัจจัย
สาเหตุและผลสืบเนื่องของเหตุการณ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลจากหลักฐาน
5. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการ
สารวจ สืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
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องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ที่เป็นการท้าทายความสามารถที่ผู้เรียน
กระทาได้ด้วยตนเอง
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ทั้ง 5 ข้อดังกล่าว สรุปได้
ว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนเป็นผู้กระทา
กิจกรรมตามลาดับขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้และความรู้จากการสร้างความรู้ได้ด้ว ยตนเอง โดยใช้
แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย ควบคู่กับการมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและหลั กฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานก่อนการนาข้อสารสนเทศนั้นไปวิ เคราะห์ ตีความ
และสรุปสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเนื้อหาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ และมีกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วย
1) การคิดตามล าดับ เวลาในความต่ อเนื่ อ งและการเปลี่ ย นแปลงทางประวัติ ศ าสตร์
(Chronological Thinking in Historical Change and Continuity)
2) การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทางประวัติศาสตร์ (Using
Historical Sources and Claiming-Evidence Connection)
3) การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทางประวัติสาสตร์ (Analysis
Interpretation and Take Understanding in Historical Context and Perspectives)
4) การวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น สาเหตุ แ ละผลสื บ เนื่ อ งทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis in
Historical Issues of Causality and Consequence)
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจในประวั ติศ าสตร์ ท้ อ งถิ่น และ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สาหรับครูสังคมศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจากนาไปสู่
การปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ นาผลจากการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยงข้องต่างๆ มาพัฒนาเป็นหลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ จากนั้นจึงได้ศึกษาวิเคราะห์และนาเทคนิค และวิธี
สอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ หรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์
ท้องถิ่น ฯ ซึ่งผลการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล ดังกล่ าว ได้นามากาหนดเป็นกระบวนการ/
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ที่สะท้อนบทบาทผู้สอนและผู้เรียน และมี
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดประเด็ น ค าถามทาง
ประวัติศาสตร์ (Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
1. ผู้ เรี ย นศึกษาเอกสาร บทความทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ ส อนได้จัดเตรียมไว้
เบื้ องต้น แล้ ว สรุ ป ความเกี่ย วกับ สาระส าคัญ โดยการอธิบายเชื่อมโยงข้อมูล และการอ้างอิ ง จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้ เรี ย นทบทวนความรู้เดิม และผู้ ส อนยกตัว อย่างเรื่องราวเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยที่สอดคล้องกับหัวข้อของแผนใน
การจัดการเรียนรู้
3. ผู้เรียนตอบคาถาม และอภิปรายความรู้เก่า/ใหม่ เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ตามหัวข้อที่ศึกษา
4. ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนร่ ว มกั น อภิ ป ราย และสรุ ป ประเด็ น สาระความรู้ จ าก
การศึกษาเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องราวที่ศึกษา แล้วร่วมกันเสนอและกาหน ด
ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ที่จะใช้ประกอบการศึกษาและสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ต่อไป
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ขั้นที่ 1 นั้นเป็นการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
และวิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ (Study Local History Data and Historical Issue
Analysis Question) เป็ น การเตรี ยมความพร้อมผู้ เรียนโดยผู้ ส อนจัดเตรียมเอกสาร แหล่ งข้อมูล
ความรู้ และสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวน และได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะ
เป็นการฝึกการอ่านจับใจความ และการพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานและแหล่งเรียนรู้ที่ได้ศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เคยเกิดขึ้นตามยุคสมัย และลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์ แล้ว
ให้ผู้เรียนตั้งประเด็นคาถามต่อเนื้อหาเรื่องราวเพื่อการศึกษาสืบค้นต่อไป
ขั้ น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ และ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ อ มู ล หลั ก ฐาน (Survey and Collecting Data from Historical
Learning and Checking Fact of Evidences)
1. ผู้ เรี ย นศึกษาข้อมูล ความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนบรรยายประกอบการ
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และใช้คาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน
แล้ ว น าประเด็น คาถามที่ร่ ว มกัน กาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการกาหนดหั ว ข้อการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกัน
3. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในประเด็น
เรื่ อ งราวที่ ศึ ก ษา โดยผู้ ส อนแนะน าข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ห ลากหลายและมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาที่ร่วมกันกาหนดไว้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น สารวจ และรวบรวมข้อมูล
หลักฐานด้วยตนเอง
4. ผู้ เ รี ย นศึ ก ษา ส ารวจ และรวบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานมาจ าแนกชนิ ด และ
วิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหลักฐาน เพื่อจัดหมวดหมู่ และ
ลาดับเนื้อหาตามระยะเวลา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับผู้แต่ง/ผู้เขียน แหล่งที่มา วันเวลา และสาระ
ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานในตารางที่ 1 ตารางการสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตีความหลักฐานในการ
สรุปสาระสาคัญที่ได้จากหลักฐานต่างๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ขั้นที่ 2 นั้นเป็นการสารวจและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน
( Survey and Collecting Data From Historical Learning and Checking Fact of Evidences)
เป็นกระบวนการที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้เตรียม และแนะนา
แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แนะนาวิธีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่ จ ะน าผู้ เ รี ย นไปสู่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ สื บ ค้ น และการใช้ เ หตุ ผ ลทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห์ วิพากษ์หลักฐาน หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ก่อนการนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นการผสมผสานการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบตามลาดับขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้นที่
1 ตั้งแต่การตั้งคาถาม หรือประเด็นปัญหาที่สนใจมาสู่การรวบรวม และสารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐานก่อนการเลือกนา
หลักฐานนั้นๆ ไปใช้ตีความอธิบายความหมายในขั้นตอนต่อไป
ขั้น ที่ 3 การวิเ คราะห์ตีค วามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุแ ละผลกระทบด้วยบริ บทและ
มุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis Interpretation in Causality and Consequences by
Historical Perspectives and Context)
1. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ และตีความข้อสารสนเทศจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ
ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และผู้สอนนะนาเพิ่มเติมเรื่องการสืบค้นข้อสารสนเทศจาก
ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
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2. ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ และเชื่ อ มโยงข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการตี ค วามมา
อธิบาย/เปรียบเทียบสาเหตุและผลสืบเนื่องของเรื่องราวเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจในบริบทและมี
มุมมองทางประวัติศาสตร์ โดยการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล
3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ ในตารางที่ 2 ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญและการกาหนดโครงเรื่อง เพื่อสร้างองค์
ความรู้
4. ผู้สอนแนะนาข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม และแนะแนวทางใน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นประเด็นสาระสาคัญที่จะใช้ศึกษาในขั้น
ต่อไป
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ขั้นที่ 3 นั้นเป็น การวิเคราะห์ตีความ
สาเหตุ แ ละผลสื บ เนื่ อ งด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทางประวั ติ ศ าสตร์ (Analysis Interpretation in
Causality and Consequences by Historical Perspectives and Context) เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
ที่เน้นบทบาทผู้เรียนในการปฏิบัติการเรียนรู้ โดยเฉพาะการได้ค้นพบความหมาย และสร้างความรู้จาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับหลักการสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เน้นการตีความ
จากข้ อ มู ล หลั ก ฐาน โดยผู้ ส อนเป็ น ผู้ เ ตรี ย มและแนะน าแหล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แนะนาวิธีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และตีความอธิบายความหมาย
จากข้อมูลหลักฐาน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาแล้ว
แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ตี ค วามได้ ม าอธิ บ ายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยตระหนั ก ถึ ง บริ บ ท และมุ ม มองทาง
ประวัติศาสตร์
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ ท้อ งถิ่น
(Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local History)
1. ผู้เรียน สังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญจากที่ได้ร่ว มกันวิเคราะห์ และตีความ
ข้อสารสนเทศจากข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาตาม
หัวข้อหรือประเด็นคาถามที่ร่วมกันกาหนดไว้ และผู้สอนแนะแนวทางการสังเคราะห์ การกาหนดโครง
เรื่อง และการเรียบเรียงเนื้อหาสาระเพื่อการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
3. ผู้เรียนกาหนดโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้ตั้งประเด็นคาถามไว้
ร่วมกัน และสังเคราะห์เนื้อหาสาระที่ได้ เพื่อเรียบเรียงและนาเสนอเป็นองค์ความรู้จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ ขั้นที่ 4 นั้นเป็นการสังเคราะห์และสรุป
ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น (Synthesis and Summarize Data for
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Construct Body of Knowledge in Local History) เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เน้นบทบาทผู้ เรีย นใน
การปฏิบัติการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากประเด็นเนื้อหาสาระหรือประเด็นปัญหา
และการให้เหตุผลจากการตีความอธิบายด้วยข้อมูลหลักฐาน ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้เป็นผู้กระทาในการ
เรียนรู้ (doing history) อันนาไปสู่ความเข้าใจในสาเหตุและผลกระทบจากความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ โดยผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการสรุปสังเคราะห์จากประเด็นเนื้อหา
และเรียบเรียงนาเสนอเหตุการณ์ หรือสร้างการอธิบายต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นขึ้นอีกครั้ง
การนารูปแบบไปใช้
การเตรียมความพร้อมก่อนการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนการสอน
นั้น ครูหรือผู้สอนต้องทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ
ทุกขั้นตอนเพื่อการเตรียมยุทธวิธี แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ได้
ตามเป้าหมาย รวมทั้งการจัดการชั้นเรียนและผู้เรียนด้วย
องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักการตอบสนอง
ระบบสังคม และสิ่งสนับสนุน ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และได้ศึกษาร่วมกันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการ
ทบทวนความรู้เดิมและการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วเกิดความ
สงสัยในข้อมูลหลักฐานและนาไปสู่การวิพากษ์และตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูลหลักฐาน การ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการ
สร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติการศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็น
ผู้แนะนาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ แนะแนวทางในการศึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระบบสังคม ความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานร่วมกัน และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นแหล่งในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ
ในการน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อ ทาความเข้าใจถึงความเป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสื บเนื่อง และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมี พลวัตรของเนื้อหาสาระหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
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สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่ และ
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการคิดและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิม และ
กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ ๆ ในการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน ได้แก่ การจัดเตรียมสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลเบื้องต้น การแนะนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาสารวจ รวบรวม
ข้อมูลหลักฐาน การกาหนดประเด็นปัญหาสู่การศึกษาเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการมีระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม
โครงสร้างและเนื้อหารายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา : 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local Historical Studies)
2. จานวนหน่วยกิต : 2 หน่วยกิต (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ศศิพัชร จาปา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาต้น /ชั้นปีที่ 4
6. สถานที่เรียน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
2) สามารถสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้
3) สามารถจาแนกและวิเคราะห์ตีความหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้
4) สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในประเด็นสาเหตุและผลกระทบของ
เนื้อหาเรื่องราวจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
5) สามารถสังเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทยได้
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ประเภทและ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ของท้ อ งถิ่ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาและขั้ น ตอนการศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
การนาเสนอองค์ความรู้ และการประยุกต์วิธีการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นจึงมาสู่การจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่
เนื้อหา/หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้
จานวนเวลาที่ใช้
1
- ปฐมนิเทศรายวิชา
- ทดสอบก่อนเรียน และทบทวนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
3
- ประวัติศาสตร์คืออะไร การแบ่งช่วงเวลา หลักฐาน และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย
6 ชั่วโมง
- ประวัติศาสตร์ชาติกับท้องถิ่นของไทย
- ภูมิหลัง และพัฒนาการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ไทย
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2520
ถึงปัจจุบัน
4
- หลักฐาน ขอบเขต วิธีการและปัญหาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทย
6
- หลักฐานและแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
6 ชั่วโมง
- ขอบเขต วิธีการและปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
- ปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
7
- พัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตกและ
ร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
9
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาค
ตะวันตกและร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
6 ชัว่ โมง
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความหลักฐาน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคตะวันตกและร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
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ครั้งที่
10
12

13
15

16

เนื้อหา/หัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้
- ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐานสมัยทวารวดีในประเทศไทยและ
ร่องรอยที่พบในเมืองนครปฐม
- ที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะเมืองโบราณ
- โบราณวัตถุ/สถาน และการขุดสารวจศึกษา
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความหลักฐาน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
- ประวัติศาสตร์ “เมืองนครปฐม” ที่มีองค์พระปฐมเจดีย์เป็น
ศูนย์กลาง
- ร่องรอยและข้อมูลหลักฐาน “เมืองนครปฐม” ที่มีองค์พระ
ปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลาง
- ที่ตั้ง ขอบเขต และลักษณะเมืองนครปฐมแต่ละสมัย
- โบราณวัตถุ/สถาน และการขุดสารวจศึกษา
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความหลักฐาน
- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
การสอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ใช้ 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

จานวนเวลาที่ใช้
6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

การทดสอบ
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- สังเกตพฤติกรรม

กาหนด
การประเมิน
(สัปดาห์ที่)
1-15

2

ด้านความรู้

- ทดสอบ
- ประเมินใบงาน

15
1-15

30%

3

ด้านทักษะทางปัญญา

- ประเมินใบงาน
- ประเมินกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์

1-15
1-15

30%

4

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

- - สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียนและการร่วม
อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งใน และนอก
เวลาเรียน
- - สังเกตพฤติกรรมการ
- ทางานกลุ่ม

1-15

5%

5

ด้านทักษะการวิเคราะห์เ-ชิง -- นาเสนอรายงาน
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะการจัดการเรีย
นรู้ -- นาเสนอรายงาน

13-14

10%

1-15

10%

กิจกรรม
ที่

6

ผลการเรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล
5%
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 “ท้องถิ่นนครปฐม” สมัยทวารวดี
เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
เวลา 6 ชั่วโมง
มโนทัศน์
ทวารวดี เป็นชื่อเรียกยุคต้นของสมัยประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของไทย เพราะมีการพบ
ข้อมูล หลั กฐานต่างๆ กระจายตัว อยู่ในทุกภูมิภาค และเมืองนครปฐมในสมัยโบราณก็ยังเคยเป็น
ศูนย์กลางอยู่ระยะเวลาหนึ่ง โดยมีสิ่งที่ยืนยันการมีอยู่และการติดต่อค้าขายกับดินแดนใกล้เคียงและ
ดินแดนที่ไกลโพ้นออกไป โดยเฉพาะการพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ เหรียญเงิน
จารึกข้อความ และการพบหลักฐานโบราณคดี และศิลปกรรมต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานสมัยทวารวดีในประเทศไทย และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏใน
เมืองนครปฐมได้
2. จาแนกประเภท และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามรูปแบบหลักฐานที่พบในประเทศไทยและเมือง
นครปฐมได้
3. วิเคราะห์ตีความ และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้สมัยทวารวดีได้
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากการตีความในประเด็นสาเหตุ และผลสืบเนื่องของเนื้อหา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้
5. สังเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นองค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดีได้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์และกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
1. ผู้ ส อนแจ้ งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้
นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับร่องรอยหลักฐานสมัยทวารวดีที่พบในเขตเมืองนครปฐม
2. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ และแนะนาความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
ร่องรอยข้อมูลหลักฐานสมัยทวารวดีในประเทศไทย โดยใช้คาถาม ภาพถ่าย แผนที่แหล่งโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ของไทย และงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในการอภิปราย ดังนี้
2.1 คาถามที่ใช้ในการอภิปราย
- หลักฐานสมัยทวารวดีสามารถค้นคว้ารวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง
และอย่างไร
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- หลั ก ฐานสมั ย ทวารวดี ใ ดบ้ า งที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมได้
- หลักฐานสมัยทวารวดีสามารถนามาใช้ในการศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องราวด้านต่างๆ ของสมัยนั้นได้อย่างไร
2.2 งานวิจัยหรือบทความวิชาการ
- ผู้สอนให้นักศึกษาอ่านและสรุปสาระสาคัญเกี่ ยวกับร่องรอยหลักฐานสมัย
ทวารวดีจากบทความดังต่อไปนี้
บทความที่ 4.1 ผาสุก อินทราวุธ : ทวารวดีในบริบททางโบราณคดี
บทความที่ 4.2 สิโรตน์ ภินันท์รัชต์ธร :ลวดลายปูนปั้นสมัยทวารวดี
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย และสรุปประเด็นสาระจากการอ่านบทความ แล้ว
ร่วมกันเสนอกาหนดประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์ที่จะใช้ประกอบการเรียนรู้ต่อไป
ขั้ น ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน
1.นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน แล้วนา
ประเด็นคาถามที่ร่วมกัน กาหนดไว้มาเป็นแนวทางในการกาหนดหัว ข้อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดีของแต่ละกลุ่ม
2. ผู้สอนบรรยายความรู้ประกอบวิดิทัศน์ แผนที่แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ของไทย
และภาพเกี่ยวกับหลักฐานสมัยทวารวดี และแนะนาแนวทางในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
แนะนาข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้ได้กลับไปสารวจและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม มานาเสนอในการ
เรียนรู้ครั้งต่อไป ได้แก่
บทความที่ 4.3 ศศิพัชร จาปา : เอกสารประกอบการเรียนรู้ทวารวดีศึกษา
เมื่อศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ แล้วให้นักศึกษาร่วมกันนาข้อสารสนเทศที่
ได้มาจาแนกเนื้อหาลงในตารางที่ 4.1 ตารางการสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตีความหลักฐานในการ
สรุปสาระสาคัญที่ได้จากหลักฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ก่อนเพื่อใช้ในการสารวจ รวบรวม และตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน สาหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เตรียมนาเสนอหลักฐาน ข้อมูลที่ได้ร่วมกันสารวจ รวบรวมมาตาม
ประเด็นคาถามที่ร่วมกันนาเสนอไว้
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ขั้น ที่ 3 การวิเ คราะห์ตี ค วามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุแ ละผลกระทบด้ วยบริ บ ทและมุม มองทาง
ประวัติศาสตร์
1.ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสารวจ รวบรวมหลักฐานข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ โดยใช้ตารางที่ 4.1 ประกอบการอธิบายข้อมูล ซึ่งได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลั กฐาน
จัดเตรียมไว้ก่อนแล้วประมาณกลุ่มละ 15 นาที
2. เมื่อนักศึกษาทุกกลุ่มนาเสนอเสร็จแล้ว ให้ร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการจาแนก วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาข้อมูล
เป็นประเด็นสาระสาคัญ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้ต่อไป
3. ผู้สอนแนะนาแหล่งข้อมูลเพิ่ มเติม และแนะแนวทางที่แต่ละกลุ่มจะกลับไปศึกษาต่อไป
ดังนี้
3.1 ให้ นั กศึกษาน าข้อมูล จากตารางที่ 4.1 โดยเฉพาะในส่ ว นของสาระส าคัญจากข้ อ มู ล
หลักฐาน มาจาแนก วิเคราะห์ แล้วสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นสาระสาคัญลงในตารางที่ 4.2
ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญและการกาหนดโครงเรื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนักศึกษา
อาจกลับไปสารวจ รวบรวมข้อมูลมาเพิ่มเติมได้
3.2 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเตรียมการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสาระสาคัญที่ได้จาก
การศึกษา โดยใช้ตารางที่ 4.2 ประกอบการอธิบายในการเรียนครั้งต่อไป
ขั้นที่ 4 การสังเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1.ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม น าเสนอประเด็ น สาระส าคั ญ และโครงเรื่ อ งที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางที่ 2 ประกอบการอธิบาย
2. เมื่อนั กศึก ษาทุ ก กลุ่ มน าเสนอผลงานกลุ่ มละ 15 นาที แล้ ว ให้ ร่ว มกันอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 4.2 ในส่วนของประเด็นสาระสาคัญของแต่
ละกลุ่มนามาร่วมกันสรุปเป็นประเด็นสาระสาคัญของชั้นเรียนจากการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมกัน
กาหนดโครงเรื่องเพื่อการสังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม
สมัยทวารวดี
3. ผู้สอนให้คาแนะนา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาประเด็นสาระสาคัญ และโครงเรื่องที่
กาหนดไว้ไปสังเคราะห์ และเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ฯ โดยการให้ร่วมกันศึกษาใบงานสรุป องค์
ความรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
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สื่อการเรียนรู้
1. งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ดังนี้
บทความที่ 4.1 ผาสุ ก อิ น ทราวุ ธ : ทวารวดี ใ นบริ บ ททางโบราณคดี (เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการโครงการอบรมความรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรทวาร
วดีในเขตเมืองนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ) (น.1-13.)
บทความที่ 4.2 สิ โ รตน์ ภิ นั น ท์ รั ช ต์ ธ ร : ลวดลายปู น ปั้ น สมั ย ทวารวดี (เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการโครงการอบรมความรู้และศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรทวาร
วดีในเขตเมืองนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ) (น.1-11.)
บทความที่ 4.3 ศศิพัชร จาปา : เอกสารประกอบการเรียนรู้ทวารวดีศึกษา (น. 1-75.)
2. ข้อมูลหลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
3. หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
4. ตารางที่ 4.1 ตารางการสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตีความหลักฐานในการสรุปสาระสาคัญที่ได้
จากหลักฐานต่างๆ
5. ตารางที่ 4.2 ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญและการกาหนดโครงเรื่อง เพื่อสร้างองค์
ความรู้
6. ใบงานสรุปองค์ความรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัย
ทวารวดี
การวัดและประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. การวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
2. การประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3.การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
2. แบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3. แบบประเมินคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจในประวั ติ ศ าสตร์ท้ อ งถิ่ น และ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา
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ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
ตารางที่ 4.1 ตารางการสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ตีความหลักฐานในการสรุปสาระสาคัญที่ได้
จากหลักฐานต่างๆ
คาชี้แจง เมื่อศึกษาข้อมูลท้องถิ่นที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ในเบื้องต้นแล้ว ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสารวจ
รวบรวมข้อมูล หลั กฐานต่างๆ จากแหล่ งเรียนรู้ทางประวัติ ศาสตร์ม าเพิ่ม เติ ม แล้ ว ร่ว มกันน าข้ อ
สารสนเทศที่ได้มาจาแนกเนื้อหาสาระลงในตารางที่ 4.1 เพื่อจัดเตรียมไว้ใช้ในการตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของหลั ก ฐาน และเป็ น ตารางประกอบการน าเสนอของแต่ ล ะกลุ่ ม และใช้ อ ภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดประเด็นสาระสาคัญของตารางที่ 4.2 และใช้
ประกอบการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

ลาดับที่

ปีที่พบ/ปีที่สร้าง

ผู้แต่ง/ผู้ศึกษา

ชนิดและเนื้อหาข้อมูลจาก
หลักฐาน
สาระสาคัญจาก
(ความหมายตามลายลักษณ์/ ข้อมูลหลักฐาน
ตีความ)

278

ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
ตาราที่ 4.2 ตารางสังเคราะห์ประเด็นสาระสาคัญและการกาหนดโครงเรื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้
คาชี้แจง นักศึกษานาข้อมูลจากตารางที่ 4.1 โดยเฉพาะในส่วนของสาระสาคัญจากข้อมูล
หลักฐานที่ได้ร่วมกันสรุปไว้ มาจาแนก วิเคราะห์ แล้วสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นสาระสาคัญลง
ในตารางที่ 4.2 เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม และใช้เป็นประเด็นสาระสาคัญ (ร่วมกัน
ของชั้นเรียนจากการศึกษาในครั้งนี้) เพื่อการกาหนดโครงเรื่อง ในการสังเคราะห์ เรียบเรียงเป็นองค์
ความรู้ ที่ ไ ด้ ต่ อ ไป โดยให้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาใบงานสรุ ป องค์ ค วามรู้ ข องหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4 เรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
ลาดับ
ที่

ประเด็นสาระสาคัญ

การกาหนดโครงเรื่อง

หมายเหตุ
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ใบงานสรุปองค์ความรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี
ให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมสมัยทวารวดี โดยวิเคราะห์
ตีความหลักฐานข้อมูลจากบทความต่างๆ ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แล้วอธิบายพัฒนาการของเมือง
นครปฐมสมัยทวารวดี มาตามลาดับเวลา จากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจน
วิเคราะห์อธิบายให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในด้านต่างๆ อาทิ การวางผังเมือง สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันถึงสาเหตุและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นเป็นเนื้อหา
เรื่องราวในยุคทวารวดีที่ปรากฏตามหลักฐานเหล่านั้นมาพอสังเขป
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
2. แบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นของผู้เรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

281

1. ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
หน่วย
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
1
1. เปรียบเทียบ
ความหมายของ
การศึกษา
ประวัติศาสตร์กับ
ประประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้
2. การสารวจข้อมูล
และเลือกใช้หลักฐาน
ที่สะท้อนข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ได้
3. อธิบายพัฒนาการ
ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จากหลักฐานต่างๆได้
4. วิเคราะห์สาเหตุ
และผลสืบเนื่องของ
เนื้อหาเรื่องราวจาก
การศึกษาด้านบริบท
และมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ได้
รวม

จา

5

ระดับพฤติกรรม
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์

1

จานวน
ข้อ

6

2

2

1

2

2

3

2

3

15
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หน่วย
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
2
1.จาแนกประเภทของ
หลักฐาน ขอบเขต
วิธีการและปัญหาใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ไทยได้
2.อธิบายลักษณะและ
ปัญหาของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จากหลักฐานต่างๆได้
3.วิเคราะห์ขอบเขต
และประเมินวิธีการใน
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของไทยได้
4.วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของวิธีการ
ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของไทยได้
5.สังเคราะห์และสรุป
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้
เรื่องการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของไทยได้
รวม

จา

ระดับพฤติกรรม
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์

5

จานวน
ข้อ

5

2

1

3

3

3

2

2

2

2

15

283
หน่วย
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
จา
3
1.สารวจรวบรวมและ
จาแนกยุคสมัยของ
หลักฐานก่อน
4
ประวัติศาสตร์ที่พบใน
ภูมิภาคตะวันตกและ
เมืองนครปฐมได้
2.วิเคราะห์ตีความ
และตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ใน
สมัยประวัติศาสตร์ได้
3.วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การตีความในประเด็น
สาเหตุและผลสืบเนื่อง
ของเนื้อหาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
4.สังเคราะห์และสรุป
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้
เรื่องพัฒนาการ
สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ใน
ภูมิภาคตะวันตกและ
เมืองนครปฐมได้
รวม

ระดับพฤติกรรม
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์

จานวน
ข้อ

4

2

1

2

1

5

7

2

2

15

284
หน่วย
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
4
1.สารวจข้อมูล
หลักฐานสมัย
ทวารวดีใน
ประวัติศาสตร์ไทย
และร่องรอยหลักฐาน
ที่ปรากฏในเมือง
นครปฐมได้
2.จาแนกหมวดหมู่
ข้อมูลตามรูปแบบ
หลักฐานที่พบใน
ประเทศไทยและเมือง
นครปฐมได้
3.วิเคราะห์ตีความ
และตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูส้ มัย
ทวารวดีได้
4.วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล
จากการตีความใน
ประเด็นสาเหตุและ
ผลสืบเนื่องของเนื้อหา
เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ได้
5.สังเคราะห์และสรุป
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้
เรื่องประวัตศิ าสตร์
เมืองนครปฐมสมัย
ทวารวดีได้
รวม

จา

ระดับพฤติกรรม
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์

จานวน
ข้อ

12

12

7

7

7

7

13

9

5

5

40

285
หน่วย
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
5
1.การสารวจรวบรวม
ข้อมูลเพื่ออธิบาย
สาระสาคัญเกี่ยวกับ
เมืองนครปฐมได้
2.วิเคราะห์ตีความ
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หลักฐานจากแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับเมืองนครปฐม
ได้
3.จาแนกประเภทของ
ข้อมูลหลักฐานและ
วิเคราะห์ตีความ
เนื้อหาสาระใน
ประเด็นสาเหตุและ
ผลสืบเนื่องจากข้อมูล
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้
4.สังเคราะห์ข้อมูล
จากการตีความและ
สรุปเป็นประเด็น
เนื้อหาสาคัญเพื่อ
กาหนดโครงเรื่องใน
การสร้างองค์ความรู้
รวม
รวม

จา

ระดับพฤติกรรม
เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์

จานวน
ข้อ

11

4

2

17

3

3

2

8

11

47

20

1

12

3

3

11

40
125

37

3

5
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ข้อสอบรายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอบวันพุธที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09:00-12:00 น.
ชื่อ- สกุล …………………………………………………………….. รหัสนักศึกษา ……………………….
ตอนที่ 1 คาชี้แจง
(1) ข้อสอบปรนัย จานวน 60 ข้อ ให้นักศึกษาทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
(2) ให้นักศึกษาส่งกระดาษคาถาม และกระดาษข้อสอบที่อาจารย์ผู้คุมสอบ
1. นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้นิยามความหมายของ "ประวัติศาสตร์" ตามข้อใด
ก. การศึกษาอดีตจากร่องรอยหลักฐานต่างๆที่หลงเหลือ
ข. การศึกษาอดีตของมนุษย์จากหลักฐานลายลักษณ์อักษรต่างๆ
ค. การศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตตามมิติของเวลา
ง. การศึกษาบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2. ประวัติศาสตร์ไทยมีความหมายตรงตามข้อใด
ก. ประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นเอกภาพภายใต้อานาจศูนย์กลางหรือบทบาทกษัตริย์ในเมือง
หลวง
ข. ประวัติศาสตร์ที่อธิบายพัฒนาการของสังคมตามหลักฐานและต่อเนื่องเป็นแนวดิ่ง
ตามลาดับเวลา
ค. ประวัติศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับรัฐชาติเป็นศูนย์กลางในทุกด้านและยกย่องความเป็นคน
ไทยให้เหนือชาติพันธุ์อื่น
ง. ประวัติศาสตร์ที่อธิบายความเป็นมาของชาติที่ยาวนานแสดงถึงความยิ่งใหญ่รุ่งเรือง และ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ผู้นาที่เข้มแข็ง
3. ข้อใดอธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ถูกต้องที่สุด
ก. การศึกษาพัฒนาการของชุมชนที่อยู่นอกแวดวงศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของรัฐใน
ด้านต่างๆ
ข. การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองอื่นๆเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ
ค. การศึกษาประวัติศาสตร์ที่กาหนดขอบเขตหน่วยทางการศึกษาเป็นพื้นที่เล็กๆเพื่ออธิบาย
พัฒนาการความเป็นมาในด้านต่างๆ
ง. การศึกษาพัฒนาการในกิจกรรมทุกด้านของสังคมนั้น เพื่ออธิบายถึงความทรงจาร่วมที่
สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนนั้นเอง
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4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอันเป็นธรรมชาติของวิชาในการศึกษาประวัติศาสตร์
ก. การศึกษาบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
ข. การนาร่องรอยหลักฐานต่างๆมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราว
ค. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนโดยใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ง. การไต่สวนถึงความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดในเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. ข้อใดเป็นความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ชัดเจนที่สุด
ก. วิธีการที่ใช้ในการศึกษา
ข. หลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
ค. ขอบเขตและมุมมองที่ใช้ในการศึกษา
ง. การตีความหมายหลักฐานในการศึกษา
6. หากต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยควรไปยังแหล่งเรียนรู้ใดมากที่สุด
ก. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
ข. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ค. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
ง. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ( มิวเซียมสยาม)

7.หากต้องการข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นควรไปยังแหล่งเรียนรู้ใดมากที่สุด
ก.หอสมุดแห่งชาติแห่งชาติ
ข.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ห้องสมุดกรมพระยาดารงราชานุภา
ง.หอเอกสารโบราณ ในหอสมุดแห่งชาติ
8. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนที่เป็นพื้นที่ทางการศึกษาในข้อใด
ก. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในทุกชุมชน
ข. การสารวจข้อมูลร่วมกันระหว่างชาวชุมชนกับนักวิชาการ
ค. ท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้แล้ว
ง. การฟื้นฟูความทรงจาร่วมของคนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาต่อไป
9. ข้อใดแสดงถึงหลักการสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก.การรวบรวมหลักฐาน
ข.การกาหนดวิธีการในการศึกษา
ค.การกาหนดประเด็นในการศึกษา
ง.การกาหนดขอบเขตทางการศึกษา
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10. “..อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่เราจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และ
กรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...” พระราชดารัสข้างต้นแสดงถึงคุณค่าของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในข้อใด
ก. ข้าใจปัญหาจากอดีตถึงปัจจุบัน
ข. รู้ความเป็นมาและวัฒนธรรมของประเทศตน
ค. บทเรียนในอดีตและความดีงามของบรรพบุรุษ
ง. สานึกในความเป็นไทย เข้าใจและภาคภูมิในชาติตน
11. “… นับเป็นช่วงเวลาอันสอดคล้องกับการที่คนในท้องถิ่นได้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาระดับสูงก็เริ่มขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัด และที่สาคัญก็คือรัฐบาลได้มีนโยบาย
ส่งเสริม ซึ่งได้ส่งผลต่อการตื่นตัวของปัญญาชนในท้องถิ่น ให้หันมาสนใจศึกษาถึงความเป็นไปของ
จังหวัด หรือชุมชนของตนด้วย…” ข้อใดเป็นองค์ความรู้จากผลการศึกษาที่ได้จากการสังเคราะห
สาระสาคัญข้างต้น
ก. พัฒนาการการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ข. ความเป็นมาของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ค. การกาหนดโครงเรื่องในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ง. การตั้งประเด็นในการศึกษาพัฒนาการของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
12. ข้อใดคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด
ก. ใบลาน ตานาน คันฉ่อง
ข. พงศาวดาร ศิลาจารึก มุขปาฐะ
ค. ศิลาจารึก พงศาวดาร จิตรกรรม

ง. พงศาวดาร จดหมายเหตุ พับหนังสา

13. ข้อใดเป็นปัญหาเชิงวิชาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก. ปัญหาเรื่องชาตินิยม
ข. ปัญหาเรื่องชุมชนนิยม
ค. ปัญหาเรื่องท้องถิ่นนิยม
ง. ปัญหาเรื่องแนวการวิเคราะห์
14. ข้อใดทาให้หลักฐานทางราชการหรือเอกสารการปกครองสะท้อนข้อมูลประวัติศาสตร์ได้มากที่สุด
ก. การตีความหลักฐาน
ข. การวิเคราะห์หลักฐาน
ค. การตั้งคาถามใหม่ๆกับหลักฐาน
ง. การใช้วิธีการศึกษาของศาสตร์แขนงต่างๆ
15. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสาคัญของการกาหนดขอบเขตในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทย
ก. ขอบเขตด้านเนื้อหาและวิธีการ
ข. ขอบเขตด้านวิธีการและแนวคิด
ค. ขอบเขตด้านกายภาพและเนื้อหา
ง. ขอบเขตด้านหลักฐานและแนวคิด
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16. เพราะเหตุใดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งหมดด้วย
(Total History)
ก. เป็นความเชื่อมโยงกิจกรรมทุกด้านของคนในท้องถิ่น
ข. เป็นการสะท้อนความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ค. เป็นการศึกษาบทบาทของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
ง. เป็นการศึกษาประวัติพัฒนาการของเมืองที่อยู่นอกเขตศูนย์กลาง
17. ข้อใดเป็นวิธีการทางมานุษยวิทยาที่นามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ก. การที่ผู้ศึกษาต้องไปอาศัยอยู่ในท้องถิ่นด้วย
ข. การใช้วิธีสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลในอดีต
ค. การมีแบบแผนทางการศึกษาที่เน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์
ง. การมุ่งเน้นหาสาเหตุการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิต
18. วิธีการทางมานุษยวิทยากับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีคุณลักษณะร่วมกันอย่างไร
ก. เน้นให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการศึกษา
ข. เน้นวิธีการที่ศึกษาข้อมูลลายลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ค. เน้นขอบเขตการศึกษาด้านวิถีชีวิตในอดีตถึงปัจจุบัน
ง. เน้นสะท้อนภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
19. ข้อใดเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในเขตเมืองนครปฐมปัจจุบัน
ก. บ้านดอนคา
ข. บ้านบ่อลุงเอก
ค. บ้านทุ่งมะกอก
ง.บ้านหนองราชวัต
20. ข้อใดเป็นหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในเขตเมืองนครปฐม
ก. หม้อสามขา
ข. ลูกปัดทองคา
ค. ขวานหินมีบ่า
ง. เครื่องมือจับสัตว์น้าคล้ายเบ็ด
21. โบราณวัตถุสมัยก่อนและกึ่งประวัติศาสตร์ข้อใดที่บ่งบอกถึงการติดต่อกับอินเดียโบราณ
ก. ลูกปักแก้ว ลูกปัดอาเกต
ข. หัวแหวนสลักจากหินมีค่า
ค. ลูกปัดคาร์เนเลียนและโอนิกซ์
ง. ภาชนะดินเผาแบบอารไทน์และแบบรูแลตด์
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22. การค้นพบโบราณวัตถุ เช่น ลูกปัดแก้วและลูกปัดหินสีต่างๆจานวนมากในประเทศไทย และ
ภูมิภาคตะวันตกเป็นการยืนยันจากข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ได้ตามข้อใด
ก. มีการผลิตลูกปัดแบบต่างๆ จานวนมากในประเทศไทย
ข. มีการนาเข้าลูกปัดแบบต่างๆจานวนมากในประเทศไทย
ค. มีความรู้เรื่องปริมาณและการกระจายตัวทางการค้าตามแหล่งที่พบโบราณวัตถุนั้น
ง. มีความรู้เรื่องคุณภาพและเทคนิควิธีในการผลิตสินค้าตามแหล่งที่พบโบราณวัตถุนั้น
23. ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์จากการขุดค้นพบแหล่ง
โบราณคดีที่บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี ที่เหมาะสมกับสภาพบริบททางการศึกษา
ในปัจจุบัน
ก. การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
ข. การจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ค. การจัดตั้งเป็นแหล่งแสดงการขุดค้นทางโบราณคดี
ง. การจัดเป็นแหล่งสาธิตของการขุดค้นทางโบราณคดี
24. หลักฐานตามข้อใดยืนยันถึงการนาวัฒนธรรมจากภายนอกมาปรับใช้กับสังคมของชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ถึงต้นประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตกของไทย
ก. เครื่องประดับที่ทาจากกระดูกสัตว์และสาริด
ข. เครื่องมือหินกะเทาะแบบต่างๆและรูปแบบอาวุธ
ค. เครื่องประดับที่ทาจากเปลือกหอยและแก้ว หินสีต่างๆ
ง. เครื่องปั้นดินเผาที่ทาเลียนแบบสินค้าจากโรมันและอินเดีย
25. ข้อใดไม่ใช่ร่องรอยหลักฐานสมัยทวารวดีที่พบเป็นจานวนมากในเมืองนครปฐมโบราณ
ก.ลูกปัด
ข.เหรียญเงิน
ค.ศิลาธรรมจักร
ง.ใบหน้าบุคคลปูนปั้น
26. ข้อใดคือหลักฐานสาคัญที่สุดที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี
ก. ตานานและจารึก
ข. ศิลาจารึกและใบบอก
ค. โบราณวัตถุและจดหมายเหตุต่างชาติ
ง. พงศาวดารและบันทึกการเดินทางชาวตะวันตก
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27. ข้อใดเป็นร่อยรอยสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่พบภูมิภาคตะวันตกและเมืองนครปฐม
ก.วัดโขลง/ เนินพระ
ข.สระมรกต/จุลประโทน
ค.เจดีย์กู่กุด/เจดีย์วัดนครโกษา
ง.เขาคลังใน/รอยพระพุทธบาทคู่
28. โบราณวัตถุสมัยทวารวดีจานวนมากที่พบในเมืองนครปฐมพบที่ใด
ก. โคกพระเจดีย์/ดอนตูม
ข. พระประโทนเจดีย์/ดอนตูม
ค. พระปฐมเจดีย์/โคกพระเจดีย์
ง. พระปฐมเจดีย์/พระประโทณเจดีย์
29. งานประติมากรรมปูนปั้นเล่าเรื่องชาดกที่พบในเมืองนครปฐม ส่วนใหญ่พบในบริเวณใด
ก. พระประโทนเจดีย์
ข. เจดีย์จุลประโทน
ค. เจดีย์วัดพระงาม
ง. วัดโคกพระเจดีย์
30. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะร่วมของวัฒนธรรมทวารวดี
ก. รูปแบบทางศิลปกรรม
ข. รูปแบบการสร้างบ้านเมือง
ค. คติความเชื่ออิทธิพลจากขอม
ง. คติความเชื่ออิทธิพลจากอินเดีย
31. ข้อใดเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยยืนยันถึงอายุของรูปทางสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี
ก. ก้อนอิฐ
ข. พนัสบดี
ค. ธรรมจักร
ง.ใบเสมาหิน
32. ข้อใดเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. ยะรัง/ ขีดขิน
ข. พระรถ/กันทรวิชัย
ค. ศรีมโหสถ/ศรีเทพ
ง. นครจาปาศรี/เสมาธรรมจักร
33.ข้อใดเป็นงานประติมากรรมสมัยทวารวดีที่โดดเด่นของเมืองนครปฐมโบราณ
ก. รูปคนแคระ และท้าวกุเวร
ข. รูปพนัสบดี และแผ่นศิลาจาหลัก
ค. ศิลาธรรมจักร และใบหน้าปูนปั้น
ง. ศิลาธรรมจักร และศาสนสถานขนาดใหญ่
34. ข้อความจากจารึกส่วนใหญ่ที่พบในเมืองนครปฐม ตีความหมายได้ตามข้อใด
ก. หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ข. เหตุการณ์พิเศษในแต่ละรัชกาล
ค. หลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์
ง. แสดงอาณาเขตและความเจริญรุ่งเรือง
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35. เพราะเหตุใดจึงสันนิษฐานก่อนการขุดสารวจวัดพระเมรุเมืองนครปฐมว่าพระพุทธรูปนั่งขนาด
ใหญ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ น่าจะมีอายุและเดิมประดิษฐานอยู่ในที่เดียวกัน
กับพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ก. วัสดุ ขนาด และลักษณะทางประติมากรรมเป็นแบบเดียวกัน
ข. การพบบันทึกการสร้างและการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา
ค. การพบร่องรอยฐานพระพุทธรูปที่เจดีย์วัดพระเมรุมีขนาดพอดีกัน
ง. การพบโกลนพระที่เป็นพิมพ์ต้นแบบการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่
36. ประติมากรรมพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี สามารถตีความหมายได้อย่างไร
ก. พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพนัสบดี
ข. พระพุทธองค์ทรงได้รับการยอมรับในหมู่สรรพสิ่งต่างๆ
ค. พระพุทธศาสนามีความยิ่งใหญ่เหนือศาสนาพราหมณ์ฮินดู
ง. พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ได้รับการนับถือเท่าเทียมกัน
37. ร่องรอยงานศิลปกรรมต่างๆ นามาตีความแสดงถึงความชานาญของช่างท้องถิ่นสมัยทวารวดี
ด้านใด
ก. งานอิฐและปูนปั้น
ข. งานปูนปั้นและสาริด
ค. งานหินและสาริด
ง. งานทองคาและทองแดง
38. การพบแวดินเผา ทาให้ได้ข้อมูลความรู้ด้านวิถีชีวิตยุคนั้นในเรื่องใด
ก. การทอผ้า
ข. การทาภาชนะดินเผา
ค. การสร้างเครื่องมือประกอบการปั้นงานประติมากรรม
ง. การสร้างเครื่องมือประกอบการหล่อสาริดสร้างพระพุทธรูป
39. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของความหมายในการสร้างศิลาธรรมจักรและกวางหมอบในสมัยทวารวดี
ก. แสดงสัญลักษณ์ปางปฐมเทศนา
ข. เพื่อจารึกคาถาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสมัยนั้น
ค. ความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของเมืองที่พบธรรมจักร
ง. เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนรูปเคารพก่อนการสร้างพระพุทธรูป
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40. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเหตุที่ทาให้มีการสันนิษฐานว่าเมืองนครปฐมโบราณน่าจะเป็นศูนย์กลาง
สมัยทวารวดี
ก. มีผังเมืองขนาดใหญ่ที่สุด
ข. พบโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น
ค. อยู่บนเส้นทางคมนาคมทางทะเลและการค้ากับเมืองภายใน
ง. พบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดจากอิทธิพลของอินเดีย
41. ข้อใดเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดวัฒนธรรมทวารวดี
ก. การรับอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะพุทธศาสนา
ข. การรับอารยธรรมอินเดียโดยเฉพาะพราหมณ์ฮินดู
ค. การพัฒนาของวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาโดยเฉพาะ
ง. การผสมผสานระหว่างอิทธิพลอินเดียกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
42. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ได้นาความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุสู่การประยุกต์ใช้ของ
ชาวบ้านโรงหวดอย่างไร
ก.การประกอบอาชีพทอผ้า
ข. การประกอบอาชีพปั้นพระ
ค. การประกอบอาชีพจักสาน
ง.การประกอบอาชีพทาภาชนะดินเผา
43. สันนิษฐานว่าแผนผังสถูปที่วัดพระเมรุมีลักษณะคล้ายกับสถูปหรือเจดีย์ในข้อใด
ก. อานันทเจดีย์/พุกาม
ข. ชเวดากอง/ย่างกุ้ง
ค. สัญจิเจดีย์/อินเดีย
ง. บุโรพุทโธ/อินโดนีเซีย
44. การใช้อิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี
ก. ความคงทนของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ข. การแกะสลักลวดลายบนเนื้ออิฐทาได้สะดวก
ค. ความไม่ชัดเจนในการกาหนดยุคสมัยจากขนาดของอิฐ
ง. การยืนยันถึงกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สร้างสถาปัตยกรรมนั้น
45. ข้อใดให้ข้อมูลหลักฐานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนครปฐมในช่วงที่มีองค์พระปฐมเจดีย์
เป็นศูนย์กลางของเมือง
ก. ตานานพระปฐมเจดีย์
ข. จดหมายเหตุฟอร์บัง
ค. ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
ง. พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต
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46. เอกสารที่นาเสนอบันทึกความทรงจาเกี่ยวกับเมืองนครปฐมและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่อง
มากว่า 30 ปีคือข้อใด
ก. ข้อมูลสิ่งสาคัญในเมืองนครปฐม
ข. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี
ค. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
ง. หนังสือที่ระลึกงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
47. บันทึกความทรงจาของบุคคลใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนครปฐมตั้งแต่แรก
สร้างเมือง
ก. สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ข. สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
ค. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ
ง. สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส
48. บริเวณที่ตั้งตัวเมืองนครปฐมก่อนที่ตั้งเมืองในปัจจุบันคือบริเวณใด
ก. เมืองตูมร้าง
ข. เมืองสามพราน
ค. เมืองนครไชยศรี
ง.เมืองกาแพงแสน
49. หลักฐานใดสามารถใช้แปลความหมายให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุหรือยุคสมัยของย่านชุมชนต่างๆ
ของเมืองนครปฐมได้
ก. ภาพถ่ายเครื่องแต่งกาย
ข. ลักษณะอาคารบ้านเรือน
ค. รูปแบบของงานหัตถกรรม
ง. แผนที่ประกอบการประกาศเขตเทศบาลเมือง
50. ข้อความต่อไปนี้ ผู้บันทึกต้องการสื่อให้เข้าใจตามประเด็นสาระสาคัญ ข้อใด
“...ต้องหาบขนสินค้ามาขายที่พระปฐมเปนความลาบาก และเปลืองโสหุ้ย บางทีในระดูฝน...
ที่ไร่อยู่ ไกลก็มาค้าขายไม่ได้เพราะฝนชุกหนทางเปนหลุม เปนโคลน ใช้เกวียนหรือพาหนะอย่าง
ใดไม่ได้...น้อยหน่า บางวันถ้าขายมากด้วยกันขายได้เพียง ๑๐๐ ละ ๒ สลึง ต่อบางวันมีเรือมา
รับมากหรือคนมาขายน้อย จึงขึ้นราคาถึงกว่า ๑๐๐ ละ ๓ สลึง เพราะพวกที่รับคิดเพื่อเสียใน
ระหว่างทางที่จะพาไปขาย น่านี้พอค่อยยังชั่ว ถ้าหน้าแล้งบางทีถึง ๔ วัน ๕ วัน จึงจะไปถึง
กรุงเทพฯ”
ก. ฤดูกาลและลักษณะการคมนาคม
ข. ลักษณะการคมนาคมของเมืองนครปฐม
ค. การคมนาคมและการกาหนดราคาสินค้า
ง. ความยากลาบากในการคมนาคมมายังเมืองนครปฐม

295

51. ลักษณะอาการตามที่ปรากฏต่อไปนี้ แปลความเทียบเคียงได้กับโรคชนิดใดในปัจจุบัน
“...พอย่างเข้าฤดูหนาวของทุกปี เจ้าโรคร้ายนี้ก็มาคร่าเอาชีวิตคนแถวตลาดเก่า... ปีละนับร้อย...
เขาว่าหมัดของหนูเป็นที่เกิด..คนที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการบวมตามลาคอ, รักแร้ และไข่ดัน
และจะตาย ภายในสามสี่วัน ...”
ก. ฉี่หนู
ข. ฝีดาษ
ค. กาฬโรค
ง. ไข้ทรพิษ
52. หลักฐานร่วมสมัยในข้อใดสามารถใช้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นสมัย
รัชกาลที่ 5 และมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระปฐมเจดีย์และเมืองนครปฐม
ก. ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม
ข. พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้น
ค. พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค
ง. พระราชพงศาวดารฉบับจักรพรรดิพงศ์ ( จาด)
53. หลักฐานในข้อใดไม่สามารถใช้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนครปฐมที่มี
องค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางได้
ก. หนังสือสาส์นสมเด็จ
ข. ประชุมพงศาวดารภาคที่ 22 -27
ค. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับบริติช มิวเซียม
ง. สารานุกรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มที่ 1 (ก-ม)
54. การตรวจสอบข้อค้นพบที่ได้จากการที่ข้อมูลจากหลักฐานต่างชนิดหรือชนิดเดียวกันให้เนื้อหา
สาระที่ใกล้เคียงกันในประเด็นเรื่องเดียวกันนั้นตรงกับวิธีการศึกษาตามข้อใด
ก. การวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์
ข. การพิสูจน์สมมติฐานทางประวัติศาสตร์
ค. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้
ง. การพิสูจน์ยืนยันด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์
55. ภาพถ่าย และแผนที่เก่าสามารถนามาใช้แปลความและช่วยยืนยันข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเมือง
นครปฐมได้ในเรื่องใด
ก. การวางผังเมือง และการขยายตัวของชุมชนเมือง
ข. การวางผังเมือง และการประกาศเขตสุขาภิบาล
ค. การวางผังเมือง และการประกาศเขตเทศบาลเมือง
ง. การวางผังเมือง และการกาหนดเขตการใช้พื้นที่ในเมือง
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56. ร่องรอยหลักฐานในข้อใด นามาใช้ตีความถึงการใช้แรงงานนักโทษจานวนมากในการก่อสร้างของ
เมืองนครปฐม
ก. เป็นศูนย์กลางของเขตแขวงศาลอาญาใต้
ข. ประทับตราสัญลักษณ์กรมราชทัณฑ์บนอาคาร
ค. อาคารเรือนจาขนาดใหญ่ภายในเขตกลางเมือง
ง. การประกาศความดีความชอบในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค
57. ข้อใดไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ทาให้รัชกาลที่ 4 บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์
ก. ขนาดและความเก่าแก่ของพระเจดีย์
ข. ทรงประจักษ์ในปาฏิหาริย์ของพระเจดีย์
ค. พระราชศรัทธาส่วนพระองค์ตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์
ง. การฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบองค์พระเจดีย์ให้กลับสู่ความเป็นเมือง
58. การย้ายที่ตั้งตลาดจากทิศตะวันออกไปยังทิศเหนือบริเวณลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์มีสาเหตุ
มาจากอะไร
ก. การสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯมายังเมืองนครปฐม
ข. การกาหนดจากทางราชการในการวางแผนและผังเมือง
ค. พระราชดาริของรัชกาลที่ 6 เรื่องการใช้พื้นที่ในเมืองนครปฐม
ง. การสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรีผ่านเข้ามายังเขตเมืองนครปฐม
59. การขุดคลองเชื่อมแม่น้าระหว่างเมืองนครปฐมกับกรุงเทพฯ นั้น แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในด้านใด
ก. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ข. การควบคุมคนทางสังคม
ค. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้า
ง. การขยายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
60. ข้อมูลที่ได้จากการตีความเกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งตัวเมืองและที่ว่าการมณฑลจากบริเวณเมือง
นครปฐมเดิมมายังเมืองนครปฐมในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นประเด็นเนื้อหาสาคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาเรื่องพัฒนาการของเมืองนครปฐมได้ตามข้อใด
ก. ประวัติการตั้งเมืองและมณฑลนครปฐม
ข. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองนครปฐม
ค. พัฒนาการชุมชนรอบองค์พระปฐมเจดีย์สู่การเป็นเมืองนครปฐม
ง. ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ และการสร้างชุมชนสู่การเป็นเมืองนครปฐม
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
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แบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
(ผู้ประเมิน : ผู้สอน)
หน่วยที่ …………
รายชื่อนักศึกษา กลุ่ม ……………………………………..
1…………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง
เครื่องมือฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อประเมินความสอดคล้องของกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
สาหรับผู้สอนประเมินผู้เรียนจากใบงานหรือชิ้นงาน และหรือรายงานผลที่ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และพฤติกรรมที่แสดงถึง
ระดับคุณภาพ
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3
2
1
1.การคิดตามลาดับเวลาในความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์
2.การใช้แหล่งข้อมูลและการอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงกันทาง
ประวัติศาสตร์
3.การวิเคราะห์ตีความและการเข้าใจบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์
4.การคิดวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์
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แบบประเมินฉบับนี้ เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ ได้กาหนดเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพที่แสดง
ถึงกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน ( ค่าเฉลี่ย )
ระดับคุณภาพกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00
ดี
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49

ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์
รายการประเมิน
พฤติกรรม
1. การคิดตามลาดับ
เวลาในความต่อเนื่อง
และความปลี่ยน
แปลงทาง
ประวัติศาสตร์

2. การใช้หล่งข้อมูล
และการอ้างอิง
หลักฐานที่เชื่อมโยง
กับทาง
ประวัติศาสตร์

ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3

2

เรียงลาดับเวลาและ
อธิบายเรื่องราวเหตุการณ์
ได้ตามลาดับยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้ง
ระบุและอธิบายลักษณะ
สาคัญที่เป็นเงื่อนไขของ
การเปลีย่ นแปลงหรือจุด
เปลี่ยนตามกาลเวลานั้น

เรียงลาดับเวลาและอธิบาย
เรื่องราวเหตุการณ์ได้
ตามลาดับยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ แต่ไม่ระบุ
และอธิบายลักษณะสาคัญ
ที่เป็นเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงหรือจุด
เปลี่ยนตามกาลเวลานั้น

1

เรียงลาดับเวลาของ
เรื่องราวเหตุการณ์ แต่ไม่
อาจอธิบายไปตามลาดับ
ยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
รวมทั้งไม่ระบุและอธิบาย
ลักษณะสาคัญที่เป็น
เงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงหรือจุด
เปลี่ยนตามกาลเวลานั้น
สารวจรวบรวมข้อมูลและ สารวจรวบรวมข้อมูลและ สารวจรวบรวมข้อมูลและ
การอ้างอิงหลักฐานและ
การอ้างอิงหลักฐานและ
การอ้างอิงหลักฐานและ
จาแนกชนิดข้อมูลที่ค้นพบ จาแนกชนิดข้อมูลที่ค้นพบ จาแนกชนิดข้อมูลที่ค้นพบ
แล้วอธิบายสรุปเนื้อหา
แล้วอธิบายสรุปเนื้อหา
แล้วอธิบายสรุปเนื้อหา
สาระได้จากแหล่งข้อมูล
สาระได้จากแหล่งข้อมูลอัน สาระได้จากแหล่งข้อมูลที่
อันหลากหลาย โดยมีการ หลากหลาย โดยมีการ
ไม่หลากหลาย แต่ไม่
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลหลักฐานซึ่งได้ ของข้อมูลหลักฐาน แต่
ของข้อมูลหลักฐาน รวมทั้ง
อ้างอิงถึงข้อมูลหลักฐานที่ ไม่ได้อ้างอิงถึงข้อมูล
ไม่ได้อ้างอิงถึงข้อมูล
เชื่อมโยงกันทาง
หลักฐานที่เชื่อมโยงกันทาง หลักฐานที่เชื่อมโยงกันทาง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
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ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3
2
1
จัดหมวดหมู่หลักฐาน และ จัดหมวดหมู่หลักฐาน และ จัดหมวดหมู่หลักฐาน
วิเคราะห์ตีความข้อมูลตาม วิเคราะห์ตีความข้อมูลตาม และวิเคราะห์ตีความข้อมูล
ลายลักษณ์อกั ษรและข้อมูล ลายลักษณ์อกั ษรและข้อมูล ตามลายลักษณ์อักษรและ
ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อมูลที่ไม่เป็นลายลักษณ์
แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่
แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่
อักษร แต่ไม่สังเคราะห์
อธิบายถึงสภาพความ
อธิบายถึงสภาพความ
ข้อมูลที่อธิบายถึงสภาพ
แตกต่างของเวลา สถานที่ แตกต่างของเวลา สถานที่ ความแตกต่างของเวลา
เหตุการณ์และมีความ
เหตุการณ์ แต่ไม่เข้าใจถึง
สถานทีเ่ หตุการณ์ แต่ไม่
เข้าใจถึงมุมมองและบริบท มุมมองและบริบททาง
เข้าใจถึงมุมมองและบริบท
ทางประวัติศาสตร์ โดยการ ประวัติศาสตร์ โดยการนา
อันหลากหลายของบุคคล
อธิบายความแตกต่างทาง สภาวะเงื่อนไขปัจจุบันมา
ในประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
สังคม วัฒนธรรม ภูมิ
อธิบายการกระทาในอดีต
นามุมมอง ความรู้สึกนึก
ปัญญาแลบริบท
หรือนามุมมอง ความรู้สึกนึก คิดของบุคคลในปัจจุบันมา
สภาพแวดล้อมที่ส่งอิทธิพล คิดของบุคคลในปัจจุบันมา อธิบายอดีต
ต่อการกระทาอัน
อธิบายอดีต
หลากหลายของบุคคล และ
การดาเนินชีวิตในอดีตจาก
ข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้อง
กันโดยไม่นาปัจจุบันมาเป็น
ข้อกาหนดต่ออดีต
4. การวิเคราะห์
ระบุและวิเคราะห์
ระบุและวิเคราะห์
ระบุและวิเคราะห์
ประเด็นสาเหตุและผล สภาพการณ์ตา่ งๆที่เป็น
สภาพการณ์ตา่ งๆที่เป็น
สภาพการณ์ตา่ งๆที่เป็น
สืบเนื่องทาง
สาเหตุ จุดมุ่งหมาย หรือ
สาเหตุ จุดมุ่งหมาย หรือ
สาเหตุ จุดมุ่งหมาย หรือ
ประวัติศาสตร์
ข้อจากัดในการกระทาและ ข้อจากัดในการกระทาและ ข้อจากัดในการกระทาและ
ผลสืบเนื่องของการ
ผลสืบเนื่องของการ
ผลสืบเนื่องของการ
เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์
และอธิบายความสัมพันธ์ และอธิบายความสัมพันธ์
แต่ไม่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสาเหตุและ ระหว่างปัจจัยสาเหตุและผล ระหว่างปัจจัยสาเหตุและ
ผลสืบเนื่องของเรื่องราว
สืบเนื่องของเรือ่ งราว
ผลสืบเนื่องของเรื่องราว
เหตุการณ์ในอดีตที่
เหตุการณ์ในอดีตทีไ่ ม่
เหตุการณ์ในอดีต รวมทั้ง
สอดคล้องกันบนพื้นฐาน
สอดคล้องกันบนพื้นฐานของ ใช้ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่
ของข้อมูลหลักฐาน
ข้อมูลหลักฐาน หรือการใช้ ไม่สอดคล้องกัน
ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทีไ่ ม่
สอดคล้องกัน
รายการประเมิน
พฤติกรรม
3. การวิเคราะห์
ตีความและการเข้าใจ
บริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นของผู้เรียน
เมื่อได้เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ – นามสกุล .............................................................................................. อายุ ………….. ปี
ตอนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นที่ได้รับจากการเรียนรู้รายวิชา 467 436
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และผลที่ได้รับจากการศึกษาเกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่น
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
1. ตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก
หวงแหน และธารงไว้ให้มีสืบไป
2. ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดง
อัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
3. ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
4. ต้องการคงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจาก
รากเหง้าความเป็นมา
5. ต้องการเก็บรักษาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
6. ต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
7. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง
8. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามัคคีในท้องถิ่น
9. ต้องการให้เรื่องราวที่แสดงถึงรากเหง้าความ
เป็นมาเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีงามในท้องถิ่น
10. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
นาไปสู่การประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นในปัจจุบัน

ระดับการเห็นคุณค่าและความสาคัญ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับสานึกรักษ์ท้องถิ่นที่ได้รับจากการเรียนรู้
รายวิชา 467 436 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
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ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามความพึ ง พอใจฉบั บ นี้ เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. แบบสอบถามนี้ไม่มีคาตอบถูกหรือผิด แต่ละคนสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของตนเอง
3. ให้นักศึกษาทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นการประเมิน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนและวิธีการทีห่ ลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีทักษะการอ่าน และการพิจารณา
ข้อมูลหลักฐาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของเหตุการณ์ตามยุคสมัยและเป็นลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สารวจ สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิพากษ์หลักฐาน หรือตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือก่อนนาข้อมูลไปใช้
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบาย
ความหมายจากข้อมูลหลักฐาน
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้วิเคราะห์ตีความ อธิบายโดย
ตระหนักถึงบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มีความรูค้ วามเข้าใจสาเหตุและผล
สืบเนื่องจากความต่อเนื่องและความเปลีย่ นแปลงทางประวัติศาสตร์

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากการสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์ได้
ด้านเนื้อหา
10. เนื้อหา และกรณีศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
ด้านบรรยากาศและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้
11. นักศึกษาปฏิบัติกจิ กรรมในชั้นเรียน และไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้
12. นักศึกษามีความสนใจในการตัง้ คาถาม การอภิปรายร่วมกันใน
การปฏิบัติกิจกรรม
13. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน
ด้านการวัดประเมินผล
14. นักศึกษาประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
15. นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจาก
การปฏิบัติกิจกรรม

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินการตรวจสอบรูปแบบ (Model) สาหรับผู้เชี่ยวชาญและผลการตรวจสอบรูปแบบ
จากผู้เชี่ยวชาญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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แบบประเมินการตรวจสอบรูปแบบ (Model) สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
คาชี้แจง
1. เครื่ องมือฉบั บ นี้ สร้ างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็ นของท่านในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรูปแบบของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร์ นิ ย าม
ปฏิ บั ติ ก าร รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการคิด
ทางประวัติศาสตร์ ส าหรั บครูสั งคมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบและกระบวนการของ
ขั้นตอนที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม เริ่มจากการอ่านและการสาสวร รวบรวมข้อมูล
หลักฐานจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ได้นามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนการนา
ข้อสารสนเทศนั้ น ไปวิเคราะห์ และตีความถึงสาเหตุและผลสืบเนื่องของเนื้อหาสาระหรื อ
เหตุการณ์ด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ แล้วจึงสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
สร้ า งเป็ น องค์ ค วามรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วย
1) การอ่านและการคิดตามลาดับเวลา (Close Reading Chronological
Thinking)
2) การใช้แหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Using Historical
Sources and Evidence)
3) การวิเคราะห์ตีความ และมีบริบทมุมมองทางประวัติสาสตร์(Analysis
Interpretation and Take Historical Context and Perspectives)
4) การวิเคราะห์ประเด็นสาเหตุและผลที่ตามมาทางประวัติศาสตร์ (Historical
Issues Analysis in Causality and Consequence)
ซึ่งองค์ประกอบเชิงกระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก และ
มีเงื่อนไขของการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ประกอบด้วย หลักการตอบสนอง ระบบสังคม
และสิ่งสนับสนุน ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการ และวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
หลั ก การ คื อ การจั ด การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้การสอนอย่างเป็น
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ระบบ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนเป็นผู้กระทากิจกรรมตามลาดับขั้นตอนจนเกิดการ
เรียนรู้และความรู้จากการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิด วิธีการและวิธีสอนอันหลากหลาย
ควบคู่กับการมีกระบวนการคิดทางประวั ติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและ
หลั กฐานจากแหล่งเรีย นรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ
หลักฐานก่อนการนาข้อสารสนเทศนั้นไปวิเคราะห์ ตีความ และสรุปสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเนื้อหา
องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ใช้ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ 5 หน่ ว ย และมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ 4 ขั้ น ตอนหลั ก
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
(Study Local History Data and Historical Issue Analysis Question)
ขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการ
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน (Survey and Collecting Data From Historical
Learning and Checking Fact of Evidences)
ขั้ น ที่ 3 การวิ เ คราะห์ ตี ค วามสาเหตุ แ ละผลกระทบด้ ว ยบริ บ ทและมุ ม มองทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ( Analysis Interpretation in Causality and Consequences by Historical
Perspectives and Context)
ขั้ น ที่ 4 การสรุ ป และสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างประวัติ ศ าสตร์
ท้ อ ง ถิ่ น ( Synthesis and Summarize Data for Construct Body of Knowledge in Local
History)
2.2 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย สาระความรู้ และการเรียนรู้
หลักการตอบสนอง ระบบสังคม ละสิ่งสนับสนุน ดังนี้ คือ
หลักการตอบสนอง คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตั้งประเด็นคาถามจากการทบทวน
ความรู้เดิม และการสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานใหม่จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แล้วเกิด
ความสงสัยในข้อมูลหลักฐานและนาไปสู่การวิพากษ์และตรวจสอบถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของ
ข้อมูลหลักฐาน การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ เกิดการวิเคราะห์ ตีความ
และสรุปสังเคราะห์ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้เป็นเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากการปฏิบัติ
การศึกษาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม โดยมีการอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันระหว่าสงผู้เรียนและครู นอกจากนี้ครูยังเป็นผู้แนะนาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ แนะแนวทาง
ในการศึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
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ระบบสั งคม คือ ส่ ว นสนับสนุนการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนสามารถพัฒ นาทักษะการทางาน
ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและนอก
สถานศึกษาเป็นแหล่งในการสารวจ รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ ในการนามาใช้ประโยชน์เพื่อทา
ความเข้าใจถึงความเป็นมา พัฒนาการของการเกิด ความสืบเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตร
ของเนื้อหาสาระหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้
สิ่งสนับสนุน คือ ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทบทวนความรู้เดิม และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้
ในความรู้ ใ หม่ ๆ การจั ด เตรี ย มสื่ อ การสอน อั น ได้ แ ก่ การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น การแนะน า
แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการกาหนดประเด็น
ปัญหาสู่การศึกษาเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โยการใช้แหล่งเรียนรู้และการมีระยะเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
และเหมาะสม
แบบประเมินฉบับนี้ เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งออกเป็น
5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องและความเหมาะสมน้อยที่สุด
ขอความกรุ ณ าท่ า นพิ จ ารราส่ ว นต่ า งๆ ตามรายการประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ แล้ ว ท า
เครื่องหมาย ลงในช่องว่างท้ายรายการประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการปรับปรุง
รูปแบบ (Model) ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ท้อ งถิ่น และกระบวนการคิด ทาง
ประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นางสาวศศิพัชร จาปา
ผู้วิจัย
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รายการประเมิน
1.สภาพบริบททางการศึกษา และแนวคิด ทฤษฎีที่
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯอัน
ประกอบด้วย 1.1 ปรัชญาทางการศึกษา 1.2
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 1.3 การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ 1.4 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1.5
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
1.6 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ สาหรับครูสังคมศึกษา
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ฯ
ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2) กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3) การการมีสานึกรักในท้องถิ่น
4. องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
ประกอบด้วย สาระความรู้ และการเรียนรู้หลักการ
ตอบสนองของระบบสังคม และสิ่งสนับสนุน

ระดับความสอดคล้อง
และความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
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ระดับความสอดคล้อง
และความเหมาะสม
5 4 3 2 1

รายการประเมิน

ข้อเสนอแนะ

5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของรูปแบบ ฯ อันประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นและ
วิเคราะห์ประเด็นคาถามทางประวัติศาสตร์
ขั้นที่ 2 การสารวจและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความสาเหตุและผล
สืบเนื่องด้านพัฒนามุมมองทางประวัติศาสตร์
ขั้นที่ 4 การสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
6. ขั้นตอนของรูปแบบฯสอดคล้องกับการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในการเป็นแหล่งสารวจ
ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์
ได้ตามวัตถุประสงค์ อันประกอบด้วย
1) ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2)
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์
3) การการมีสานึกรักในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................................
(............................................................................)
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ผลการตรวจสอบรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ของ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์
รายละเอียด
1.สภาพบริบททางการศึกษา และแนวคิดทฤษฎีที่
ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
3.การกาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
4.องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการนารูปแบบไปใช้
5.ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของรูปแบบ
6.ขั้นตอนของรูปแบบฯสอดคล้องกับการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในการเป็นแหล่งสารวจ
ข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา
7.ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์
ได้ตามวัตถุประสงค์
รวม

̅
X

S.D.

4.20

6.94

84

มาก

2

4.20

6.94

84

มาก

2

4.40
4.00

6.07
4.95

88
80

มาก
มาก

1
3

4.20

4.60

84

มาก

2

3.80

6.94

76

มาก

4

4.00

4.95

80

มาก

3

82.29

มาก

4.11 0.16

ร้อยละ ระดับ ลาดับ
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ภาคผนวก ช
ประมวลภาพการบริการวิชาการ โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “เมืองนครปฐม” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง Micro Teaching คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
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313

314

315

ผลการประเมิน สานึกรักษ์ท้องถิ่น ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “เมืองนครปฐม” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
รายการประเมิน
x
S.D.
1. ตระหนักถึงรากเหง้าความเป็นมา จึงเกิดความรัก
3.88
0.71
หวงแหน และธารงไว้ให้มีสืบไป
2. ตระหนักถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได้แสดงอัต
4.04
0.87
ลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
3. ตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
4.23
0.76
4. ต้องการคงสภาพของสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าจาก
4.31
0.74
รากเหง้าความเป็นมา
5. ต้องการเก็บรักษาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
4.31
0.74
แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม
6. ต้องการเผยแพร่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงอัต
4.08
0.84
ลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
7. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4.27
0.83
ก่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นเอง
8. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4.12
0.82
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีในท้องถิ่น
9. ต้องการให้เรื่องราวที่แสดงถึงรากเหง้าความ
4.23
0.82
เป็นมาเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีงามในท้องถิ่น
10. ต้องการให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
นาไปสู่การประยุกต์ใช้และการต่อยอดให้เกิด
4.42
0.64
ประโยชน์กับท้องถิ่นนั้นในปัจจุบัน
รวม
4.19
0.16
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- มีการเปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
- ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่
- ได้รู้กระบวนการการหาประเด็นเขียนเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้
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ผลการประเมิน ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “เมืองนครปฐม” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรียนรู้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มี
ทักษะการอ่านและการพิจารณาข้อมูลหลักฐาน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเหตุการณ์ตาม
ยุคสมัยและเป็นลาดับเวลาทางประวัติศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้
สารวจ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้
วิพากษ์หลักฐาน หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อน
นาข้อมูลไปใช้
6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้
วิเคราะห์ ตีความ อธิบายความหมายจากข้อมูล
หลักฐาน
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้
วิเคราะห์ ตีความ อธิบายโดยตระหนักถึงบริบทและ
มุมมองทางประวัติศาสตร์
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้มี
ความรู้ความเข้าใจสาเหตุและผลสืบเนื่องจากความ
ต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ได้
สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการสังเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานและสรุปเป็นองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ได้
รวม

x

S.D.

4.27

0.83

4.38

0.57

4.35

0.69

4.31

0.88

4.27

0.96

4.50

0.51

4.38

0.64

4.42

0.64

4.38

0.64

4.36

0.07
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ด้านเนื้อหา
10. เนื้อหา และกรณีศึกษาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษา
รวม
ด้านบรรยากาศและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้
11. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
เรียน และไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้
12. นักศึกษามีความสนใจในการตั้ง
คาถาม การอภิปรายร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรม
13. นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
รวม
รายการประเมิน
ด้านการวัดประเมินผล
14. นักศึกษาประเมินความก้าวหน้า
การเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย
15. นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงจากการปฏิบัติกิจกรรม
รวม
รวมทุกด้าน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ควรให้เวลาศึกษาสถานที่จริงมากขึ้น
- ดี
- อยากไปแหล่งอื่นด้วย

4.42

0.64

4.42

0.64

4.50

0.65

4.31

0.88

4.12

1.03

4.31
x

0.19
S.D.

4.27

0.78

4.42

0.70

4.35
4.36

0.11
0.05
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ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

ประวัติผู้วิจัย
นางสาวศศิพัชร จาปา
213/8 ซอยราชวิถี 23 ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน และการทาวิจัย
- รายงานเรื่อง การสร้างเมืองบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมตั้งแต่
พ.ศ. 2396 - 2468.
- ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อจัดทา "เอกสารยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ปฏิบัติงาน ณ สานักงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2545
- ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับกรุงเทพฯและปริมณฑล
พ.ศ. 2513 - 2537 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจและประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมอาเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2546
- นักวิจัย (ร่วม) ในงานวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
- ตลาดในเขตเทศบาลนครนครปฐม ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2548 โดยการประสานงานของเครือข่ายบริหาร
การวิจัยภาคกลางตอนล่าง
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- นักวิจัยของ “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ชุด กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย
พ.ศ. 2550 – 2551
- นักวิจัยของ “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ชุด 100 เอกสารสาคัญ:
สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 2552 – 2554
- อาจารย์ โปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 - 2554
ปัจจุบัน
- อาจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตั้งแต่ 2554 – ปัจจุบัน

