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 วรุณ  กาฬพนัธ์ : การศึกษาผลสมัฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  เรือง  ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมัพนัธ์, ผศ.ดร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง  และผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม.  

  หนา้. 
 การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนการวิจยั แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลงัเรียน มีวตัถุประสงค ์

) เพือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที    โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL 2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง 
ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  KWDL ให้เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  )  เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  เรือง  ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย   ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที    โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL          

)  เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL กลุ่มตวัอยา่งที
ใชใ้นการวิจยัครังนี เป็น นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /1 จาํนวน 50 คนทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที  ปีการศึกษา 6  
ของโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวดัราชบุรี ซึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
KWDL เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย   ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน       

) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่า  ร้อยละ 
(%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent) และการ
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่ 
. ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีคะแนนผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยคิดเป็นร้อยละ  .   สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวคื้อ ร้อยละ  
 . ความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ผ่านไปแลว้  สัปดาห์และ  สัปดาห์ มีผลต่างค่าเฉลียของ
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทยไม่แตกต่างกนั 

. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL พบวา่ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
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 WARUN  KALAPAN  : A  STUDY  OF  LEARING  ACHIEVEMENT  AND  RETENTION  OF  

MATTAYOMSUKSA  2  STUDENTS  ON  THE  LIVES  AND  WORKS  OF  FAMOUS  THAI  PEOPLE   

BY  KWDL  TECHNIQUE. THESIS  ADVISORS :  ASST.PROF.  ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D. ,  

ASST.PROF.PORANAT KITROONGRUENG,Ph.D., AND ASST.PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, 

Ed.D.   pp. 
 This research is pre - experimental with one group pre-test post-test design. The objectives were ) to compare 

learning achievement with to the lives and works of famous Thai people of  Mathayomsuksa  students before and after 

implementation of KWDL technique  2)  to compare learning achievement with to the lives and works of famous Thai 

people of  Mathayomsuksa  students before and after implementation  of  the lives and works of famous Thai people  

using  by   KWDL technique  to  meet  its  hypothetical  level  of  efficiency   3)  to  study  the  learning  retention  of  

Mathayomsuksa  students before and after implementation of  KWDL technique, and  )  to survey students’ 

satisfaction with the KWDL technique. The sample consisted of  students from Mathayomsuksa / , Sarasit 

Phittayalai School, Banpong, Ratchaburi, first semester, academic year 4, and using simple random sampling 

technique with a classroom unit. The research instruments used were: )  KWDL technique lesson plans the lives and 

works of famous Thai people  )  a test to measure learning achievement, and  )  a satisfaction survey form toward 

KWDL technique. The percentage (%), mean ( x ), standard deviation of items (S.D.), independent t-test and content 

analysis were used to analyze the data.  

 The research findings were as follows: 

 .  The average scores of learning achievement and  the lives and works of famous Thai people  to KWDL 

technique of  Mathayomsuksa  students  in  the post-test were significantly higher than pre-test scores at .  

 .  The average scores of learning achievement and  the lives and works of famous Thai people  to KWDL 

technique of  Mathayomsuksa  students  which  were  higher  than  requirement  percentage  of 70 at  78.13  

 3.  The Mathayomsuksa  students  on   the lives and works of famous Thai people by KWDL technique   

obtained  learning  retention. 

 4.   The Mathayomsuksa  students satisfaction toward the KWDL technique was overall at the high level. 
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กราบขอบพระคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
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สารสิทธิพิทยาลยัทีให้ความช่วยเหลือรวมทงั  ขอขอบใจนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลยั ทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทดลองใชเ้ครืองมือเป็นอยา่งดี 

 สุดทา้ยนีขอกราบขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ่ชยัยนัต ์ กาฬพนัธ์   คุณแม่อุดมพร  กาฬพนัธ์   ที
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กนัและกนัเสมอมา  จนทาํให้วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วง  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่วิทยานิพนธ์ฉบบันี
เป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนตลอดจนผูที้สนใจโดยทวัไป 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้นนั  ปัจจยัสาํคญัซึงเป็นพืนฐานของการพฒันา
ประเทศประการหนึง คือ การพฒันาการศึกษาของประชาชน ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพือ 
เสริมสร้างใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์คือ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ทงันีสังคมจะกา้วหนา้และอยู่
รอดไดเ้ป็นผลมาจากการพฒันาการศึกษา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทีทรงเห็นความสาํคญัในการศึกษาตอนหนึงวา่  
 “...การศึกษาเป็นเครืองมืออนัสําคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ 
ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพือเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็
ย่อมทําได้สะดวกราบรืน ได้ผลแน่นอนและรวดเร็ว…”  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, : 3) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  49  กําหนดให้สิทธิ
การศึกษาบุคคลในเรืองการศึกษาไวว้า่  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบสองปีทีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   ผูย้ากไร้ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ  หรือผูอ้ยู่ในสภาวะลาํบาก  ต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ได้รับ
การศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอืน   ซึงสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัที  11   (2555- 2559)  ด้านยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยงัยืน  ในขอ้ทีว่าดว้ย   การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หนา้ทีของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  รักการอ่านตงัแต่วยัเด็ก  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั
ของคนต่างวยั  ควบคู่การส่งเสริมให้องคก์ร  กลุ่มบุคคล    ชุมชน  ประชาชน   และสือทุกประเภท
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สือสารด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมทางเลือกที
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทีมีคุณภาพและสนบัสนุน
ปัจจยัทีก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนการศึกษา
แห่งชาติ   2545 -2559  (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,2545: 18 )  ทีมุ่งพฒันาคนและ
สังคมไทยโดยรวม  ดงันี  พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพือเป็นฐานหลกัของการพฒันา  โดย
มุ่งหมายใหทุ้กคนไดเ้ขา้ถึงการบริการการศึกษาตงัแต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ  เพือเพิมความสามารถ 
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และโอกาสในการเรียนรู้ด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ทงัการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  โดยอาศยัการเรียนรู้จากบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องค์กรปกครองทอ้งถิน  องคก์รชุมชน    องค์กรเอกชน    องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา    สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอืน  ซึงสนับสนุนการศึกษาถึงขันพืนฐานอย่างกว้างไกล  
ครอบคลุมถึงสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก  เพือให้การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ขจดัความ
ยากจน และยทุธศาสตร์ทางปัญญา  เพือพฒันาคนไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพตลอดชีวติ  ซึงจะนาํไปสู่
สังคมอยา่งมีคุณภาพ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551  กําหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญามีคุณภาพชีวิตทีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  (กระทรวง  
ศึกษาธิการ,2544 )  พร้อมกันนีได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศกัราช 2542    และทีแกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบั
ที 2)   พ.ศ. 2545  ทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหท้อ้งถิน และสถานศึกษาไดมี้บทบาท  
และมีส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตรเพือให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน  (สํานัก
นายกรัฐมนตรี,2542)  และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  ( พ .ศ. 2545 – 2559 ) ซึงได้
ชีให้เห็นถึงความจาํเป็นในการปรับเปลียนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทย  ให้มี
คุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความพร้อมทงัด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
ศีลธรรม  สามารถกา้วทนัการเปลียนแปลงเพือนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ย่างมนัคง    แนวการ
พฒันาคนดงักล่าว  มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืนฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทงัมี
สมรรถนะ ทกัษะ และความรู้พืนฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
แบบยงัยนื (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)  ซึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษที   21  โดยมุ่งส่งเสริม
ผูเ้รียนมีคุณธรรม    รักความเป็นไทย  ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   สร้างสรรค์    มีทักษะด้าน
เทคโนโลย ี      สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  
( กระทรวงศึกษาธิการ,2551 )  อีกทงั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2)  พ.ศ. 2545  กาํหนดให้สถานศึกษาขนัพืนฐานมีหน้าทีจดัทาํสาระของ
หลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานเพือความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองดีของชาติ การดาํรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ 

การจดัการเรียนการสอนจึงควรพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  สามารถปรับตวัให้เท่าทนักบั
การเปลียนแปลงของสังคมโลก  ซึงกลุ่มสาระหนึงทีเกียวขอ้งในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

3 

 

ดีมีคุณภาพ  สามารถดาํรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม เป็นวิชาหนึงทีมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นสมาชิกที
ดีของสังคมมีจริยธรรมคุณธรรม  โดยมีเนือหาทีมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นสมาชิกทีดีของ
สังคมมีจริยธรรมคุณธรรม  สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมในปัจจุบนั  กา้วทนัเทคโนโลย ี และ
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (จินตนา  กิจบาํรุง,2545: 7)  การจดัการเรียนการสอนของครู
จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจเกียวกบัการดาํรงชีวิต  ทงัในฐานะปัจเจกบุคคล  และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม  การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  นอกจากนี
ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันาเปลียนแปลงตามยุคสมยั  กาลเวลา  ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  ทาํให้
เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้น  มีความอดทนอดกลนั  ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม  
สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสังคมโลก   

การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม  สาระทีจะช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้นก็คือ  สาระประวติัศาสตร์ ซึงประวติัศาสตร์เป็นสาระ
หนึงในห้าของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม  ทีมีเนือหาทีกล่าวถึงเวลาและยุคสมยั
ทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต  
บุคคลสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก  เปรียบเสมือนเครืองมือทีสาํคญัทีจะนาํไปสู่ความ
เขา้ใจสิงต่างๆ  ในสังคมทีเกิดขึนมาแลว้  ทีกาํลงัดาํเนินการอยู ่ และทีจะเกิดขึนในอนาคต  ทาํให้รู้
แจง้ถึงธรรมชาติและขอบเขตจาํกดัของมนุษย ์ รู้จกัความสามารถของตน  และประวติัศาสตร์จะช่วย
ให้เขา้ใจเหตุการณ์ในปัจจุบนัวา่เกิดขึนไดอ้ยา่งไร  เขา้ใจภูมิหลงัความเป็นมาของปัญหาต่างๆ  ทาํ
ใหห้าแนวทางการแกไ้ข  และป้องกนัสิงทีไม่พึงประสงคที์อาจเกิดขึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 

2-14)  การศึกษาประวติัศาสตร์ยงัช่วยเสริมสร้างการมองเห็นปัญหาทุกชนิดของมนุษยอ์ยา่งฉลาด
และมีเหตุผล  ทาํให้เกิดพฒันาการทางดา้นปัญญา  โดยอาศยัความมีเหตุผล  ความยุติธรรม  ความ
อดทน  มีระเบียบ  ช่างสังเกต  ความละเอียดรอบคอบ (นาตยา  ภทัรแสงไทย,2525: 5)  ส่งผลให้ผู ้
ศึกษาประวติัศาสตร์เป็นบุคคลมีไหวพริบ  ทนัคน  ทนัเหตุการณ์  และทนัสมยั  รวมทงัการศึกษา
ประวติัศาสตร์  ยงัเป็นรากฐานนําไปสู่การฝึกนิสัย  เจตคติ  ค่านิยมทีดีและถูกต้องในชีวิต  มี
วิจารณญาณ  กล้าวิจารณ์ในแนวทางริเริมสร้างสรรค์  การแสดงออกในทางทีถูกและมีเหตุผล  
ตลอดจนการเป็นคนทีมีระเบียบวินัย  รอบคอบ  รู้จกัขนัตอนของการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
การศึกษาประวติัศาสตร์เป็นสิงทีจะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ  และรักชาติบา้นเมืองทาํให้เห็นความ
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มานะพยายามของบรรพบุรุษไทย  แต่ในปัจจุบนัความสําคญัของประวติัศาสตร์ไทยและความเป็น
ไทยนันกําลังลดลงอย่างรวดเร็ว  เพราะในปัจจุบันนันประเทศไทยเป็นประเทศทีเปิดกวา้ง มี
เสรีภาพทางความคิด ประกอบกับการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ทีมีส่วนช่วยในการปลูกฝัก
ค่านิยมความรักชาตินนัลดบทบาทลงและการเรียนการสอนประวติัศาสตร์นนัเป็นเรืองทีน่าเบือใน
ความรู้สึกของผูเ้รียน อนัส่งผลให้เยาวชนของไทยรับเอาวฒันธรรมตะวนัตก หรือวฒันธรรมอืนๆ
เขา้มาเป็นค่านิยมแทนทีความเป็นไทยอยา่งรวดเร็ว เพราะผูเ้รียนเห็นวา่ประวติัศาสตร์ห่างไกลจาก
ชีวิตจริง  และปราศจากประโยชน์ทีจะนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  การจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์แบบบรรยายและแบบท่องจาํเป็นการสร้างเจตคติทีไม่ดีต่อการศึกษาประวติัศาสตร์  
ทาํให้ผูเ้รียนประวติัศาสตร์เป็นเรืองทีน่าเบือ  (จินตนา  กิจบาํรุง,2545: 8)  เด็กจะเรียนเป็นเรืองๆ 
เป็นส่วนๆ ซึงไม่ทาํให้เห็นภาพรวม ทงัการเรียนก็มีเนือหาซาํซากและเรียนแบบท่องจาํ ทาํให้เด็ก
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน วิธีการสอนเป็นแบบเล่าเรือง ขาดมิติประวติัศาสตร์ในเชิง
วพิากษ ์โดยเสนอมุมมองทงั 2 ดา้นของประวติัศาสตร์ ซึงความจริงแลว้การเรียนประวติัศาสตร์ ตอ้ง
เรียน รู้ข้อเท็จจริงและวิ เคราะห์ เหตุการณ์ ที เกิดขึน  โดยเรียน รู้จากประวัติศาสตร์ชุมชน 
ประวติัศาสตร์ชาติไทย ประวติัศาสตร์ทีเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้าน ประวติัศาสตร์สากล 
ตามลาํดบั ดงัที พระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถตอนหนึงทีกล่าวถึงวา่  

 “ ...ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวติมาเพือปกป้องผนืแผน่ดินมาดว้ยเลือดเนือ ดว้ย
ชีวิต แต่เสียดายตอนนีทีประเทศไทยไม่มีการเรียนประวติัศาสตร์แล้ว เพราะตอนทีฉันเรียนอยู่ที
สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีประวติัศาสตร์อะไรเท่าไหร่ แต่เราก็ตอ้งเรียนประวติัศาสตร์  แต่เมืองไทยนี 
บรรพบุรุษเลือดนองทาแผน่ดิน กวา่จะมาถึงทีให้พวกเราอยูปั่จจุบนั  ประเทศไทยมีแผน่ดินรอดมา
อยูจ่นบดันีเพราะใครอยา่งไร  เรากลบัไม่ใหเ้รียนประวติัศาสตร์ ไม่มีการสอนประวติัศาสตร์ชาติเลย
...” (ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์,2553: คาํนาํ) 
 จากพระราชเสาวนียด์งักล่าว  จึงทาํให้มีการฟืนฟูวิชาประวติัศาสตร์  โดยการตดัเนือหาที
ซาํซ้อนออก  สอนให้เด็กมีความเขา้ใจเชิงประวติัศาสตร์มากกวา่ท่องจาํเนือหา  (สมพงษ ์ จิตระดบั  
, : 21 – 22 )หวัใจสําคญัในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย  คือ  การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทีสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสังคมทีเกิดขึน  เนือหาทีสอนตอ้งมีการ
สอดแทรกความรู้รอบตวั  และเหตุการณ์ปัจจุบนัเขา้ไปด้วยได้  แต่การจดัการศึกษาทีผ่านมาไม่
ตอบสนองกระบวนการพฒันาผูเ้รียน  ครูผูส้อนส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการสอนและวธีิการจดัการเรียนรู้
ทีเน้นการถ่ายทอดความรู้และเนือหา  โดยละเลยการพฒันาตามศกัยภาพ  และนําเอาปัญหาจาก
ชุมชนเขา้มาเรียนรู้ไม่สนใจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ค่านิยม  และภูมิปัญญาไทย  
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เป็นผลทาํให้กระบวนการเรียนรู้  ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเป็นจริง  เป็นการศึกษามุ่งสร้างคนทีดีมี
คุณภาพ  เพือป้อนตลาดแรงงาน  อนัเป็นผลใหผู้เ้รียนมีแต่ความรู้ ( วชิยั  วงษใ์หญ่,2553: 2 ) 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน วชิา ส   ประวติัศาสตร์  ชนัมธัยมศึกษาปี
ที  ปีการศึกษา 255  - 255    โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  มีคะแนนเฉลียตามลาํดบัดงันี  คิดเป็น
ร้อยละ 69.20  จากนักเรียนทงัหมด  คน  ร้อยละ .   จากจาํนวนนักเรียนทงัหมด   คน  
และร้อยละ  .  จากนกัเรียนทงัหมด   คน   (ราชบุรี: ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  
,2554) ซึงเป็นคะแนนทีตาํกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะสาระประวติัศาสตร์  คือ  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  7   อยูใ่นระดบัทีตอ้งปรับปรุงและจากการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูพบวา่เนืองจาก
การสอนของครูทีเน้นการบรรยายทาํให้นักเรียนเกิดความเบือหน่ายไม่สนใจในการเรียน มีสือ
เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษาทีเหมาะสมไม่พอกับความต้องการของผูเ้รียนรวมทัง
เอกสารประกอบทีเกียวข้องกับประวติัศาสตร์มีจาํนวนน้อย  โดยเฉพาะสาระประวติัศาสตร์
เนืองจากสาระนีศึกษาเกียวกบัประวติัและบุคคลสําคญัทีมีจาํนวนเนือหาค่อนขา้งมากทีนกัเรียนตอ้ง
ศึกษาอีกทงัยงัมีกิจกรรมต่างๆ ทีนักเรียนตอ้งปฏิบติัทงัในส่วนของกิจกรรมภายในและภายนอก
โรงเรียน เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในบางสัปดาห์   
 นอกจากนีจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนมกัไม่ค่อยสนใจ คุยในชนัเรียน ไม่กระตือรือร้น ส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นวิชาทีไม่ยาก ทาํให้ไม่ให้เห็นความสําคญัและไม่เห็นคุณค่า  สอดคล้องกับความคิดของ
หวัหนา้กลุ่มสาระ  และฝ่ายวิชาการของโรงเรียน  ว่าครูผูส้อนใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายโดยการ
ขาดอุปกรณ์และสือการเรียนการสอนหรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีน่าสนใจทาํให้
นกัเรียนไม่เกิดความคิดรวบยอด เกิดความเบือหน่าย และเมือมีการทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้
เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในการสร้างสรรค์ชาติไทย  ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม ทาํให้นกัเรียนไดค้ะแนนไม่ดี  อีกทงัเมือทาํขอ้สอบแบบอตันยันกัเรียนไม่มี
ความเขา้ใจเนือหาอย่างแทจ้ริง ขาดระบบการคิดทีจดัลาํดบัความสําคญัทีดีทาํให้ไม่สามารถตอบ
คาํถามได ้นอกจากนีการจดัการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษาถึงแมจ้ะมีเนือหาทีเรียนค่อนขา้งเขา้ใจ
ยาก และมีลกัษณะเป็นนามธรรม  แต่หากมีการจดัเตรียมการสอนมาอยา่งดีนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนเกิดทกัษะ
ในการคิด   การคน้ควา้แสวงหาความรู้ การใชว้ิจารณญาณ  การใชเ้หตุผลพิจารณาเรืองราวทีเกิดขึน 
และมีการเสริมสร้างทกัษะการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัให้แก่นกัเรียน  (บนัทึกการประชุมของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั, )  
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 จากสภาพปัญหาดงักล่าวจะเห็นวา่สาเหตุสําคญัคือการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  ครูควร
จดัการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทีส่งเสริมทักษะพืนฐานทีจาํเป็นเพือพฒันาการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  ซึงนกัการศึกษาไดพ้ฒันาไวห้ลากหลายวธีิ  ซึงแต่ละวธีิเป็นการ
จดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ได้แก่  การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWL, KWL Plus, 

KWLH  และเทคนิค KWDL  ซึงเทคนิคเหล่านีลว้นแต่เป็นเทคนิคทีช่วยพฒันาการอ่าน  ทกัษะการ
คิด  และสามารถสรุปความ  ดงัที  โอเกิล (Ogle,1986  อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี, : - )  
ไดก้ล่าววา่เทคนิค KWL  สามารถนาํมาใช้เพือพฒันาทกัษะการอ่านไดทุ้กระดบั  ในการเรียนรู้ทุก
รายวิชานอกจากนียงัช่วยพฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และ
คิดสร้างสรรคไ์ด ้ การนาํเทคนิค  KWL  มาช่วยพฒันาการอ่านและทกัษะการคิดทาํไดง่้ายเนืองจาก
มีกรอบและแนวฝึกให้คิดเป็นลาํดบัขนัตอน  ซึงต่อมาเทคนิค KWL ไดพ้ฒันาเป็นเทคนิค KWDLที
ตอ้งอาศยัพืนฐานทางดา้นการอ่าน โดยนกัเรียนตอ้งมีความสามารถพืนฐานทางดา้นการอ่านก่อนจึง
จะพัฒนาทักษะการอ่านให้มี คุณภาพมากขึน  โดยเทคนิค  KWDL นันมีขันตอนดําเนินการ
เช่นเดียวกบัเทคนิค KWLแต่มีการเพิม ขนั D ซึงเป็นขนัตอนของการคน้หาคาํตอบตามขนัตอน  ซึง
มีความเหมาะสมกับวิชาทีมีเนือหาและต้องอาศยัการอ่านและการทาํความเข้าใจในการเรียนรู้
โดยเฉพาะวชิาประวติัศาสตร์ซึงเป็นวชิาทีมีเนือหาสาระการเรียนรู้ค่อนขา้งมากตอ้งใชค้วามจาํความ
เขา้ใจในการเรียนรู้  ผูเ้รียนตอ้งอ่านจบัใจความสําคญัจากเรืองทีเรียนได้  ซึงสอดคลอ้งกบังาน ชอว์
และเชสซิน (Shaw and Chessin,   อ้างถึงใน  นิยม เกรียท่าทราย, : - ) ทีว่าผูเ้รียน
สามารถอ่านจบัใจความสําคญัได้เพราะมีความจาํและความเขา้ใจในเนือหา  สามารถเรียงลาํดับ
เหตุการณ์ และใช้การคิดวิเคราะห์เพือจาํแนกประเภทของเนือหาเพือจดัให้เป็นหมวดหมู่ประเภท
เดียวกนั  อีกทงัยงัตอ้งใช้การคิดระดบัประเมินค่าเพือประเมินความจริงออกจากความคิดเห็น  ใน
บางครังอาจตอ้งใช้การคาดคะเนเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนต่อไป เหล่านีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งการอ่านจบัใจความทีตอ้งใช้การอ่านเพือคิด   ทงัในระดบัตน้  ระดบักกลาง  และระดบัสูง  
ซึงการอ่านจบัใจความวิชาประวติัศาสตร์จาํเป็นอยา่งยิง  อีกทงัตอ้งใชว้ธีิอ่านควบคู่กบัการจดบนัทึก  
กล่าวคือ  ใชว้ธีิอ่านสํารวจเพือตรวจหาคาํทีเป็นชือบุคคล  สถานทีเมืองสําคญั  รวมทงัปีพุทธศกัราช  
หรือคริสต์ศักราช  ทีเกิดเหตุการณ์สําคัญ   การอ่านละเอียดจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของ
เหตุการณ์ซึงตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการจดบนัทึก  (สํานกังานวิชาการมาตรฐานการศึกษา, :  - 

)  จะเห็นไดว้า่ความจาํทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจสามารถจบัใจความสาํคญัในเรืองทีอ่านไดแ้ละ
ความเขา้ใจในเนือหารายวิชาทีเกิดจากการอ่านและการจดบนัทึกในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์
สามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ขึน  
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ดงันนัผูว้ิจยัไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของสาระประวติัศาสตร์ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อน
จึงไดน้าํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ KWDL ทีไดม้าจากแนวคิดของโอเกิล (Ogle,1986  อา้งถึงใน  วชั
รา  เล่าเรียนดี, : - )  ซึงเป็นคาํย่อมาจาก  K (What we know) เรารู้อะไรบ้างในเรืองทีจะ
เรียนหรือสิงทีโจทยบ์อกให้ทราบมีอะไรบา้ง W (What we want to know) เราหาสิงทีโจทยต์อ้งการ
ทราบหรือสิงทีนกัเรียนตอ้งการรู้ D (What we do to find out) เราจะตอ้งทาํอะไรบา้งเพือหาคาํตอบ
ตามทีโจทยต์้องการหรือสิงทีตนเองต้องการรู้  L (What we learned) เราเรียนรู้อะไร  หาคาํตอบ
สาระความรู้และวธีิศึกษาหาคาํตอบ  ขนัตอนการคิดคาํนวณ  เป็นตน้ (วชัรา  เล่าเรียนดี,  : )  
เทคนิค KWDL  เป็นเทคนิคการจดัการเรียนการสอน  ทีฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็น
ขนัตอนและละเอียดถีถว้นชดัเจน โดยการฝึกทกัษะทางการอ่าน และมีการนาํเสนอเรืองจากผงัอนั
เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนและพูด  นอกเหนือไปจากทักษะการฟัง และการอ่าน  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือการสอนทกัษะภาษา แต่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาอืนๆทีมีการ
อ่านเพือทาํความเขา้ใจ เช่น วิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นตน้  เพราะว่าผูเ้รียนจะ
ไดรั้บการฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการการทาํความเขา้ใจตนเอง การวางแผนการ ตงัจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพือดึงมาใชภ้ายหลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึง
มีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ โดยมีขนัตอนการเรียน
การสอน 4 ขนัตอน  คือ ) นักเรียนตอ้งหาสิงทีโจทยก์าํหนดมาให้ (K) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนตอ้ง
อ่านอยา่งวิเคราะห์ และรวบรวมสิงทีโจทยก์าํหนดมาให้  ส่วนครูทาํหน้าทีบนัทึกคาํตอบและช่วย
นกัเรียนจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลเหล่านนั ช่วยอธิบายความเขา้ใจทีอาจคลาดเคลือนหรือช่วยอธิบาย
ใหช้ดัเจนยิงขึน  2) นกัเรียนหาสิงทีโจทยต์อ้งการทราบหรือสิงทีนกัเรียนตอ้งการรู้ (W)  ตอ้งการจะ
รู้อะไร ดว้ยการชีแนะจากครู นกัเรียนจะตอ้งตอบให้ไดว้า่โจทยต์อ้งการให้หาอะไรรวมทงัวางแผน
แกปั้ญหา และตอ้งตดัสินใจวา่จะไปหาแหล่งขอ้มูลทีไหน  ) นกัเรียนดาํเนินการแกปั้ญหาตามแผน
ทีวางไว ้(D) ปฏิบติัเป็นขนัตอน  ) นกัเรียนสรุป  คือ ขนัทีนกัเรียนหาคาํตอบไดแ้ลว้  (L)  และตอ้ง
สรุปการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จากขนัตอนเทคนิค KWDL  ทีกล่าวมาสามารถช่วยทาํให้ผูเ้รียน
จะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการการทาํความเขา้ใจตนเอง การวางแผน การตงัจุดมุ่ง 
หมาย ตรวจสอบความเข้าใจในตนเอง การจัดระบบข้อมูล  เพือดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ  รวมทงั
ทาํให้ผูเ้รียนมีระดับขนัตอนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึงจะช่วยเป็นแรงเสริมทีทาํให้ผูเ้รียนมีการ
ถ่ายทอดแนวความคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ  สอดคลอ้งกบั  นิรันดร์ แสงกุหลาบ ( : 7)  ทีวา่เทคนิค
การสอน KWDL เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึงทีครูสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
เพือแก้ปัญหาในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเป็นหลกัคือการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL ซึง
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เทคนิคนีจะฝึกให้นกัเรียนคิดวเิคราะห์เนือเรืองหรือโจทยปั์ญหาอยา่งเป็นขนัตอนละเอียดถีถว้นและ
ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจนอกจากนียงัฝึกให้นกัเรียนสามารถหาวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลายอนั
จะส่งผลให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัของตนเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึงวิชาประวติัศาสตร์เป็นวิชาทีมีความต่อเนืองเชือมโยง
เหตุการณ์ในอดีต  เหตุการณ์ปัจจุบนัรวมทงัการคิดคาดคะเนเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคต  ซึง
เกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนบนพืนโลกทงัในดา้นภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  และสังคมทีมนุษย์
อาศยัอยู่  ซึงมีความสัมพนัธ์กนั  ดงันนัการใช้ความรู้จากการอ่านสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ทีจะ
เกิดขึนต่อไปได ้ เช่น  การคาดคะเนสภาวะแวดลอ้มของโลกทีจะเกิดขึนใน   ปีขา้งหน้า  การ
วเิคราะห์ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของเหตุการณ์ในช่วง   ปีของประวติัศาสตร์ชาติไทย
กบัสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบนั  เป็นตน้  (สํานกังานวิชาการมาตรฐานการศึกษา, :  - )  จะ
เห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์มี เนือหาสาระทีครอบคลุมหลายสาขาวิชา  เช่น   ภู มิศาสตร์  
สังคมศาสตร์  และแขนงวิชาสังคมอืนๆ   ปัจจุบันจึงทําให้เ กิดปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ คือ  เนือหาแต่ละระดบัมีมาก  แมว้่าจะเปลียนการเรียนจากเทอมเป็นปีการศึกษาใน
ระดบัชันมธัยมศึกษาตอนตน้ก็ตาม  นักเรียนทงัในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ค่อนขา้งน้อย  อีกทงัเด็กทุกคนไม่ไดเ้รียนวิชาประวติัศาสตร์โดยตรง  แต่เป็นเพียง
สาระหนึงของวิชาสังคมศึกษาเท่านัน  ทาํให้จาํนวนชัวโมงเรียนไม่น่าจะเพียงพอสําหรับการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได้  ทาํเด็กไม่ค่อยมีความรู้เกียวกบัประวติัศาสตร์เท่าใดนกัในปัจจุบนั  (สายพิน 
แกว้งามประเสริฐ, : )  มีผลใหค้ะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนตาํลง 

นอกจากพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนแลว้ เป้าหมายหนึงทีตอ้งการทาํให้ผูเ้รียนเกิด คือ   
ความคงทนในการเรียนรู้  ซึงเป็นเรืองทีอยู่ในความจาํและความคงทนในการเรียนรู้  ได้มีผูใ้ห้
ความหมายไวต่้างๆกนัดงัที   อาดมัส์ (Adams,1967 อา้งถึงใน อรสา  ยิงยง,2551: 97 )และราวน์ทรี 
(Rountree 1981: 257)  ความคงทนในการเรียนรู้  หรือ  ความคงทนในการจาํ  คือการคงทนไวซึ้งผล
การเรียนทีสามารถระลึกไดใ้นสิงทีเคยเรียนมาแลว้  หรือเคยมีประสบการณ์รับรู้มาแลว้หลงัจากทิง
ระยะไวร้ะยะเวลาหนึง  สอดคลอ้งกบั  สุพรรณ  ประศรี  ( : 62)  และ  อรรคพล  คาํภู  ( : 

28)  ให้ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ว่า  คือ  ความสามารถในการจาํและระลึกได้ใน
ประสบการณ์เดิมทีรับรู้มาแลว้  หลงัจากการจดักระบวนการเรียนการสอนของครู  และนาํมาใชก้บั
ประสบการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีขนัตอนการเรียนรู้ดงัที  กาเย ่(Gagne,1970  อา้งถึง
ใน อรสา  ยิงยง,2551: 97 ) ไดก้ล่าวถึงอธิบายขนัตอนการเรียนรู้และการจดจาํไว ้4 ขนัตอนคือ 1) 
ขนัการสร้างความเขา้ใจ เป็นขนัทีผูเ้รียนเขา้ใจสถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า  2) ขนัการเรียนรู้  ขนันีจะมี
การเริมเปลียนแปลงใหก้ลายเป็นความสามารถอยา่งใหม่ขอผูเ้รียน  3) ขนัเก็บไวใ้นความทรงจาํ คือ 
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การนาํเอาสิงทีเรียนรู้ไปเก็บไวใ้นส่วนของความจาํเป็นช่วงเวลา  4) ขนัการรือฟืน  เป็นขนัทีนาํเอา
สิงทีเรียนแลว้และเก็บไวน้นัออกมาใช้ในลกัษณะของการกระทาํทีสังเกตได ้  ในขณะที  อคินสัน
และชิฟฟริน   (Atkinson and Shiffrin,  อา้งอึงในชัยพร  วิชชาวุธ, :  -  ) ไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีความจาํเพืออธิบายกระบวนการต่าง ๆ  ในระบบความจาํระยะสันและระยะยาวซึงมีชือ
เรียกว่า "ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ  (Two process theory of memory) โดยสรุปดังนี   .  
ความจาํระยะสันเป็นความจาํชัวคราว  .  สิงทีจาํไวใ้นความจาํระยะสันตอ้งได้รับการทบทวน
ตลอดเวลา มิฉะนนัความจาํนนัจะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว  .  จาํนวนสิงของทีรับการทบทวนครัง
หนึง ๆ ในความจาํระยะสันมีจาํนวนจาํกดัจะ   ทบทวนไดเ้พียง -  สิงในขณะเดียวกนั  .  สิงใดก็
ตามถา้อยู่ในความจาํระยะสัน  ยิงนานเท่าใดก็จะมีโอกาสฝังตวัอยูใ่นความจาํระยะยาวมากเท่านนั  

.  การฝังตวัในความจาํระยะยาว เป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีมีอยูใ่นความจาํ
ระยะยาวกบัสิงทีตอ้งการจาํ     

ในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์มีเนือหาสาระการเรียนรู้ค่อนขา้งมากตอ้งใช้ความจาํความ
เขา้ใจในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์  ซึงความจาํเป็นความสามารถในการสะสมประสบการณ์ต่างๆที
ได้เรียนรู้มาแลว้  และสามารถถ่ายทอดออกมาได ้ จากการระลึกความจาํ  ดงันนัความจาํ  คือการ
คงเหลืออยูข่องขอ้มูลเมือไดเ้รียนรู้สิงใดสิงหนึงไปแลว้ ความจาํเป็นสิงสําคญัสําหรับกระบวนการ
เรียนรู้ เพราะถา้ผูเ้รียนสามารถเก็บขอ้มูลทีเรียนผา่นไปไดม้ากเท่าใด   ก็จะทาํให้เป็นพืนฐานในการ
เรียนเรืองต่อไปไดง่้ายยงิขึน   

จากหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL สามารถส่งเสริมพัฒนาความเข้าใจทีคงทนของนักเรียนได้ในช่วง
มธัยมศึกษา ผูว้จิยัในฐานะทีเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึง
มีความสนใจทีจะพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ดว้ยการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWDL เพือจะนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนซึงจะเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติใน
อนาคตต่อไป  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ 
เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โดย
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ เพือนาํมา
กาํหนดเป็นกรอบแนวคิด  ดงันี 
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 การจดัการสอนดว้ยเทคนิค KWDL ไดพ้ฒันาขึนโดย โอเกิล (Ogle 1986, อา้งถึงใน  วชัรา  
เล่าเรียนดี, : - )  เพือใชส้อนและฝึกทกัษะทางการอ่าน และต่อมาไดพ้ฒันาใหส้มบูรณ์ขึน 
โดย คาร์  และ โอเกิล (Carr and Ogle,1986  อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี, : - ) โดยยงัคง
สาระเดิมไว ้  แต่เพิมการเขียนผงัสัมพนัธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) สรุปเรืองทีอ่าน และ
มีการนาํเสนอเรืองจากผงัอนัเป็นการพฒันาทกัษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการฟัง 
และการอ่าน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการสอนทกัษะภาษา แต่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ
เรียนวชิาอืนๆทีมีการอ่านเพือทาํความเขา้ใจ เช่น วชิาสังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

เพราะวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกใหต้ระหนกัในกระบวนการการทาความเขา้ใจตนเอง การวางแผน
การ ตงัจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพือดึงมาใชภ้ายหลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ 
โดยมีขนัตอนการเรียนการสอบ 4 ขนัตอนดงันี  

 ขนัที 1 K (What we know) นกัเรียนรู้อะไรอยูบ่า้งแลว้ ในขนัตอนนี ผูอ่้านระดมความคิด
เกียวกบัเรืองทีอ่านวา่รู้ อะไรอยูบ่า้งแลว้ครูทาํหนา้ทีบนัทึกคาํตอบและช่วยนกัเรียนจดัหมวดหมู่
ของขอ้มูลเหล่านนัช่วยอธิบายความเขา้ใจทีอาจคลาดเคลือนหรือช่วยอธิบายใหช้ดัเจนยิงขึน  

 ขนัที 2 W (What we want to know) นกัเรียน ตอ้งการจะรู้อะไร ดว้ยการชีแนะจากครู 
นกัเรียนจะบอกสิงทีพวกเขาตอ้งการเรียน รู้ไดบ้่อยครังนกัเรียนจะมีคาํถามทียงัไม่ไดต้อบในเรืองที
อ่าน หรือนกัเรียนอาจยกหวัขอ้ทียงัไม่ไดถ้กแถลงกนัขึนมา และตอ้งคน้หาจากแหล่งความรู้อืน 
เพือทีจะหาคาํตอบและขอ้มูลเหล่านนั 

 ขนัที 3 D (What we do to find out) นกัเรียนจะตอ้งทาํอะไรบา้งเพือหาคาํตอบตามทีโจทย์
ตอ้งการหรือสิงทีตนเองตอ้งการรู้ เป็นขนัทีนกัเรียนจะจดกระบวนการทาํงาน  และสิงทีพวกเขาได้
ทาํไปในการหาคาํตอบ 

 ขนัที 4  L (What we learned) นกัเรียนอ่านในใจและบนัทึกวา่ไดรู้้อะไรบา้ง แลว้นาํมาเล่าสู่
กนัฟัง แลว้บนัทึกไว ้ ขนัตอนนีช่วยใหผู้เ้รียนไดข้ดัเกลาและขยายความคิดเห็นทงักระบวนการอ่าน
และกระบวนการเขียน  รวมทงัสรุปความรู้ทีไดจ้ากการเรียน 

 จากขนัตอนดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้าํมาประยกุตส์าํหรับจดัการเรียนรู้เรือง  ประวติัและผลงาน
บุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาชนัปีที    ดงันี 

 ขนัที  K (What we know) เป็นขนันาํเสนอหวัขอ้เรืองเป้าหมายการเรียนและทบทวนความรู้
และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือใหไ้ดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร 

  ขนัที  W (What we want to know) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และแหล่ง
ความรู้ เพือทีจะแสวง หาคาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนั 
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ขนัที  D (What we do to find out) เป็นขนัทีนกัเรียนดาํเนินการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบตาม
กระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้

ขนัที L(What we learned) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัและแลกเปลียนสรุปองคค์วามรู้ที
เกิดขึน 

 

 ผูว้จิยัไดน้าํการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ตามแนวคิดของของ โอเกิล (Ogle,1986 
อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, : - ) เพือนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้สามารถสรุปได ้ดงันี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
แผนภาพที  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K W D L 
ขันที   K (What we know) เป็นขันนําเสนอหัวข้อเรือง
เป้าหมายการเรียนและทบทวนความรู้และประสบการณ์
เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือให้ไดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้
อะไร 

 ขันที   W (What we want to know) เป็นขัน ทีนัก เรียน
ร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และแหล่งความรู้ เพือทีจะแสวง 
หาคาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนั 
ขั น ที   D (What we do to find out) เป็ น ขัน ที นั ก เรี ยน
ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบตามกระบวนการและ
ประเด็นทีกาํหนดไว ้

ขันที   L (What we learned) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัและ
แลกเปลียนสรุปองคค์วามรู้ทีเกิดขึน 

 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน   
เรือง ประวติัและผลงานของ 

บุคคลสาํคญั 

้ ์ ไ

 

ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้ 

ดว้ยเทคนิค K W D L 

 

ความคงทนในการเรียนรู้ 
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คําถามการวจัิย 
1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 

ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที    หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL สูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทีกาํหนด คือ ร้อยละ  หรือไม่ 

3. ความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL ผ่านไปแล้ว     
สัปดาห์  แตกต่างกนัหรือไม่ 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค   
KWDL อยูใ่นระดบัใด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญที
สร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  

2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญที
สร้างสรรค์ชาติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  

3. เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์
ชาติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

4. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL  

 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 

ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL สูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 

ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที     โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เป็นไปตามเกณฑ์ที
กาํหนด คือ ร้อยละ  
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3. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที     โดยการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL  ผา่นไปแลว้     สัปดาห์  ไม่แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

         .   ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ของ
โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที    ปี
การศึกษา  6   6  หอ้งเรียน  จาํนวน    คน   
 .   กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี  คือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1  ของ
โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที    ปี
การศึกษา  6  จาํนวน  50  คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple Random Sampling )  โดย
ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 
.  ตัวแปรทวีจัิย 

      ตวัแปรทีวจิยัในครังนี ไดแ้ก่ 

1.1 ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

  KWDL 

1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

 1.2.1   ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญั                      
ทีสร้างสรรคช์าติไทย 

  1.2.2   ความคงทนในการเรียนรู้ 

  1.2.3   ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 

 

.   เนือหาทใีช้ในการทาํวจัิย 
       เนือหาทีนําทดลองนํามาจากรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  ส    
สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทย  ประกอบดว้ย   เนือหา   เรือง  ไดแ้ก่  )  เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมยัอยุธยาตอนตน้       
(ราชวงศ์อู่ทอง)  2) เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมัยอยุธยากลาง (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)                   
3) เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมยัอยุธยาตอนกลาง (ราชวงศ์สุโขทยั) 4) เรืองประวติัและ
ผลงานบุคคลในสมยัอยุธยาตอนกลาง (ราชวงศป์ราสาททอง)    ) เรืองประวติัและผลงานบุคคลใน
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สมยัอยุธยาตอนปลาย  (ราชวงศ์บ้านพลูหลวง)   6) เรือง เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมยั
ธนบุรี  โดยมีโครงสร้างเนือหาของเรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 
อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที 2 บรรพบุรุษและบุคคลสําคญัของไทยซึงอยู่ในมาตรฐานที ส .  เข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธาํรงความเป็น
ไทย ดงักล่าวต่อการพฒันาชาติไทยในยุคต่อมา    และตวัชีวดัช่วงชนั  ม. /    ระบุภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรีและอิทธิพลดงักล่าวต่อการพฒันาชาติไทยในยุคต่อมา  
  

.  ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 
ระยะเวลาทีใชใ้นการวจิยัในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ดาํเนินการทดลองเป็นเวลา  

  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  ชวัโมง รวมทงัหมด  ชวัโมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวจิยัในครังนี ดงันี 

1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนทีนาํขนัตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ซึงผูว้จิยัไดน้าํมาประยุกตส์ําหรับจดัการเรียนรู้เรือง  
ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ของนักเรียนมธัยมศึกษาชนัปีที    ซึงมี
ขนัตอนดงันี  ขนัที  K (What we know) เป็นขนันาํเสนอหัวขอ้เรืองเป้าหมายการเรียนและทบทวน
ความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือให้ไดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร  ขนัที  W 

(What we want to know) เป็นขนัทีนักเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และแหล่งความรู้   เพือทีจะ
แสวงหาคําตอบและได้ข้อมูลเหล่านันขันที  D (What we do to find out) เป็นขันทีนัก เรียน
ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบตามกระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้ ขนัที   L (What we 

learned) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัและแลกเปลียนสรุปองคค์วามรู้ทีเกิดขึน 

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน   เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญทีสร้างสรรค์ชาติไทย   ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ซึงวดัจากแบบทดสอบแบบปรนยั    ตวัเลือกจาํนวน    ขอ้  เพือวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน 

3. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง  คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน  หลงัเรียนซึงทดสอบซําหลงัจากทีเรียนจบมาแลว้เป็นระยะเวลา    สัปดาห์  วดัได้
จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบคู่ขนานทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดั   
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ซึงวดัในดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้   ดา้นกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ และด้านประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้   ซึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็นที
ผูว้จิยัสร้างขึน 

5. นกัเรียน หมายถึง ผูที้ศึกษาอยูใ่นชนัมธัยมศึกษาปีที    ซึงเรียนวิชาประวติัศาสตร์ ใน
ภาคเรียนที  ปีการศึกษา   โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  

 
ประโยชน์ของการวจัิย  

1. นกัเรียนทีเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL มีผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ความเขา้ใจทีคงทนมากขึน 

2. ผลของการวิจยัในครังนี เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL  สําหรับครูและผูที้เกียวขอ้งกบัการศึกษาทีจะนาํเอาความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์และ
ปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เพือให้
สอดคลอ้งความตอ้งการ และวฒิุภาวะของนกัเรียน  

3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค   KWDL ไป
ประยกุตใ์ชไ้ปใชจ้ดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ 
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บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 
 การวิจยัเรืองการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติั
และผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยนาํเสนอสาระสําคญัต่างๆ 
ดงัต่อไปนี  

. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั      
 . การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL      
 . ความคงทนในการเรียนรู้       
 . งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  โรงเรียนสารสิทธิพทิยาลยั  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเข้าใจการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ทังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดั เขา้ใจการพฒันา เปลียนแปลงตามยุคสมยั
กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอื้น มีความอดทน อดกลนั ยอมรับ     
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในการดาํเนินชีวิต เป็นพลเมืองทีดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมใน
สาระเศรษฐศาสตร์ เนน้ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และ
บริการ การบริหารจดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมี     
ดุลยภาพ และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาํวนั และปัจจุบนัสังคมโลกมีการ
เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวฒันธรรม ช่วย
ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจวา่มนุษยด์าํรงชีวิตอยา่งไร ทงัในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนั
ในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากนียงัช่วย
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันาเปลียนแปลงตามยุคสมยักาลเวลาตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ ทาํให้เกิดความ
เขา้ใจตนเองและผูอื้น มีความอดทนอดกลนั มีคุณธรรมและสามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในการ
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ดาํเนินชีวิต รวมทงัเป็นพลเมืองทีดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, : 

132) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวฒันธรรม วา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคมที

มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับตนเองเข้ากบับริบทแวดล้อม เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะคุณธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมโดยไดก้าํหนดสาระ
ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,  : ) ดงันี 

. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืนฐานในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการพฒันาตนเองและการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอรวมทงับาํเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

. สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิต  แนวคิดพืนฐานเกียวกับระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข  ลกัษณะและความสําคญัของการเป็นพลเมืองดี  ความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชือ การปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข สิทธิหนา้ทีเสรีภาพการดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

. สาระเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกบัการผลิต การแจกจ่ายและการบริโภคสินคา้
และบริการ  การบริหารจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวติอยา่งมี
ดุลยภาพและการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

. สาระประวติัศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกบัเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สําคัญในอดีต บุคคลสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการ
เปลียนแปลง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติ วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที
สาํคญัของโลก 

. สาระภูมิศาสตร์ แนวคิดพืนฐานเกียวกบัลกัษณะของโลกทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก การใช้แผนทีและเครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิงต่าง ๆ  ในระบบธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิงทีมนุษย์สร้างขึน  การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสรเทศ  การ
อนุรักษสิ์งแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 

กล่าวโดยสรุป หลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวฒันธรรมนนั
นอกจากมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะกระบวนการคิด  เป็นคนดีมีคุณธรรม
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จริยธรรมค่านิยมและดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีวดัแล้ว ยงัรวมถึงการมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดสมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บ
การพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวฒันธรรมโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัได้
จดัทําหลักสูตร สถานศึกษาพุทธศักราช  2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย เพือจดัการศึกษาขนัพืนฐานของโรงเรียน ให้สอด 
คล้องกับสภาพการเปลียนแปลงทางสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทังนี หลักสูตร       
สถานศึกษาพุทธศกัราช   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 
โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัโดยแบ่งออกเป็น  ระดบัคือระดบัชนัประถมศึกษา (ป.  - ป. )ระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนต้น(ม.  - ม. )  และระดับชันมธัยมศึกษาตอนปลาย ( ม.  - ม. ) ของโรงเรียน    
สารสิทธิพิทยาลยัตงัแต่  ปีการศึกษา    เป็นตน้ไป 

 หลกัสูตรสถานศึกษาดงักล่าวนีมีเนือหาตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551  ทีไดก้าํหนดไว ้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย  ทงันีขึนอยูก่บั
ครูผูส้อนว่าจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใดเพือก่อประโยชน์แก่ผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง  ผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL  ซึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน  และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อม  พร้อมทัง
สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัทีกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ได้มุ่งเน้นปรับปรุงการเรียนการสอน  

ขยายและยกระดับความรู้พืนฐานของประชาชนให้กวา้งขวางและสูงขึน และเป็นการพัฒนา
การศึกษาใหมี้คุณภาพสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ อีกทงัส่งเสริม
ใหก้ารศึกษาไทย สร้างศกัยภาพของประเทศในการพงึพาตนเองและสร้างความกา้วหนา้ มนัคง ของ
เศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนพืนฐานแห่งความเป็นไทย  

โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย จึงได้กําหนดกระบวนการบริหารจัดการทีสอดคล้องกับ
นโยบายภาพรัฐและการจดัการศึกษาคาทอลิกโดยยดึหลกัปรัชญาดงันี 

“โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง 
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถ และศักยภาพ ในบรรยากาศแห่งอสิรภาพทีรู้จักรับผดิชอบ  เพือจะ
ได้ร่วมกนัสร้างสรรค์สังคม ทมีีความยุติธรรมและเทดิทูนศักดิศรีของมนุษย์ยงิขึน” 

   ส
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 สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ไดก้าํหนดการ
จดัการเรียนการสอน ในรายวิชา ส 22102  ประวติัศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาปีที   ภาคเรียนที  
ไดมุ้่งเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาในเรืองต่างๆ  ดงันี 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

รายวชิา  ประวติัศาสตร์             ชนัมธัยมศึกษาปีที      
รหสัวชิา ส               จาํนวน  .  หน่วยกิต 

 

 ศึกษาเรืองการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา ปัจจยัทีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร
อยุธยา พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การเสียกรุงศรีอยธุยาครังที  การกูเ้อกราช และการเสียกรุงศรีอยธุยา
ครังที  การกูเ้อกราชและ การสถาปนาอาณาจกัรธนบุรี ศึกษาเรืองภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย
สมยัอยุธยา เช่น การควบคุมกาํลงัคน และศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัธนบุรี 
ตลอดจนศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลสาํคญัของไทยทีมีส่วนสร้างสรรคช์าติ
ไทย เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที  พระสุริโยทัย พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ดว้ง) และสมเด็จพระบวรราชเจา้มหา
สุรสิงหนาถ (บุญมา)  ฯลฯ  

โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางประวติัศาสตร์ การสืบคน้ขอ้มูล ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เพือให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะสําคญั
ของอาณาจกัรไทยในดา้นต่าง ๆ ภูมิปัญญาไทย  ตระหนักถึงความสําคญัของวีรกรรมของบรรพ
บุรุษไทย   ทีมีบทบาทสําคญัในการช่วยปกป้อง  กอบกูเ้อกราชของชาติ เพือให้ผูเ้รียนเกิดจิตสํานึก
รักชาติ รักความเป็นไทย มีความสามคัคี และดาํเนินวถีิชีวติอยา่งพอเพียง 

 

ตัวชีวดั   
ส .  ม. /     ม. /     ม. /      

 รวม     ตวัชีวดั 
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 โดยการเรียนการสอนในรายวชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ไดก้าํหนดการจดัการ
เรียนการสอน ในรายวชิา ส 22102 ประวติัศาสตร์ 3 ระดบัมธัยมศึกษาปีที   ภาคเรียนที  จดัใหมี้
การเรียนการสอน  0.5  หน่วยกิต  ซึงมีระยะเวลาในการเรียนการสอน 1 คาบ/สัปดาห์ หรือคิดเป็น 
20 คาบ  ต่อภาคการศึกษา  ในรายวชิา ส 22102  ผูส้อนไดแ้บ่งหน่วยการเรียนการสอนออกเป็น 2 
หน่วยการเรียนรู้  ดงัแสดงในตารางที  

 
ตารางที  โครงสร้างรายวชิาประวติัศาสตร์    ชนัมธัยมศึกษาปีที     โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั     
 ภาคเรียนที   

ลาํดบั
ท ี

ชือหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / 
ตวัชีวดั 

สาระสําคญั เวลา 
(ชัวโมง) 

 ประวติัศาสตร์
สมยัอยธุยาและ
สมยัธนบุรี 

ส .  ม. /    
ม. /   ม. /    

1.1  การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 1 
1.2  การเมืองการปกครองในสมยัอยธุยา 1 
1.3  สงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาในสมยัอยธุยา 1 
1.4  เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
อาณาจกัรอืนๆ 

1 

.   ความเสือมและการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา
รวมทงัการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี 

 

1.6  เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
อาณาจกัรอืนๆ 

1 

.   สงัคมวฒันธรรมและภูมิปัญญาในสมยัธนบุรี  

1.8  การสินสุดของกรุงธนุรีอยุธยารวมทังการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี 

1 

คะแนนสอบกลางภาคเรียน 20 
 บรรพ บุ รุษและ

บุคคลสําคัญของ
ไทยสมัยอยุธยา
และสมยัธนบุรี 

ส  .  ม . /    
ม. /   ม. /    

ประวตัแิละผลงานของบุคคลสําคญัของไทย  สมยัอยุธยา
สมยัธนบุรี 

12 

.   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
ตอนต้น (ราชวงศ์อู่ทอง) 

2 

.   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง  (ราชวงศ์สุพรรณภูม)ิ 

2 

.   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง  (ราชวงศ์สุโขทยั) 

2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

21 

ตารางที  โครงสร้างรายวิชาประวติัศาสตร์    ชนัมธัยมศึกษาปีที     โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั    
ภาคเรียนที   (ต่อ) 

 

ลาํดบั
ท ี

ชือหน่วย 
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / 
ตวัชีวดั 

สาระสําคญั เวลา 
(ชัวโมง) 

 บรรพบุรุษและ
บุคคลสําคัญของ
ไทยสมัยอยุธยา
และสมยัธนบุรี 

ส .   ม. /      .   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยาตอนกลาง  (ราชวงศ์ปราสาททอง) 

2 

.   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยาตอนปลาย  (ราชวงศ์บ้านพลูหลวง) 

2 

.   ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัย
ธนบุรี (ราชวงศ์ธนบุรี) 

2 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  
 

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัเลือกหน่วยการเรียนรู้ที  บรรพบุรุษและบุคคลสําคญัของไทยสมยั
อยุธยาและสมยัธนบุรี  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัของไทยสมยัอยุธยาสมยัธนบุรี
ตวัชีวดัช่วงชนั  ม. /    ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรีและอิทธิพล
ดงักล่าวต่อการพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา มาทาํการวจิยัโดยใชเ้วลารวม    ชวัโมง 
 โครงสร้างเนือหาของเรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยทีจะ
นาํมาใช้จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที 2 บรรพบุรุษและบุคคลสําคญั
ของไทยซึงอยูใ่นมาตรฐานที     ส .   เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มี
ความรัก ความภูมิใจ และธํารงความเป็นไทย  ดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา ซึง
ประกอบดว้ย 6 เรือง ดงันี 

.  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนต้น
(ราชวงศอู่์ทอง  พ.ศ. 1893 - 1991) จาํนวน 2 ชวัโมง 

.  เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญทีสร้างสรรค์ชาติไทย  สมัยอยุธยา
ตอนกลาง ( ราชวงศสุ์พรรณภูมิ  พ.ศ. 1991 - 2112) จาํนวน 2 ชวัโมง 

.  เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง
(ราชวงศสุ์พรรณภูมิ  - ราชวงศสุ์โขทยั พ.ศ. 2112 - 2 ) จาํนวน 2 ชวัโมง 

.  เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง
(ราชวงศสุ์โขทยั – ราชวงศป์ราสาททอง พ.ศ. 2  - 2231) จาํนวน 2 ชวัโมง 

   ส
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 . เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัอยธุยาตอนปลาย 
(ราชวงศบ์า้นพลูหลวง  พ.ศ. 2231 – 2310) จาํนวน 2 ชวัโมง 

          .  เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัธนบุรี  
(พ.ศ. 2310 - 2325) จาํนวน 2 ชวัโมง 

สาระพืนฐานวชิาประวตัิศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ท ี2 บรรพบุรุษและบุคคลสําคัญของไทย 
ตารางที  2 วเิคราะห์มาตรฐานสาระและตวัชีวดั หน่วยที 2 เรืองบรรพบุรุษและบุคคลสาํคญัของไทย 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
/ตัวชีวดั 

สาระสําคัญ เนือหาสาระ 
เวลา 
ชม. 

ส 4.3   

ม. /  
 

ในประวติัศาสตร์อยุธยาและ
ประวติัศาสตร์ธนบุรีแสดงให้
เห็นถึงความเสียสละ  กลา้หาญ  
อดทน   และเข้มแข็งรวมทัง
พระปรีชาสามารถของพระ
ม ห า  ก ษั ต ริ ย์   ขุ น น า ง  
ข้าราชการ และชาวต่างชาติที
ส ร้างส รรค์ผล งานอัน เป็ น
คุณประโยชน์ต่อชาติไทยมา
โดยตลอด 

       ประวัติและผลงานของ
บุคคลสํ าคัญ ที มี ส่ วนส ร้าง 
สรรค์ชาติไทยในสมัยอยุธยา
แ ล ะ ส มั ย ธ น บุ รี จึ ง เ ป็ น
แบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที
จะสร้างคุณประ  โยชน์ให้แก่
ประเทศอนัเป็นทีรักยิงของคน
ไทยสืบไป 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติ
ไทยสมยัอยธุยาตอนตน้ 

- สมเด็จพระรามาธิบดีที  (อู่ทอง) 

- สมเด็จพระบรมราชธิราชที  (ขนุหลวงพะงวั) 

- สมเด็จพระบรมราชธิราชที  (เจา้สามพระยา) 

2 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติ
ไทยสมยัอยธุยาตอนกลาง(1) 

- สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

- สมเด็จพระรามาธิบดีที  (พระเชษฐาธิราช) 

- สมเด็จพระไชยราชาธิราช 

2 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติ
ไทยสมยัอยธุยาตอนกลาง(2) 

- สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ 

- สมเด็จพระศรีสุริโยทยั 

- สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 
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สาระพืนฐานวชิาประวตัิศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ท ี 2 บรรพบุรุษและบุคคลสําคัญของไทย (ต่อ) 
ตารางที  วเิคราะห์มาตรฐานสาระและตวัชีวดั หน่วยที 2 เรืองบรรพบุรุษและบุคคลสาํคญัของไทย 
(ต่อ) 

 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
/ตัวชีวดั 

สาระสําคัญ เนือหาสาระ 
เวลา 
ชม. 

ส 4.3   

ม. /  

 

    ในประวติัศาสตร์อยุธยา
และประวติัศาสตร์ธนบุรี
แ ส ด ง ให้ เห็ น ถึ ง ค ว าม
เสียสละ  กล้าหาญ  อดทน  
และเข้มแข็งรวมทังพระ
ปรีชาสามารถของพระมหา 
กษตัริย ์ ขนุนาง  ขา้ราชการ 
แ ล ะ ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที
สร้างสรรค์ผลงานอันเป็น
คุณประโยชน์ต่อชาติไทย
มาโดยตลอด 

     ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคัญทีมีส่วนสร้าง 
ส รรค์ ช า ติ ไท ย ใน ส มั ย
อยุธยาและสมัยธนบุรีจึง
เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่น
ห ลัง ที จะส ร้ าง คุณ ป ระ 
โยชน์ให้แก่ประเทศอนัเป็น
ทีรักยงิของคนไทยสืบไป 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย
สมยัอยธุยาตอนกลาง(3) 
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

- สมเด็จพระเอกาทศรถ 

- สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 

- สมเด็จพระสุพรรณกลัยา 

2 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย
สมยัอยธุยาตอนปลาย 

- สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 

- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

- สมเด็จพระเพทราชา 
- สมเด็จพระสรรเพชญที์  (สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ย
สระ) 
- สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 

 

ผลงานและประวติับุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย
สมยัธนบุรี 

- สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช                                     
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช 
(ดว้ง)                                                                           
- สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาถ(บุญมา)          
- พระยาพิชยัดาบหกั 

 

รวม  
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การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
ความหมายของเทคนิค KWDL 
       เทคนิค  KWDL  พฒันาขึนโดย  โอเกิล ( Ogle,1986  อา้งถึงใน  วชัรา เล่าเรียนดี, : 

149 )  ในปี ค.ศ.  เพือใชส้อนและฝึกทกัษะทางการอ่าน และต่อมาไดพ้ฒันาให้สมบูรณ์ขึนโดย  
อีคาร์และโอเกิล  ในปีถดัมา (E.Carr and Ogle,   อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี,2553: 149 ) โดย
ยงัคงสาระเดิมไว ้แต่เพิมการเขียนผงัสัมพนัธ์ทางความหมาย ( Semantic Mapping )สรุปเรืองทีอ่าน
และมีการนาํเสนอเรืองจากผงัอนัเป็นการพฒันาทกัษะการเขียนและพูด นอกเหนือไปจากทกัษะการ
ฟัง และการอ่าน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือการสอนทกัษะภาษา แต่สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนวชิาอืนๆทีมีการอ่านเพือทาํความเขา้ใจ เช่น วชิาสังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น
ตน้ เพราะว่า ผูเ้รียนทีไดรั้บการฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการทาํความเขา้ใจตนเอง การวางแผน 
การตงัจุดมุ่งหมาย การตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง การจดัระบบขอ้มูล เพือดึงมาใชภ้ายหลงัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชน์ในการฝึกทกัษะการอ่าน วิเคราะห์ เขียนสรุป และนาํเสนอ โดย
มีขนัตอนการเรียนการสอน  ขนัตอนดงันี 

    . K ( What we know ) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรืองทีจะเรียน หรือสิงทีโจทย์บอกให้
ทราบมีอะไรบา้ง 
    2. W ( What we want to know ) นกัเรียนหาสิงทีโจทยต์อ้งการทราบหรือสิงทีนกัเรียนรู้ 
    3. D ( What we do to find out ) นกัเรียนจะตอ้งทาํอะไร อยา่งไร หรือเรามีวิธีการอยา่งไร
บา้ง เพือหาคาํตอบตามทีโจทยต์อ้งการ หรือสิงทีตนเองตอ้งการรู้ 
    4. L ( What we learned ) นกัเรียนสรุปสิงทีไดเ้รียนรู้ 

 
ความสําคัญและประโยชน์ของเทคนิค KWDL 
    เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เทคนิคหนึง ซึงมีนกัการศึกษา
ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัและประโยชน์ซึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

    วีระศกัดิ เลิศโสภา ( :  ) ได้กล่าวว่า เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

    เทคนิค KWDL จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาสติปัญญา พฒันาทกัษะทางสังคม พฒันาทกัษะ
และความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ทีช่วยให้เกิดผลสะท้อนหลายรูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ ซึงจะส่งผลให้เป็นนกัแกปั้ญหาทีดี นอกจากให้นกัเรียนคดัพิจารณา จากขอ้ความหรือ
คาํถามทีกาํหนดไวใ้ห้แลว้ ซึงเป็นการกาํหนดกรอบความคิดไม่ใหเ้บียงเบนไปในทิศทางอืน ยงัเปิด
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โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ปรียบเทียบแยกแยะก่อนหาขอ้สรุปดว้ยตนเอง และยงัช่วยใหน้กัเรียนอ่อน ปาน
กลางและเก่งมาก มีโอกาสไดเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้ไดรั้บการฝึกวิธีคิดอย่างมีระบบและขนัตอนร่วมกนั 
ซึงสอดคล้องกบัแนวความคิดของวชัรา เล่าเรียนดี ( : 149 ) ไดก้ล่าวว่า  เทคนิค KWDL เป็น
เทคนิคการสอนทีช่วยส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กบัผูเ้รียน และจะช่วยพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนไดด้งันี คือ ช่วยพฒันากระบวนการทางคณิตศาสตร์อยา่งหลากหลาย ช่วยส่งเสริมพฒันา
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิงขึน และช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาสติปัญญา พฒันาความคิด พฒันา
ทางสังคมโดยเฉพาะถา้จดัใหผู้เ้รียนฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

    จากทีกล่าวมาขา้งตน้นนั สรุปไดว้า่เทคนิค KWDL มีความสาํคญัและประโยชน์ นอกจาก
ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดแ้ลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดแ้ลว้ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การอ่าน มีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
และถ้าจดัให้เรียนฝึกทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพฒันาทกัษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม  ซึง
งานวิจยัในครังนีมีการกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งศึกษาประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทย  โดยเน้นการค้นควา้ขอ้มูลและการอ่านโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตามลาํดับ
ขนัตอนเทคนิค KWDL 
 
ขนัตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL 
  จากความหมายของเทคนิค KWDL ทีกล่าวมาแล้วผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาเกียวกบัขนัตอนการ
สอนโดยใชเ้ทคนิค KWDL ในเรืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์เพือทีจะไดก้าํหนดขนัตอนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูว้ิจยัได้ปรับขนัตอนเทคนิค KWDL ในแต่ละขนัให้มีความ
เหมาะสมกบัวชิาประวติัศาสตร์ทีใชใ้นการทดลองในครังนี  โดยอาศยัหลกัการทีนกัการศึกษาหลาย
ท่านไดก้าํหนดขนัตอนการสอนไวด้งันี 

      ชอ และคณะ ( Shaw and others,1997  อา้งถึงใน นิรันดร์ แสงกุหลาบ ,  ) อาจารย์
ประจาํมิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดน้าํเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล ( KWDL ) มาใชส้อนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้  ขนัตอน ดงันี 

     ขนัตอนที  แบ่งกลุ่มนกัเรียนช่วยกนัหาสิงทีรู้เกียวกบัโจทย ์สิงทีโจทยก์าํหนดให้ และ
สิงทีโจทยต์อ้งการทราบ โดยใชบ้ตัรกิจกรรมเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล 

     ขนัตอนที  นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปราย เพือหาสิงทีตอ้งการรู้เพิมเติม เกียวกบัโจทย ์
และกาํหนดวธีิการในการแกโ้จทยปั์ญหา 
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     ขนัตอนที  นกัเรียนช่วยกนัดาํเนินการเพือแกโ้จทยปั์ญหา โดยเขียนโจทยปั์ญหาให้อยู่
ในรูปของประโยคสัญลกัษณ์ หาคาํตอบและตรวจคาํตอบ 

     ขนัตอนที  ให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ทีไดรั้บจากการแกโ้จทยปั์ญหาโดย
ใหต้วัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอความคิดในการแกโ้จทยปั์ญหาและสรุปเป็นความรู้ทีไดจ้ากการเรียน 

     วรีะศกัดิ เลิศโสภา (  ) และวชัรา เล่าเรียนดี (  ) ไดน้าํเทคนิค  KWDL  มาใชใ้น
การสอนการแก้ไขโจทยปั์ญหา โดยบูรณาการกบัรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนแบบกลุ่ม
สัมฤทธิ ดว้ยการปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบักระบวนการแก้
โจทยปั์ญหา ซึงมี  ขนัตอน ดงันี 

 . ขนันาํ 
     .  ทบทวนความรู้เดิม  
     .  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     .  เร้าความสนใจดว้ยเกมคณิตศาสตร์ 

 . ขนัสอนเนือหาใหม่ 

     .  ครูนําเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทงัชัน แล้วให้นักเรียน
ร่วมมือกนัอ่านโจทยแ์ละแกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงันี 

K = ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาสิงทีโจทยบ์อกใหท้ราบ 

W = ครูและนกัเรียนร่วมกนัหาสิงทีโจทยต์อ้งการทราบและวางแผนแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 

D = ครูและนกัเรียนร่วมกนัดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ 

L = ครูและนกัเรียนร่วมสรุปการแกปั้ญหา 
    .  นักเรียนฝึกปฎิบติัเป็นกลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะนาํ ดว้ยการแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่มๆละ -  คน ร่วมกนัปฎิบติักิจกรรม KWDL 

. ขนัฝึกทกัษะโดยอิสระ 

      นักเรียนทําแบบฝึกหัดจากแบบฝึกหัดทีครูสร้างขึนโดยเป็นโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียนและสถานการณ์อืนๆ 

. ขนัสรุปบทเรียนและประเมินผล  
      นกัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียน มีการซ่อมเสริม เมือนกัเรียนยงัไม่
เขา้ใจนอกจากขนัตอนของเทคนิค KWDL ดงักล่าว การใชเ้ทคนิค KWDL ในการสอนคณิตศาสตร์
ครูต้องเตรียมแผนผงั KWDL โดยครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ ทําความเข้าใจ โดยมีแผนผงั 
KWDL ประกอบให้เห็นชดัเจนทุกคนดว้ย การร่วมกนัฝึก และทาํแบบฝึกหัด นอกจากนีนักเรียน
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จะตอ้งมีตาราง KWDL ของตวัเองเพือเติมขอ้ความเช่นกนั แต่ควรให้ใช้ร่วมกนั  คนต่อ  ชุด จะ
เหมาะสมกวา่เพือส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั แผนผงั KWDL แสดงไวใ้นตารางที   

 

ตารางที    แผนผงั KWDL 

 

K W D L 

โจทยบ์อกอะไรบา้ง โจทยใ์หห้าอะไร 

มีวธีิการอยา่งไร 

ใชว้ธีิอะไรไดบ้า้ง 

ดาํเนินการตาม 

กระบวนการแก ้

โจทยปั์ญหา 

คําตอบ ที ได้  L และ
บอกวธีิคิด 

คิดคาํตอบอยา่งไร 
... 
... 
... 
... 

... 

... 

... 

... 

แสดงวธีิทาํ... 
วธีิที   
วธีิที  

วธีิที  

คาํตอบ... 
สรุปขนัตอบ... 

ทีมา : ( วชัรา เล่าเรียนดี ,  :  ) 
 

 จากทีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคทีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด 
วเิคราะห์โจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งหลากหลายตามขนัตอนทีกาํหนด และสามารถหาวิธีการแกปั้ญหาทีดี
ทีสุดพร้อมให้เหตุผลประกอบไดอ้ย่างชดัเจน รวมทงัผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมี
ความประสิทธิภาพ รู้จกัหนา้ที ความรับผดิชอบเพือใหก้ลุ่มของตนเองประสบผลสาํเร็จ 

 ดงันนัในการวิจยัครังนีผูว้จิยัครังนีไดใ้ชเ้ทคนิค KWDL ซึงไดน้าํมาประยุกตส์ําหรับจดัการ
เรียนรู้  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ของนกัเรียนมธัยมศึกษาชนัปีที  
  ซึงประกอบดว้ยขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัต่อไปนี 

 .  ขนันาํเขา้สู่บทเรียน 

     .  ทบทวนความรู้เดิมโดยการยกสถานการณ์ปัญหาในเรืองทีเรียนมาแลว้ สนทนา
ซกัถามนกัเรียนใหร่้วมกนัตอบคาํถาม 

     .  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ และบทบาทการทาํงานกลุ่ม 

.  ขนัสอนเนือหาใหม่ 

     .  ครูนาํเสนอหวัขอ้บุคคลสําคญัให้กบันกัเรียนทงัชนัแลว้ให้นกัเรียนศึกษา และ
แกปั้ญหาตามแผนผงั KWDL ดงันี 
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ขนัที  K (What we know) เป็นขนันาํเสนอหวัขอ้เรืองเป้าหมายการเรียนและ
ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือใหไ้ดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร  
         ขนัที  W (What we want to know) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้
และแหล่งความรู้เพือทีจะแสวงหาคาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนั 

ขนัที D (What we do to find out) เป็นขนัทีนกัเรียนดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
หาคาํตอบตามกระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้

ขนัที L (What we learned) เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัและแลกเปลียนสรุปองค์
ความรู้ทีเกิดขึน   
     .  นักเรียนฝึกปฎิบติัเป็นกลุ่มย่อยโดยครูคอยแนะนาํ ดว้ยการแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่มๆละ -  คน ร่วมกนัปฎิบติักิจกรรม KWDL 

 .  ขนัฝึกทกัษะโดยอิสระ 

     .  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ -  คน 

     .  ให้นักเรียนร่วมกนัทาํแบบฝึกทกัษะทีเกียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง และใน
สถานการณ์อืนๆทีแตกต่างๆจากตวัอยา่ง เพือฝึกทกัษะการนาํไปใช ้

 .  ขนัสรุปบทเรียน 

     .  ครูกบันกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นความรู้ทีไดจ้ากการเรียน 

 .  ขนัประเมินผล 

     .  ตรวจผลงานกลุ่มและแบบฝึกหดั  
  จากการศึกษาเอกสารทีเกียวกับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า เทคนิค 
KWDL เป็นเทคนิคการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ไดอ้ย่าง
หลากหลายตามขันตอนทีกําหนด และสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุดพร้อมให้เหตุผล 
ประกอบไดอ้ยา่งชดัเจนและเมือนาํเทคนิค KWDL มาประยกุตใ์ชก้บัวชิาประวติัศาสตร์ก็สามารถทาํ
ให้ผูเ้รียน ได้ฝึกคิด  อ่านวิเคราะห์จากเรืองทีครูกาํหนดให้และ  ร่วมกันกาํหนดและคน้ควา้จาก
แหล่งเรียนรู้ทีครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดขึนรวมทงัปฎิบติัไปตามขนัตอนทีกาํหนดของเทคนิค 
KWDL  
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ความคงทนในการเรียนรู้ 
 
ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้   

การเรียนรู้ทุกอยา่งตอ้งมีการคงสิงทีเรียนมาแลว้ไวบ้า้ง  เพราะถา้เราลืมสิงทีเคยเรียนรู้และ
ประสบการณ์ทีผา่นมาทงัหมด  ก็เหมือนกบัว่าไม่มีการเรียนรู้เกิดขึน  เนืองจากสิงทีเรียนรู้คือสิงที
ผูเ้รียนสามารถจาํไดแ้ละคน้ควา้มาใช้ได ้ ดงันนัการเรียนรู้จึงมีความสําคญัไม่น้อย  ซึงนกัวิชาการ
หลายท่านไดใ้หค้าํนิยามและความหมายของการเรียนรู้  (Learning) ดงันี 

สุรางค์  โคว้ตระกูล  ( :146) ให้ความหมายว่า  การเรียนรู้  หมายถึง  การเปลียนแปลง
พฤติกรรมซึงเป็นผลสืบเนืองมาจากประสบการณ์ทีคนเราปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มหรือจากการ
ฝึกหดัรวมทงัการเปลียนปริมาณความรู้ของผูเ้รียน 

จิราภา  เต็งไตรรัตน์  และคณะ  ( : )  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  การเรียนรู้  หมายถึง  
การเปลียนแปลงพฤติกรรมทีค่อนขา้งถาวร  ซึงเป็นจากประสบการณ์และการฝึกหดั 

อาภรณ์  ใจเทียง  ( : )  กล่าวว่า  การเรียนรู้  คือ  กระบวนการทีบุคคลเปลียนแปลง
พฤติกรรมอยา่งค่อนขา้งถาวรอนัเนืองมาจากประสบการณ์และการฝึกหดั 

การเรียนรู้และการจาํมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ไม่อาจแยกแยะออกจากกันได ้ 
กล่าวคือ  ในการศึกษาเรืองการเรียน  เราให้ผูเ้รียนทาํอะไรสักอย่างแล้วดูผลการกระทาํนันว่าได้
เปลียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนไปอยา่งไรบา้ง  การเปลียนแปลงพฤติกรรมนี  คือ  การเรียนรู้  และใน
การประเมินผลวา่การเปลียนแปลงเกิดขึนหรือยงัหรือการเปลียนแปลงเป็นไปมากนอ้ยเพียงใด  ถา้
เราประเมินผลทนัทีทีผูเ้รียนทาํในสิงทีเราตอ้งการไดส้ําเร็จผลทีไดจ้ะเป็นผลการเรียน  แลว้ถา้เรา
คอยให้เวลาล่วงเลยไปอาจเป็น    นาที  หรือ    นาที  หรือหลายๆวนั  แล้วค่อยประเมิน  การ
เปลียนแปลงทีไดจ้ะเป็นผลการเรียนและการจาํ  ดงันันความคงทนในการเรียนรู้สามารถสรุปได้
ดงันี 

Adam  (1967:9)  กล่าวว่า  ความคงทนในการเรียนรู้ คือ  การคงไวซึ้งผลการเรียนหรือ
ความสามารถทีจะระลึกไดต่้อสิงเร้าทีเราเคยเรียนหรือมีประสบการณ์รับรู้มาก่อนแลว้  หลงัจากทีทิง
ระยะเวลาไวร้ะยะเวลาหนึง 

กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2524:238) ให้ความหมายว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง 
ความสามารถสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้รับจากการเรียนรู้ทงัทางตรงและทางอ้อม แล้ว
สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของการระลึกไดห้รือจาํได ้
   สุภาวดี  เพ็ชร์น้อย  ( : ) ได้ให้ความหมายว่า ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง  
ความสามารถในการจําหรือระลึกได้ในประสบการณ์ เดิมทีเคยเรียนรู้มาแล้ว  หลังจากจัด
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กระบวนการเรียนการสอน  แล้วนาํประสบการณ์นันมาใช้กบัสถานการณ์ใหม่ทีคล้ายคลึงกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวสรุปไดว้่า  ความคงทนในการเรียนรู้  คือ  ความสามารถในการ
จาํหรือระลึกได้ในสิงทีเรียนรู้มาแล้ว  หลังจากผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึงและสามารถนํา
ประสบการณ์เดิมมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ไดห้รือเรียกวา่  ความคงทนในการจาํ 
 
กระบวนการเรียนรู้และการจํา 

การทีจะจาํสิงทีเคยเรียนมากหรือนอ้ยเพียงใด  ขึนอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ ( Gagne 1974, 
อา้งถึงใน สุพรรณ ประศรี, 2536:64) อธิบายขนัตอนการเรียนรู้และการจาํดงันี 

1. การจูงใจ  (Motivation Phase)  เป็นการชกัจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้ 

2. การทําความ เข้าใจ   (Apprehending Phase)  เป็นขันทีผู ้เรียนสามารถเข้าใจ
สถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า 

3. การเรียนรู้ปรุงแต่งรับรู้สิงทีเรียนรู้ไวใ้นความจาํ  (Acquisition Phase)  ขนันีมีการ
เปลียนแปลงเกิดเป็นความสามารถอยา่งใหม่ขึน 

4. ความสามารถในการสะสมสิงเร้าเก็บไวใ้นความจาํ  (Retention Phase)  ขนันีเป็น
การนาํสิงทีเรียนไปเก็บไวใ้นส่วนของความจาํเป็นช่วงเวลาหนึง 

5. การรือฟืน  (Recall Phase)  ขันนีเป็นขันระลึกสิงทีเรียนไปแล้วและเก็บเอาไว้
ออกมาใชใ้นลกัษณะของการกระทาํทีสังเกตได ้

6. การสรุปหลกัการ  (Generalization Phase)  ขนันีเป็นความสามารถใช้สิงทีเรียนรู้
มาแลว้ไปประยกุตก์บัสิงเร้าใหม่ทีประสบ 

7. การลงมือปฏิบติั  (Performance  Phase)  เป็นการแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึง
การเรียนรู้ 

8. การสร้างผลยอ้นกลบั  (Feed – Back  Phase)  ขนันีใหผู้เ้รียนรับทราบผลการเรียนรู้
จากกระบวนการเรียนรู้และการจาํนีจะเห็นได้ว่า  หากจดัได้ครบตามกระบวนการย่อมส่งผลต่อ
ผูเ้รียนเกิดการจาํสิงทีเรียนรู้ไปแลว้นันได ้ ขนัสําคญัทีสุดและส่งผลต่อการจาํทีเพิมขึนหรือลดลง
หรือจาํไม่ไดเ้ลยคือ  ขนัทาํความเขา้ใจและขนัการเรียนรู้  (ชยัพร  วชิชาวธุ, : )  
 อคินสัน  และ  ชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin 1968 ,อา้งอึงในชยัพร  วชิชาวธุ , 2520: 71 - 

72 ) ไดส้ร้างทฤษฎีความจาํเพืออธิบายกระบวนการต่าง ๆ  ในระบบความจาํระยะสันและระยะยาว
ซึงมีชือเรียกวา่ "ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ  (Two process theory of memory) โดยสรุปดงันี 
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1. ความจาํระยะสันเป็นความจาํชวัคราว 

2. สิงทีจาํไวใ้นความจาํระยะสันตอ้งไดรั้บการทบทวนตลอดเวลา มิฉะนันความจาํ
นนัจะสลายตวัไปอยา่งรวดเร็ว 

3. จาํนวนสิงของทีรับการทบทวนครังหนึง ๆ ในความจาํระยะสันมีจาํนวนจาํกดัจะ   

ทบทวนไดเ้พียง 5-6 สิงในขณะเดียวกนั 

4. สิงใดก็ตามถ้าอยู่ในความจาํระยะสัน  ยิงนานเท่าใดก็จะมีโอกาสฝังตัวอยู่ใน
ความจาํระยะยาวมากเท่านนั 

5. การฝังตวัในความจาํระยะยาว เป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีมี
อยูใ่นความจาํระยะยาวกบัสิงทีตอ้งการจาํ  

  สาํหรับกระบวนการต่างๆเหล่านีแสดงเป็นเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที  แผนภูมิแสดงทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ 

 

 

สิงทีตอ้งการ ความจาํระยะสัน ฝังตวั ความจาํระยะยาว 

สลายตวั 

ลืม 

การทบทวน 
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       สิงสําคญัทีจะช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้สรุปไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประการ
แรกไดแ้ก่ ลกัษณะของความต่อเนืองหรือความสัมพนัธ์กนัของประสบการณ์ทีจะทาํให้ เกิดการ
เรียนรู้ ประการทีสอง ไดแ้ก่ การทบทวนสิงทีเรียนรู้ไปแลว้อยูเ่สมอ ซึงชยัพร วิชชาวุธ (2520: 118) 

ไดส้รุปว่า การศึกษาทบทวนสิงทีจาํได้อยู่แล้วซําอีกจะช่วยให้ความจาํถาวรมากยิงขึน และถา้ได้
ทบทวนอยูเ่สมอแลว้ช่วงระยะเวลาทีความจาํระยะสันจะฝังตวักลายเป็นความจาํระยะยาว หรือความ
คงทนในการจาํในเวลาประมาณ 14 วนั หลงัจากทีไดเ้รียนรู้ผา่นไปแลว้ สอดคลอ้งกบั ชวาล  แพรัต
กุล  ( : )  กล่าวว่าในการสอบซําโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันไปสอบกับบุคคลกลุ่ม
เดียวกนัเวลาในการทดสอบครังแรกและครังทีสองควรเวน้วา่งห่างกนั  -   สัปดาห์  และการวิจยั
ในครังนีผู ้วิจ ัยได้เวน้จากการทดสอบ     สัปดาห์เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนแบบคู่ขนาน 
 

กระบวนการความคงทนในการจํา 
ถึงแมว้่าการจาํแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังกล่าว ความคงทนในการจาํได้รับความ

สนใจมากทีสุดในวงการศึกษา เนืองจากเป็นสิงทีเกิดขึนไดจ้ากคุณภาพของกระบวนการเรียนการ
สอน (สมสวรรค ์พนัธ์ุเทพ,2540: 70) โดยไดมี้การศึกษาเกียวกบัขนัตอนและกระบวนการทีนาํไปสู่
การจาํและความคงทนในการจาํ เพือนาํไปสู่ความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในกระบวนการเรียนการสอน 
ทงันี นกัจิตวทิยากลุ่มความความคิดนิยมไดอ้ธิบายเกียวกบัการจาํวา่เป็นกระบวนการทางสมองทีจดั
กระทาํกบัสารทีไดรั้บจากการเรียนรู้ ซึงเรียกว่ากระบวนการจดัสาร (Information Processing) โดย
เริมจากขนัตอน (Stages) ในโครงสร้างของความจาํและกระบวนการจดักระทาํต่อสาร (Process) ที
เกิดขึนในแต่ละขนัตอนของโครงสร้างของความจาํ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที    ขนัตอน (Stages) ในโครงสร้างของความจาํประกอบไปดว้ย 3 ขนัตอน  
 

ความจาํรู้สึกสัมผสั 

(Sensory Memory) 

ความจาํระยะสัน 

(Short – Term Memory) 

ความจาํระยะยาว 

(Long – Term Memory) 

สร้างรอยความจาํ 
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แผนผงันีแสดงให้เห็นว่า ความจาํรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) หรือเรียกว่า SM เป็น
ขนัตอนแรกทีสมองรับสารเขา้ไปหลงัจากทีไดส้ัมผสักบัสิงเร้า ขนัตอนนีสมองยงัไม่เกิดการรับรู้
ความหมายของสารนันและสารจะยงัคงอยู่ขนันีเพียง 1 วินาที แล้วจะเข้าสู่ขนัต่อไปซึงก็คือขนั
ความจาํระยะสัน (Short –Term Memory) หรือเรียกว่า STM ขนันีสมองสามารถจดจาํสารได้อย่าง
จาํกดั และสารจะยงัคงอยูใ่นขนัตอนนีประมาณ 30 วินาทีเท่านนั กล่าวคือ ความจาํนีจะเกิดขึนทนัที
หลงัจากทีสมองไดรั้บสาร แต่ความจาํเกียวกบัสารก็หมดลงแทบจะทนัทีเช่นกนั แต่ถา้มีการกระตุน้
ใหส้มองสร้างรอยความจาํเกียวกบัสารนนั  เช่น  มีการฝึกฝนหรือทาํซาํเพือเก็บสะสมขอ้มูลเกียวกบั
สารนนั ก็จะทาํให้เกิดความจาํระยะยาว (Long – Term Memory) หรือเรียกวา่ LTM  ขนันีเป็นการจาํ
ทีอยู่ในช่วงระยะเวลานานกว่า 30 วินาที และไม่มีการจาํกดัความยาวนานของการจาํสาร อีกทงัยงั
สามารถดึงสารนนัหรือสิงทีเคยเรียนรู้หรือประสบการณ์มาก่อนนนัไปใชโ้อกาสต่อไปไดอี้กดว้ย 

ส่วนกระบวนการจดักระทาํต่อสาร (Process) ทีเกิดขึนในแต่ละขนัตอนของโครงสร้าง
ความจาํนนั สามารถจดัแบ่งไดต้ามแผนภาพดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภาพที    กระบวนการจดักระทาํต่อสาร (Process) ทีเกิดขึนในแต่ละขนัตอนของโครงสร้าง 
           ความจาํ 
 

 จากแผนภาพขา้งตน้การเขา้รหสั (Encode)  คือ  การแปลงหรือสิงทีเรียนรู้จากลกัษณะหนึง
ไปแฝงไวใ้นสารอีกลักษณะหนึงเพือทีจะเขา้สู่ขนัตอนอืน ๆ การเข้ารหัสแบ่งออกเป็นได้หลาย
ลักษณะ  เช่น   การเข้ารหัสเป็นภาพ  การเข้ารหัสเป็นเสียงหรือถ้อยคํา หรือการเข้ารหัสเป็น
ความหมาย การเก็บรหัส (Storage)  หมายถึง  การคงอยูข่องรหัสในโครงสร้างความจาํโดยทีรหัส
นันคงทนต่อการรบกวนของสารอืน  ๆ หรือคงทนต่อการเลือนหายของรอยความจาํและการ

การเขา้รหสั 

(Encode) 

การเก็บรหสั 
 (Storage) 

การถอดรหสั 

 (Retrieval) 

การลืม 

(Forgetting) 
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ถอดรหัส (Retrieval) เป็นการดึงรหัสทีเก็บไวอ้อกมาใช้ ในขณะทีการลืม (Forgetting)  หมายถึง  
การทีสมองไม่สามารถเก็บสารทีเรียนรู้ไวไ้ด ้หรือไม่สามารถนาํเอาความรู้ทีเก็บไวอ้อกมาใชไ้ด ้การ
ลืมอาจเกิดจากการเลือนหายของสารทีไดรั้บเมือเวลาผ่านไป หรืออาจเกิดจากการรบกวนระหว่าง
สารใหม่กบัสารเก่า สารใหม่กบัสารใหม่ หรือสารเก่ากบัสารเก่าก็ได ้ซึงการรบกวนดงักล่าวทาํให้
ประสิทธิภาพในการจาํของสมองลดลง (ไสว เลียมแก้ว 2528) อนึงการจาํจะเกิดขึนมากน้อยและ
คงทนอยู่ได้นานเพียงใดนัน อยู่ทีการจดักระทาํให้สารหรือสิงทีเรียนรู้เข้าไปอยู่ใน LTM หรือ
ความจาํระยะยาว  เช่น  การใช้เวลาทบทวนนาน ๆ ใน STM หรือความจาํระยะสัน (Atkinson and 

Shiffrin 1968) และอยูที่ความซบัซอ้นหรือระดบัความลึกของกระบวนการเขา้รหสั (Encoding) หรือ
การแปลงสารก่อนการจดัเก็บขอ้มูลหรือเขา้สู่ขนัตอนอืนนันเอง Bourne and Ekstrand (1982) ได้
กล่าวถึงวธีิการจาํคาํศพัทโ์ดยการเขา้รหสัในระดบัทีซบัซอ้นกวา่มีลกัษณะหลายประการดงันี 

1. การโยงใยระหว่างความรู้ (Elaboration) คือ การทีผูเ้รียนพยายามนึกถึงความหมายของ
คาํศพัทน์นัๆ วา่เหมือนอะไร 

2. การสังเกตความแตกต่าง (Distinctiveness) คือ  การเข้ารหัสทีจําเฉพาะจุดเด่นของ
ความหมายของคาํศพัทค์าํนนักบัคาํอืนๆ ทีเรียนมาแลว้ 

3. การใช้ความพยายาม  (Effort) เป็นการเข้ารหัสทีต้องใช้ความพยายามในการคิด
พอสมควร จึงจะตอบคาํถามเกียวกบัคาํศพัทน์นัๆ ได ้

4. การจินตนาการและการจดัระบบ (Imaginary and Organization) เป็นการเข้ารหัสโดย
การจาํคาํศพัทน์นัโยงกบัเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ 

 จากขนัตอนและกระบวนการต่างๆ ดังทีกล่าวมาเกียวกับการจาํ สามารถสรุปได้ว่า ใน
กระบวนการทีนาํไปสู่การจาํไดน้นั เริมทีการรับสารในขนัความจาํรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory) ที
สารยงัไม่มีความหมายใด จากนันสารก็เขา้สู่ขนัความจาํระยะสัน (Short – Term Memory) ซึงเป็น
ขนัทีผูรั้บสารสามารถจดจาํสารไดท้งัในปริมาณทีจาํกดัและในระยะเวลาอนัสัน จากนนัถา้มีการจดั
กระทาํสิงใดสิงหนึงกบัสารทีไดรั้บซาํๆ มากๆ  เช่น  การฝึกฝนหรือทบทวน สารก็จะเขา้สู่ความจาํ
ระยะยาว (Long – Term Memory) เกิดการจดจาํสารดงักล่าวและนาํไปใชไ้ดใ้นระยะเวลาทียาวนาน
หรือเกิดความคงทนในการจาํนนัเอง โดยทีความจาํหรือความคงทนในการจาํจะขึนมากน้อยหรือ
ยาวนานเพียงใดนนัก็ขึนอยูก่บัความถีในการจดักระทาํต่อสารในขนัตอนความจาํระยะสันและความ
ซับซ้อนของกระบวนการเข้ารหัสหรือการแปลงสารเพือการจดัเก็บและการนําไปใช้ในโอกาส
ต่อไป ดงันนัในการเรียนการสอน ผูส้อนควรจดัสถานการณ์ทีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดจ้ดัสิงทีเรียนรู้
ให้เขา้ไปในขนัตอนความจาํระยะยาว และมีการเขา้รหสัของสิงทีเรียนรู้ทีทาํใหเ้กิดความจาํในระยะ
ยาวได ้
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วธีิการทช่ีวยให้เกดิความคงทนในการเรียนรู้ 
วธีิทีจะช่วยให้เกิดความจาํระยะยาวไดดี้จนเป็นความคงทนในการเรียนรู้นนัแบ่งเป็น    วิธี  

(ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์,  : - ) คือ 

.  การจดับทเรียนใหมี้ความหมาย 

     เป็นการจดับทเรียนเป็นระเบียบ  เป็นหมวดหมู่  เกิดความหมายต่อผูเ้รียนเพือช่วยให้
ผูเ้รียนจาํบทเรียนไดง่้ายและนานเขา้ซึงการจดับทเรียนใหมี้ความหมายมีดงันีคือ 

1.1 การเข้ากลุ่ม  หมายถึง  การจัดสิงทีต้องการจําทีอยู่ใกล้และคล้ายๆกันให้ มี
ความสัมพนัธ์กนัก็จดัอยูเ่ป็นกลุ่มเดียวกนั  ในการจาํตวัเลขทะเบียนรถ  เลขโทรศพัท ์ เลขประจาํตวั
สมาชิก  ซึงมีเลขหลายตวั  ก็อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจะช่วยให้จาํไดง่้ายและนานขึน  เช่น  2512055  

เขา้กลุ่มโดยจาํเป็น    กลุ่ม  คือ    กลุ่มหนึง    อีกกลุ่มหนึง  การจดัสิงทีตอ้งการจาํเป็นกลุ่ม  
เป็นการรวมกลุ่มเล็กๆเพือความสะดวกแก่การจาํใหเ้ป็นหน่วยเล็กต่อการจาํ 

1.2 การเขา้เป็นหมวดหมู่  เป็นการจดัสิงทีต้องการจาํประเภทต่างๆตามคุณสมบติัที
คล้ายคลึงกัน  การจดัคณะกลุ่มวิชาเป็นพวกเดียวกัน  เป็นการจดัหมวดหมู่ตามคุณสมบัติหรือ
ลกัษณะและจาํเป็นหมวดแทน  คณะวิชานนัๆมีแผนกยอ่ยอะไรบา้งทีเป็นหมวดหมู่ชือลกัษณะนนั
เป็นแกน  ก็จะช่วยใหจ้าํไดแ้ม่นยาํขึน 

1.3 การเข้ารหัส  เป็นการให้ความหมายกับสิงทีต้องการจาํ  การกาํหนดสัญลักษณ์
ต่างๆขึนเพือจะช่วยให้จาํไดแ้ม่นยาํ  เช่น  การจาํโดยใช้อกัษรยอ่  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้  
เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ยอ่เป็น  ส.จ.ล.  ผูที้มีศพัทต่์างๆตอ้งจาํมากจะตอ้งเขา้รหสัในลกัษณะนี  สิง
สาํคญัก็คือตอ้งจาํและถอดไดง่้ายดว้ย  มิฉะนนัตนเองอาจถอดรหสัไม่ออก 

1.4 การเข้าสัมผสั  โดยให้สิงทีต้องการจาํนันมาเรียบเรียงในลักษณะคล้องจองกัน  
เป็นการแต่งคาํขวญั  การแต่งเป็นคาํกลอนทีมีความหมายก็จะช่วยให้จาํไดแ้ม่นยาํเป็นการเขียนให้
คล้องจองกนั  เช่น  งานคือเงิน  เงินคืองาน  บนัดาลสุข  การสร้างสิงทีช่วยเตือนความจาํดว้ยการ
สัมผสัในลักษณะนีมกันิยมใช้เป็นคาํขวญัให้ท่องหรือให้ร้องเป็นเพลง  ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนุกสนานกบัการร้องเพลงแมเ้วลาจะผา่นไปก็ยงัจาํไดอ้ยู ่

1.5 การเข้าหลักเกณฑ์  ความสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์จะสามารถทาํให้จาํง่ายขึน
เพราะลดปริมาณสิงทีจาํให้น้อยลงและจาํได้นานเพราะจาํเพียงหลกัเกณฑ์เพียงอย่างเดียว  ส่วน
รายละเอียดอืนก็จะคิดออกได ้ เช่น  การจาํเดือนทีลงทา้ยดว้ย  คม  มี    วนั  และลงทา้ยดว้ย  ยน  
มี    วนั  ก็จะจาํจาํนวนวนัของแต่ละเดือนได ้ การใชห้ลกัเกณฑ์ในการจาํเป็นเทคนิคของแต่ละคน  
การจาํชือบุคคลทีตอ้งการจาํไดเ้ป็นการสร้างหลกัการจาํขึนเองของแต่ละบุคคลนนั 
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.  การจดัสถานการณ์เพือช่วยการเรียน 

     เป็นการจดัให้มีการเรียนเพิม  การทดสอบ  การท่องจาํ  การใชจิ้นตนาการ  และการเลียง
สิงขดัขวางเพือช่วยจาํ  ซึงช่วยจดัสถานการณ์เพือช่วยการเรียนมีดงันี 

.  การเรียนเพิม  เป็นการเรียนภายหลงัไดเ้รียนบทเรียนนนัแลว้  และทบทวนสิงนนัซาํ
แลว้ซาํอีก  จาํได้แม่นยาํและนานขึน  ซึงเป็นสิงทีคนส่วนมากรู้อยู่แลว้  เช่น  การท่องจาํต่างๆใน
เวลาเยน็ก่อนกลบับา้นของนกัเรียน  การทบทวนบทเรียนก่อนสอบซึงเป็นการฝึกหดัเพือให้การเก็บ
ความจาํอยูไ่ดท้นทาน 

.   การทดสอบ  เป็นการทดสอบบทเรียนขณะทีมี    ลกัษณะ  คือ  การฝึกโดยไม่มีการ
ทดสอบ  เช่น  การอ่านทบทวนซาํบ่อยๆและการฝึกโดยมีการทดสอบ  อาจทดสอบดว้ยตนเอง  เช่น  
ปิดตาํรานึกถึงสิงทีได้อ่านต่อไปหรือทดสอบโดยมีครูออกขอ้สอบให้ทาํก็ได้  การฝึกโดยมีการ
ทดสอบจะได้ผลดีกว่าไม่มีการทดสอบเพราะทดสอบช่วยให้จาํได้ดีกว่า  เมือมีการทดสอบขึน
ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดว้า่ตนเองจาํบทเรียนส่วนไหนไม่ไดม้ากก็จะพยายามจาํและทาํความเขา้ใจอีกครัง
หนึง  การจาํโดยไม่มีแบบทดสอบไม่ช่วยในเรืองทีจาํไม่ได ้ การทดสอบจึงเป็นการรือฟืนความจาํ
อีกครังหนึง 

.   การท่องจาํ  เป็นการท่องบทเรียนดังๆจากการทดลองโดยการแบ่งเป็น    กลุ่ม  
กลุ่มที    ให้ผูท้ดลองอ่านในใจตลอดเวลา  กลุ่มที    อ่านออกเสียง  % ของเวลาทีกาํหนดให ้
กลุ่มที   อ่านเสียง % ของเวลาทีกาํหนดให้ กลุ่มที  อ่านออกเสียง % ของเวลาทีกาํหนดให ้
กลุ่มที    อ่านออกเสียง  % ของเวลาทีกาํหนดให้  ผลการทดลองปรากฎวา่กลุ่มทีอ่านออกเสียง
มากจะจาํไกดี้กว่ากลุ่มทีใช้เวลาในการออกเสียงนอ้ยเป็นลาํดบัไปกลุ่มทีอ่านในใจตลอดเวลาจะจาํ
ไดน้้อยทีสุด  การออกเสียงช่วยให้การจาํบทเรียนไดดี้กวา่การอ่านในใจ  เกิดจากเสียงไดเ้พิมทกัษะ
การฟังดว้ยซึงช่วยใหค้วามจาํแม่นยาํขึน 

.   การใช้จินตนาการ  เป็นการสร้างภาพในใจสัมพนัธ์กับสิงทีต้องการจาํและไป
สัมพนัธ์กบัภาพหรือสิงของทีจาํได้ดีหรือคุน้เคยแล้วและนึกภาพทงัสองเข้าด้วยกนั  ทงันีเพราะ
สมองซีกซ้ายจะทาํหนา้ทีเกียวกบัความจาํทางภาษาและสิงทีเป็นนามธรรม  สมองซีกขวาจะจาํสิงที
เป็นรูปธรรม  หากเราสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสิงทีเป็นรูปธรรมไดก้็จะทาํให้จาํ
ได้ดีขึน  เพราะได้ใช้สมองทงัสองซีกให้เป็นประโยชน์  การสร้างจินตนาการมี    วิธี  คือ  การ
จินตนาการดว้ยตวัเลข  เป็นการจาํดว้ยตวัเลขแล้วแปลงมาเป็นภาพ  การนาํสิงทีตอ้งการจาํมาเป็น
ภาพให้สัมพนัธ์กบัภาพตวัเลขและการจินตนาการดว้ยสถานทีโดยใช้เรียงลาํดบัจากสถานทีทีเรา
คุน้เคย  วิธีการนีเราเรียกว่า  วิธีโลไซ(Loci Method) เป็นวิธีทีนักจาํอาชีพนิยมใช้ นักการเมือง นัก
พูด ก็ใชว้ธีิจาํในลกัษณะนีเพราะสามารถทาํใหจ้าํเรืองราวต่างๆไดม้าก  
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การวจิยัในครังนีผูว้จิยัใชว้ธีิการทีช่วยให้เกิดความจาํในระยะยาว  คือ  การทดสอบ  เช่น
ใหผู้เ้รียนสอบยอ่ยและการท่องจาํโดยการอ่านออกเสียง 

 
การวดัความคงทนในการเรียนรู้ 

 การวดัความคงทนในการเรียนรู้มีความสําคญัต่อกระบวนการเรียนรู้  เพราะหลงัจากที
ผูเ้รียนเรียนรู้สิงต่างๆ ไปแล้วนนัผูเ้รียนจะยงัสามารถคงไวซึ้งความจาํซึงปรากฎจากผลการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ในการเรียนรู้มาแลว้หรือไม่  หลงัจากไดทิ้งไวช้วัระยะเวลาหนึง  ซึงไดมี้นกัการ
ศึกษากล่าวถึงวธีิการวดัความคงทนในการเรียนรู้ไวด้งันี 

 ชวาล  แพรัตนกุล  ( : ,อ้างถึงใน  สุวรรณา  ดวงสวสัดิ, : )  กล่าวว่าการวดั
ความคงทนในการเรียน  เป็นการสอบซาํโดยการใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกนัไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มเดียวกนั  เวลาในการสอบครังแรกและครังทีสองควรเวน้ห่างประมาณ  -   สัปดาห์ 
 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528: 242-248)  ไดก้ล่าวถึงการวดัความคงทนในการเรียนรู้ว่าเมือ
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้จะมีการคงไวซึ้งผลการเรียนรู้ หรือสามารถระลึกไดต่้อสิงเร้าทีเคยไดเ้รียนหรือ
มีประสบการณ์รับรู้มาแลว้ โดยจะทิงไวส้ักระยะหนึง แลว้จึงทาํการวดัจึงเรียกวา่ การวดัความคงทน
ในการเรียนรู้หรือการทดสอบความจาํ ซึงมีวธีิการวดัอยู ่3 วธีิคือ 

1. การจาํได้ (Recognition) เป็นการทดสอบความจาํโดยการปรากฏสิงเร้าทีเคยประสบ
มาแลว้ในอดีตปะปนกบัสิงเร้าใหม่ๆ แลว้ใหชี้วา่สิงเร้าใดเป็นสิงเร้าเดิมไดถู้กตอ้ง 

2. การระลึกได ้(Recall) เป็นการระลึกไดใ้นสิงทีเคยประสบในอดีตออกมาโดยไม่มีสิงเร้า
ทีเคยประสบมาปรากฏใหเ้ห็น 

3. การเรียนซาํ (Relearning)  หมายถึง  การเรียนซาํในสิงทีเคยเรียนรู้มาแลว้และมาฝึกซาํๆ 
หรือทบทวนอีก การเรียนรู้แบบนีมกัใชว้ดัดว้ยเวลาหรือจาํนวนครังการวดัความจาํ โดยการเรียนซาํ
นีมีความไวในการวดัมากกวา่จดจาํไดแ้ละการระลึกได ้กล่าวคือ ความจาํบางอย่างเหลือนอ้ยจนไม่
อาจวดัไดด้้วยวิธีการจาํหรือการระลึก แต่เมือใช้วิธีการเรียนซําก็จะพบว่ามีความจาํเหลืออยู่  เช่น  
เมือวยัเยาว์วยัเราเรียนรู้การท่องอาขยานบทหนึงถึง 10 ครัง จึงจาํได้ครันโตขึนเราคิดว่าลืมบท
อาขยานนนัไปแลว้ แต่ถา้ตอ้งการเรียนรู้ใหม่จะใชร้ะยะเวลาในการท่องจาํเพียง 5 ครัง หรือนอ้ยกวา่ 
10 ครัง ก็สามารถจาํได ้

 นนันาลลี  (Nunnally,1959: 105-108,  อา้งถึงใน  สุวรรณา  ดวงสวสัดิ, : 9)  กล่าวว่า  
เพือให้เกิดความคลาดเคลือนต่างๆน้อยลง  ควรเวน้ช่วงในการสอบอย่างน้อย    สัปดาห์  เพราะ
ความเคยชินในการทาํขอ้สอบจะทาํใหค้่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนทงัสองครังสูง 
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 ลินด์วอลล์และนิทโค  (Lindvall and Nitko, 1967: 127,  อา้งถึงใน  สุวรรณา  ดวงสวสัดิ, 
: 9)  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะการสอบซาํควรใชเ้วลาห่างกนัตงัแต่    สัปดาห์ถึง    เดือน  เพราะ

การเวน้ช่วงเวลาดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความคงทีของคะแนนทีไดจ้ากการสอบซาํ 
 ในปี ค.ศ.1885 นักจิตวิทยาชือ Herman Ebbinghaus ได้ทาํการทดลองเกียวกบัความจาํได้
เอง โดยพยายามจาํคาํทีไร้ความหมายครังละหลายๆ พยางค์ แล้วปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนไม่
สามารถนึกพยางค์ไร้ความหมายเหล่านันได้ทุกพยางค์ จากนัน Ebbinghaus ได้อ่านพยางค์ไร้
ความหมายนันซํา จนจาํได้อีกซึงได้พบว่าความจาํทีวดัจากการเรียนซํานีลดลงอย่างรวดเร็ว 
ระยะแรกๆ หลงัจากนนัความจาํค่อยๆ หายไปทีละนอ้ย ดงัภาพประกอบ 

 

 
 
แผนภาพที    การทดลองการวดัความจาํของ  Herman Ebbinghaus 

 

 จากภาพจะเห็นไดว้่าความจาํจะสูญหายไปอยา่งรวดเร็วในระยะเวลา 20 นาทีแรกจนถึง 1 
ชวัโมงแรก กล่าวคือ เวลาผา่นไป 20 นาที ความจาํจะลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เมือเวลาผา่นไป 
1 ชวัโมงแรก จากนนัจะค่อยๆ ลดหายไปเรือยๆ จนถึงประมาณร้อยละ 40 เมือเวลาผา่นไป 9 ชวัโมง
แรก จากนนัจะค่อยๆ ลดหายไปเรือยๆ จนถึงประมาณร้อยละ 20 ในเวลาประมาณ 31 วนั จึงกล่าว
ไดว้่า แมว้า่จะเป็นการเรียนซาํ แต่หากสิงทีเรียนเป็นสิงทีไม่มีความหมายและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนแลว้ ความจาํจะลดลงไปมาก (มธุรส  สวา่งบาํรุง, : 57 - 59 ) 
 ในการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัทดลองโดยใช้  สัปดาห์ที    หลงัจากจากการทดลอง เพือทาํการ
ทดสอบซําอีกครังหนึงเพือวดัความคงทนในการเรียนรู้  เพราะความคงทนในการเรียนรู้มี
ความสาํคญัในการเรียนรู้เนือหาระดบัสูงและต่อเนืองขึนไป 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 

ภาษาไทย 
 วรีะศกัดิ  เลิศโสภา( : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรือง ผลการใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  

ทีมีผลสัมฤทธิในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    มีขนัตอนการ
สอนดงันี  ขนัที    ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  ทบทวนความรู้เดิมโดยการนาํเสนอสถานการณ์ของโจทย์
ปัญหาหรือเกมคณิตศาสตร์  ขนัที    ขนัดาํเนินการสอนโดยเทคนิคการสอน  KWDL  ในการสอน
แก้โจทยปั์ญหาประกอบด้วย   ขนัตอน  คือ  )  หาสิงทีรู้เกียวกับโจทย์  )  หาสิงทีต้องการรู้
เกียวกบัโจทย ์ )  ดาํเนินการแกปั้ญหา  )  สรุปสิงทีได้เรียน  ขนัที    ขนัฝึกทกัษะ  นกัเรียนทาํ
แบบฝึกหดัในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  ขนัที    ขนัวดัและประเมินผล  สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรม
ตรวจผลงานกลุ่มและแบบฝึกหัด   ผลการวิจัยพบว่า  )  คะแนนเฉลียการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการเรียนการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยเทคนิคการ
สอน  KWDL  สูงกวา่นกัเรียนทีเรียนแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ตามปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั  .   และ )  นกัเรียนพึงพอใจการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  อยูใ่นระดบัมาก 

 นิรันด์  แสงกุหลาบ  ( : บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
เรืองโจทยปั์ญหาทศนิยมและร้อยละของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWDLและตามแนว  สสวท.  ซึงมีขนัตอนการสอนดงันี  ขนัที    ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  ขนัที    ขนั
ดาํเนินการสอนอยา่งมีกิจกรรม  . )  ครูนาํเสนอปัญหากบันกัเรียนทงัชนัแลว้ครูกบันกัเรียนร่วมกนั
แกปั้ญหาตามแผนผงั  KWDL  . )  นกัเรียนฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีครูคอยแนะนาํ  )  ขนัฝึก
โดยอิสระเป็นกลุ่มจากแบบฝึกหัดทีครูสร้างขึน  )  ขนัสรุปและประเมินผล  ผลการวิจยัพบว่า  )  
คะแนนเฉลียการแกปั้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร์ของนกัเรียนของนกัเรียนโดยเทคนิคการสอน  KWDL  

และตามแนว  สสวท.  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   โดยผลการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการสอน  KWDL สูงกวา่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทีจดัการเรียนรู้ตามแนว สสวท.  และ )  
นกัเรียนพึงพอใจต่อการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL ระดบัมาก 

 นาํทิพย ์ ชงัเกตุ ( : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง  การพฒันาโจทยปั์ญหาการคูณของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD  กบั  KWDL  ซึงมี
ขนัตอนการสอนดงันี  ขนัที    ขนันาํเขา้สู่บทเรียน,แจง้จุดประสงค ์ ขนัที    นาํเสนอบทเรียนทงั
ชนัเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  (แผนผงั  KWDL)  ขนัที  ขนักิจกรรมกลุ่มยอ่ยใชเ้ทคนิค  
KWDL  ขนัที    ขนัสรุปและประเมินผลการทดสอบยอ่ย  ขนัที    ขนัคิดคะแนนรายบุคคล  ขนัที  
  ขนัยกยอ่งใหร้างวลักลุ่มทีประสบความสาํเร็จ  ผลการวจิยัพบวา่  ) ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนั
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ประถมศึกษาปีที    โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD  กบั  KWDL  หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .   และ )  นกัเรียนพึงพอใจการสอนโดยใชเ้ทคนิค
การสอนแบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD  กบั  KWDL  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สุภาภรณ์ ทองใส ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง โจทยปั์ญหา
เศษส่วน ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีได้รัยการสอนโดยวิธีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค 
ดบัเบิลยู ดี แอล (K-W-D-L ) ร่วมกบัแนวคิดของวรรณี ผลการวิจยัพบว่า  ) ผลการเรียนรู้เรือง
โจทยปั์ญหาเศษส่วน ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีไดรั้บการสอนโดยวิธีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล ร่วมกับแนวคิดของวรรณี  ก่อนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .   ) ความคิดเห็นของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค เค ดบัเบิลย ูดี แอล  ร่วมกบัแนวคิดของวรรณี นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก 

เขมรัฐ  อภิรักษ์ ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืองผลของผังกราฟิกทีมีต่อการเรียนรู้
เนือหาวชิาสังคมศึกษาและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 

 ผลการวจิยัพบวา่ ) นกัเรียนทีมีระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงมีผลการเรียนรู้เนือหาวชิาสังคม
ศึกษาสูงกว่านักเรียนทีมีระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  ) นักเรียนทีมีระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงมีความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษาสูงกว่านักเรียนทีมีระดบัผลสัม ฤทธิทางการเรียนตาํแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดับ .  ) ไม่มีกิริยาร่วมระหว่างการสอนกับระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนต่อการเรียนรู้
เนือหาวิชาสังคมศึกษา และ ) ไม่มีกิริยาร่วมระหวา่งการสอนกบัระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนต่อ
ความคงทนในการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา 

โชติ จันทร์วงั ( : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืองผลของการใช้เทคนิคการจดัข้อมูลด้วย
แผนภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ 
และความสามารถในการนําเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ด้วยแผนภาพของนักเรียนเตรียมทหาร
ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 1. นกัเรียนเตรียมทหารกลุ่มทีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการจดั
ขอ้มูลดว้ยแผนภาพมีผลสัมฤทธิทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผา่นเกณฑ์ทีกาํหนดคือไม่ตาํกวา่
ร้อยละ 70 2. นักเรียนเตรียมทหารกลุ่มทีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจดัขอ้มูลด้วย
ภาพมีผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  3. นกัเรียนเตรียมทหารกลุ่มทีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค
การจดัขอ้มูลดว้ยแผนภาพมีความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บการเรียนการ
สอนแบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 4. นกัเรียนเตรียมทหารกลุ่มทีไดรั้บการเรียน
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การสอนโดยใช้เทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพมีความสามารถในการนําเสนอข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์ดว้ยแผนภาพผา่นเกณฑก์าํหนด คือ ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 

อตินุช เตรัตน์ ( : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน และ
ความคงทนในการเรียน รู้เรืองโครงส ร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤ ษ  กลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรียนช่วงชนัที 3 ระหว่างการเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียกบั
การสอนแบบปกติผลการวิจยัพบวา่ความคงทนในการเรียนรู้ภายในกลุ่ม เรืองโครงสร้างไวยากรณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความคงทนในการเรียนรู้ลดลงไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05และความคงทนในการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม เรืองโครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีความคงทนในการเรียนรู้ลดลงไม่แตกต่างกนั
ในด้านทักษะการอ่านพบว่ากลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

เยาวลกัษณ์ เลียบวงศ์ (2553: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรืองการพฒันาผลการเรียนรู้และความ
คงทนในการเรียนรู้เรือง เศรษฐศาสตร์น่ารู้โดยใช้บทเพลงร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติกลุ่ม
สาระการเรียน รู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 6 ผลการวจิยัพบวา่ การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  (1)พฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเพลง
ร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติเรืองเศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ของนัก เรียนชันประถมศึกษาปี ที  6 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  

(2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใช้บทเพลงร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ เรือง
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 (3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 โดยการใช้บทเพลงร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ  เรือง
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ หลังจากเรียนจบไปแล้ว 3 เดือน  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 และ (4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการสอนดว้ยบทเพลง
ร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ เรืองเศรษฐศาสตร์น่ารู้ ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศ 
และด้านประโยชน์ ทีได้รับในการจัดกิจกรรมผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเพลงร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ เรืองเศรษฐศาสตร์น่ารู้  ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที   6  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.13/85.60  2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 โดยใชบ้ทเพลงร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั0.5  3) ความคงทนในการเรียนรู้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ที
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ เรืองเศรษฐศาสตร์
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น่ารู้ มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนจบไปแลว้ 3 เดือน ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 79.70 ซึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน
ทีตงัไว ้นนัคือร้อยละ 70 

  
งานวจัิยต่างประเทศ 
 กิลเบิท  (Gilbert 1984: abstract,อา้งถึงใน  นิรันดร์  แสงกุหลาบ  : )  ไดท้าํการวิจยั
เรืองการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ดว้ยวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้และการสอนทงัชนัเรียน  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด    ผลการวิจยัพบวา่  )  นกัเรียนทงัสองกลุ่มมีความคิดเห็นเกียวกบั
การสอนทงัสองวธีิไม่แตกต่างกนั  )  นกัเรียนจากการเรียนทงัชนัเรียนมีความชอบในการแกปั้ญหา
มากกว่านักเรียนทีเรียนเป็นกลุ่ม  )  นักเรียนทังสองกลุ่มมีพฤติกรรมการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ดีขึน 

 เวด  (Wade  1995: abstract ,อา้งถึงใน  นิรันดร์  แสงกุหลาบ  : )  ไดท้าํการวิจยัเรือง  
การศึกษาผลของโปรแกรมการสอนแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์พืนฐานการสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง  ในด้านเจตคติ  การประเมินตนเองและผลสัมฤทธิทางการเรียน  ของนักเรียนเกรด    
จาํนวน    คน  ผลการวิจยัพบว่า  )  นักเรียนทีได้รับการสอนดว้ยโปรแกรมการสอนแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์พืนฐานการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   )  นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 

 อลัเบิร์ด  (Albert  1996: abstract ,อา้งถึงใน  นิรันดร์  แสงกุหลาบ  : ) ไดท้าํการวิจยั
เรืองการศึกษารายกรณีสําหรับความซับซ้อนของการเรียนการสอนการแก้ปัญหาผลของกลยุทธ์
พฤติกรรมกระบวนการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด    จาํนวน    คน  ผลการวิจยั
พบวา่  )  นกัเรียนในกลุ่มทดลองมีการพฒันาความเขา้ใจและพฤติกรรมในการแกโ้จทยปั์ญหาสูง
กว่านกัเรียนในกลุ่มควบคุม  )  นักเรียนในกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจเกียวกบัการเขียนในการ
เรียนคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนในกลุ่มทดลอง  )  ความเชือ  พฤติกรรม  และมุมมองของครู
เกียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีผลต่อการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในชนัเรียนและการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

 เมลลอยและคณะ  (Malloy and other,1998 อ้างถึงใน วีระศกัดิ เลิศโสภา : ) ได้
ศึกษาวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ของจริง 
ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและใชข้องจริง มีผลสัมฤทธิในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์จากการทาํแบบทดสอบสูงกวา่นกัเรียนทีไม่ไดมี้ส่วนร่วม ซึงงานวิจยันีแสดงให้
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เห็นวา่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและใชข้องจริงจะช่วยพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิต
สาสตร์ของนกัเรียนไดดี้ยงิขึน 

 ทัคกีและเทรซี   (Tucke and Tracey L.2001: abstract อ้างถึงใน   นิ รันดร์  แสงกุหลาบ  
: ) ได้ทาํวิจยัเรือง  อิทธิพลของภาพในแบบเรียนทีมีต่อผลสัมฤทธิของผูเ้รียนมีอายุมาก

เกียวกบัเนือหาในชันเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  ภาพในแบบเรียนทาํให้ผลสัมฤทธิของผูเ้รียนมีอายุ
มากเกียวกบัเนือหาในชนัเรียนเพิมมากขึนตามเนือหาในชนัเรียนในการเรียนการสอนทางสังคม 

 สตาล  (Staht 2003: abstract, อ้างถึงใน  นิรันดร์  แสงกุหลาบ  : )  ได้ทาํการวิจยั
เรือง  ผลของรูปแบบการสอน    วิธี  สําหรับการอ่านเพือความเขา้ใจและเนือหาทีไดรั้บจากผูเ้ริม
หัดอ่าน  กลุ่มตัวอย่างมีจาํนวน    คน  ผลการวิจยัพบว่า  )  นักเรียนทีได้รับการสอนแบบ
กิจกรรมการอ่านการคิดโดยตรงมีความเขา้ใจในการอ่านเนือหาทางวทิยาศาสตร์สูงขึน  )  การสอน
ทงั    วธีิ  มีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านเนือหาทีไดรั้บของนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 
 แมค เพียร์สัน (McPherson 1999: 2010, อา้งถึงใน  อดิเรก เฉลียวฉลาด  : )  ศึกษา
การฝึกยุทธศาสตร์ การคิดแบบอภิปัญญาร่วมกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือการเรียนรู้คาํศพัท์ของ
นกัเรียนทีมีความผดิปกติทางดา้นการเรียนรู้ ผลปรากฏวา่มีความแม่นยาํในการจดจาํคาํศพัทเ์พิมขึน 

 วิลเดอร์ (Wilder 1997 : 2808-A ,  อา้งถึงในวรรณา ไมตรีวงษ์ 2532: )  ไดศึ้กษาผลการ
ทดสอบแบบกาํหนดสถานการณ์ของโปรแกรม GED (General  Education  Development)  ดว้ยการ
เปรียบเทียบคะแนน ความพึงพอใจและเวลาในการเรียน ระหวา่งเรียนปกติแบบการฝึกและปฏิบติั 
กับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบการฝึกและการปฏิบัติ (Drill and Practice)  โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer Based) กบัการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดปฏิบติั (Workbook Based) 

วชิาคณิตศาสตร์โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีมีขนาดไม่เท่ากนัทงั 3 กลุ่ม จาก
นกัเรียนทงัสิน 564 คน เมือเวลาผ่านไป 5 ปี ผลปรากฏว่า นักเรียนจาํนวน 308 คน (55%) มีความ
คงทนในการเรียนรู้เพียงพอต่อการได้รับวุฒิบตัร GED นักเรียนทีมีความคงทนในการเรียนรู้กลุ่ม
สถานการณ์ 94% (Simulation Group) นักเรียนกลุ่มฝึกหัด (Drill Group) 63% และนักเรียนเฉพาะ
กลุ่มแบบฝึกหัด (Workbook-only Group) 33%  พิจารณาเวลาเมือเสร็จสินพบว่าใช้เวลาไม่มากนัก
ทงัสองกลุ่มทีเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ แต่คะแนนวชิาคณิตศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกนัทงั 3 
กลุ่ม แสดงวา่การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มีประโยชน์เอือต่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพสําหรับ
ความคงทนในการเรียนรู้และเวลาทีใชเ้รียนรู้ 

 ปาร์ค (Park 1998: 4305-A, อา้งถึงในวรรณา ไมตรีวงษ์ นนัทพร กณัหสุวรรณ  : )  

ได้พฒันาระบบการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สําหรับการออกแบบสตูดิโอ โดยใช้
ขอ้มูลการสือสารในวิชาสถาปัตยกรรมการออกแบบสตูดิโอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สําหรับการออกแบบสตูดิโอ โดยใชข้อ้มูล การสือสารและตรวจสอบ
คุณภาพของระบบ  เช่น  สือแบบผสมผสาน สือทีเป็นตวัส่งถ่ายขอ้มูล และสือทีใชใ้นการสอน การ
ใช้ระบบ CAI ทางอินทราเน็ตด้วยบทเรียนทีเสริมการเรียนรู้ในการออกแบบงานให้กับผูเ้รียน 
ประเมินบทเรียนโดยใชค้ะแนนจากแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการปฏิบติัระหว่างหลงัการ
ออกแบบงานของผูเ้รียน แบบสังเกตของผูว้ิจยั แบบสอบถามประกอบดว้ยความคิดเห็นด้านการ
เรียนดว้ยบทเรียนและการเสริมความรู้ดา้นการออกแบบ เมือนาํขอ้มูลการทดสอบและการสอบถาม
จากผูเ้รียนทีเรียนเป็นรายบุคคล และเรียนเป็นกลุ่มมาวเิคราะห์ พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ใหผ้ลเช่นเดียวกบัการดว้ยสือผสม 

 ทอสโค (Tozco,1998  อ้างถึงใน   อดิเรก เฉลียวฉลาด   : )  ได้วิจัยผลการสอน
คาํศพัทโ์ดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือให้ไดค้าํศพัท ์ลดเวลาในการจาํคาํศพัท ์และอ่านเพือความ
เขา้ใจ ความมุ่งหมายของการศึกษานี เพือคน้หาวา่นกัเรียนในโปรแกรมภาษาองักฤษแบบเขม้ทีใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนคาํศพัทที์ใช้บ่อย จะเรียนคาํศพัท์ไดม้ากกวา่กลุ่มทีเรียน
ตามปกติหรือไม่ จาํคาํศพัทไ์ดเ้ร็วกวา่หรือไม่ และอ่านไดเ้ขา้ใจกวา่กลุ่มควบคุมหรือไม่  ผลการวจิยั
พบวา่ ทงักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองสามารถเรียนรู้จาํนวนคาํศพัทเ์พิมขึน อ่านเขา้ใจง่ายและจาํคาํ
ไดเ้ร็วขึน แต่นกัเรียนในกลุ่มคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้จาํนวนคาํศพัทไ์ดม้ากกวา่กลุ่มปกติ 

 โคเรน (Koren,1999  อา้งถึงในสมสวรรค ์พนัธ์ุเทพ  : )  ไดศึ้กษาความคงทนในการ
จาํคาํศพัท์สองชนิด คือชนิดทีอิงบริบทและชนิดทีให้คาํแปลไวใ้นโปรแกรมบทอ่านคอมพิวเตอร์  
ผลปรากฏวา่ความคงทนในการจาํจากการตีความจากบริบทสูงกวา่ทีใหค้าํแปลไว ้

 เกรซ (Grace,2000  อา้งถึงในสมสวรรค์ พนัธ์ุเทพ  25 : )  ได้ศึกษาถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศในการจาํคาํศพัท์ทีให้คาํแปลและไม่ให้คาํแปล ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ CALL  ผล
ปรากฏว่า ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในการจาํคาํศพัท์ แต่ผูเ้รียนในกลุ่มทีให้คาํแปล จะมี
ความคงทนในการจาํคาํศพัท์สูงกว่ากลุ่มทีไม่ให้คาํแปล และเพศชายและเพศหญิงใช้เวลาในการ
แปลไม่แตกต่างกนั 

 ร็อดริกูส และซาโดสกี (Rodriguez and Sadoski,2000, อ้างถึงใน สมสวรรค์ พันธ์ุเทพ .
25 : )  ทาํการศึกษาผลของการใช้รากคาํบริบท คาํสําคญัและบริบท/คาํสําคญั ทีมีความคงทน
ของคาํศพัท์ระยะยาวในห้องเรียนทีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยทาํการทดลองกบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 จาก 2 โรงเรียน จาํนวน 8 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทงัสิน 160 คน โดยมี
อายุระหว่าง 13-18 ปี และเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ปี ในการทดลองมี
ผูส้อน 2 คน ซึงผูส้อนแต่ละคนสอนวิธีการเรียนรู้คาํศพัท์ทีแตกต่างกันทัง 4 วิธี ผูว้ิจยัให้กลุ่ม
ตวัอยา่งทาํแบบทดสอบคาํศพัทจ์าํนวน 2 ฉบบั คือ แบบทดสอบเป็นภาษาองักฤษและแบบทดสอบ
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เป็นภาษาสเปน  แบบทดสอบแต่ละฉบบัมีขอ้สอบ 15 ขอ้ ใช้เวลาในการทาํแบบทดสอบชุดละ 5 
นาที โดยทดสอบภายหลงัการสอน 1 สัปดาห์  ผลการทดลองพบวา่ วธีิการใชบ้ริบท/คาํสาํคญัทาํให้
นกัเรียนมีความคงทนของคาํศพัทม์ากกวา่วธีิการใชร้ากคาํ บริบทและคาํสาํคญั 

 ฮูสติน และลอเฟอร์ (Hulstijin and Laufer,2001 อา้งถึงในสมสวรรค์ พนัธ์ุเทพ. 25 : )  

ไดท้าํการศึกษาผลของภาระงานทีมีต่อความคงทนของคาํศพัทข์องนกัเรียนทีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศจาก 2 ประเทศคือ ประเทศอิสราเอล มีนักเรียนจาํนวน 97 คน และประเทศ
เนเธอร์แลนด์มีนักเรียนจาํนวน 128 คน ผูว้ิจยักาํหนดคาํศพัท์ภาษาองักฤษ 10 คาํ คือ rigmarole, 

wrath, grist, not one whit, sanitise, privy to, morally, derelict, curb, inflammatory, deeply, 

ingrained และกาํหนดภาระงาน 3 ชนิด คือ  1) การอ่านเพือความเขา้ใจ  2) การอ่านเพ่อความเขา้ใจ
และเติมคาํศพัทใ์นช่องวา่ง และ 3) การเขียนเรียงความจากคาํศพัทเ์ป้าหมาย  ซึงผูว้ิจยักาํหนดในการ
ทาํภาระแตกต่างกนัคือ 40-45 นาที, 50-55 นาที และ 70-80 นาที  ผลการศึกษาพบวา่ความคงทนของ
คาํศพัท์จากภาระงานการเขียนเรียงความจากคาํศพัท์เป้าหมายมากทีสุด รองลงมาคือการอ่านเพือ
ความเขา้ใจและเติมคาํศพัทใ์นช่องวา่ง และอนัดบัสุดทา้ยคือ การอ่านเพือความเขา้ใจ 

 เนืองจากงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัวิธีสอนดว้ยเทคนิค  KWDL  ส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัวิชา
คณิตศาสตร์และยงัไม่มีผูว้ิจยัท่านอืนนาํวิธีสอนดว้ยเทคนิค  KWDL  มาทาํการวิจยักบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อืนรวมทงักลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  เพราะฉะนนัผูว้จิยัจึงนาํวิธีสอน
ดว้ยเทคนิค  KWDL  มาสังเคราะห์ให้เขา้กบัรูปแบบการสอนวิชาประวติัศาสตร์ซึงตอ้งอาศยัทกัษะ
การอ่านและความจาํในเนือหาวชิาซึงมีความคลา้ยคลึงกบัขนัตอนการสอนคณิตศาสตร์ทีใชว้ิธีสอน
ดว้ยเทคนิค  KWDL  คือ  นกัเรียนตอ้งมีความรู้เดิม  การฝึกทกัษะการอ่าน วิเคราะห์ เขียนสรุป และ
นาํเสนอ  เป็นตน้  เพราะฉะนนังานวจิยัทีใชอ้า้งอิงในครังนีทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจึงใช้
งานวจิยัของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพืออา้งอิงขอ้มูลเพือใหเ้กิดความน่าเชือถือ 
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สรุป 
 

 จากวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  สรุปไดว้า่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  
  และหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นหลักสูตรทีเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้วิชาสาระสังคมศึกษา
โดยเฉพาะสาระประวติัศาสตร์  การจดัการเรียนวชิาประวติัศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาโดยนาํทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัการจาํและความคงทนในการเรียนรู้เพือให้เยาวชนเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถทาง
ประวติัศาสตร์ทีเพียงพอ  สามารถนําไปเป็นเครืองมือในการเรียนรู้สิงต่างๆทีจาํเป็นและพฒันา
คุณภาพชีวิตให้ดียิงขึนและเป็นพืนฐานสาํหรับการศึกษาต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะให้
ผูเ้รียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่ม  ซึงเป็นแนวทางหนึงทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมคิด  ร่วมกนัแกปั้ญหา  
ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซึงกนัและกนั  ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค   KWDL ทีจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ  –  คน 
เทคนิคการสอนทีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์จากเรืองทีครูกาํหนดให้และร่วมกนักาํหนดและ
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ทีครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดขึนรวมทงัปฎิบติัไปตามขนัตอนทีกาํหนด
ของเทคนิค KWDL เป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนในกิจกรรม
การเรียนรู้มากทีสุด  มุ่งส่งเสริมกระบวนงานกลุ่ม  ให้นกัเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ไดคิ้ด
เอง  ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลือซึงกันและกันในกลุ่ม  
การศึกษาการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  เพือให้ทราบแนวทางการสอนทีถูกตอ้ง  รวมทงั
การศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนวทางในการทาํวจิยัครังนี 
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บทท ี  
 วธีิดําเนินการวจัิย  
 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรืองประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL เป็นลกัษณะการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการ
วิจยั (Pre–Experimental Design) แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน (The One-Shot Case 

Study) ใชน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั 
อาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึงมีรายละเอียดและ
ขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี 

 

. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
.  ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสารสิทธิ

พิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที    ปีการศึกษา    จาํนวน  
6  ห้องเรียน  จาํนวนนกัเรียนทงัสิน  297 คน     
 .    กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลยั  อาํเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี  ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที    ปีการศึกษา    จาํนวน  
50  คน ซึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย  ( Simple Random Sampling )  โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

.  ตัวแปรทวีจัิย 
      ตวัแปรทีวจิยัในครังนี ไดแ้ก่ 

2.1  ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

 KWDL 

.   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

1.2.1   ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญั 

ทีสร้างสรรคช์าติไทย 
1.2.2   ความคงทนในการเรียนรู้ 
1.2.3   ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 

 KWDL 
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เนือหาทใีช้ในการทาํวจัิย 
 เนือหาทีนําทดลองนํามาจากรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ส   
สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย  
ประกอบด้วย   เนือหา   เรือง  ได้แก่  )  เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมัยอยุธยาตอนต้น       
(ราชวงศ์อู่ทอง)  2) เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมัยอยุธยากลาง (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)                   
3) เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมยัอยุธยาตอนกลาง (ราชวงศ์สุโขทยั) 4) เรืองประวติัและ
ผลงานบุคคลในสมยัอยุธยาตอนกลาง (ราชวงศป์ราสาททอง)    ) เรืองประวติัและผลงานบุคคลใน
สมยัอยุธยาตอนปลาย  (ราชวงศ์บ้านพลูหลวง)   6) เรือง เรืองประวติัและผลงานบุคคลในสมยั
ธนบุรี  โดยมีโครงสร้างเนือหาของเรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย 
อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที 2 บรรพบุรุษและบุคคลสําคญัของไทยซึงอยู่ในมาตรฐานที ส .  เข้า
ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธาํรงความเป็น
ไทย ดงักล่าวต่อการพฒันาชาติไทยในยุคต่อมา    และตวัชีวดัช่วงชนั  ม. /    ระบุภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรีและอิทธิพลดงักล่าวต่อการพฒันาชาติไทยในยุคต่อมา    
  
ระยะเวลาทใีช้ในการวจัิย 

ระยะเวลาทีใช้ในการวิจยัในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  ดาํเนินการทดลองเป็นเวลา 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ  ชวัโมง รวมทงัหมด  ชวัโมง 

 
รูปแบบการทดลอง 
  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึงผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการ
ทดลองแบบแผนการวิจยัแบบจาํลองการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบหนึงกลุ่มทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน (The One- Group Pretest- Posttest Design) (Tuckman , 1999 : 161, อ้างถึงใน 
มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2551: 143)  ดงัตารางที  4  
 

ตารางที    แบบแผนการวจิยัแบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design 
 

การทดสอบก่อนทดลอง กลุ่มทดลอง การทดสอบหลงัทดลอง 

T  X T2 
 

เมือ T  แทน การทดสอบก่อนทดลอง 

 X  แทน การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 

T2  แทน การทดสอบหลงัทดลอง 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ  

1. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัใน
ประวติัศาสตร์ไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ซึงมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้  ขนัตอนดงันี  
ขนัที  K (What we know) เป็นขนันาํเสนอหัวขอ้เรืองเป้าหมายการเรียนและทบทวนความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือให้ไดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร  ขนัที  W (What we 

want to know) เป็นขนัทีนักเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และแหล่งความรู้   เพือทีจะแสวงหา
คาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนัขนัที D (What we do to find out) เป็นขนัทีนกัเรียนดาํเนินการศึกษา
คน้ควา้หาคาํตอบตามกระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้ ขนัที   L (What we learned) เป็นขนัที
นกัเรียนร่วมกนัและแลกเปลียนสรุปองคค์วามรู้ทีเกิดขึน  ผูว้ิจยัจึงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค  KWDL ไวส้ําหรับสอนจาํนวน  แผน   ใช้เวลา   ชัวโมง ใช้เวลา    ชัวโมงต่อ   
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้  

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ก่อนเรียน  (pretest)  และหลงัเรียน  (posttest)  
เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย   
ตวัเลือก  ฉบบัละ   ขอ้  กาํหนดค่าใหค้ะแนนคือถูกได ้   คะแนน  ผดิได ้   คะแนน      

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL

จาํนวน  ฉบบั เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ระดบั สอบถามใน ดา้นบรรยากาศ
การจดัการเรียนรู้  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้   และด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ 
จาํนวน   ขอ้ 

 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
.  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL เรือง ประวตัิและผลงานของบุคคล

สําคัญในประวตัิศาสตร์ไทย มีขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี  
1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  หลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์
ไทยและการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ซึงมีขนัตอนการการจดัการเรียนรู้ดงันี 

.  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนและทบทวนความรู้เดิมทีเกียวขอ้งและเชือมโยงกบั
เรืองทีเรียน   จดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  เช่น  การดูภาพวาด  หุ่นจาํลองของจริง  
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ภาพยนตร์  แล้วสนทนากับผูเ้รียนถึงเรืองดังกล่าว  ครูอธิบายและแนะนําเทคนิค  KWDL ให้
นกัเรียนทราบวา่ แต่ละตวัอกัษรหมายถึงอะไรและนกัเรียนตอ้งทาํอะไรบา้งระหวา่งเรียน 

.  ขนักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL มี  ขนัตอนดงันี 

2.1 ขนั  K  เป็นขนันาํเสนอหวัขอ้เรืองและทบทวนความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือใหไ้ดข้อ้มูลวา่นกัเรียนรู้อะไร   

2.2 ขนั  W  เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และ
แหล่งความรู้ เพือทีจะแสวงหาคาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนั   

2.3 ขนั  D  เป็นขนัทีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบตาม
กระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้  

2.4 ขนั  L  เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัแลกเปลียนเรียนรู้และสรุป
องคค์วามรู้ทีเกิดขึน 

  .  ขันสรุปผล  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลงานว่าได้ปฏิบัติ
ครบถว้นหรือไม่และใหน้กัเรียนนาํเสนอผงั  KWDL หนา้ชนัเรียน     
  1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ เพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เรือง ประวติัและผลงานของ
บุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  แผน ประกอบดว้ย 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนตน้  (สมเด็จพระรามาธิบดี
ที   (อู่ทอง)  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขุนหลวงพะงวั) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้
สามพระยา))  ใชเ้วลา    ชวัโมง    

  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาตอนกลาง ( )  (สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระรามาธิบดีที   (พระเชษฐาธิราช)  สมเด็จพระไชยราชาธิราช )ใชเ้วลา           

  ชวัโมง 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาตอนกลาง ( )   ( สมเด็จพระ
มหาจกัรพรรดิ  สมเด็จพระศรีสุริโยทยั  สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) ใชเ้วลา    ชวัโมง 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาตอนกลาง ( )   (สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  สมเด็จพระสุพรรณกลัยา  สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม) 
ใชเ้วลา  ชวัโมง 
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  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสําคญัในสมยัอยุธยาตอนปลาย  (สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเพทราชา  สมเด็จพระเจา้อยู่หัวทา้ยสระ  
สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ)  ใชเ้วลา    ชวัโมง 

  แผนการจดัการเรียนรู้ที  บุคคลสําคัญในสมยัธนบุรี  (สมเด็จพระบรมราชาที  
(พระเจา้ตากสินมหาราช)  พระยาพิชยัดาบหัก  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง)  สมเด็จ
เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา))  ใชเ้วลา    ชวัโมง 

 
  โดยกาํหนดเนือหาและจาํนวนชวัโมงในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ดงัตารางที 5 

ตารางที  โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 
แผนที เรือง ตัวชีวดั เวลา (ชัวโมง) 

1 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนตน้ ส .  ม. /   
 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนกลาง ( ) ส .  ม. /   
 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนกลาง ( ) ส .  ม. /   
  บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนกลาง ( ) ส .  ม. /   
 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาตอนปลาย ส .  ม. /   
 บุคคลสาํคญัในสมยัธนบุรี ส .  ม. /   

รวม    
 

 .  นาํเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จากนนัปรับปรุงแกไ้ข
แผนการจดัการเรียนรู้ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   .  นาํแผนการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน ตรวจสอบ คือ ในดา้นหลกัสูตร  
ด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL และด้านการวดัและประเมินผล เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาและความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของเครืองมือโดยกาํหนดเกณฑ์โดยการ
พิจารณาดงันี  
      +  หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 

          หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งและเหมาะสม 

      -   หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 
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  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าตงัแต่ 
.  ขึนไปถือวา่มีความสอดคลอ้งในเกณฑที์ยอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ  
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) เท่ากับ .   ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  (ภาคผนวก ข หน้า  ) โดยผูเ้ชียวชาญได้ให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ รวมทงัปรับเวลาให้
เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้และปรับผงั KWDL ให้มีความเหมาะสมอีกทงัควรเขียนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในแต่ละขนัตอนให้มีความชดัเจนมากขึน  เช่น  ขนันาํเขา้สู่บทเรียนครูควรใหน้กัเรียน
ยกตวัอย่างในสิงทีเกียวขอ้งกบัประวติัและผลงานบุคคลสําคญัในยุคนันๆ  หรือสิงทีเกียวขอ้งกบั
เรืองทีเรียนเพือให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และสนใจ ก่อนจะให้ผูเ้รียนทาํแผนผงั  KWDL โดยให้
ปรับปรุงทุกแผนการแผนการจดัการเรียนรู้เพือใหมี้ความชดัเจนมากยงิขึน 

 .  นําแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL เรือง ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ไปทดลองสอน (Try out) กบั
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  /  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั   อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง  ทีเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ส  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัใน
ประวติัศาสตร์ไทย  จาํนวน  50  คน กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที    ปีการศึกษา  ซึงไม่เคย
เรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL  มาก่อนและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั
ครังนีเพือปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการสุ่ม
แผนการจดัการเรียนรู้ที  และแผนการจดัการเรียนรู้ที    ซึงในแผนการจดัการเรียนรู้ที  นกัเรียน
ยงัไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  KWDL และความหมายของ
ตวัอกัษร KWDL  ผูส้อนตอ้งอธิบายความหมายของแต่ละตวัอกัษร  เช่น  ขนั  K  เป็นขนันาํเสนอ
หวัขอ้เรืองและทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมของนกัเรียนทีเกียวขอ้งกนัเพือให้ไดข้อ้มูลว่า
นักเรียนรู้อะไร  ขนั  W  เป็นขนัทีนักเรียนร่วมกนักาํหนดสิงทีควรรู้และแหล่งความรู้  เพือทีจะ
แสวงหาคาํตอบและได้ข้อมูลเหล่านัน  ขัน  D  เป็นขันทีนักเรียนศึกษาค้นควา้หาคาํตอบตาม
กระบวนการและประเด็นทีกาํหนดไว ้ ขนั  L  เป็นขนัทีนกัเรียนร่วมกนัแลกเปลียนเรียนรู้และสรุป
องคค์วามรู้ทีเกิดขึน  เพือใหผู้เ้รียนสามารถจาํความหมายแต่ละตวัอกัษรไดแ้ละสามารถนาํขอ้มูลไป
ใส่ได้ในตาราง KWDL  ได้ถูกต้อง แก้ไขเวลาการฝึกอิสระของนักเรียนให้มากขึน  ปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนของครู  คือ  ครูต้องคอยกระตุน้ถามคาํถามให้ผูเ้รียนในกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดขึน  และตอ้งทบทวนการสอนด้วยเทคนิค  KWDL  ทุกครังเนืองจากผูเ้รียนไม่เคยชินใน
การสอนด้วยเทคนิค KWDL แผนการจดัการเรียนรู้ที  บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ทาํให้การ
จดัการเรียนรู้ดีขึนตามลาํดับ เนืองจากมีความเขา้ใจถึงวิธีการคน้หาแหล่งเรียนรู้มากขึนกว่าเดิม
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ผูเ้รียนส่วนใหญ่ชอบคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เนตมากกว่าหนังสือเรียน  การจดักิจกรรมเป็นไป
ตามขนัตอนมีความถูกตอ้ง และผูเ้รียนมีการวางแผนการคน้ควา้ขอ้มูลไดร้วดเร็วขึนเพราะผูเ้รียน
สามารถจาํความหมายสัญลกัษณ์ของตวัอกัษร KWDL ได้  แผนการจดัการเรียนรู้ทีสุ่มไปใช้นัน
สามารถดาํเนินการสอนไดต้ามขนัตอนทีกาํหนดไว ้ 

.  นาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัในประวติัศาสตร์ไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ไปใช้เป็นเครืองมือในการวิจยัโดย
ทดลองกบัใชก้บันกัเรียนโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยัชนัมธัยมศึกษาปีที /  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี จาํนวน 50 คน ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 สรุป ขนัตอนในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL เรือง ประวติัและ
ผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทยดงัแผนภาพที    
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
  
 
 
           
           

ขนัตอนที 1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 

ขันตอนที  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั  สาระการเรียนรู้  คาํอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวชิา   หน่วยการเรียนรู้  เพือนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขันตอนที  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL เรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย จาํนวน 6 แผน 

ขันตอนที 4 นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

ขันตอนที 5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน 
ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขันตอนที 6 สุ่มแผนการจดัการเรียนรู้ที    และ  แผนการจดัการเรียนรู้ที    ไปทดลอง
สอน (Try out) กบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  /  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั   อาํเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน 

ขันตอนที  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีไดป้รับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/  โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั    
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 . การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  จาํนวน    ฉบบัมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน
แบบคู่ขนาน  โดยเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  จาํนวน    
ขอ้  อยา่งละ   ฉบบั  กาํหนดการให้ค่าคะแนนคือตอบถูกให้  คะแนน ตอบผดิได ้  คะแนน  โดย
มีขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติั
และผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ดงันี 

 .    ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  วิธีการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  
และหลกัเกณฑ์ให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบและคู่มือ
วดัผลและประเมินผล 

 2.2   วิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์ ในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมของสาระที  ประวติัศาสตร์ เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์
ไทย    

      .    สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยใช้ลําดับขันทางปัญญาใหม่ของบลูม 
(Revised Bloom’s Taxonomy) ให้สอดคล้องกับตวัชีวดั วตัถุประสงค์ และครอบคลุมเนือหาใน
หลักสูตร โดยจดัทาํตารางวิเคราะห์เนือหา และกาํหนดนําหนักเนือหาตามความสําคญั แล้วจึง
กาํหนดจาํนวนขอ้สอบทงัหมดทีตอ้งการใช้จริง และคาํนวณหาจาํนวนขอ้สอบในแต่ละเนือหา แต่
ทงันีตอ้งสร้างไวม้ากกว่าจาํนวนข้อสอบทีใช้จริง เนืองจากขอ้สอบบางข้ออาจไม่ได้คุณภาพดัง
ตารางที 6 
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 ตารางที  ตารางวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน หน่วยที    
เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย 

 

มาตรฐาน / ตวัชีวดั 

พฤตกิรรมทต้ีองการวดั 

รู้ จ
าํ 

เข้า
ใจ 

ปร
ะยุ
กต์

ใช้ 

วเิค
ราะ

ห์ 

ปร
ะเม

นิค่
า

สร้
างส

รรค์
 

รวม
 

ส .  ม. /   ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัสมยัอยุธยาใน
ราชวงศอู์่ทอง  0 1 0 0 0 3 

ส .  ม. /   ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยา
ตอนตน้ในราชวงศสุ์พรรณภูมิ 3 0 0 1 0 0 4 

ส .  ม. /   ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยา
ตอนกลางในสมยัราชวงศสุ์โขทยั    1 1  5 

ส .  ม. /   ประวัติและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยา
ตอนกลางในสมยัราชวงศป์ราสาททอง        

ส .  ม. /   ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัสมยัอยุธยาตอน
ปลายในสมยัราชวงศบ์า้นพลูหลวง 1 1 0 1 1 0 4 

ส .  ม. / ประวติัและผลงานสาํคญัในสมยัธนบุรี 
    2  11 

รวม 12      30 

 
   สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัในประวติัศาสตร์ไทยทีจดัทาํครังนีมี  ฉบบั เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choice)  ตวัเลือก แบบคู่ ขนาน จาํนวน 60 ขอ้ โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้สอบจาํนวน 120 ขอ้ 
เพือสําหรับการเลือกหลงัตรวจสอบหาคุณภาพ เมือตรวจสอบหาคุณภาพของขอ้สอบแลว้  จึงเลือก
นาํไปใช้จริงฉบบัละ  30  ขอ้  ซึงขอ้สอบแต่ละฉบบัมีการวดัระดบัการคิดเท่ากนัทงั  ชุด โดยมี
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เกณฑ์์ การให้้ คะแนนคือ ถ้้ าตอบถูกได้้   คะแนน ถ้้ าตอบผดิ หรือไม่ ตอบหรือตอบ
มากกวา่  ตวัเลือก ได้้   คะแนน ให้้ ตรงตามจุดประสงค์์ การเรียนรู้  
  .   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ทีสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม
ความถูกตอ้งตรงตามเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขซึงอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะว่าควร
ปรับปรุงคาํถามและตวัเลือกให้มีความชดัเจนรวมทงัขอ้สอบควรมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และพฤติกรรมแต่ละดา้นทีกาํหนดไว ้ จดัเรียงตวัเลือกให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบ
การเขียนข้อสอบรวมทังปรับภาษาให้ ถูกต้องและกระชับมากยิงขึน   แล้วปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 .   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัในประวติัศาสตร์ไทย  ทีปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  คน  ในด้านการวดั
และประเมินผล  ด้านเนือหาทางประวติัศาสตร์  และด้านวิธีสอน  เพือตรวจสอบคุณภาพความ
เทียงตรงด้านเนือหา  (Content Validity) แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี 

  +      หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

         หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

   -      หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์อ้นนั 

 ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) มีค่าตงัแต่  
.  ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชียวชาญไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  .  - .   ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งตาํกวา่ 

.  ถือว่าไม่มีคุณภาพในการวิจัยครังนีมีแบบทดสอบทีตาํกว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง .   
จาํนวน  ขอ้ ผูว้ิจยัไดน้าํไปแกป้รับปรุงในดา้นรูปแบบการตงัคาํถาม และปรับตวัเลือกให้มีความ
เหมาะสมกบัคาํถาม  รวมทงัการตงัคาํถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ แลว้นาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบอีกครังเพือความสมบูรณ์ โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องเฉลียเท่ากับ .  ทงั  ฉบับ  
(ภาคผนวก ข หนา้  ) 

2.6   นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย   ทัง    ฉบับ  ฉบับละ    ข้อไปทดลองใช้  (Tryout) เพือ
ตรวจสอบหาคุณภาพเครืองมือกบักบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  จาํนวน 50 คน โรงเรียนสาร
สิทธิพิทยาลยั  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างของทีใชใ้นการวิจยัครังนีเพือหาความยากง่าย(p) โดยใชเ้กณฑ์
ความยากง่ายระหว่าง . - .  ซึงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนได้ค่าความยากง่าย
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ระหว่าง . - .  (ภาคผนวก ค หน้า   - ) และเพือหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยใช้เกณฑ์
อาํนาจจาํแนก .   ขึนไป ซึงแบบทดสอบไดค้่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง . - .   (ภาคผนวก ค 
หน้า   - ) ( มาเรียม    นิลพนัธ์ุ, : - ) ทงันีผูว้ิจยัได้คดัเลือกขอ้สอบให้คงเหลือ
ฉบบัละ    ขอ้ ซึงครอบคลุมตามตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ     

2.7 จากนนันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย  หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของขอ้สอบทงั  ฉบบั โดย
ใชสู้ตรของแบบทดสอบปรนยั โดยการตรวจสอบผลการวดัทีสมาํเสมอและคงทีโดยวิธีการของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน จากสูตร KR-  (อา้งถึงใน มาเรียม นิลพนัธ์ุ, : ) ซึงได้ค่าความเชือมนั
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน  เท่ากบั .  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียนเท่ากบั  .   (ภาคผนวก  ค  หนา้  - ) 

2.8 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    ทีหาค่าความเชือมนัแลว้ทงั
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิก่อนเรียน  (pretest)  จาํนวน    ขอ้  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิหลงั
เรียน  (posttest)  จาํนวน    ขอ้  ทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง   
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              สรุปขนัตอนในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ดงัแผนภาพที 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมฯ และวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน   

ขนัตอนท ี  วเิคราะห์มาตรฐาน/ตวัชีวดั/สาระการเรียนรู้ และวตัถุประสงค ์ในหลกัสูตร
แกนกลางขนัพืนฐาน พุทธศกัราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 

ขนัตอนท ี  สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั วตัถุประสงค ์และ
ครอบคลุมเนือหาในหลกัสูตร จาํนวน  ขอ้ ใชจ้ริง  ขอ้  

ขนัตอนท ี  นาํเสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ให้ผูเ้ชียวชาญ 
จาํนวน  ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  ไปทดลองกบันกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที   ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

ขนัตอนท ี  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) ของ
ขอ้สอบ 

ขนัตอนท ี  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนทีหาค่าความเชือมนัแลว้ ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL               

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL จาํนวน     

1 ฉบบั สอบถามโดยการสัมภาษณ์ดา้นสถานภาพและขอ้มูลทวัไปของนกัเรียน ดา้นบรรยากาศการ
จดัการเรียนรู้   ด้านกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ มี
ขนัตอนในการสร้าง ดงันี 

 .   ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 

.   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL แบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้ 

  ตอนที  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDLประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน  ขอ้ พร้อมดว้ยมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบั คือ 
เห็นดว้ยมากทีสุด  เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด ซึงสอบถามใน 

 ประเด็น คือ  ) ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้   ) ด้านกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ) ด้าน
ประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ช ้ โดยมีค่าระดบัความคิดเห็น   ระดบั  ดงันี   
 

ระดับความคิดเห็น          คะแนน 
   เห็นดว้ยมากทีสุด      
   เห็นดว้ยมาก      4 

   เห็นดว้ยปานกลาง     3 

   เห็นดว้ยนอ้ย       

   เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด       

 

สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าทีวดัได้  ผู ้วิจ ัยได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายดงัตารางที  ดงันี 
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         ตารางที  เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

 

ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 
.  - .  เห็นดว้ยมากทีสุด 
.  - .  เห็นดว้ยมาก   
.  - .  เห็นดว้ยปานกลาง   
.  - .  เห็นดว้ยนอ้ย 
.  - .  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 
  ตอนที   การแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนโดยใชค้าํถามปลายเปิด  ขอ้ 

 3.3  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWDL ทีสร้างขึน ให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ  ความเหมาะสม ความถูกตอ้งตรง
ตามเนือหา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขซึงอาจารยที์ปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรปรับความถูกตอ้ง
และความเหมาะสมของภาษาแต่ละขอ้ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
KWDL 

 .4  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWDL ทีปรับปรุงแก้ไขไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเทียงตรงด้าน 
(Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

โดยใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณาดงันี 

  +  หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

     หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามเป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

  -   หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่เป็นตวัแทนพฤติกรรมนนั 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item Objective Congruence : IOC)  มีค่าตงัแต่ .  
ขึนไปถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ซึงจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ผูเ้ชียวชาญไดเ้ท่ากบั .    แลว้นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค 
KWDL ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ซึงผูเ้ชียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่าข้อ
คาํถามในแต่ละดา้นควรเขียนใหก้ระชบั ปรับเรืองภาษาใหมี้ความเหมาะสมมากยงิขึน 

3.5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
KWDL ทีผา่นเกณฑแ์ลว้ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยัโดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง        
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 โดยสรุป ขันตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัด       
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ดงัแผนภาพที  

 แผนภาพการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  KWDL มีขนัตอนดงันี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขนัตอนท ี1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดั 

การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL        

ขนัตอนท ี  สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเป็นแบบทดสอบ มาตราส่วนประมาณค่า  
 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน  ขอ้ และคาํถามปลายเปิด  ขอ้ 

ขนัตอนท ี  นาํเสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แลว้นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  
ท่าน ตรวจสอบหาค่า IOC แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขนัตอนท ี5 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น  ขนัตอน ดงันี 

 . ขนัก่อนทดลอง เป็นขนัตอนทีผูว้จิยัเตรียมความพร้อม ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี 

1.1 สร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

1.2 ผูว้จิยัทบทวนเกียวกบัวธีิการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

1.3 ให้นักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 

แบบทดสอบคู่ขนานวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เพือวดัความรู้พืนฐานและเก็บผลการทดสอบไป
เปรียบเทียบกบัผลการทดสอบผลสัมฤทธิหลงัเรียน  (Post-test) 

. ขันทดลอง ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย ทีสร้างไว ้ไดด้าํเนินการ
ทดลองโดยใชเ้ครืองมือทีใชใ้นการวจิยัทีเตรียมไว ้ซึงรายละเอียด ดงันี 

2.1 เวลาทีใช้ในการทดลองเป็นเวลา   สัปดาห์  สัปดาห์ละ   ชัวโมง รวม
ทงัหมด   ชวัโมง  

2.2 การจดัช่วงเวลาในการเรียนแต่ละวนั จัดการเรียนการสอนตามเวลาของ      
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามแผนการจดั     
การเรียนรู้ของครู 

2.3 เนือหาทีใช้ทดลองสอน คือ เนือหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั 
เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  

2.4 ดําเนินการทดลองสอน โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้ดําเนินการสอนเอง โดยการจัด        
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีขนัตอนการดาํเนินการ  ขนัตอน ดงันี 

  ขนัที 1 K (What we know) นกัเรียนรู้อะไรอยูบ่า้งแลว้ ในขนัตอนนี ผูอ่้านระดม
ความคิดเกียวกบัเรืองทีอ่านวา่รู้ อะไรอยูบ่า้งแลว้ครูทาํหนา้ทีบนัทึกคาํตอบและช่วยนกัเรียนจดั
หมวดหมู่ของขอ้มูลเหล่านนัช่วยอธิบายความเขา้ใจทีอาจคลาดเคลือนหรือช่วยอธิบายใหช้ดัเจน
ยงิขึน  

  ขนัที 2 W (What we want to know) นกัเรียน ตอ้งการจะรู้อะไร ดว้ยการชีแนะจาก
ครู นกัเรียนจะบอกสิงทีพวกเขาตอ้งการเรียน รู้ไดบ้่อยครังนกัเรียนจะมีคาํถามทียงัไม่ไดต้อบใน
เรืองทีอ่าน หรือนกัเรียนอาจยกหวัขอ้ทียงัไม่ไดถ้กแถลงกนัขึนมา และตอ้งคน้หาจากแหล่งความรู้
อืนเพือทีจะหาคาํตอบและขอ้มูลเหล่านนั 
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  ขนัที 3 D (What we do to find out) นกัเรียนจะตอ้งทาํอะไรบา้งเพือหาคาํตอบ
ตามทีโจทยต์อ้งการหรือสิงทีตนเองตอ้งการรู้  เป็นขนัทีนกัเรียนจะจดกระบวนการทาํงาน และสิงที
พวกเขาไดท้าํไปในการหาคาํตอบ 

  ขนัที 4 L (What we learned) นกัเรียนอ่านในใจและบนัทึกวา่ไดรู้้อะไรบา้ง แลว้
นาํมาเล่าสู่กนัฟังแลว้บนัทึกไวข้นัตอนนีช่วยใหผู้เ้รียนไดข้ดัเกลาและขยายความคิดเห็นทงักระบวน 
การอ่านและกระบวนการเขียน  รวมทงัสรุปความรู้ทีไดจ้ากการเรียนขนัหลงัการทดลอง   

 . ขนัหลังทดลอง   
3.1 ผูว้จิยันาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใชเ้ทคนิค  KWDL ไปสอบถามกบันกัเรียน  
3.2 ผูว้ิจ ัยนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน (posttest)  เรือง 

ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยให้ผูเ้รียนกลุ่มทดลองทดสอบซํา  เพือ
ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนเทียบกบัก่อนเรียน (pretest)  และเมือเวลาผ่านไป    สัปดาห์  หลงั
การทดลองเสร็จสินจึงใช้ขอ้สอบ  (posttest)  กบันกัเรียนกลุ่มทดลองอีกครังหนึงเพือศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย โดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวดัผลผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย  ก่อนและหลงัเรียนทีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL ใช้
การวเิคราะห์เทียบกบัเกณฑ ์คือ ร้อยละ  โดยใชค้่าเฉลีย  ( x )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัจาก
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผ่านไปสองสัปดาห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาวิเคราะห์ 
ดงันีโดยใชค้่าเฉลีย ( x )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis) 
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 .1 การแปลค่าของแบบสอบถามวดัความคิดเห็นมี  ระดับ แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) คือ  เห็นดว้ยมากทีสุด  เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยน้อย  
เห็นดว้ยน้อยทีสุด  แปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกาํหนด
เกณฑร์ะดบัความคิดเห็นตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert, อา้งถึงในพวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2543: 107 )  

สําหรับการให้ค่าความหมายของค่าทีวดัได้  ผู ้วิจ ัยได้กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมายดงัตารางที 8 ดงันี 

 

         ตารางที 8 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 

 

ช่วงคะแนนเฉลยี เกณฑ์การแปลความหมายของค่าความคิดเห็น 
.  - .  เห็นดว้ยมากทีสุด 
.  - .  เห็นดว้ยมาก   
.  - .  เห็นดว้ยปานกลาง   
.  - .  เห็นดว้ยนอ้ย 
.  - .  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 

  .2 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิมเติม หรือการแปลค่าของแบบ
พรรณนาความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ใช้การวิเคราะห์เนือหา 
(Content analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

66 

 

สรุป 
การวจิยัเรือง การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติั

และผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Designs) โดยมีแบบแผนการวิจยั
การทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลงั (The  One - Group  

Pretest - Posttest  Design)โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1 ภาคเรียนที 1 ปี
การศึกษา  2556 โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลยั อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 50  คน  ทีเรียน
รายวชิาประวติัศาสตร์  (ส 102) เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ไทย
โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนนันาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลีย ( x ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test Dependent) ขอ้มูลทีได้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
KWDL คือ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้   ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์
และการนาํไปประยกุตใ์ช ้  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย ( x )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ขอ้มูลทีเป็นขอ้เสนอแนะใชก้ารวเิคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis) สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัไดด้งั
ตารางที  ดงันี   
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ตารางที  9  ตารางสรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

. เพื อ เป รียบ เที ยบผลสัมฤท ธิ
ทางการเรียน  เรือง  ประวัติและ
ผ ล ง าน ข อ ง บุ ค ค ล สํ า คั ญ ที
สร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที     โดยการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

การทดสอบโดยใช้
แบบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียน 

นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที /1 ซึงกําลังศึกษาภาค
เรี ยน ที   ปี ก าร ศึ กษ า 

 โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลัยอําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  

คน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนแบบคู่ขนาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย 
( x ) ค่ า ส่ ว น เ บี ย ง เบ น
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที
แบบ ไม่ เป็ น อิส ระต่ อกัน   
(t-test Dependent) 

. เพื อ เป รียบ เที ยบผลสัมฤท ธิ
ทางการเรียน  เรือง  ประวัติและ
ผ ล ง าน ข อ ง บุ ค ค ล สํ า คั ญ ที
สร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปี ที     โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL 

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

การทดสอบโดยใช้
แบบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนก่อน
และหลงัเรียน 

นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที /1 ซึงกําลังศึกษาภาค
เรี ยน ที   ปี ก าร ศึ กษ า 

 โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลัยอําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน   

คน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ค่ าร้อยละ  ค่ าเฉ ลีย 
( x ) ค่ า ส่ ว น เ บี ย ง เบ น
มาตรฐาน  (S.D.) เที ยบกับ
เกณฑที์กาํหนด 

. เพือศึกษาความคงทนในการ
เรียนรู้  เรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที   โดยการจัดการเรียน รู้ด้วย
เทคนิค  KWDL 

 

การทดสอบหลัง
การทดลองผ่านไป  

  สปัดาห์   
 

นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที /1 ซึงกําลังศึกษาภาค
เรี ยน ที   ปี ก าร ศึ กษ า 

 โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลัยอําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน   

คน 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนแบบคู่ขนาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย
( x )  ค่ า ส่ ว น เ บี ย ง เบ น
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-
test Dependent) 

. เพื อ ศึกษาความคิด เห็นของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   ทีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
KWDL 

การสอบถามความ
คิ ด เห็ น มี ต่ อ ก าร
จัดการเรียน รู้ด้วย
เทคนิค KWDL 

 

นักเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที /1 ซึงกําลังศึกษาภาค
เรี ยน ที   ปี ก าร ศึ กษ า 

 โรงเรียนสารสิทธิ
พิทยาลัยอําเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน  

คน 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนมีต่อการจัดการ
เรี ยน รู้ด้วย เท ค นิ คKWDL

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลีย 
( x ) ค่ า ส่ ว น เ บี ย ง เบ น
มาตรฐาน  (S.D.) และการ
วเิคราะห์เนือหา 
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บทท ี  

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการ
เรียนรู้  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนการ
ดาํเนินการวจิยัเพือตอบคาํถามการวจิยั ดงันี 

ตอนที    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรืองประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL 

ตอนที    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรืองประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDLกบัเกณฑที์กาํหนด 

ตอนที    ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  เรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญั
ทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

ตอนที    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยดว้ยเทคนิค  KWDL 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวิจยั  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัที
สร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  มี
รายละเอียดดงันี 
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ตอนที  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญที
สร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัข้อที 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญทีสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDLของนกัเรียนจาํนวน 

 คน ดงัในรายละเอียดตารางที   
 
ตารางที  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัที
สร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
 
ผลสัมฤทธิทางการ

เรียน 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลยี ( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 50  .  .  -22.53 .  
หลงัเรียน 50  .  .  

 
 จากตารางที  พบวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัที
สร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL (
x = 23.44, S.D. = . ) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ( x = . , S.D. 
= . ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที  
 
ตอนที  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญที
 สร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
 KWDLกบัเกณฑ์ทกีาํหนด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัข้อที  2 ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง 
ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDLเทียบกบัเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัตารางที  

   ส
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ตารางที ผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   เทียบกบัเกณฑ ์

  

 จากตารางที    ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัที
สร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL
พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทยคิดเป็นร้อยละ .  สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ ร้อยละ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ที2 
 

ตอนท ี   ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  เรืองประวตัิและผลงานของบุคคลสําคัญท ี          
สร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามของการวิจยัขอ้ที  3   ความคงทนในการเรียนรู้  เรือง 
ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   โดยการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ผา่นไปแลว้    สัปดาห์และ    สัปดาห์  มีรายละเอียดดงัตารางที 

 

 
 

คะแนนผลสัมฤทธิทาง 
การเรียน เรือง ประวติั
และผลงานของบุคคล
สําคญัทีสร้างสรรคช์าติ
ไทย 

คะแนน
เตม็ 

จาํนวน
นกัเรียน 

คะแนน
เฉลีย
หลงั
เรียน 

( X ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อย
ละ 

เกณฑผ์า่น 

ร้อยละ 70 

ผา่น ไม่
ผา่น 

 50 23.44 1.94 78.13      ส
ำนกัหอ
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 ตารางที    ผลคะแนนวดัความคงทนในการเรียนรู้หลงัจากเรียน  เรือง ประวติัและผลงาน
ของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค  KWDL ผา่นไปแลว้  สัปดาห์ 
 

ผลคะแนนวดัความคงทนในการ
เรียนรู้ 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลยี ( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t p 

คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลัง เรียน  เรือง  ประวัติ และ
ผล ง าน ข อ ง บุ ค ค ล สํ าคัญ ที
สร้างสรรคช์าติไทย 

50  .  .  1.374 .176 

คะแนนความคงทนในการเรียนรู้
ห ลั ง ก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ด้ ว ย
เทคนิค  KWDL  ผ่านไปแล้ว  
สัปดาห์ 

50  .  .  

 

 จากตารางที    พบว่านักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL พบวา่  ความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์
ประวติัศาสตร์ไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที    หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL  
ผ่านไปแล้ว    สัปดาห์มีผลต่างค่าเฉลียของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้เรือง ประวติัและ
ผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยไม่แตกต่างกนัซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้
ที  
 

ตอนท ี  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
 เรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL 

 วเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    จาํนวน    คน  ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีรายละเอียดดงัตารางที  
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 ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL จาํนวน  คน  
 

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ( x ) S.D. ระดับความ
คิดเห็น ลาํดับท ี

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้    
1. นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  .  .  มากทีสุด  
2.นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน .  .  มากทีสุด  
3. นกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที .  .  มาก  

รวม 4.44 0.21 มาก ( ) 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ .  .  มาก  
5. กิจกรรมแต่ละขนัตอนใชเ้วลาเหมาะสม .  .  มากทีสุด  
6. กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถของ
นกัเรียน 

.  .  มากทีสุด  
 

รวม 4.38 0.24 มาก ( ) 
ด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ 
7. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

.  0.52 มาก  

8. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ .  0.56 มาก  
9. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถ
ของตนเอง 

.  0.61 มาก  

10. ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงความ
คิดเห็น 

.  0.64 มากทีสุด  

11. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต
ได ้

.  0.76 มากทีสุด  

รวม 4.44 0.15 มาก ( ) 
ค่าเฉลยีรวมทงั  ด้าน 4.42 0.20 มาก  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
73 

 

 

 จากตารางที ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อ     
การจดัการเรียนรู้เทคนิค  KWDL พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค  
KWDL โดยภาพรวมและรายดา้นนกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก ( x = . , S.D. = . ) ทงันีดา้นทีมี
ค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกตใ์ช ้( x = . , S.D. = . ) รองลงมา คือ 
ด้านบรรยากาศการจดัการเรียนรู้( x = . , S.D.= . ) และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้( x = 

. , S.D. = . ) ตามลาํดบั 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมนกัเรียน
เห็นดว้ยระดบัมาก ( x = . , S.D.= . ) เมือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบวา่ ลาํดบัที  คือการจดั     
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ทาํใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ( x = . , S.D. = 0. ) 
ลาํดบัรองลงมาทาํใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ( x = . , S.D. = 0.  ) และลาํดบั
สุดทา้ย คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDLนกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที ( x = . , S.D. = 0.  ) 

 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดบัมาก( x = 4.44, 
S.D. = 0.21)เมือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี คือกิจกรรมมีความ
ยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถของนักเรียน( x = 4.66, S.D. = 0.66)กิจกรรมแต่ละขนัตอนใช้
เวลาเหมาะสม ( x = .50, S.D. = .86) นกัเรียนมีความสนุกสนานต่อการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 
( x = .  , S.D. = . )กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้( x = .14 , S.D.= 0.90 
) ตามลาํดบั 

 ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ชโ้ดยภาพรวมพบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก (
x = . , S.D. = 0.1 ) เมือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ลาํดบัแรก คือ การจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL ช่วยให้นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได(้ x = 4. 6, S.D. = 0.76)
ลาํดบัรองลงมา  คือ  ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น( x = 4.56, S.D. = 
0. )ลาํดบัทีสาม คือ ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง ( x = 4. , 
S.D. = 0. )  ลาํดบัทีสี  คือช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้  ( x = .  , 
S.D. = 0.  )  และลาํดบัสุดทา้ย คือการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ช่วยพฒันาและส่งเสริม
ใหเ้กิดการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( x = .  , S.D. = .  ) 
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นอกจากนีนกัเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิมเติมของนกัเรียนจากคาํถามปลายเปิดในการตอบ
แบบสอบถามหลงัจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  สรุปไดด้งันี นกัเรียนไดฝึ้กการทาํงาน
ร่วมกนัทาํให้ไดพู้ดคุยแลกเปลียน ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอีกทงัเป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริม
ความคิดวิเคราะห์รวมทงัสร้างความคงทนในการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนมีความจาํทีเป็นระบบ  อีกทงั
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ได้อย่าง
อิสระ มีความสนุกสนานไม่เกิดความเบือหน่ายในวิชาประวติัศาสตร์  นกัเรียนชอบศึกษาผ่านทาง
ภาพยนตร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียวทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย 
 
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



   

บทท ี  

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้  เรือง  ประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL   เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยั 
(Pre – Experimental  Design)  แบบหนึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน  (The One-Shot Case 

Study) โดยมีวตัถุประสงค์  )  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงาน
บุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL  )  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญั
ทีสร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  3)  เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที  เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  
KWDL   )  เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWDL กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2/1  ของโรงเรียนสาร
สิทธิพิทยาลยั อาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทีกาํลังศึกษาในภาคเรียนที    ปีการศึกษา    
จาํนวน  50  คน ซึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานของ
บุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   โดยการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL  )  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด  ตวัเลือก  แบบคู่ขนาน  จาํนวน    ฉบบั  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL จาํนวน  1 

ฉบับ  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  ระดบั จาํนวน  ข้อ เป็นลกัษณะการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้ค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉลีย (x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test 

แบบ Dependent และการวเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis) สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรืองประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที โดยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีผลการวจิยัดงันี 

   . ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย 
ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลงัเรียน ( x = 23.44, S.D. = . ) สูงกวา่ก่อนเรียน ( x  = . , S.D. = . )  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 . ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย 
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 78.13 
สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวคื้อ ร้อยละ  

 . ความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทย ของนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL ผ่านไปแล้ว  
สัปดาห์ มีผลต่างค่าเฉลียของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
สาํคญัในประวติัศาสตร์ไทยไม่แตกต่างกนั  

  . ความคิดเห็นของความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้
เทคนิค KWDL พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL โดย
ภาพรวมและรายด้านนักเรียนเห็นด้วยระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช ้
รองลงมา คือ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามลาํดบั 

นอกจากนีนกัเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิมเติมของนกัเรียนจากคาํถามปลายเปิดในการตอบ
แบบสอบถามหลงัจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  สรุปไดด้งันี นกัเรียนไดฝึ้กการทาํงาน
ร่วมกนัทาํให้ไดพู้ดคุยแลกเปลียน ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอีกทงัเป็นการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริม
ความคิดวิเคราะห์รวมทงัสร้างความคงทนในการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนมีความจาํทีเป็นระบบ  อีกทงั
การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ได้อย่าง
อิสระ มีความสนุกสนานไม่เกิดความเบือหน่ายในวิชาประวติัศาสตร์  นกัเรียนชอบศึกษาผ่านทาง
ภาพยนต์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าอ่านจากหนังสือเพียงอย่างเดียวทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรักและ
ภูมิใจในประวติัศาสตร์ชาติไทย 
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อภิปรายผล 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง
ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดย
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลของการวจิยัไดด้งันี 

 . ผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัที
สร้างสรรคช์าติไทย ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัขอ้ที    ทงันีอาจเป็นเพราะ
แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL  ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพ  เนืองจากผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้และดาํเนินการสร้างอย่างเป็นระบบขนัตอน  คือ  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐานพุทธศักราช    พ.ศ.   ของโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย  วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวข้อง  การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  ความเขา้ใจทีคงทน  กาํหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้  กาํหนดเนือหาและขนัตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  สือการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  และ
การวดัและประเมินผลให้มีความสัมพนัธ์สอดคล้องในหัวข้อของแผนการจดัการเรียนรู้  และ
จัดเรียงเนือหาจากง่ายไปยาก   จากนันนําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  แลว้นาํไปปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํ  โดยปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้มีความ
ครอบคลุมสาระเนือหาสาระการเรียนรู้ นอกจากนนัไดด้าํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนทีผูว้ิจยั
ไดส้ังเคราะห์ขึนซึงการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  KWDL  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนเรียนคิดอยา่งเป็น
ลาํดบัขนัตอน รู้จกัหน้าที  มีความรับผิดชอบเพือให้งานของตนเองประสบผลสําเร็จแลกเปลียน
เรียนรู้ระหวา่งกนั  เทคนิค KWDL มีขนัตอนการเรียนการสอน  ขนัตอนดงันี ขนัที   K (What we 

know) นกัเรียนรู้อะไรอยูบ่า้งแลว้ ในขนัตอนนี ผูเ้รียนระดมความคิดเกียวกบัเรืองทีเรียนว่ารู้อะไร
อยูบ่า้งแลว้ครูทาํหน้าทีบนัทึกคาํตอบและช่วยนกัเรียนจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลเหล่านนัช่วยอธิบาย
ความเขา้ใจทีอาจคลาดเคลือนหรือช่วยอธิบายให้ชดัเจนยิงขึน ขนัที  W (What we want to know) 

นักเรียนต้องการจะรู้อะไร  ด้วยการชีแนะจากครูนักเรียนจะบอกสิงทีพวกเขาตอ้งการเรียนรู้ได ้ 
บ่อยครังนกัเรียนจะมีคาํถามทียงัไม่ไดต้อบในเรืองทีอ่าน หรือ  นกัเรียนอาจยกหวัขอ้ทียงัไม่ไดถ้ก
แถลงกนัขึนมา และตอ้งคน้หาจากแหล่งความรู้อืน เพือทีจะหาคาํตอบและขอ้มูลเหล่านนั  ขนัที  D 

(What we do to find out) นักเรียนจะต้องทาํอะไรบ้างเพือหาคาํตอบตามทีสิงทีตนเองต้องการรู้   
เป็นขนัทีนกัเรียนจะจดกระบวนการทาํงาน  และสิงทีพวกเขาไดท้าํไปในการหาคาํตอบ  ซึงครูจะ
คอยแนะนาํช่วยเหลือแต่ละกลุ่มให้ถูกตอ้งชดัเจนยิงขึน  ขนัที   L (What we learned) นกัเรียนอ่าน
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ในใจและบนัทึกวา่ไดรู้้อะไรบา้ง แลว้นาํมาเล่าสู่กนัฟัง แลว้บนัทึกไว ้  ขนัตอนนีช่วยให้ผูเ้รียนได้
ขดัเกลาและขยายความคิดเห็นทงักระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน  รวมทงัสรุปความรู้ทีได้
จากการเรียน  ซึงในแต่ละขนัตอนครูจะคอยแนะนาํช่วยเหลือแต่ละกลุ่มและร่วมกนัสรุปความรู้จาก
การนาํเสนอของกลุ่มต่างๆ  ซึงทาํใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก  สามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ดซึ้ง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ  สลาวิน (Salavin, อา้งถึงใน  วชัรา  เล่าเรียนดี  : 1) และ จอยซ์
และเวลล์   ( Joyce and  Weil , ) ทีว่าการสอนแบบร่วมมือกนั  คือ  การจดัการเรียนการสอน
โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆละ  -   คน  โดยเพือนในกลุ่มจะคอยช่วยเหลือร่วมมือกนัปฏิบติั
กิจกรรมกลุ่มจนสําเร็จ  ซึงช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตวัเอง  นอกจากนียงัช่วยพฒันาผูเ้รียนด้านสติปัญญาอีกด้วยรวมทงัช่วยให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  ซึงตรงกบังานวจิยัของวีระศกัดิ  เลิศโสภา ( : บทคดัยอ่)  ไดท้าํ
การวิจยัเรือง  ผลการใชเ้ทคนิคการสอน  KWDL  ทีมีผลสัมฤทธิในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที    ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนทีเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามปกติ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .   
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ   นิรันด์  แสงกุหลาบ  ( : บทคดัย่อ)  ได้ทาํการวิจยัเรือง  การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองโจทยปั์ญหาทศนิยมและร้อยละของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    
ทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL และตามแนว  สสวท.  ผลการวิจยัพบว่าผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนด้วยเทคนิคการสอน  KWDL สูงกว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนทีจดัการเรียนรู้ตามแนว 
สสวท. แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .    
 . ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัที
สร้างสรรค์ชาติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย
คิดเป็นร้อยละ .  สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวคื้อ ร้อยละ  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้
ที 2 ทังนีเนืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL  ในแผนการจัดการเรียนรู้ที    และ
แผนการจดัการเรียนรู้ที    ผูเ้รียนอาจเกิดความสับสนขนัตอนของเทคนิคนีวา่ความหมายของอกัษร
แต่ละตวัหมายความว่าอยา่งไรและตอ้งทาํอะไรบา้งในแต่ละขนั  ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาโดยการอธิบาย
ให้ผูเ้รียนฟังอีกครังซึงทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากยิงขึนและมีความสนุกสนานในการทาํกิจกรรมได้
อยา่งเป็นลาํดบัของขนัตอนของเทคนิค  KWDL  ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเขา้ใจในเนือหาประวติั
และผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยเห็นได้จาก เมือผูว้ิจยัเปิดคลิปวิดีโอให้ชมผูเ้รียน
สามารถวิเคราะห์ว่าภาพยนต์นนัเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์และบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์อย่างไร 
เป็นตน้ ผูว้จิยัไดจ้ดัการเรียนรู้และนกัเรียนไดฝึ้กตามลาํดบัขนัตอนดงันี 
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 ขนั  “K”  เป็นขนัทีผูว้จิยัซักถามและให้นกัเรียนระดมความคิดและทบทวนความรู้เดิมวา่ผู ้
เรียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง  จากหวัขอ้เรืองทีผูว้ิจยักาํหนดให้เพือเชือมโยงกบัความรู้ใหม่ทีจะเรียน  ซึง
ผูว้ิจยักระตุน้นกัเรียนโดยการใช้คาํถามนาํในประเด็นทีเกียวขอ้ง  ขนั  “W”  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนช่วย
คิดคาํถามวา่ตอ้งการรู้อะไรบา้งจากหัวขอ้เรืองทีร่วมกนักาํหนดโดยให้นกัเรียนระบุสิงทีควรรู้และ
แหล่งความรู้   เพือทีจะแสวงหาคาํตอบและไดข้อ้มูลเหล่านนั  ถา้กลุ่มไหนคิดคาํถามไม่ไดผู้ว้ิจยั
คอยเสริมแรงให้กาํลงัใจและให้คาํปรึกษา  แลว้จดบนัทึกคาํถามทีผูเ้รียนอยากรู้เพิมเติมลงในตาราง  
ขนั  “D”  ผูว้ิจยัให้นักเรียนดําเนินการศึกษาค้นควา้หาคาํตอบตามกระบวนการและประเด็นที
กาํหนดไว  ้ โดยผูว้ิจยัคอยให้คาํแนะนําแก่นักเรียนในการค้นควา้หาคาํตอบทงัในหนังสือหรือ
อินเตอร์เนต  ขนั  “L”  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนร่วมกนัและแลกเปลียนสรุปองคค์วามรู้ทีเกิดขึนตามหวัขอ้
ทีกาํหนดใหแ้ลว้บนัทึกลงในตารางหลงัจากนนัครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปใจความสาํคญัของเรือง  
ซึงสอดคลอ้งกบั  โอเกิล ( Ogle,1986 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, : 149 )  เทคนิค KWDL เป็น
เทคนิคทีช่วยตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนได้ และจดัระบบขอ้มูลเพือดึงความรู้เดิมมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทงักระบวนการทาํความเขา้ใจตนเอง  การวางแผน การตงัจุดมุ่งหมาย 
การตรวจสอบความเขา้ใจในตนเอง นอกจากนียงัสามารถใชก้บันกัเรียนในทุกรายวชิาของหลกัสูตร 
เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นตน้  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จึงทาํให้
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ   ซึงสอดคลอ้งกบั   
โดยมีผลการวจิยัทงัในประเทศและต่างประเทศทีสนบัสนุน  ผลการวิจยัทงัในประเทศ เช่น นาํทิพย ์ 
ชังเกตุ ( :บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจยัเรือง  การพัฒนาโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที    โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD  กบั  KWDL ผลการวิจยัพบวา่ 
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเทคนิค  STAD  

กับ  KWDL  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลียร้อยละ .91 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ที
กาํหนดไวร้้อยละ  ของคะแนนเต็ม ส่วนผลการวิจยัต่างประเทศ  เช่น อลัเบิร์ด  (Albert  1996: 

abstract ,อา้งถึงใน  นิรันดร์  แสงกุหลาบ, : ) ไดท้าํการวิจยัเรืองการศึกษารายกรณีสําหรับ
ความซบัซ้อนของการเรียนการสอนการแกปั้ญหาผลของกลยุทธ์พฤติกรรมกระบวนการเขียนทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด    จาํนวน    ด้วยเทคนิค  KWDL  ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนใน
กลุ่มทดลองมีการพฒันาความเขา้ใจและพฤติกรรมในการแก้โจทยปั์ญหาสูงกว่านักเรียนในกลุ่ม
ควบคุม  

 . ความคงทนในการเรียนรู้  เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติ
ไทย ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWDL ผ่านไปแล้ว  
สัปดาห์ มีผลต่างค่าเฉลียของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานของบุคคล
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สาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 3 ทงันีเนืองจาก 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม  มี
โอกาสเรียนรู้ร่วมกนัและช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ทาํให้นกัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนและจาํ
ไดน้านกวา่ทีจะเรียนรู้โดยครูเป็นผูบ้อก อีกทงัเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้นกัเรียน
ตงัจุดประสงคใ์นการอ่านและวิเคราะห์บุคคลสําคญัทีครูยกตวัอยา่งมาให้วา่นกัเรียนทราบประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัทีครูยกตวัอย่างมาให้มากน้อยเพียงใดโดยให้นักเรียนบอกสิงทีรู้อยู่
ก่อนแล้ว  (K)  และสิงทีต้องการเรียนรู้เพิมเติม (W) บอกแหล่งข้อมูลหรือแหล่งการเรียนรู้ทีจะ
คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากหวัขอ้ทีครูกาํหนดให้ซึงขอ้มูลทีนกัเรียนคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ส่วน
ใหญ่จะเป็นภาพยนต ์เช่น  สมเด็จพระสุริโยทยั  สมเด็จพระนเรศวร  บางระจนั  นกัเรียนจะให้ความ
สนใจมากเห็นไดจ้ากก่อนทีผูเ้รียนจะชมภาพยนต์ผูเ้รียนจะไม่สามารถเรียงลาํดบัราชวงศ์ในสมยั
อยุธยาได ้ แต่เมือชมภาพยนตร์พระสุริโยทยั (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)  สมเด็จพระนเรศวร  (ราชวงศ์
สุโขทยั)  บางระจนั  (ราชวงศ์บา้นพลูหลวง)  นกัเรียนสามารถเรียงลาํดบัราชวงศ์ในสมยัอยุธยาได้
อย่างถูกตอ้งทงั   ราชวงศ์  นอกจากนีผูเ้รียนยงัสามารถจาํพระนามของพระมหากษตัริยพ์ระองค์
สําคญัของอาณาจกัรอยุธยาได้  (D)  ซึงในแผนการจดัการเรียนรู้ที   แผนการจดัการเรียนรู้ที    
และแผนการจดัการเรียนรู้ที    ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมคลิปวีดีโอไวส้ําหรับผูเ้รียนศึกษาดว้ย จากกิจกรรม
ในขนัตน้ทาํใหผู้เ้รียนสามารถสรุปองคค์วามรู้และสามารถนาํเสนอหนา้ชนัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็น
ลาํดบัขนัตอนและเป็นระบบ (L) โดยทีผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้และให้นักเรียนได้ฝึกฝนตามลาํดบั
ขนัตอน  และหลงัจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม  
โดยมีการคละความสามารถเป็น  เก่ง  ปานกลาง  อ่อนโดยนกัเรียนเก่งไดมี้โอกาสช่วยเหลือซึงกนั
และกนัภายในกลุ่มคนทีเรียนช้าสามารถเรียนไดท้นั  ทาํให้นกัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้
และจําได้นานกว่าทีครูบอก  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีมีกรอบปฏิบัติอย่างมีขันตอน
ตามลาํดบั  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนตงัเป้าหมายในการศึกษาในแต่ละเรือง  ซึง
การเรียนรู้ในลาํดบัชันตาํกว่าจะเป็นพืนฐานให้เรียนรู้ขึนเป็นลาํดบัไปนักเรียนตอ้งมีความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนก่อนทีจะเรียนรู้  ซึงเอนกกุล  กรีแสง ( : 98 – 109  อา้งถึงใน  
สุวรรณา  ดวงสวสัดิ , : )  ไดเ้สนอแนะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีช่วยให้นกัศึกษา
เกิดความคงทนในการเรียนรู้  คือ  การจดับทเรียนอย่างมีความหมายและเป็นระบบ  มีขนัตอนที
ชดัเจน  โดยเฉพาะขนั  K  ทีระบุสิงทีนกัเรียนรู้มาก่อนซึงเป็นการทบทวนประสบการณ์หรือความรู้
เดิมของนกัเรียน  เพือให้ผูเ้รียนสามารถเชือมโยงกบัเรืองใหม่ทีกาํลงัจะเรียนได ้ เพือนาํไปสู่การ
ค้นพบความรู้  ข้อสรุป  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  สุรางค์  โค้วตระกูลและสมศกัดิ  ภู่วิภา
ดาวรรธ์   (  :  ,อา้งถึงใน  สุวรรณา  ดวงสวสัดิ,  : )  ทีกล่าววา่  การช่วยให้ผูเ้รียนนาํ
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ขอ้มูลใหม่ทีไดม้าผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลและความรู้เดิม  อนัจะช่วยให้ผูเ้รียนจดจาํ  ระลึก  และ
วเิคราะห์ความรู้ของตนไดอ้ยา่งเป็นระบบ  รวมทงัในการเรียนรู้ถา้ผูเ้รียนพยามยามหาความสัมพนัธ์
ของสิงทีตอ้งเรียนรู้ใหม่ๆ  กบัสิงเรียนรู้ในอดีตทีเก็บไวใ้นความจาํระยะยาวก็จะจาํไดดี้ขึน  ช่วยให้
ผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ไดดี้ขึน  ทาํนองเดียวกนัตามหลกั"ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ  (Two 

process theory of memory)  อคินสัน  และ  ชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin, 1968 อา้งถึงในชัยพร  

วิชชาวุธ,2525: 271-296)  กล่าวคือ  เมือนักศึกษาได้เรียนรู้ทกัษะต่างๆอย่างเพียงพอแล้วพยายาม
ตีความหมาย  สร้างความเข้าใจให้กับตนเอง  ก็จะเก็บความทรงจาํนันไว  ้เมือได้รับการรือฟืน  
ทบทวนขึนมา  ก็สามารถจาํหรือระลึกได้ในสิงทีเรียนรู้มาแล้ว หลงัจากผ่านมาในช่วงระยะเวลา
หนึงและสามารถนาํประสบการณ์เดิมมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ไดห้รือเรียกวา่ ความคงทน
ในการจาํ  ทงันีเนืองจากหลงัจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL แลว้นกัเรียนเกิดความคงทน
ในการเรียนรู้เรือง ประวติัและผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยเห็นได้จากหลงัจาก
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ผา่นไปแลว้  สัปดาห์ มีผลต่างค่าเฉลียของคะแนนความคงทน
ในการเรียนรู้ทีไม่แตกต่างกนั แสดงวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยเทคนิค  KWDL เป็นเทคนิคทีเน้น
ให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ได้อย่างหลากหลายตามขนัตอนทีกาํหนด และสามารถหาวิธีการ
แกปั้ญหาทีดีทีสุดพร้อมให้เหตุผลประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในเนือหาและจดจาํ
ได้ทําให้คะแนนไม่แตกต่างกัน  รวมทังผู ้เรียนสามารถทํางานร่วมกับผู ้อืนได้อย่างมีความ
ประสิทธิภาพ รู้จกัหนา้ที ความรับผิดชอบเพือให้กลุ่มของตนเองประสบผลสําเร็จ  นอกจากนนัการ
จดัการเรียนรู้โดยเทคนิค  KWDL นียงัสามารถสร้างความคงทนในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนอีกดว้ย 

 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL พบวา่นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWDL ในดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้  ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้
และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านนักเรียนเห็นด้วยระดับมาก  ทงันี
เนืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้สึกและความสุขในการ
เรียน ศึกษาหาความรู้โดยอิสระ นกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่มปฏิสัมพนัธ์กนั ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นที
หลากหลาย แปลกใหม่รวมทงัยงัส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ และสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บ
จากการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ซึงความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ การจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWDL สามารถอภิปรายผลเป็นรายขอ้ไดด้งันี 

  4.1 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนเห็นด้วยระดับมาก คือ 
นกัเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน มีความสนิทสนมคุน้เคยกบัเพือนมากขึน และนกัเรียนรู้สึก 
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ว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมน่าสนใจไม่น่าเบือ ทงันีเนืองจากการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด วิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างหลากหลายตาม
ขนัตอนทีกาํหนด และสามารถหาวธีิการแกปั้ญหาทีดีทีสุดพร้อมให้เหตุผลประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน 
รวมทงัผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความประสิทธิภาพ รู้จกัหนา้ที ความรับผดิชอบ
เพือให้กลุ่มของตนเองประสบผลสําเร็จได้ศึกษาคน้ควา้และกาํหนดแหล่งเรียนรู้ได้อย่างอิสระ 
นกัเรียนไม่รู้สึกเคร่งเครียดกบัวิชาประวติัศาสตร์  ทาํให้จาํเนือหาในวิชาประวติัศาสตร์ได ้ ซึงช่วย
สร้างความคงทนในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ตามมาด้วย สอดคล้องกบัแนวคิดของ อาคิสันและชิฟฟริน (Atkinson 

and Shiffrin ,1968 อา้งอึงในชยัพร  วิชชาวุธ. 2520: 71 - 72) ไดก้ล่าวว่า   สิงสําคญัทีจะช่วยให้เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้สรุปไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ประการแรกไดแ้ก่ ลกัษณะของความต่อเนือง
หรือความสัมพนัธ์กนัของประสบการณ์ทีจะทาํให้ เกิดการเรียนรู้ ประการทีสอง ไดแ้ก่ การทบทวน
สิงทีเรียนรู้ไปแลว้อยูเ่สมอจะช่วยใหเ้กิดความจาํถาวรมากยงิขึน และถา้ไดท้บทวนอยูเ่สมอแลว้ช่วง
ระยะเวลาทีความจาํระยะสันจะฝังตวักลายเป็นความจาํระยะยาว หรือความคงทนในการจาํ 
  4.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  พบวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก คือ นกัเรียน
ชอบตอบคาํถามของครู คิดสิงแปลก ๆใหม่ กล้าแสดงออกชอบ นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่มและ
ช่วยกนัทาํงานกลุ่มให้เสร็จตามเวลา ทงันีเนืองจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL มีการระดม
สมองซึงนักเรียนจะไดช่้วยกนัคิดตอบคาํถามและทบทวนความรู้เดิมในเรืองทีเรียน  ในขนั  “K”  
โดยครูเป็นผูใ้ช้คาํถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดในทุกขนัตอนของการศึกษา  มีการแลกเปลียน
ความรู้ระหวา่งครูกบันกัเรียนในประเด็นหรือแหล่งเรียนรู้ ในขนั  “W”   และวิธีการคน้หาคาํตอบ
จากแหล่งเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้ในขนั  “D”  และสรุปองคค์วามรู้ทีไดจ้ากการศึกษาในขนั  “L”  ซึงทาํ
ใหผู้เ้รียนมีความจาํทีเป็นระบบ  สามารถคิดวเิคราะห์ในเรืองราวทีศึกษาอยา่งเป็นขนัตอนและภูมิใจ
ในการนาํเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง  สอดคล้องกบักลยุทธ์ทีครูสามารถใช้ส่งเสริมการพฒันา
ความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนของกาเย ่ (Gagne,1974 อา้งถึงใน สุพรรณ ประศรี 2536: 64)   
ทีวา่การทีจะจาํสิงทีเคยเรียนมากหรือนอ้ยเพียงใด  ขึนอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ อธิบายขนัตอนการ
เรียนรู้และการจาํดงันี ) การจูงใจ  (Motivation Phase)  เป็นการชกัจูงใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ )
การทาํความเขา้ใจ  (Apprehending Phase)  เป็นขนัทีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจสถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า 

) การเรียนรู้ปรุงแต่งรับรู้สิงทีเรียนรู้ไวใ้นความจาํ  (Acquisition Phase)  ขนันีมีการเปลียนแปลง
เกิดเป็นความสามารถอย่างใหม่ขึน   )  ความสามารถในการสะสมสิงเร้าเก็บไวใ้นความจํา  
(Retention Phase)  ขนันีเป็นการนําสิงทีเรียนไปเก็บไวใ้นส่วนของความจาํเป็นช่วงเวลาหนึง  ) 
การรือฟืน  (Recall Phase)  ขนันีเป็นขนัระลึกสิงทีเรียนไปแลว้และเก็บเอาไวอ้อกมาใชใ้นลกัษณะ
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ของการกระทาํทีสังเกตได ้ ) การสรุปหลกัการ  (Generalization Phase)  ขนันีเป็นความสามารถใช้
สิงทีเรียนรู้มาแลว้ไปประยุกต์กบัสิงเร้าใหม่ทีประสบ  ) การลงมือปฏิบติั  (Performance  Phase)  
เป็นการแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรียนรู้และ  ) การสร้างผลยอ้นกลบั  (Feed – Back  

Phase)  ขนันีให้ผูเ้รียนรับทราบผลการเรียนรู้ จากกระบวนการเรียนรู้และการจาํนีจะเห็นไดว้า่  หาก
จดัไดค้รบตามกระบวนการยอ่มส่งผลต่อผูเ้รียนเกิดการจาํสิงทีเรียนรู้ไปแลว้นนัได ้ ขนัสําคญัทีสุด
และส่งผลต่อการจาํทีเพิมขึนหรือลดลงหรือจาํไม่ไดเ้ลยคือ  ขนัทาํความเขา้ใจและขนัการเรียนรู้  
(ชยัพร  วชิชาวธุ, : )   
  4.3 ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยุกต์ใช้  พบว่า นักเรียนเห็นดว้ยระดบัมาก 
คือ นกัเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิในในบรรพบุรุษไทย  และนาํคุณธรรมทีไดศึ้กษาจากประวติัและ
ผลงานบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ ทังนีเนืองจากปัจจุบัน
เด็กไทยส่วนใหญ่มองวา่วชิาประวติัศาสตร์เป็นวชิาทีตอ้งท่องจาํเพียงอยา่งเดียวไม่น่าสนใจทาํใหไ้ม่
ใส่ใจในการเรียนวิชาประวติัศาสตร์เท่าทีควร  และทีสําคัญวิชาประวติัศาสตร์ช่วยให้เข้าใจ
เหตุการณ์ในปัจจุบนัวา่เกิดขึนไดอ้ยา่งไร  เขา้ใจภูมิหลงัความเป็นมาของปัญหาต่างๆ  ทาํให้หาแนว
ทางการแก้ไข  และป้องกันสิงทีไม่พึงประสงค์ทีอาจเกิดขึนการศึกษาประวติัศาสตร์ยงัช่วย
เสริมสร้างการมองเห็นปัญหาทุกชนิดของมนุษยอ์ย่างฉลาดและมีเหตุผล  ทาํให้เกิดพฒันาการ
ทางดา้นปัญญา  โดยอาศยัความมีเหตุผล  ความยุติธรรม  ความอดทน  มีระเบียบ  ช่างสังเกต  ความ
ละเอียดรอบคอบ (นาตยา  ภทัรแสงไทย , 2525: 5)  ส่งผลให้ผูศึ้กษาประวติัศาสตร์เป็นบุคคลมี   
ไหวพริบ  ทนัคน  ทนัเหตุการณ์  และทนัสมยั  รวมทงัการศึกษาประวติัศาสตร์  อนัเป็นรากฐาน
นาํไปสู่การฝึกนิสัย  เจตคติ  ค่านิยมทีดีและถูกตอ้งในชีวิต  มีวิจารณญาณ  กลา้วิจารณ์ในแนวทาง
ริเริมสร้างสรรค์  การแสดงออกในทางทีถูกและมีเหตุผล  ตลอดจนการเป็นคนทีมีระเบียบวินัย  
รอบคอบ  รู้จกัขนัตอนของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  การศึกษาประวติัศาสตร์เป็นสิงทีจะทาํ
ให้เกิดความภาคภูมิใจ  และรักชาติบา้นเมืองทาํให้เห็นความมานะพยายามของบรรพบุรุษไทย จาก
การสังเกตพฤติกรรมขณะทาํกิจกรรมและการตอบคาํถามของนักเรียน ถึงการนาํคุณธรรมบุคคล
สําคญัทางประวติัศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั นกัเรียนได้เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น  ความ
เสียสละ  ความซือสัตยสุ์จริต  ความอดทนอดกลนั เป็นตน้ นอกจากนียงัพิจารณาจากกระบวนการ
เรียนของนักเรียนทีจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ซึงให้นักเรียนกาํหนดแหล่งเรียนรู้และสิงที
อยากรู้ขึนเอง และได้ผ่านการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL แลว้นันแสดงให้เห็นว่า นักเรียน
สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดแ้ละความคงทนในการเรียนรู้สามารถพฒันาให้
เพิมขึนไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
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ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเรือง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติั
และผลงานของบุคคลสําคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปแนวคิดและขอ้เสนอแนะเกียวกบัประเด็นต่อไปนี 
คือ ขอ้เสนอแนะทวัไป และขอ้เสนอแนะเพือการวจิยัครังต่อไป 

ข้อเสนอแนะทวัไป 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน แต่จากการวิจยัพบวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ในแผนการจดัการเรียนรู้ที  –   
ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมให้เสร็จภายในชัวโมงเรียนตามทีกําหนดเนืองจากบุคคลสําคัญที
กาํหนดให้มีมากเกินไปบางกลุ่มทาํกิจกรรมเสร็จไม่พร้อมกนัจึงทาํให้เวลาล่าช้าออกไปดงันันครู
ควรปรับเนือหาให้เหมาะสมเพือให้นกัเรียนสามารถหาขอ้สรุปและทาํกิจกรรมเสร็จภายในเวลาที
กาํหนด 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ ขนัตอนของการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทีกาํหนดไวซึ้ง
ขอ้มูลของนักเรียนแต่ละกลุ่มนันนกัเรียนส่วนใหญ่จะใช้แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตซึงสะดวก
และรวดเร็วหากต้องการจดักิจกรรมในแต่ละหน่วยให้เสร็จสินภายในเวลา  ชัวโมงเรียนนัน
ครูผูส้อนควรนาํนกัเรียนไปเรียนรู้ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนซึงจะสะดวกกวา่การ
ใชห้้องเรียนปกติ สาํหรับในการจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชใ้นขนัตอนนี นอกจากการใชแ้หล่ง
เรียนรู้โดยการหาขอ้มูล ทางอินเทอร์เน็ตแล้วผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมรายชือหนังสือทีเกียวขอ้ง
รวมทงัเตรียมหนงัสือทีเป็นแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้จดัเตรียมไวล่้วงหน้า รวมทงัไดใ้ห้นกัเรียน
ไดช่้วยเตรียมไวเ้พือประกอบการเรียนรู้กบัสือทางอินเทอร์เน็ตทาํให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปตาม 
วตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้รวมทงัขอ้มูลทีไดน้นัมีความน่าเชือถือมากขึน   
ข้อเสนอแนะเพือการวจัิยครังต่อไป      
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไปสําหรับผูที้สนใจดว้ยการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL มีการศึกษาเพิมเติมและทาํการวจิยัในประเด็นต่อไปนี   

 1.   ควรนาํการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL ไปใช้ทดลองกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 
ๆ  ที มี เนือหาสาระในการเรียน รู้ทีต้องอาศัยการจํา  เช่น  กลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ เพือพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนใหสู้งขึน 

2.  ควรมีการศึกษาวิจยัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL เพือพฒันาทกัษะการทาํงาน
เป็นทีมและความคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ใน
สาระอืน เช่น สาระประวติัศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
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รายชือผูเ้ชียวชาญ 
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รายชือผู้เชียวชาญ 
 
รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสือการเรียนรู้และความสอดคล้องของเครืองมือทใีช้ใน
การวจัิย 
 
 

ผ.ศ.ดร. ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ อาจารยป์ระจาํภาควชิาพืนฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

 
อาจารยศ์ศิพชัร  จาํปา  อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
     สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 
 

อาจารยเ์พญ็พนอ  พว่งแพ  อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
     สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 
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การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
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การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
 
 . แผนการจดัการเรียนรู้  เรือง  ประวติัและผลงานของบุคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย
โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 
  .  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 . แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 
  .  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
  .  ความยากง่าย 
  .  อาํนาจจาํแนก 
  .  ความเชือมนั  
 . แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเทคนิค  
KWDL 
  .  ความเทียงตรงเชิงเนือหา 
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ตารางที 14 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนต้นโดยการ
 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ 
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนท ี1 คนท2ี คนท3ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนต้น 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ +  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
3. ส าระก าร เรี ยน รู้ทํ า ให้ เกิ ด ก าร เรี ยน รู้ ต าม
จุดประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+   +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  
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ตารางที 14 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัอยธุยาตอนตน้โดย ก าร
 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC 

คนที1 คนที2 คนที3 
แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนต้น (ต่อ) 

สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+  +  +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) (ต่อ) 
สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+  +  +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ   
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) (ต่อ) 
สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+   +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+  +  +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ   
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนกลาง  ( )  โดย
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง ( ) (ต่อ) 
สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+  +  +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนปลายโดยการ
 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ   
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนท3ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัอยุธยาตอนปลายโดยการ
 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ)   
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย (ต่อ) 
สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+   +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัธนบุรีโดยการจดัการเรียนรู้
 ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ   
  

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยธนบุรี 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
และมีความสัมพนัธ์กนั 

+  +  +  .  .  

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีลําดับ
ขนัตอนเป็นระบบ 

+  +  +  .  .  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัชีวดั 

+  +  +  .  .  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถวดั
พฤติกรรมการเรียนรู้ได ้ +  +  +  .  .  

สาระการเรียนรู้ 
1. สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบันกัเรียน +  +  +  .  .  
กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีลาํดบัขนัตอน
ทีชดัเจนและสัมพนัธ์ต่อเนืองกนั 

+  +  +  .  .  

3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 ค่าความตรงเชิงเนือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้  
 ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมยัธนบุรีโดยการจดัการเรียนรู้
 ดว้ยเทคนิค  KWDL  ของผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ)   
 

รายการประเมิน ผู้เชียวชาญ 
∑R IOC คนที1 คนที2 คนที3 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยธนบุรี (ต่อ) 
สือการเรียนรู้ 
1. สือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. สือการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนือหาชดัเจนมากขึน 

+   +  .  .  

3. สื อก าร เรียน รู้ มี คว าม เห ม าะสมกับ ว ัยแล ะ
ความสามารถของนกัเรียน 

+  +  +  .  .  

การวดัและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

2. เครืองมือทีใช้วดัและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัสาระการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

3. การวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินทีชดัเจน 

+  +  +  .  .  

 
ตารางที 20 ค่าเฉลียความความสอดคล้องทีได้จากการประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
     องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  เรืองประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้าง      
     สรรคช์าติไทยโดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL จากผูเ้ชียวชาญจาํนวน     คน 

  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที 

      
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

ตารางที 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
     เรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย 
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 0 +1 +2 0.67 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +3 1 
6 +1 +1 +1 +3 1 
7 +1 +1  +2 0.67 
8 +1 +1 +1 +3 1 
9 +1 +1 +1 +3 1 

10 +1 +1 +1 +3 1 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 +1 +1 +1 +3 1 
13 +1 +1 +1 +3 1 
14 +1 +1  +2 0.67 
15 +1 +1 +1 +3 1 
16 +1 +1 +1 +3 1 
17 +1 +1 +1 +3 1 
18 +1 +1 +1 +3 1 
19 +1 +1 +1 +3 1 
20 +1 +1 +1 +3 1 
21 +1 +1 +1 +3 1 
22 +1 +1 +1 +3 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
      เรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย  (ต่อ) 
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

23 +1 +1 +1 +3 1 
24 +1 +1 +1 +3 1 
25 +1 +1 +1 +3 1 
26 +1 +1 +1 +3 1 
27 +1 +1  +2 0.67 
28 +1 +1  +2 0.67 
29 +1 +1 +1 +3 1 
30 +1 +1 +1 +3 1 
31 +1 +1 +1 +3 1 
32 +1 +1 +1 +3 1 
33 +1 +1 +1 +3 1 
34 +1 +1 +1 +3 1 
35 +1 +1 +1 +3 1 
36 +1 +1 +1 +3 1 
37 +1 +1 +1 +3 1 
38 +1 +1 +1 +3 1 
39 +1 +1 +1 +3 1 
40 +1 +1 +1 +3 1 
41 +1 +1 +1 +3 1 
42 +1 +1 +1 +3 1 
43 +1 +1 +1 +3 1 
44 +1 +1 +1 +3 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อน
      เรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย  (ต่อ)   
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

45 +1 +1  +2 0.67 
46 +1 +1 +1 +3 1 
47 +1 +1 +1 +3 1 
48 +1 +1 +1 +3 1 
49 +1 +1 +1 +3 1 
50 +1 +1 +1 +3 1 
51 +1 0 +1 +2 0.67 
52 +1 +1 +1 +3 1 
53 +1 +1 +1 +3 1 
54 +1 +1 +1 +3 1 
55 +1 +1 +1 +3 1 
56 +1 +1 +1 +3 1 
57 +1 +1 +1 +3 1 
58 +1 +1 +1 +3 1 
59 +1 0 +1 +2 0.67 
60 +1 +1 +1 +3 1 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงั
      เรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย   
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 
2 +1 +1 +1 +3 1 
3 +1 +1 +1 +3 1 
4 +1 +1 +1 +3 1 
5 +1 +1 +1 +1  
6 +1 +1 +1 +3 1 
7 +1 +1 +1 +3 1 
8 +1 +1 +1 +3  
9 +1 +1 +1 +3 1 

10 +1 +1 +1 +3 1 
11 +1 +1 +1 +3 1 
12 +1 +1 +1 +3 1 
13 +1 +1 +1 +3 1 
14 +1 0 +1 +2 0.67 
15 +1 +1 +1 +3 1 
16 +1 +1 +1 +3 1 
17 +1 +1 +1 +3 1 
18 +1 +1 +1 +3 1 
19 +1 0 +1 +2 0.67 
20 +1 +1 +1 +3 1 
21 +1 +1 +1 +3 1 
22 +1 +1 +1 +3 1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 22 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงั
      เรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย   
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

23 +1 0 +1 +2 0.67 
24 +1 +1 +1 +3 1 
25 +1 +1 +1 +3 1 
26 +1 +1 0 +2 0.67 
27 +1 +1 +1 +3 1 
28 +1 +1 +1 +3 1 
29 +1 +1 +1 +3 1 
30 +1 +1 +1 +3 1 
31 +1 +1 +1 +3 1 
32 +1 +1  +2 0.67 
33 +1 +1 +1 +3 1 
34 +1 +1 +1 +3 1 
35 +1 +1 +1 +3 1 
36 +1 +1 +1 +3 1 
37 +1 +1 +1 +3 1 
38 +1 +1 +1 +3 1 
39 +1 +1 +1 +3 1 
40 +1 +1 +1 +3 1 
41 +1 +1 +1 +3 1 
42 +1 0 +1 +2 0.67 
43 +1 +1 +1 +3 1 
44 +1  +1 +2 .  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 2 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงั
      เรียน เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทย   
 

ข้อสอบ 
ข้อที 

ผลการประเมิน 
R IOC ผู้เชียวชาญ 

คนท ี1 
ผู้เชียวชาญ 
คนที 2 

ผู้เชียวชาญ 
คนที 3 

45 +1 +1 +1 +3 1 
46 +1 +1 +1 +3 1 
47 +1 +1 +1 +3 1 
48 +1 +1 +1 +3 1 
49 +1 +1 +1 +3 1 
50 +1 +1 +1 +3 1 
51 +1 +1 +1 +3 1 
52 +1 +1 +1 +3 1 
53 +1 +1 +1 +3 1 
54 +1 +1 +1 +3 1 
55 +1 +1 +1 +3 1 
56 +1 +1 +1 +3 1 
57 +1 +1 +1 +3 1 
58 +1 +1  +2 0.67 
59 +1 +1 +1 +3 1 
60 +1 +1 +1 +3 1 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน = 0.96 ( . / ) 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน = 0.96 ( . / ) 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของ   แบบทดสอบวดั
 ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์
 ชาติไทย  โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20  
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r 

  .  .  *  .  0.56 
*  .  .  *  .  0.52 
  .  .  *  .  0.88 
  .  .  *  .  0.61 
  .  .  *  .  0.60 
  .  .  *  .  0.40 

*  .  .    .  0.32 
*  .  .    .  0.28 
*  .  .  *  .  0.48 
*  .  .  *  .  0.52 
  .  .  *  .  0.76 
  .  .    .  0.36 
  .  .    .  0.24 
  .  0.24   .  0.24 
  .  0.28   .  0.32 
  .  0.28 *  .  0.56 

*  .  0.68 *  .  0.80 
*  .  0.56 *  .  0.72 
*  .  0.65 *  .  0.72 
*  .  0.48 *  .  0.52 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 23 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของ   แบบทดสอบวดั
 ผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์
 ชาติไทย  โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r 

  .  0.20   .  0.52 
  .  0.24   .  0.24 
  .  0.40   .  0.24 
  .  0.28   .  0.04 

*  .  0.62 *  .  0.52 
*  .  0.50 *  .  0.60 
  .  0.32   .  0.04 
  .  0.40 *  .  0.48 
  .  0.24 *  .  0.56 

*  .  0.76   .  0.16 
 
หมายเหตุ  การหาความเชือมัน (Reliability) ของข้อสอบปรนัย ได้คาํนวณหาจากข้อสอบทีมี
คุณภาพ จาํนวน  ขอ้ ส่วนขอ้สอบที , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, , , , , , , , , , ,  และ  เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่นาํมาคาํนวณหา
ค่าความเชือมนั (Reliability)  

นอกจากนี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนก่อนเรียน   เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคัญในประวติัศาสตร์ไทย   ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder  Richardson ) ไดเ้ท่ากบั  . 6 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 24 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของ   แบบทดสอบวดั
 ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์
 ชาติไทย  โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20  

 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 

ข้อ จํานวนคนที
ตอบถูก 

p r ข้อ จํานวนคนที
ตอบถูก 

p r 

 32 0.64 .  * 22 0.44 .  
 32 0.64 .  * 25 0.50 .  

* 29 0.58 .  * 24 0.48 .  
* 33 0.66 .  * 19 0.38 .  
 40 0.20 .   17 0.37 .  
 32 0.64 .  * 20 0.40 .  

* 24 0.48 .   36 0.72 .  
 28 0.56 .   11 0.22 .  

* 23 0.46 .  * 20 0.40 .  
 34 0.68 .  * 26 0.52 .  

* 30 0.60 .  * 25 0.50 .  
 31 0.62 .   19 0.38 .  
 30 0.60 .  * 33 0.66 .  

* 26 0.52 .   26 0.52 .  
* 29 0.58 .   12 0.24 .  
 17 0.37 .  * 24 0.48 .  

* 23 0.46 .  * 24 0.48 .  
* 26 0.52 .   41 0.82 .  
 9 0.18 .  * 24 0.48 .  
 15 0.30 .  * 21 0.42 .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 24  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของ   แบบทดสอบวดั
 ผลสัมฤทธิทางการเรียน  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัทีสร้างสรรค์ชาติไทย  
 หลงัเรียน  โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR-20 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัรียน 
ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r ข้อ จํานวนคนที

ตอบถูก 
p r 

 31 0.62 .   19 0.38 .  
* 25 0.50 .   24 0.48 .  
 18 0.36 .  * 23 0.46 .  
 15 0.30 .   13 0.26 .  

* 29 0.48 .   16 0.32 .  
* 21 0.42 .  * 27 0.34 .  
 28 0.56 .   11 0.22 .  
 18 0.36 .  * 22 0.44 .  
 24 0.48 .   22 0.44 .  

* 25 0.50 .  * 34 0.68 .  
 
หมายเหตุ  การหาความเชือมัน (Reliability) ของข้อสอบปรนัย ได้คาํนวณหาจากข้อสอบทีมี
คุณภาพ จาํนวน  ขอ้ ส่วนขอ้สอบที , , , , , , , , , , , ,  , , , , , , 

, , , , ,45,46 , , ,  และ  เป็นขอ้สอบไม่มีคุณภาพจึงไม่นาํมาคาํนวณหาค่า
ความเชือมนั (Reliability)  

นอกจากนี ผูว้จิยัไดห้าค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลังเรียน   เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคัญในประวติัศาสตร์ไทย  ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาดสัน (Kuder  Richardson ) ไดเ้ท่ากบั  . 4 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 25 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัที
      สร้างสรรคช์าติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
      การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
 

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน 

 
คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน ก่อน

เรียน 
หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

1 14 21   24 15 26  
2 15 23 8  25 16 25  
3 13 24 11  26 16 26  
4 15 25 10  27 14 25  
5 16 21 5  28 15 24  
6 12 23 11  29 15 24  
7 15 25 10  30 16 24  
8 12 24 12  31 15 21  
9 16 20 4  32 14 23  

10 17 22 5  33 16 25  
11 12 24 12  34 15 23  
12 14 25 11  35 17 25  
13 15 23 8  36 18 25  
14 15 21 6  37 16 24  
15 16 23 7  38 16 25  
16 15 20 5  39 15 24  
17 14 21 7  40 16 24  
18 15 21 6  41 17 21  
19 17 25 8  42 16 20  
20 15 23 8  43 16 20  
21 16 25 9  44 18 20  
22 16 24 8  45 16 25  
23 14 25 11  46 21 26  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 25 คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัที
     สร้างสรรค์ชาติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
     การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL (ต่อ) 
 

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน 

 
คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน ก่อน

เรียน 
หลงั
เรียน 

ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

47 21 25   49 14 26  
48 21 27   50 15 21  

ก่อนเรียน  x̄  =  15.58 S.D.  =  1.90 
หลงัเรียน  x̄   =  .  S.D.  =  1.94 

t  -22.53 
 

ตารางที 26 คะแนนแบบวดัความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัที    
      สร้างสรรคช์าติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้      
      ดว้ยเทคนิค KWDL  ผา่นไปแลว้ในสัปดาห์ที    
 

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน 

 
คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน หลงั

เรียน 
สัปดาห์
ที  2 

หลงั
เรียน 

สัปดาห์
ที  2 

1 21 21 0  13 23 27 4 
2 23 23 0  14 21 21 0 
3 24 22 2  15 23 22 1 
4 25 20 5  16 20 20 0 
5 21 21 0  17 21 26 5 
6 23 23 0  18 21 21 0 
7 25 22 3  19 25 22 3 
8 24 20 4  20 23 22 1 
9 20 22 2  21 25 24 1 

10 22 23 1  22 24 21 3 
11 24 25 1  23 25 21 4 
12 25 26 1  24 26 26 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 26 คะแนนแบบวดัความคงทนในการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัที    
      สร้างสรรคช์าติไทย  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยการจดัการเรียนรู้      
      ดว้ยเทคนิค KWDL  ผา่นไปแลว้ในสัปดาห์ที  (ต่อ) 
 

คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน 

 
คน
ที 

คะแนน 
ผลต่าง
คะแนน หลงั

เรียน 
สัปดาห์
ที  2 

หลงั
เรียน 

สัปดาห์
ที  2 

25 25 27 2  38 25 26 1 
26 26 25 1  39 24 24 0 
27 25 26 1  40 24 25 1 
28 24 25 1  41 21 21 1 
29 24 21 3  42 20 25 5 
30 24 21 3  43 20 23 3 
31 21 21 0  44 20 21 1 
32 23 23 0  45 25 25 0 
33 25 24 1  46 26 23 3 
34 23 25 2  47 25 20 5 
35 25 21 4  48 27 26 1 
36 25 20 5  49 26 25 1 
37 24 25 1  50 21 20 1 

หลงัเรียน  x̄  =  23.44 S.D.  =  1.94 
สัปดาห์ท ี 2  x̄   =  22.98 S.D.  =  2.18 

t  1.374 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 27 ค่าดชันีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน     
      ชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWDL 
      ของผูเ้ชียวชาญ   
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชียวชาญ 

∑R IOC คนท1ี คนท2ี คนที  
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

 นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน +  +  +  .  .  
 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน +  +  +  .  .  
 นักเรียนได้มี ส่วนในการแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที 
+  +  +  .  .  

ด้านด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 
+  +  +  .  .  

 กิจกรรมแต่ละขนัตอนใชเ้วลาเหมาะสม +  +  +  .  .  
 กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกับ

ความสามารถของนกัเรียน 
+  +  +  .  .  

ด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ 
 ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
+  +  +  .  .  

 ช่วยพัฒนาและส่งเส ริมให้ เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ 

+  +  +  .  .  

 ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง 

+  +  +  .  .  

 ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น 

+  +  +  .  .  

 ช่วยให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

+  +  +  .  .  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ง 
 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
 
       -แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL  เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัใน 
ประวติัศาสตร์ไทย 
   -แบบทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนรู้ เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัใน
ประวติัศาสตร์ไทย 
   -แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยเทคนิค  KWDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ครังท ี1 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                    โรงเรียนสารสิทธิพทิยาลยั 
รายวชิา  ส  ประวตัิศาสตร์                                                                      ชันมัธยมศึกษาปีท ี                     
หน่วยการเรียนรู้ท ี   ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี        จํานวน  คาบ 

ผู้สอน  นายวรุณ  กาฬพนัธ์ 
 
เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสําคัญทีสร้างสรรค์ชาติไทยสมัยอยุธยาตอนต้น (สมเด็จพระ
รามาธิบดีที  (พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขุนหลวงพะงวั)  สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที  (เจา้สามพระยา) ) 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส .  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ
และธาํรงความเป็นไทย 

 

.  ตัวชีวัดที ส. /  ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าว ต่อการพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 
 

. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนสามารถเล่าประวติัของบุคคลสาํคญัทีกาํหนดไดพ้อสังเขป 
2. ผูเ้รียนสามารถบอกผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที  (พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที  (ขนุหลวงพะงวั)  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้สามพระยา) ได ้ 
3. ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์ประโยชน์ของการศึกษาประวติับุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาได้ 

 
4.  ข้อสรุปทวัไป 
 บุคคลสําคญัเป็นผูที้ทาํคุณงามความดีให้แก่บา้นเมือง  การศึกษาประวติัและผลงานของ
บุคคลสาํคญั  ช่วยใหส้ามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีวติประจาํวนัได ้
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. เนือหาสาระ 

บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาตอนต้น 
1. สมเด็จพระรามาธิบดีท ี1 ( พระเจ้าอู่ทอง ) 

สมเด็จพระรามาธิบดีที 1  ( พระเจา้อู่ทอง )  ครองราชยส์มบติัระหวา่ง พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 1912  รวม
เวลาทีครองราชย ์19 ปี ทรงเป็นปฐมกษตัริยข์องกรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพ เมือปี พ.ศ.  
ทรงสถาปนาอยุธยาเป็นราชธานี เมือปี พ.ศ.    สมเด็จพระเจา้อู่ทองครองราชยไ์ด ้19 ปี เสด็จ
สวรรคต เมือปี พ.ศ.1912 พระชนมายไุด ้55 พรรษา  พระราชกรณียกิจทีสาํคญัมีดงันี 

. การสถาปนาตังกรุงศรีอยุธยา  ณ  ชยัภูมิทีเอืออาํนวยทงัในดา้นความมนัคงปลอดภยัจาก
ขา้ศึกและความอยูดี่กินดีของชาวอยธุยา คือ ตงัอยูบ่นดินดอนสามเหลียมทีมีแม่นาํลอ้มรอบ ตวัเมือง
มีลกัษณะเป็นเกาะสะดวกในการป้องกนัตวัเมืองจากผูเ้ขา้มารุกราน และพืนทีเหมาะแก่การเกษตร 
กรรม เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการคมนาคมอนัเนืองจากมีแม่นาํสามสาย คือ แม่นาํเจา้พระยา 
แม่นําป่าสัก และแม่นําลพบุรี ไหลมาบรรจบกัน ควบคุมเส้นทางคมนาคมทางนําของบรรดา
บา้นเมืองทีอยูเ่หนือขึนไปทีจะออกสู่ทะเล  

. การปกครองแบบจตุสดมภ์มาใช้ในการปกครอง คือการนาํลกัษณะการปกครองทงัของ
ไทยโดยเฉพาะของสุโขทยั และของขอมมาประยกุตใ์ชก้บักรุงศรีอยธุยาไดจ้ดัการปกครองบรรดา
หวัเมืองต่างๆในราชอาณาจกัรออกเป็น  หวัเมืองชนัใน  หวัเมืองชนันอก และหวัเมืองประเทศราช
ทรงโปรดเกลา้ ฯ ใหส้มเด็จพระราเมศวร พระราชโอรสไปครองเมืองลพบุรีและขนุหลวงพะงวัผู ้
เป็นพระเชษฐาของพระมเหสีไปครองเมืองสุพรรณบุรี  
           .   การแผ่ขยายพระราชอาณาเขต ในปี พ.ศ.  ไดท้รงโปรดเกลา้ ฯ ใหย้กทพัไปตีนคร
ธม ราชธานีของขอม ไดส้าํเร็จ นบัเป็นการทาํสงครามครังแรกของกรุงศรีอยธุยา ต่อมาในปี พ.ศ.

 ไดท้รงโปรดเกลา้ ฯ ใหย้กทพัไปยดึเมืองชยันาทซึงเป็นเมืองหนา้ด่านของอาณาจกัรสุโขทยั
เป็นผลใหพ้ระเจา้ลิไทไดส่้งราชทูตมาขอเป็นไมตรีกบักรุงศรีอยธุยาและขอเมืองชยันาทคืน  
           4. การสร้างสัมพนัธไมตรีกบัชาวต่างชาติ เพือประโยชน์ทางการคา้และการเมือง โดยไดท้รง
แต่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรี และการคา้กบัจีน อินเดีย เปอร์เซีย ลงักา ชวา มลาย ู และ
ญวน  
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.  สมเด็จพระบรมราชาธิราชท ี  (ขุนหลวงพะงัว) 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  มีพระนามเดิมว่า ขุนหลวงพะงวั ทรงเป็นพระเชษฐาของ
พระมเหสีในสมเด็จพระเจา้อู่ทอง เดิมครองเมืองสุพรรณบุรี พระองค์ทรงเป็นนักรบทีสามารถ 
ตงัแต่รัชสมยัพระเจา้อู่ทอง  ขนุหลวงพะงวัเสด็จสวรรคตเมือปี พ.ศ.  ครองราชยไ์ด ้  ปี   

1. การป้องกนัอาณาเขต ในรัชสมยัของพระองคไ์ดย้กกาํลงัไปตีหวัเมืองเหนือหลายครัง 
โดยไดไ้ปตีเมืองชากงัราวสามครัง เนืองจากเป็นเมืองทีกรุงสุโขทยัใชเ้ป็นเมืองหนา้ด่านจากการรุก
เขา้โจมตีของกรุงศรีอยธุยา  

2. การส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับจีน  หลายครังมีการแลกเปลียนเครืองราช
บรรณาการซึงกนัและกนัทางไทยไดส่้ง ชา้ง เต่าหกขา หมีดาํ ลิงเผอืกและของพืนเมืองอืน ๆ  ไปถวาย
ทางจีนไดส่้งผา้แพรดอกขาวผา้แพรสีผา้ไหมสีเงินทองและปฏิทินหลวงมาถวาย  

3. ด้านพระพุทธศาสนา พระองคเ์ป็นองคเ์อกอคัรศาสนูปปถมัภกเช่นเดียวกนักบัพระ – 
มหากษตัริยอ์งคก่์อนและแมว้า่จะอยูใ่นช่วงตน้ๆของการสถาปนากรุงศรีอยธุยาและตอ้งทาํศึกสง -   
ครามเพือความมนัคงปลอดภยัของพระราชอาณาจกัรพระองคย์งัไดส้ร้างถาวรวตัถุทางพระพุทธ 
ศาสนาขนาดใหญ่คือพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึงมีความสูงถึง วา  
 

.  สมเด็จพระบรมราชาธิราชท ี  (เจ้าสามพระยา) 
          เจา้สามพระยาเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  พระองคเ์ป็นพระ

ราชโอรสองค์ทีสามในสมเด็จพระนครินทราธิราช   จากการแย่งราชสมบติัของเจา้อา้ยพระยา กบั
เจา้ยพีระยา จนสินพระชนมไ์ปทงัสององค ์เจา้สามพระยาจึงไดเ้สด็จขึนครองราชย ์เมือปี พ.ศ.  
เป็นพระมหากษตัริยอ์งคที์เจ็ดแห่งกรุงศรีอยุธยาเจา้สามพระยาสินพระชนม ์เมือปี พ.ศ.  ครอง 
ราชยไ์ด ้  ปี พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองและการรบดงัจะเห็นไดจ้ากพระราช
กรณียกิจดงันี 

. การยกทพัไปตีเมืองเหนือ และเมืองกมัพูชา กล่าวคือ เมือปี พ.ศ.  พระองคไ์ดท้รงยก
กองทพัไปลอ้มพระนครหลวง (นครธม) ของกมัพูชาอยูถึ่งเจด็เดือนจึงสามารถยดึได ้ นบัเป็นการ
ขยายพระราชอาณาเขตของอาณาจกัรอยธุยาตอนตน้อยา่งเป็นรูปธรรม  
           ในปี พ.ศ.  พระองคไ์ดย้กกองทพัไปตีเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่สาํเร็จ จึงไดย้กกองทพัไปตี
เชียงใหม่อีกครัง เมือ พ.ศ.  ไดห้วัเมืองชายแดนของเชียงใหม่ แต่ทรงประชวรเสียก่อน จึงทรง
ยกกองทพักลบักรุงศรีอยธุยา  
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           ในรัชสมยัของพระองคน์อกจากทาํสงครามขยายพระราชอาณาเขตแลว้ ยงัไดป้รับปรุงดา้น
การปกครองโดยไดท้รงตรากฎหมายลกัษณะอาญาศึก (อยูใ่นลกัษณะกบฎศึก)ขึนในกรุงศรีอยธุยา  
           2. ด้านพระศาสนา ไดท้รงสร้างวดัราชบูรณะเป็นวดัประจาํรัชกาล ประกอบดว้ยพระปรางค์
บรรจุพระธาตุและพระวหิาร โดยสร้างไว ้ณ บริเวณทีถวายพระเพลิงศพเจา้อา้ยพระยาและเจา้ยพีระ
ยา  

ประโยชน์ของการศึกษาประวตัิและผลงานของบุคคลสําคัญ 
1. ทาํใหไ้ดรั้บความรู้เกียวกบัประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญั   
2. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย   
3. เกิดความรักชาติ    
4. สามารถนาํแบบอยา่งของบุคคลสาํคญัมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

 
   6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขนันํา 
1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
2. ผูส้อนซักถามผูเ้รียนโดยให้นกัเรียนบอกชือกษตัริยที์นกัเรียนรู้จกัในสมยัอยุธยา  ( ผูเ้รียน

ตอบตามอธัยาศยั ) (ทกัษะความรู้ความจํา ) 
3. ผูส้อนนาํภาพวาดการสร้างกรุงศรีอยุธยา  วดัมหาธาตุ  วดัราชบูรณะ ให้ผูเ้รียนดู  จากนัน

ถามผูเ้รียนวา่  ภาพเหล่านีคืออะไรและมีความเกียวขอ้งกบัใคร 
4. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และบทบาทการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มใหน้กัเรียนทราบ 
5. ครูอธิบาย  และแนะนาํเทคนิค  K W D L  ให้นักเรียนทราบว่า   แต่ละตวัอกัษรหมายถึง

อะไร  และนกัเรียนตอ้งทาํอะไรบา้งระหวา่งเรียน 
 
ขนัสอน 
1. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ -  คน  โดยคละความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  

และอ่อน   
2.  ครูแจกใบกิจกรรม  K W D L  ซึงเกียวกบัประวติัและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที  

(พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขนุหลวงพะงวั)  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้
สามพระยา)  ให้นักเรียนทงัชนัเรียนร่วมกนัระดมความคิดและครูเขียนคาํตอบของนกัเรียนลงใน
แผนผงั  K W D L  ทีติดไวบ้นกระดานดาํดงันี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

2.1   ให้นักเรียนทบทวนความรู้และนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัเรือง  ประวติัและผลงานของ
สมเด็จพระรามาธิบดีที  (พระเจา้อู่ทอง) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขุนหลวงพะงวั)  และ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้สามพระยา) โดยครูเขียนสิงทีนักเรียนบอกลงในผงั  K W D L  
ในช่อง  K  เช่น 

 
K (What  we  know) 

1.สมเด็จพระรามาธิบดี ที  
(พระเจา้อู่ทอง) 

.  สมเด็จพระรามาธิบดี ที  (อู่ทอง) ทรงมีเชือสายละโวต่้อมาได้
อภิเษกสมรสกบัธิดาเจา้เมืองสุพรรณบุรีซึงมีอาํนาจมากในขณะนนั
จึงทาํใหส้ามารถสถาปนากรุงศรีอยธุยาได ้

.  แควน้โบราณทีสนับสนุนการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา  คือ  
แควน้ละโล ้ กบั  สุพรรณบุรี 
1.3 สมเด็จพระรามาธิบดี ที  (อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีและยงัเป็นตน้ราชวงศอู่์ทอง 

.  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (ขุนหลวง
พะงวั) 

.  ทรงเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีพระเจา้อู่ทอง 

.  ทรงขึนครองราชยโ์ดยการแย่งชิงราชสมบติัจากพระราเมศวร 
(พระโอรสพระเจา้อู่ทอง) 
2.3 วดัประจาํรัชกาลคือ  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 

.  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที  (เจา้สามพระ
ยา) 

3.1 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองคที์สามในสมเด็จพระนครินทราธิ
ราชปกครองเมืองสรรค ์(แพรกศรีราชา จ.ชยันาทในปัจุบนั) 
3.2 ทรงขยายอาณาเขตโดยการยกทัพไปตีเมืองเหนือ และเมือง
กมัพูชา 
3.3 ทรงสร้างวดัราชบูรณะเป็นวดัประจาํราชกาลเพือบาํเพ็ญพระ
ราชกุศล  แด่พระราชบิดา  เจา้อา้ยพระยาและเจา้ยพีระยาดว้ย 

 
2.2 สิงทีคาํถามต้องการทราบคืออะไร  และแหล่งคาํตอบอยู่ทีใด  ให้นักเรียนร่วมกัน

อภิปรายและสรุปวธีิหาคาํตอบโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  K W D L  ในช่อง  W  เช่น 
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W (What  we  want  know) 
1.สมเด็จพระรามาธิบดี ที  
(พระเจา้อู่ทอง) 

.  กรุงศรีอยธุยามีพระมหากษตัริยกี์พระองค ์ 

.  ฐานะของพระมหากษตัริยใ์นสมยัสมยัอยธุยาคืออะไร 
1.3 ใครเป็นผูแ้ยง่ชิงราชสมบติัพระราเมศวร 

.  แม่นาํสายใดบา้งทีไหลผา่นกรุงศรีอยธุยา 
(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  - .  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
2) แผนทีกายภาพกรุงศรีอยธุยา 
3) เวบ็ไซตส์ถาบนัมานุษยวทิยาสิริธร 
4) เวบ็ไซตส์ถาบนัอยธุยาศึกษา  

.  ส ม เด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (ขุนหลวง
พะงวั) 

.  ใครเป็นผูก่้อตงัราชวงศสุ์พรรณภูมิ 

.  การสร้างวดัในสมยัอยุธยาตอนตน้นิยมให้สิงใดเป็นประธาน
ของวดั 
2.3 เพราะเหตุใดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  ขุนหลวงพะงวัจึง
โจมตีเมืองหนา้ด่านของสุโขทยั 
(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  – .  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
2) โมเดลจาํลองเจดียท์รงปรางคว์ดัพระประโทน 
3) เวบ็ไซตส์ถาบนัอยธุยาศึกษา  

.  ส ม เด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (เจ้าส าม
พระยา) 

3.1 เพราะเหตุใดพระเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้
สามพระยา)  ไม่ครองราชยต่์อจากพระราชบิดา 
3.2 ทรงขยายอาณาเขตอาณาจกัรอยุธยาโดยการยกทพัไปตีเมืองใด
ไดส้าํเร็จ 
(จากคาํถามของผูเ้รียนข้อ .  – .  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) อนุสาร อ.ส.ท. ฉบบังานประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยา 
2) เวบ็ไซตส์ถาบนัอยธุยาศึกษา  
3) เวบ็ไซตพ์ิพิธภณัฑเ์จา้สามพระยา 
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2.3 นักเรียนดาํเนินการคน้หาคาํตอบตามประเด็นทีกาํหนดไวโ้ดยให้บอกกระบวนการ

คน้หาคาํตอบโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  K W D L  ในช่อง  D  
 

D (What  we  do to  find) 
1.สมเด็จพระรามาธิบดี ที  
(พระเจา้อู่ทอง) 

1.1 นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

1.  กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษตัริยกี์พระองค์ (สามารถศึกษา
และค้นหาคาํตอบจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชัน
มธัยมศึกษาปีที ) 

2. ฐานะของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเปรียบเสมือน
อะไร(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากหนังสือเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

3. ใครเป็นผูแ้ยง่ชิงราชสมบติัพระราเมศวร(สามารถศึกษาและ
ค้นหาคาํตอบจากเว็บไซต์สถาบันมานุษยวิทยาสิริธรและ
เวบ็ไซต์สถาบันอยธุยาศึกษา) 

4. แม่นาํสายใดบ้างทีไหลผ่านกรุงศรีอยุธยา(สามารถศึกษา
และค้นคว้าหาคาํตอบจากแผนทีกายภาพกรุงศรีอยธุยา) 

.  นกัเรียนจดบนัทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ
ไดเ้พือนาํไปใชใ้นการสรุปองคค์วามรู้ในขนั  L (What  we  learned) 
ต่อไป 

.  ส ม เด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (ขุนหลวง
พะงวั) 

2.1 นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

1. ใครเป็นผูก่้อตงัราชวงศสุ์พรรณภูมิ(สามารถศึกษาค้นหาคาํตอบ
จากหนังสือเรียนวิชาประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

2. การสร้างวดัในสมยัอยุธยาตอนต้นนิยมให้สิงใดเป็นประธาน
ของ(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากวัดโมเดลจาํลองเจดีย์
ทรงปรางค์วดัพระประโทน) 

3. เพราะเหตุใดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  ขุนหลวงพะงวัจึง
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โจมตีเมืองหน้าด่านของสุโขทัย (สามารถศึกษาและค้นหา
คาํตอบจากเวบ็ไซต์สถาบันอยธุยาศึกษา) 

2.2 นกัเรียนจดบนัทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ
ได้เพือนําไปใช้ในการสรุปองค์ความรู้ในขัน   L (What  we  
learned) ต่อไป 

.  ส ม เด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราช ที   (เจ้าส าม
พระยา) 

.  นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

    1.  เพราะเหตุใดพระเชษฐาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  
(เจา้สามพระยา)  ไม่ครองราชยต่์อจากพระราชบิดา(สามารถ
ศึกษาและค้นหาคําตอบจากอนุสาร  อ .ส .ท . ฉบับ งาน
ประวติัศาสตร์กรุงศรีอยธุยาและเวบ็ไซต์สถาบันอยธุยาศึกษา )  

   . ทรงขยายอาณาเขตอาณาจกัรอยุธยาโดยการยกทพัไปตีเมืองใด
ได้สํ าเร็จ  (เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา  หรือ เว็บไซต์
พิพิธภณัฑเ์จา้สามพระยา) 

.   นักเรียนจดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาค้นควา้หา
คาํตอบไดเ้พือนาํไปใชใ้นการสรุปองคค์วามรู้ในขนั  L (What  
we  learned) ต่อไป 

 
2.4 ความรู้ทีได้จากการแก้ปัญหาคืออะไรให้นักเรียนร่วมกบัสรุปองค์ความรู้ทีเกิดขึนและ

แลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนัโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  K W D L  ในช่อง  L เช่น 
 

L (What  we  learned) 
1.สมเด็จพระรามาธิบดี ที 

 (พระเจา้อู่ทอง) 
สมเด็จพระรามาธิบดีที  1  ( พระเจ้าอู่ทอง )  ครองราชย์สมบัติ
ระหว่าง  พ .ศ . 1893 – พ .ศ . 1912  รวม เวลาทีครองราชย์ 19 ปี  
สําหรับพระราชประวติัโดยทวัไปไม่มีหลกัฐานยืนยนัชดัเจน   แต่มี
พระราชกรณียกิจทีสาํคญั  สามารถสรุปไดด้งันี  คือ 

1. ทรงสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 
2. การจดัระเบียบการปกครองแบบจตุสดมภ ์
3. การประกาศใชก้ฎหมายและจดัระบบศาล 
4. การขยายอาํนาจไปยงัอาณาจกัรสุโขทยัเขมร 
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5. การขยายอาํนาจไปยงัอาณาจกัรเขมร 
6. การสถาปนาราชวงศอู่์ทอง 

.  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (ขุนหลวง
พะงวั) 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขุนหลวงพะงวั) ทรงเป็นพระเชษฐา
ของพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เดิมครองเมืองสุพรรณบุรี 
พระองคท์รงแยง่ชิงราชสมบติัจากพระราเมศวรผูเ้ป็นพระราชนดัดา  
แลว้จึงเสด็จขึนครองราชย ์ทรงเป็นนกัรบทีมีสามารถตงัแต่รัชสมยั
พระเจ้าอู่ทอง  ขุนหลวงพะงัวเสด็จสวรรคตเมือปี  พ .ศ .  
ครองราชยไ์ด ้  ปี  พระราชกรณียกิจทีสาํคญัมีดงันี 

1. การยกทพัไปตีเมืองชากงัราวซึงเป็นเมืองหน้าด่านของ
สุโขทยั 

2. การส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกบัจีน  
3. การสร้างวดั พระศรีรัตนมหาธาตุ   
4. การสถาปนาราชวงศสุ์พรรณภูมิ 

.  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม
ราชาธิราชที   (เจ้าส าม
พระยา) 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้สามพระยา)  ทรงเป็นพระราช
โอรสพระองคที์  ในสมเด็จพระนครินทราธิราช   เจา้สามพระยาจึง
เสด็จขึนครองราชย ์เมือปี พ.ศ.   หลงัจากจากการแยง่ราชสมบติั
ของเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายีพระยาจนสินพระชนม์ไปทังสององค ์
พระองคสิ์นพระชนม ์เมือปี พ.ศ.  ครองราชยไ์ด ้  ปี พระองค์
ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองและการรบ ดงัจะเห็นไดจ้าก
พระราชกรณียกิจดงันี 

1. การยกทพัไปตีเมืองเหนือ และเมืองกมัพูชาต่อจากสมยัพระ
เจา้อู่ทองอยา่งเป็นรูปธรรมเพราะสามารถตีเขมรไดส้าํเร็จ 

2. การตรากฎหมายลกัษณะอาญาศึก (อยูใ่นลกัษณะกบฎศึก) 
3. การสร้างวดัราชบูรณะเป็นวดัประจาํราชกาล เพือบรรจุพระ

ธาตุ รวมทงัพระบรมอฐิัของพระบิดา  เจา้อา้ยพระยาและเจา้
ยพีระยา  
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ขันสรุปและประเมินผล 
1. ผูส้อนถามผูเ้รียนว่าจากการเรียนเรืองบุคคลสําคญันกัเรียนไดรั้บขอ้คิดและประโยชน์

อะไรบ้าง ( 1. ทําให้ได้รับความรู้เกียวกับประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญ    2. เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  3.   เกิดความรักชาติ   4. สามารถนาํแบบอย่างของบุคคลสําคญัมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได)้    
      
7. สือการเรียนรู้  

. ภาพวาดการสร้างกรุงศรีอยธุยา  , วดัมหาธาตุ, วดัราชบูรณะ 
2. กระดาษแผนผงั K W D L   

 3. ใบกิจกรรม K W D L  เรือง ประวติัและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที  (พระเจา้อู่
ทอง) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขุนหลวงพะงวั) และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (เจา้สาม
พระยา) 
  
8. การวดัและการประเมินผล 
 . . เครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
  . .   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 
 .   วธีิการวดัประเมินผล 
  . .    ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน 

.  เกณฑ์การประเมิน 
 .   ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนเพือไวเ้ปรียบเทียบหลงัเรียน 
  

. บันทกึผลหลงัเรียนรู้ 
 
ผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะและวธีิแกไ้ข 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. 
 
       ลงชือ.......................................ผูส้อน 
                                (นายวรุณ  กาฬพนัธ์)  
                                                                                   ......./......../........ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ครังท ี6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม        โรงเรียนสารสิทธิพทิยาลัย 
รายวชิา  ส  ประวตัิศาสตร์                                                                      ชันมัธยมศึกษาปีท ี                     
หน่วยการเรียนรู้ท ี  ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี         จํานวน  คาบ 

ผู้สอน  นายวรุณ  กาฬพนัธ์ 
 
 

 
เรือง  ประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัทีสร้างสรรคช์าติไทยสมยัธนบุรี  (สมเด็จพระบรมราชาที  
(พระเจา้ตากสินมหาราช)  พระยาพิชยัดาบหกั  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง) 
เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ) 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ส .  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ
และธาํรงความเป็นไทย 
 

.  ตัวชีวัดที ส. /  ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดงักล่าว ต่อการพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา 
 

. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนสามารถเล่าประวติัของบุคคลสาํคญัทีกาํหนดไดพ้อสังเขป 
2. ผูเ้รียนสามารถบอกผลงานของสมเด็จพระบรมราชาที  (พระเจา้ตากสินมหาราช)  พระ

ยาพิชยัดาบหกั  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)  เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ได ้ 
3. ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของการศึกษาประวติับุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยาได้ 

 

4.  ข้อสรุปทวัไป 
 บุคคลสําคญัเป็นผูที้ทาํคุณงามความดีให้แก่บา้นเมือง  การศึกษาประวติัและผลงานของ
บุคคลสาํคญัช่วยใหส้ามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีวติประจาํวนัได ้
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5. เนือหาสาระ 
ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยธนบุรี 
1. สมเด็จพระบรมราชาท ี  (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)   

สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที 
4 มีพระนามเดิมวา่ สิน พระราชบิดาเป็นจีนแตจิ้ว ไดส้มรสกบัหญิงไทยชือ นกเอียง ภายหลงัเป็น
กรมสมเด็จพระเทพามาตย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี  ทรง
ปราบดาภิเษกเป็น เมือวนัที 28 ธนัวาคมพ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมือวนัที 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมือ
มีพระชนมายไุด ้48 พรรษา รวมสิริดาํรงราชสมบติั 15 ปี พระราชกรณียกิจสาํคญัมีดงันี 

1. การกอบกูเ้อกราชจากพม่าภายหลงัการเสียกรุงศรีอยุธยาครังทีสอง โดยขบัไล่ทหาร
พม่าออกจากราชอาณาจกัรจนหมดสิน และยงัทรงทาํสงครามตลอดรัชสมยัเพือรวบรวมแผน่ดินซึง
อยูภ่ายใตก้ารปกครองของขนุศึกก๊กต่าง ๆ ใหเ้ป็นปึกแผน่  

2. การขยายอาํนาจเขา้ไปในลาวไดห้วัเมืองลาวเขา้มาอยูใ่นอาํนาจอาณาเขตไทยและ
ขยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

3. ทรงแต่งสําเภาหลวงออกไปหลายสายทางตะวนัออกถึงจีน ทางตะวนัตกถึงอินเดีย 
ผลกาํไรจากการคา้ช่วยฟืนฟูเศรษฐกิจและมีรายไดจ้ากภาษีเขา้ออกของเรือต่างชาติ  

4. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ตดัถนนและขุดคลอง เห็นไดจ้ากแนวถนนเก่าๆ ใน
เขตธนบุรีซึงมีอยู่หลายสายส่วนการขุดคลองมกัมีวตัถุประสงค์เพือประโยชน์ทางยุทธศาสตร์และ
การคา้ 

5. ทรงโปรดเกลา้ฯใหแ้สวงหาและรวบรวมตาํราต่างๆ ทีกระจดักระจายไปเมือคราว
เสียกรุงครังที   ไวที้พระอารามหลวงหรือหามาจาํลองไวเ้ป็นแบบฉบบัเพือใชศึ้กษาเล่าเรียน 

6. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ตรากฎหมายวา่ดว้ยวตัรปฏิบติัในทางธรรมวินยัของ
พระสงฆ์ในปี พ.ศ.  โดยถือเป็นต้นฉบบักฎหมายพระสงฆ์ฉบบัแรกของไทย และทรงนํา
แนวคิดทางพระพุทธ ศาสนา มาใช้เป็นหลกัในการจดัระเบียบสังคมในสมยันนัดว้ย และหลงัจาก
กอบกูแ้ผน่ดินไดแ้ลว้พระองคไ์ดท้รงอญัเชิญพระบรมศพสมเด็จพระเจา้เอกทศัมาจดัถวายพระเพลิง
อย่างสมพระเกียรติและยงัทรงรับอุปการะบรรดา พระบรมวงศานุวงศ์ในพระมหากษตัริยก์รุงศรี
อยธุยาทุกพระองคด์ว้ยความกตญั ูกตเวที 

7. ทรงโปรดเกลา้ฯให้อญัเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระบางกลบัมายงั
กรุงธนบุรีดว้ย โดยให้จดัเรือกระบวนพยุหยาตราชลมารคถึง 246 ลาํ และเสด็จพระราชดาํเนินขึน
ไปรับด้วยพระองค์เองแล้วให้อญัเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว  ้ณ พระอุโบสถวดัอรุณ
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ราชวราราม ต่อมารัชกาลที 1  ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตไปประดิษฐานไว ้ณ พระอุโบสถวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม ซึงอยูใ่นเขตพระบรมมหาราชวงั 

8. ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรืองรามเกียรติ เพือใหค้ณะละครหลวงไดน้าํไปฝึกหดั
ออกแสดงดว้ย ดงันนัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ฟืนฟูอยา่งเตม็ทีเพือสร้างบรรยากาศใหรื้น
เริงครึกครืนเหมือนสมยักรุงศรีอยธุยา โปรดฯใหป้ระชาชนทวัไปเปิดการฝึกสอนและออกโรงเล่น
ไดอิ้สระ เครืองแต่งกายไม่วา่จะเป็น เครืองตน้ เครืองทรง ก็แต่งกนัไดต้ามลกัษณะเรือง ส่งผลให้
ศิลปะการละครของไทยซึงเคยเจริญรุ่งเรืองมาก เหมือนตอนปลายอยธุยากลบัฟืนตวัขึนใหม่  ศิลป
การช่างภาพเขียนทีงดงามประณีตในสมยัธนบุรีทีสาํคญัยงิ คือ "สมุดภาพไตรภูมิ" เป็นภาพเขียนที
โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างขึนเมือพุทธศกัราช 2319 ซึงนบัไดว้า่เป็นสมุดภาพไตรภูมิขนาดใหญ่เล่มหนึง
ของเมืองไทย เมือคลี ออกจะมีความยาวถึง 34.72 เมตร เขียนดว้ยสีลงในสมุดทงั 2 ดา้น โดยฝีมือ
ช่างเขียน 4 คน ปัจจุบนัไดเ้ก็บ รักษาไว ้ณ หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 

 

2. หลวงพชัิยอาสาหรือเจ้าพระยาพชัิยดาบหัก 
พระยาพิชยัดาบหกั เดิมชือ “จอ้ย” มีความสามารถในการชกมวย  พระยาพิชยัรับราชการอยู่

กบัพระยาตากจนไดเ้ป็น “หลวงพิชยัอาสา” ต่อมาพระยาตากได ้รับทอ้งตรากระแสร์พระบรมราช
โองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหพ้ระยาตากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุงศรีอยธุยา โดย
พระยาตากไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตงัให้ เป็นพระยาวชิรปราการ 
ครองเมืองกาํแพงเพชร หลวงพิชยัอาสาก็ตามพระยาตาก(พระยาวชิรปราการ)ไปดว้ย แต่พอดีกบั
พม่าไดก้องทพัใหญ่มาลอ้มกรุงศรีอยุธยา พระยาวชิรปราการและหลวงพิชยัอาสาก็อาสาเขา้ช่วยรบ
กบัพม่าภายในกรุงศรีอยุธยาดว้ยแต่เนืองดว้ยไม่ไดรั้บความยุติธรรมและขาดความอิสระในการรบ
พุ่ง ดังนันพระยาวชิรปราการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาและพรรคพวก ร่วมกนัตีฝ่าวงล้อมของ
ทหารพม่าออกจากกรุงศรีอยธุยา              

     หลงัจากกูเ้อกราชไดส้ําเร็จพระยาตากจึงไดท้าํพิธีปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย ์เมือ ปี 
พ.ศ.  ทรงพระนามวา่"สมเด็จพระเอกาทศรส ที๖" “พระบรมราชาธิราชที ” แต่มกัเรียกกนัวา่ 
“สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี” หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้หลวงพิชยัอาสา เป็น “เจา้หมืนไวยวรนาถ” มีตาํแหน่งเป็นนายทหารเอกองครักษใ์น
พระองค ์เมือพระเจา้กรุงธนบุรีสร้าง เมืองธนบุรีเป็นราชธานีแลว้จึงทรงดาํเนินการปราบก๊กต่างๆ
ทีตงัตวัเป็นอิสระ  และไดโ้ปรดเกลา้ฯ แต่งตงัให้เจา้หมืนไววรนาถเป็น “พระยาสีหราชเดโช” แลว้
จากนนัจึงเสด็จยกทพัไปปราบก๊กฝ่ายเหนือ ซึงสามารถปราบก๊กเจา้พระฝาง เมือ พ.ศ.  แลว้ได้
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตงัพระยาสีหราชเดโช เป็น ”พระยาพิชัย” ให้ครองเมืองพิชยั ต่าง
พระเนตรพระกรรณ โดยให้มีไพร่พล , คน ทงัยงัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
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พระราชทานเครืองยศให้เสมอดว้ยเจา้พระยาสุรสีห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่ตงัให้นายบุญเกิดคนสนิทของพระยาพิชยั เป็น “หมืนหาญณรงค”์ นายทหารคนสนิทของพระยา
พิชยัอีกดว้ย ผลงานสาํคญัมีดงันี 
  .  ความกตัญ ูกตเวที เมือพระยาพิชยัไปครองเมืองพิชยันนัไดท้ราบข่าววา่บิดา
ถึงแก่กรรมเสียแล้ว แต่มารดายงัมีชีวิตอยู่จึงให้ทนายไปตามหามารดา พอมารดามาถึงมารดาได้
หมอบกราบพระยาพิชยัโดยไม่ไดเ้งยหนา้ดูเพราะความกลวั ดว้ยยงัไม่ทราบวา่พระยาพิชยัเป็นบุตร
ของตวั พระยาพิชัยจึงรีบลุกไปจบัมือมารดาไวห้้ามไม่ให้กราบไหวต้น และได้กราบลงกับเท้า
มารดาแลว้เล่าเหตุการณ์ทีไดซ้ดัเซพเนจรใหม้ารดาฟัง ตงัแต่ตน้จนกระทงัไดม้าครองเมืองพิชยั เมือ
มารดาทราบวา่พระยาพิชยัเป็นบุตรของตนก็ร้องไห้ดว้ยความดีใจ  
  .  ความกล้าหาญ  พระยาพิชัยก็จดัทัพเพือการป้องกันเมืองพิชัยอย่างเข้มแข็ง 
เจา้พระยาสุรสีห์ไดย้กกองทพัเมืองพิษณุโลกขึนมาช่วยเมืองพิชยั ทพัของเจา้พระยาสุรสีห์และทพั
ของพระยาพิชยัไดเ้ขา้ตี ทพัของพม่า มีการสู้รบกนัถึงขนัตะลุมบอนทพัไทยไล่ฟันแทงทพัพม่าลม้
ตายเป็นอนัมาก จนทพัพม่าแตกพ่ายกลบัไปเมืองเชียงใหม่ รุ่งขึนปีต่อมา (พ.ศ. ) โปสุพลา ยก
กองทพัพม่ามาตีเมืองพิชยัอีก พระยาพิชยัยกพลทหารออกไปต่อรบตงัแต่กลางทางก่อนทีทพัพม่าจะ
เขา้มาถึงเมือง เจา้พระยาสุรสีห์ก็ยกกองทพัเมืองพิษณุโลกมาช่วยอีกครัง ในครังนีก็เช่นกนักองทพั
ไทยรบกบักองทพัพม่าอย่างเขม้แข็ง พระยาพิชยัถือดาบสองมือนาํหน้าเหล่าทหารออกไล่ฟันพม่า
จนดาบหักคามือแต่ก็ สามารถตีกองทพัพม่าจนแตกพ่ายไป จนเลืองลือเรียกขานนามของท่านว่า 
“พระยาพิชยัดาบหกั” ตงัแต่บดันนัเป็นตน้มา      
  .  ความจงรักภักดีและความซือสัตย์ เมือปี พ.ศ.  หลงัจากสมเด็จพระเจา้กรุง
ธนบุรีมหาราชถูกสําเร็จโทษดว้ยการตดัพระเศียร สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กเล็งเห็นวา่พระยา
พิชยัเป็นขุนนางคู่พระทยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทีมีฝีมือและซือสัตยจึ์งชวนพระยาพิชัยเขา้รับ
ราชการในแผน่ดินใหม่แต่พระยาพิชยัไม่ขอรับตาํแหน่ง ดว้ยท่านเป็นคนจงรักภกัดีและซือสัตยต่์อ
องค์สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีมหาราช และถือคติทีว่า "ขา้สองเจา้บ่าวสองนายมิดี" จึงตอบสมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไปวา่"ขา้ขอมีนายเดียว"และขอใหส้ําเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตาม
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีมหาราช                 

3. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  (ทองด้วง)   
สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  มีพระนามเดิมวา่ ทองดว้ง เสด็จพระราชสมภพ ใน

แผน่ดินสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศแห่งกรุงศรีอยธุยา พระองคเ์ป็นบุตรคนที 4 ของพระอกัษร
สุนทรศาสตร์ (ทองดี) ซึง และสมเด็จพระราชชนนีดาวเรือง  เมือเจริญวยัขึนไดถ้วายตวัเป็น
มหาดเล็กในสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขนุพรพินิต (ต่อมา คือ สมเด็จพระเจา้อุทุมพร) ครันพระชนมายคุรบ 
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21 พรรษา ก็เสด็จออกผนวชเป็นภิกษุอยูว่ดัมหาทลาย 1 พรรษา แลว้ลาผนวชเขา้รับราชการเป็น
มหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจา้อุทุมพรดงัเดิม เมือพระชนมายไุด ้ 25 พรรษา พระองคเ์สด็จ
ออกไปรับราชการทีเมืองราชบุรีในตาํแหน่ง "หลวงยกกระบัตร" ในแผน่ดินสมเด็จพระทีนงั
สุริยาศน์อมัรินทร์  และไดส้มรสกบัคุณนาค (ภายหลงัไดรั้บการสถาปนาที สมเด็จพระอมรินทราบ
รมราชินี) ธิดาในตระกูลเศรษฐีมอญทีมีรกรากอยูที่บา้นอมัพวา เมืองสมุทรสงคราม 

เมือถึงปี พ.ศ. 2325 ไดเ้กิดจลาจลขึนในกรุงธนบุรี คือ พระยาสรรค ์ ไดต้งัตวัเป็นกบฏ
สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กเสด็จกลบัจากกมัพูชามาทีกรุงธนบุรี แลว้ปราบปรามกบฏและนาํ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไปสาํเร็จโทษ เหตุเพราะมีพระสติวปิลาส 

หลงัจากทีพระองค์ทรงปราบปรามกบฏเรียบร้อยแลว้ ทางอาณาประชาราษฎร์ไดอ้ญัเชิญ
เสด็จขึนปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี ขณะทีมีพระชนมายไุด ้46 พรรษา พระองค์
โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยราชธานีจากกรุงธนบุรีราชธานีเดิมทีอยูฝั่งตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยามายงัฝัง
ตะวนัออกของแม่นาํเจา้พระยา พระองคโ์ปรดให้สร้างพระราชวงัหลวงและโปรดเกลา้ ฯ ใหอ้ญัเชิญ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยงัวดัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระกรณียกิจสาํคญัมี
ดงันี 

.  ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนา
ราชวงศจ์กัรีปกครองราชอาณาจกัรไทยเมือ พ.ศ.   

.  การป้องกนัราชอาณาจกัรให้ปลอดภยัและทรงฟืนฟูวฒันธรรมไทยอนัเป็นมรดกตก
ทอกมาตงัแต่สมยัสุโขทยัและอยุธยา การทีไทยสามารถปกป้องการรุกรานของขา้ศึกจนประสบชยั
ชนะทุกครัง แสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งของพระองค์ในการบญัชาการรบอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยงิสงครามกบัพม่าใน พ.ศ.  ทีเรียกวา่ "สงครามเกา้ทพั"  

.  ทรงโปรดเกลา้ ฯ ให้มีการตรวจสอบกฎหมายทีมีอยูท่งัหมดเสร็จแลว้ให้เขียนเป็นฉบบั
หลวง  ฉบบั ประทบัตราราชสีห์ คชสีห์ และบวัแกว้ไวทุ้กฉบบั เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง" 
สาํหรับใชเ้ป็นหลกัในการปกครองบา้นเมือง 

        4. เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) 
พระยาสุรสีห์ (บุญมา) หรือ กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท พระนามเดิม บุญมา เป็น

พระราชภาตาร่วมพระราชชนกชนนี กบัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระ
ราชโอรสพระองคที์ 5 ในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดี และพระชนนีหยก ประสูติในรัชกาล
สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ สมยักรุงศรีอยธุยามีนิวาสถานอยูห่ลงัป้อมเพชรในกรุงศรีอยุธยา  เมือ
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ทรงเจริญวยัไดรั้บราชการเป็นมหาดเล็กตาํแหน่งนายสุดจินดา มหาดเล็กหุ้มแพร ในรัชกาลสมเด็จ
พระเจา้เอกทศัน์  

ใน พ.ศ. 2310 พม่ายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยา ขณะนันพระนครอ่อนแอมาก พระยาวชิร
ปราการ (สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี) จึงพาสมคัรพรรคพวกตีฝ่าออกจากพระนครศรีอยุธยา มุ่งไป
รวบรวมกาํลงัทีหัวเมืองชายทะเลตะวนัออก ทีชลบุรี เพือจะรบสู้ขบัไล่ขา้ศึกจากพระนคร เมือกรุง
ศรีอยธุยาเสียแก่ขา้ศึกบา้นเมืองสับสนเป็นจลาจล กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท ซึงขณะนนั
มีตาํแหน่งเป็น นายสุดจินดา ไดเ้สด็จลงเรือเล็กหลบหนีออกจากกรุงศรีอยธุยา และมุ่งจะเสด็จไปยงั
เมืองชลบุรีด้วยเช่นกัน ขณะนันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นหลวง
ยกกระบตัรเมืองราชบุรี ไดน้าํครอบครัว และบริวาร อพยพหลบภยัขา้ศึกไปตงัอยู ่ณ อาํเภออมัพวา 
เมืองสมุทรสงครามซึงแต่เดิมขึนกบั เมืองราชบุรีก่อนทีสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท จะ
เสด็จไปถึงชลบุรี ไดเ้สด็จไปพบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทีอาํเภออมัพวา
ก่อน ได้ทรงชวนให้เสด็จไปหลบภยั ณ ชลบุรี ด้วย แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ยงัไม่พร้อม แต่ไดพ้ระราชทานเรือใหญ่ พร้อมเสบียงอาหาร และพระราชดาํริให้ไปฝากตวั
ทาํราชการกบัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี และทรงแนะนาํให้เสด็จไปรับท่านเอียง พระชนนีของพระ
ยาตากสิน ซึงอพยพไปอยูที่บา้นแหลม พร้อมทงัทรงฝากดาบครํา และแหวน 2 วง ไปถวายเป็นของ
กาํนัลดว้ย  เมือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ขา้ศึก ขา้ศึกได้เผาผลาญบา้นเมือง วดัวาอาราม เก็บรวบรวม
ทรัพยสิ์นมีค่า แลว้ยกทพักลบัไปให้ทหารรักษาการอยูที่ค่ายโพธิสามตน้ และทีธนบุรีบา้นเมืองตก
อยูใ่นภาวะระสําระสาย แยกเป็นก๊กเป็นเหล่าถึง 6 ก๊ก พระยาตากสิน เป็นก๊กหนึงรวบรวมไพล่พล
ตงัอยู่ทีจนัทบุรี เขา้ตีพม่าขา้ศึกทีรักษากรุงศรีอยุธยาแตกไปแลว้ จึงเสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัเป็น 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ในขณะนันทรงได้รับการ
สถาปนาบรรดาศกัดิเป็น พระมหามนตรี เจา้พระตาํรวจในขวา  โดยผลงานสาํคญัมีดงันี 

.  ด้านการสงคราม  ทรงร่วมศึกสงครามขบัไล่อริราชศตัรูปกป้องพระราชอาณาจกัรตลอด
พระชนมชี์พของพระองค ์ ไดเ้สด็จไปในการพระราชสงครามทงัทางบก และทางเรือ ในรัชกาล
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ถึง  ครัง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช อีก  ครัง เช่น  พ.ศ.  ตีค่ายโพธิสามตน้ของขา้ศึก , พ.ศ.  ตีค่ายพม่าทีบางกุง้ 
สมุทรสงคราม ขณะนนัทรงมีบรรดาศกัดิเป็น พระมหามนตรี และเสด็จไปรับพระเชษฐาธิราช จาก 
อาํเภออมัพวาเขา้มารับราชการกบัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีและทรงรับสถาปนาเป็นพระราชวรินทร์                             
ในปี พ.ศ.  สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ทรงยกกองทพัไปปราบชุมนุมเจา้พิษณุโลก และชุมนุม
เจา้พิมายทีนครราชสีมา พระมหามนตรี และพระราชวรินทร์ไดร่้วมการสงครามทีด่านขนุทด มีชยั
ชนะในเวลา  วนั ความชอบในการสงครามครังนี พระราชวรินทร์ไดรั้บการเลือนบรรดาศกัดิเป็น 
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พระยาอภยัรณฤทธิ และพระมหามนตรี เป็นพระยาอนุชิตราชาจางวางตาํรวจ  ต่อมาปี พ.ศ.  
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี โปรดใหพ้ระยาอภยัรณฤทธิ และพระยาอนุชิตราชา ยกทพัไปปราบกรุง
กมัพูชา ตีไดเ้มืองเสียมราฐพ.ศ.  พระยาอนุชิตราชาไดเ้ลือนบรรดาศกัดิ เป็นพระยายมราช ได้
ยกทพัไปร่วมกบัทพัหลวงปราบชุมนุมเจา้พระฝาง ตีไดเ้มืองสวางคบุรี และไดห้วัเมืองเหนือไวใ้น
พระราชอาํนาจทงัหมด เมือเสร็จราชการศึกครังนีไดรั้บเลือนบรรดาศกัดิเป็น เจา้พระยาสุรสีหพิษณ
วาธิราช สาํเร็จราชการเมืองพิษณุโลก เป็นผูป้กป้องพระราชอาณาจกัรฝ่ายเหนือ และไดย้กทพัไปตี
ทพัโปมยงุ่วนแม่ทพัพม่าทีมาลอ้มเมืองสวรรคโลก ต่อมาในปีพ.ศ.  เจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิ
ราช ไดย้กทพัไปปราบพม่าทียกมาตีเมืองลบัแล หรืออุตรดิตถ ์และเมืองพิชยัจนแตกพา่ยไป 
 พ.ศ.  เจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช และพระยาพิชยั ไดย้กทพัไปรบถึงประจญับาน
กบัทพัโปสุพลาทีเมืองพิชยัจนขา้ศึกแตกพา่ยครังนีเองทีพระยาพิชยัไดรั้บสมญานามวา่"พระยาพิชยั
ดาบหกั"                
 พ.ศ.  สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี โปรดใหพ้ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ซึงขณะนนัเป็นเจา้พระยาจกัรีกบัเจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช ยกทพัหวัเมืองเหนือไปตี
เมืองเชียงใหม่ มีชยัชนะ และเจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราชไดคุ้มทพัเหนือไปลอ้มทพัพม่าทีเขา
ชะงุม้ ตีค่ายพม่าทีเขาชะงุม้ และปากแพรกแตกจนพม่ายอมแพ ้    
 พ.ศ.  เจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช และเจา้พระยาจกัรี ไดรั้บพระราชบญัชาใหย้กทพั
จากพิษณุโลกไปขบัไล่โปสุพลา ทียกมาตีเมืองเชียงใหม่ และต่อมาอะแซหวุน่กี ยกมาลอ้มเมือง
พิษณุโลก เจา้พระยาทงัสองจึงนาํไพล่พลออกจากพิษณุโลกไปตงัมนัทีเมืองเพชรบูรณ์ ต่อมาพม่า
ถอนกาํลงั จึงไดคุ้มกาํลงัเมืองนครราชสีมาติดตามตีทพัทีกาํลงัถอยแตกกลบัไป  
 พ.ศ.  ไดย้กทพัจากกรุงธนบุรีไปสมทบทพัเจา้พระยาจกัรีทีนครราชสีมา ตีเมืองนคร
จาํปาศกัดิ เมืองอตับือ สุรินทร์ สังขะ ขขุนัธ์ ไวไ้ด ้ จากความชอบในการพระราชสงครามครังนี 
เจา้พระยาจกัรี ไดรั้บเลือนบรรดาศกัดิเป็น"สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก"   
 พ.ศ.  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก กบัเจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช เกณฑท์พัเรือ
จากกมัพูชา ไปลอ้มเมืองเวยีงจนัทน์  เดือนจึงตีได ้ และตีหวัเมืองต่างๆ ในแควน้ลาวจนจดตงัเกีย
ของญวนไวไ้ดด้ว้ย และในครังนนั สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดอ้ญัเชิญพระพุทธมหามุนี
รัตนปฏิมากร กลบัคืนเวยีงจนัทน์มาประดิษฐานทีกรุงธนบุรีดว้ย    
 พ.ศ.  เจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช เป็นแม่ทพัหนา้ร่วมกบัสมเด็จเจา้พระยามหา
กษตัริยศึ์ก ยกทพัไปตีกมัพูชา แต่ตอ้งเสด็จกลบักรุงธนบุรี เนืองจากสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรง
พระประชวร บา้นเมืองเกิดจลาจล สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดเ้สด็จปราบดาภิเษกเป็น
พระมหากษตัริย ์ รัชกาลที  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสถาปนาพระบรมราชจกัรีวงศ ์ และ
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สถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นราชธานี เจา้พระยาสุรสีหพิษณวาธิราช ไดรั้บสถาปนาเป็น สมเด็จ
พระมหาอุปราช กรมพระราชวงับวรสถานมงคล บนัทึกบางฉบบัจะเอ่ยพระนามวา่ สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วักรมพระราชวงับวรสถานมงคลบา้ง สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทงัสองพระองคบ์า้ง (หมายความ
รวมถึงรัชกาลที  และสมเด็จวงัหนา้) ไม่เป็นทีแน่นอน ซึงพระนามนีต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงกาํหนดระเบียบเกียวกบัพระเกียรติเจา้นายใหม่ โดยใหข้นานพระนามวา่ 
สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ไดท้รงร่วมการพระราชสงคราม ระหวา่ง พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  รวม  ครัง คือ        
 พ.ศ.  สงครามเกา้ทพั รบกบัทพัพระเจา้ปดุง ทียกทพัเขา้มาทางด่านพระเจดียส์ามองค ์
แมมี้ไพร่พลนอ้ยกวา่ขา้ศึก แต่ทรงทาํกลอุบายลวงขา้ศึก จนสามารถมีชยัชนะ ในปีนนั ยงัไดเ้สด็จ
นาํทพัเรือไปตีพม่าทีไชยา และเสด็จไปปราบปัตตานีทีเอาใจออกห่าง และตีเมืองกลนัตนั ตรังกานู 
เป็นเมืองขึนของไทยดว้ย พ.ศ.  สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ไดเ้สด็จนาํทพัไปรบ
กบัพระเจา้ปดุง ทีเขา้มายดึตาํบลท่าดินแดง และสามสบ ไดตี้ทพัพม่าแตก   
 พ.ศ.  สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ไดเ้สด็จยกทพัไปตีเมืองลาํปางคืน และ
ตีทพัพม่าทีป่าซางแตก เสร็จการสงครามนี ไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคจ์ากเมืองเชียงใหม่ มา
ประดิษฐาน ณ พระราชวงับวรสถานมงคล ทีกรุงเทพฯและพ.ศ.  เสด็จไปตีเมืองทวายสาํเร็จ
 พ.ศ.  เสด็จยกทพัไปป้องกนัเมืองเชียงใหม่ ตีพม่าทีลาํพูน และเชียงใหม่แตกและในปี
พ.ศ.  ไดเ้สด็จไปขบัไล่กองทพัขา้ศึกออกจากเชียงใหม่ แต่เมือเสด็จไปถึงเมืองเถิน ทรงพระ
ประชวรโรคนิว ตอ้งประทบัรักษาพระองคโ์ดยมีสมเด็จกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข (วงัหลงั) 
ทรงพยาบาลพระอาการอยูต่่อมาเมือเสด็จกลบักรุงเทพฯ พระอาการประชวรกาํเริบ ไดเ้สด็จ
สวรรคตเมือวนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.  พระชนมาย ุ  พรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานพระโกศ (พระลอง) ยอ่มุมไมสิ้บ
สองหุม้ทองคาํประดิษฐานพระบรมศพไวที้พระทีนงัศิวโมกขพิมานในพระราชวงับวรสถานมงคล 
หลงัจากการถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศทอ้งสนามหลวงเสร็จสิน พระบรมอฐิัถูกอญัเชิญไป
ประดิษฐานไวที้พระทีนงัวายุสถานอมเรศในหมู่พระวมิาน ปัจจุบนัอญัเชิญมาประดิษฐานไวที้หอ
พระนาคในพระบรมมหาราชวงั อนึง คาํวา่สวรรคตนนันอกจากจะใชก้บัพระมหากษตัริยแ์ละพระ
ราชินี พระราชินีนาถ พระราชชนนีแลว้ยงัสามารถใชไ้ดก้บัสมเด็จพระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงั
บวรสถานมงคล (วงัหนา้) และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระฯ 
สยามบรมราชกุมารีไดอี้กดว้ย ทวา่ในส่วนกรมพระราชวงับวรวไิชยชาญในรัชกาลที  และสมเด็จ
พระราชวงับวรสถานพิมุขนนักาํหนดใหใ้ชค้าํวา่ ทิวงคต     
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 .  ทรงอุปถัมภ์บํารุงการพระศาสนา ศิลปวรรณกรรม และสถาปัตยกรรม โปรดใหส้ร้าง 
พระราชวงับวร (ซึงปัจจุบนัคือบริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 
โรงละครแห่งชาติ และวทิยาลยันาฎศิลป์) ทรงสร้างกาํแพงพระนครตงัแต่ประตูวดัสังเวชวศิยาราม
จนถึงวดับวรนิเวศ และทรงสร้างป้อมอิสินธร ป้อมพระอาทิตย ์ป้อมพระจนัทร์ ป้อมยคุนธร (ซึงรือ
ลงแลว้) คงเหลือแต่ป้อมพระสุเมรุ และทรงสร้างประตูยอดของบรมมหาราชวงั คือ ประตูสวสัดิ
โสภา ประตูมณีนพรัตน์ ประตูอุดมสุดารักษ ์และทรงสร้างโรงเรือทีฟากตะวนัตก ทรงสถาปนาวดั
มหาธาตุ วดัชนะสงคราม (วดัตองปุ) วดัโบสถ ์วดัเทวราชกุญชร (วดัสมอแครง) วดัราชผาติการาม 
(วดัส้มเกลียง) วดัปทุมคงคา (วดัสาํเพง็) วดัครุฑ วดัสุวรรณคีรี (วดัขีเหล็ก) วดัสุวรรณดาราราม ทรง
สร้างหอมณเฑียรธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม วหิารคต วดัเชตุพนฯ เป็นตน้ พระปรีชา
สามารถและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาทไดจ้ารึกอยูใ่นประวติั 
ศาสตร์ของชาติเป็นทีแซ่ร้องสดุดีเทิดทูนของพสกนิกร ไทยตลอดมา 

 

 ประโยชน์ของการศึกษาประวตัิและผลงานของบุคคลสําคัญ 
1. ทาํใหไ้ดรั้บความรู้เกียวกบัประวติัและผลงานของบุคคลสาํคญั   
2. เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย   
3. เกิดความรักชาติ    
4. สามารถนาํแบบอยา่งของบุคคลสาํคญัมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 

 

   6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขนันํา 

1. ผูส้อนซกัถามผูเ้รียนโดยใหน้กัเรียนบอกชือกษตัริยห์รือบุคคลสาํคญัทีมีส่วนสาํคญัใน
การกอบกูเ้อกราชจากพม่าหลงัเสียกรุงศรีอยธุยาครังที     ( ผู้เรียนตอบตามอัธยาศัย ) (ทกัษะ
ความรู้ความจํา ) 

2. ผูส้อนนาํคลิปละครเรืองสายโลหิต ตอน  เสียกรุงศรีอยธุยาครังที    จากนนัถามผูเ้รียน
วา่ละครเรืองนีมีความเกียวขอ้งกบักษตัริยห์รือบุคคลสาํคญัใดบา้งในสมยักรุงศรีอยธุยาตอน
ปลาย – สมยัธนบุรี 

3. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และบทบาทการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มใหน้กัเรียนทราบ 
4. ครูอธิบาย  และแนะนาํเทคนิค  KWDL  ให้นักเรียนทราบว่า   แต่ละตวัอกัษรหมายถึง

อะไรและนกัเรียนตอ้งทาํอะไรบา้งระหวา่งเรียน 
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ขนัสอน 
. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ -  คน  โดยคละความสามารถ  เก่ง  ปาน

กลาง  และอ่อน   
. ครูแจกใบกิจกรรม  K W D L  ซึงเกียวกบัประวติัและผลงานของสมเด็จพระบรมราชาที 

 (พระเจา้ตากสินมหาราช)  พระยาพิชยัดาบหกั  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)  
เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ใหน้กัเรียนทงัชนัเรียนร่วมกนัระดมความคิดและครูเขียนคาํตอบของ
นกัเรียนลงในแผนผงั  K W D L  ทีติดไวบ้นกระดานดาํดงันี  

2.1  ให้นักเรียนทบทวนความรู้และนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัเรือง  ประวติัและผลงานของ
สมเด็จพระบรมราชาที  (พระเจา้ตากสินมหาราช)  พระยาพิชัยดาบหัก  สมเด็จเจา้พระยามหา
กษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)  เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) โดยครูเขียนสิงทีนักเรียนบอกลงในผงั  KWDL  
ในช่อง  K  เช่น 

K (What  we  know) 
1. สมเด็จพระบรมราชาที  

(พระเจา้ตากสินมหาราช 
.  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสิน บิดาชือไห
ฮอง  มารดาชือนกเอียง 

.  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงเป็นบุตรบุญธรรมของพระยา
จกัรี 
1.3 สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราช
ธานีและยงัเป็นตน้ราชวงศธ์นบุรี 

. พระยาพิชยัดาบหกั   .  พระยาพิชยัชือเดิมคือจอ้ยเกิดทีเมืองพิชยัจงัหวดัอุตรดิตถ ์
.  มีความสามารถในดา้นการชกมวย 

2.3 พระยาพิชยัยกทพัไปต่อสู้กบัพม่าเพือปกป้องเมืองพิชยัจนดาบ
ดา้นขวาหกัจึงไดรั้บสมญาวา่ “พระยาพิชยัดาบหกั” 

. สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)   

3.1 ทรงพระนามเดิมวา่ทองดว้ง บิดาชือทองดี  มารดาชือดาวเรือง 
3.2 ทรงดาํรงตาํแหน่งหลวงยกกระบตัรในสมยัธนบุรี 
3.3 ทรงยกทพัไปปราบหวัเมืองลาวทางเหนือและทางใตไ้ดส้าํเร็จ 

.  เจ้าพระยาสุรสีห์  (บุญ
มา) 

.  นามเดิม  คือ  บุญมา 

.  มีความสามารถทางดา้นการรบเป็นอยา่งมาก 

.  เจา้พระยาสุรสีห์เปรียบเสมือนพระกรขา้งซ้ายของพระเจา้ตาก
สิน  ขณะทีสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กเปรียบเสมือนพระกร
ขา้งขวา 
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.  สิงทีคาํถามตอ้งการทราบคืออะไรและแหล่งคาํตอบอยูที่ใด ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย

และสรุปวธีิหาคาํตอบโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  KWDL  ในช่อง  W  เช่น 
W (What  we  want  know) 

1. สมเด็จพระบรมราชาที 
 (พระเจา้ตากสินมหาราช 

.  พระเจา้ตากสินถวายตวัเป็นมหาดเล็กแด่กษตัริยอ์ยุธยาพระองค์
ใด 

.  เพราะเหตุใดพระเจา้ตากสินจึงรวบรวมทหารหนีออกจากกรุงศรี
อยธุยา 
1.3 หัวเมืองชายฝังทะเลหัวเมืองใดทีพระเจา้ตากสินใช้เป็นทีมนัใน
การรวบรวมกาํลงัเพือกอบกูก้รุงศรีอยธุยา 

.  เพราะเหตุใดก๊กเจา้พระฝางจึงตีไดย้ากและใช้เวลาในการตีมาก
ทีสุด 
(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  - .  สามารถหาขอ้มูลได้จากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
2) เวบ็ไซตส์ถาบนัมานุษยวทิยาสิริธร 
3) เวบ็ไซตห์อจดหมายเหตุแห่งชาติ  

. พระยาพิชยัดาบหกั   .  แม่ทพัพม่าทียกทพัมาตีเมืองพิชยัในสมยักรุงธนบุรีคือใคร 
.  ศึกครังใดทีพระยาพิชยัไดรั้บสมญาวา่  “พระยาพิชยัดาบหกั” 

 (จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  – .  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
2) เวบ็ไซตส์ถาบนัสถาบนัมานุษยวทิยาสิริธร 

. สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)   

3.1 "หลวงยกกระบตัร” เป็นตาํแหน่งทางราชการตาํแหน่งทีสมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง)  ไดรั้บขณะไปครองเมืองใด   
3.2 ทรงขยายอาณาเขตกรุงธนบุรีโดยการยกทพัไปตีเมืองใดไดส้าํเร็จ 
(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  – .  สามารถหาขอ้มูลได้จากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) เวบ็ไซตส์ถาบนัอยธุยาศึกษา  
2) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
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.  เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญ
มา) 

.   เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา)  มีความสัมพนัธ์อย่างไรกับสมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)   
4.2 ผลงานศิลปกรรมใดของเจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ทีเป็นยงัคง
ปรากฎอยูใ่นปัจจุบนั 
(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  – .  สามารถหาขอ้มูลได้จากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  
2) เวบไชตห์อจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
.  นักเรียนดาํเนินการคน้หาคาํตอบตามประเด็นทีกาํหนดไวโ้ดยให้บอกกระบวนการ

คน้หาคาํตอบโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  K W D L  ในช่อง  D  
 

D (What  we  do to  find) 
1. สมเด็จพระบรมราชาที  

(พระเจา้ตากสินมหาราช 
1.1 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดช่วยกันวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

1) พระเจ้าตากสินถวายตัวเป็นมหาดเล็กแด่กษัตริย์อยุธยา
พระองคใ์ด(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากหนังสือเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

2) เพราะเหตุใดพระเจา้ตากสินจึงรวบรวมทหารหนีออกจาก
กรุงศรีอยุธยา(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากหนังสือเรียน
วิชาประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

3) หวัเมืองชายฝังทะเลหวัเมืองใดทีพระเจา้ตากสินใชเ้ป็นทีมนั
ในการรวบรวมกาํลงัเพือกอบกูก้รุงศรีอยุธยา(สามารถศึกษาและ
ค้นหาคาํตอบจากเวบ็ไซต์สถาบันมานุษยวิทยาสิริธร) 

4) เพราะเหตุใดก๊กเจา้พระฝางจึงตีไดย้ากและใชเ้วลาในการตี
มากทีสุด(สามารถศึกษาและค้นหาคําตอบจากเว็บไซต์หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ) 

.  นกัเรียนจดบนัทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ
ไดเ้พือนาํไปใชใ้นการสรุปองคค์วามรู้ในขนั  L (What  we  learned) 
ต่อไป 
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. พระยาพิชยัดาบหกั   2.3 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 
1) แม่ทพัพม่าทียกทพัมาตีเมืองพิชยัในสมยักรุงธนบุรีคือใคร

(สามารถศึกษาและค้นหาคําตอบจากหนังสือเรียนวิชา
ประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

2) ศึกครังใดทีพระยาพิชัยได้รับสมญาว่า  “พระยาพิชัยดาบ
หัก”เวบ็ไซต์(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากสถาบัน
สถาบันมานุษยวิทยาสิริธร) 

.    นักเรียนจดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาค้นคว้าหา
คาํตอบได้เพือนาํไปใช้ในการสรุปองค์ความรู้ในขนั  L (What  we  
learned) ต่อไป 

. สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)   

.  นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

1) "หลวงยกกระบตัร” เป็นตาํแหน่งทางราชการตาํแหน่งที
สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง)  ไดรั้บขณะไป
ครองเมืองใด   (สามารถศึกษาและค้นหาคําตอบจาก
เวบ็ไซต์สถาบันอยธุยาศึกษา )  

2) ทรงขยายอาณาเขตกรุงธนบุรีโดยการยกทพัไปตีเมืองใด
ได้สําเร็จ(สามารถศึกษาและค้นหาคําตอบจากหนังสือ
เรียนวิชาประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

.   นักเรียนจดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาค้นคว้าหา
คาํตอบไดเ้พือนาํไปใช้ในการสรุปองค์ความรู้ในขนั  L (What  
we  learned) ต่อไป 

.  เจ้าพระยาสุรสีห์  (บุญ
มา) 

.  นักเรียนร่วมกนัระดมความคิดช่วยกนัวางแผนหาคาํตอบตาม
ประเด็นทีตงัไว ้ ดงันี 

1) เจ้าพระยาสุรสีห์  (บุญมา)  มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองด้วง)  (สามารถศึกษาและ
ค้นหาคาํตอบจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปี
ที  )  

2) ผลงานศิลปกรรมใดของเจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) ทียงัคง
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ปรากฎอยูใ่นปัจจุบนั(สามารถศึกษาและค้นหาคาํตอบจากหนังสือ
เรียนวิชาประวติัศาสตร์ชันมธัยมศึกษาปีที ) 

(จากคาํถามของผูเ้รียนขอ้ .  – .  สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ดงันี 

1) เวบ็ไซตส์ถาบนัอยธุยาศึกษา  
2) หนงัสือเรียนวชิาประวติัศาสตร์ชนัมธัยมศึกษาปีที  

.   นักเรียนจดบันทึกแหล่งเรียนรู้ทีสามารถศึกษาค้นคว้าหา
คาํตอบได้เพือนาํไปใช้ในการสรุปองค์ความรู้ในขนั  L (What  we  
learned) ต่อไป 

 
.  ความรู้ทีไดจ้ากการแกปั้ญหาคืออะไร  ใหน้กัเรียนร่วมกบัสรุปองคค์วามรู้ทีเกิดขึน  

และแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งกนัโดยครูเขียนสิงทีนกัเรียนบอกลงในผงั  K W D L  ในช่อง  L เช่น 
 

L (What  we  learned) 
1. สมเด็จพระบรมราชาที  
(พระเจา้ตากสินมหาราช) 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  หรือ สมเด็จพระบรมราชาที  4  ทรง
ปราบดาภิเษกเป็น เมือวนัที 28 ธนัวาคม พ.ศ.2310  ทรงดาํรงราชสมบติั  15 
ปี โดยมีพระราชกรณียกิจสาํคญัมีดงันี 

1. การกอบกูเ้อกราชจากพม่าภายหลงัการเสียกรุงศรีอยุธยาครังที
สอง โดยขบัไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจกัรจนหมดสิน และยงัทรงทาํ
สงครามตลอดรัชสมยัเพือรวบรวมแผน่ดินซึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของขุน
ศึกก๊กต่าง ๆ ใหเ้ป็นปึกแผน่  

2. การขยายอาํนาจเขา้ไปในลาวไดห้วัเมืองลาวเขา้มาอยูใ่นอาํนาจ
อาณาเขตไทยและขยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

3. ทรงแต่งสําเภาหลวงออกไปหลายสายทางตะวนัออกถึงจีน ทาง
ตะวนัตกถึงอินเดีย ผลกาํไรจากการคา้ช่วยฟืนฟูเศรษฐกิจและมีรายไดจ้าก
ภาษีเขา้ออกของเรือต่างชาติ  

4. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ตดัถนนและขุดคลอง เห็นไดจ้าก
แนวถนนเก่าๆ  ในเขตธนบุรีซึงมีอยู่หลายสายส่วนการขุดคลองมักมี
วตัถุประสงคเ์พือประโยชน์ทางยทุธศาสตร์และการคา้ 
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5. ทรงโปรดเกลา้ฯให้แสวงหาและรวบรวมตาํราต่างๆ ทีกระจดั
กระจายไปเมือคราวเสียกรุงครังที   ไวที้พระอารามหลวงหรือหามาจาํลอง
ไวเ้ป็นแบบฉบบัเพือใชศึ้กษาเล่าเรียน 

6. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตรากฎหมายว่าด้วยวตัรปฏิบัติ
ในทางธรรมวินยัของพระสงฆใ์นปี พ.ศ.  โดยถือเป็นตน้ฉบบักฎหมาย
พระสงฆฉ์บบัแรกของไทย  

7. ทรงโปรดเกลา้ฯให้อญัเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและ
พระบางกลบัมายงักรุงธนบุรีให้อญัเชิญพระแกว้มรกตไปประดิษฐานไว ้ณ 
พระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม ต่อมารัชกาลที 1  ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกต
ไปประดิษฐานไว ้ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซึงอยู่ในเขต
พระบรมมหาราชวงั 

8. ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรืองรามเกียรติ เพือให้คณะละคร
หลวงไดน้าํไปฝึกหดัออกแสดงดว้ย ดงันนัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ฟืนฟูอย่างเต็มทีเพือสร้างบรรยากาศให้รืนเริงครึกครืนเหมือนสมยักรุงศรี
อยธุยา  

. พระยาพิชยัดาบหกั   พระยาพิชยัดาบหัก เดิมชือ “จอ้ย” มีความสามารถในการชกมวย  พระ
ยาพิชยัรับราชการอยูก่บัพระยาตากจนไดเ้ป็น “หลวงพิชยัอาสา” หลงัจากกู้
เอกราชได้สําเร็จพระยาตากจึงได้ทาํพิธีปราบดาภิเษกเป็น  และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้หลวงพิชยัอาสา เป็น “เจา้หมืนไวยวร
นาถ” มีตาํแหน่งเป็นนายทหารเอกองครักษ์ในพระองค์ เมือพระเจ้ากรุง
ธนบุรีสร้าง เมืองธนบุรีเป็นราชธานีแล้วจึงทรงดาํเนินการปราบก๊กต่างๆ
ทีตงัตวัเป็นอิสระ  และได้โปรดเกล้าฯ แต่งตังให้เจ้าหมืนไววรนาถเป็น 
“พระยาสีหราชเดโช” แล้วจากนันจึงเสด็จยกทพัไปปราบก๊กฝ่ายเหนือ ซึง
สามารถปราบก๊กเจา้พระฝาง เมือ พ.ศ. ๒๓๑๓ แล้วได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตงัพระยาสีหราชเดโช เป็น ”พระยาพิชยั” ให้ครองเมืองพิชยั 
ต่างพระเนตรพระกรรณ โดยให้มีไพร่พล ๙,๐๐๐ คน ทงัยงัทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานเครืองยศให้เสมอดว้ยเจา้พระยาสุร
สีห์และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่ตงัให้นายบุญเกิดคน
สนิทของพระยาพิชยั เป็น “หมืนหาญณรงค์” นายทหารคนสนิทของพระยา
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พิชยัอีกดว้ย ผลงานสาํคญัมีดงันี 

1. ความกตัญ ูกตเวท ี เมือพระยาพิชยัไปครองเมืองพิชยันนัไดท้ราบ
ข่าววา่บิดาถึงแก่กรรมเสียแลว้ แต่มารดายงัมีชีวติอยูจึ่งใหท้นายไปตามหา
มารดา พอมารดามาถึงมารดาไดห้มอบกราบพระยาพิชยัโดยไม่ไดเ้งยหนา้ดู
เพราะความกลวั ดว้ยยงัไม่ทราบวา่พระยาพิชยัเป็นบุตรของตวั พระยาพิชยั
จึงรีบลุกไปจบัมือมารดาไวห้้ามไม่ใหก้ราบไหวต้น และไดก้ราบลงกบัเทา้
มารดาแลว้เล่าเหตุการณ์ทีไดซ้ดัเซพเนจรใหม้ารดาฟัง ตงัแต่ตน้จนกระทงั
ไดม้าครองเมืองพิชยั เมือมารดาทราบวา่พระยาพิชยัเป็นบุตรของตนก็
ร้องไห้ดว้ยความดีใจ  

. ความกล้าหาญ  พระยาพิชัยก็จดัทพัเพือการป้องกนัเมืองพิชัยอย่าง
เขม้แข็ง เจา้พระยาสุรสีห์ไดย้กกองทพัเมืองพิษณุโลกขึนมาช่วยเมืองพิชัย 
ทพัของเจา้พระยาสุรสีห์และทพัของพระยาพิชยัไดเ้ขา้ตี ทพัของพม่า มีการสู้
รบกนัถึงขนัตะลุมบอนทพัไทยไล่ฟันแทงทพัพม่าลม้ตายเป็นอนัมาก จนทพั
พม่าแตกพ่ายกลบัไปเมืองเชียงใหม่ รุ่งขึนปีต่อมา (พ.ศ. ) โปสุพลา ยก
กองทพัพม่ามาตีเมืองพิชยัอีก พระยาพิชัยยกพลทหารออกไปต่อรบตงัแต่
กลางทางก่อนทีทพัพม่าจะเขา้มาถึงเมือง เจา้พระยาสุรสีห์ก็ยกกองทพัเมือง
พิษณุโลกมาช่วยอีกครัง ในครังนีก็เช่นกนักองทพัไทยรบกบักองทพัพม่า
อย่างเขม้แข็ง พระยาพิชยัถือดาบสองมือนาํหน้าเหล่าทหารออกไล่ฟันพม่า
จนดาบหักคามือแต่ก็ สามารถตีกองทพัพม่าจนแตกพ่ายไป จนเลืองลือเรียก
ขานนามของท่านวา่ “พระยาพิชยัดาบหกั” ตงัแต่บดันนัเป็นตน้มา 

. ความจงรักภักดีและความซือสัตย์ เมือปี พ.ศ.  หลงัจากสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชถูกสําเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียร สมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กเล็งเห็นว่าพระยาพิชยัเป็นขุนนางคู่พระทยัสมเด็จ
พระเจา้กรุงธนบุรีทีมีฝีมือและซือสัตยจึ์งชวนพระยาพิชยัเขา้รับราชการใน
แผน่ดินใหม่แต่พระยาพิชยัไม่ขอรับตาํแหน่ง ดว้ยท่านเป็นคนจงรักภกัดีและ
ซือสัตยต่์อองค์สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีมหาราช และถือคติทีว่า "ขา้สอง
เจา้บ่าวสองนายมิดี" จึงตอบสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไปว่า"ขา้ขอมี
นายเดียว"และขอให้สําเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจา้
กรุงธนบุรีมหาราช                 
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. สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)   

สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  มีพระนามเดิมวา่ ทองดว้ง เสด็จ
พระราชสมภพ เมือพระชนมายไุด ้ 25 พรรษา พระองคเ์สด็จออกไปรับ
ราชการทีเมืองราชบุรีในตาํแหน่ง "หลวงยกกระบัตร" ในแผน่ดินสมเด็จ
พระทีนงัสุริยาศน์อมัรินทร์ และไดส้มรสกบัคุณนาค (ภายหลงัไดรั้บการ
สถาปนาที สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) ธิดาในตระกูลเศรษฐีมอญทีมี
รกรากอยูที่บา้นอมัพวา เมืองสมุทรสงคราม 

เมือถึงปี พ.ศ. 2325 ไดเ้กิดจลาจลขึนในกรุงธนบุรี คือ พระยาสรรค ์
ไดต้งัตวัเป็นกบฏสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กเสด็จกลบัจากกมัพูชามาที
กรุงธนบุรี แลว้ปราบปรามกบฏและนาํสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไป
สาํเร็จโทษ เหตุเพราะมีพระสติวปิลาส 

หลังจากทีพระองค์ทรงปราบปรามกบฏเรียบร้อยแล้ว ทางอาณา
ประชาราษฎร์ไดอ้ญัเชิญเสด็จขึนปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์
จกัรี ขณะทีมีพระชนมายไุด ้46 พรรษา พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ให้ยา้ยราชธานี
จากกรุงธนบุรีราชธานีเดิมทีอยู่ฝังตะวนัตกของแม่นําเจ้าพระยามายงัฝัง
ตะวนัออกของแม่นาํเจา้พระยา พระองคโ์ปรดให้สร้างพระราชวงัหลวงและ
โปรดเกลา้ ฯ ให้อญัเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยงัวดั
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระกรณียกิจสาํคญัมีดงันี 

.  ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราช
ธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จกัรีปกครองราชอาณาจกัรไทยเมือ พ.ศ. 

  
.  การป้องกนัราชอาณาจกัรให้ปลอดภยัและทรงฟืนฟูวฒันธรรม

ไทยอนัเป็นมรดกตกทอกมาตงัแต่สมยัสุโขทยัและอยธุยา การทีไทยสามารถ
ปกป้องการรุกรานของขา้ศึกจนประสบชยัชนะทุกครัง แสดงให้เห็นถึงความ
เขม้แข็งของพระองค์ในการบญัชาการรบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยา่งยงิสงครามกบัพม่าใน พ.ศ.  ทีเรียกวา่ "สงครามเกา้ทพั"  

.  ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้มีการตรวจสอบกฎหมายทีมีอยู่ทังหมด
เสร็จแลว้ให้เขียนเป็นฉบบัหลวง  ฉบบั ประทบัตราราชสีห์ คชสีห์ และบวั
แกว้ไวทุ้กฉบบั เรียกวา่ "กฎหมายตราสามดวง" สําหรับใชเ้ป็นหลกัในการ
ปกครองบา้นเมือง 
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.  เจ้าพระยาสุรสีห์  (บุญ
มา) 

พระยาสุรสีห์ (บุญมา) หรือ กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท พระนาม
เดิม บุญมา เป็นพระราชภาตาร่วมพระราชชนกชนนี กบัพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระราชโอรสพระองคที์ 5 ในสมเด็จพระ
ปฐมบรมมหาชนกทองดี และพระชนนีหยก ประสูติในรัชกาลสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วับรมโกศ สมยักรุงศรีอยธุยามีนิวาสถานอยูห่ลงัป้อมเพชรในกรุงศรี
อยุธยา  เมือทรงเจริญวยัไดรั้บราชการเป็นมหาดเล็กตาํแหน่งนายสุดจินดา 
มหาดเล็กหุม้แพร ในรัชกาลสมเด็จพระเจา้เอกทศัน์  

เมือกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก ข้าศึกได้เผาผลาญบ้านเมือง วดัวา
อาราม เก็บรวบรวมทรัพยสิ์นมีค่า แลว้ยกทพักลบัไปใหท้หารรักษาการอยูที่
ค่ายโพธิสามตน้ และทีธนบุรีบา้นเมืองตกอยูใ่นภาวะระสําระสาย แยกเป็น
ก๊กเป็นเหล่าถึง 6 ก๊ก พระยาตากสิน เป็นก๊กหนึงรวบรวมไพล่พลตงัอยู่ที
จนัทบุรี เขา้ตีพม่าขา้ศึกทีรักษากรุงศรีอยธุยาแตกไปแลว้ จึงเสด็จเถลิงถวลัย์
ราชสมบติัเป็น สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิง
หนาท ในขณะนันทรงได้รับการสถาปนาบรรดาศกัดิเป็น พระมหามนตรี 
เจา้พระตาํรวจในขวา  โดยผลงานสาํคญัมีดงันี 

.  ด้านการสงคราม  ทรงร่วมศึกสงครามขบัไล่อริราชศตัรูปกป้อง
พระราชอาณาจกัรตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์ ไดเ้สด็จไปในการพระ
ราชสงครามทงัทางบก และทางเรือ ในรัชกาลสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ถึง 

 ครัง และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
อีก  ครัง เช่น  พ.ศ.  ตีค่ายโพธิสามตน้ของขา้ศึก , พ.ศ.  ตีค่าย
พม่าทีบางกุง้ สมุทรสงคราม ขณะนนัทรงมีบรรดาศกัดิเป็น พระมหามนตรี 
และเสด็จไปรับพระเชษฐาธิราช จาก อาํเภออมัพวา เขา้มารับราชการกบั
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีและทรงรับสถาปนาเป็นพระราชวรินทร์                   

ในสมยัรัชกาลที  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจา้พระยาสุรสีหพิษณ
วาธิราช ได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระมหาอุปราช กรมพระราชวงับวร
สถานมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท ได้ทรงร่วมการพระราชสงคราม 
ระหวา่ง พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  รวม  ครัง   
   .  ทรงอุปถัมภ์บํ ารุงการพระศาสนาศิลปวรรณกรรมและ
สถาปัตยกรรมโปรดให้สร้างพระราชวงับวร ทรงสร้างกําแพงพระนคร
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ตงัแต่ประตูวดัสังเวชวศิยารามจนถึงวดับวรนิเวศ และทรงสร้างป้อมอิสินธร 
ป้อมพระอาทิตย ์ป้อมพระจนัทร์ ป้อมยุคนธร (ซึงรือลงแลว้) คงเหลือแต่
ป้อมพระสุเมรุ และทรงสร้างประตูยอดของบรมมหาราชวงั คือ ประตูสวสัดิ
โสภา ประตูมณีนพรัตน์ ประตูอุดมสุดารักษ์ และทรงสร้างโรงเรือทีฟาก
ตะวนัตก ทรงสถาปนาวดัมหาธาตุ วดัชนะสงคราม (วดัตองปุ) วดัโบสถ์ วดั
เทวราชกุญชร (วดัสมอแครง) วดัราชผาติการาม (วดัส้มเกลียง) วดัปทุมคง
คา (วดัสําเพ็ง) วดัครุฑ วดัสุวรรณคีรี (วดัขีเหล็ก) วดัสุวรรณดาราราม ทรง
สร้างหอมณเฑียรธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม วิหารคต วดัเชตุพนฯ 
เป็นตน้ พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบวรราช
เจา้มหาสุรสิงหนาทไดจ้ารึกอยูใ่นประวติัศาสตร์ของชาติเป็นทีแซ่ซ้องสดุดี
เทิดทูนของพสกนิกร ไทยตลอดมา 

 
ขันสรุปและประเมินผล 

2. ผูส้อนถามผูเ้รียนว่าจากการเรียนเรืองบุคคลสําคญันกัเรียนไดรั้บขอ้คิดและประโยชน์
อะไรบ้าง ( 1. ทําให้ได้รับความรู้เกียวกับประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญ    2. เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  3.   เกิดความรักชาติ   4. สามารถนาํแบบอย่างของบุคคลสําคญัมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได)้         

 
7. สือการเรียนรู้  

. คลิปละครเรืองสายโลหิต ตอน  เสียกรุงศรีอยธุยาครังที     
2. กระดาษแผนผงั K W D L   

 3. ใบกิจกรรม K W D L  เรือง ประวติัและผลงานของสมเด็จพระบรมราชาที  (พระเจา้
ตากสินมหาราช)  พระยาพิชยัดาบหกั  สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  (ทองดว้ง)  เจา้พระยาสุรสีห์ 
(บุญมา) 
  
8. การวดัและการประเมินผล 
 8. . เครืองมือทีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
  8. .   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 
 8.   วธีิการวดัประเมินผล 
  8. .    ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน 
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9.  เกณฑ์การประเมิน 
 9.   ตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนเพือไวเ้ปรียบเทียบกบัก่อน
เรียน 
 .   นาํวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนไปเทียบกบัเกณฑข์องสถานศึกษาทีตงัไว ้
  

.บันทกึผลหลงัเรียนรู้ 
 ผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ขอ้เสนอแนะและวธีิแกไ้ข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
     

      ลงชือ.......................................ผูส้อน 
  (นายวรุณ  กาฬพนัธ์) 

                            ......./......../........ 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนก่อนเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                  ชนัมธัยมศึกษาปีที   
เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคัญในประวติัศาสตร์ไทย                                  จาํนวน    ขอ้
เวลา    ชวัโมง                    คะแนนเตม็    คะแนน 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว 

 
 

. ปฐมกษตัริยผ์ูท้รงสถาปนากรุงศรีอยธุยาคือใคร 
ก. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขนุหลวงพะงวั) 
ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที  (อู่ทอง) 
ค. สมเด็จพระรามราชาธิราช 
ง. สมเด็จพระไชยราชาธิราช 

 
2. ใครมีบทบาทสาํคญัในการช่วยใหส้มเด็จพระเจา้อู่ทองก่อตงัอาณาจกัรอยธุยาไดส้าํเร็จ  

ก. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที  (ขนุหลวงพะงวั) 
ข. สมเด็จเจา้ฟ้าอุทุมพร(ขนุหลวงหาวดั) 
ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชา 
ง. สมเด็จพระราเมศวร 

 
3.  พระเจา้อู่ทองทรงใชน้โยบายใดเป็นหลกัในการสร้างความมนัคงใหก้บักรุงศรีอยธุยาในครังแรก 
เริมสถาปนา  

ก. นาํทพัไปโจมตีหวัเมืองขนาดเล็ก 
ข. จดัตงัเมืองหนา้ด่านรอบราชธานี 
ค. ผกูไมตรีกบัหวัเมืองใกลเ้คียง 
ง. ยอมเป็นเมืองประเทศราชของขอม 
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4. หนา้ทีของเมืองหนา้ด่านในสมยัพระเจา้อู่ทองเปรียบไดก้บัหนา้ทีตาํแหน่งใดในปัจจุบนั  
ก. บุรุษไปรษณีย ์
ข. นายอาํเภอ 
ค. เจา้อาวาส 
ง. ยามรักษาการณ์ 

 
5. การศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยอ์งคส์าํคญั  มีประโยชน์ต่อนกัเรียนต่อนกัเรียน
ในประเด็นใดมากทีสุด  

ก. รู้และเขา้ใจประวติัศาสตร์อยุธยาดียงิขึน 
ข. ไดท้ราบถึงแบบอยา่งการดาํรงชีวติทีดี 
ค. ตระหนกัถึงความสาํคญัในบรรพบุรุษ 
ง. เห็นคุณค่าของกษตัริยอ์ยธุยา 

 
6. กรมพระสุรัสวดีในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที  มีหนา้ทีใด  

ก. เก็บภาษีอากร 
ข. จดัทาํบญัชีไพร่พล 
ค. นาํสาํเภาไปทาํการคา้ 
ง. ดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน 

 
7. รัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดท้รงยา้ยราชธานีไปอยูที่ใด  

ก. สุโขทยั                                                                                 
ข. ลพบุรี                                                                    
ค. พิษณุโลก 
ง. เชียงใหม่ 

 
8. การทีสมเด็จพระสุริโยทยัยอมสละพระชนมชี์พบงัเกิดผลดีแก่อาณาจกัรอยธุยาอยา่งไร  

ก. อาณาประชาราษฎร์มีความสามคัคีกนัมากขึน 
ข. พม่ายกทพักลบัอยธุยามีเวลาเตรียมการมากขึน 
ค. ประชาชนมีความฮึกเหิมอยากทาํศึกสงครามมากขึน 
ง. พม่าไม่กลา้ยกทพัมาอีกเพราะเห็นความหลา้หาญของคนไทย 
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9. เพราะเหตุใดสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระศรีสรรเพชญที์ 1) จึงโอนอ่อนผอ่นตามพระ
ประสงคพ์ระเจา้บุเรงนอง  

ก. เพือฟืนฟูบา้นเมืองและรวบรวมกาํลงัพลไวเ้ป็นปึกแผน่เพือดาํเนินการสนบัสนุนพระ
นเรศวรกอบกูเ้อกราช 

ข. เพือความปลอดภยัของพระโอรสและพระธิดาทีเป็นตวัประกนั 
ค. เพืออาํนาจอนัสมบูรณ์ในการปกครองกรุงศรีอยธุยา 
ง. เพือก่อตงัราชวงศสุ์โขทยัแทนราชวงศสุ์พรรณภูมิ 

 
10.  การทีสมเด็จพระสุพรรณกลัยายอมเป็นตวัประกนัของกรุงหงสาวดี  เพือใหส้มเด็จพระนเรศวร
กลบัมาครองเมืองพิษณุโลก ส่งผลดีต่อกรุงศรีอยธุยาหรือไม่อยา่งไร  

ก. ส่งผลดี  เพราะทาํใหเ้มืองพิษณุโลกมีกษตัริยป์กครองแทนพระมหาธรรมราชา 
ข. ส่งผลดี  เพราะทาํใหก้รุงศรีอยธุยามีโอกาสรวบรวมกาํลงัคนเพือกอบกูเ้อกราช 
ค. ส่งผลเสีย เพราะทาํใหก้รุงศรีอยธุยาไม่ทราบความเคลือนไหวของหงสาวดี 
ง. ส่งผลเสีย เพราะทาํใหก้รุงศรีอยธุยาไม่ไดรั้บการคุม้ครองดูแลจากหงสาววดี 

 
11.  ชายไทยทุกคนสามารถนําแบบอย่างทีดีในด้านใดของสมเด็จพระนเรศวรไปปฏิบัติเพือ
ประเทศชาติได ้ 

ก. ดา้นการคา้ 
ข. ดา้นการฑูต 
ค. ดา้นการทหาร 
ง. ดา้นการปกครอง 

 
12.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใหส้ร้างราชธานีแห่งที 2 เพราะทรงตระหนกัในอาํนาจของ
ชาติใด  

ก. จีน 
ข. ชวา 
ค. เปอร์เซีย 
ง. ชาติตะวนัตก 
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13. บทบาทสาํคญัของพระเพทราชาในดา้นใดทีสร้างความมนัคงและเอกภาพในการปกครองใหก้บั
กรุงศรีอยธุยา  

ก. การสถาปนาราชวงศบ์า้นพลูหลวง 
ข. การขบัไล่ชาวต่างประเทศออกจากกรุงศรีอยธุยา 
ค. การปรับโครงสร้างโดยลดอาํนาจสมุหนายกและสมุหพระกลาโหมลง 
ง. การเพมิจาํนวนกาํลงัทหารใหแ้ก่กรมพระราชวงับวรสถานมงคลหรือวงัหนา้ 

 
14. จากการศึกษาเรือง  “พนัทา้ยนรสิงห์”  ไดข้อ้คิดตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด  

ก. เสียชีพอยา่เสียสัตย ์
ข. ซือกินไม่หมด  คดกินไม่นาน 
ค. รู้หลบเป็นปีก  รู้หลีกเป็นหาง 
ง. สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม 

 
15. พระราชกาํหนดหา้มราษฎรจบัหรือรับประทานปลาตะเพียนมีขึนในรัชสมยัใดและเพราะเหตุใด   

ก. สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ  เพราะปลาตะเพียนเป็นสินคา้ทีขึนตรงต่อพระคลงัสินคา้ 
ข. สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ  เพราะเป็นปลาทีสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระทรงโปรดเสวย 
ค. สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  เพราะปลาตะเพียนมีความสวยงามหายากมีราคาแพง 
ง. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   เพราะพระองค์ไม่ชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในเขต

พระราชฐาน 
 

16. การใชท้องคาํหล่อหุม้พระพุทธศรีสรรเพชญด์าญาณ  ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ     
เพือถวายเป็นพุทธบูชา มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด   

ก. เหมาะสม  เพราะแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอยธุยามีความมงัคงั             
ข. เหมาะสม  เพราะแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวอยธุยามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา                                                 
ค. ไม่เหมาะสม  เพราะการถวายทองเป็นพุทธบูชานนัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการประดิษฐม์าก 
ง. ไม่เหมาะสม  เพราะพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่มากเมือประดิษฐ์เสร็จแล้วไม่สามารถ

เคลือนยา้ยได ้   
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17.“แม่ทพันายกองของไทยเดียวนีฝีมือเขม้แขง็นกัไม่เหมือนไทยแต่ก่อน  การทีเสียเมืองพิษณุโลก
ครังนีเพราะฝีมือทหารเรานนัหามิได ้  เหตุเพราะอดขา้วขาดเสบียงจึงเสียเมือง” จากขอ้ความขา้งตน้ 
อะแซหวุน่กีกล่าวถึงความสามารถของใคร 

ก. พระยาวชิรปราการ 
ข. เจา้พระยาสุรสีห์ 
ค. เจา้พระยาศรีธรรมาโศกราช 
ง. สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก 

 
18. บุคคลในขอ้ใดเปรียบเสมือนพระกรขา้งขวาของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ความเขา้ใจ) 

ก. สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก  
ข. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
ค. เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) 
ง. เจา้พระยาจกัรี 

 
19.การดาํเนินการของพระคลงัสินคา้ในสมยัอยธุยาก่อใหเ้กิดระบบการคา้แบบใด  

ก. ระบบเสรี 
ข. ระบบผกูขาด 
ค. ระบบเจา้ภาษีนายอากร 
ง. ระบบแบบวางแผนจากส่วนกลาง 

 
20. หลวงพิชยัอาสา(พระยาพิชยัดาบหกั)ไดเ้ลือนบรรดาศกัดิเป็นเจา้หมืนไวยวรนาถและพระยาสี
หราชเดโชตามลาํดบัหลงัจากศึกสงครามใด  

ก. ศึกก๊กเจา้พระฝาง 
ข. ศึกอะแซหวุน่กีตีเมืองพิชยั 
ค. ศึกเจา้ชุมนุมนครศรีธรรมราช 
ง. ศึกกอบกูเ้อกราชกรุงศรีอยธุยาครังที  
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21. พระยาพิชยัดาบหกัควรไดรั้บการยกยอ่งในดา้นใด    
ก. ผูเ้ป็นกวเีอก            
ข. ผูน้าํทีเก่งกลา้         
ค. ขนุพลผูก้ลา้หาญ  
ง. ขนุนางผูป้ราดเปรือง   

 

22. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการปราบชุมนุมต่างๆของสมเด็จพระเจา้ตากสินไดถู้กตอ้ง 
ก. ชุมนุมเจา้นครศรีธรรมราช ชุมนุมเจา้พิมาย ชุมนุมเจา้พระฝาง  ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก 
ข. ชุมนุมเจา้พิมาย  ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจา้พระฝาง ชุมนุมเจา้นครศรีธรรมราช 
ค. ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจา้พิมาย  ชุมนุมเจา้นครศรีธรรมราช ชุมนุมเจา้พระฝาง 
ง.   ชุมนุมเจา้พระฝาง ชุมนุมเจา้นครศรีธรรมราช ชุมนุมเจา้พิมาย ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก 

 

23. บุคคลในขอ้ใดไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตกบัพระบาง  จากเมืองเวยีงจนัทน์กลบัมายงักรุงธนบุรี  
ก. พระราชนรินทร์ 
ข. พระยาพิชยัดาบหกั 
ค. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
ง. สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง) 

 
24. การทีพระยาตากกอบกูเ้อกราชและสร้างราชธานีใหม่ขึนมาไดใ้นเวลาอนัสัน  น่าจะสอดคลอ้ง
กบัคาํกล่าวในขอ้ใด 

ก. สถานการณ์สร้างวรีบุรุษ 
ข. คนไทยไม่ยอมแพช้าติใด 
ค. กรุงศรีอยธุยาไม่สินคนดี 
ง. ถึงตายอยา่หมายวา่ยอมแพ ้

 
25. การคา้กบัประเทศใด ทีทาํใหก้รุงธนบุรีไดก้าํไรมากมาย  

ก. จีน 
ข. รัฐใกลเ้คียง 
ค. ชาติตะวนัตก   
ง. คา้ขายคนไทยดว้ยกนั 
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26. เพราะเหตุใดสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจึงยงัคงยึดรูปแบบการปกครองแบบอยุธยามาเป็น
แบบอยา่ง  
      ก.   บา้นเมืองมีศึกสงครามยงัไม่มีเวลาปรับปรุงแกไ้ข 
      ข.   การปกครองสมยัอยธุยาถูกตอ้งเหมาะสมทุกประการ  
      ค.   ขนุนางทงัหลายลว้นเป็นขนุนางเก่าทีเคยชินระบบเก่า     
      ง.   คิดวา่เมือบา้นเมืองเรียบร้อยสงบสุขจะกลบัไปตงัมนัทีอยธุยาดงัเดิม  
 
27. “บุคคลชนชนัพิเศษ เป็นทีเคารพกราบไหวข้องทุกชนชนั” ขอ้ความนีหมายถึงใคร  

ก. ขนุนาง 
ข. พระสงฆ ์
ค. พระมหากษตัริย ์
ง. พระบรมวงศานุวงศ ์

 
28. พระธาตุศรีสองรักหลกัฐานทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอยุธยาและลา้นชา้งตงัอยูที่จงัหวดั
อะไร  

ก. จงัหวดัหนองคาย 
ข. จงัหวดันครพนม 
ค. จงัหวดัอุดรธานี 
ง. จงัหวดัเลย 

 
29. สมญานาม  “พระยาเสือ” สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท (บุญมา) 
เป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยอยา่งไร  

ก. ดุร้าย 
ข. ซือสัตย ์
ค. อ่อนโยน 
ง. กลา้หาญ 
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30. การรบทีบางแกว้ในสมยัธนบุรี (พ.ศ. 2317)  จึงมีความสาํคญัทีสุดเพราะเหตุใด   
ก.   เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหเ้กิดขึนในหมู่คนไทย        
ข.   เป็นการรบกบัพม่าครังแรกของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช       
ค.   เป็นการรบทีพม่าบุกเขา้ลอ้มกรุงธนบุรีไว ้แต่กองทพัไทยต่อสู้ไวไ้ด ้     

      ง.   เป็นการรบกบัพม่าเป็นครังสุดทา้ยเพราะหลงัจากนนัพม่าไม่กลา้โจมตีไทยอีก 
 
****************************************************************************** 

เฉลยแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนก่อนเรียน 
 

ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 
 ข  ค  ค 
 ก  ง  ค 
 ข  ง  ง 
 ง  ก  ค 
 ก  ข  ก 
 ข  ข  ก 
 ค  ง  ข 
 ข  ก  ง 
 ก  ข  ง 
 ข  ง  ก 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนหลงัเรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม                                  ชนัมธัยมศึกษาปีที   
เรือง ประวติัและผลงานบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทย                                  จาํนวน    ขอ้
เวลา    ชวัโมง                    คะแนนเตม็    คะแนน 
คําชีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
 
1.  การตงัชือเมืองทีสร้างขึนใหม่วา่  “กรุงศรีอยธุยา”  แสดงใหเ้ห็นวา่ไทยไดรั้บแนวคิดการตงัชือ
เมืองมาจากทีใด  

ก. มอญ 
ข. ขอม 
ค. ลา้นนา 
ง. อินเดีย 

 
2. การปกครองสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้มีรูปแบบสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แบ่งเป็นส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค 
ข. แบ่งเป็นหวัเมืองชนันอก – ชนัใน                                         
ค. แบ่งเป็นราชธานี – เมืองประเทศราช 
ง. แบ่งเป็นหวัเมืองเอก – โท – ตรี 

 
3. หลกัธรรมในขอ้ใดทีช่วยควบคุม มิให ้กษตัริยทุ์กยคุสมยัใชพ้ระราชอาํนาจเกินขอบเขต  

ก. โลกปาลธรรม                                                           
ข. สาราณียธรรม                                                       
ค. ทศพิธราชธรรม                                                          
ง. เบญจศีล , เบญจธรรม      
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4. วรรณคดีในสมยัอยธุยาตอนตน้เรืองใดทีสะทอ้นให้เห็นถึงความเชือทางศาสนา  
ก. ไตรเพท 
ข. ทศชาติ 
ค. มหาชาติคาํหลวง 
ง. ไตรภูมิพระร่วง 

 
5. เหตุการณ์ใดเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

ก. ยกเลิกเมืองลูกหลวง  
ข. ขยายสุขาภิบาลทอ้งถิน                                                       
ค. แบ่งพืนทีออกเป็นตาํบล                                                       
ง. จดัตงัจงัหวดัและอาํเภอ 

 
6. ชาวตะวนัตกชาติใดทีเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัอยธุยาเป็นชาติแรก  

ก. ฮอลนัดา                                                                                         
ข. โปรตุเกส                                                                                       
ค. ฝรังเศส                                                                                                   
ง. องักฤษ                                                                                     

7.    “นงคราญองคเ์อกแกว้              กระษตัรีย ์
 มานมนสักตัเวที                            ยงิลาํ 
 เกรงพระราชสามีมลายพระ          ชนมเ์ฮย  
 ขบัคเชนทรเข่นคาํ                        สะอึกสู้ดสักร 
     ขนุมอญร่อนงา้วฟาด                ฉาดฉะ 
 ขาดแล่งตราบอุระ                       หรุบดิน 
 โอรสรีบกนัพระ                           ศพสู่นครแฮ  
 สูญชีพไป่สูญสิน                         พจน์ผูส้รรเสริญ” 
 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้แสดงออกถึงคุณธรรมใดของสมเด็จพระสุริโยทยั 
ก. ความอดทน 
ข. ความกตญั ู 
ค. ความจงรักภกัดี 
ง. ความกลา้หาญเสียสละ 
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8. สงครามกบัพม่าทีทาํใหไ้ทยตอ้งสูญเสียสมเด็จพระสุริโยทยัเกิดขึนในสมยัใด   
ก. สมเด็จพระไชยราชาธิราช                                                                         
ข. สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ                                                                        
ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชา                                                                        
ง. สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ 

 
9. หลงัเสียกรุงศรีอยธุยาครังที 1 พม่าใหส้มเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระศรีสรรเพชญที์ 1) 
ครองเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองชนัใดและขึนตรงต่ออาณาจกัรใด  

ก. เมืองชนันอก  ขึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา 
ข. เมืองประเทศราช  ขึนตรงต่อกรุงศรีอยธุยา 
ค. เมืองชนันอก  ขึนตรงต่อกรุงหงสาวดี 
ง. เมืองประเทศราช  ขึนตรงต่อกรุงหงสาวดี 

 
10. พม่าตอ้งการยดึอาํนาจกรุงศรีอยธุยาไวใ้นอาํนาจ จึงใชกุ้ศโลบายขอสัตวคู่์บุญบารมีชนิดใดจาก
กษตัริยอ์ยธุยา  

ก. สิงโต                                                                                                         
ข. ไก่แจ ้                                                                                                       
ค. ชา้งเผอืก                                                                                                              
ง. แมวไทย 

 
11. กษตัริยอ์ยธุยาพระองคใ์ดทีไดรั้บการถวายพระนามวา่ “พระเจา้ชา้งเผอืก”    

ก. สมเด็จพระไชยราชาธิราช                                                                       
ข. สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ                                                                     
ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชา                                                                        
ง. สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ     
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12. “ขตัติยะนารีแต่เพรงกาลแต่ปางบรรพน์นัท่านทรงมีความเขม้แข็งและทรงพร้อมทีจะเสียสละ
เพือแผน่ดิน การจากไปเพือทาํหน้าทีเพือบา้นเมืองนนัหามีความโศกาอาดูรไม่ แต่เป็นไปดว้ยความ
ภาคภูมิทรนงในสายพระโลหิตนกัรบแห่งวงศพ์ระร่วงเจา้” ขอ้ความนีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณธรรมดา้น
ใดของสมเด็จพระพีนางพระสุพรรณกลัยา  

ก. ความเด็ดเดียว 
ข. ความอดทน 
ค. ความซือสัตย ์
ง. ความกตญั ู 

 
13. พระมหากษตัริยอ์ยุธยาพระองค์ใดมีบทบาทสําคญัในการสร้างมณฑปครอบ“รอยพระพุทธ
บาท”  ทีจงัหวดัสระบุรี  

ก. พระเจา้ปราสาททอง    
ข. พระเจา้ทรงธรรม 
ค. พระเชษฐาธิราช         
ง. พระอาทิตยวงศ ์

 
14. หลกัฐานชันตน้ของชาวต่างประเทศคนใดทีกล่าวถึงอาณาจกัรสยามตงัแต่สมยัพระเจา้อู่ทอง
ทรงสร้างกรุงศรีอยธุยา  จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม   

ก. เมอร์ซิเออร์ เดอลาลูแบร์ 
ข. แตรีออง  เดอ  ลาคูเปอรี 
ค. เยรเรเมียส  ฟรานซิส  วนัวลิต 
ง. คอนสแตนติน  ฟอนคอน (พระยาวไิชเยนทร์) 

 
15. เหตุการณ์ในขอ้ใดต่อไปนีทีแสดงถึงความสามารถและความกลา้หาญของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชมากทีสุด  

ก. การกระทาํยทุธหตัถี 
ข. ปีนค่ายขา้ศึก 
ค. ประกาศอิสรภาพ 
ง. โจมตีเมืองแครง 
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16. จากขอ้ความในสาํนวนใดทีจะช่วยเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์ใหก้บัคนไทย เพือมิใหเ้หตุการณ์
ในสมยัอยธุยาตอนปลายเกิดขึนอีก   

ก. รู้รักสามคัคี 
ข. ววัหายลอ้มคอก 
ค. แพเ้ป็นพระ  ชนะเป็นมาร 
ง. รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั 

 
17. เพราะเหตุใดชาวบา้นบางระจนัตอ้งเสียทีแก่พม่า  

ก. ขาดผูน้าํ 
ข. ขาดอาวธุ 
ค. ขาดอาหาร 
ง. ขาดความสามคัคี 

 
18.   ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติตะวนัตกกบัอยธุยาสินสุดลงเมือเกิดเหตุการณ์ใด   

ก. ก่อนสมยัสมเด็จพระเพทราชา 
ข. หลงัสมยัสมเด็จพระเพทราชา 
ค. หลงัเสียกรุงศรีอยธุยาครังที   
ง. หลงัเสียกรุงศรีอยธุยาครังที             

                                                                          
19.  นักเรียนตอ้งการศึกษาทาํความเขา้ใจเกียวกบัศิลปวฒันธรรมของอาณาจกัรอยุธยาให้ได้รับ
ความรู้อยา่งดีในเวลาอนัจาํกดัควรไปทศันศึกษาสถานทีใด  

ก. เขตเมืองเก่าอยธุยา 
ข. พระราชวงับางปะอิน 
ค. พิพิธภณัฑเ์จา้สามพระยา 
ง. ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์อยธุยา 

 
20.  ผลงานดา้นศิลปกรรมทียงิใหญ่และงดงามทีสุดของอาณาจกัรอยธุยาคืออะไร  

ก. พระบรมมหาราชวงั 
ข. เพนียดคลอ้งชา้ง 
ค. วดัราชบูรณะ 
ง. โบถส์วหิาร 
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21. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระเกียรติคุณดีเด่นทางดา้นใด  
ก. เกษตรกรรม 
ข. วทิยาศาสตร์ 
ค. สถาปัตยกรรม 
ง. การต่างประเทศ 

 
22. บนัทึกของลาลูแบร์ และ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต  มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยสมยั
อยธุยาอยา่งไร  

ก. เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีแสดงให้เห็นความคิดของชาวตะวนัตกทีมีต่ออาณาจกัร
อยธุยา 

ข. เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีบนัทึกการเรียนภาษาต่างประเทศของขุนนางในสมยั
อยธุยา 

ค. เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีบนัทึกการคา้ขายของคนในสมยัอยธุยากบัชาวฮอลนัดา 
ง. เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีแสดงให้เห็นบรรยากาศการคา้ขายกบัชาวฮอลนัดาและ

ฝรังเศส 
 

23. จุดประสงค์สําคญัทีสุดทีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเจริญสัมพนัธไมตรีกบัฝรังเศส คือ
เรืองอะไร  

ก. การสร้างพระราชวงัใหม่   
ข. การคา้ระหวา่งประเทศต่อกนั 
ค. การใชฝ้รังเศสคานอาํนาจฮอลนัดา  
ง. การช่วยเหลือทางดา้นวทิยาการสมยัใหม่ 

 
24. ตงัแต่สมยัอยุธยาตอนตน้จนถึงสมยัอยุธยาตอนปลายอยุธยามีการรับเอาศิลปวฒันธรรมจาก
ต่างประเทศเขา้มา เป็นผลดีหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. เป็นผลดี  เพราะทาํใหเ้กิดศิลปวฒันธรรมทีหลากหลายและสวยงาม                                                                 
ข. เป็นผลดี  เพราะทาํใหเ้กิดการผสมผสานจนกลายเป็นศิลปะทีแทจ้ริงของอยธุยา                                               
ค. เป็นผลเสีย  เพราะศิลปวฒันธรรมต่างชาติทาํใหศิ้ลปอยธุยาผดิแผกไปจากแบบแผนที

เป็นอยู ่                                           
ง. เป็นผลเสีย  เพราะทาํให้อยุธยาเสียเปรียบทางดุลการคา้จากการนาํเขา้ศิลปวฒันธรรมจาก

ต่างประเทศ                                                                         
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25. นโยบายต่างประเทศของอยธุยาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสามารถสรุปไดต้ามขอ้ใด    
ก. โอนอ่อนผอ่นตาม                                                                          
ข. ถ่วงดุลอาํนาจกนั                                                                           
ค. ปิดประตูไม่ยอมรับ 
ง. พงึพาอาศยักนั 

 
26. บุคคลในขอ้ใดเปรียบเสมือนพระกรขา้งซา้ยของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  

ก. สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (ทองดว้ง) 
ข. สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
ค. เจา้พระยาสุรสีห์ (บุญมา) 
ง. เจา้พระยาจกัรี 

 
27. พระยาพิชยัดาบหกัมีความสามารถในดา้นใดเป็นพิเศษ  

ก. ชกมวย 
ข. ฟันดาบคู่ 
ค. กระบีกระบอง 
ง. ดาํนาํกลนัหายใจ 

 
28. ซากโบสถซ์านเปโดรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานสาํคญัทีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งอยธุยากบัชาติอะไร  

ก. องักฤษ 
ข. ฝรังเศส 
ค. ฮอลนัดา 
ง. โปรตุเกส 

 
29.  พระยาพิชัยดาบหักขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษตัริยศึ์กสําเร็จโทษตนถวายชีวิตต ายตาม
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแสดงใหเ้ห็นถึงคุณธรรมดา้นใดของท่าน  

ก. สัจจะ 
ข. ทมะ 
ค. ขนัติ 
ง. จาคะ 
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30.หลงัจากกอบกูเ้อกราชไดส้าํเร็จสมเด็จพระเจา้ตากสินใหค้วามสาํคญัเรืองการทาํเกษตรกรรม
มากกวา่การพฒันาดา้นอืนๆนกัเรียนคิดวา่เป็นผลดีต่อกรุงธนบุรีในขณะนนัหรือไม่อยา่งไร   

ก. เป็นผลดี เพราะทาํใหป้ระชาชนมีขา้วไวบ้ริโภคโดยไม่ตอ้งซือจากทีอืนในราคาแพง 
ข. เป็นผลดี  เพราะทําให้สภาพเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีดีขึนและสามารถเก็บภาษีจาก

ประชาชนไดเ้พิมขึน 
ค. เป็นผลเสีย เพราะทาํให้พฒันาการดา้นอืนไม่เจริญกา้วหนา้เนืองมาจากพระมหากษตัริยใ์ห้

ความสาํคญัในเรืองการทาํเกษตรกรรมเพียงเรืองเดียว 
ง. เป็นผลเสียเพราะทาํใหพ้ม่าถือโอกาสเขา้มาตีกรุงธนบุรีเนืองจากเห็นวา่พระมหากษตัริยใ์ห้

ความสาํคญัเรืองการทาํเกษตรกรรมมากกวา่การพฒันาดา้นอืนๆ 
 
*********************************************************************** 

 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิการเรียนหลงัเรียน 

 
ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ ข้อ คําตอบ 

 ข  ข  ง 
 ก  ก  ก 
 ค  ข  ค 
 ก  ค  ข 
 ก  ก  ข 
 ข  ก  ค 
 ง  ข  ก 
 ข  ง  ข 
 ง  ค  ก 
 ค  ก  ก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  
KWDL เรือง ประวตัิและผลงานบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี 

 
คําชีแจง 

1. วตัถุประสงค ์
 เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค  KWDL เรืองประวติัและผลงานบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ไทยโดยสอบถามความ
คิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

1.1 ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
1.2 ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
1.3 ดา้นประโยชน์และการนาํไปประยกุตใ์ช้ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที 1 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค  KWDL จาํนวน 11  ขอ้ 
 ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมทีมีต่อการจดัการเรียนรู้เทคนิค  KWDL 
      3.   นกัเรียนตอบตามความคิดเห็นของนกัเรียนทีไดป้ฏิบติัจริง โดยคาํตอบไม่มีผลต่อคะแนน
วชิาประวติัศาสตร์    เพราะคาํตอบทุกขอ้จะไม่มีขอ้ถูกขอ้ผดิ 
      4.    ตอนที 1 ใหน้กัเรียนใส่เครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
             ตอนที 2 ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักเรียนลงในช่องว่างที
กาํหนดให ้
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ตอนท ี1 ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL 11  ขอ้ 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากทีสุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุด 

(1) 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน       
2.  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
3. นกัเรียนไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที 

     

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

     

5. กิจกรรมแต่ละขนัตอนใชเ้วลาเหมาะสม      
6. กิจกรรมมีความยากง่ายพอเหมาะกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

     

ด้านประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ 
7. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

     

8. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้เกิดความคงทนใน
การเรียนรู้ 

     

9. ช่วยพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง 

     

10. ช่วยพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดง
ความคิดเห็น 

     

11. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
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ตอนท ี2 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค  KWDL อยา่งไร ใหแ้สดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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