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เรียนการสอนแดคีร์ และ 2) ศึกษาความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 2) แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถใน

การตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                            ปีการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. .......................................  2. ........................................ 



 จ 

57262304: MAJOR: TEACHING SOCIAL STUDIES 
KEY WORD: DACIR INSTRUCTIONAL PROCESS / HISTORY TEACHING / CRITICAL READING   

SKILLS IN HISTORY / ABILITY TO QUESTION CRUCIAL PROBLEMS IN HISTORY 
 YUTTASIN PLANNAK: EFFECTS OF HISTORY LEARNING MANAGEMENT USING 
DACIR INSTRUCTIONAL PROCESS ON CRITICAL READING SKILLS AND ABILITY TO 
QUESTION CRUCIAL PROBLEMS IN HISTORY OF TENTH GRADE STUDENTS. THESIS 
ADVISORS: CHAIRAT TOSILA, Ph.D. AND MANASANAN NAMSOMBOON, Ph.D. 164 pp. 
 
 The purposes of this research were to: 1) study the critical reading skills in 
history of tenth grade students participated in history learning management using DACIR 
instructional process. 2) study the ability of tenth grade students to question crucial 
problems in history participated in history learning management using DACIR instructional 
process. The sample of this research consisted of 30 students of grade 10/1 studying in 
the second semester year 2016 in Sarasas Witaed Nakhonpathom School.  
 The instruments employed to collect data were: 1) unit plans and 2) the 
critical reading skills and ability to question crucial problems in history tests. The 

collected data was analized by mean ( ̅) standard deviation (S.D.) and repeated 
measures ANOVA. 
 The findings were as follows: 

1. The critical reading skills in history of tenth grade students participated in 
history learning management using DACIR instructional process was higher with 
statistical significance at .05. 

2. The ability to question crucial problems in history of tenth grade students 

participated in history learning management using DACIR instructional process was higher 
with statistical significance at .05. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผู้จด
บันทึกเห็นว่าส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมของตน ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้
เหตุการณ์ส าคัญเพ่ือรู้จักความเป็นมาของตนเองหรือรู้จักประสบการณ์ในอดีตอันเป็นตัวเชื่อมประสาน
จิตวิญญาณของคนในสังคมเข้าด้วยกัน (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 16) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วยให้
บุคคลเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ความคิดและวิถีชีวิตอย่างมีเหตุผล การศึกษาอย่างเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่
เป็นเชิงประจักษ์ในบริบทที่ต้องวิเคราะห์และวิพากษ์ภายใต้หลักฐานที่มีอยู่ และมุ่งให้เรียนรู้อดีตเพ่ือ
เข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันรวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตที่จะสามารถน ามาเป็นบทเรียนในการด าเนินชีวิตต่อไปได้  การจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์จึงมีเป้าหมายส าคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้เกิดส านึกในประวัติศาสตร์ผ่านความทรงจ าใน
อดีตร่วมกันของมนุษย์และส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking Skills) ที่ช่วย
จัดระบบความคิดอันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณและเป็นทักษะขั้นสูงที่ใช้
ในการจัดการความรู้อันมีผลต่อการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของบุคคล (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 
2529: 8 และชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 2 - 3)  
 

กระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะน าต าราเรียนมาใช้
เป็นแหล่งการเรียนรู้หลัก ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ เนื่องจากส่งผลให้ผู้เรียนมีกรอบแนวคิดที่จ ากัด (รัชนีกร หงส์พนัส, 
2549: 47) ด้วยเหตุนี้การน าหลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary 
Sources) ทางประวัติศาสตร์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็น อย่างไรก็ตามการ
น าต าราเรียนหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ย่อมมีอุปสรรค
เกิดขึ้นได้ ดังนี้  

(1) ครูผู้สอนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเอกสารเนื้อหาที่ผู้เรียน
จะต้องใช้ในการอ่านประกอบการเรียน การเลือกใช้ต าราไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนไม่
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เข้าใจเนื้อหาและความคิดหลักของเนื้อเรื่อง ผู้เรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

(2) เกิดจากตัวผู้เรียนที่ไม่มีความรู้เดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยง
ไปสู่ความรู้ใหม่ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในการต่อยอดความรู้ ผู้เรียนขาดทักษะทางด้านการอ่าน
และมีข้อจ ากัดทางด้านภาษาหรือวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน  

(3) ต าราที่น ามาใช้ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีองค์ความรู้จ านวนมาก ผู้เรียนไม่
สามารถมุ่งไปสู่สาระส าคัญของเนื้อหาได้ ทั้งยังมีความเป็นนามธรรมสูงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถที่จะ
จินตนาการได้ตามเนื้อเรื่อง มีค าศัพท์ทางวิชาการที่ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจในความหมาย ผู้เรียนจึงต้องใช้
เวลานานในการท าความเข้าใจค าศัพทเ์หล่านั้น หรือน าเสนอข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียม
กันระหว่างประเทศ โดยพยายามเน้นความสัมพันธ์ของชาติในรูปแบบของสงครามที่มีผู้แพ้และผู้ชนะ แต่
ละฝ่ายพยายามแสดงการครอบง าประเทศเพ่ือนบ้านด้วยจุดดีหรือจุดเด่นของตน ขณะที่อีกฝ่ายพยายาม
สร้างชาตินิยมจากบาดแผลที่เคยถูกกระท าในอดีต และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อาจถูกปกปิดหรือ
บิดเบือนจากความจริง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2525: 32; แถมสุข นุ่มนนท์, 2531: 48, 52; วิลุบล สินธุมาลย์, 
2554: 107; Lunstrum & Taylor, 1978: 3 และ Donna Ogle et al, 2007: 10)  

ด้วยเหตุนี้การที่ผู้เรียนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โดยตรงและมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วิพากษ์หลักฐานได้อย่างเป็น
ระบบ 
 

กิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ในการใช้ต าราเรียนและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบจ าเป็นต้องมีทักษะการอ่าน การคิด และการตั้งค าถามควบคู่กัน ทักษะการ
อ่านที่ส่งเสริมการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพคือทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ทางประวัติศาสตร์ อันเป็นพฤติกรรมการอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ระดับสูงสุดที่ผู้อ่านจะต้องใช้
ความเป็นพหูสูตในการตรวจสอบ ตัดสิน และประเมินค่าสิ่งที่อ่าน จนสามารถน าองค์ความรู้ที่อ่านไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง (บันลือ พฤกษะวัน, 2545) การอ่านเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้ 
เนื่องจากการอ่านเป็นการสื่อสารที่บุคคลรับข้อมูลข่าวสารมาด้วยวิธีการแปลความหมายของตัวอักษร
ออกมาเป็นถ้อยค าความคิดแล้วน าความคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ (โกชัย สาริกบุตร, 2521: 16) การอ่าน
จึงไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป แต่การอ่านที่ดีจะต้องสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงจาก
เรื่องที่อ่านได้อย่างรอบด้านและลึกซ้ึง ผ่านกระบวนการคิด การพิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินเนื้อความ
อันเป็นความคิดของผู้เขียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด การอ่านจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการ
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ของมนุษย์ทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคม นอกจากนี้ช่วยให้บุคคลมีเจตคติต่อสังคมและโลกในมุม
กว้าง รู้จักพินิจพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ได้ความรู้และความคิดจากสิ่งที่อ่าน
มาตัดสินเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล การอ่านจึงจ าเป็นจะต้องฝึกฝน
ให้กับบุคคล (เสงี่ยม โตรัตน์, 2524: 1 และ ศรีสุดา จริยากุล, 2539: 5) 
  

โดยทั่วไปการอ่านแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การอ่านในใจกับการอ่านออกเสียง การอ่านทั้ง
สองประเภทหากต้องการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจ าเป็นต้องรู้จักอ่านอย่างตีความอันเป็นคุณสมบัติ
ที่พึงสร้างกับผู้อ่านทุกคน (โกชัย สาริกบุตร, 2521: 24) การอ่านในใจ (Silent Reading) เป็นการอ่าน
ที่ไม่ออกเสียงท าให้การอ่านเร็วขึ้น การอ่านได้เร็วท าให้สามารถอ่านหนังสือได้มาก เพราะเมื่อเรียนใน
ระดับสูง มีความจ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า และอ่านหนังสือจ านวนมากในเวลาอันจ ากัด สิ่งส าคัญคือ
ผู้อ่านจะต้องจับใจความส าคัญให้ได้ จ าได้ ย่อได้ สรุปได้ ตีความได้ แยกข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง
ได้ อ่านแล้ววิจารณ์ได้ และไม่หลงเชื่อค าโฆษณาชวนเชื่อที่แฝงอยู่ในข้อเขียน ในขณะที่การอ่านออก
เสียง (Reading Aloud) มีความส าคัญในการฝึกหัดอ่านเพ่ือที่จะได้ฟังการอ่านออกเสียงว่าถูกต้องชัดเจน 
หรือไม่ หากเป็นการอ่านงานประเภทวรรณคดี วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง การอ่านออกเสียงช่วยให้
ผู้ฟังเกิดอรรถรส จินตนาการ และความเพลิดเพลินจากการฟังการอ่านออกเสียง การอ่านที่มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นการอ่านได้เท่านั้น แต่จะต้องอ่านได้แตกฉาน รู้จักใช้ความคิดอย่างมี
เหตุผล อ่านแล้วเข้าใจจับสาระส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ และประเมินค่าได้ (ฉวีวรรณ 
คูหาภินันทน์, 2542: 9 - 10, 19) การอ่านที่กล่าวมาข้างต้นคือลักษณะของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยถือได้ว่าเป็นทักษะที่จะช่วยบุคคลในการเลือกรับ ตรวจสอบ และตัดสินความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์อันเป็นทักษะที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วย 1) การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นการ
จับความคิดส าคัญหรือใจความส าคัญที่ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อจากหลักฐาน โดยความคิดส าคัญ
ดังกล่าวเป็นแก่นของเรื่องที่มีสาระครอบคลุมหลักฐานทั้งหมด 2) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่ง 
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียนว่า
มาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้นหรือชั้นรอง จ าแนกความแตกต่างของแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคลุมเครือกับข้อมูล
ที่ชัดเจน และแหล่งข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 3) การจ าแนก 
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ เป็นการแยกแยะเรื่องราว เหตุการณ์ องค์ประกอบหรือ
ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลเหล่านั้น และค้นหา
ข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อเท็จจริงหรือผิดจากข้อเท็จจริง ส่วนของข้อคิดเห็นของผู้เขียน ส่วนที่สรุปไม่
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ถูกต้อง และหรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง 4) การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เป็นการน าความคิดหลักหรือประเด็นที่ส าคัญของหลักฐานมากล่าวย้ าให้เด่นชัด อันเกิดจากการพิจารณา 
กลั่นกรอง และจ าแนกข้อมูลที่มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ่านเพ่ือ
น าไปสู่การตัดสินใจสรุป และ 5) การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล เป็นการตัดสิน
ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และคุณค่าจากเรื่องราวที่ปรากฏในหลักฐานว่าเนื้อเรื่องมีความชัดเจน มี
ความน่าเชื่อถือ และมีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาไตร่ตรองจากเนื้อเรื่อง วิธีการน าเสนอ และการ
ใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล (สุวิทย์ มูลค า, 2547; อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555; สุคนธ์ สินธพานนท์, 
2555 และบรรจง อมรชีวิน, 2556) พฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านอัน
เป็นสาระส าคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารและได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์จึงเป็นรากฐานของการเรียนรู้และเป็นกุญแจส าคัญ
ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Jeremy Black and Donald M. MacRaild, 
1997: 161; Donna Ogle et al, 2007: 25; รัชนีกร หงส์พนัส, 2549: 46 และอัจฉรา ประดิษฐ์, 2550: 19) 
 

นอกเหนือจากทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ที่เป็นทักษะส าคัญใน
การเรียนรู้ การได้มาซึ่งความรู้เพ่ือน าไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงด้วยการตั้งค าถามเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่จะ
น าไปสู่การแสวงหาความรู้ความจริงในประวัติศาสตร์ และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด 
อันจะท าให้ผู้เรียนได้แง่มุมที่แปลกใหม่ เกิดการน าไปสู่การอภิปรายอย่างกว้างขวาง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 
2555: 3) การใช้ค าถามในการเรียนรู้มีประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนประวัติศาสตร์ เพราะค าถามจะ
เป็นสื่อส าหรับส ารวจ ทบทวนพ้ืนความรู้เดิม และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน โดยค าตอบของผู้เรียนจะ
เป็นสื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ในบทเรียนใหม่และประสบการณ์ใหม่ ช่วยเร้าความสนใจ เสริมสร้าง
ความสามารถทางความคิดโดยฝึกคิดหาค าตอบ หาเหตุผล และความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการอภิปรายอย่าง
ต่อเนื่อง น าไปสู่การค้นหาความจริงเพ่ิมเติมและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ค าถามยัง
สะท้อนถึงสภาพปัญหา ประเด็น สิ่งที่สงสัย และการได้มาซึ่งค าตอบยังเป็นตัวจุดประกายให้เกิดค าถาม
ส าคัญใหม่ได้เช่นเดียวกัน (ทิพย์วัลย์ สีจันทร์, 2531: 64 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2555: 4 - 5 และ 
บรรจง อมรชีวิน, 2556: 265) จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่อมต้องมีการตั้งค าถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ ระหว่างกระบวนการค้นหาค าตอบก็จะมีค าถามย่อยเกิดขึ้นเพ่ือที่จะค้นคว้าค าตอบให้ลึกซึ้งอย่าง
ต่อเนื่อง และหลังจากค้นพบค าตอบแล้วก็ยังคงจะมีค าถามเพ่ือที่จะน าไปสู่การขยายองค์ความรู้ต่อไป ข้อ
ค าถามที่ควรถามหลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียนประวัติศาสตร์ไปแล้วนั้นเป็นข้อค าถามท่ีเรียกว่า ค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะข้อค าถามที่ครอบคลุมทักษะและความสามารถในการตั้งค าถาม
ประเภทอ่ืน ๆ ไว้โดยรวม (Mctight and Wiggins, 1950: 1 - 5) 
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การตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นข้อค าถามที่ไม่ได้ถามในลักษณะเฉพาะเจาะจง 
แต่เป็นการถามในประเด็นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยค าถามที่ตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพ่ือขยายขอบเขต
ความรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้เพ่ิมเติม ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์มี
ลักษณะของข้อค าถามที่เป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ ค าถาม
เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินตัดสิน การแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน (Mctight and Wiggin, 1950: 3) 
คุณลักษณะของข้อค าถามดังกล่าวจะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้ที่จะน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ และคิดอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอนแก่ผู้เรียน (รัชนีกร หงส์พนัส, 2552: 210 - 211) ซึ่งคล้ายกับคุณสมบัติของนักวิจัย
ประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีความสามารถในการตั้งค าถาม (Historical Questions) โดยที่ข้อค าถามต้อง
เป็นค าถามส าคัญอันจะน าไปสู่การสอบสวนค้นหาค าตอบได้ ไม่ใช่ค าถามที่มีค าตอบชัดเจนอยู่แล้วหรือ
ผูกมัดในค าตอบ (หลุยส์ กอตชัลค์, 2525: 83 และพรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, 2547: 51) ดังนั้น การตั้งค าถาม
จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาที่ก าลังสืบค้นอยู่อย่างถูกต้อง เมื่อได้ข้อค้นพบและหาหนทางที่จะ
แก้ไขปัญหา เป้าหมายปลายทางของการตั้งค าถามก็คือการน าไปสู่ข้อวินิจฉัยที่ดี (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2555: 111) 
 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้จากต าราและหลักฐานเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและขยายขอบเขตของการเรียนรู้ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พบว่า กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ที่พัฒนาขึ้นโดยชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จากการบูรณาการแนวคิดของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับ
การพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake และ Brown (2003) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่อยู่ในช่วง
อายุ 14 – 15 ปี อันเป็นวัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความเข้าในทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งความสนใจไปที่
การศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของบุคคล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65, 88) 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อเท็จจริงจากการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้ 
 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอนส าคัญ ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา (The discussion on the issue of the study: D) ขั้นที่ 
2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The analysis of the essential primary evidence: A) ขั้นที่ 3 ขั้น
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เปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data: C) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ 
(Interaction with the historical evidence: I) และขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the 
finding: R) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555ก: 131 - 133) ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน 
ลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวคือผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานชั้นต้นที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้แก่ผู้เรียน อัน
เป็นหลักฐานหลักในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ ต่อมาวิเคราะห์ ตีความและเปรียบเทียบ
หลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่อาจใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนหรือหลักฐานที่ขัดแย้งในประเด็นที่ผู้สอนก าหนด 
(ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555ข: 136) หากพิจารณากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จะพบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้น
จากกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามข้ันตอนของกระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์คือการที่ผู้เรียนจะต้องอ่านหรือศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้นรอง 
เพ่ือจับประเด็นส าคัญจากหลักฐานทั้ง 2 ประเภทและอาจมีข้อสงสัยที่น าไปสู่การตั้งค าถามเพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลของการวิจัยที่ได้น ากระบวนการเรียนการสอนไปใช้ พบว่า 
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์หลังเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ของผู้เรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มทดลองที่มี
พัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน โดยทีผู่้เรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตีความหลักฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน าเสนอ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555ค: ง) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อาทิ การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ การ
สรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 
 

ผู้วิจัยจึงน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มาใช้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี ที่มีพฤติกรรมและความรู้สึกในทิศทางของการมีวิจารณญาณ คิดอย่างอิสระ 
ในปัญหาปัจจุบันเท่ากับปัญหาในอดีต ไม่เพียงแต่สามารถจะค้นหาพยานหลักฐานเท่านั้น สามารถท า
ข้อโต้แย้งที่มีเหตุผล แยกแยะ แปลความหมายเพื่อหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องราวได้ และผู้เรียน
ในช่วงอายุดังกล่าวควรจะสอนประวัติศาสตร์ของชาติ โดยสอนไปในประเด็นทิศทางของการพ่ึงพา
อาศัยกันในทางประวัติศาสตร์ของชาติต่าง ๆ (ชาร์ล ปิเตอร์, 2513: 105 - 107) ในขณะที่แนวคิดของ 
Egan (1997 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 41) กล่าวว่า ผู้เรียนในช่วงอายุ 16 – 20 ปี เป็นวัยที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (Philosophic) ด้วยการท าวิจัยค้นหาความ
จริงทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนโดยทั่วไปและประสบการณ์ทาง
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ประวัติศาสตร์โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาระดับขั้นการพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์กับสาระการ
เรียนรู้แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 มีความสอดรับกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังมาตรฐานที่ ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย ประกอบด้วยตัวชี้วัดข้อที่ 1 
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ข้อที่ 2 วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทย และข้อที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผล
ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้น ามาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรากฏมาใช้ในการก าหนดประเด็นที่จะ
ท าการศึกษาต่อไป 
 

 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถใน
การตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากประวัติศาสตร์
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ความคิดและวิถีชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐาน
ที่เป็นเชิงประจักษ์ในบริบทที่ต้องวิเคราะห์และวิพากษ์ภายใต้หลักฐานที่มีอยู่ และมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อดีต
เพ่ือเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันรวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต เพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยที่ทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสติปัญญาจากสิ่งที่ได้อ่าน 
ผ่านกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงโดยการวิเคราะห์ตรึกตรอง รวมทั้งยังสามารถสังเคราะห์และประเมิน
ค่าจากสิ่งที่อ่านได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่จะไม่ถูกลวงจากการน าเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขณะที่ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนตกผลึกการ
เรียนรู้ในห้องเรียนผ่านการตั้งค าถามส าคัญเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ดังนั้น การตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์จึงเป็นความสามารถที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่อยู่ในวัยที่คิดสิ่งที่
เป็นนามธรรม สนใจค้นหาข้อเท็จจริงจากสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ และเปรียบเทียบ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นเหตุเป็นผล และใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2556: 57, 88) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มุ่งศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันเป็นการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เน้นกระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการด ารงชีวิตใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรอบรู้ รอบคอบ และทันต่อโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555) 

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
 
 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  

  

ขั้นที่ 1 อภปิรายเพื่อก าหนดประเด็นศกึษา (D) 
     ผู้เรียนอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดค าถามส าคัญ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดกรอบเนื้อหา
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (A) 
     ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
จ านวน 1 ชิ้น เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ในบริบทต่าง ๆ 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C) 
     ผู้ สอนจัด เตรียมหลักฐานชั้ นต้น และหรือชั้ นรองทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา
จ านวนที่มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การ
เปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้นที่ 2 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ (I) 
     ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและหรือชั้นรอง
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในขั้นตอนที่ 2 โดยน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (R) 
     ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมี
เหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอทั้ง
ข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ทางประวัติศาสตร์ 

 

ความสามารถในการต้ังค าถาม

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1.  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถพัฒนา

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้หรือไม่ อย่างไร 
2.  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถพัฒนา

ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรยีน 
การสอนแดคีร์มีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น 

2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรยีน 
การสอนแดคีร์มีความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น  

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐม   

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ คือ มีนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ของโรงเรียนมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 80 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
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Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/2 เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีนักเรียนจ านวน 30 คน 

 
2. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 สาระที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ส 4.3 ตัวชี้วัดที่ 1 2  และ 3 
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหามีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 เรื่อง ประเด็นส ำคัญทำงประวัติศำสตร์สมัยสุโขทัย 
 ศาสนาในสมัยสุโขทัย จ านวน 4 คาบเรียน 

2.2 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่4 เรื่อง ประเด็นส ำคัญทำงประวัติศำสตร์สมัยอยุธยำ 
ไพร่ในสมัยอยุธยา จ านวน 4 คาบเรียน 

2.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่5 เรื่อง ประเด็นส ำคัญทำงประวัติศำสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ 
การปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 จ านวน 4 คาบเรียน 

 
3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

3.1 ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  

3.2 ตัวแปรตำม 
3.2.1 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
3.2.2 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 
4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เวลาทดลองจ านวน 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบเรียน 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จากการบูรณาการแนวคิดของวิธีการทาง
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ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณา
เป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake และ Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรำยเพื่อก ำหนดประเด็นศึกษำ (The discussion on the issue 
of the study: D) คือ การอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ 
การตั้งสมมติฐาน การก าหนดกรอบเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก (The analysis of the essential primary 
evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 ชิ้น เพ่ือให้ผู้เรียน
อภิปรายในบริบทต่าง ๆ 

ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data: C) คือ การจัดเตรียม
หลักฐานชั้นต้นและหรือชั้นรองทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาที่มาก
ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพ่ือ
น าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนประวัติศำสตร์ (Interaction with the 
historical evidence: I) คือ การที่ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและหรือชั้นรองทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 โดยน ามาวิเคราะห์และ
ตีความเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

ขั้นที่ 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ (Report the finding: R) คือ การที่ผู้เรียนน าเสนอ
เรื่องราวที่ศึกษาเพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดย
น าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 

2. ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณทำงประวัติศำสตร์ หมายถึง พฤติกรรมการ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านผ่านการคิด การพิจารณาตีความ การ
วิเคราะห์ และการประเมินค่าหรือตัดสินเนื้อความอันเป็นความคิดของผู้สร้างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มากที่สุด วัด
จากแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้าง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 3) การ
จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 4) การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และ 5) การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  

3. ควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ หมายถึง พฤติกรรมการเรียบ
เรียงค าพูดหรือประโยคในการสร้างข้อค าถามทีเ่ป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ อัน
เกิดจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วัดจากแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
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ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยลักษณะของข้อค าถาม
จะต้องเป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมินตัดสิน การแสวงหา
ความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน 

4. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวิจัย 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแดคีร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากการอ่าน การตั้งค าถาม การค้นคว้า 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

3. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ อันเป็นพ้ืนฐานต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต เช่น การอ่านเอกสาร การอ่านต าราวิชาการ และการอ่านข่าว เป็นต้น 

4. ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ในวิชาประวัติศาสตร์ เพื ่อน าไปต่อยอดการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตร์ 
 1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ 
 1.2 ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ 
 1.3 ความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ 
 1.4 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
   2.1 ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.2 ความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.3 องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.4 กลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  3. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์  
   3.1 ความหมาย ประเภท และลักษณะของการตั้งค าถามส าคัญ 
   3.2 ความส าคัญของการตั้งค าถามส าคัญ 
   3.3 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  
   4.1 ความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์   
   4.2 แนวคิด หลักการพ้ืนฐาน และวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  
   4.3 ขั้นของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชำประวัติศำสตร์ 
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ ความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ 
และแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ควำมหมำยของประวัติศำสตร์ 
จากการศึกษาความหมายของประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาได้

ให้ความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
R.G. Collingwood (1956: 9) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่าเป็นศาสตร์ 

ที่เป็นการวิจัยหรือการแสวงหาค าตอบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต 
E.H. Carr (1961: 7 - 11) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์คือ

ขบวนการอันต่อเนื่องของกริยาตอบโต้ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริง เป็นบทสนทนาที่ไม่รู้จบ
ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 

สืบแสง พรหมบุญ (2521: 21) กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่าเป็นเรื่องราว 
เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ ที่มีผู้เขียนเขียนอย่างมีระเบียบและมีเหตุผลให้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด 

แถมสุข นุ่มนนท ์(2531: 1) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นการไต่สวน 
เข้าไปให้รู้ถึงความจริงถึงทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ท า ได้คิด ได้หวัง และได้รู้สึก ฉะนั้นประวัติศาสตร์จึงเ ป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
สังคม และสภาพเหตุการณ์ที่ส่งเสริมหรือขัดขวางวิวัฒนาการของสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งวิชา
ประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ทุกแง่ทุกมุม 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2542: 2) กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า ประวัติศาสตร์ 
หมายถึง เรื่องราวของอดีต ซึ่งนักประวัติศาสตร์ค้นคิดขึ้นมาอย่างมีหลักฐาน แล้วน ามาถกเถียงถึงความหมาย
ของมันในปัจจุบัน  

วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 16) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นเรื่องราว
หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต โดยเรื่องราวเหล่านั้นผู้จดบันทึกเห็นว่าส าคัญ
ส าหรับตัวเขาและสังคมของเขา ดังนั้น ประวัติศาสตร์จึงเป็นการเรียนรู้เหตุการณ์ส าคัญในอดีตเพ่ือ
รู้จักความเป็นมาของตนเองหรือเพ่ือรู้จักประสบการณ์ในอดีตที่เชื่อมประสานจิตวิญญาณของคนใน
สังคมเข้าด้วยกัน 

จากความหมายของค าว่าประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
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1. ประวัติศาสตร์ หมายถึง สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอันเกิดจากการด าเนินกิจกรรม
ของมนุษย์ทั้งในแง่ความคิด ความรู้สึก หรือผลแห่งการกระท า โดยสัมพันธ์กับช่วงเวลาและมีผลต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2. ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาการด าเนินกิจกรรมของสังคมมนุษย์ทั้งการกระท า 
และความคิดในอดีต ด้วยการพิจารณาไต่สวนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และใช้
วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับสภาพการณ์ในอดีตมากที่สุด 
  

1.2 ธรรมชำติของวิชำประวัติศำสตร์ 
จากการศึกษาธรรมชาติของประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาได้

อธิบายและสรุปธรรมชาติของประวัติศาสตร์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
เฉลิม มลิลา (2523: 5 – 8) ได้สรุปธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

  1. ประวัติศาสตร์เป็นที่รวบรวมเรื่องไว้นานาชนิด ดังนั้นจึงเป็นที่สนองความสนใจของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการมุ่งหวังที่จะพัฒนา
สังคมของมนุษย์ให้ถูกต้องกาลเทศะ บุคคล และเหตุการณ์ 
  2. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาจไม่ได้รับค าตอบที่ถูกต้อง เพราะประวัติศาสตร์มีตัว 
การที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวการที่ไม่คงท่ี ประวัติศาสตร์ให้แค่รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีต่าง 
ๆ ในประวัติศาสตร์เพ่ือประกอบประสบการณ์ของมนุษย์ 
  3. ประวัติศาสตร์เป็นบันทึกที่ไม่จบสิ้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่เหมือนและไม่เหมือนกัน
เลย และประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนบทเรียนให้โดยตรงแต่สอนให้พอเป็นแนวทาง ดังนั้นการที่จะคิดหวัง
ว่าจะด าเนินตามบทเรียนในประวัติศาสตร์ทั้งหมดอาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร 
  4. ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่พอดีและเกินความพอดี และ 
เปลี่ยนแปลงไปภายในขอบเขตอะไรบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไป 
  5. บันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ที่สุด และการเขียนประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นแล้วว่าประวัติศาสตร์ยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่เป็นเพียงเรื่องที่ได้
ลงความเห็นพ้องด้วยกันเท่านั้น  
  6. ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีการซ้ าตัวเองในรายละเอียด เพราะไม่มีกาลเทศะ บุคคล 
และเหตุการณ์ตอนใดเหมือน แต่อาจมีสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันอันน าไปสู่ผลที่คล้ายคลึงกันด้วย 

พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล (2529: 19 - 22) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ไว้
ดังนี้ 
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1. ประวัติศาสตร์เป็นผลผลิตของนักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นปัจเจกบุคคลหนึ่งใน
สังคม ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะเป็นปัจเจกบุคคล แต่นักประวัติศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เขา
มีชีวิตอยู่ เงื่อนไขและลักษณะของสังคมปัจจุบันจึงมีส่วนก าหนดวิธีคิดและการตีความในประวัติศาสตร์ที่
เขาเขียน 

2. ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการสะท้อนความคิดหรือค่านิยมกระแสหลักของนัก
ประวัติศาสตร์นิพนธ์หรือการเขียนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก 

3. นักประวัติศาสตร์เป็นกระบอกเสียงของยุคสมัย และจะสะท้อนปัญหาและความ
ต้องการประวัติศาสตร์ของยุคสมัยของบุคคลออกมาจากการตีความและคัดเลือกข้อมูลของนัก
ประวัติศาสตร์ ท าให้สาระของประวัติศาสตร์สะท้อนความคิดที่เป็นจุดยืนของนักประวัติศาสตร์ออกมา 
และกลายเป็นประวัติศาสตร์ชนิดต่าง ๆ เช่น มหาบุรุษนิยม ชาตินิยม ภูมิปัญญานิยม ประชาธิปไตยนิยม 
และสังคมนิยม เป็นต้น 

แถมสุข นุ่มนนท์ (2531: 9 - 12) กล่าวว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็เพ่ือที่จะเข้าใจสังคม 
ในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และไม่ใช่เป็นการเรียนรู้อดีตเพ่ืออดีต หากต้องเสริมสร้างให้
เกิดความเข้าใจในสังคมปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้ หลักส าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือเรื่องที่จะเป็น
ความจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้นั้น หลักฐานหรือข้อมูลที่เป็นต้นเรื่องจะต้องเป็นความจริงก่อน 
ประวัติศาสตร์แม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทุกแง่มุมของมนุษย์ แต่ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ย่อมไม่มีใคร
สามารถจ าลองเหตุการณ์ในอดีตได้สมบูรณ์ ประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียงการประมาณความจริงของ
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์สร้างขึ้นภายหลัง
เหตุการณ์ นักประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะสอดแทรกทัศนคติ ความคิด และอคติของตนเองเข้า
ไว้ในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีความสามารถหรือคุณธรรมสูงเพียงใด ดังนั้น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ
หลักฐานที่ปราศจากชีวิต ย่อมเกิดการตีความได้หลากหลายตามความรู้ความสามารถของตน 

สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 75) กล่าวว่า วิชาประวัติศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้การ
สืบเสาะหาความรู้จากข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และรู้จักวิธีคิดวิเคราะห์ ตลอดจน
ตีความจากข้อมูลเหล่านั้น 

กล่าวโดยสรุป ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคคลในการเสาะแสวงหาและท าความเข้าใจข้อเท็จจริงในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือ
ท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในทุกด้าน และเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจ
ในสังคมปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้ โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์และตีความของนักประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ 
สามารถจ าแนกประเด็นหลัก ๆ ของธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์ได้ดังนี้ 

1. ประวัติศาสตร์เป็นความสัมพันธ์ที่มีมิติของเวลา บุคคล และสถานที่มาเกี่ยวข้อง 
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2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
หลักฐานจะแสดงถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 

3. ประวัติศาสตร์เป็นการสร้างเรื่องราวจากหลักฐานที่ปรากฏและอาจเปลี่ยนแปลง
ได้เมื่อค้นพบหลักฐานใหม่ 

4. ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของการสะท้อนพฤติกรรมของบุคคลและเหตุการณ์ที่เป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต แต่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะน ามากระท าซ้ า เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ มีสิ่งแวดล้อม
เป็นเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนแปลง 

5. ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของบุคคล ดังนั้น บุคคลมีส่วนส าคัญในการสร้าง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามความสนใจภายใต้บริบทของหลักฐานที่ปรากฏ ผ่านความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ 
 

1.3 ควำมส ำคัญของวิชำประวัติศำสตร์ 
จากการศึกษาความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษา

ได้อธิบายความส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เฉลิม มลิลา (2523: 8 - 11) ได้อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ว่าประวัติศาสตร์ได้สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าขึ้นใหม่จากการเรียนรู้และท าความเข้าใจประสบการณ์
ในอดีตอย่างมีระเบียบแบบแผน และได้น ามาใช้เพ่ือการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เกิดการคลายความสงสัย
และอยากรู้อยากเห็น ทั้งยังอ านวยประโยชน์ในแง่ของการท าความเข้าใจความจริงจากการศึ กษา
พฤติกรรมชีวิตมนุษย์ ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาจากการค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นพื้นฐานในการเสาะแสวงหาความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ ทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินให้
ขบคิด ตอบ อ่าน และเรียนรู้ และเป็นรากฐานอันน าไปสู่การฝึกให้เกิดนิสัย ทัศนคติ และค่านิยมที่ดี กล้า
วิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีเหตุผล พร้อมทั้งท างานอย่าง
มีระบบขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525: 24 - 26) อธิบายถึงคุณค่าของวิชา
ประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้  

1. เพ่ือให้มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของ
สังคมได้ มนุษย์ต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมตัวเอง อันได้แก่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
การที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ คือการรู้ที่มาและคลี่คลายของสิ่งนั้น รู้ก าเนิดและพัฒนาการ
ของสิ่งนั้น เรียกว่า การเข้าสู่ปัญหาด้วยประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าที่สอนให้รู้วิธีการ
ที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. มนุษย์มีอดีตของตนเองโดยที่ไม่ได้เรียนรู้แค่ในชั้นเรียน แต่เกิดจากการบอกเล่า 
การอบรมสั่งสอนและทางอ่ืน ๆ ความรู้เกี่ยวกับอดีตนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกระท าของมนุษย์ใน
ปัจจุบันอย่างมาก ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ถึงอดีตเหล่านั้น และท าให้คนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์
เข้าใจความคิดของคนอ่ืน ๆ ในสังคมนั้น ๆ ได้กระจ่างแจ้งขึ้น  

3. ประวัติศาสตร์สอนวิธีคิดที่มีเหตุผลและวางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง วิชา
ประวัติศาสตร์เน้นความส าคัญของการขจัดอคติ ไม่มีความเป็นพวกพ้องในการศึกษา จึงวางกลวิธี
เรียนรู้ให้ยึดถือในเหตุผลเป็นใหญ่ ให้รู้จักตรวจสอบและวัดน้ าหนักความน่าเชื่อถือของหลักฐาน การ
คิดอย่างเที่ยงธรรมและเป็นกลางอย่างแท้จริง เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้วิชาการทุกแขนง การ
ฝึกวิธีคิดแบบนักประวัติศาสตร์จึงให้ประโยชน์อย่างมากแก่การศึกษาแขนงอ่ืน  ๆ วิธีคิดที่เที่ยงธรรม
และเป็นกลางโดยเคารพในข้อเท็จจริงและเหตุผลเป็นส าคัญนี้ ยังมีคุณค่าอย่างมากในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอีกด้วย การมองเห็นปัญหาอย่างชัดเจน แก้ปัญหาโดยไตร่ตรองข้อเท็จจริง และ
ข้อเทจ็จริงของหลักฐานอย่างรอบคอบ โดยผลที่จะเกิดจากการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม 
คือการขจัดปัญหาอย่างฉลาดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะท าได้ในชีวิตจริง 

แถมสุข นุ่มนนท์ (2531: 13 - 14) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ให้ประโยชน์กับมนุษย์ไว้ 3 
ประการ คือ ประการแรก ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตนเอง รู้บางอย่างที่เป็นขอบเขตของตนเอง 
รู้จักผู้อ่ืน ปัญหาที่มนุษย์ก าลังเผชิญ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข ประการที่
สอง ประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจมรดกในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีความรู้ความคิดอ่าน
กว้างขวางทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถวัดคุณค่าสิ่งต่ าง ๆ ในสมัยของตนได้ ประการ
สุดท้าย ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระวัง ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฝึกฝนความอดทน 
ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย มีความละเอียดเพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาที่สลับซับซ้อน 
เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เผชิญหลักฐานที่ได้มายากล าบากแล้ว ยังเต็มไปด้วยความ
ซับซ้อนและขัดแย้งกันเองอยู่เสมอ  

สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 74) กล่าวว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
พ้ืนฐานของตนเอง เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร ได้
เรียนรู้ความส าเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงมิใช่การฝึกจ าเหตุการณ์ ระยะเวลา ชื่อบุคคล หากมุ่งเพ่ือให้รู้จักตนเองของมนุษย์
มากกว่า นอกจากนี้การสอนประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ ประการแรก การพัฒนาความเป็น
พลเมืองดี การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติในอดีต 
โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถิ่นของตนนั้น จะท าให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อชาติของตนเอง 
รวมถึงความรับผิดชอบในประเทศของตน จะท าให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ประการที่สอง 
การเรียนรู้อดีตเพ่ือเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันรวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้
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ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต เพ่ือน ามาเป็นวิถีทางการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการ
น าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และประการสุดท้าย การ
พัฒนาทักษะการคิด วัตถุประสงค์ของการสอนประวัติศาสตร์ ต้องเน้นที่ตัวผู้เรียนให้เรียนประวัติศาสตร์
โดยการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ คือ การคิดเรื่องเกี่ยวกับล าดับเวลา (Chronological thinking) 
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ (Historical Comprehension) การวิเคราะห์และการตีความทางประวัติศาสตร์ 
(Historical analysis and Interpretation) การวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Research) ด้านการสร้าง
มโนทัศน์และการสรุปหลักการ และการวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ 
(Historical issues – analysis and decision - making) 

จากคุณค่าและความส าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สามารถสรุปได้ว่ า 
ประวัติศาสตร์ให้คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้ศึกษา 3 แง่มุมด้วยกัน คือ ด้านแรก ประวัติศาสตร์ให้ผู้เรียนรู้
เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความคิด 
และวิถีชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล ประการต่อมา ประวัติศาสตร์ให้ผู้ เรียนรู้การท างานอย่างเป็น
กระบวนการ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ในบริบทที่ต้องตั้งค าถามหรือประเด็นที่
สงสัย วิเคราะห์ และวิพากษ์ภายใต้หลักฐานที่มีอยู่ และประการสุดท้าย ประวัติศาสตร์มุ่งให้ผู้ เรียน
เรียนรู้อดีตเพ่ือเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันรวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้
ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตผ่านกระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้
เพ่ือน ามาเป็นวิถีทางแห่งการด าเนินชีวิต  
 
 1.4 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำประวัติศำสตร์ 

ในประเทศไทยก่อนปีพุทธศักราช 2494 ค าว่า “ประวัติศาสตร์” ยังไม่ถูกบัญญัติขึ้น แต่
การศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยถูกจัดอยู่ในเรื่องของ “พงศาวดาร” (สุกิจ นิมมานเหมินทร์, 
2519: 209 - 210) การจัดการเรียนการสอนจึงจัดอยู่ในวิชา “ความรู้เรื่องเมืองไทย” หลักวิชาภาษาไทย 
ซึ่งจ ากัดการศึกษาอยู่เฉพาะเรื่องราวของไทยกับประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับไทยที่จะสามารถหาหลักฐานได้ 
ต่อมาปีพุทธศักราช 2503 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทางการศึกษาจึงท าให้วิชาประวัติศาสตร์ไทยจัดอยู่ใน
วิชา “สังคมศึกษา” โดยในระดับมัธยมศึกษาจะเรียกว่า “วิชาภูมิประวัติศาสตร์” เนื้อหาสาระจะท าการ
สอนทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ต่างประเทศ (เฉลิม มลิลา, 2523: 42) แนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนยังไม่เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของวิชาประวัติศาสตร์ ยึดต าราเล่มเดียวและเนื้อหาที่
มากจนขาดการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการฝึกฝนการใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์ ให้น้ าหนักที่เรื่องราว
ทางการเมืองโดยขาดการศึกษาในเชิงประชาชน ชุมชน และวัฒนธรรม (พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, 2556: 326 -
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330) ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จึงค่อนข้างที่จะปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลายวิธีการ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

แถมสุข นุ่มนนท์ (2518: 44 - 47) ได้อธิบายถึงวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษา
ควรจะยึดถือเป็น 2 แนวทาง คือ ประการแรก เรียนรู้ในลักษณะขององค์สามตามที่สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงชี้แนะ ประกอบไปด้วย ข้อที่ 1 ตัวการ ก่อนจะเรียนเรื่องอะไร
ต้องเข้าใจเรื่องนั้น ๆ เสียก่อน ข้อที่ 2 เหตุ เพราะเหตุใดเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น และข้อที่ 3 ผล เมื่อ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่เกิดผลจะเป็นอย่างไร ประการที่สอง เรียนรู้อย่างไรจึง
จะใกล้ความจริงมากที่สุด โดยตีความหมายข้อเท็จจริงด้วยใจบริสุทธิ์ 

เฉลิม มลิลา (2523: 147 - 148) ให้แนวทางการสอนประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
วัย 15 - 18 ปี เป็นวัยของการมุ่งไปสู่การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนประวัติศาสตร์ที่จะเป็นรากฐานเพ่ือเตรียมตัวสู่การสอบเข้าเรียนต่อ การรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้ รู้จักรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองของ
สังคมประชาธิปไตย และควรให้ได้จัดกิจกรรมมาก ๆ ใช้วิธีสอนที่เหมาะสม เช่น การอภิปรายเพ่ือให้
เกิดความคิดใหม่ ๆ ผู้สอนคอยควบคุมให้อภิปรายอยู่ในกรอบเนื้อหา โดยให้มีการเตรียมเนื้อหามาก่อน 
หรือการให้เรียนรู้เอง ถาม และคิดเอง โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราและหนังสืออ่ืน ๆ เป็นต้น 

สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 87 - 95) อธิบายว่า การสอนประวัติศาสตร์อาจสอนโดยวิธีการ
เน้นข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Information oriented approach) กับวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student 
oriented approach) วิธีการที่เน้นข้อเท็จจริงเป็นหลัก นับเป็นวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพและสอนได้
ไม่หมด เพราะข้อเท็จจริงของแต่ละชาติมีมากและซับซ้อน การสอนเพียงข้อเท็จจริงอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การสอนประวัติศาสตร์จึงควรเน้นผู้เรียนเป็นหลัก พยายามพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลหรือหลักฐานในอดีต หรือเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างมี
เหตุผล เช่น การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้น่าสนใจ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ฝึกหัดการประเมินคุณค่าของหลักฐาน และฝึกการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การใช้วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า เป็นวิธีการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเติมเต็มในข้อมูลให้สมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยอาจเชิญ
บุคคลมาสัมภาษณ์และใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล 

ประณาท เทียนศรี (2556: 20 - 23) ได้เสนอแนะแนวทางการสอนประวัติศาสตร์โดย
ผู้สอนจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการสอนที่ส าคัญ คือการสอนให้รู้จักแสวงหาความจริง เนื้อหาสาระไม่ตัด
ตอนเพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันให้เกิดความ 
สัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากขึ้น ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิด
รวบยอดเรื่องเวลาด้วยการท าเส้นเวลาแสดงเวลาเพ่ือช่วยให้การจัดล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ฝึก
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ความคิดรวบยอดในด้านสถานที่ ใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนที่เหมาะสมเพื่อก่อประโยชน์แก่ผู้เรียน เช่น 
รูปภาพ พิพิธภัณฑ์ สถานที่จริง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ภาพยนตร์ ของจริง และสื่อจากอินเตอร์เน็ต ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ิมเติม และสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 

พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล (2556: 330 - 340) เสนอแนะเทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่ดี
ควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้วิธีเรียน (Teach him to learn how to learn) สอนให้รู้จักถาม (Teach 
him to inquire) และสอนให้คิดอย่างวิพากษ์วิเคราะห์และช่างตรึกตรอง (Teach him to think 
critically and reflectively) รวมทั้งน ากลวิธีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การสอนที่มุ่งฝึกฝนผู้เรียนในด้าน
การอ่านและการตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์ และการตีความหลักฐาน ตลอดจนการรู้จักน าหลักฐาน
มาใช้ประกอบเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนที่ยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เน้นการสังเกต การ
สงสัย การตั้งค าถาม การแสวงหาค าตอบ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ การสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิพากษ์วิจารณ์ โดยให้ไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วน ามาเสนอในชั้นเรียน ผู้สอนจะไม่
เน้นให้ความส าคัญในข้อเท็จจริง การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ชอบตรวจสอบ ไต่สวน ค้นหา คิด
วิเคราะห์วิพากษ์ จนมีความช านาญในการไตร่ตรองใช้เหตุผล ใช้จินตนาการ วินิจฉัย รวมทั้งเข้าใจผู้อื่น 

จากแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่ได้ กล่าวมาข้างต้น การสอน
ประวัติศาสตร์ที่ดีสิ่งส าคัญคือผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนพิจารณาและเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
เป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินคุณค่าของหลักฐานอย่าง
เป็นระบบผ่านทักษะการอ่าน การสังเกต การสงสัย การตั้งค าถาม การแสวงหาค าตอบ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันให้เกิดความสัมพันธ์กัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรู้จักตั้งค าถามส าคัญที่เป็นแก่นสาระของประเด็นที่ก าลังศึกษาเรียนรู้ เพราะจะเป็นการต่อยอดไปสู่
การสืบเสาะองค์ความรู้ใหม่ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอนประวัติศาสตร์ต้องตระหนักในบทบาทของตนเองที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนลดอคติทางด้านเชื้อชาติ และผู้สอนก็ควรที่จะขจัดอคติในการสอนประวัติศาสตร์ด้วย 
(Charles L. Hannam, 1970 cited in Martin Ballard, 1970: 26) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณทำงประวัติศำสตร์ 

เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้คือการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ (skill) ประเภท
ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ทักษะ (Skill) คือความช านาญในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างดี โดย
จะต้องผ่านการฝึกฝนหรือกระท าบ่อย ๆ การได้มาซึ่งความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
ส าคัญต่าง ๆ ต้องอาศัยทักษะการอ่าน (ประทีป แสงเปี่ยมสุข, 2543: 1; วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554: 
1 - 2 และราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 499) การอ่านเป็นการสื่อสารที่เรารับข้อมูลข่าวสารมาโดยวิธีการ
แปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นถ้อยค าความคิดแล้วน าความคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์      
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(โกชัย  สาริกบุตร, 2521: 16) แต่ทั้งนี้ การอ่านที่ส าคัญไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป 
แต่ต้องเป็นลักษณะที่เรียกว่า การอ่านเป็น นั่นหมายความว่า การอ่านได้กับการอ่านเป็นจึงมีความ
แตกต่างกัน 

การอ่านได้คือการอ่านที่ถูกต้องตามอักขรวิธี หลักการประสมอักษร และอ่านตามเนื้อเรื่อง
ติดต่อกันไปโดยล าดับตั้งแต่ต้นจนจบ โดยที่เมื่ออ่านแล้วก็รู้เรื่องว่า ใคร ไปท าอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่
จะพูดคุยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การอ่านได้เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น ามาสู่การอ่านเป็น การ
อ่านเป็น คือ ความช านาญในการท าเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างแตกฉาน รู้ว่าอ่านแล้วจะได้ประโยชน์
อย่างไรหรือจะอ่านจากจุดใดก่อน (โกชัย สาริกบุตร, 2521: 17) รูปแบบการอ่านนั้นมีหลายประเภท 
สุขุม เฉลยทรัพย์ (2531: 34) กล่าวว่า จากแนวคิดของมิลเลอร์ (Miller) สามารถสรุปประเภทของการ
อ่านได้ 7 ประเภท คือ การอ่านอย่างคร่าว ๆ การอ่านเพ่ือเก็บแนวความคิด การอ่านแบบตรวจ การ
อ่านแบบศึกษาค้นคว้า การอ่านอย่างวิจารณญาณ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการอ่านอย่างเป็นระบบ  

การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้ การอ่านช่วยให้มนุษย์ฉลาด
สามารถเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ทั้งทางสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม การอ่านจึงจ าเป็นจะต้องฝึกฝนให้กับผู้เรียน (เสงี่ยม โตรัตน์, 2524: 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ที่จะสามารถเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นจาก
การอ่าน โดยที่การอ่านอย่างครอบคลุมและรอบด้านจึงเป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ส าคัญ เป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้  และเป็นหนึ่งในกุญแจส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ (Jeremy Black and Donald M. MacRaild, 1997: 161) ดังนั้น ทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์จึงเป็นทักษะส าคัญที่จะเสริมสร้างความช านาญหรือความ
เชี่ยวชาญในการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยอ่านอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือพิจารณา
สิ่งที่ก าลังอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนสามารถประเมินสิ่งที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์เพราะเป็นทักษะการอ่านที่ช่วยประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนก าลังอ่าน อันเป็นการสะท้อน
ความคิดเห็นในสิ่งที่อ่านว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร โดยให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผล
การสะท้อนความคิดเห็นดังกล่าวอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการสงสัยใคร่รู้ แล้วน าไปสู่การตั้ง
ค าถามส าคัญท่ีเป็นแก่นสาระจากเรื่องราวที่ก าลังอ่านและเกิดการขยายผลในการเสาะแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมต่อไป ทั้งนี้ การประเมินเรื่องที่อ่านเป็นผลจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ เปรียบเทียบ และ
สังเคราะห์ข้อมูล  
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 2.1 ควำมหมำยของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้มีนักวิชาการให้ค าจ ากัดความไว้หลากหลายแง่มุม ดังที่ 
บันลือ พฤกษะวัน (2545) ให้ความหมายการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่า หมายถึง การอ่านระดับสูงสุด
ที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความเป็นพหูสูตที่จะตรวจสอบ ตัดสิน ประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่าเป็นเรื่องจริงหรือความ
คิดเห็น ควรเชื่อหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือโทษ เลือกที่จะปฏิบัติหรือวางแนวทางแก้ไข สามารถประเมิน
ค่าสิ่งที่อ่านจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและลึกซ้ึง โดยผู้อ่านสามารถท่ีจะใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินใจ โดยการตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี สอดคล้องกับมิลเลอร์ (Miller, 1977: 93) 
ที่กล่าวว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการอ่านขั้นสูง ผู้อ่านต้องใช้ยุทธศาสตร์การคิดเพ่ือ
ประเมินค่าสิ่งที่อ่านโดยอาศัยประสบการณ์ด้านการอ่านและประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน 
  ขณะทีส่มบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2550) กล่าวไว้ว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการอ่านที่ใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง หรือกล่าวโดยสรุปว่าเป็นการ
อ่านอย่างระมัดระวัง ตรวจหาเหตุผลที่นอกเหนือจากจะให้เกิดความรู้แล้วยังเกิดปัญญาด้วย 
คล้ายคลึงกับเอมอร เนียมน้อย (2551) ที่กล่าวว่าเป็นการอ่านที่ผู้อ่านใช้ความคิดพิจารณาสิ่งที่อ่าน
อย่างรอบคอบถ้วนถี่ มีเหตุผล เพ่ือวิเคราะห์หาค าตอบ สรุปสาระส าคัญ ทั้งเข้าใจความหมายโดยนัย
ของถ้อยค า อารมณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นและประเมิน
คุณค่าของสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม 
 นอกจากนี้ลอว์เรนซ์ อี ฮาฟเนอร์ (Lawrence E. Haafner, 1977: 78) ได้ให้ความหมาย 
ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาความเป็นจริง
หรือความถูกต้อง (truth) จากสิ่งที่เขียนโดยอาศัยการตีความ การวิเคราะห์ และการลงความเห็นที่
ถูกต้องจากความเห็นที่แตกต่างกัน ส่วนวิลเลี่ยม เค เดอร์ (William K. Durr, 1977: 161) ระบุว่าการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเอง (Critical Thinking) จะต่างกันเพียงการ
อ่านต้องมีสิ่งตีพิมพ์เข้ามาเก่ียวข้อง การอ่านในลักษณะนี้จะต้องใช้ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับ
ความคิดของผู้เขียนแทนที่จะเป็นเพียงการเข้าใจความคิดนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว 
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ตารางที่ 1  สรุปการให้ค าจ ากัดความการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ 
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1. บันลือ พฤกษะวัน (2545)     - - - 
2. มิลเลอร์ (1977) - - -  - - - 
3. สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2550) - - - - -  - 
4. เอมอร เนียมน้อย (2551)   -   - - 
5. ลอว์เรนซ์ อี ฮาฟเนอร์ (1977)   - - -  - 
6. วิลเลี่ยม เค เดอร์ (1977) - - -  - -  

  
 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง
จากเรื่องที่อ่านผ่านการคิดพิจารณา การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าหรือตัดสิน
เนื้อความท่ีเป็นความคิดของผู้เขียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 2.2 ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพราะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกแยกแยะข้อเท็จจริงจากหลักฐานประเภท
ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ นอกจากนี้การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณยังน าไปใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันในยุคที่สื่อมีบทบาทส าคัญในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้มีนักวิชาการสรุปไว้ ดังนี้ 

 ประเทิน มหาขันธ์ (2530: 173) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้
ว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านสื่อสารมวลชนมีมาก โดยได้สอดแทรกแนวคิดและการโฆษณาต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการหลงเชื่อ อีกทั้งต าราถูกผลิตขึ้นมามากมาย การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันไม่ได้ยึดอยู่ที่
ต าราเพียงเล่มเดียว ดังนั้น การรับข่าวสารและการเรียนรู้จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณให้รอบคอบเพ่ือ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง  

ลินดา แอล ฟลินน์ (Linda L. Flynn, 1989: 664 - 666) กล่าวถึงความส าคัญของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นเป้าหมายหลักของผู้สอนภาษาทุกคนโดยเฉพาะผู้สอนทักษะการ
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อ่านเพราะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสิ่งที่
อ่าน 

รัชนี ซอโสตถิกุล (Rachnee Sosothikul, 1992: 86 - 87) กล่าวถึงความส าคัญ
ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่า สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือเป็นการเน้นย้ าเรื่องราวหรือ
ข่าวสารนั้น สิ่งพิมพ์บางประเภทมักน าเสนอเรื่องราวที่บิดเบือนความจริงหรือเป็นลักษณะของการ 
โน้มน้าวให้เชื่อตาม ดังนั้นผู้อ่านที่มีวิจารณญาณเท่านั้นจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเรื่องราวที่อ่าน
น่าเชื่อถือเพียงใด 

เอมอร เนียมน้อย (2551: 9) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้
ว่า เป็นการอ่านที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและรู้จักตัดสินประเมินค่าสารต่าง ๆ อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม สามารถ
น าผลการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านพัฒนาสติปัญญาจากสิ่ง
ที่อ่าน โดยอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง พิจารณาข้อเท็จจริงจากสิ่งที่ได้อ่าน รวมทั้งยังสามารถ
สังเคราะห์และประเมินค่าจากสิ่งที่อ่านได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะไม่ถูกลวงจากการ
น าเสนอข้อมูลที่บิดเบือน 
 

2.3 องค์ประกอบของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
การอ่านมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น

ของการก่อความรู้ ความคิด และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2550: 32) การอ่านมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้อ่าน
ว่าต้องการอ่านเพ่ือจุดมุ่งหมายใด การอ่านแต่ละรูปแบบจึงมีองค์ประกอบของการอ่านที่แตกต่างกันไป 
ส าหรับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้มีนักวิชาการจ าแนกองค์ประกอบของการอ่านไว้ดังนี้ 

พอล แมคกี้ (Paul Mckee, 1966: 382 - 384) ได้จ าแนกองค์ประกอบของการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 

1. การจ าแนกข้อเท็จจริงจากความคิดเห็น (distinguishing fact and opinion) 
2. การล่วงรู้ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ (recognizing propaganda) 
3. การสรุปเรื่องราวที่อ่านได้ (concluding) 
4. การวิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านได้ (analyzing) 
5. การท านายผลที่จะเกิดข้ึนได้ (anticipating outcome) 
6. การรู้จุดมุ่งหมายของผู้เขียน (recognizing the author's purpose) 
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7. การตัดสินเรื่องที่อ่านโดยพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้เขียน (judging the story 
by analyzing from the author's background) 

8. การจับความคิดส าคัญของผู้เขียนได้ (getting the author's main point) 
จอร์จ ดี สเปช และ เอเวอลีน บี สเปช (George D.Spache and Evelyn B. Spache, 

1969: 96) ได้จ าแนกองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 
1. การสืบหาแหล่งที่มาของข้อมูล (investing sources) คือการส ารวจ ประเมิน 

และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เขียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์ว่าเรื่องใด
เป็นข้อเท็จจริงและเรื่องใดเป็นการแสดงความคิดเห็น 

2. การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของผู้เขียน (recognizing author's purpose) คือ
การทราบถึงอคติ พ้ืนฐานประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้เขียน ตลอดจนความเชื่อถือได้ และ
จุดมุ่งหมายในการแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ออกมา 

3. การแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง (distinguishing opinion and fact) คือการ
ทราบว่าข้อมูลใดผิดพลาดจากข้อเท็จจริง ข้อมูลใดสรุปไม่ถูกต้องและข้อความใดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
ว่าเป็นจริง 

4. การอนุมานความ (making inferences) คือความสามารถในการตีความเรื่องที่
อ่าน การรู้ว่าผู้แต่งต้องการแสดงความคิดไปในแนวใด โดยการสังเกตจากการใช้ค าและน้ าเสียงของเรื่อง 

5. การสร้างเกณฑ์ในการตัดสิน (forming judgments) คือการตัดสินว่าจุดมุ่งหมาย
ในการเขียนและความเชื่อของผู้เขียนเป็นอย่างไร สามารถสรุปความจากข้อเท็จจริงจากการตีความ และ
รู้จักหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินเรื่องที่อ่านในกรณีท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ 

6. การล่วงรู้ถึงกลอุบายในการโฆษณาชวนเชื่อ (detecting propaganda devices) 
คือการล่วงรู้ถึงวิธีการที่ชักจูงให้ผู้อ่านหลงเชื่อหรือมีความเห็นคล้อยตามเรื่องที่อ่าน ซึ่งผู้เขียนใช้ภาษา
ที่แฝงด้วยอารมณ์และการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด 

มาร์ธา ดอลแมน และคณะ (Matha Dallman and others, 1984: 408 - 411) ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น (distinguishing fact from opinion) 
2. การตระหนักถึงจุดมุ่งหมายและทัศนคติของผู้เขียน (recognizing the writer's 

purpose and attitude) 
3. การเข้าใจถึงเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ (understanding propaganda) 
4. การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (making judgment relate to the 

authenticity of a source of information) 
5. การสรุปอิงความ (drawing inferences) 
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ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542: 181 - 182) เสนอแนวปฏิบัติในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ดังนี้ 

1. รู้จักผู้เขียน ผู้อ่านต้องรู้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นใครเขียน และผู้เขียนน่าเชื่อถือเพียงใด 
2. รู้จุดมุ่งหมายในการเขียน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
3. รู้ความคิดเห็นของผู้เขียน ประเมินได้ว่าความคิดเห็นของผู้เขียนมีเหตุผลหรือไม ่
4. รู้ข้อสนับสนุนหรือข้อโต้แย้ง 
5. รู้ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง ข้อมูลที่เป็นหลักฐานยืนยันเป็นที่เชื่อถือได้หรือไม่ 
6. รู้ถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
7. รู้แหล่งที่ผู้เขยีนเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มีผู้คัดค้านหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ 
8. มีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่อ่าน มีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นว่าดีหรือไม่ดี 

เฮเลน โรบินสัน (Helen Robinson อ้างถึงในศิริพร ลิมตระการ, 2534: 33) ได้สรุป
องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 

1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น (distinguishing fact 
and opinion) 

2. การเข้าใจความคิดของผู้เขียน (recognizing the author's purpose) 
3. การตีความหมายเกี่ยวกับภาพหรือสัญลักษณ์ (interpreting pictures and 

symbols) 
4. การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (evaluating credibility of information) 
5. การแสดงปฏิกิริยาต่อน้ าเสียงหรือความประทับใจจากข้อความที่อ่าน (reacting 

to mood or impression from the reading passage) 
6. การท านายสิ่งที่จะอ่านล่วงหน้าได้ (anticipating outcomes) 
7. การสรุปความตามหลักฐานที่ได้ (concluding from the evidence) 
8. การตัดสินอย่างมีเหตุผลและสรุปได้ (judging reasonably and drawing      

conclusion) 
9. การเปรียบเทียบความเห็นที่คล้ายและต่างกันได้ (comparing and contrasting) 
10. การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลา สถานที่ การล าดับเรื่อง และเหตุผล 

(perceiving relationships among time, places, sequence cause and effect) 
11. การรู้ข้อคิดเห็นหรืออคติของผู้เขียน (recognizing the author's ideas or bias) 
12. การรู้ถึงน้ าเสียงของเรื่อง (recognizing tone) 

  จากองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่นักวิชาการได้ให้ไว้ สามารถ
น ามาพิจารณาและเปรียบเทียบได้ดังตารางท่ี 2 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักวิชาการ 
  

องค์ประกอบของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
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  ด
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์ธน
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ย 
(25

42
) 

1. การรู้เกี่ยวกับผู้เขียน - - - -  
2. การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็น      - 
3. การเข้าใจความคดิส าคญัหรือจดุมุ่งหมายของผูเ้ขียน       
4. การรู้ถึงการโฆษณาชวนเช่ือ -    - 
5. การตีความหมายเกีย่วกับภาพหรือสัญลักษณ์   - - - - 

6. การสืบหาแหล่งที่มาหรือประเมินค่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล   -    
7. การแสดงปฏิกริิยาต่อน้ าเสยีงหรือความประทับใจจากข้อความทีอ่่าน   - - - - 

8. การคาดการณ์หรือท านายสิ่งทีจ่ะอ่าน    - - 
9. การวิเคราะห์เรื่องราวท่ีอ่าน -  - - - 

10. การตดัสินอย่างมีเหตผุลและสรุปเรื่องราวท่ีอ่าน       
11. การเปรียบเทียบความเห็นท่ีคล้ายและต่างกัน  - - - - 

12. การเข้าใจความสมัพันธ์ระหวา่งเวลา สถานท่ี การล าดับเรื่อง และเหตุผล  - - - - 
13. การรู้ข้อคดิเห็นหรืออคติของผู้เขียน   - -   

  

 จากตารางที่ 2 แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถสรุปได้โดยที่ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่มี
ลักษณะร่วมกันเป็นส่วนมากจากแนวคิดของนักวิชาการ 4 ท่านขึ้นไปจากทั้งหมด 5 ท่าน เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นขององค์ประกอบดังกล่าวที่จะส่งเสริ มให้เกิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
2. การเข้าใจความคิดส าคัญหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน  
3. การสืบหาแหล่งที่มาหรือประเมินค่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  
4. การตัดสินอย่างมีเหตุผลและสรุปเรื่องราวที่อ่าน  

ทั้งนี้ องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้อที่ 4 เป็นหัวข้อการตัดสิน
อย่างมีเหตุผลและสรุปเรื่องราวที่อ่าน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการตัดสินอย่างมีเหตุผลและการสรุป
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เรื่องราวที่อ่านควรจะจ าแนกวิธีการวัดองค์ประกอบของทั้ง 2 ด้าน ให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้การสรุปเรื่องราวที่อ่านเป็นองค์ประกอบของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณข้อที่ 4 และการตัดสินอย่างมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อที่ 5 ผู้วิจัยเรียบเรียงภาษาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้และล าดับองค์ประกอบให้
เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ได้ดังนี้ 

1. การระบุแนวคิดส าคัญของผู้เขียน 
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  
3. การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
4. การสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
5. การประเมินเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  

  องค์ประกอบทั้ง 5 ด้านนี้ ผู้วิจัยได้ปรับและประยุกต์เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 2.5.2 ทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ต่อไป 
  
 2.4 กลวิธีกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 85) ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้ 

1. การค้นหาใจความส าคัญที่มีอยู่ในข้อความแต่ละตอนของเรื่องที่อ่านอย่างพินิจ
พิจารณาเพ่ือหาประโยคส าคัญท่ีจะมาตอบค าถาม 

2. การค้นหาส่วนปลีกย่อยที่ให้ความรู้นอกเหนือจากใจความส าคัญ รายละเอียด
ปลีกย่อยเป็นส่วนเสริมให้เห็นใจความส าคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การสังเกตเหตุการณ์ที่เรียงล าดับโดยพิจารณาเวลา เหตุการณ์ ความจริง ให้รู้จัก
พิจารณาสังเกตสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการเรียงล าดับเหตุการณ์ซึ่งใช้ประโยชน์ในการจดจ า 

4. การให้รู้จักทายผล ผู้อ่านต้องสมมติเหตุการณ์และผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไร 
อาศัยตอนจบของเนื้อเรื่องเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม ช่วยสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

5. การค้นหาถ้อยค าหรือประโยคที่ให้ความรู้สึกประทับใจ เพ่ือช่วยให้เข้าใจจนเกิด
ความจ าโดยการบันทึก เป็นการเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมประสบการณ์การอ่านให้เกิดขึ้น 

6. เกิดอารมณ์ร่วมกับผู้เขียน ผู้อ่านจะจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เมื่อเกิดอารมณ์หรือ
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ยังเป็นการสร้างจินตนาการได้ 

7. การติดตามทิศทางการด าเนินเรื่อง ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจและรู้ความหมายของ
ค าศัพท์เกินครึ่งที่มีอยู่ในเรื่อง ช่วยให้เกิดความสนใจอยากจะอ่านต่อไป 
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8. การหาข้อความตามการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้ห้องสมุด จะช่วยในการ
รวมเนื้อหาที่อ่านได้ 

9. การรู้จักสรุปเรื่องที่อ่าน เป็นการย่อยเรื่อง สะดวกต่อการจดจ า จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องด้วยการตั้งค าถาม เช่น ผู้เขียนเสนอเหตุการณ์ส าคัญอะไรที่ควรสรุปจากเรื่องและ
ประเด็นส าคัญที่ผู้เขียนน าเข้าสู่ข้อสรุป 

10. การศึกษารูปแบบของหนังสือหรือเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านต้องรู้จักรูปแบบของการเขียน 
การก าหนดหัวข้อ การให้ค าจ ากัดความ การเสนอความคิดและบทสรุป ผู้อ่านควรสังเกตผู้เขียนในการ
เสนอเนื้อหาเรียงตามล าดับ เพ่ือเป็นการพิจารณาความแตกต่างพร้อมทั้งความเข้าใจความคิดส าคัญ 

11. การประเมินเนื้อเรื่อง ผู้อ่านต้องสามารถบอกเนื้อหาความคิดของผู้เขียน ให้รู้จัก
ตัดสินผลที่ได้จากการอ่าน โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิมมาสร้างความคิดใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

12. การค้นคว้าแหล่งที่อ้างอิงของผู้เขียน ข้อเท็จจริงจะเชื่อถือได้ต้องมีเอกสาร 
อ้างอิงจะได้รู้จักค้นคว้าแหล่งที่ผู้เขียนน าข้อเท็จจริงมาเสนอว่าถูกต้องหรือไม่ 

13. การหาแนวทางหรือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ผู้อ่านควรตั้งค าถามให้รู้จักคิด เช่น 
ท าไมผู้เขียนจึงเขียนเรื่องนี้ และอะไรที่ผู้เขียนพยายามจะบอกให้ผู้อ่านเข้าใจ  

14. การพิจารณาข้อความในส่วนที่อาจแทรกโฆษณา ผู้อ่านจะต้องมีทักษะการ
อ่านจะได้ช่วยให้พิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ จะได้รู้จักการตัดสินใจโดยใช้ความคิ ดของตน ควร
พิจารณา ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่าต้องการเสนอแนวคิดอะไร ข้อ 2 พ้ืนฐานความรู้ของผู้เขียน 
ข้อ 3 แหล่งที่ใช้อ้างอิงเพ่ือรวบรวมข้อมูลว่ามีลักษณะน่าเชื่อถือหรือไม่ และข้อ 4 การยอมรับกับเหตุผล 
ในการตัดสินใจของตน 
 พัชโรบล จริยฐิตินันท์ (2547: 17 - 22) ได้ปรับกลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ 
The Maxwell School of Syracuse University (2000) และ The Writing Center at Colorado 
State University (1997 - 2000) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 กลวิธีที่ 1 กลวิธีดูก่อนอ่าน (Previewing) ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ในการอ่าน (Purpose) ผู้อ่านพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของตนใน
การอ่านว่าตนอ่านเพื่อที่จะหาข้อมูล ใจความส าคัญ ท าความเข้าใจหรือวิเคราะห์หารายละเอียด 

2. บริบท (Context) วัตถุประสงค์ของงานเขียน (Writers’ purpose) และล าดับ
ของเนื้อหาในบทความ (Content) ในขั้นนี้ผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้แต่งบทความคือใคร การรู้จักและทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียน จะ
ท าให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อหาของงานเขียนจะเกี่ยวกับอะไร น้ าเสียงของงานเขียน การหาข้อมูล หรือ
ศึกษางานเขียนอ่ืนของผู้เขียนคนเดียวกัน หรือผู้เขียนอ่ืน ๆ เพ่ืออ่านประกอบหรือใช้เป็นหลักฐานใน
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การพิจารณา หากงานเขียนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนหลัก งานเขียนดังกล่าวมีความส าคัญ
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนหลักอย่างไร  

2.2 ชื่อบทความสามารถบ่งบอกเรื่องราวของเนื้อหา และชื่อเรื่องมีผลต่อการอ่าน
ของผู้อ่านอย่างไร 

2.3 รูปแบบของบทความเป็นแบบใด บทความเขียนเมื่อไร ช่วงเวลาใด ที่ไหน 
และเขียนถึงใคร 

2.4 ข้อความน าหรือบทน าของบทความที่จะน าผู้อ่านสามารถท านายเนื้อเรื่อง
ที่เหลือทั้งหมดได้ 

2.5 การจัดล าดับเนื้อหาท าให้ผู้อ่านทราบถึงความส าคัญของเนื้อหาในแต่ละ
ส่วน ส่วนใดที่ผู้เขียนต้องการให้ความส าคัญและผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจและอ่านอย่างรอบคอบ
และระมัดระวัง เช่นเดียวกันกับการอ่านประโยคแรกของย่อหน้าท าให้ผู้อ่านทราบเนื้อเรื่องที่เหลือ 

3. การท าความเข้าใจโดยสังเขป (Scan the text) ผู้อ่านสามารถใช้กลวิธีการ
อ่านแบบ Skimming และ Scanning ในการอ่านเพ่ือท าให้ทราบสิ่งต่อไปนี้ 

3.1 ทราบว่าบทน าและบทสรุปมีความชัดเจนหรือไม่ และวางอยู่บริเวณใดของ
บทความ 
  3.2 ส่วนของเนื้อหามีข้อความส าคัญที่ต้องสังเกตหรือไม่ และสามารถบอกได้
ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

3.3 ผู้เขียนได้กล่าวอ้างซ้ าในเรื่องใด ในส่วนต้นหรือส่วนท้ายของบทความ 
3.4 มีค าส าคัญ (Key words) ที่ได้กล่าวซ้ าหรือพิมพ์ตัวเอียงหรือพิมพ์ตัวหนา 
3.5 ความรู้สึกของผู้อ่านเป็นอย่างไรหลังจากได้อ่านในขั้นนี้ 

  กลวิธีที่ 2 กลวิธีหาข้อมูลและค าอธิบายประกอบ (Annotating) เป็นขั้นที่ผู้อ่าน
อ่านบทความอย่างละเอียดอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง ผู้อ่านจะอ่านโดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับบทอ่านอยู่
ตลอดเวลาโดยการท าเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดบันทึกในค า วลี หรือประโยคส าคัญเพ่ืออธิบาย
ความตลอดจนการตั้งค าถามในประเด็นการพิจารณา เสนอความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งกับแนวคิดของ
ผู้เขียน และตั้งค าถามและเขียนข้อสรุปในปัญหาการอ่านของตน สิ่งที่ตนได้รับจากการอ่านงานเขียน
นั้น ๆ ได้ ในขั้นนี้ผู้อ่านจะต้องสามารถ  

1. ระบุความส าคัญ (Main Idea) หรือประเด็นการพิจารณา (Claim)  
1.1 ระบุใจความส าคัญ (Main idea) หรือประเด็นการพิจารณา (Claim) ที่ผู้ 

เขียนสื่อมายังผู้ อ่านท าให้ผู้ อ่านสามารถทราบวัตถุประสงค์ของผู้เขียนแม้ว่าผู้ เขียนไม่ได้ระบุ
วัตถุประสงค์ไว้โดยตรงแต่ผู้อ่านจะต้องสามารถระบุวัตถุประสงค์ ประเด็นการพิจารณา แนวคิดของ
ผู้เขียนได้จากใจความส าคัญนั้น ๆ 
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1.2 แยกแยะประโยคส าคัญ (Major subtopic) และความคิดสนับสนุน (Sub-
ideas) ในแต่ละส่วนของอนุเฉทและแต่ละอนุเฉทมีความสัมพันธ์หรือขัดแย้งกันอย่างไร 

1.3 ระบุแนวคิดและทิศทางของงานเขียนที่ผู้คิดต้องการสื่อมายังผู้อ่าน 
2. ระบุค าส าคัญและค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย 

  การท าเครื่องหมายค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายและไม่คุ้นเคยสามารถท าให้
ผู้อ่านกลับมาพิจารณาและหาความหมายทั้งความหมายตรง (Denotative meaning) และความหมาย
โดยนัย (Connotative meaning) ทั้งนี้เพ่ือผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจงานเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ที่ผู้เขียนต้องการสื่อ 

3. ขีดเส้นใต้แนวคิดหรือแง่คิดท่ีผู้เขียนระบุในงานเขียน 
ผู้อ่านจะทราบแนวคิดและแง่คิดที่ผู้เขียนต้องการสื่อมายังผู้อ่านและผู้อ่านจะ

สามารถระบุความสัมพันธ์ของแนวคิดดังกล่าวเพราะผู้เขียนจะเสนอข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะของตน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมน้ าหนักของน้ าเสียงและเพ่ือแสดงความชัดเจนของการน าเสนอเรื่องราวให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

4. ตั้งค าถาม (Questions) หรือเสนอข้อโต้แย้ง (Comments) ไว้ในขณะที่อ่าน 
ความสามารถในการเขียนค าถามหรือการเขียนเสนอข้อโต้แย้งในขณะที่อ่านเป็นหัวใจหลักในขั้นนี้ 
ทั้งนี้ จะแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านสามารถเข้าใจในเรื่องราวหรือมีความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดที่แตกต่าง
กับผู้เขียน เป็นการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบในการอ่านของตน ส่งผลให้ผู้อ่านสามารถค้นพบอุปสรรค
และปัญหาในการอ่านของตน ความรู้สึกท่ีมีต่องานเขียน ทัศนคติที่ตรงหรือขัดแย้งต่อผู้เขียน 

5. ระบุประสบการณ์ของผู้อ่านที่ประสบและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เขียน
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้อ่านที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันกับผู้เขียน สามารถท าให้
ผู้อ่านเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนและของผู้เขียนที่ระบุในงานเขียนได้ การระลึกถึงประสบการณ์
ดังกล่าวสามารถท าให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงความเหมือนและความแตกต่างซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถท านายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามมาส่งผลให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวนั้นได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งสามารถเสนอแง่คิดหรือแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย 

6. ระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาเป็นหลักฐานในการสนับสนุนประเด็นหรือ
เรื่องราวในเนื้อเรื่อง สรุปแล้วในขั้นหาข้อมูลและหาค าอธิบายประกอบนี้เป็นขั้นที่ผู้อ่านสามารถหา
ใจความส าคัญ แยกแยะประโยคส าคัญและข้อความสนับสนุนที่ผู้เขียนต้องการสื่อ สามารถบอกได้ว่า
ประเด็นดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถหาค าส าคัญ (Key words) ที่ได้กล่าวซ้ า เขียนค า
จ ากัดความ ตั้งค าถาม หรือข้อคิดเห็นแทรกไว้บริเวณริมกระดาษ สามารถเขียนตอบสนองต่อแนวคิด
ของผู้เขียนโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของตน สังเกตข้อความที่ขัดแย้งกับเนื้อหาหรือข้อความที่ต้อง
กลับมาพิจารณา สังเกตแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผู้อ่านน ามาสนับสนุนบทความของตน 
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กลวิธีที่ 3 กลวิธีสรุปและท าผังการอ่าน (Summarizing and outlining) ผู้อ่านจะ
สรุปบทความเพ่ือที่จะตรวจสอบความเข้าใจ โดยผู้อ่านจะต้องสรุปได้ว่าบทความดังกล่าวน าเสนอ
ประเด็นส าคญัและประเด็นสนับสนุนใด ผู้อ่านต้องเขียนด้วยค าของตัวเองไม่ใช่คัดลอกมาจากบทความ 

กลวิธีที่ 4 การวิเคราะห์ (Analyzing) ผู้อ่านจะวิเคราะห์งานเขียนโดยการแยกแยะ
เนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งในเนื้อหาแต่ละส่วนและให้เข้าใจถึง
ความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อถึง ซ่ึงในการวิเคราะห์ผู้อ่านจะวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์หลักฐาน (Analyzing Evidence) การวิเคราะห์หลักฐานเพื่อให้ผู้อ่าน
พิจารณาถึงหลักฐานที่ผู้เขียนน ามาประกอบในงานเขียนสามารถพิสูจน์อะไร มีความเท็จจริงและ
น่าเชื่อถือเพียงไร และสามารถสนับสนุนหรือขัดแย้งกับประเด็นที่ผู้เขียนน ามากล่าวอ้าง 

2. วิเคราะห์ข้อตกลงเบื้องต้น (Analyzing Assumptions) ข้อตกลงเบื้องต้นหรือ
สมมติฐานที่ผู้เขียนเสนออาจจะไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง แต่ผู้อ่านสามารถที่จะพิจารณาได้จากใจความ
ส าคัญหรือประโยคส าคัญที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อถึงและจากรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้เขียนให้การ
สนับสนุนและพยายามให้ความส าคัญ 

3. วิเคราะห์แหล่งข้อมูล (Analyzing source) การวิเคราะห์แหล่งข้อมูลสามารถ
วิเคราะห์ได้ถึง 3 ประเด็น คือ 

3.1 ความเกี่ยวข้องหรือความขัดแย้งของแหล่งข้อมูลที่น าเสนอว่าสนับสนุน
หรือขัดแย้งต่อประเด็นที่ผู้เขียนน าเสนอ 
  3.2 ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล กิตติศัพท์และความมีชื่อเสียงของข้อมูล
บุคคล ชนิดและรูปแบบของแหล่งข้อมูล เป็นแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ความล าเอียงของข้อมูล จุดยืน
และทัศนคติทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สะท้อนจากข้อมูลนั้น ๆ 
  3.3 ช่วงเวลาของแหล่งข้อมูล เป็นข้อมูลที่น าสมัยหรือล้าสมัย 

4. ความล าเอียงของผู้เขียน (Analyzing author bias) ผู้เขียนที่มีประสบการณ์ 
ความคิดเห็น ทัศนคติ วัฒนธรรมหรือความคิดทางการปกครองแบบใดสามารถสะท้อนสิ่งดังกล่าวมา
ทางงานเขียนของตน น้ าเสียงของงานเขียนสามารถบอกถึงความล าเอียงของผู้เขียนที่ต้องการให้ผู้อ่าน
เห็นด้วยหรือคล้อยตามตน 
 กลวิธีที่ 5 การประเมินและอภิปรายโต้แย้ง (Evaluating and argument) ซึ่ง
ผู้อ่านจะท าการประเมินบทความดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความเข้าใจที่ได้จากการอ่านเพ่ือให้ทราบประเด็นทั้งหมดที่ผู้เขียนต้อง 
การสื่อว่าประเด็นใดที่มีความส าคัญหลักและประเด็นใดมีความส าคัญรองลงมา 

2. ประเมินการจัดล าดับของเนื้อเรื่อง ความส าคัญและความสัมพันธ์ของแต่ละอนุเฉท 
ที่มีในงานเขียนและการจัดวางองค์ประกอบของรูปแบบงานเขียนได้เหมาะสม 
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3. ประเมินความน่าเชื่อถือและการอ้างอิงข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ประกอบงานเขียน 
4. ประเมินความเป็นไปได้ของการโน้มน้าวจากการเขียนที่ ได้จากการอ้าง

แหล่งข้อมูล หลักฐาน น้ าหนักของความมีเหตุผลว่าสามารถโน้มน้าวผู้อ่านหรือมีความเป็นไปได้เพียงใด 
5. ประเมินข้อโต้แย้งที่ผู้เขียนเสนอแนวคิด ให้ข้อคิดเห็น แสดงทัศนคติ หรือข้อ

โต้แย้ง โดยผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร มีการน าเสนอตัวอย่าง ใช้โวหารอย่างไรในแนวใด 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อะไรจากบทความนี้ และบทความนี้สามารถเกี่ยวกับหัวข้ออ่ืนหรือไม่ โดยผู้อ่าน
จะต้องสามารถให้เหตุผลประกอบสรุปการโต้แย้ง การเสนอแนวคิดและการให้ข้อคิดเห็นของตน   
 จากกลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่นักวิชาการน าเสนอ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบ
ส าคัญอย่างหนึ่งจากกลวิธีการอ่านนั่นคือ การตั้งค าถาม อันเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถจับ
ประเด็นส าคัญของเนื้อเรื่อง ท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน และตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับค าศัพท์
หรือความหมายของค าที่ไม่เข้าใจโดยการใช้ค าถามเป็นเครื่องมือเปิดทางไปสู่การค้นพบค าตอบ  
 
 2.5 กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
 การอ่านกับวิชาประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน เพราะการอ่านน ามาสู่การเสริมสร้าง
ความรู้ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องอาศัยข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฏ 
ทั้งหลักฐานที่ ไม่ เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ขณะที่การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในระดับชั้นเรียนมุ่งใช้หนังสือเรียนหรือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การอ่านหนังสือและเอกสารประวัติศาสตร์จึงมีความจ าเป็นต่อการเรียน และด้วยเนื้อความที่ปรากฏใน
หนังสือหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ เคลือบแฝงไปด้วยนัยส าคัญอันมีความหมายตรงและ
ความหมายแฝงเช่นนี้เองที่ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทส าคัญ
ในการตรวจสอบและไต่สวนเพ่ือจ าแนกข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
 
  2.5.1 กำรอ่ำนกับประวัติศำสตร์ 
 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
แสวงหาข้อมูล เพราะการอ่านเป็นประสบการณ์การเรียนรู้หรือเป็นกิจกรรมส าคัญของการเรียนการสอน 
โดยมีความสัมพันธ์กับวิชาประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้หนังสือเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร และเอกสารทางประวัติศาสตร์อันเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าคัญ การเรียนรู้ในวิชานี้
ผู้เรียนไม่ได้อ่านข้อมูลตามตัวอักษรที่ปรากฏแต่จะต้องแปลความหมายของข้อมูลแล้วจึงจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้ (วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555ก: 21) การอ่านที่ดีในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็น
การอ่านหนังสือในปริมาณที่มาก แต่ควรเป็นการอ่านอย่างกว้าง รอบด้าน และลึกซึ้งควบคู่กันไป 
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนโดยใช้หนังสือเรียนเป็นฐานในการเรียนรู้ (Jeremy Black & Donald 
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M. MacRaild, 1997: 160) ดังนั้น การอ่านที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผู้เรียน คือ การอ่านที่ผู้เรียนสามารถ 
แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น จับประเด็นส าคัญ และวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ ซึ่งเป็นการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ (วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555ข: 21 - 22) 
 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญในการเรียนประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับการใช้หนังสือ
เรียนดังที่ Donna Ogle, Ron Klemp & Bill McBride (2007: 5 - 6) อธิบายไว้ว่า มีเหตุผลหลายประการ
ที่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดหนังสือเรียนประวัติศาสตร์จึงอ่านแล้วจับประเด็นส าคัญได้ยาก หนึ่งใน
เหตุผลนั้นก็คือทัศนคติของผู้เรียนต่อเรื่องที่อ่าน เนื่องจากเรื่องราวที่อ่านไม่ได้เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน
ของผู้เรียน ผู้เรียนจึงรู้สึกว่าเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับตน ดังนั้น เมื่อประวัติศาสตร์มีเนื้อหาการเรียนการสอน
อยู่ในเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีตไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงท าให้ผู้สอนจ าเป็นต้องต่อสู้เพ่ือที่จะ
เร้าความสนใจของผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องมองหาข้อมูลที่จะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน และกิจกรรมก็ควรสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนด้วย 
 นอกจากนี้  ยั งมี อีกหลายปัจจัยที่ท าให้ผู้ เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.  ควำมรู้เดิมของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่ดีย่อมส่งผลต่อความ
เข้าใจในการเรียนรู้ครั้งใหม่ ดังค ากล่าวของ Alexander and Murphy (1998 cited in Donna Ogle  
et al, 2007: 5) ที่ว่า “ความรู้เดิมที่มีอยู่ท าหน้าที่เป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต ความรู้เดิมเป็น
พ้ืนฐานของการเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ช่วยแต่งแต้มเติมสีและประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด” 
 2. จ ำนวนเนื้อหำ เนื้อหาในหนังสือเรียนมีข้อเท็จจริงอยู่มาก โดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาหรือที่สูงกว่าจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ที่ 800 – 1,200 หน้า รวมถึงเกร็ดความรู้ สถิติ 
ค าถาม กิจกรรม และภาพกราฟิก ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถระบุถึงสาระส าคัญของเนื้อหาได้ และข้อมูลที่มี
จ านวนมากท าให้ผู้สอนรู้สึกกดดันและต้องสอนเพียงแค่ผิวเผิน ท าให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมก็มีอุปสรรค 
 3. ควำมเป็นนำมธรรมของบทเรียน หนังสือเรียนมีเนื้อหาที่มีความเป็น
นามธรรม ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจแนวคิดส าคัญหรือแนวคิดหลักของบทเรียน  
 4. ค ำศัพท์เฉพำะ หนังสือเรียนมีค าศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง ผู้เรียน
ต้องใช้เวลาท าความเข้าใจความหมายของค าที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร (Stahl & Fairbanks, 1986 cited 
in Donna Ogle et al, 2007: 5 - 6) 
 5. กำรพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็น เนื้อหาในหนังสือเรียนมีเป้าหมายที่ต้องการให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ ขณะที่ผู้เรียนอาจไม่ได้ถูกสอนให้พัฒนาทักษะเหล่านั้น 
 6. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ผู้ที่ไม่ช านาญในการอ่านจะไม่สนใจเนื้อหาใน
บทเรียน แต่จะพยายามหาจุดส าคัญ เช่น แผนที่ กราฟ และแผนภูมิ ในบทเรียนแทน  
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 ขณะที่ Lunstrum & Taylor (1978: 3) กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะการอ่านในชั้นเรียน 
2.  ผู้สอนไม่ได้มีการเตรียมตัวในการจัดการกับเนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องอ่าน 
3.  หนังสือเรียนที่ใช้ในการอ่านไม่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจของผู้เรียน 
4.  มีข้อจ ากัดทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน 

 นอกจากนี้ บรรจง อมรชีวิน (2556: 177 - 180) ได้อธิบายว่า การเรียนประวัติศาสตร์ 
เป็นการเรียนที่เกี่ยวพันกับการศึกษามนุษย์ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นเพียงแค่มุมมองเดียว 
แต่เป็นการพูดคุยเสวนาที่ท าให้เกิดหลากหลายมุมมอง สะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างมีหลายทางเลือก
และทางออกส าหรับปัญหา อย่างไรก็ตาม การเรียนประวัติศาสตร์ยังคงมีปัญหาที่ไม่สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดได้และหนังสือเรียนที่ใช้เรียนก็พบปัญหา เช่น ค าถามที่ใช้ในหนังสือเรียน
เน้นการใช้ความจ าและมีค าตอบให้แล้ว ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิด ขาดการฝึกฝนให้เปรียบเทียบ
สถานการณ์ในบริบทของเวลาและเหตุการณ์ เนื้อหามีการแสดงความเชื่อที่หลากหลายแต่พยายามท า
ให้เกิดการยอมรับมากกว่าการท าความเข้าใจและเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
 สรุปได้ว่า เมื่อหนังสือเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน
ย่อมที่จะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน กรณีของวิชา
ประวัติศาสตร์สามารถจ าแนกอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนไม่บรรลุจุดประสงค์หรือขาด
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3 ประเด็นหลัก คือ ประการแรก ปัญหาเกิดจากผู้สอน
ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับเนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องใช้ในการอ่านประกอบการเรียน 
การเลือกใช้หนังสือไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาและความคิดหลักของ
เนื้อเรื่อง และผู้เรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและการตั้งค าถามในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ประการที่สอง เกิดจากตัวผู้เรียนที่ไม่มีความรู้เดิมซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในการต่อยอดความรู้  ผู้เรียนขาด
ทักษะทางด้านการอ่านและมีข้อจ ากัดทางด้านภาษาหรือวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
อ่าน ประการสุดท้าย คือหนังสือที่น ามาใช้ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีองค์ความรู้ในปริมาณมาก ผู้เรียนไม่
สามารถมุ่งไปสู่สาระส าคัญของเนื้อหาได้ ทั้งยังมีความเป็นนามธรรมสูงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถที่ จะ
จินตนาการได้ตามเนื้อเรื่อง มีค าศัพท์ทางวิชาการที่ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจในความหมาย ท าให้ผู้เรียน
ต้องใช้เวลานานในการท าความเข้าใจค าเหล่านั้น ไม่แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้น
หรือไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกได้  
 ปัญหาข้างต้นมีความจ าเป็นที่ควรจะพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้
เพราะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะ
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ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ที่จะท าให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากหนังสือเรียน
และหลักฐานประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม้ว่าการอ่านของผู้เรียนแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันไปตามศักยภาพ สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาคือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เริ่มที่จะอ่านให้เป็น เพราะการอ่านหนังสือเป็นย่อมท าให้
สามารถเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาได้ถูกต้อง ได้ความเข้าใจที่กระจ่างชัด น ามาซึ่งการน าองค์
ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และยังผลสู่การสื่อสารในระดับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
 

 2.5.2 ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณทำงประวัติศำสตร์ 
 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์เป็นทักษะที่ผู้วิจัยได้น า

องค์ประกอบของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สังเคราะห์จากนักวิชาการมาใช้เป็นแนวทางในการวัด
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในงานวิจัย ฉบับนี้  โดย
องค์ประกอบดังกล่าวมีความหมายเชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยได้ปรับจากแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค า (2547) 
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555) สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555) และบรรจง อมรชีวิน (2556) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กำรระบุแนวคิดส ำคัญของผู้สร้ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง 

การจับความคิดส าคัญหรือใจความส าคัญที่ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อจากหลักฐาน โดยความคิด
ส าคัญดังกล่าวเป็นแก่นของเรื่องที่มีสาระครอบคลุมหลักฐานทั้งหมด 

2.  กำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทำงประวัติศำสตร์  
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมายถึง 

การวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียนว่ามาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้น
หรือชั้นรอง จ าแนกความแตกต่างของแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคลุมเครือกับข้อมูลที่ชัดเจน และ
แหล่งข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 

3.  กำรจ ำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทำงประวัติศำสตร์ 
การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การ

แยกแยะเรื่องราว เหตุการณ์ องค์ประกอบหรือข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  เพ่ือหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลเหล่านั้น และค้นหาข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อเท็จจริงหรือผิดจาก
ข้อเท็จจริง ส่วนของข้อคิดเห็นของผู้เขียน ส่วนที่สรุปไม่ถูกต้อง และหรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง 

4.  กำรสรุปสำระส ำคัญจำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  หมายถึง การน า

ความคิดหลักหรือประเด็นที่ส าคัญของหลักฐานมากล่าวย้ าให้เด่นชัด อันเกิดจากการพิจารณา กลั่นกรอง 
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และจ าแนกข้อมูลที่มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ่านเพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจสรุป  

5.  กำรประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงมีเหตุผล 
การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน

ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และคุณค่าจากเรื่องราวทีป่รากฏในหลักฐานว่าเนื้อเรื่องมีความชัดเจน มี
ความน่าเชื่อถือ และมีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาไตร่ตรองจากเนื้อเรื่อง วิธีการน าเสนอ และ
การใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล 
 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
 

ข้อ 
องค์ประกอบ 

ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณทำงประวัติศำสตร์ 

ควำมหมำยเชิงพฤติกรรม 

1 การระบุแนวคดิส าคัญของผูส้ร้าง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์

จับความคิดส าคัญหรือใจความส าคัญที่ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อ
จากหลักฐาน โดยความคิดส าคัญดังกล่าวเป็นแก่นของเรื่องที่มีสาระ
ครอบคลุมหลักฐานทั้งหมด 

2 การพิจารณาความนา่เชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์

วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียน
ว่ามาจากแหล่งข้อมูลช้ันต้นหรือช้ันรอง จ าแนกความแตกต่างของ
แหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคลุมเครือกับข้อมูลที่ชัดเจน และแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 

3 การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นทางประวตัิศาสตร ์

แยกแยะเรื่องราว เหตุการณ์ องค์ประกอบหรือข้อมูลจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลเหลา่นัน้ 
และค้นหาข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อเท็จจริงหรือผิดจากข้อเท็จจริง 
ส่วนของข้อคิดเห็นของผู้เขียน ส่วนท่ีสรุปไม่ถูกต้อง และหรือยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง 

4 การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์

น าความคิดหลักหรือประเด็นที่ส าคัญของหลักฐานมากล่าวย้ าให้
เด่นชัด อันเกิดจากการพิจารณา กลั่นกรอง และจ าแนกข้อมูลที่มี
ความหนักแน่น น่าเชื่อถือ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ่านเพื่อ
น าไปสู่การตัดสินใจสรุป 

5 การประเมินหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

ตัดสินความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และคุณค่าจากเรื่องราวที่ปรากฏ
ในหลักฐาน ว่าเนื้อเรื่องมีความชัดเจน มีความน่าเช่ือถือ และมีคุณค่า
หรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาไตร่ตรองจากเนื้อเรื่อง วิธีการน าเสนอ 
และการใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล 
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 ผู้วิจัยน าองค์ประกอบหลักของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 5 ประการที่ปรากฏ
ในหัวข้อ 2.3 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของ
ผู้เรียนกับการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ทั้งนี้ แนวทางในการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์ได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปรากฏพฤติกรรมการใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในกิจกรรมการสอนที่สะท้อนถึงการเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์กับ  
               ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 

 

ขั้นตอน 
กำรสอนแดคีร์ 

ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ทำงประวัติศำสตร์ 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นที่ 1  
ขั้นอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็น
ศึกษา 

1. การระบุแนวคิดส าคญัของผู้สรา้ง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
 

    1. ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกตั้งค าถามจากเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนยกตัวอย่าง 
    3. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติ 
ฐานเพื่อตอบค าถามส าคัญที่ผู้เรียนก าหนดขึ้น อัน
เป็นการน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางที่ผู้เรียน
ต้องศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบต่อไป 
    4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาจากเอกสารหรือ
หนังสือท่ีผู้สอนแนะน า 

ขั้นที่ 2  
ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก 

1. การระบุแนวคิดส าคญัของผู้สรา้ง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์

    1. ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติ 
ศาสตร์ที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาจ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษา 
    2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือ
แหล่ งที่ ม า  ช่ื อ เ รื่ อ ง  วันที่  ชนิดของ เอก สาร
สาระส าคัญของเอกสาร และวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียนและอคติของผู้เรียน 
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ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์กับ  
               ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 

 

ขั้นตอน 
กำรสอนแดคีร์ 

ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ทำงประวัติศำสตร์ 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นที่ 3  
ขั้นเปรียบเทียบ
ข้อมูล 
 

1. การระบุแนวคิดส าคญัของผู้สรา้ง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
3. การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นทางประวตัิศาสตร ์
4. การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
5. การประเมินหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 
 

    1. ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือ
หลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาจ านวนที่มากขึ้น
ที่มี เนื้อหาสนับสนุนและเนื้อหาที่แตกต่างจาก
หลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษา 
    2. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้ เขียนหรือแหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันที่  ชนิดของ
เอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร วัตถุประสงค์และ
อคติของผู้ เขียนที่สัมพันธ์ประเด็น/บริบททาง
ประวัติศาสตร์ 
    3. ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อมูลของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์แต่ละช้ินตามประเด็นที่ได้วิเคราะห์
และตีความกับหลักฐานในขั้นที่ 2  
    4. ผู้เรียนน าเสนอผลการเปรียบเทียบข้อเท็จ 
จริงที่ได้จากข้อค้นพบในขั้นตอนนี้กับข้อค้นพบที่ได้
จากหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นที่ 4  
ขัน้ปฏิสัมพันธ์
กับหลักฐาน
ประวัติศาสตร ์
 

1. การระบุแนวคิดส าคญัของผู้สรา้ง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
3. การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นทางประวตัิศาสตร ์
4. การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
5. การประเมินหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

    1. ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน
ช้ันต้นและหรือ ช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่ มี
ความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ขั้นตอนท่ี 2 
    2. ผู้ เรียนน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้
ค้นคว้าและจัดเตรียมด้วยตนเองมาวิเคราะห์และ
ตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา 
ช่ือเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญของ
เอกสารวัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนที่สัมพันธ์
ประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์ 
    3. ผู้เรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จ 
จริงต่าง ๆ ที่ได้กับข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 2 และ 3 
เพื่อตอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์กับ  
               ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 

 

ขั้นตอน 
กำรสอนแดคีร์ 

ทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ทำงประวัติศำสตร์ 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 

ขั้นที่ 5  
ขั้นน า เสนอข้อ
ค้นพบ 
 
 
 

1. การระบุแนวคิดส าคญัของผู้สรา้ง
หลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์
3. การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นทางประวตัิศาสตร ์
4. การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
5. การประเมินหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

    1. ผู้เรียนออกแบบแนวทางการน าเสนอเรื่อง 
ราวท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการ
อ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอทั้งข้อมูลที่ เป็น
แนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิด
หลักในลักษณะของแผนผังกราฟิกหรือเส้นเวลา 
    2. ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา 
    3. ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่
เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษา 
    4. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์การเรียนรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน 

  
 จากตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์กับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ในขั้นตอนการสอนขั้นที่ 1 ขั้นอภิปราย
เพ่ือก าหนดประเด็นศึกษาและข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก พบว่า ผู้สอนได้จัดเตรียมหลักฐาน
ชั้นต้นและชั้นรองทางประวัติศาสตร์ไว้ แล้วผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐานดังกล่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้เขียน แหล่งที่มา ชื่อเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร วัตถุประสงค์ของผู้เขียนและ
อคติของผู้เขียน ในกิจกรรมขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะในการส ารวจตรวจสอบที่มาของเอกสาร โดยได้
ปรากฏพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ คือ การระบุแนวคิด
ส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ขณะที่ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล และขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐานประวัติศาสตร์ กิจกรรมการสอนมีความแตกต่างกันตรงที่ขั้นที่ 3 ผู้สอนจะยังคงเป็นผู้จัดเตรียม
หลักฐานให้ผู้เรียน แต่ขั้นที่ 4 ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานด้วยตนเอง เมื่อพิจารณากิจกรรมการ
สอนอ่ืน ๆ จะพบว่า ทั้ง 2 ขั้น มีกิจกรรมที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือ ผู้เรียนจะเริ่มมีการน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ชื่อเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร 
สาระส าคัญของเอกสาร วัตถุประสงค์ และอคติของผู้ เขียนที่สัมพันธ์กับประเด็นและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ และมีการน าเสนอผลการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อค้นพบในแต่ละครั้ง ทั้งยัง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยที่กิจกรรมการสอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
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องค์ประกอบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ในทุกข้อ เพราะผู้เรียนจะต้องท าความ
เข้าใจในหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดจนถึงการแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของผู้เขียน จากนั้นจึงจะ
วิเคราะห์ ตีความ และสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ แล้วถึงจะมาเปรียบเทียบและเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริง
ครั้งก่อนที่ได้เรียนรู้ไปอย่างมีเหตุผล ในขั้นตอนการสอนขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ ผู้เรียนจะออกแบบ
การน าเสนอสิ่งที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลักฐานที่ได้
สืบค้นเพ่ือล าดับเนื้อเรื่อง สรุปเรื่องราว และตัดสินคุณค่าจากการศึกษาอย่างมีหลักการและเหตุผล จะ
พบว่ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีการด าเนินกิจกรรมที่สอดรับกับทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้ว่า กระบวนการเรียนการสอน
ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตามช่วงอายุและความสามารถในขั้นการพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์  
 ค าถามมีความส าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายความ
สงสัยใคร่รู้และแตกประเด็นความคิดอันน าไปสู่การสืบสอบหาความรู้เพ่ิมเติม ค าถามจึงเป็นสิ่งที่ช่วย
ขยายการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขออธิบายถึงความหมาย ประเภท และ
ความส าคัญของการตั้งค าถาม ดังนี้ 
 

3.1 ควำมหมำย ประเภท และลักษณะของกำรตั้งค ำถำมส ำคัญ 
Roger T. Cunningham (1971: 83) กล่าวว่า ค าถาม หมายถึง ค าพูดที่ผู้ถาม

ต้องการค าตอบจากผู้ถูกถาม จัดเป็นวิธีการในการหาข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ขณะที่วัชรา เล่าเรียนดี 
(2556: 160) อธิบายถึงความหมายของค าถามว่า เป็นการสื่อความหมายให้ผู้ ฟังเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
หรือให้ความสนใจต่อผู้ถาม นอกจากนี้ J. T. Dillon (1988: 1) ให้ความหมายสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนว่า ค าถามคือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในห้องเรียน สรุปได้ว่า ค าถามเป็นข้อความของผู้ถามที่ต้องการสื่อความถึงผู้ถูกถามเพ่ือขอ
ความกระจ่างในประเด็นที่ต้องทราบหรือเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ถูกถาม  

การตั้งค าถามถือได้ว่าเป็นการทบทวน ตรวจสอบ และขยายการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ลักษณะของการตั้งค าถามนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าผู้ตั้งค าถามมีจุดประสงค์เพ่ือสิ่งใด ค าถาม
อาจถูกตั้งในลักษณะของการคาดคะเน มีค าตอบเป็นไปได้หลายอย่าง การประมวลค าตอบที่ดีที่สุด
ต้องอาศัยการอภิปรายหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือการตั้งค าถามเชิงวางแผน เป็นค าถามที่ผู้ตอบเสนอ
แนวคิด วางโครงการ หรือเสนอแผนงานใหม่ ๆ แล้วแต่จุดประสงค์ของค าถาม ผู้ตอบอาจประมวล
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ข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ผนวกกับความคิดเห็นของตนและเสนอมาเป็นค าตอบ การตั้งค าถามเชิง
วิจารณ์ ต้องการให้ผู้ตอบพิจารณาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในด้านความเหมาะสม ข้อดี ข้อเสีย ซึ่ง
ผู้ตอบจะต้องอภิปรายแสดงความคิดอย่างกว้างขวาง และการตั้งค าถามเชิงประเมิน เป็นค าถามเพ่ือให้
เกิดการวินิจฉัยตีค่าโดยสรุปอย่างมีหลักการ (จินตนา สุขมาก, 2534: 172 - 173) การตั้งค าถามเป็น
การขยายขอบเขตความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามที่มีลักษณะปลายเปิดจะเหมาะส าหรับเป็น
จุดเริ่มต้นให้ผู้เรียนมีแนวคิดกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีค าถามอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า 
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Question Crucial Problems in History) เป็นค าถามที่เหมาะ
ส าหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยคุณสมบัติของข้อค าถามท่ีจะน าไปสู่การค้นหาค าตอบโดยการสืบ
สอบและอภิปรายโต้แย้งหรือระดมความคิดของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความสามารถในการ
ตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Ability to Question Crucial Problems in History) กับการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในงานวิจัยครั้งนี้  
 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ หมายถึง พฤติกรรมการเรียบเรียงค าพูดหรือ
ประโยคในการสร้างข้อค าถามอันเป็นแก่นสาระส าคัญของเนื้อเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การ
ตอบสนองของผู้เรียนออกมา Mctight and Wiggins (1950: 1 - 5) ได้อธิบายว่าการตั้งค าถามส าคัญ
เป็นการตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวาง อันจะน าไปสู่การสืบ
เสาะหาความรู้ ค าถามส าคัญเป็นข้อค าถามที่ไม่ได้ถามในลักษณะเฉพาะเจาะจง แต่เป็นการถามให้
เห็นถึงความส าคัญของเนื้อหาโดยรวม  
 คุณลักษณะของข้อค าถามส าคัญจะมีความแตกต่างจากค าถามประเภทย่อย ๆ ที่ตั้ง
ขึ้นเพ่ือถามความรู้ ในเรื่องใดหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง กล่าวคือการตั้งค าถามส าคัญจะมี
คุณลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นค าถามปลายเปิดที่ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือค าตอบสุดท้าย เป็นการตั้ง
ค าถามท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

2. เป็นข้อค าถามท่ีกระตุ้นความคิดทีช่่วยให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งระหว่างผู้เรียน 
3. เป็นค าถามที่ช่วยพัฒนาการคิดระดับสูงโดยต้องอาศัยการวิเคราะห์ การอนุมาน 

การประเมิน หรือการคาดการณ์ 
4. เป็นค าถามส าคัญทีเ่กิดจากการประมวลความรู้ 
5. เป็นค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
6. เป็นค าถามที่ต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนในค าตอบ  
7. เป็นค าถามที่มีความเป็นสากล ถามแล้วก็จะน าไปสู่การขยายความรู้เพ่ิมเติมต่อไป 
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 จากคุณลักษณะของการตั้งค าถามส าคัญจะพบว่า ข้อค าถามต้องการกระตุ้น
ความคิดที่จะน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ ค าถามต้องถามถึงแก่นสาระของเนื้อเรื่องโดยไม่เจาะจง
ประเด็นย่อย และสามารถหาค าตอบได้โดยที่ไม่ได้มีแค่ค าตอบเดียว 
 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และทักษะให้ลึกซึ้งของผู้เรียนท าได้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ ค าถามส าคัญสามารถก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ เป็นวิธีการท าความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระผ่านการตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การแสวงหาค าตอบที่มากกว่า 1 ค าตอบ ผลของ
การแสวงหาค าตอบและการอภิปรายโต้แย้งในความแตกต่างทางด้านความคิดนี้เองที่ท าให้ผู้เรียน
เชี่ยวชาญในความรู้ ค าถามช่วยสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนผ่านการสืบเสาะท าให้มองเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ การถามยังเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
หรือไม่ ค าถามส าคัญจะเป็นค าถามที่มีความเป็นสากล ไม่มีค าตอบที่ตายตัว ค าถามนี้สามารถน า
กลับมาถามได้หลายครั้งซึ่งจะอยู่เหนือจากกรอบของเนื้อหา  
 
 3.2 ควำมส ำคัญของกำรตั้งค ำถำมส ำคัญ  
  ความส าคัญของการตั้งค าถามส าคัญ Mctight and Wiggins (1950: 6 - 27) ได้
อธิบายไว้ว่า ค าถามเป็นสิ่งที่ช่วยตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนเข้าใจหรือไม่ โดยที่ค าถามจะ
น าไปสู่การพิสูจน์ค าตอบตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากค าตอบที่ได้ แต่ผู้เรียนเรียนรู้
จากค าถามที่ตั้งข้ึน ดังนั้น ค าถามส าคัญจึงช่วยพัฒนาการสืบสอบ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาหลัก
เช่นกัน 
  แม้ว่าค าถามระดับสูงจะมีลักษณะค าที่ปรากฏในข้อค าถามที่ว่า “ท าไม”, 
“อย่างไร”, และหรือ “เพราะเหตุใด” แต่ในความเป็นจริงจะต้องพิจารณาถึงบริบทในข้อค าถามนั้น ๆ 
ด้วย โดยที่ค าถามส าคัญจะน าไปสู่การสืบค้นอย่างลึกซึ้ง เกิดข้อโต้แย้งหรือประเด็นที่ซับซ้อน กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการตีความ การคิดต่อ และเปิดใจที่จะท าการเรียนรู้ต่อไป   
  ค าถามส าคัญช่วยให้ผู้เรียนตกผลึกการเรียนรู้ในห้องเรียน การน ากระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนมีประโยชน์ ดังนี้ 

1. ค ำถำมน ำไปสู่กำรสืบสอบอันเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเรียนรู้  
การสืบสอบความรู้เพ่ิมเติมท าให้ผู้เรียนได้คลายข้อสงสัยจากการตั้งค าถามเพ่ือ

ค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้เห็น ได้เข้าใจ และได้รับรู้ถึงท่ีสิ่งได้ค้นคว้า ส่งผลให้การเรียนรู้ของเขา
มีความหมายมากยิ่งขึ้น  
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2. ค ำถำมช่วยพัฒนำสติปัญญำ 
การเรียนที่ผู้เรียนได้มีโอกาสตั้งค าถามจะเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนใน

การค้นหาค าตอบ ค าถามจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนรู้ การใช้ค าถามช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรม 2 ประการ คือ ประการแรก ผู้เรียนจะไม่พึงพอใจกับค าตอบอย่างผิวเผินแต่จะค้นหา
รายละเอียดเพิ่มเติม ประการที่สอง ผู้เรียนเต็มใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาจากการสืบสอบความรู้เพิ่มเติม  

ค าถามที่มีประสิทธิภาพจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ความเข้าใจและปรับปรุงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ค ำถำมช่วยในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเนื้อหำ 
 บางครั้งเนื้อหาสาระมีปริมาณมากเกินไป ผู้สอนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสอน
เนื้อหาได้ทั้งหมด ทั้งยังมีเรื่องของคุณภาพและความขัดแย้งกันในบริบทของเนื้อหา การวางแผนและ
การจัดการเรียนการสอนผู้สอนอาจจะมองว่าเนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งมีความส าคัญ แต่ในบางครั้ง
ผู้เรียนไม่ได้คิดเหมือนกับผู้สอน การเรียนการสอนอาจใช้วิธีการตั้งค าถามด้วยตัวของผู้เรียนเอง
เพ่ือที่จะน าไปสู่การค้นหาค าตอบ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

4. ค ำถำมช่วยให้ควำมกระจ่ำงแก่ผู้เรียน 
  ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับเนื้อหาหรือบทเรียนในรูปแบบใหม่ที่ยังสับสนหรือไม่เข้าใจ 
การตั้งค าถามส าคัญจะช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจบทเรียนระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ และ
ปรับทิศทางการเรียนรู้ของตนให้เชื่อมต่อกับความรู้ใหม่  

5. ค ำถำมช่วยสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
การเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการให้ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลาย รอบด้าน 

พัฒนาทักษะระดับสูง และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจที่ผู้เรียนจะได้ค้นพบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาค าถามส าคัญเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนค้นพบกับความสามารถและสิ่งที่ตนสนใจ และเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง 
  อาจกล่าวได้ว่า การตั้งค าถามส าคัญช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการตั้ง
ค าถาม ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้เนื้อหาจากต าราเพียงอย่างเดียว การเกิดความสงสัยใคร่รู้ยิ่งน าไปสู่การ
แสวงหาและค้นพบความรู้ ดังนั้น การตั้งค าถามส าคัญจึงเป็นความสามารถที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียน
ในวัยที่ก าลังสนใจค้นหาข้อเท็จจริงจากสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ และเปรียบเทียบ 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่มีความเป็นเหตุเป็นผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์พยาน    
 
  3.3 ควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
  วิธีการได้มาซึ่งความรู้ในการเรียนประวัติศาสตร์อันดับแรกสุดคือการก าหนดประเด็น
ศึกษา การก าหนดปัญหา หรือการตั้งค าถาม การก าหนดประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่การ



46 
 

 
 

ค้นหาค าตอบ ในขณะที่มีการเรียนรู้และค้นหาค าตอบผู้เรียนก็จะประสบกับข้อสงสัย ข้อสงสัยต่าง ๆ จึง
เป็นที่มาของการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบเพ่ิมเติมในสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ ชรินทร์ มั่งคั่ง (2551: 241 - 242) 
อธิบายว่า การใช้ค าถามเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาไปสู่การคิดสะท้อน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ตรวจสอบความคิดของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง การตั้งค าถามช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ การถามจึงเป็นเข็มทิศในการค้นหา
ค าตอบ ในขณะที่ชนาธิป พรกุล (2554: 176) และประณาท เทียนศรี (2556: 42 - 43) กล่าวว่าการตั้ง
ค าถามมีประโยชน์ต่อผู้เรียนดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการสอน 
2. ประเมินประสิทธิภาพของการสอนว่าผู้เรียนมีความเข้าใจระดับใด 
3. ฝึกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช้ค าถามที่มีความซับซ้อน 
4. เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 
5. ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย 
6. เรียกสมาธิของผู้เรียนกลับมาหากผู้เรียนขาดความสนใจไปชั่วขณะ 

 ความสามารถในการตั้งค าถามเป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้เรียน 
เพราะการถามค าถามเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะไขสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอมจันทร์ สุวินทวงศ์, 
2526: 126) กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาความ 
สามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในทุกขั้นตอนการสอน โดยในแต่ละขั้นตอน
การสอนผู้เรียนจะฝึกฝนการตั้งค าถามย่อยในแต่ละหัวเรื่องเพ่ือน าไปสู่การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม อาทิ การ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ ความสงสัยในค าศัพท์หรือข้อเท็จจริงใน
สาระส าคัญ เป็นต้น อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดของกระบวนเรียนการสอน เมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เนื้อหา
ประวัติศาสตร์และฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณทางประวัติศาสตร์ ผลของการเรียนรู้จะน า
ผู้เรียนไปสู่การตั้งค าถามส าคัญอันเป็นแก่นสาระของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ไป 
และค าถามดังกล่าวก็จะเป็นค าถามที่พัฒนาต่อยอดความรู้ เพราะคุณลักษณะของค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิดท าให้ผู้เรียนได้เกิดความสงสัยใคร่รู้ เกิดการอภิปรายโต้แย้ง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติม และค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนในค าตอบ (Mctight and Wiggin, 1950: 3) โดยที่
ความสามารถนี้เองที่ผู้วิจัยพยายามส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) 

การน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  แนวคิด หลักการพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ทั้งนี้เพ่ือเป็น
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แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมาย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
4.1 ควำมเป็นมำของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR)  

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ได้พัฒนาขึ้นอันเนื่องจากสภาพการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในประเทศไทยที่พบว่า การเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher – centered instruction) กิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการบรรยายของผู้สอน การศึกษาด้วยตนเองจากใบความรู้และแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ และการท ารายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามที่ผู้สอนได้
มอบหมาย นอกจากนี้ ยังพบปัญหาว่าผู้สอนประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่มีความรู้ไม่เพียงพอในการ
สอน วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่สอน และไม่มีความเข้าใจในทักษะหรือกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ ในขณะที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่ให้ความสนใจในวิชาประวัติศาสตร์ ขาดส่วน
ร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ไม่สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่
เน้นการท่องจ า และไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมหรือพยายามในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียน เป็นต้น  

ด้วยสภาพการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จึง
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการสอน
ประวัติศาสตร์และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) ของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา น ามาสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผ่านการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ และ
วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 
ของ Drake และ Brown (2003) เกิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ โดยได้น ามาทดลองกับ
ผู้เรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุระหว่าง 14 ถึง 15 ปี เป็นวัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ความเข้าในทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งความสนใจไปที่การศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเก่ียวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต อันเกี่ยวข้องกับวีรกรรมของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65, 88) 
 

4.2 แนวคิด หลักกำรพื้นฐำน และวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์เกิดจากการบูรณาการแนวคิดของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ
พิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake และ Brown (2003) มีรายละเอียดดังนี้ 
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4.2.1 วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์และแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่ Louis Gottschalk (1964 อ้างถึงใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 
2547: 45) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการตรวจสอบอย่างวิเคราะห์วิพากษ์ในหลักฐาน
การบันทึก (Record) และสิ่งที่หลงเหลือมาจากอดีต (survival of the past) หลักฐานดังกล่าวเกิด
จากการสะสมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตจากสาขาต่าง ๆ ของนักประวัติศาสตร์ แล้วน ามาคัดเลือก
เพ่ือให้ได้ส่วนที่เกี่ยวข้องและประเมินความส าคัญของข้อเท็จจริง พร้อมกับการตั้งค าถามเพ่ือพิสูจน์
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ล าดับความส าคัญของหลักฐาน ใช้ วิจารณญาณในการแจกแจง
ข้อเท็จจริงและหาสาเหตุอันน ามาสู่ความสัมพันธ์กัน พร้อมทั้งเรียบเรียงค าอธิบายตามลีลาการ
ประพันธ์ของนักประวัติศาสตร์แต่ละคน (เตช บุนนาค, 2514: 83 - 90) โดยที่วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อเท็จจริงในอดีตแล้ว นักวิชาการทางการศึกษายังน าวิธีการ
ดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนด้วยเช่นกัน 

ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 19 - 24) ได้อธิบายถึงขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ที่น ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.2.1.1 กำรก ำหนดประเด็น/ ปัญหำ/ เรื่องท่ีจะศึกษำ 
 ผู้เรียนต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร สมัยไหน 

เพราะเหตุใด กล่าวคือ จะต้องมีการคิดถึงสมมติฐานหลักและตั้งค าถามประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ในการตั้งค าถามที่ดีจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบด้วยเหตุผล ในการก าหนดประเด็นปัญหานั้น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียนก็คือจะต้องถามและตอบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1.  อะไร จะศึกษากิจกรรมของมนุษย์ในด้านใด อาจเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปฏิสัมพันธ์ในสังคม ค าถามนี้เป็นปัญหาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง 

2.  ที่ไหน ผู้ศึกษาจะต้องระบุสถานที่หรือดินแดนที่สนใจจะศึกษา
ค้นคว้า เช่น ประเทศ จังหวัด หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่สนใจจะศึกษา ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์เพ่ือก าหนดขอบเขตในการศึกษา 

3.  ใคร ใครเป็นบุคคลที่ผู้เรียนสนใจศึกษา โดยอาจจะเป็นชาวจีน ชาว
ไทย บรรพบุรุษของตน ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านชีวประวัติ 

4.  เม่ือไหร่ สมัยหรือยุคใดที่ผู้ เรียนสนใจจะศึกษา เช่น สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยประชาธิปไตย ยุคกลาง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
เวลา 
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 ถ้าผู้ศึกษาสามารถระบุขอบเขตของปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษาให้
ชัดเจนมากข้ึนเพียงใดก็จะเป็นการช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนที่สองได้อย่างมีทิศทางมาก
ขึ้น ในทางการสอนสังคมศึกษานั้นโดยทั่วไปสามารถแบ่งการได้มาซึ่งหัวข้อหรือประเด็นในการศึกษา
เป็น 2 ประเภท คือ ผู้สอนก าหนดหัวข้อหรือประเด็นให้ผู้เรียน หรือผู้สอนก าหนดแต่ขอบข่ายกว้าง ๆ 
แล้วให้ผู้เรียนเสนอหัวข้อที่สนใจ แต่ทั้งนี้ หัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาควรอยู่ในขอบข่ายของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้สอนจะต้องพิจารณาความยากง่ายของหัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมี
หลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

4.2.1.2 กำรสืบค้น รวบรวม และจัดระบบหลักฐำนหรือข้อมูลต่ำง ๆ  
 หลังจากที่ได้ก าหนดประเด็นหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องหา
ข้อมูลเพ่ือที่จะได้ทราบสถานภาพความก้าวหน้าหรือเนื้อหาในหัวข้อนั้น ๆ การอ่านหนังสือจ านวน
มากและพิจารณาบรรณานุกรมหรืออ้างอิงในหนังสือนั้นจะช่วยให้สร้างเครือข่ายทางความรู้ใน
ประเด็นที่จะศึกษาได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนจึงต้องเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาที่มีอยู่
หลากหลายประเภท ทั้งหลักฐานชั้นต้น (Primary source) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary source) 
ให้ได้มากที่สุด 

4.2.1.3 กำรวิเครำะห์ วิพำกษ์ และตีควำมหลักฐำน 
เป็นการตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณค่าของ

หลักฐานว่าน่าเชื่อถือเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ  
1.  กำรวิพำกษ์ภำยนอก เป็นกรรมวิธีในการตรวจสอบประวัติศาสตร์

ความเป็นมาที่แท้จริงของข้อมูล โดยท าการตรวจสอบเวลา สถานที่ ชื่อผู้แต่งหรือผู้เขียน ความมุ่ง
หมายของผู้เขียน และจะต้องหาค าตอบว่าข้อมูลหรือหลักฐานนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อไร ที่ไหน เพราะเหตุ
ใด และโดยใคร กับหลักฐานอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว 

2.  กำรวิพำกษ์ภำยใน เป็นกรรมวิธีในการตรวจสอบสืบหาความหมาย 
ความน่าเชื่อถือได้ในเนื้อหาของข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานเกี่ยวกับผู้เขียน เวลา สถานที่ พยายามค้นหา
ความหมายของศัพท์ที่ผู้เขียนใช้ว่าหมายถึงอะไร ข้อความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้เขียนมีเหตุจูงใจอะไร มี
วิธีการด าเนินงานอ้างหลักฐานถูกต้องหรือไม่  
 ในการวิพากษ์หลักฐานทั้งการวิพากษ์ภายนอกและภายในต้องอาศัย
ความช านาญและฝึกฝน โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงแม่นย า 
แนวคิดแทรก ทัศนคติ ความเชื่อ และการช าระในหลักฐานประเภทต่าง ๆ นั้น 
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4.2.1.4 กำรสังเครำะห์และผูกเรื่องจำกหลักฐำน 
เป็นการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงในอดีตผ่านขั้นตอนการ

วิเคราะห์และการตีความจากหลักฐานต่าง ๆ มาผสมผสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน เพ่ือที่จะอธิบายประเด็นปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ การสังเคราะห์ที่ดีต้องมาจากการวาง
โครงเรื่องและตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน ความสามารถของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน 
ความสามารถในการสรุปเรื่อง และการอธิบายอย่างเที่ยงธรรม และความสามารถเชิงวรรณศิลป์ในการ
เรียบเรียงน าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกัน 

4.2.1.5 กำรน ำเสนอ 
การจัดระเบียบข้อเท็จจริงแล้วน าเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้

น่าสนใจ มีความต่อเนื่องตามความเป็นจริงมากที่สุด การน าเสนออาจอยู่ในรูปแบบของการเขียนหรือ
การบอกเล่า ต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนอ้างอิงหลักฐานอย่างเป็นระบบซึ่งจะท าให้เป็น
ผลงานทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าและมีความหมาย   

 
4.2.2 วิธีกำรศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงเป็นระบบโดยเรียงล ำดับกำร

พิจำรณำเป็น 1 - 2 และ 3 (The Systematic Approach of 1st -/2nd -/ and 3rd – Order 
Document) Drake และ Brown (2003) 

วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ
พิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake และ Brown (2003) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการสอน
ประวัติศาสตร์ของผู้สอนประวัติศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงความรู้ทางด้านเนื้อหาและ
ความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน และน าหลักฐานชั้นต้นมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เข้ามามีประสบการณ์ในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วย
ตนเอง (Drake & Brown, 2003: 465) มีรายละเอียด ดังนี้  
 ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 24 – 28) ได้อธิบายว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (The Systematic Approach of 1st -/2nd 
-/ and 3rd – Order Document) นั้น Drake และ Brown (2003) ได้ส ารวจนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนและการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนประวัติศาสตร์ ได้ข้อค้นพบว่าผู้สอนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้
หลักฐานชั้นต้นทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและรูปภาพโดยน ามาใช้ 2 แนวทาง ได้แก่ การใช้หลักฐานชั้นต้น 
เพียงหลักฐานเดียว และการใช้หลักฐานชั้นต้นที่มีความหลากหลายเป็นแนวทางในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ผู้สอนส่วนหนึ่ งจะใช้หลักฐานชั้นต้นหลักฐานเดียวในการศึกษาประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์โดยแนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมผู้ เรียนได้รับข้อมูลจากการน าเสนอของผู้สอนได้ใน
เบื้องต้น นอกจากนี้ผู้สอนส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นที่มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
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ได้ค้นพบข้อมูลที่ผู้สอนนั้นทราบอยู่แล้วด้วยตนเอง ในแนวทางที่ 2 นี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม เนื่องจากความหลากหลายของ
แหล่งข้อมูลจะน าไปสู่การก าหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์ในห้องเรียน โดยที่แนวทางท่ี 2 ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์นั้น Joan (2001 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 24) ได้น าเสนอแนวทางท่ีผู้สอนควร
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ผู้สอนควรเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุเหมาะสม 
2.  ผู้สอนควรมีความมั่นใจในการเลือกหลักฐานที่สามารถอ่านได้และมีการเรียบ

เรียงอย่างเหมาะสม 
3.  ผู้สอนควรมีพ้ืนความรู้ในการช่วยผู้เรียนแปลความหมายจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
4.  ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
5.  ผู้สอนควรสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการศึกษาหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
เหตุผลที่ผู้สอนควรใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์นั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้บรรยากาศการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างตื่นตัว ผู้สอน
ควรใช้ค าถามเพ่ือเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การอ่านและตรวจสอบหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์แก่
ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของแนวทางในการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีมุมมองเชิงบวก
ในท้ายที่สุดซึ่งจะเป็นการช่วยในการสืบสอบทางประวัติศาสตร์และการตีความทางประวัติศาสตร์แก่
ผู้เรียน 

จากวิธีการในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นจะช่วย
ให้มีการน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามผู้สอนควรพิจารณา
แนวทางที่ 3 ที่จะช่วยในการศึกษาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ โดยที่ได้มีการศึกษาจากบัณฑิต 
นักศึกษา และผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าวิธีการดังกล่าวนี้สามารถท าให้ผู้สอนประสบ
ความส าเร็จในการสอนประวัติศาสตร์  แนวทางที่ 3 นี้ คือ วิธีการในการสืบสอบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 1 
(First-Order Documents) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 2 (Second-Order 
Documents) และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 3 (Third-Order Documents) 
(Drake and Brown, 2003) 

Drake และ Brown (2003: 465 - 470) ได้กล่าวว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้มีเป้าหมายเตรียมการเริ่มต้นให้กับผู้สอนประวัติศาสตร์ในการจัดการ
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เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และสมรรถนะในการคิดทางประวัติศาสตร์ให้กับ
ผู้เรียน โดยเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบในการใช้หลักฐานขั้นต้น มุ่ง เน้นไปที่การปฏิบัติ
กิจกรรมทางประวัติศาสตร์ วิธีการเชิงระบบนี้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติดี
เลิศในศาสตร์ทางด้านการสอน โดยมีพ้ืนฐานมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยจากรายวิชาที่เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนประวัติศาสตร์ 
เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของผู้สอนที่เกษียณอายุราชการ 
นักศึกษาที่จบสาขาประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในห้องเรียนของครูประวัติศาสตร์ 

วิธีการดังกล่าวนี้ออกแบบครอบคลุมล าดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การ
พิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 1 (First-Order Documents) การพิจารณาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ล าดับที่ 2 (Second-Order Documents) และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ล าดับที่ 3 (Third-Order Documents) วิธีดังกล่าวจัดเป็นแนวทางเชิงระบบส าหรับผู้สอนเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีผู้สอนและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนได้
น าวิธีการเชิงระบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และได้ข้อค้นพบว่า วิธีการดังกล่าวช่วยสร้างให้
ผู้เรียนได้เกิดความระมัดระวังในการใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ โดยที่หลักฐาน
ชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากหนังสือและอินเตอร์เน็ต วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีความคิดในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับนักประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาทางประวัติศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จาก 1 หลักฐานไปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ 
นักวิชาการทางประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่าวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และสามารถที่จะพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
ทางประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน 

ค าศัพท์ที่ใช้เป็นขอบเขตของวิธีการนี้ใช้ค าว่าล าดับ (Order) ซึ่งผู้พัฒนา
วิธีการดังกล่าวตระหนักว่าค าดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนส าหรับผู้สอนในการ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของ
ผู้เรียน ทว่าวิธีการดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม การตัดสินใจน าวิธีการดังกล่าวไปใช้นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ในเนื้อหาและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้สอน 

Drake และ Brown (2003: 467 - 468) ได้น าเสนอล าดับขั้นตอนของวิธีการ
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ไว้ 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.  กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ล ำดับที่ 1 (First-Order 
Documents) ขั้นตอนนี้ผู้สอนต้องเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 
ชิ้น โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวซึ่งต้องเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้สอนจะใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ และผู้สอนจะเป็นผู้น าในการ
อภิปรายหลักฐานดังกล่าว โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นอิสระซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ใช้ค าถามทั้งปลายเปิด
และปลายปิดแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องไม่มีอคติในการใช้หลักฐานดังกล่าว 

2.  กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ล ำดับที่ 2 (Second-Order 
Documents) เป็นการใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์จ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการ
สนับสนุนหรือท้าทายหลักฐานในล าดับที่ 1 ผู้สอนควรใช้หลักฐานประมาณ 3 - 5 ชิ้น โดยที่อาจจะเป็น
หลักฐาน เอกสาร ภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ในการด าเนินการในล าดับนี้มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนแนวคิดที่
เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ในล าดับที่ 1 เพราะฉะนั้นล าดับที่ 2 จะมี
ความเกี่ยวข้องกับล าดับที่ 1 ทั้งนี้เป้าหมายดังกล่าวมีเพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปรายอันจะน าไปสู่ความ
แตกต่างทางความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตที่พวกเขาได้พิจารณาจากวิธีการในล าดับที่ 2 ที่เป็นการสนับสนุน
หรือท้าทายข้อค้นพบจากล าดับที่ 1  

3.  กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ล ำดับที่  3 (Third-Order 
Documents) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดหาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
จะเป็นผู้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลของหลักฐานชั้นต้นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหัวข้อ  ประเด็น หรือ
แนวคิดในการอภิปรายในชั้นเรียนที่ผู้เรียนจะต้องไปค้นคว้าและจัดหา อาทิ ภาพถ่าย จดหมาย 
บทความในหนังสือพิมพ์ เรื่องเล่าจากบุคคล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น วิธีการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นล าดับที่ 3 จะเป็นการใช้หลักฐาน
ชั้นต้นที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของผู้เรียนในล าดับที่ 
3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ในล าดับที่ 1  
 
 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ได้พัฒนาขึ้นจากการปรับและ
ประยุกต์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวิธี
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 
(Drake & Brown, 2003) ตามแผนภูมิที่ 2 เกิดเป็นหลักการของกระบวนการเรียนการสอน ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอน และขั้นตอนของการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) มาใช้ในงานวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ที่เป็นทักษะส าคัญที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้จากการที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย และพัฒนาความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็นความสามารถที่
จ าเป็นของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะการตั้งค าถามถือว่าเป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การต่อยอดและ
เชื่อมโยงเพ่ือสืบเสาะแสวงหาความรู้ใหม่อันเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จะเน้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามหลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์
กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
 
แผนภูมิที่ 2   ผลการสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการทางประวตัิศาสตร ์

1. การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถามที่ต้องการ 

2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 

3. การวิเคราะหห์ลักฐานและตีความหลกัฐาน 

4. การสังเคราะห์ข้อเท็จจริง 

5. การน าเสนอเร่ืองที่ศึกษา 

วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
โดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (Drake & 

Brown, 2003) 
1. การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 1 
ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
จ านวน 1 ชิ้น โดยผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความส าคัญ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว  ผู้สอนจะใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการเรียนการสอน และผู้สอนจะเป็นผู้น าในการอภิปราย
หลักฐานดังกล่าว 

2. การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 2 เป็น
การใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์จ านวนที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อน ามาใช้ในการสนับสนุนหรือท้าทายหลักฐานในล าดับที่ 
1  

3. การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่ 3 
เป็นการใช้หลักฐานชั้นต้นที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ การค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของผู้เรียนในล าดับ
ที่ 3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียม
ให้ในล าดับที่ 1 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา  
(The discussion on the issue of the 
study) (D) 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก  
(The analysis of the essential primary 
evidence) (A) 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  
(The comparison of data) (C) 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสมัพันธ์กับหลักฐาน
ประวัติศาสตร ์(Interaction with the 
historical evidence) (I) 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  
(Report the finding) (R) 
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   4.2.3 หลักกำรพื้นฐำนและวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
 ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 130 - 131) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน มีหลักการพ้ืนฐาน
ส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน 5 ประการ ดังนี้ 

1.  ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกตั้งสมมติฐานไว้เป็น
กรอบความคิดเพ่ือเชื่อมโยงค าถามที่ผู้เรียนต้องการแสวงหาค าตอบกับวิธีการค้นคว้าข้อมูลมาตอบ
ค าถามนั้นได้ตรงตามประเด็นท่ีตั้งไว้ 

2.  การจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครูเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
และอภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอนและส่งเสริม
ทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียน 

3.  การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทาง
ประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้น 

4.  การให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

5.  การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล จน
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
 

 4.3 ขั้นของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
 กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  (DACIR)  เ พ่ือส่ ง เสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้  (ชัยรัตน์ โตศิลา, 
2555: 131 - 133) 
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ตารางที่ 5  ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 

ขั้นตอนกำรสอน
แดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นที่ 1  
ขั้นอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็น
ศึกษา  
(The discussion 
on the issue of 
the study) 
 

เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะน าไปสู่การก าหนด
ค าถามส าคัญ การตั้งสมมติฐาน การ
ก าหนดกรอบเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและการศึกษาเนื้อหาสาระเพื่อ
น าไปสู่การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์
ที่ผู้เรียนต้องศึกษาค้นควา้และตรวจสอบ 

    1. ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติ 
ศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย 
    2.  ผู้ สอน ให้ ผู้ เ รี ยนฝึ กตั้ ง ค าถามจาก
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ผู้ ส อ น
ยกตัวอย่าง 
    3. ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนตั้ ง 
สมมติฐานเพื่อตอบค าถามส าคัญที่ผู้ เรียน
ก าหนดขึ้น อันเป็นการน าไปสู่การก าหนด
กรอบแนวทางที่ผู้เรียนต้องศึกษา ค้นคว้า และ
ตรวจสอบต่อไป 
    4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานอันเกี่ยวข้องกบั
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาจาก
เอกสารหรือหนังสือท่ีผู้สอนแนะน า 

ขั้นที่ 2  
ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก 
(The analysis of 
the essential 
primary 
evidence) 

ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 ช้ิน 
เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายบริบทต่าง ๆ  

    1.  ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา จ านวน 1 
ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
    2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐานช้ันต้น
ทางประวัติศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียน
หรือแหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร
สาระส าคัญของเอกสาร และวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียนและอคติของผู้เรียน 

ขั้นที่ 3  
ขั้นเปรียบเทียบ
ข้อมูล (The 
comparison of 
data) 
 
 
 

ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นหรือช้ัน
รองทางประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางประวัติ ศาสตร์ที่ ศึกษา
จ านวนที่มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และเ ช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อ
น าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้
จากขั้นที ่2 

    1. ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือ
หลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาจ านวนที่
มากขึ้นที่มีเนื้อหาสนับสนุนและเนื้อหาที่แตก 
ต่างจากหลักฐานในขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษา 
    2. ผู้ เรียนร่วมกันวิ เคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นในประเด็น
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ตารางที่ 5  ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 

ขั้นตอนกำรสอน
แดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันที่ 
ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร 
วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนที่สัมพันธ์
ประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์ 
    3. ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อมูลของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินตามประเด็นที่ได้
วิเคราะห์และตีความกับหลักฐานในข้ันท่ี 2  
    4. ผู้เรียนน าเสนอผลการเปรียบเทียบข้อ 
เท็จจริงที่ได้จากข้อค้นพบในขั้นตอนนี้กับข้อ
ค้นพบท่ีได้จากหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นที่ 4  
ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐาน
ประวัติศาสตร ์
(Interaction 
with the 
historical 
evidence) 

ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน
ช้ันต้นหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติ 
ศ า ส ต ร์ ใ น ขั้ น ต อน ที่  2 โ ด ย น า ม า
วิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จ 
จริงที่ได้จากข้อค้นพบท่ี 2 และ 3 

    1. ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลัก 
ฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่
มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในขั้นตอนท่ี 2 
    2. ผู้เรียนน าหลักฐานทางประวัติศาสตรท์ี่ได้
ค้นคว้าและจัดเตรียมด้วยตนเองมาวิเคราะห์
และตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือ
แหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันที่  ชนิดของเอกสาร 
สาระส าคัญของเอกสาร วัตถุประสงค์และอคติ
ของผู้ เขียนที่สัมพันธ์ประเด็น/บริบททาง
ประวัติศาสตร์ 
    3. ผู้เรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้กับข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 
2 และ 3 เพื่อตอบสมมติฐาน 

ขั้นที่ 5  
ขั้นน าเสนอข้อ
ค้นพบ  
(Report the 
finding) 

ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบ
สมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่อง
และมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอ
ทั้งข้อมูลที่ เป็นแนวคิดสนับสนุนและ
แนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 

    1. ผู้เรียนออกแบบแนวทางการน าเสนอ
เรื่องราวท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่อง
และมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอทั้ง
ข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่
ขัดแย้งกับแนวคิดหลักในลักษณะของแผนผัง
กราฟิกหรือเส้นเวลา 
    2. ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา 
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ตารางที่ 5  ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 

ขั้นตอนกำรสอน
แดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

    3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อสรุปที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษา 
    4. ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์การเรียนรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา (The 
discussion on the issue of the study) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The analysis of the 
essential primary evidence) ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data) ขั้นที่ 4 
ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ (Interaction with the historical evidence) และขั้นที่ 5 
ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555ก: 131 - 133) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้เรียน ลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการ
วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการอ่านเพ่ือวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานชั้นต้นที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ อันเป็นหลักฐานส าคัญในการเรียนรู้ประเด็นทางประวัติศาสตร์ 
ต่อมาวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้สอนก าหนด (ชัยรัตน์ โตศิลา, 
2555ข: 136) หากพิจารณากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์แล้วจะพบว่า กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ดังกล่าว 
ผู้เรียนจะต้องอ่านหรือศึกษาข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นและหรือชั้นรอง เพ่ือจับประเด็นจากหลักฐานทั้ง 
2 ประเภทนี้ ถือได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์นอกจากจะส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ตามวัตถุประสงค์เริ่มแรกของกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในแต่ละข้ันตอนการสอน
ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้ตั้งค าถามในประเด็นที่สงสัยหลังจาก
ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้ายที่สุดกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ก็จะพัฒนาการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็นค าถามที่เป็นประเด็นส าคัญโดยเกิดจากการเรียนรู้เนื้อหาสาระในชั้น
เรียน ก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้และการค้นคว้าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต่อไป สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักวิจัยประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีความสามารถในการตั้งค าถาม (Historical Questions) 
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โดยที่ค าถามดังกล่าวต้องเป็นค าถามส าคัญที่จะน าไปสู่การสอบสวนค้นหาค าตอบได้ ไม่ใช่ค าถามที่มี
ค าตอบชัดเจนอยู่แล้ว (พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล, 2547: 51)  
 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 
  5.1.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

คาลม แสงแก้ว (2554: 126) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วม 
มือที่สอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารญาณวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่สอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่สอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิชาประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: ง) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) ศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ DACIR 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ และ 2) คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากผลการ
ทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สรุปได้ว่า ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
หลังเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ 
ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
เส้นเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปิยมาลย์ ระดามาตย์ (2555: 95 - 98) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) 2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) โดยนักเรียนร้อยละ 80 มี
คะแนนการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI) โดย
นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้วิธ ีการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ ่มสืบสวนสอบสวน ( GI) 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
ตามวงจรการพัฒนา 2) นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85 และมีคะแนนเฉลี่ย 32.75 คิดเป็นร้อยละ 81.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 32.25 
คิดเป็นร้อยละ 80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ไพเราะ สุตธรรม (2555: 182) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโนนส านัก 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะคิดการวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน นักเรียนร้อยละ 80.00 ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 70/70 

สมนึก อ่อนแสง (2555: 114) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจต
คติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

อมรรัตน์ วงศ์ค า (2556: 92) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ
หมวกหกใบกับการจัดกิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวน มีจุดประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน



61 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบหมวกหกใบและการจัดกิจกรรมแบบสืบสวน
สอบสวน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบหมวกหกใบกับการจัดกิจกรรมแบบสืบสวน
สอบสวน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การคิดวิ เคราะห์ และเจตคติต่อวิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมแบบหมวกหกใบกับการ
จัดกิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบหมวกหกใบกับการจัดกิจกรรมแบบสืบสวนสอบสวนไม่
แตกต่างกัน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภายในประเทศ 
สะท้อนให้เห็นการสอนประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  วิธีการเหล่านี้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเป็นหลักและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ แต่ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นและชั้นรอง และพัฒนาความสามารถขั้นพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  5.1.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ ได้มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

Manuela Carvalho (2012: 24 - 39) ได้ศึกษาการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยศึกษาความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนไอซ์แลนด์ อิตาลี และโปรตุเกสที่เรียนปีสุดท้ายของหลักสูตรภาคบังคับ จ านวน 54 คน 
อายุระหว่าง 13 - 16 ปี นักเรียนจะต้องน าเสนอการตีความหลักฐานที่เป็นข้อโต้แย้งระหว่างการยึด
ครองโรมันกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ใช้ตัวชี้วัด 2 ข้อ คือ แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้
ตีความหลักฐาน และการตัดสินที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนน้อย
ใน 3 ประเทศที่ตัดสินเหตุการณ์อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และให้เหตุผลที่ขัดแย้งระหว่างสถานที่
กับการตีความหลักฐาน 
 Terence Honing et al. (2012: 94 - 105) ได้ศึกษาผลของการใช้แผนที่ความคิด 
เพ่ือความเข้าใจประวัติศาสตร์ สมมติฐานการวิจัย คือ การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดหลาย ๆ 
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ความคิดน าไปสู่ความคิดหลักได้ และปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจประวัติศาสตร์
สามารถกระท าผ่านการใช้แผนที่ความคิดได้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนจ านวน 207 
คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม โดย 4 กลุ่มแรกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยละประมาณ 25 คน ได้ภาระงานคือการ
ท าแผนที่ความคิด อีก 4 กลุ่มหลังให้ท าภาระงานอ่ืน ๆ ตามปกติ มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ทดลอง จากการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้ท าแผนที่ความคิดนักเรียนได้ออกแบบแผนที่ความคิดด้วยการ
เสนอความคิดเชิงนามธรรมโดยวิธีการใช้ความคิดหลักเชื่อมโยงกับความคิดย่อย การวิเคราะห์ผล
แสดงให้เห็นว่าการใช้แผนที่ความคิดมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีกับความเข้าใจประวัติศาสตร์ 
 ในส่ วนของงานวิ จั ยต่ างประเทศที่ เ กี่ ยวข้องกั บการจัดการ เรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์มีการน าแผนที่ความคิดมาใช้เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน และมีการน า
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
ประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์   
  
 5.2 งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
 5.2.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกี่ยวกับการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2557 งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
กับรายวิชาทางด้านภาษาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ณันท์ขจร กันชาติ (2551: 66) ได้ศึกษาผลของการสอนอ่านแบบ SQ3R ที่มี
ต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนกับหลังได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอน
อ่านแบบ SQ3R กับเกณฑ์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนกับหลังได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R 4) เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R กับเกณฑ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
อ่านแบบ SQ3R สูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสนใจในการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่า 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

สถาพร ชาวนา (2553: บทคัดย่อ) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ NHT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และเปรียบเทียบความ 
สามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ NHT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เตือนใจ คดดี (2554: 68) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วด มิลล์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วด มิลล์  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
และแบบทดสอบวัดความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยของจอห์น สจ๊วด มิลล์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 อดิเรก สารีพิมพ์ (2555: 97) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ IAR โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ IAR ผลการวิจัยพบว่า 
ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ IAR ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตีความ การคิดวิเคราะห์ และการสะท้อนความคิด มีผล
ให้นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 
73.07 และนักเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 77.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 70/70 

ชาญชัย หมันประสงค์ (2556: 68) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปี 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมี
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วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชลธิชา หอมฟุ้ง (2557: ง) ได้พัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้
อริยสัจสี่เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังใช้รูปแบบการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในประเทศ
ช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักวิจัยในประเทศใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อาทิ การเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
เรียนรู้ IAR และการสอนอ่านแบบ SQ3R ส่วนใหญ่การอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้รับการส่งเสริมให้
เกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอันเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการ
เรียนการสอนทางด้านภาษาศาสตร์ และมีความจ าเป็นต่อศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ด้วย  
 
  5.2.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

 งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ในช่วงปี 2009 – 2014 งานวิจัยมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณกับการ
เรียนรู้ทางด้านภาษา ดังนี้ 

Terry Tomasek (2009: 126 – 132) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ: การอ่านที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียน การให้ผู้เรียนได้อ่านก่อนท ากิจกรรมอ่ืน 
ๆ ในชั้นเรียนถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติทั่วไปในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย Elon) จุดประสงค์ของ
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในหัวข้อที่ได้ท าการศึกษาก่อนที่จะมาอภิปรายหน้าชั้น
เรียน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาซึ่งเป็น
มุมมองและความคิดของบุคคลหนึ่ง แนวทางที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การระบุ
ประเด็นปัญหา 2) การเชื่อมความสัมพันธ์ของปัญหากับเนื้อเรื่อง 3) การตีความหลักฐาน 4) การ
ตั้งสมมติฐานที่ท้าทาย 5) การตั้งค าถามย่อยเพ่ือหาค าตอบ และ 6) การค้นหามุมมองที่แตกต่าง 
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในชั้นเรียนควรตั้งค าถามที่น่าสนใจ เลือก
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมาใช้เพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดปัญญา และการอ่านจะ
ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้เรียน 
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 Nasrin Shokrpour and others (2013) ได้ศึกษาผลของการเขียนสรุป
ความที่เป็นกลยุทธ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านเพ่ือสร้างความเข้าใจของผู้เรียนอิหร่าน 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ เป้าหมายสูงสุดของการ
สอนอ่านคือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จะสามารถประเมินข้อโต้แย้งของผู้เขียน และมีข้ออภิปราย
ในต าราเรียนอ่ืน ๆ ได้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยจับใจความส าคัญของเรื่อง
ที่อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการวิจัยได้แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเป็น
นักเรียนหญิงที่เรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาคีช จ านวน 70 คน กลุ่มทดลองจะเรียนรู้และ
ฝึกฝนการเขียนสรุปความ ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะเรียนรู้การอ่านแบบทั่วไป และทั้งสองกลุ่มก็จะต้อง
ตอบค าถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจ ผลการศึกษาพบว่า การเขียนสรุปความเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีช่วยสร้างความเข้าใจในบทเรียน 
  Simla Course (2014: 133 - 156) ได้ศึกษาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาประเทศตุรกี วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาผล
ของการใช้กลวิธีการอ่านที่ส่งผลต่อการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ การด าเนินการวิจัยด าเนินการกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาอนาโตเลียในตุรกี 
การวิจัยดังกล่าวมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในภาษาที่สอง ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักว่าภาษา
เป็นสิ่งส าคัญที่สังคมไม่ควรให้การละเลยที่จะเรียนรู้ งานวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และมีกิจกรรมการอ่านเพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการอ่าน โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการตั้งค าถามระหว่างการอ่านที่มีประเด็นค าถามต่อไปนี้ 1) อะไรคือประเด็นส าคัญของ
เนื้อหา 2) อะไรคือประเด็นที่บุคคลได้สนทนา 3) วิธีการสนทนาของบุคคล 4) ทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อ
เนื้อเรื่อง 5) จุดประสงค์ของงานเขียน และ 6) ผู้เขียนใช้วิธีการใดในการเขียนเนื้อเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 
การตั้งค าถามจะท าให้ผู้เรียนใช้วิจารณญาณในการอ่านและพิจารณาถึงกระบวนการในการผลิตชิ้นงาน
ของผู้เขียนมากขึ้น  

 Jianfeng Zheng (2014: 215 - 221) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการวิเคราะห์รายงานการอ่าน วัตถุประสงค์ของ
การท าวิจัยเพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการทบทวนวรรณกรรมในรายงานและการอ้างอิงการ
อ่านของตน วิธีการวิจัยคือการสุ่มรายงานของผู้เรียนจ านวน 35 เล่ม จาก 90 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในการรวบรวมข้อมูลไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และจ าเป็นต้องได้รับ
ค าแนะน าในการอ่านและการประเมินคุณค่าของข้อมูลที่ได้ค้นพบ เพราะผู้เรียนไม่สามารถสะท้อนถึง
แนวคิดหลักของหนังสือหรือบทความทางวิชาการได้ และยังคงคัดลอกหรือถอดความจากสิ่งที่ อ่านมา
เป็นของตนเอง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาคือผู้สอนควรเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้อภิปรายและระดมความคิดกับแนวคิดท่ีได้ค้นพบในบทเรียน  
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในต่างประเทศ 
พบว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณถูกน ามาพัฒนาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเข้าใจกับบทเรียนทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา แนวทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ อาทิ การท าความเข้าใจ
จุดประสงค์ของผู้เขียน การวิพากษ์ การอภิปรายงานเขียนด้วยการตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดข้อสงสัย เป็น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน 

  
ส าหรับผู้วิจัยมีความเห็นว่าแม้ว่าทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นทักษะที่มุ่ง

ส่งเสริมให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านภาษา แต่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การอ่านถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ต่อการท าความเข้าใจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทเอกสาร และการศึกษาด้วยวิธีการนี้ก็เป็นไป
ตามหลักปฏิบัติของนักประวัติศาสตร์ ดังนั้น การอ่านกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การท าวิจัยการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ยังคงเน้นพัฒนาทักษะการคิด
ประเภทต่าง ๆ หากพิจารณาในมุมกลับกันการคิดระดับสูงจะมีประสิทธิภาพไม่ได้หากวิธีการได้มาซึ่ง
ข้อมูลยังไมม่ีกระบวนการที่เหมาะสมเพียงพอ งานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ เพราะการเรียนประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้ง
ชั้นต้นและชั้นรอง นั่นหมายความว่า การสอนประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
คือการที่ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานโดยตรง ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตีความและสังเคราะห์เรื่องราวประวัติศาสตร์จากหลักฐาน
ที่มีอยู่มากกว่าการใช้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะสิ่งที่
ผู้เรียนจะได้มากกว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ คือการเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ แล้วน า
กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาสารที่ได้มาจากสื่อหลากหลายช่องทางด้วยทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในขณะที่ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ก็เป็นความสามารถท่ี
ควรปลูกฝังให้กับผู้เรียน เพราะค าถามกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นของคู่กัน ประวัติศาสตร์เป็น
เรื่องราวในอดีตที่ผู้เรียนจะรับรู้ได้จากหลักฐาน แต่หลักฐานที่ปรากฏไม่ใช่บุคคลในยุคปัจจุบันสร้างขึ้น 
บริบททั้งภาษา ความคิด ทัศนคติของการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ย่อมแตกต่างกับคนในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้น การตั้งค าถามจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะชี้น าให้ผู้เรียนบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ยิ่งค าถามมี
คุณภาพก็จะน ามาสู่การวิพากษ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้เรียนจะมีโอกาสในการแตก
กิ่งก้านสาขาของความรู้ให้เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความรู้รอบ
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ด้านและลึกได้จากการตั้งค าถาม และด้วยเหตุที่ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้
นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์แล้ว ความสามารถในการ
ตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ก็เป็นความสามารถที่จ าเป็นเช่นกัน และทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์เองก็เอ้ือให้เกิดการตั้งค าถาม  

ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่
สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์เน้นกระบวนการพิจารณา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ 
และขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131 - 133) ส่งผลต่อทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ที่มีองค์ประกอบหลักอยู่ 5 ประการ คือ การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้าง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การจ าแนก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการ
ประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะของข้อค าถามเน้นการตั้งค าถามแบบปลายเปิดโดยเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งระหว่างผู้เรียน ช่วยพัฒนาการคิดระดับสูง และกระตุ้นให้เกิดการ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป  
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บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์

ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้
แผนการวิจัยแบบวัดซ้ า (Repeated Measured Design) มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. การออกแบบการวิจัย 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
5. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
กำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทักษะการอ่านอย่างวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์ และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

2. ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระประวัติศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ศึกษาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย อยุธยา และ 
รัตนโกสินทร์จากเอกสารและต าราวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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4. ศึกษาเอกสารและต าราเกี่ยวกับวิธีวิจัย หลักการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หลักการและวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อ
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ได้ใช้แบบการวิจัย (Research Designs) 
เชิงทดลอง (Experimental Design) แผนการวิจัยแบบวัดซ้ า (Repeated Measured Design) ดัง
ตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6  แบบแผนการวิจัยแบบวัดซ้ า (Repeated Measured Design) 
 

Pre-
test 

Experiment 
Post-
test 

Experiment 
Post-
test 

Experiment 
Post-
test 

T1 X T2 X T3 X T4 

 
        เมื่อ    T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 X   แทน  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 T2  แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ครั้งที่ 1 
 T3  แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ครั้งที่ 2 
 T4 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ครั้งที่ 3 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐม 
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2. กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ คือ มีนักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ของโรงเรียนมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 80 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/2 เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีนักเรียนจ านวน 30 คน 

 
3.  ตัวแปรที่ศึกษำ 

  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์กับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตัวแปรต้นที่ท าการศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) อันเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากการปรับและประยุกต์
วิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับ
การพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake & Brown (2003) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555) ด้วยศักยภาพ
ของกระบวนการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนที่ เป็น
ทักษะขั้นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์อันเป็นค าถามที่ต่อยอดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
  การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

3.2  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
3.2.1 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
3.2.2 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 
4.  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เวลาทดลองจ านวน 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 
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5. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในช่วงอายุ 15 

ปี ถึง 18 ปี ที่มคีวามรู้สึกของตนเองไปในทิศทางของการมีวิจารณญาณ มีการคิดอย่างอิสระในปัญหา
ปัจจุบันเท่ากับปัญหาในอดีต และสามารถที่จะค้นหาพยานหลักฐาน สร้างข้อโต้แย้งที่มีเหตุผล 
แยกแยะ แปลความหมายเพื่อหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องราวได้ (ฮิล ชาร์ล ปิเตอร์, 2513: 105-
107) และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3 
สาระที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ส 4.3 
ตัวชี้วัดที่ 1 2 และ 3 จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย จ านวน 4 คาบเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา เรื่อง ไพร่ในสมัยอยุธยา จ านวน 4 คาบเรียน และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  เรื่อง การปฏิรูปการปกครอง
บ้านเมอืงสมัยรัชกาลที่ 5 จ านวน 4 คาบเรียน ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช 2551 กับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  

 
มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
เนื้อหำตำม 

หลักสูตรแกนกลำง 
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

ส 4.1 1. ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของเวลาและยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ 

1. เวลาและยุคสมัยทางประ- 
วัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวตัิศาสตร์
ไทยและประวตัิศาสตรส์ากล 
2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ของสังคม
มนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
3. ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมยัทางประวัติศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
1. หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ประเด็นส าคญัทางประวตัิศาสตร์
สมัยสุโขทัย 
    1.1 ศาสนาในสมัยสุโขทัย 
2. หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เรื่อง 
ประเด็นส าคญัทางประวตัิศาสตร์
สมัยอยุธยา 
    2.1 ไพร่ในสมัยอยุธยา 
3. หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรื่อง 
ประเด็นส าคญัทางประวตัิศาสตร์
ไทยสมยัรตันโกสินทร์ 
    3.1 การปฏิรูปการปกครอง
บ้านเมืองสมยัรัชกาลที่ 5  

ส 4.3 1. วิเคราะห์ประเด็นส าคญั
ของประวัติศาสตรไ์ทย 
2. วิเคราะห์ความส าคญั
ของสถาบันพระมหา- 
กษัตริย์ต่อชาตไิทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่ง- 
เสรมิการสร้างสรรค์ภูม-ิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทยทีม่ีผลต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ประเด็นส าคญัของประวัต-ิ 
ศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยว 
กับความเป็นมาของชาตไิทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดน
ไทย และอิทธิพลที่มตี่อสังคม 
ไทย ปัจจัยที่มผีลต่อการ
สถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูปการ
ปกครองบ้านเมือง การเลิก
ทาส เลิกไพร่ การเสด็จ
ประพาสยุโรป และหัวเมือง
สมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิด
ประชาธิปไตยตั้งแตส่มัย
รัชกาลที่ 6 จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 สมัยรัชกาลที่ 7 
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กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็น
ศึกษา (The discussion on the issue of the study: D) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The 
analysis of the essential primary evidence: A) ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The comparison 
of data: C) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ (Interaction with the historical 
evidence: I) และขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding: R) จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยเรื่อง 1) ศาสนาในสมัยสุโขทัย 2) ไพร่ในสมัยอยุธยา และ 3) การปฏิรูปการปกครอง
บ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เวลาสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม
ทั้งสิ้น 12 คาบเรียน ผู้วิจัยได้มีการหาคุณภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 
คาบเรียน การจัดการเรียนรู้ 4 คาบเรียนถือว่าครบตามเนื้อหาใน 1 เรื่องจากทั้งหมด 3 เรื่อง และครบ
ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ซึ่งแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ศึกษากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนการสอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์  และขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อ
ค้นพบ 

3. ศึกษาเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ไทยที่จะน ามาใช้จัดการเรียนการสอนร่วมกับกระบวน 
การเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ประกอบด้วย ศาสนาในสมัยสุโขทัย ไพร่ในสมัยอยุธยา และการปฏิรูป
การปกครองบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม 

4. ศึกษาองค์ประกอบ แนวทาง และกลวิธีการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ แล้วน ามาพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) พบว่ามีความสอดคล้องกัน (ศึกษาบท
ที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 2.5.2 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์กับทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ในหน้า 39 - 41) 

5. ศึกษาคุณลักษณะการตั้งค าถามส าคัญ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวัดความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน 

6. น าเป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ที่พิจารณาร่วมกับทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ มาท าการเขียนแผน
หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบกิจกรรมการสอนใน 1 
หน่วยการเรียนรู้ได้ตามตารางที่ 8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 การจ าแนกจ านวนคาบการสอนกับขั้นตอนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
 

แผนหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ ขั้นตอนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) 

1 หน่วยการเรียนรู้ 
/4 สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 1 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 

สัปดาห์ที่ 2 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 

สัปดาห์ที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ 

สัปดาห์ที่ 4 ขัน้ที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
 

7. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เนื้อหาสาระ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 8. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยได้ค าแนะน าดังนี้ 
   8.1 ปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้มีลักษณะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้
ปลายทาง (Terminal objective) และจุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง (Subordinate objectives) 
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   8.2 ปรับปรุงสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ให้สะท้อนถึงกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญอันจะน าไปสู่ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
   8.3 ปรับปรุงสาระการเรียนรู้โดยสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลังการจัดการเรียนรู้ 
   8.4 ปรับปรุงการใช้ข้อค าถามน าเข้าสู่บทเรียนในขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนด
ประเด็นศึกษาให้เป็นข้อค าถามท่ีเปิดกว้างหรือถามความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
   8.5 การอ้างอิงเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ให้มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง 
   8.6 เพ่ิมเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นเปรียบเทียบข้อมูล จาก  
1 – 2 หลักฐาน เป็น 3 – 4 หลักฐาน 
   8.7 ปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้มีความสัมพันธ์กับแนวทางการวัดทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 9. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 
   + 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความเหมาะสม 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความเหมาะสม 
    - 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่มีความเหมาะสม 
  ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
เท่ากับ 0.88 0.83 และ 0.87 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 10. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ได้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น ดังนี้ 
   10.1 แก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด การใช้
ค าบ่งชี้พฤติกรรมการวัดให้มีความชัดเจนและสามารถวัดได้ 
   10.2 ตรวจสอบเนื้อหาสาระให้มีความเป็นปัจจุบัน 
   10.3 การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ต้อง
มีหลักการเลือกใช้ สอดคล้องกับช่วงระยะเวลานั้น ๆ และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 
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   10.4 ข้อค าถามในใบงานควรมีความชัดเจนว่าต้องการค าตอบในลักษณะใด
จากผู้เรียน 
   10.5 การน าเสนอเนื้อหา ควรเสนอให้เป็นล าดับของเหตุการณ์ คือ สาเหตุ
ของเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ และผลของเหตุการณ์ 
 11. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้  (Tryout) กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน ที่เรียนราย 
วิชาประวัติศาสตร์ และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ปรับปรุงแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนหน่วยการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ได้ปรังปรุงแก้ไขสามารถด าเนินการสอนได้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นเปรียบเทียบข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัยได้น าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาให้ผู้เรียนศึกษาอย่างหลากหลาย และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีระยะเวลา
เพ่ิมเติมในการฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงอนุญาตให้ผู้เรียน
ศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 3 – 4 นอกเวลาการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ได้
จากการบันทึกหลังแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย คือ ขณะที่ท าการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในกิจกรรม และมีความรับผิดชอบใน
การท างาน ทั้งนี้เพราะกิจกรรมต้องอาศัยสมาธิและความสนใจใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอน
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 12. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
  จากขั้นตอนการสร้างแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ (DACIR) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการสร้างแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวตัิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ขั้นที่ 1 

ศึกษากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เพื่อท าความเข้าใจในหลักการ 

วัตถุประสงค์ กระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน และกิจกรรมการสอน 
ขั้นที่ 2 

ศึกษาคุณลักษณะการตั้งค าถามส าคัญ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง 

ในการวัดความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของผู้เรยีน 
ขั้นที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการสร้างแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 
กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 4 ฉบับ 
จ าแนกการวัดเป็นก่อนเรียนจ านวน 1 ฉบับ และหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้จ านวน 3 ฉบับ  

การวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบการวัด 5 ข้อ
ส าคัญ คือ 1) การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2) การพิจารณาความ

ศึกษาเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ไทยที่จะน ามาใช้จัดการเรยีนการสอน 

ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวดัทักษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณและ

ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัตศิาสตร์กับกระบวนการเรยีนการสอนแดคีร ์

สร้างแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดครี์ (DACIR) 

น าแผนหน่วยการเรยีนรู้ประวัติศาสตรไ์ปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ตรวจพิจารณา 

และให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

น าแผนหน่วยการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแผนหน่วยการเรยีนรู้ประวัติศาสตรไ์ปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อปรับปรุงแผนหน่วยการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

น าแผนหน่วยการเรยีนรู้ประวัติศาสตรโ์ดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร ์(DACIR) 

ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจยัโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 

ขั้นที่ 9 

ขั้นที่ 10 
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น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 3) การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 
4) การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 5) การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างมีเหตุผล  

ในขณะที่ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าคุณลักษณะ
การตั้งค าถามส าคัญของ Mctight and Wiggins (1950: 3) ประกอบด้วย 7 ประการ คือ 1) ค าถาม
เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น 2) ค าถามกระตุ้นการอภิปรายโต้แย้ง 3) ค าถามพัฒนาการ
คิดระดับสูง 4) ค าถามเกิดจากการประมวลความรู้ 5) ค าถามชักจูงไปสู่การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  
6) ค าถามต้องการค าตอบที่มีข้อมูลสนับสนุน และ 7) ค าถามสามารถถามซ้ าได้แม้จะมีการน าเสนอ
ค าตอบแล้ว มาเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์วัดความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ชนิดข้อสอบแบบอัตนัย ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบวัดจ านวน 4 ฉบับ แบ่งเป็นแบบวัดก่อนเรียน 1 ฉบับ และแบบวัดหลังเรียน 3 ฉบับ โดยจะ
น ามาใช้ในการวัด 3 ระยะหลังจากที่จบกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ทั้ง 5 ขั้นตอนการ
สอนทุกครั้ง แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ศึกษาองค์ประกอบของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์การวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

2.1 การวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์  มี
องค์ประกอบในการวัดคือ  

2.1.1 การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
2.1.2 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
2.1.3 การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 
2.1.4 การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
2.1.5 การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

   2.2 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะของ
ข้อค าถามที่จะต้องเป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์อันได้ผ่านการเรียนรู้ เปิด
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โอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินตัดสิน การแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน 

3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดและเกณฑ์วัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความ 
สามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์  

4. น าหลักการจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ และวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์มาสร้างแบบวัดซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 9 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อสอบแบบอัตนัยกับองค์ประกอบของทักษะการอ่านอย่าง 
    มีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

ทักษะ/ควำมสำมำรถ 
องค์ประกอบของ 

ทักษะและควำมสำมำรถ 
ข้อค ำถำม 

1. ทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์ 

1) การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

1.1, 1.2 

2) การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ 

2.1, 2.2 

3) การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทาง
ประวัติศาสตร์ 

3.1, 3.2 

4) การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4.1, 4.2 
5) การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมี
เหตุผล 

5.1, 5.2 

2. ความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

ค า ถ าม เป็ น แก่ น ส า ระส า คั ญของประ เ ด็ นทา ง
ประวัติศาสตร์อันได้ผ่านการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เกิด
การแสดงความคิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่
โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมินตัดสิน การ
แสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน 

 
6 

 



80 
 

 
 

5. สร้างตารางแสดงเกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความ 
สามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์  ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของ  
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ที่ได้ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมบทที่ 2 
หัวข้อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการสร้างประเด็น
การวัดและก าหนดเกณฑ์บ่งชี้ถึงพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ปรับใช้เกณฑ์การวัดทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 87-98) เกณฑ์วัดการเขียนและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของ University of Colorado at Colorado Springs (UCCS) (2013: Online) และแนวทางการวัดการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเพื่อการสื่อสารของ Association of American Colleges & 
Universities (AACU) (2016: Online) ให้สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ในส่วนของการวัดความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าคุณลักษณะของการตั้งค าถามส าคัญที่ Mctight 
and Wiggins (1950: 3) ได้อธิบายไว้ใช้เป็นแนวทางการวัดความสามารถของผู้เรียน ดังตารางที่ 10 และ 
11 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 10 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
 

เกณฑ์วัดข้อที่ 1 กำรระบุแนวคิดส ำคัญของผู้สร้ำงหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
       การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การจับความคิดส าคัญ
หรือใจความส าคัญที่ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อจากหลักฐาน โดยความคิดส าคัญดังกล่าวเป็นแก่น
ของเรื่องที่มีสาระครอบคลุมหลักฐานทั้งหมด 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 
3 
ดี 

- บอกจุดประสงค์และใจความส าคัญของผู้เขียนในการสร้าง
หลักฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม* มีรายละเอียดที่สมบูรณ์ 

2 
พอใช้ 

- บอกจุดประสงค์และใจความส าคัญของผู้เขียนในการสร้าง
หลักฐานได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก  และระบุรายละเอียดได้ครอบ 
คลุมเป็นส่วนมาก** 

1 
ปรับปรุง 

- บอกจุดประสงค์และใจความส าคัญของผู้เขียนในการสร้าง
หลักฐานได้ถูกต้องเป็นบางส่วน*** และขาดรายละเอียดที่ชัดเจน 

0 
ไม่ดี 

- ไม่บอกจุดประสงค์และใจความส าคัญของผู้เขียนในการสร้าง
หลักฐาน 

*เหมาะสม หมายถึง สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และประเด็นที่ศึกษา 
**ส่วนมาก หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบบ้างเล็กน้อย/ไม่ถูกต้องทั้งหมด 
***บางส่วน หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบเกินครึ่ง / มีความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50  
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ตารางที่ 10 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ (ต่อ) 
 

เกณฑ์วัดข้อที่ 2 กำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 
       การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การวินิจฉัยความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียนว่ามาจากแหล่งข้อมูลชั้นต้นหรือชั้นรอง 
จ าแนกความแตกต่างของแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคลุมเครือกับข้อมูลที่ชัดเจน และแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 

3 
ดี 

- ระบุประเภทของแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ให้เหตุผลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้องของ
แหล่งข้อมูลกับประเด็นที่ศึกษา และข้อจ ากัดของแหล่งข้อมูลได้
อย่างชัดเจน  

2 
พอใช้ 

- ระบุประเภทของแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ให้เหตุผลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้องของ
แหล่งข้อมูลกับประเด็นที่ศึกษา และข้อจ ากัดของแหล่งข้อมูลได้
แต่ไม่ชัดเจน 

1 
ปรับปรุง 

- ระบุประเภทของแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงได้  แต่ไม่
ชัดเจน 
- ให้เหตุผลในการพิจารณาความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้องของ
แหล่งข้อมูลกับประเด็นที่ศึกษา และข้อจ ากัดของแหล่งข้อมูลได้
แต่ไม่ชัดเจน 

0 
ไม่ดี 

- ไมร่ะบุประเภทของแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิง 
- ไม่สามารถให้เหตุผลในการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูลกับประเด็นที่ศึกษาและข้อจ ากัดของ
แหล่งข้อมูลได ้ 
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ตารางที่ 10 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ (ต่อ) 
 

เกณฑ์วัดข้อที่ 3 กำรจ ำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทำงประวัติศำสตร์ 
       การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การแยกแยะเรื่องราว 
เหตุการณ์ องค์ประกอบหรือข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของข้อมูลเหล่านั้น และค้นหาข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อเท็จจริงหรือผิดจากข้อเท็จจริง ส่วนของ
ข้อคิดเห็นของผู้เขียน ส่วนที่สรุปไม่ถูกต้อง และหรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 

3 
ดี 

- แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ถูกต้องชัดเจน 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ ศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม* 

2 
พอใช้ 

- แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ไม่ชัดเจน 

1 
ปรับปรุง 

- แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ถูกต้องบางส่วน 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ไม่ชัดเจน 

0 
ไม่ดี 

- ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากข้อมูลในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไดศ้ึกษา 

*เหมาะสม หมายถึง การให้เหตุผลที่สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และประเด็นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 10 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ (ต่อ) 
 

เกณฑ์วัดข้อที่ 4 กำรสรุปสำระส ำคัญจำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
       การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การน าความคิดหลักหรือ
ประเด็นที่ส าคัญของหลักฐานมากล่าวย้ าให้เด่นชัด อันเกิดจากการพิจารณา กลั่นกรอง และจ าแนก
ข้อมูลที่มีความหนักแน่น น่าเชื่อถือ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อ่านเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ
สรุป 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 
3 
ดี 

- สรุปความคิดหลักหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐานได้ถูกต้องชัดเจน  

2 
พอใช้ 

- สรุปความคิดหลักหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐานได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก* 

1 
ปรับปรุง 

- สรุปความคิดหลักหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐานไดถู้กต้องบางส่วน** 

0 
ไม่ดี 

- ไม่สามารถสรุปความคิดหลักหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่
ปรากฏในหลักฐานได ้

*ส่วนมาก หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบบ้างเล็กน้อย/ไม่ถูกต้องทั้งหมด 
**บางส่วน หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบเกินครึ่ง / มีความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50  
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ตารางที่ 10 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ (ต่อ) 
 

เกณฑ์วัดข้อที่ 5 กำรประเมินหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงมีเหตุผล 
       การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินความถูกต้อง 
ความเที่ยงตรง และคุณค่าจากเรื่องราวที่ปรากฏในหลักฐานว่าเนื้อเรื่องมีความชัดเจน มีความ
น่าเชื่อถือ และมีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณาไตร่ตรองจากเนื้อเรื่อง วิธีการน าเสนอ และ
การใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 

3 
ดี 

- ประเมิน/ตัดสินความน่าเชื่อถือของเนื้อเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐาน ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาของ
ผู้เขียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น 

2 
พอใช้ 

- ประเมิน/ตัดสินความน่าเชื่อถือของเนื้อเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐาน ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาของ
ผู้เขียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน แต่ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 

1 
ปรับปรุง 

- ประเมิน/ตัดสินความน่าเชื่อถือของเนื้อเรื่องที่ปรากฏใน
หลักฐาน ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาของ
ผู้เขียนไม่สมเหตุสมผล 

0 
ไม่ดี 

- ไม่สามารถแสดงเหตุผลในการประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่อง
ทีป่รากฏในหลักฐาน 

 
จากองค์ประกอบการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 5 ข้อ สามารถจ าแนกเป็น

เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน โดยมีระดับคะแนน เป็น 3 หมายถึง ดี ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปรับปรุง และระดับคะแนน 0 หมายถึง ไม่ดี  
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ตารางที่ 11 เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนนความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

เกณฑ์วัดควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
       ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมการเรียบเรียงค า
พูดหรือประโยคในการสร้างข้อค าถามท่ีเป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ อันเกิด
จากการผ่านกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

คะแนน/ควำมหมำย เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนน 

4 
ดีมาก 

- ลักษณะข้อค าถามเป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่
ได้ผ่านการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นการ
อภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมินตัดสิน การ
แสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน  

3 
ดี 

- ลักษณะข้อค าถามเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นการ
อภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมินตัดสิน หรือ
การแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน ค าถามเป็นแก่น
สาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์แต่อาจจะมีค าตอบที่ถูกต้องอยู่
แล้ว 

2 
พอใช้ 

- ลักษณะข้อค าถามค่อนข้างเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น แต่
ไม่กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมิน
ตัดสิน หรือการแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน ค าถามเป็น
แก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ แต่อาจจะมีค าตอบที่
ถูกต้องอยู่แล้ว 

1 
ปรับปรุง 

- ลักษณะข้อค าถามเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็นน้อย ไม่
กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมิน
ตัดสิน หรือการแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน ค าถามไม่มี
ลักษณะที่เป็นแก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์ 

0 
ไม่ดี 

- ลักษณะข้อค าถามไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็น หรือไม่
กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมิน
ตัดสิน หรือการแสวงหาความรู้/ค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน ค าถามมี
ค าตอบเฉพาะเจาะจง 
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 6. น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   6.1 ข้อค าถามควรมีความชัดเจน ค าถามไม่ก ากวม และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่ต้องการจะวัด 
   6.2 การอ้างอิงหลักฐานให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง 
 7. ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 8. น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ตามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนประวัติศาสตร์ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 
 +1 หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับทักษะและความสามารถท่ีต้องการวัด 
        0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับทักษะและความสามารถท่ี 
                                               ต้องการวัด 
     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไมส่อดคล้องกับทักษะและความสามารถท่ี 

 ต้องการวัด 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับของแบบวัด (Index of Item Oblective Congruence: 
IOC) มีค่าเท่ากับ 0.58 0.61 0.67 และ 0.69 ซึ่งค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้  
 ผู้วิจัยพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อที่มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จากนั้นปรับแก้แบบวัดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
ความเหมาะสม ซึ่งประเด็นข้อค าถามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้ท าการปรับแก้ ดังนี้ 
    8.1 ปรับข้อค าถามให้มีความชัดเจน ไม่ก ากวม 

8.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ควรมีระยะเวลาของเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ข้อ
ค าถามดังกล่าวจึงสามารถน ามาใช้ได้เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนให้เหตุผลในการประเมินความน่าเชื่อถือตาม
ความเข้าใจ และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันในช่วงเวลาของเหตุการณ์จะ
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ท าให้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในมุมมองที่หลากหลายและช่วยเติมเต็มเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์  

8.3 ข้อค าถามควรถามในประเด็นที่สัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
น ามาใช้ในแบบวัดทักษะและความสามารถ 
 หลังจากที่มีการปรับแก้ข้อค าถามในแบบวัดแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบวัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและตรวจสอบข้อค าถามรายข้อของแบบวัดทุกฉบับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อนุญาตให้น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ได้ (Tryout) 
 9. น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน ที่เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์และก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป พบว่า 
แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ทั้ง 4 ฉบับ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.62 ซึ่งข้อสอบมีระดับที่ยากถึงพอใช้ได้ และมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.60 ผู้วิจัยได้เลือกใช้ข้อสอบทุกข้อ ทั้งนี้เนื่องจากข้อสอบที่อยู่
ในระดับที่ยากเมื่อพิจารณาข้อค าถามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พบว่า ข้อค าถามมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
และในการสร้างแบบวัดควรมีข้อค าถามที่อยู่ระดับยากถึงระดับง่ายจึงไม่ได้ท าการตัดทิ้งแต่มีการ
ปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 10. น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ฉบับไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.80 0.85 0.85 และ 0.86 
ตามล าดับ 
 11. น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์สามารถสรุปเป็นแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการ 
  ตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวตัิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ขั้นที่ 1 

 ศึกษาองค์ประกอบของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

และความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทางประวัตศิาสตร ์

สร้างแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

และความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทางประวัตศิาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนน 

น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทาง

ประวัติศาสตร์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 

ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดทักษะการอา่นอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

น าแบบวัดตามที่ปรับปรุงแล้วให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง 

และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลว้หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทาง

ประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

น าแบบวัดไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

น าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 

และความสามารถในการตั้งค าถามส าคญัทางประวัตศิาสตรไ์ปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นที่ 2 

ขั้นท่ี 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 

ขั้นที่ 9 
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กำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กับนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จ านวน 30 คน มีการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
 ขั้นเตรียมกำร  

1. ผู้วิจัยจัดเตรียมการเรียนการสอน ประกอบด้วย สร้างแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้  

2. จัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 
แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 ขั้นด ำเนินกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความ 

สามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานและเก็บ
ผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้หลังเรียน 

 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ตามแผนหน่วย
การเรียนรู้ที่ได้สร้างไว้ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ และเริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวม 
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งมีล าดับการทดลองดังนี้ 

 2.1 ครั้งที่ 1 – 4 ผู้วิจัยด าเนินการสอนระยะที่ 1 ตามแนวทางการสอนที่ได้
วางแผนไว้ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์  

 2.2 ครั้งที่ 5 ผู้วิจัยวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถใน
การตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Post-test) ของผู้เรียนครั้งที่ 1  

 2.3 ครั้งที่ 6 - 9 ผู้วิจัยด าเนินการสอนระยะที่ 2 ตามแนวทางการสอนที่ได้
วางแผนไว้ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ 

 2.4 ครั้งที่ 10 ผู้วิจัยวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Post-test) ของผู้เรียนครั้งที่ 2  

 2.5 ครั้งที่ 11 – 14 ผู้วิจัยด าเนินการสอนระยะที่ 3 ตามแนวทางการสอนที่
ได้วางแผนไว้ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ 

 2.6 ครั้งที่ 15 ผู้วิจัยวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Post-test) ของผู้เรียนครั้งที่ 3  

ขั้นหลังกำรทดลอง  
ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการ

ตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ จากระยะที่ 1 - 2 และ 3 เพ่ือพิจารณาว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
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การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือไม่ และเปรียบเทียบผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
ส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์
หรือไม่อย่างไร 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์ (DACIR) ด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบวัดทักษะและความสามารถ (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
 2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
  2.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 2.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การแปลผล
การวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า 
(Repeated measures ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 30 คน ที่เรียนรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 4 และ 5 เรื่อง ประเด็น
ส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ และ 2) แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  ตอนที่ 2 ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ที่มีต่อความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
ตอนที่ 1 ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์

ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ปรากฏดัง
ตารางที่ 12 แผนภูมิที่ 5 และตารางที่ 13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 12  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

 

จ านวนครั้ง 
ของการวัด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ครั้งที่ 1 30 11.67 4.729 
ครั้งที่ 2 30 17.03 5.203 
ครั้งที่ 3 30 20.63 3.873 
ครั้งที่ 4 30 23.60 4.107 

  

  

แผนภูมิที่ 5  แนวโน้มค่าเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ 
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จ านวน 30 คน 
จ านวน 4 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 11.67 17.03  20.63 และ 23.60 ตามล าดับ โดยครั้งที่ 
4 มีคะแนนสูงสุด (S.D. = 4.107) 
 
 

11.67 

17.03 
20.63 23.6 

5
10
15
20
25

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

พัฒนาการทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

 
แหล่งความแปรปรวน

ภายในกลุ่ม 
SS Df MS F Sig. 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

 2373.667 2.523 940.674 50.940 .000 ครั้งท่ี 2 > ครั้งท่ี 1* 
ครั้งท่ี 3 > ครั้งท่ี 1* 
ครั้งท่ี 4 > ครั้งท่ี 1* 
ครั้งท่ี 4 > ครั้งท่ี 2* 

1351.333 73.178 18.466   

*มีนัยส าคญั .05 

หมายเหตุ: SS = Sum Square; df = degree of freedom; MS = Mean Square 
  Bartlett’s test of sphereicity = .000, Approx. chi-square = 34.545, df = 9, p = .000 
 Mauchley’s test of sphericity’ W = .536, Approx. chi-square = 17.305, df = 5, p = .004 

 
  จากตารางที่ 13 การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ้ า (Repeated measures ANOVA) ผู้วิจัยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยการทดสอบ Bartlett’s test of sphereicity พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมคลาดเคลื่อนมีค่าเป็นสัดส่วนกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ และการทดสอบ 
Mauchley’s test of sphericity พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม
คลาดเคลื่อนของตัวแปรตามที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบออโทนอมัลมีค่าเป็นสัดส่วนกับเมทริกซ์
เอกลักษณ์ แสดงว่า ผลการวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ครั้ง มี
ความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าได้ และผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 50.940, Sig. = .000)  
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้ง
ที่ 2 มากกว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 4 
มากกว่าครั้งที่ 1 และค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 4 มากกว่าครั้งที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ในครั้งนี้ ได้สะท้อนถึงผลการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์โดยผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ด้วยการเขียน
ตอบค าถามอันเกิดจากการวิเคราะห์วิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ลงในใบ
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งาน และแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตามองค์ประกอบของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 
 1. การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ผู้เรียนอ่านหลักฐานประวัติศาสตร์เพ่ือจับความคิดส าคัญหรือใจความส าคัญที่
ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อจากหลักฐาน โดยความคิดส าคัญดังกล่าวเป็นแก่นของเรื่องที่มีสาระ
ครอบคลุมหลักฐานทั้งหมด 
 ในระยะแรกการตอบค าถามของผู้เรียนทั้งในใบงานและในแบบวัดทักษะเป็นการ
คัดลอกข้อความในหลักฐานมาต่อกันเป็นประโยค และใจความส าคัญยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาใน
หลักฐานประวัติศาสตร์ ช่วงระยะที่ 2 3 และ 4 การตอบค าถามของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ตามล าดับ ดังภาพที่ 1  
 
ภาพที่ 1  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 

ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในองค์ประกอบข้อที่ 1 การระบุแนวคิดส าคัญ
ของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
ตัวอย่างท่ีเป็นการระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 

 

 
 

ตัวอย่างท่ีไม่เป็นการระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
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2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
ผู้เรียนวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการเขียนของ

ผู้เขียนหรือหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ส าหรับการเรียนรู้ ว่าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใด จ าแนก
ความแตกต่างของแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลคลุมเครือกับข้อมูลที่ชัดเจน และแหล่งข้อมูลดังกล่าว
เกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 

ในช่วงแรกผู้เรียนสามารถระบุประเภทของแหล่งข้อมูลได้ แต่ยังไม่สามารถให้เหตุ
ผลได้ชัดเจนว่าหลักฐานมีความน่าเชื่อถือมากน้อยอย่างไร แต่ในช่วงการทดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ผู้เรียน
สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและให้เหตุผลที่มีความเหมาะสมได้ ดังภาพที่ 2 

  
ภาพที่ 2  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 

ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในองค์ประกอบข้อที่ 2 การพิจารณาความน่า 
เชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

 
ตัวอย่างท่ีเป็นการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 

 
ตัวอย่างท่ีไม่เป็นการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

 
 

 
 

3. การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 
ผู้เรียนแยกแยะเรื่องราวหรือเหตุการณ์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพ่ือหา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเหตุการณเ์หล่านั้น ค้นหาประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องและประเด็นที่
เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียน  

การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในระยะแรกผู้เรียนไม่สามารถที่จะจ าแนก
ได้ เนื่องจากภาษาที่ใช้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อน แต่หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการ
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ฝึกฝนผ่านกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท าให้การทดสอบครั้งที่ 2 3 และ 4 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น ดังภาพที่ 3  
 
ภาพที่ 3  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 

ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในองค์ประกอบข้อที่ 3 การจ าแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 

 
ตัวอย่างท่ีเป็นการจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 

 
ตัวอย่างท่ีไม่เป็นการจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 

 
 

 
 

4. การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยที่จะเป็นการสรุป

ประเด็นในหลักฐานใดหลักฐานหนึ่งหรือสรุปหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ว่าต้องการสื่อถึงประเด็น
ส าคัญใด การสรุปสาระส าคัญของผู้เรียนในระยะแรกจะเป็นการคัดลอกข้อความและไม่ใช่ประเด็นหลัก
ของหลักฐานนั้น ๆ แต่เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการสรุปสาระส าคัญจากกิจกรรมของกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในองค์ประกอบข้อที่ 4 การสรุปสาระส าคัญจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
ตัวอย่างท่ีเป็นการสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ีไม่เป็นการสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

 
 

 

 5. การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 จากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียม ผู้เรียน
ต้องประเมินหรือตัดสินความน่าเชื่อถือของเนื้อเรื่องหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งด้านเนื้อหา 
วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างมีเหตุผล ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจาก
ผลการทดสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปของผู้เรียนที่เรียนประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์ พบว่า ผู้เรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 
ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในองค์ประกอบข้อที่ 5 การประเมินหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 

ตัวอย่างท่ีเป็นการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 

 
 

 
 

 
ตัวอย่างท่ีไม่เป็นการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
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ตอนที่ 2 ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์
ที่มีต่อความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน 
ปรากฏดังตารางที่ 14 แผนภูมิที่ 6 และตารางที่ 15 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 14  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

 

จ านวนครั้ง 
ของการวัด 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ครั้งที่ 1 30 1.30 1.149 
ครั้งที่ 2 30 1.30 1.264 
ครั้งที่ 3 30 2.10 0.607 
ครั้งที่ 4 30 2.40 0.675 

 
แผนภูมิที่ 6  แนวโน้มค่าเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของผู้เรียน 
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พัฒนาการความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน 
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จากตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จ านวน 
30 คน จ านวน 4 ครั้ง พบว่า ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 ผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถในการตั้ง

ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 1.30  1.30 2.10 และ 2.40 ตามล าดับ 
โดยครั้งที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.675) 
 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
 

แหล่งความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม 

SS Df MS F Sig. 
ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

 28.425 2.588 10.984 12.716 .000 ครั้งท่ี 3 > ครั้งท่ี 1* 
ครั้งท่ี 3 > ครั้งท่ี 2* 
ครั้งท่ี 4 > ครั้งท่ี 1* 
ครั้งท่ี 4 > ครั้งท่ี 2* 

64.825 75.048 0.864   

*มีนัยส าคญั .05 

SS = Sum Square; df = degree of freedom; MS = Mean Square  
Bartlett’s test of sphereicity = .000, Approx. chi-square = 39.315, df = 9, p = .000 
Mauchley’s test of sphericity’ W   = .562, Approx. chi-square = 15.987, df = 5, p = .007 

 
จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างความสามารถในการตั้ง

ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ครั้ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 12.716, Sig. = .000)  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้ง
ที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 3 มากกว่าครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 4 
มากกว่าครั้งที่ 1 และค่าเฉลี่ยการทดสอบครั้งที่ 4 มากกว่าครั้งที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ในครั้งนี้ ได้สะท้อนถึงผลการพัฒนาความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์โดยผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยการเขียนตอบ
ค าถามลงในใบงาน และแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
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 ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์  
 ผู้เรียนตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์โดยที่ค าถามดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ เป็น
แก่นสาระส าคัญของประเด็นทางประวัติศาสตร์อันเกิดจากการที่ผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา
ประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ซึ่งจะมีการออกแบบกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนตั้งข้อค าถามหลังจากที่ได้ศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์  
 ผลจากการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน พบว่าในระยะแรกจะตั้ง
ค าถามที่เน้นความรู้ความจ า ผู้สอนได้มีการเสนอแนะวิธีการตั้งค าถามของผู้เรียนทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การทดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ผู้เรียนมีการตั้งค าถามที่ดีขึ้น ค าถามมีการกระตุ้น 
การอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ การประเมินตัดสิน การแสวงหาความรู้และค าตอบ
อย่างมีข้อมูลสนับสนุน ดังภาพที่ 6 
 
ภาพที่ 6  การตอบค าถามของผู้เรียนในแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ 

ในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ในประเด็นความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ 

 
 ตัวอย่างท่ีเป็นความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ไม่เป็นความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์

ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการ
วิจัยแบบวัดซ้ า (Repeated Measured Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ที่เรียนรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 4 และ 5 เรื่อง ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.88 
0.83 และ 0.87 และ 2) แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถาม
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายฉบับเท่ากับ 0.58 0.61 0.67 และ 0.69 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.62 มีระดับที่ยาก
ถึงพอใช้ได้ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.60 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 0.85 0.85 
และ 0.86 ตามล าดับ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใชส้ถิติ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (Repeated measures ANOVA) 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

2. ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ 
ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการ

สอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ พบว่า ผู้เรียนมีทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์หลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 อาจเป็น
ผลเนื่องมาจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้หลักฐานอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย 
โดยที่กระบวนการเรียนการสอนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณ ฝึกการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน และสรุปเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างมีเหตุผลตามหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนการสอนที่ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 
130 - 131) เสนอไว้ว่า การให้ผู้เรียนได้สืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยง
ข้อความรู้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ ได้ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ของพรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล (2556: 
330-340) ที่เสนอแนะว่าการสอนประวัติศาสตร์ที่ดีควรมุ่งฝึกฝนผู้เรียนในด้านการอ่านและการ
ตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้เพราะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาสติปัญญาจากหลักฐานทีอ่่านอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะไม่ถูกลวงจากการน าเสนอข้อมูลที่
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บิดเบือน สอดคล้องกับความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ เอมอร เนียมน้อย (2551: 9) 
น าเสนอไว้ว่า การอ่านมีความส าคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและรู้จักตัดสินประเมินค่าสารต่าง ๆ อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม 
สามารถน าผลการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  
 ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีวิธีการได้มาซึ่งองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบผ่านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ ดังจะเห็น
ได้จากขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่  2 ขั้น
วิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ 
และขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ ที่ผู้เรียนจะต้องอ่านหลักฐานอย่างเป็นกระบวนการทุกข้ันตอนการ
สอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 1 – 4 ผู้เรียนต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้รวมทั้ง
ผู้เรียนจัดเตรียมมาด้วยตนเอง ที่มีกระบวนการกลุ่มด าเนินกิจกรรมการอ่านร่วมกับการวิเคราะห์และ
วิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์น าไปสู่การสรุปประเด็นที่ก าลังศึกษา กิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการ
อภิปรายเพ่ือแสวงหาสาระส าคัญหรือแนวคิดหลักของหลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
ประเภทของหลักฐานกับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน อันเป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
และสัมพันธ์กับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ อาทิ การระบุแนวคิดส าคัญของ
ผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การ
จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทาง
ประวัติศาสตร์จึงเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 21 - 22) และ Jeremy Black & Donald M. MacRaild (1997: 160) 
กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
แสวงหาข้อมูล การอ่านดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ่านข้อมูลตามตัวอักษรที่ปรากฏ แต่เป็นการอ่านที่ผู้เรียน
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น จับประเด็นส าคัญ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่งวิชา
ประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยการอ่านเป็นฐานส าคัญในการเรียนรู้ 
 

2. ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที ่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ พบว่า ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์หลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 อาจ
เป็นผลเนื่องมาจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ
ตั้งประเด็นค าถามที่เกิดจากศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยที่ประเด็นค าถามเป็นประเด็นที่จะ



105 
 

 
 

น าไปสู่การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ค าตอบหรือขยายการเรียนรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้ง ลักษณะ
ของการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ผู้เรียนจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ทางประวัติศาสตร์โดยอ่านอย่างพิจารณาข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือที่ปรากฏในหลักฐาน ค้นหา
ความส าคัญของข้อความในแต่ละวรรคตอนหรือประเด็นย่อยที่นอกเหนือจากใจความส าคั ญ 
ตั้งสมมติฐานที่เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์อันเป็นแนวทางไปสู่การตั้งประเด็นค าถามและเกิดการ
อภิปรายโต้แย้งในความแตกต่างทางด้านความคิด ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลวิธีการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณที่จะน าไปสู่การตั้งค าถามของสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545: 85) ที่เสนอไว้ว่า 
การอ่านควรค้นหาใจความส าคัญและส่วนปลีกย่อยของเนื้อความเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ การสมมติ
เหตุการณ์ การค้นหาจุดมุ่งหมายและแหล่งอ้างอิงของผู้เขียนเพ่ือเป็นแนวทางของการตั้งค าถามและ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลต่อความสามารถในการตั้ง
ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยผลการประเมินความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้เรียน พบว่า ในระยะเริ่มต้นความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติสาสตร์
ของผู้เรียนเน้นใช้ค าถามที่เป็นความจ า โดยพิจารณาจากลักษณะข้อค าถามที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็น หรือไม่กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งที่โน้มน้าวไปสู่การคิดวิเคราะห์ ขาดการประเมิน
ตัดสิน หรือการแสวงหาความรู้และค าตอบอย่างมีข้อมูลสนับสนุน จึงท าให้ผลการประเมินพัฒนาการ
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ในระยะที่ 1 และ 2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
หลังจากที่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้ตั้งค าถามผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ ท าให้ผลการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การตั้งค าถามของผู้เรียนมีลักษณะข้อ
ค าถามค่อนข้างเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและกระตุ้นการอภิปรายโต้แย้งในประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการตั้งค าถามของนักวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล 
(2547: 51) และหลุย กอตชัลค์ (2525: 83) ระบุว่า ข้อค าถามต้องเป็นค าถามส าคัญที่จะน าไปสู่การ
สอบสวนค้นหาค าตอบได้ ไม่ใช่ค าถามที่มีค าตอบชัดเจนอยู่แล้ว และค าถามจะต้องไม่ผูกมัดในค าตอบ 
ทั้งนี้ ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้อ่าน คิด วิเคราะห์ และวิพากษ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ในแต่ละข้ันตอนการสอน ผู้เรียนจึงได้
ฝึกฝนการตั้งค าถามย่อยในแต่ละประเด็นที่ศึกษาเพ่ือน าไปสู่การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนั้น
ความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
เนื่องจากค าถามถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายความสงสัยใคร่รู้  ตรวจสอบความเข้าใจ และแตก
ประเด็นความคิดอันน าไปสู่การสืบสอบหาความรู้เพ่ิมเติมตามที่ Mctight and Wiggins (1950: 6 - 27) 
ได้กล่าวไว้ว่า ค าถามเป็นสิ่งที่ช่วยตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนเข้าใจหรือไม่ ค าถามจะน าไปสู่การ
พิสูจน์ค าตอบตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากค าตอบที่ได้ แต่ผู้เรียนเรียนรู้จากค าถามที่
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ตั้งขึ้น เพราะการถามค าถามเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค าถามเป็นตัว
น าไปสู่การขยายความรู้ การตั้งค าถามจะน าไปสู่การเป็นนักวิพากษ์ที่ดีของผู้เรียน และคิดอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน (เอมจันทร์ สุวินทวงศ์, 2526: 126 และรัชนีกร หงส์พนัส, 2552: 210 - 211) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการ

สอนแดคีร์ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา ผู้เรียนควรมีความรู้
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์มาพอสมควรถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งข้อสงสัยในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ แต่ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานน้อย ผู้สอนมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิมและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

2. ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก การน าข้อความจากศิลาจารึกพร้อม
ค าอ่านมาใช้ ผู้สอนควรให้ค าแนะน าในการอ่าน การแปลความ และการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ ในส่วนของการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานผู้สอนควรให้ค าแนะน าผู้เรียนในเบื้องต้น เพ่ือให้
ผู้เรียนไม่หลงประเด็นในการตอบค าถาม เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการอ่าน การวิเคราะห์
วิพากษ์ และประเมินหลักฐานไม่เท่ากัน 

3. ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้
ผู้เรียนต้องอ่าน วิเคราะห์ วิพากษ์ หลักฐานประวัติศาสตร์จ านวนหลายชิ้น เวลา 50 นาที ไม่เพียงพอ
ส าหรับผู้ที่ขาดความช านาญในการอ่าน ดังนั้น ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษานอกเวลาเรียน และคอยติดตาม
ผลการท างานของผู้เรียนเป็นระยะ แล้วน าผลงานของผู้เรียนมาสรุปในคาบเรียนถัดไปอีกครั้ง 

4. ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ ผู้สอนต้องกระตุ้น
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความเพียรพยายามในการสืบค้นข้อมูล ควรให้ค าแนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล และ
แหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงได้เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการใช้หลักฐาน 

5. ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ การน าเสนอข้อค้นพบ ผู้เรียนบางกลุ่ม
อาจมีการน าเสนอข้อมูลโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิง การเข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจาก
ข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีค าศัพท์เฉพาะทางประวัติศาสตร์ที่มีนัยแฝงอยู่ ดังนั้น ผู้สอนต้องคอยให้
ค าแนะน า หรือตรวจสอบผลงานของผู้เรียนก่อนน าเสนอ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีขั้นตอนการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถ
ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อได้ 

2. กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนได้ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การ
ตั้งค าถาม การอ่าน การสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสังเคราะห์ และการน าเสนอ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

1. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

2. แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 
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หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

(กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วย ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 

เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย               เวลาเรียน  4  คาบ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  

สาระท่ี 4   ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 ตัวช้ีวัด  

 ม.4-6/1  ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง 

การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ               

ม.4-6/2   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่าง 

เป็นระบบ 

 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 ตัวช้ีวัด  

 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

 ม.4-6/2  วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

ม.4-6/3  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย  

ทีม่ีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

สาระส าคัญ 

ในแต่ละสังคมย่อมที่จะมีกลุ่มคนที่มีความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนาที่เหมือนและ

แตกต่างกันอันส่งผลต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทหน้าที่ 
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และพฤติกรรมตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การจะท าความเข้าใจแนวคิด ทัศนคติและวิถีชีวิต

ของคนในอดีต มีความจ าเป็นต้องใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการนับถือศาสนาของคนใน

ยุคนั้นเป็นแกนในการสืบค้น แล้วมาวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อเท็จจริงจาก

หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนา

ของคนในสมัยสุโขทัย 

1.1 ผู้เรียนอภิปรายลักษณะความเชื่อและการนับถือศาสนาของคนในสมัย

สุโขทัยพร้อมยกหลักฐานประกอบการอภิปรายได้อย่างชัดเจน 

1.2 ผู้เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและการนับถือศาสนากับวิถี

ชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยโดยอ้างอิงหลักฐานที่เชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผล 

1.3 ผู้เรียนอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อและการนับถือศาสนาใน

สุโขทัยได้อย่างชัดเจน 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ  

2. ผู้เรียนระบุจุดมุ่งหมาย สาระส าคัญ และประเมินคุณค่าของหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในสมัยสุโขทัย 

2.1 ผู้เรียนระบุจุดมุ่งหมายและสาระส าคัญของเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับศาสนาในสมัยสุโขทัยได้อย่างมีเหตุผล  

2.2 ผู้เรียนประเมินความน่าเชื่อถือของเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ใน

การศึกษาเรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย ได้อย่างมีเหตุผล 

2.3 ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสนาในสมัยสุโขทัยได้อย่างมีเหตุผล 

2.4 ผู้เรียนจ าแนกข้อเท็จจริงของข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับศาสนาในสมัยสุโขทัยได้อย่างมีเหตุผล 



122 
 

 
 

2.5 ผู้เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการนับถือศาสนาที่หลากหลายอันส่งผลต่อ

การสร้างสรรค์ความเจริญต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย 

2.6 ผู้เรียนตั้งค าถามที่จะน าไปสู่การต่อยอดความรู้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัยได้ 

2.7 ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาในสมัยสุโขทัยได้

ครอบคลุมสาระส าคัญ 

 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้หลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ 

3.1 ผู้เรียนอธิบายคุณค่าของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการท าความ

เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล 

3.2 ผู้เรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการใช้หลักฐานกับการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันได้สมเหตุสมผล  

 

สาระการเรียนรู้ 

ศาสนาในสมัยสุโขทัย 

ความเชื่อและศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณมานาน ความเชื่อและศาสนา

เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเคารพในธรรมชาติที่จะบันดาลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และอ านวย

คุณประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้นับถือ ในสมัยสุโขทัยเองก็ปรากฏความหลากหลายของความเชื่อและการ

นับถือ ที่มีทั้งการนับถือผี ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ซึ่งสามารถศึกษาผ่านหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ได้ ดังนี้  

1) ศิลาจารึกหลักที่ 1 กับการนับถือพระขพุงผีสมัยสุโขทัย 

ศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้ปรากฎถ้อยค าส านวนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและการนับ

ถือศาสนาของคนในสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะ “พระขพุงผี” ที่เชื่อว่าสถิตอยู่ ณ เขาหลวง และเป็นใหญ่

กว่าบรรดาผีใด ๆ โดยการนับถือผีเป็นความเชื่อนับมาแต่สมัยโบราณ คนในสมัยสุโขทัยเชื่อในพลัง

ธรรมชาติที่สถิตอยู่ตามภูมิสถานต่าง ๆ ว่าสามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้คนได้ 
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2) ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่วัดพระพายหลวง 

วัดพระพายหลวงตั้งอยู่กึ่งกลางบริเวณที่เชื่อว่าเป็นสุโขทัยในยุคแรก คาดว่าในยุค

แรกได้สร้างเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ต่อจากนั้นจึงมีการสร้างอาคารเพ่ิมเติมทางด้านตะวันออก 

พร้อมกับปรับเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานแบบมหายานและเถรวาทตามล าดับ บริเวณโบราณสถานแห่งนี้

ได้พบโบราณวัตถุอิทธิพลศิลปะเขมร-ละโว้ เช่น พระพุทธรูป งานปูนปั้น เครื่องถ้วย สถูปจ าลอง และ

พระนาคปรก  

3) ศาลตาผาแดงและวัดศรีสวายกับการเป็นเทวสถานฮินดูนอกเมือง 

ศาลตาผาแดงเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู เพราะมีเทวรูปประดิษฐานอยู่ภายใน 

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทแบบเขมร เชื่อ

กันว่าเป็นศาลเทพเจ้าหรือศาลเทพารักษ์ประจ าเมืองสุโขทัย ในขณะที่วัดศรีสวายเริ่มสร้างขึ้นเมื่อพุทธ

ศตวรรษท่ี 18 เพ่ือถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาฮินดู โดยสร้างเป็นปราสาทศิลาแลงประดับปูนปั้น เรียง

กัน 3 องค์ หันหน้าไปทางทิศใต้ พบทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 

กับการเป็นเทวสถานฮินดู  

4) ไตรภูมิพระร่วง 

ไตรภูมิเป็นแนวคิดของคนอินเดียศาสนาพราหมณ์และมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา 

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลของคนอินเดียยุคโบราณ อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงส่งผลต่อ

ความเชื่อของชาวสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องบุญ - กรรม ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังแน่น

ในความคิดของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา และไตรภูมิเป็นหลักในการจัดระเบียบคนในสังคมที่มองว่า

ชีวิตทุกคนถูกจัดไว้ตามล าดับขีดความสามารถ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ถูกก าหนดให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดไป 

ชีวิตสามารถขึ้นลงได้ตามบุญและกรรม 

5) พระแท่นมนังคศิลาบาตร 

พ่อขุนรามค าแหงทรงสร้างแท่นหินไว้กลางดงตาล โดยแท่นหินดังกล่าวต่อมา

เรียกว่า “พระแท่นศิลาบาตร” แท่นหินนี้มีความส าคัญอันเนื่องมาจากว่าในวันธรรมสวนะคือวันพระ

ขึ้น 8 ค่ า และ 15 ค่ า หรือวันพระแรม 8 ค่ า หรือ 15 ค่ า พ่อขุนรามค าแหงจะนิมนต์พระสงฆ์มา

เทศนาสั่งสอนประชาชนให้มีการรับศีลฟังธรรมทุกวันพระ เป็นการท าให้ทุกคนซาบซึ้งรสพระธรรมค า

สอนของพระพุทธศาสนา รู้ผิดรู้ชอบอยู่ในกรอบศีลธรรม ส่วนวันใดที่ไม่ ใช่วันพระ พ่อขุนรามค าแหง

ทรงออกว่าราชการอบรมพลเมือง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา  (คาบเรียนที่ 1) 

1. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนในประเด็นเกี่ยวกับศาสนาในสมัยสุโขทัย โดยใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่ 

การอภิปรายในชั้นเรียน ดังนี้ 

1.1 ในสมัยสุโขทัยมีการนับถือศาสนาใดบ้าง (ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนความเห็น) 

1.2 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าสุโขทัยมีศาสนาที่นักเรียนกล่าวอ้างหรืออ้าง 

ถึงหรือไม่ (ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและเสนอชื่อหลักฐาน) 

1.3 นักเรียนจะสามารถท าความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในสมัยสุโขทัย 

ได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนความเห็น) 

2. จากค าถามในกิจกรรมที่ 1 ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการนับถือศาสนา 

ของคนสมัยสุโขทัยตามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ จากนั้นให้ผู้เรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนา

ของคนสมัยสุโขทัย ผู้สอนจะเขียนค าถามของผู้เรียนไว้บนกระดานด า  

3. ให้ผู้เรียนร่วมกันตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในสมัยสุโขทัย โดยสอดคล้องกับ 

ข้อค าถามที่ได้เขียนไว้บนกระดานด า จากนั้นให้ผู้เรียนน าค าถามและสมมติฐานที่เขียนไว้บนกระดานด า

บันทึกลงในสมุดประจ ารายวิชา 

4. แบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง “ศาสนาในสมัยสุโขทัย” กลุ่มละ 

1 หัวข้อ พร้อมทั้งท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง “ศาสนาในสมัยสุโขทัย” ประกอบการศึกษา โดยใช้เวลา

ประมาณ 20 นาที เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้ให้กับผู้เรียนในเบื้องต้น ซึ่งหัวข้อมีประเด็นเกี่ยวกับการ

นับถือศาสนาในสมัยสุโขทัย ดังนี้ (รายละเอียดของแต่ละหัวข้อปรากฏอยู่ในใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ศาสนา

ในสมัยสุโขทัย) 

1) ศิลาจารึกหลักท่ี 1 กับการนับถือพระขพุงผีสมัยสุโขทัย 

2) ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่วัดพระพายหลวง 

3) ศาลตาผาแดงและวัดศรีสวายกับการเป็นเทวสถานฮินดูนอกเมือง 

4) ไตรภูมิพระร่วง  

5) พระแท่นมนังคศิลาบาตร 

5. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียน 5 คน น าเสนอเรื่องศาสนาในสมัยสุโขทัยที่ได้ท าลงในใบงาน 

ตามประเด็นที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนในห้องร่วมกันอภิปรายในแต่ละประเด็น  
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6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญจากประเด็นที่ได้อภิปรายข้างต้น 
  

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก    (คาบเรียนที่ 2) 

1. ผู้สอนอธิบายประวัติและความส าคัญของการสร้างศิลาจารึก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะ 

เบื้องต้นของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 1 จากใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนาใน 

สมัยสุโขทัย โดยเนื้อความปรากฏในศิลาจารึกที่ชื่อว่า จารึกปู่ขุนจิตขุนจอด มีจ านวน 3 ด้าน มี 96 

บรรทัด ด้านที่ 1 มี 37 บรรทัด, ด้านที่ 2 มี 40 บรรทัด และด้านที่ 3 มี 19 บรรทัด เนื้อหาของศิลาจารึก

กล่าวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลิไทย) ผู้มีศักดิ์เป็นหลาน กระท าสัตย์สาบานเป็นไมตรีกับกษัตริย์

แห่งเมืองน่าน ผู้มีศักดิ์เป็นปู่คือพระยาค าตัน เพ่ือต่อต้านอ านาจกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งเอกสารที่เป็นค า

อ่าน ดังภาพต่อไปนี้ (รายละเอียดค าถอดความปรากฏอยู่ในใบงานที่ 1.2 เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (ด้านที่ 1)                                (ด้านที่ 2)                           (ด้านที่ 3)  
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ค าอ่านจากศิลาจารึกปู่ขุนจิตขุนจอด 

 

                         ค าอ่านจารึกปู่ขุนจิตขุนจอด 

                                    ด้านที่ 1 

1. …….(ส)บถด้วยกันนี้ จุ่งให้ได้แก่ 

2. .......(อารัก)ษ์ทั้งหลายอันมีในน้ าในถ้ า 

3. .......(ว)งศาหนพระยาปู่ ปู่พระยา 

4. .......ปู่เริง ปู่มุง ปู่พอง ปู่ฟ้าฟ้ืน 

5. .......(ผ)กอง ปู่พระยาค าฟู 

6. .......(พระ)ยาผากอง เท่านี้ด้ า พงศ์กาว 

7. .......(ผี)สิทธิแล แต่นี้ด้ าพงศ์ผีปู่ผาค า 

8. .......(ฝู)งผู้หวาน ปู่ขุนจิตขุนจอด ปู่ยาศ 

9. .......(รีอินมราทิ)ตย์ ปู่พระยาบานเมือง ปู่พระยายมราช ปูไสส 

10. .......(ส)งคราม ปู่พระยาเลอไทย ปู่พระยางัวน าถม ปู่ 

11. .......(พระ)ยามหาธรรมราชา พ่อง าเมือง พ่อเลอไทย แ 

12. .......(ลไท)ยผู้ดีผีชาวเลือง เท่านี้แล แม้ผู้ใดบซื่อไซร้ให้ 

13. .......(ผี) มัน ทั้งเสื้อ ใหญ่เขาพูคา เขาผาดาน ผาแ 

14. .......(ด) แฝงแม่พระศักดิ์ พระสอเสื้อทานยอาง 

15. พานสถาน ปู่ชระมื่นหมื่นห้วยแสนดง ทั้งปู่เจ้าพระ 

16. ขพงเขายรรยง พระศรี ผีบางพระศักดิ์ อารักษ์ 

17. ทุกแห่งแต่งตาดูสองปู่หลานรัก กัน ผิผู้ใด 

18. ใครบซื่อ จุ่งผีฝูงนี้หักก้าวน้าวคออย่าเป็นพระยา 

19. เถิงเฒ่า เป็นเจ้าอยู่ยืนหืนตายดังวัน ทันดั  

 

 
 

 

 

ที่มา:  อัญชนา จิตสุทธิญาณ, บรรณาธิการ.  (2552).  ศิลาจารึกสุโขทัย ฉบับภาษาไทย-เขมร.   

กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา. 
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3. ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ตาม 

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 สาระส าคัญเบื้องต้นและเนื้อความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 

หลักฐานตามประเด็น ดังนี้ 

3.1.1) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 

3.1.2) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 

3.1.3) หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด และเพราะเหตุใด 

3.1.4) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 

3.1.5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐาน 

จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนค าตอบที่ได้ร่วมอภิปรายลงในใบงาน 

 

ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล   (คาบเรียนที่ 2) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวน 3 ชิ้น คือหลักฐานชิ้นที่ 2 – 4  

จากใบงานที่ 1.3 เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ โดยมี

เนื้อความเก่ียวกับการนับถือศาสนาในสมัยสุโขทัย ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

หลักฐานชิน้ที่ 3 

หลักฐานชิน้ที่ 2 

หลักฐานชิ้นที่ 2 เป็นข้อมูลจากหนังสือสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ของวิไลรัตน์และคณะ ส านักพิมพ์มิวเซียมเพลส 

หน้า 46 – 47 กล่าวถึงรูปแบบศิลปกรรมของวัดศรีสวาย (เอกสารแนบกับใบงานท่ี 1.3) 

ที่มา: วิไลรัตน์และคณะ. (2551).  สุโขทัย ศรีสัชนาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียม. 

หลักฐานชิ้นที่ 3 เป็นข้อมูลจากหนังสือสุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

โบราณคดี ของพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 90 หัวข้อพระ

สุมนเถระบิณฑบาต “เมืองตาก” ให้เป็น “เมืองกลาง” : นัยแห่งการต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมืองผ่านการ

เจรจาทางศาสนาระหว่างล้านนา-สุโขทัย (เอกสารแนบกับใบงานท่ี 1.3) 

ที่มา: พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ. (2558).  สุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบนัผ่านอดีตจากมิติ 

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
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ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละหลักฐานในประเด็น

เกี่ยวกับสาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน ประเภทของ

หลักฐานกับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาใน

หลักฐานดังกล่าว 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค าตอบตามที่ตนเองได้ท าลงในใบงานมาร่วมกันวิเคราะห์หลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์แต่ละหลักฐานตามประเด็นที่ก าหนดให้ในใบงานเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในแต่ละประเด็น 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้จากการ 

วิเคราะห์และตีความหลักฐานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 ชิ้น กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และตีความ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ซึ่งเป็นหลักฐานหลักส าคัญที่ใช้

ในการศึกษาเรื่องศาสนาในสมัยสุโขทัย โดยมีประเด็นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 

1) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 3 อย่างไร 

2) หลักฐานใดบ้างสะท้อนถึงสาเหตุและการนับถือศาสนาที่หลากหลายสมัยสุโขทัย 

3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการนับถือศาสนาที่หลากหลายต่อการสร้างสรรค์ 

ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย 

4. ผู้สอนอธิบายแนวทางในการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

กับผู้เรียน จากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี

ความสัมพันธ์กับประเด็นที่ก าลังศึกษา สมมติฐานที่ผู้เรียนได้ตั้งขึ้นในข้อที่ 1 หรือประเด็นสงสัยที่เกิดขึ้น

หลังจากศึกษาหลักฐานชิ้นที่ 1 – 4 กลุ่มละ 1 - 2 ชิ้น เพ่ือน ามาอภิปรายร่วมกันในคาบเรียนถัดไป 

   

หลักฐานชิน้ที่ 4 

หลักฐานชิ้นที่ 4 เป็นข้อมูลจากหนังสือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช และรวมเรื่องเมือง

สุโขทัย ของกรมศิลปากรและจังหวัดสุโขทัย หน้า 76 – 77 กล่าวถึงศาสนาและมายาศาสตร์ในเมืองสุโขทัย 

(เอกสารแนบกับใบงานท่ี 1.3) 

ที่มา: กรมศลิปากรและจังหวัดสุโขทัย.  (2526).  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

และรวมเร่ืองเมืองสุโขทัย.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
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ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ (คาบเรียนที่ 3) 

1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามที่กลุ่มตนได้ 

สืบค้นและรวบรวมมาพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในสมุดประจ ารายวิชาตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของ 

หลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน ประเภทของหลักฐานกับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่ปรากฏใน

หลักฐาน ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานดังกล่าว 

2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามที่ได้ค้นพบในรูปแบบ 

แผนผังความคิดหรือรูปแบบที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานในชั่วโมงถัดไป 

 

ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ   (คาบเรียนที่ 4) 

1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยผู้เรียนที่นั่งฟังต้องจดบันทึกการน าเสนอ 

พร้อมทั้งตั้งประเด็นค าถามจากที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ 

2. ผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การสรุปบทเรียน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินความน่าเชื่อถือหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีวิธีการ 

อย่างไรบ้าง (ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 

2.2 การอ่านมีความส าคัญต่อการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างไร (ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 

2.3 จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง การนับถือศาสนาในสมัย 

สุโขทัย ท าให้ผู้เรียนทราบถึงเรื่องราวของเมืองสุโขทัยอย่างไรบ้าง (ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 

2.4 ศาสนามีบทบาทส าคัญอย่างไรต่อสังคมไทย (ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 

กระบวนการสอนแดคีร์ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย 

2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย 

3. ใบงานที่ 1.2 และ 1.3 เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย 

4. แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล 

5. แหล่งการเรียนรู้ในห้องสมุดเกี่ยวกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับเรื่องศาสนา

ในสมัยสุโขทัย และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

 

การวัดและประเมินผล 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 

2. การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตามที่ผู้สอนก าหนด ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาทักษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4. การน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

การประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง

ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/

คะแนน 
รายละเอียด 

น้ าหนักคะแนน 

30 คะแนน 

ทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณทาง

ประวัติศาสตร์ 

ดี 
3 

มีการระบุแนวคิดส าคัญของผู้เขียน พิจารณา
ความน่า เ ช่ือถือของแหล่ งข้อมูล  จ าแนก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน และประเมินความน่าเช่ือถือของเรื่องที่
อ่านจากหลักฐานที่หลากหลาย โดยวิเคราะห์
และอธิบายอ้ างอิ งข้อมูลจากหลักฐานที่
เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล ชัดเจน รายละเอียด
ถูกต้องสมบูรณ์ 

3 

พอใช้ 
2 

มีการระบุแนวคิดส าคัญของผู้เขียน พิจารณา
ความน่า เ ช่ือถือของแหล่ งข้อมูล  จ าแนก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความจากเรื่องที่
อ่าน และประเมินเรื่องที่อ่านได้ ยังขาดความ
ชัดเจน แต่อยู่ในประเด็นท่ีถูกต้อง 

ปรับปรุง 
1 

ค า ตอบขาดก า ร วิ เ ค ร า ะห์  สั ง เ ค ร า ะ ห์ 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยง และสรุปสาระส าคัญ 
หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้ประเด็นไม่
ชัดเจน และหรือไม่ถูกต้อง 

ความสามารถในการ

ต้ังค าถามส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ 

ดี 
3 

ตั้งค าถามที่เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้ง ส่งเสริม
การใช้ความคิดขั้นสูง โน้มน้าวไปสู่การแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม และสนับสนุนการตั้งค าถาม
ปลายเปิดต่อไป 

3 
พอใช้ 

2 

ตั้งค าถามที่เปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็น กระตุ้นการอภิปรายโต้แย้ง ส่งเสริม
การใช้ความคิด โน้มน้าวไปสู่การแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้แต่ยังขาดความชัดเจน 

ปรับปรุง 
1 

ตั้งค าถามท่ีขาดการเปิดโอกาสให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น การกระตุ้นการอภิปรายโต้แย้ง
ส่งเสริมการใช้ความคิด และการโน้มน้าวไปสู่
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือขาดอย่างใด
อย่างหนึ่ง ท าให้ประเด็นไม่ชัดเจน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/

คะแนน 
รายละเอียด 

น้ าหนักคะแนน 

30 คะแนน 

การมีส่วนร่วมในชัน้
เรียน 

ดี 
3 

มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม การตั้งค าถาม 
การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายกับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน การท ากิจกรรมกลุ่ม 

2 
พอใช้ 

2 

ค่อนข้างมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม การตั้ง
ค าถาม การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน การท ากิจกรรมกลุ่ม 

ปรับปรุง 
1 

ขาดความกระตือรือร้นและอาจที่จะต้อง
กระตุ้นในการตอบค าถาม การตั้งค าถาม การ
แสดงความคิดเห็น การอภิปรายกับเพื่อนร่วม
ช้ันเรียน การท ากิจกรรมกลุ่ม 

การน าเสนอผลงาน 

ดี 
3 

น าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ ชัดเจน เนื้อหา
สอดคล้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา 

1 
พอใช้ 

2 
น าเสนอผลงานได้แต่ไม่น่าสนใจ ไม่ชัดเจน 
เนื้อหาไม่ครอบคลุมประเด็นที่ก าลังศึกษา 

ปรับปรุง 
1 

น าเสนอผลงาน ไม่ชัดเจน เนื้อหาไม่สัมพันธ์กับ
ประเด็นท่ีก าลังศึกษา 

การส่งงาน 

ดี 
3 

มีความรับผิดชอบในการส่งงานตามวันเวลาที่
ก าหนด 

1 
พอใช้ 

2 

ส่งงานไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด แต่อยู่
ในช่วงระหว่างสัปดาห์ในการส่งงาน 

ปรับปรุง 

1 

ส่งงานล่าช้าเกิน 1 สัปดาห์ ขาดความรับผิด 
ชอบ 

 

ระดับคุณภาพ 

  25 - 30   คะแนน หมายถึง        ดีมาก   

  20 - 24   คะแนน หมายถึง        ดี    

  15 - 19   คะแนน หมายถึง        พอใช้   

  ต่ ากว่า 15 คะแนน หมายถึง         ปรับปรุง   

  ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ พอใช้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การบรรลุจุดประสงค์ ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 การเรียนรู้ของผู้เรียน…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ผลงานของผู้เรียน…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 ตัวผู้สอน……………………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
(นายยุทธศิลป์ แปลนนาค) 
            ผู้สอน 

                  ............./……………/.............. 
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ใบความรู้ที่ 1.1 

เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย 

ชื่อ……………………………………..……………………………………. ชั้น…………………. เลขที่…………. 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ต่อไปนี้ แล้วใช้ข้อมูลในการท าใบงานที่ 1 เรื่อง ศาสนาในสมัย 

            สุโขทัย  

 

  

เรื่อง ศิลาจารึกหลักท่ี 1 กับการนับถือพระขพุงผีสมัยสุโขทัย 
  

สมัยสุโขทัยเป็นยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง เห็นได้จาก
พุทธศิลป์ที่หลงเหลืออยู่จ านวนมาก แต่ก่อนที่จะมีการนับถือพระพุทธศาสนา 
นักโบราณคดีพบร่องรอยของชุมชนโบราณที่มีการนับถือธรรมชาติมาก่อน 

หลักฐานของการบูชาหรือศรัทธาต่อพลังธรรมชาติ คือภาพสลักและ
ภาพวาดตามเพิงผา ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าน่าจะท าขึ้นเพื่อสื่อสารหรือควบคุม
อ านาจธรรมชาติที่อยู่รอบตัว  

การนับถือผีเป็นความเชื่อนับมาแต่สมัยโบราณ คนในสมัยสุโขทัยเชื่อ
ในพลังธรรมชาติที่สถิตอยู่ตามภูมิสถานต่าง ๆ ว่า สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้คน
ได้ ในบรรดาผีธรรมชาติทั้งหลาย “ภูเขา” มีความโดดเด่นและส าคัญเป็นพิเศษ 
เมืองสุโขทัยเองมี “ผีพระขพุง” ซึ่งเชื่อว่าสถิตอยู่  ณ เขาหลวง ถือว่ามี
ความส าคัญสูงกว่าผีอื่นใดในบ้านเมืองเพราะผู้คนเชื่อว่าผีพระขพุงเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท าหน้าที่คุ้มครอง
บ้านเมือง ดังปรากฎข้อความอยู่บนศิลาจารึกที่ 1 พ.ศ. 1835 ด้านที่ 3 ความว่า “...เบื้องตีนนอนเมือง
สุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มีพระอจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่ มีนา มีถิ่นถาน มีบ้าน
ใหญ่ บ้านเล็ก เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎีพิหาร ปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าวป่าลาง มีป่าม่วงป่าขาม 
มีน้ าโขก มีพระขพุง ผีเทพดา ในเขาอันนั้น เป็นใหญ่กว่าทุกผี ในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมือง สุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดี
พลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมือง นี้ดี ผิไหว้บ่ดี พลีบ่ถูก ผีในเขาอั้น บ่คุ้ม บ่เกรง เมืองนี้หาย...” 

 

 

 

 

 

ที่มา:  วิไลรตัน์และคณะ.  (2551).  สุโขทัย ศรีสัชนาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. 
วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ.  (2550).  คติความเชื่อของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ. 1726 – พ.ศ. 2006.   

การค้นคว้าอิสระตามหลักสตูรปรญิญาอักษรศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

 อัญชนา จิตสุทธิญาณ, บรรณาธิการ.  (2552).  ศิลาจารึกสุโขทัย ฉบับภาษาไทย-เขมร.  กรุงเทพฯ:  
คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา. 

 รูปภาพ “พระแมย่า” จาก http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_09.htm 
 



135 
 

 
 

 

จารึกพ่อขุนรามค าแหงด้านที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  กรมศิลปากร.  ส านักหอสมดุแห่งชาติ.  (2547).  ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขนุ 

รามค าแหง.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: ส านักหอสมุดแห่งชาติ. 
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ค าอ่านจารึกพ่อขุนรามค าแหงด้านที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  กรมศิลปากร.  ส านักหอสมดุแห่งชาติ.  (2547).  ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขนุรามค าแหง.   

พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: ส านักหอสมุดแห่งชาติ. 
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เร่ือง ศาสนาพุทธนิกายมหายานที่วัดพระพายหลวง 

 

 เมืองสุโขทัยสมัยเริ่มแรกสุด ก่อนที่จะสถาปนาขึ้นเป็นศูนย์กลางหรือเป็นราชธานีของแคว้น

สุโขทัย เมืองดั้งเดิมของสุโขทัยตั้งอยู่บริเวณวัดพระพายหลวง ในขอบเขตรูปสี่เหลี่ยมมีคูน้ าล้อมรอบ  

ชื่อวัดพระพายหลวงมาจากไหนไม่มีหลักฐานใด ๆ แต่พระปรางค์ที่วัดแห่งนี้สัมพันธ์กับพุทธศาสนา

แบบมหายาน ซึ่งมีอิทธิพลขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันได้แผ่มายังดินแดนใกล้เคียง  

 ก่อนการก่อสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นใหม่ ชุมชนสุโขทัยที่บริเวณวัดพระพายหลวง สัมพันธ์กับ 

ศาสนสถานเก่าแก่ 2 แห่งทางทิศใต้ อันเป็นศาสนสถานที่รับอิทธิพลศิลปะขอมคือ ปราสาทตาผาแดง 

และวัดศรีสวาย จึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองสุโขทัยคงเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 และมี

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองกับละโว้ และเมืองพระนคร ต่อมาได้มีการย้ายเมืองมาอยู่

ที่ตั้งของเมืองสุโขทัยเก่าปัจจุบัน เมืองใหม่นี้มีคูก าแพงล้อม 3 ชั้น ตามจารึกว่า “รอบเมืองสุโขทัยนี้ตรี

บูรได้สามพันสี่ร้อยวา” 

 วัดพระพายหลวงตั้งอยู่กึ่งกลางบริเวณที่เชื่อว่าเป็นสุโขทัยในยุคแรก โดยคาดว่าในยุคแรกได้

สร้างเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู มีปราสาทแบบเขมร 3 องค์เป็นประธาน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบแน่

ชัดว่าเหตุใดจึงต้องสร้าง 3 องค์ แต่บางท่านคาดว่าอาจสื่อถึงเทพสูงสุด 3 องค์ของฮินดู คือ พระศิวะ 

พระนารายณ์ และพระพรหม หรือรัตนตรัยมหายานตามคติพุทธศาสนา ต่อจากนั้นจึงมีการสร้าง

อาคารเพ่ิมเติมทางด้านตะวันออก พร้อมกับปรับเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานแบบมหายานและเถรวาท

ตามล าดับ บริเวณโบราณสถานแห่งนี้ได้พบโบราณวัตถุอิทธิพลศิลปะขอม -ละโว้ เช่น พระพุทธรูป 

งานปูนปั้น เครื่องถ้วย สถูปจ าลอง พระนาคปรก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับละโว้ 

และเมืองพระนคร กัมพูชา ได้เป็นอย่างดี 

 

ทีม่า:  ธิดา สาระยา.  (2530).  เมืองสุโขทัยนี้ดี.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 

วิไลรตัน์และคณะ.  (2551).  สุโขทัย ศรีสัชนาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. 

สุจิตต์ วงษ์เทศ.  (2531).  น าเท่ียวแคว้นสุโขทัย “รัฐในอุดมคติ”.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน.  

 



138 
 

 
 

วัดพระพายหลวง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก: http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-temple/218.html 

 

ปราสาทแบบเขมรตั้งเรียงกัน 3 องค์ แต่ปัจจุบันพังทลายเหลือเพียงองค์เดียว สร้างขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ 18 ตามแบบศิลปะเขมร-ละโว้ผสมผสานกับแบบท้องถิ่น 
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เรื่อง ศาลตาผาแดงและวัดศรีสวายกับการเป็นเทวสถานฮินดูนอกเมือง 
 

 เมืองสุโขทัยสมัยแรก ไม่ได้มีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงบริเวณตัวเมืองที่วัดพระพายหลวง นอกเมือง

สุโขทัยสมัยแรกด้านทิศใต้จะเป็นบริเวณที่มีการสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นใหม่ในสมัยต่อไป แต่ในสมัยแรกจะเป็น

เขตศาสนสถานส าคัญ 2 แห่งที่อยู่นอกเมืองคือ ศาสนสถานที่มีชื่อและชาวบ้านเรียกกันภายหลังว่า ศาลตา

ผาแดง และวัดศรีสวาย  

 ศาลตาผาแดง 

 สถานที่แห่งนี้เป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาฮินดู มีเทวรูปประดิษฐานอยู่ภายใน อาคารเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลงลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทแบบเขมร สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 

18 สมัยเดียวกับปราสาทวัดพระพายหลวง เชื่อกันว่าเป็นศาลเทพเจ้าหรือศาลเทพารักษ์ประจ าเมืองสุโขทัย

ตลอดทุกสมัย  

 แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบ้านเรียกศาลแห่งนี้ว่า “ศาลตาผ้าแดง” ซึ่งสันนิษฐานว่าค านี้น่าจะมา

จากค าว่า “ปแดง” ซึ่งเลือนมาจากค าว่า “กมรเตง” ในภาษาเขมร มีความหมายว่า “เจ้าโลก พระเจ้า เจ้า” 

ธรรมเนียมในการบูชา “กมรเตง” ของกษัตริย์เขมรโบราณน่าจะแพร่มายังสุโขทัย รัชกาลที่ 6 ทรงเคย

สันนิษฐานเก่ียวกับศาลตาผาแดงว่าเป็นศาลเทพารักษ์ เพราะเป็นอาคารที่ตั้งโดด ๆ ส่วน อ.พิเศษ เจียจันทร์

พงษ์ เสนอว่า เป็นหอเทวาลัยประจ าพระราชวัง 

 วัดศรีสวาย 

 นักโบราณคดีเชื่อว่าวัดนี้น่าจะเริ่มสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อถวายแด่เทพเจ้าในศาสนา

ฮินดู โดยสร้างเป็นปราสาทศิลาแลงประดับปูนปั้น เรียงกัน 3 องค์ หันหน้าไปทางทิศใต้ 

 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าแต่เดิมที่นี่อาจเรียกว่า “ศรีศิวายะ” โดย

เป็นเทวสถานนอกเมือง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลตาผาแดง กระทั่งมีการย้ายเมืองจากบริเวณวัดพระพายหลวง 

ขยับลงมาทางทิศใต้เล็กน้อย เทวสถานทั้งสองแห่งจึงกลายมาอยู่ในเขตก าแพงเมือง จากนั้นมีการปรับเปลี่ยน

เฉพาะ “ศรีศิวายะ” ให้เป็นวัด นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเทวสถานฮินดู กล่าวคือ 

พบทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ มีพระพรหมประทับเหนือดอกบัวที่โผล่มาจากพระนาภีของพระนารายณ์ 

และโยคีที่นั่งอยู่เชื่อว่าอาจเป็นพระศิวะ 

 

 

 

ที่มา:  ธิดา สาระยา.  (2530).  เมืองสุโขทัยนี้ดี.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.  (2538).  สุโขทัยมรดกโลกทางวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว.  

วิไลรตัน์และคณะ.  (2551).  สุโขทัย ศรีสัชนาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. 

สุจิตต์ วงษ์เทศ.  (2531).  น าเท่ียวแคว้นสุโขทัย “รัฐในอุดมคติ”.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 
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ศาลตาผาแดง 

วัดศรีสวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        ภาพจาก  1) www.thaitourzone.com 

2) http://beerinbrave.blogspot.com/p/blog-page_36.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพจาก  http://place.thai-tour.com/sukhothai/mueangsukhothai/610 
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         เร่ือง ไตรภูมิพระร่วง แนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาล  

 

ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทยที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย นับเป็นงานนิพนธ์ใน

พระมหาธรรมราชาที่ 1 ราชวงศ์พระร่วง สืบเนื่องมาจากครั้งที่พระยางั่วน าถมขึ้นเป็นกษัตริย์ครองแคว้น

สุโขทัยต่อจากพระยาเลอไทย จึงให้พระยาลิไทยราชบุตรพระยาเลอไทยไปเป็นเจ้าเมืองศรีสัชนาลัย พ.ศ.

1883  

 สมัยนี้มีพระภิกษุชาวสุโขทัย 2 รูป คือ พระสุมนเถรและพระอโนมทสี เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่

นครพัน (มอญ) เมื่อกลับมาแล้วพระอโนมทสีจ าพรรษาอยู่ที่ศรีสัชนาลัย แต่พระสุมนเถรจ าพรรษาอยู่ที่สุโขทัย 

ครั้งนั้นพระสุมนเถรพบพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์ร้างองค์หนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างทางสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย จึง

น าไปถวายพระยาลิไทยที่เมืองศรีสัชนาลัย พระยาลิไทยศรัทธายิ่งนัก จึงเชื่อถือกันว่าด้วยแรงศรัทธานี้น ามาสู่

การพระราชนิพนธ์ “ไตรภูมิกถา” เมื่อ พ.ศ. 1888 

 ไตรภูมิเป็นแนวคิดของคนอินเดียศาสนาพราหมณ์และได้เข้ามามีอิทธิพลในพุทธศาสนา เป็น

แนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลของคนอินเดียยุคโบราณ ซึ่งกล่าวถึงก าเนิดของสัตว์ ยักษ์ มาร มนุษย์ 

เทวดา พรหม และเรื่องก าเนิดของสกลจักรวาลว่ามีขึ้นมาได้อย่างไร เป็นความรู้ของคนสมัยก่อนที่พยายาม

จะรู้และเข้าใจเรื่องโลก เร่ืองภูมิศาสตร์ เรื่องตายแล้วไปไหน ไตรภูมิเป็นเรื่องของภูมิทั้งสาม คือ กามภูมิ รูป

ภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งตามความเชื่อในเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดใน 3 ภูม ิ

 อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วง ส่งผลต่อความเชื่อของชาวสุโขทัย และสมัยต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ไม่

ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องบุญ - กรรม ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นในความคิดของคนไทยที่นับถือ

พุทธศาสนา และไตรภูมิเป็นหลักในการจัดระเบียบคนในสังคมที่มองว่าชีวิตทุกคนถูกจัดไว้ตามล าดับขีด

ความสามารถ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ถูกก าหนดให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดไป ชีวิตสามารถขึ้นลงได้ตามบุญและกรรม 

นอกจากนี้ความคิดเรื่องจักรวาลวิทยาได้แปรเปลี่ยนเป็นจินตนาการภาพวาดจิตรกรรมตามโบสถ์วิหารอีก

มากมาย 

 

 

 

 

ที่มา ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์.  (2558).  พระยาลิไทยกับคตินิยมทางศาสนา ใน มรดกความทรงจ าแห่งเมืองศรีสัชนาลัย- 
สุโขทัย: ประมวลจารึกสมัยพระยาลิไทย ของ ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ:  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.   

 มิลลิกา มัสอูดี.  (2550).  ไตรภูมิพระร่วง: แผนที่จักรวาลวิทยา สมัยสุโขทัย ใน สุโขทัย รวมบทความทางวิชาการ  
พ.ศ. 2550 ของ ปรียา หิรัญประดิษฐ์, บรรณาธิการ.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สุจิตต์ วงษ์เทศ.  (2531).  น าเท่ียวแคว้นสุโขทัย “รัฐในอุดมคติ”.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 
ภาพไตรภูมิพระร่วง จาก http://sukhothaisongs.blogspot.com/2010_07_01_archive.html 
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เรื่อง พระแท่นมนังคศิลาบาตร 

 

 “.........1214 ศกปีมะโรง พ่อขุนรามค าแหง
เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ปลูกไม้ตาลได้สิบสี่เข้า จึง
ให้ช่างฟันขดารหิน ตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้ วันเดือนออก
เดือนดับแปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้างแปดวัน ฝูงปู่ครู
เถรมหาเถรข้ึนนั่งเหนือ ขดารหินสวดธรรมแก่อุบาสกฝูง
ท่วยจ าศีล ผิใช่วันสวดธรรมพ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมือง
ศรีสัชนาลัยสุโขทัยขึ้นนั่งเหนือขดารหิน ให้ฝูงท่วยลูก
เจ้าขุน ฝูงท่วยคือบ้านคือเมืองกัน วันเดือนดับเดือนเต็ม 
ท่านแต่งช้างเผือกกระพัดลยาง เทียนย่อมทองงา...ขวาชื่อ รูจาศรี... พ่อขุนรามค า แหงขึ้นขี่ไปนบพระ
อรัญญิกแล้วเข้ามา...” 
 ตามค ากล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงหลักที่ 1 ด้านที่ 3 นี้ ปี 1214 นั้นตรงกับ พ.ศ. 1837 
หลังจากพ่อขุนรามค าแหงขึ้นครองราชย์ได้แล้วประมาณ 16 – 17 ปี การที่พ่อขุนรามค าแหงทรงสร้างแท่น
หินไว้ท่ามกลางดงตาลดังกล่าวนี้ เมื่อมองเห็นในด้านสารประโยชน์จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงพิจารณาญาณ
เล็งเห็นกาลไกลได้ผล กล่าวคือแท่นหินหรือต่อมาเรียกว่า “พระแท่นศิลาบาตรนี้” ในวันธรรมสวนะคือวัน
พระขึ้น 8 ค่ า และ 15 ค่ า หรือวันพระแรม 8 ค่ า หรือ 15 ค่ า พ่อขุนรามค าแหงจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนา
สั่งสอนประชาชนให้มีการรับศีลฟังธรรมทุกวันพระ เป็นการท าให้ทุกคนซาบซึ้งรสพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา รู้ผิดรู้ชอบอยู่ในกรอบศีลธรรม ส่วนวันใดที่ไม่ใช่วันพระ พ่อขุนรามค าแหงทรงออกว่า
ราชการอบรมพลเมืองด้วยพระองค์เอง 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวถึงที่มาที่ไปของพระแท่นมนังคศิลาบาตร ในระยะหลังเกิด
เป็นประเด็นโต้แย้งและตั้งข้อสงสัยว่า พระแท่นที่พ่อขุนรามค าแหงทรงให้สร้างขึ้นตามชื่อที่ปรากฏในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหงที่ว่า “พระแท่นมนังคศิลาบาตร” นี้ เป็นพระแท่นอันเดียวกันกับที่พบในปัจจุบัน
หรือไม่ และพระแท่นมนังคศิลาบาตรคืออะไรกันแน่ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาศึกษาต่อไป    
 

ที่มา สมชาย พุ่มสะอาด และคณะ.  (2527).  700 ปี ลายสือไทย.  กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์เดือนสยาม. 

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.  (2558).  มนังคศิลาบาตร: หรือจะไม่ใช่มโนศิลาอาสน์ ในสุโขทัยกับอาเซียน:  

มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ของพิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 

บรรณาธิการ.  ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

 ภาพพระแท่นมนังคศิลาบาตร จาก https://www.krungsri.com/ 
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ใบงานที่ 1.1 
ชื่อ………………………….………………………..…… ชั้น............. เลขท่ี……….…… 

 

                       : เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย          
         
 

ค าชี้แจง  

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องศาสนาในสมัยสุโขทัย จากนั้นตอบค าถามต่อไปนี้ 

1) หัวข้อที่ศึกษา คือ........................................................................................................... .................... 

2) สรุปสาระส าคัญของเรื่องจากการศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………..……………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………….. 

3) ข้อมูลจากใบความรู้ที่ 1.1 ในหัวข้อที่นักเรียนได้ศึกษาเป็นหลักฐานประเภทใด มีความน่าเชื่อถือ

หรือไม่ และหลักฐานดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประเด็นที่ก าลังศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………..………………………………………………………………………………….…………

………......................................................................... ..............................................................................

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

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

4) ประเด็น / ค าถาม ที่มีความสงสัยหรือสนใจเพิ่มเติมจากการศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5) สรุปความรู้ที่ได้จากการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………..……

……………………………………...................................................................................................................... 

 
ผู้เรียนประเมินตนเอง     ดี    พอใช้    ปรับปรงุ ผู้สอนประเมินผล     ดี    พอใช้    ปรับปรุง 
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ใบงานที่ 1.2 
ชื่อ………………………….………………………..…… ชั้น............. เลขท่ี……….…… 

                       : เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย          
         
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาข้อความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 1 แล้วตอบค าถาม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานชิ้นที่ 1 



145 
 

       
 

                                     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานชิ้นที่ 1 
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จารึกชื่อ  จารึกปู่ขุนจติขุนจอด 

ด้าน/บรรทัด จ านวน 3 ด้าน มี 96 บรรทัด ด้านท่ี 1 มี 37 บรรทัด, ด้านท่ี 2 มี 40 บรรทัด และด้านท่ี  

3 มี 19 บรรทัด 

ข้อมูล เนื้อหาของศิลาจารึกกล่าวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลิไทย) ผู้มีศักดิ์เป็นหลาน 

กระท าสัตย์สาบานเป็นไมตรีกับกษัตริย์แห่งเมืองน่าน ผู้มีศักดิ์เป็นปู่คือพระยาค าตัน เพื่อ

ต่อต้านอ านาจกรุงศรีอยุธยา 

หลักฐานชิ้นที่ 1 
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ค าอ่านจากศิลาจารึกปู่ขุนจิตขุนจอด 
ด้านที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  อัญชนา จิตสุทธิญาณ, บรรณาธิการ.  (2552).  ศิลาจารึกสุโขทัย ฉบับภาษาไทย-เขมร.   

กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา. 
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ค าอ่านจากศิลาจารึกปู่ขุนจิตขุนจอด 
ด้านที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา:  อัญชนา จิตสุทธิญาณ, บรรณาธิการ.  (2552).  ศิลาจารึกสุโขทัย ฉบับภาษาไทย-เขมร.   

กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา. 
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1.  ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐานตามประเด็น ดังนี้ 
1) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………..…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
....................................................................................................... ................................................... 
 
3) หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ............................. 
 
4) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
.................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ............................. 
 
5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานดังกล่าว 
....................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..........................................
............................................................................................................................. ............................. 
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ใบงานที่ 1.3 
ชื่อ………………………….………………………..…… ชั้น............. เลขท่ี……….…… 

                       : เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย          
         
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาข้อความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 2 - 4 จากนั้นตอบค าถาม 

  

 

 

  

1. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐานตามประเด็น ดังนี้ 
1) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………..…..……… 
............................................................................................................................. ............................. 
3) หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 
4) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
.................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ............................... 
.......................................................................................................................................................... 
5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานดังกล่าว 
......................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ........................................ 

หลักฐานชิน้ที่ 2 เป็นข้อมูลจากหนังสือสุโขทัย ศรสีัชนาลัย ของวิไลรัตน์และคณะ ส านักพิมพม์ิวเซียมเพลส 

หน้า 46 – 47 กล่าวถึงรูปแบบศิลปกรรมของวัดศรีสวาย (เอกสารอยู่หน้าถัดไป) 

ที่มา: วิไลรัตน์และคณะ.  (2551).  สุโขทัย ศรีสัชนาลัย.  กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. 
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หลักฐานชิ้นที่ 2 
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2. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐานตามประเด็น ดังนี้ 
1) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………….……………… 
................................................................................................. ......................................................... 
2) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………..…..………… 
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
3) หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................. 
4) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานดังกล่าว 
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 

หลักฐานชิ้นที่ 3 เป็นข้อมูลจากหนังสือสุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ โบราณคดี ของพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 

90 หัวข้อพระสุมนเถระบิณฑบาต “เมืองตาก” ให้เป็น “เมืองกลาง” : นัยแห่งการต่อรองทาง

เศรษฐกิจและการเมืองผ่านการเจรจาทางศาสนาระหว่างล้านนา-สุโขทัย (เอกสารอยู่หน้าถัดไป) 

ที่มา: พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ.  (2558).  สุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจาก 

    มิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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หลักฐานชิ้นที่ 3 
  

 

 

 

  

 พ.ศ.1890-1905 พระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาฦาไทยราช หรือพญาลิไทย (พ.ศ.1890-

1913/14) เป็นกษัตริย์สุโขทัยที่ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการฟ้ืนฟูเอกภาพของรัฐอีกครั้ง หลัง

ความแตกแยกและเสื่อมถอยของอิทธิพลที่มีต่อรัฐโดยรอบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน พิเศษ เจีย

จันทร์พงษ์ (2545: 109-127) เสนอว่าพญาลิไทย ทรงเสริมสร้างบารมีส่วนพระองค์โดยมียุคสมัยอัน

รุ่งโรจน์ของพ่อขุนรามค าแหงเป็นเป้าหมายตลอดจนด าเนินการทั้งปฏิบัติการทางทหาร ประกอบกับ

นโยบายด้านศาสนาที่แฝงนโยบายทางการเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นความโดดเด่นอย่างมากของรัชกาลนี้ 

 เดิมเม่ือครั้งที่พญาลิไทยยังครองเมืองศรีสัชนาลัยนั้นทรงมีชื่อเสียงอยู่แล้วเกี่ยวกับความรอบรู้

ในพุทธศาสนา ดังที่ได้พระราชนิพนธ์ “เตภูมิกถา” หรือไตรภูมิพระร่วงเมื่อ พ.ศ.1888 (อมรา ศรีสุ

ชาติ, 2546: 27) อีกราว 2 ปีต่อมา เมื่อสิ้นรัชกาลพญางั่วน าถม ทรงปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ในเมือง

สุโขทัยด้วยการ “...ให้ไพร่พลทั้งหลาย...เข้าระดมฟันประตู ประหารสัตรูทั้งหลาย...” ต่อมาคงจะมี

การปราบปรามเมืองต่าง ๆ ให้อยู่ในพระราชอ านาจ ตลอดจนก าจัดเครือญาติและเจ้าเมืองเดิมที่เป็น

ฝ่ายตรงข้าม (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2553ก: 111) นอกจากปฏิบัติการทางทหารซึ่งรักษาอ านาจได้

เพียงชั่วคราว พระองค์ทรงอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองด้วย 

 ในช่วงกว่าทศวรรษแรกของรัชกาล เห็นได้ว่ามีการบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุต่าง ๆ 

จ านวนมากทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ พ.ศ. 1892 ทรง

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกา พร้อมหน่ออ่อนของต้นศรีมหาโพธิ์มาประดิษฐานในนครชุม 

โปรดให้จารึกเรื่องราว ข้อบัญญัติกฎหมาย หลักการปกครองไว้ที่ “พระมหาธาตุ” ของเมืองสุโขทัย 

เมืองฝาง เมืองสระหลวงสองแคว เป็นต้น โดยด าเนินตามหลักการปกครองของพ่อขุนรามค าแหง 

ตลอดจนประดิษฐานพระพุทธบาทที่จ าลองมาจากเขาสุมนกูฏในลังกาไว้บนเขาในหัวเมืองต่าง ๆ โดย

การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ใช้เวลาด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึง 

พ.ศ. 1902 

 

การฟื้นฟูอ านาจของสุโขทัยในรัชสมัยพญาลิไทย 
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3. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐานตามประเด็น ดังนี้ 
1) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…….…………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................... ........... 
2) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………..……………..………… 
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................. ............................................................................. 
3) หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
....................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
4) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
............................................................................................................................ ..............................
............................................................................................................................. ............................. 
..........................................................................................................................................................  
5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานดังกล่าว 
............................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 

หลักฐานชิ้นที่ 4 เป็นข้อมูลจากหนังสือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช และ

รวมเรื่องเมืองสุโขทัย ของกรมศิลปากรและจังหวัดสุโขทัย หน้า 76 – 77 กล่าวถึงศาสนาและ

มายาศาสตร์ในเมืองสุโขทัย (เอกสารอยู่หน้าถัดไป) 

ที่มา: กรมศิลปากรและจังหวัดสุโขทัย.  (2526).  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง 

         มหาราชและรวมเรื่องเมืองสุโขทัย.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
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หลักฐานชิ้นที่ 4 
  

 

 

 
  
 จากจารึกของเมืองสุโขทัย จะเห็นได้ว่าในยุคนี้ความเชื่อของคนสุโขทัยมีการผสมผสานกัน

ระหว่างธรรมชาติ ภูตผีปีศาจ เจ้าเขาเจ้าป่า กับพระพุทธศาสนาซึ่งแพร่หลายเข้ามาในภายหลัง เหตุนี้

สิ่งเคารพของชาวไทยสุโขทัยแยกออกดังนี้ 

1. การนับถือผีบรรพบุรุษ 

ความเชื่อเบื้องต้นของคนไทยโดยทั่วไป แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ คนภาคเหนือและภาคอีสาน

ยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษ คนไทยในภาคใต้นับถือครูหมอ และงูใหญ่ ว่าเป็นทวด คนภาคกลางนับถือ

พระเสื้อเมืองทรงเมือง ฯลฯ ชาวสุโขทัยก็เช่นเดียวกัน มีการนับถือผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ จาก

จารึกของสุโขทัยท าให้ทราบว่า ทางด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัยมีสรีดภงส์ มีพระขพุงผี เป็นใหญ่กว่าทุก

ผี ในเมืองนี้ใครเซ่นดีพลีถูก จะเจริญรุ่งเรือง ใครเซ่นบดีพลีบ่ถูก เมืองจักหาย (ฉิบหาย) 

 หรือก่อนท าสัญญาสัตยาบันระหว่างพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยกับน่าน มีจารึกกล่าวถึงผีไว้

ด้วยว่า “แม้ผู้ใดบ่ซื่อไซร้ ให้ผีทั้งเสื้อใหญ่ เขาพูคา เขาผาดาน ผาแดง แฝงแม่ศักดิ์ พระสอเสื้อทานย

อาง พานสถาน ปู่ชระหมิ่น หมื่นห้วยแสนดง ทั้งปู่เจ้าพระขพุง เขายรรยง พระศรี ผี บาง พระศักดิ์

อารักษ์ทุกแห่ง” 

2. ศาสนาพราหมณ์และไสยศาสตร์ 

ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลอยู่ในดินแดนสุโขทัย เพราะปรากฏว่ามีเทวาลัยของพระผู้เป็นเจ้า

และรูปเคารพต่าง ๆ อยู่ด้วย เช่นที่ศาลตาผาแดง ความเชื่อเหล่านี้สืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งใน

รัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท โปรดให้หล่อเทวรูปขนาดใหญ่ ท าด้วยส าริดเป็นจ านวนมาก

ประดิษฐานไว้ในเทวาลัยต่าง ๆ ในเมือง 

 นอกจากการเคารพเทพเจ้าต่าง ๆ แล้ว ไสยศาสตร์อันเป็นเรื่องของลัทธิตันตระซึ่งผสมผสาน

กันระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์เชื่อถือเกี่ยวกับเวทย์มนต์ คาถาอาคม ฯลฯ คงจะแพร่หลายใน

เมืองสุโขทัยอยู่ไม่น้อย เพราะปรากฏว่า มีตุ๊กตาเสียกบาลเคลือบท าเป็นรูปชายหญิงคู่กันใน

อากัปกิริยาต่าง ๆ คล้ายกับการท าเสน่ห์ยาแฝดในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ไสยศาสตร์คงจะแฝงอยู่ใน

ศาสนาพุทธด้วย 

ศาสนาและมายาศาสตร์ในเมืองสุโขทัย 
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การเปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
1) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 2 - 4 มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 1 อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

2) หลักฐานใดบ้างสะท้อนถึงสาเหตุและการนับถือศาสนาที่หลากหลายสมัยสุโขทัย 

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

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

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

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

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

3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการนับถือศาสนาที่หลากหลายตอ่การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ใน 

    สมัยสโุขทัย 

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

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

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

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

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

 

 ผู้เรียนประเมินตนเอง     ดี    พอใช้    ปรับปรงุ ผู้สอนประเมินผล     ดี    พอใช้    ปรับปรุง 
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แบบบันทึก 
ชื่อ………………………….………………………..…… ชั้น............. เลขท่ี……….…… 

                       บันทึกการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์          
         
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนรายงานผลจากการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับศาสนาใน

สมัยสุโขทัย (ให้นักเรียนแนบหลักฐานไว้ด้านหลังแบบบันทึกนี้) 

 

1) ชื่อเอกสาร/หลักฐาน คือ....................................................................................................................  

2) แหล่งที่มาของเอกสาร (อ้างอิง) …………………………………………………………........................................ 

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

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

3) สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่ได้จากการสืบค้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………….……………………………………… 

3) หลักฐานที่ได้สืบค้นเป็นหลักฐานประเภทใด น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………

……….......................................................................................................................................................

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

4) ประเด็น / ค าถาม ที่มีความสงสัย หรือสนใจเพิ่มเติมจากหลักฐาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) จงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้แก่ผู้เรียนและหลักฐานที่ผู้เรียนได้

สืบค้นว่ามีสาระส าคัญ ประเด็นที่เก่ียวข้อง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………….………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………….……………………………………………………………… 
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แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 

 

 

ค าแนะน า ในการท าแบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้ง

ค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

1. แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1.1 วัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ จ านวน 5 ข้อ ซึ่ง 

มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

1.1.1 การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

1.1.2 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์  

1.1.3 การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์  

1.1.4 การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

1.1.5 การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล  

1.2  วัดความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ จ านวน 1 ข้อ 

2. ใช้เวลาในการท าข้อสอบเป็นเวลา 60 นาท ี

3. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 หน้า ให้นักเรียนท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 

 

 

 

ชื่อ................................................................................. ชั้น................... เลขที่............ 
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การทดสอบครั้งที่ 2 

แบบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

และความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4             รายวิชาประวัติศาสตร์

เรื่อง ศาสนาในสมัยสุโขทัย                  ปีการศึกษา 2559 

 

ค าชี้แจง ข้อสอบมีจ านวน 6 ข้อ ให้นักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

แล้วใช้เป็นข้อมูลในการตอบค าถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์เป็นความเช่ือ

หลักและมีการน าเอาความเช่ือดั้งเดิม คือ การนับถือผี รวมทั้งศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และพุทธศาสนานิกาย

มหายานเข้ามาผสมผสานเข้ากันกับความเช่ือหลัก และได้ท านุบ ารุงพระศาสนาให้ด ารงอยู่และพยายามหา

พระสงฆ์ผู้มีศีลาวัตรอันบริสุทธ์ิมาจรรโลงพระศาสนาในอาณาจักรแห่งน้ี ทั้งการน าพุทธศาสนานิกายเถรวาทมา

จากทางนครศรีธรรมราชในรัชสมัยของพ่อขุนรามค าแหงที่พระองค์ทรงอาราธนาพระมหาสามีแห่ง

นครศรีธรรมราชมาเผยแผพุ่ทธศาสนาในสโุขทัย จากนั้นก็อารธนาพระมหาเถระจากเมืองมอญ (นครพัน) มาเผย

แผ่พระศาสนาซึ่งเมืองมอญนั้นขึ้นช่ือว่าเป็นต้นแบบแห่งพุทธศาสนาดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้น

ทวีป  ท าให้สุโขทัยกลายเป็นอาณาจักรแห่งพุทธศาสนาท่ีเลื่องลือและเป็นเสมือนศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่ง

ใหม่ พระสงฆ์ในเมืองสุโขทัยล้วนมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกน่าเลื่อมใส และความรุ่งเรืองทางศาสนานี้เอง

ได้เป็นสิ่งเช้ือเชิญให้อาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นอาณาจักรที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนกับสุโขทัยนั้น ได้ส่ง

คณะทูตมาอารธนาพระสุมนเถระขึ้นไปเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนล้านนาและเป็นที่ยอมรับกันอย่าง

กว้างขวางในอาณาจักรล้านนา พระมหากษัตริย์ล้านนาถึงกับอุทิศพระราชอุทยานให้เป็นวัดและสถาปนานามวัด

ว่าวัดสวนดอกซึ่งยังคงปรากฏอยู่ทุกวันนี ้
 

หลักฐานชิ้นที่ 1 

ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์.  (2558).  พระยาลิไทยกับคตินิยมทางศาสนา ใน มรดกความทรงจ าแห่งเมือง 

            ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย: ประมวลจารึกสมัยพระยาลไิทย ของ ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ.   กรุงเทพฯ:  

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.  หน้า 43-44. 
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“ด้ า” วิญญาณศักดิ์สิทธิ ์

 เมื่อคนในครอบครัวและวงศ์ตระกูลเสียชีวิตไปแล้ว พวกเขาจะเปลี่ยนสภาพเป็น “วิญญาณศักดิ์สิทธิ์” 

ซึ่งค าไทยสมัยโบราณเรียกว่า “ผี” ค านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิญญาณช่ัวร้าย แต่ถูกยกฐานะหรือได้รับการ

เคารพนับถือจากสมาชิกในครอบครัวในฐานะ “ผีเรือน” 

 จากจารึกสุโขทัย ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษไว้ กล่าวคือ “ด้ า” เป็นค าเรียกบรรพบุรุษของ

ตระกูลที่ตายไปแล้ว พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของค าว่า “ด้ า” 

หมายถึง ผีเรือน  

ความส าคัญของ “ด้ า” ส าหรับคนสมัยสุโขทัย คือ ผู้สืบตระกูล เช่ือว่าด้ าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง

สามารถปกป้องคุ้มครองคนในตระกูลเดียวกันได้ ดังเห็นได้จากการเชิญด้ ามาเป็นสักขีพยานในการท าสัจสาบาน

ระหว่างด้ าพงศ์กาว (ราชวงศ์เมืองน่าน) กับผู้ดีผีไทเลิง (ราชวงศ์เมืองสุโขทัย) ดังปรากฏข้อความในจารึกหลักที่ 

45 (จารึกปู่สบถกัน พ.ศ. 1935) ความว่า 

 

  ...(ส)ถบด้วยกันนี้จุ่งให้ได้แก่ (อารัก)ษ์ท้ังหลายอันมีในน้ าในถ้ า (ว)งศาหนพระยาผู้ปู่ ปู่พระยา...ปู่เริ่ง 

ปู่มุง ปู่พอง ปู่ฟ้าฟื้น...(ผ)กอง ปู่พระยาค าฟู...(พระ)ยาผากอง เท่าน้ี ด้ าพงศ์กาว...(ผี)สิทธิแล แต่นี้ด้ าพงศ์ ผีปู่ผา

ค า...(ฝู)งผู้หวาน ปู่ขุนจิด ขุนจอด ปู่พระยาศ(รีอินทราทิ)ตย์ ปู่พระยาบาน ปู่พระยารามราช ปู่ไสส...(ส)งคราม ปู่

พระยาเลอไทย ปู่พระยาง่ัวน าถุม ปู่(พระ)ยามหาธรรมราชา พ่อง าเมือง พ่อเลอไทย แ(ลไท)ย ผู้ดีผีชาวเลือง 

เท่านี้แล... 
 

หลักฐานชิ้นที่ 2 

วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ.  (2550).  คติความเชื่อของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ. 1726 – พ.ศ. 2006.  การ 

             ค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา  

             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  หน้า 65-66. 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 1  การระบุแนวคิดส าคัญของผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
1. ระบุจุดประสงค์ของผู้เขียน และแนวคิดส าคัญของเนื้อเรื่อง 

1.1 หลักฐานชิ้นที่ 1 และ 2 ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายการเขียนที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………….…….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

1.2 หลักฐานชิ้นที่ 2 ผู้เขียนต้องการสะท้อนความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัยอย่างไร จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…….………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
องค์ประกอบการวัดข้อที่ 2  การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

2. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล/หลักฐาน 
2.1 หลักฐานชิ้นที่ 2 ผู้เขียนอธิบายความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัย โดยมีการยกหลักฐาน

ชิ้นใดขึ้นประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งหลักฐานมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………….…….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

2.2 หลักฐานชิ้นที่ 1 และ 2 เป็นหลักฐานประเภทใด และนักเรียนคิดว่าน้ าหนักความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานมีมากน้อยเพียงใด จงอธิบาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………….....……….……
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 3  การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทางประวัติศาสตร์ 
3. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเนื้อความของหลักฐาน 

3.1 สาระส าคัญจากหลักฐานชิ้นที่ 2 ได้ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนหรือไม่ 
จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบค าตอบ 

……………………………………………………………………………………………………………….…………….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

3.2 ผู้อ่านได้ข้อมูลจากหลักฐานชิ้นที่ 1 อย่างไรบ้าง จงระบุข้อมูลที่ปรากฏ 
……………………………………………………………………………………………………………….…………….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 

องค์ประกอบการวัดข้อที่ 4 การสรุปสาระส าคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
4. สรุปสาระส าคัญของหลักฐานที่น ามาใช้ในการศึกษา 

4.1 จากหลักฐานชิ้นที่ 2 พบว่า สุโขทัยมีความเชื่อเรื่องใด และหลักฐานใดเป็นสิ่งที่ยืนยันใน
ความเชื่อนั้น ๆ จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………......……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

4.2 จงสรุปความเชื่อและการนับถือศาสนาในสมัยสุโขทัย จากหลักฐานทั้ง 2 ชิ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………......……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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องค์ประกอบการวัดข้อที่ 5 การประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
5. ประเมินเรื่องท่ีอ่านอย่างมีหลักการและเหตุผล 

5.1 หลักฐานเรื่องศาสนาในสมัยสุโขทัยทั้ง 2 ชิ้น ผู้เขียนได้มีการใช้ภาษาหรือน าเสนอเนื้อหา
โดยใช้หลักฐานอ่ืน ๆ สนับสนุนในงานเขียนที่ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

5.2 ความเชื่อที่ปรากฏจากหลักฐานทั้ง 2 ชิ้น เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
สุโขทัยอย่างไรบ้าง  

……………………………………………………………………………………………………………….…………….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
การวัดความสามารถในการตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

6. จากการศึกษาเรื่องศาสนาในสมัยสุโขทัย ให้นักเรียนตั้งค าถาม 1 ค าถาม ที่จะน าไปสู่การต่อ
ยอดความรู้เพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

………………………………………………………………………….………………………………………………….....……………
………………………………………………………….……………………………………………………………….……....…………
………………………………………………….……………………………………………………………….....………………………
…………………………….………………………………………………………………………………….……....……………………
………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู่ 
ที่ท างาน  
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2555 
 
     พ.ศ. 2557                        
 
ประวัติการท างาน 
     พ.ศ. 2556 – 2558 
     พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
      
      
 
 

นายยุทธศิลป์ แปลนนาค 
81/2 หมู่บ้านศรีสุข ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 
ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
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