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55262303 :  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้/ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ดาราวรรณ เดชฉกรรจ์ : การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้   เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ. ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์. 183 หน้า 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  2) ศึกษา
พัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จ านวน 38 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย 3) แบบประเมินทักษะการ
แสวงหาความรู้ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลการเรียนรู้  เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  
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55262303 : MAJOR : TEACHING SOCIAL STUDIES  
KEY WORD : INQUIRY BASED LEARNING/KNOWLEDGE SEEKING SKILLS 
 DARAWANN DETCHAGUN : THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES AND 
KNOWLEDGE SEEKING SKILLS ON THAI WISDOM OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS 
USING INQUIRY BASED LEARNING. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, 
Ph.D. 183 pp.  
 
 The purposes of this research were to: 1) compare the learning outcomes on Thai 
wisdom of the Mathayomsuksa 2 students before and after participation in the learning management 
using inquiry based learning 2) study the development of knowledge seeking skills of the 
Mathayomsuksa 2 students participation in the learning management using inquiry based learning 
3) compare the knowledge seeking skills of the Mathayomsuksa 2 students before and after 
participation in the learning management using inquiry based learning and 4) study the opinion of 
Mathayomsuksa 2 students participation in the learning management using inquiry based learning. 
The sample of this research consisted of 38 Mathayomsuksa 2 /2  students studying in the second 
semester during the academic year 2016 in Banlaem Witthaya school, Banlaem District, Phetchaburi 
Province of the Office of Secondary School  District 10. The instruments employed to collect data 
were: 1) lesson plans 2) a learning achievement test 3) a knowledge Seeking Skills  test and 4) a 
questionaire on the opinion of Mathayomsuksa 2 students participation in the learning management 
using inquiry based learning. The collect data was analyzed by mean (x) standard deviation (S.D.), 
t-test for dependent. 
 The finding were as follows: 
 1. The learning outcomes on Thai wisdom of the Mathayomsuksa 2 students participation in 
the learning management using inquiry based learning s after using was higher than before at the 
level of .05 significance. 
 2. The knowledge seeking skills on Thai wisdom of the Mathayomsuksa 2 students 
participation in the learning management using inquiry based learning was developed to higher 
level. 
 3. The knowledge seeking skills  of the Mathayomsuksa 2 students participation in the 
learning management using inquiry based learning s after using was higher than before at the level 
of .05 significance. 
 4. The opinion of Mathayomsuksa 2 students using  inquiry based learning was at the 
highest level of agreement. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ต้องการให้เป็นสังคมฐานความรู้ การใช้ความรู้
และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการผลิตและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศ การพัฒนาความรู้และการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาปัจเจกบุคคลให้เป็นทุน
และก าลังคน สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการ สมัยใหม่มีการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคม มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นใน
การปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่า
ทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคงแนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 
7) 
 การที่ประเทศจะมีการพัฒนาบุคคลได้นั้นจ าเป็นต้องมีการตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กล่าวไว้
ในมาตราที่ 23, 24 และ 26 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และให้
สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจ
และปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและ
สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี 
และวิถีประชาธิปไตย 
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การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาได้นั้นจึงจ าเป็นจะต้องน า
หลักสูตรแกนกลางมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเฉพาะสาระหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาที่มีความส าคัญใน การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่าง สันติสุขในสังคมไทย
และสังคมโลกสอดคล้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ (2542) ที่เห็นว่าการพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย โดยสามารถบูราณาการความรู้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย  และจะเป็นหนทางในการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน 
 จากแนวทางดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยใน
ปัจจุบันเนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา ท าให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่กว้างมากขึ้นท าให้เด็กและเยาวชนขาดความ
ตระหนักในคุณค่าของความดีงามในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่า
ต่อสังคมไทย จากปัญหาดังกล่าวรัฐจึงตระหนักว่าวัฒนธรรมมีระบบคุณค่าระบบภูมิปัญญาและระบบ
อุดมการณ์ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนอกจากนี้กรมวิชาการ (2548: 16) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยนั้นจะช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติและ
ความเข้าใจวัฒนธรรมประจ าชาติ และมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่า 
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในคนไทย เพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้และความสามารถ เพ่ือความสุข 
ความเจริญในชีวิต และเป็นก าลังส าคัญของสังคมที่วัฒนธรรมไม่ได้หยุดนิ่ง แต่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและเกี่ยวพันกับปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ ดังนั้น วัฒนธรรมอาจเหมาะสมกับ
แค่ยุคสมัยหนึ่ง แต่อาจไม่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนในอีกยุคหนึ่งก็ได้ แต่ไม่ได้ถึงการละทิ้ง
วัฒนธรรมเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะรากเหง้าของวัฒนธรรมของไทยได้สั่งสมให้สอดคล้องกับสังคมไทยมา
ช้านาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากลักษณะบางอย่างไม่ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกในยุคนั้น จึงได้น าวัฒนธรรมบางอย่างจากต่างชาติมาใช้ทดแทนบ้าง แต่เราก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ เพราะหากไม่อนุรักษ์ไว้แล้ววัฒนธรรมของสังคมอ่ืนก็จะเข้า
มาคลอบง าและจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนไป (ด ารง ฐานดี, 2551: 54)  
 จากสภาพปัญหาของการพัฒนาสังคมไทยสืบเนื่องมาเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองดังที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2557) ได้กล่าวว่าหลักสูตร
ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ตัวความรู้ โดยมองว่า การเรียนเพ่ือจะเป็นพลเมืองในประเทศไทย เด็กเรียนแต่ตัว
ความรู้มากเกินไป ประเทศตะวันตกที่เปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยและพลเมืองมีจิตส านึกในการ
เคารพคนในสังคมนั้น ล้วนสร้างมาจากการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองหรือ 
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Civil education ไม่ใช่การเรียนหน้าที่พลเมืองอย่างในประเทศไทย จุดเริ่มต้นของการเรียนหน้าที่
พลเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมุ่งปลูกฝังให้ประชาชน “ต้องท า” เพราะเป็นหน้าที่ การสอน
คนแบบนี้ไม่เหมือนกับการศึกษาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองท าหน้าที่ด้วย
จิตส านึก ไม่ได้เกิดจากการบังคับ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวน าไปสู่ปัญหาที่รัฐบาลจะต้องก าหนดเป็น นโยบายที่จะสามารถ
น าไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นก็คือนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความปรองดอง
สมานฉันท์ เพ่ือสันติสุขในสังคมไทย  และก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือสร้างคนไทยที่เข้มแข็ง
น าไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาไทย
ในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการเตรียม
พลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีการก าหนดสาระหน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก 12 ประการ จึงน ามาสู่การก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองโดยมีจุดเน้นและขอบข่ายรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังนี้ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย 1) ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาท
ไทย กตัญญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ) 2) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 
(การแต่งกาย ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี) จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 1) การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ 1) การอยู่
ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย 2) การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัย
ในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระท าของตนเอง    
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นทั้ง 5 นั้น เพ่ือให้
เยาวชนมี คุณลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณค่าความส าคัญและมีส่วนร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย  เห็นคุณค่าและแสดงออก  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา: 
2557) สอดคล้องกับการสร้างจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมใน
จุดเน้นที่จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย คือการมีลักษณะที่ดีของคนไทย ได้แก่ มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละและ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย ได้แก่  การแต่งกาย 
ภาษา ภูมิปัญญา ประเพณี ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ดังนั้นการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมนี้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นทั้ง 5 นั้น จึงต้องเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
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ได้ลงมือศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความส าคัญในเรื่องของภูมิปัญญาไทยที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเริ่มต้นจาก
ความรู้สึกของบุคคล รู้สึกเกี่ยวกับความสงสัย เมื่อคนๆ หนึ่งรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท างานอย่างไร 
ความสงสัยส่งผลให้เขาเปิดเรื่องราวเพ่ือค้นหา การแก้ไขหรือปรับปรุง เพื่อแก้ไขหรือค้นหาท าให้เห็นว่า
จะต้องเอาความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ ท าให้นักแสวงหาความรู้หลายคนน าความรู้เดิมมาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เกี่ยวกับแนวทางของวงจรปัญหาที่ต้องแก้ไข ใหม่ สิ่งที่เป็นความสงสัยก่อให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่
บนความเชื่อหรือความรู้ที่มีอยู่เดิม แต่ความสงสัยที่มาจากการบังคับเพ่ือให้ค้นหาจะก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่า ดังนั้นความสงสัยจึงน าไปสู่การค้นหาและแก้ไข ปรับปรุงโดยน าความรู้เดิมมาพัฒนาให้เป็น
ความรู้ใหม่  แต่ความสงสัยที่มาจากการบังคับจะส่งผลเสียต่อกระบวนการแสวงหาความรู้   (อัญชลี 
ไสยวรรณ, 2548: 22) ดังนั้นทักษะในการแสวงหาความรู้จึงเป็นทักษะส าคัญต่อผู้เรียน ซึ่งควรส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่อยู่รอบตัวกระตือรือร้นต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือจะปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่แท้จริง 
มีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง  
 จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2558 
ของโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาสังคมศึกษาเฉลี่ย  45.35 และ 46.38 คะแนน  ซึ่ง
เมื่อน ามาแยกตามสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศได้แก่มาตรฐานที่ ส 2.1 ส 2.2 ส 4.2  
ส 4.3 คือในสาระหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์และจากการประชุมครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
ภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ 
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา การน าเสนอปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของครู 
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนักเรียน
นักเรียนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับรายวิชานี้   จึงท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีสาเหตุมาจากการที่ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบบรรยายและอธิบาย
เนื้อหาตามบทเรียนมากกว่า ที่จะสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองเพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆ คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีซึ่งเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนต้องหาแนวทางแก้ไข ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัตินั้นทักษะการแสวงหาความรู้จึงมีความจ าเป็นต่อผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ที่มีความหมายช่วยพัฒนาการคิดและลักษณะนิสัยของนักคิดดังที่ 
Joyce and Weil (อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2540: 
171) ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นวิธีการช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาค าตอบ  เพ่ืออธิบายความเป็นไปของสิ่งต่างๆ  อย่างมีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑ์ มีล าดับ มี
ขั้นตอนเริ่มต้นจากการเลือกสนใจกับปัญหาบางอย่างอย่างท้าทายให้แสวงหาค าตอบการรวบรวมข้อมูล
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การตั้งสมมติฐาน และการสรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล เพ่ืออธิบายเหตุการณ์ที่เป็นปัญหานั้นๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 119) ที่ว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอน
ที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเองให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาและเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่เป็นผู้รับความรู้ มาเป็นผู้
แสวงหาความรู้และใช้ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2546: 37) ผลจากการเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะส่งผลให้ผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่รู้และมีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานกลุ่ม  

 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และความเข้าใจที่คงทนพบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry–based Learning Instruction) เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้
ได้รับกระกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหามีการร่วมกันคิด ลงมือ
ปฏิบัติจริง ท าให้สามารถอธิบาย ท านาย คาดการณ์สิ่งๆ ได้อย่างมีเหตุผล พยายามหาข้อสรุปจนเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องที่ศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ 
ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน ดังนั้นจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการสอนที่แก้ปัญหา
การสอนของครูได้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์ไม่ใช่การท่องจ าเนื้อหาโดยไม่
คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ การเรียนแบบนี้กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมาก นักเรียน มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเกิดความสนุกสนานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปรียบเทียบผลงานตนเอง
กับคนอื่นๆ มีการค้นพบความรู้ การเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน และสามารถช่วยให้นักเรียนรู้จัก
คิดอย่างมีเหตุผลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนรวมถึงสามารถค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้น าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Based Learning หรือ IBL) เป็น
การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ Constructivism ซึ่งจัดเป็นทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Ausubel และ 
Piaget โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองจากความรู้เดิม ความรู้ที่ได้จะคงถาวรอยู่ใน
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ความจ าระยะยาว ครูไม่สามารถสร้างได้ แต่ครูเป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2544: 56) นอกจากนั้น Sund and Trowbrige (อ้างถึงใน อุดมลักษณ์ นกพ่ึงพุ่ม, 2545: 48) กล่าวถึง 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาแต่ละบุคคลได้ใช้กระบวนการ
คิดทางสมอง (Discovery Mental Process) ซึ่งได้แก่การสังเกต การจัดประเภท การวัด การอธิบาย 
การอ้างอิง รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ อย่างผู้ใหญ่ และแนวคิดของ Young, 1970 (อ้างถึงใน อัญชลีกร 
นนทโครต, 2549: 15) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า กระบวนการคิดแบบ
สืบเสาะนั้นเริ่มจากการรับรู้สิ่งต่างๆ  แล้วรวบรวมทดลอง จนเกิดมโนทัศน์  และจดจ ามโนทัศน์นั้นไว้ 
เพ่ือแก้ปัญหากับเหตุการณ์ต่อไป การคิดแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เด็กได้มีการหา
ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองการคิดแบบนี้เป็นการค้นหาสาเหตุหลายอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงใน
เรื่องนั้นๆ จึงต้องมีการทดลองการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ วีณา ประชากูล และประสาท 
เนืองเฉลิม (2553: 228) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยผู้สอนมี
บทบาทในการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้
หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง  แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการหรือวิธีการในการ
แก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
 ตามแนวคิดของ Eisenkraft ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ 7 ขั้น 
Eisenkraft (2003: 56-59, อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550: 25-27) มีเนื้อหาสาระดังนี้ 
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) ผู้สอนจะต้องท าหน้าที่ในการตั้งค าถาม 
เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก  ได้แสดงความรู้เดิม  ค าถามอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคม
ท้องถิ่น หรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน และเด็ก
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี ท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าเด็กแต่ละคนมีค วามรู้
พ้ืนฐาน เป็นอย่างไร ผู้สอนควรเติมเต็มสิ่งใดให้กับผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) ขั้นนี้เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือ
เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของผู้เรียนหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจ 
อาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เด็กเพ่ิง
เรียนรู้มาแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้สอนอาจให้ศึกษาจาก
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขัดแย้งกับสิ่งที่
ผู้เรียนเคยรู้มาก่อน ผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ผู้เรียนคิด โดยเสนอประเด็นที่ส าคัญขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควร
บังคับให้ผู้เรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ผู้สอนก าลังสนใจเป็นเรื่องที่ให้ผู้เรียนศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
 3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) เมื่อผู้เรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถาม
ที่สนใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูล ข้อสารสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธีเช่น สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรมภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้ได้
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ข้อมูลอย่างพอเพียง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ
ปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
 4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase) เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้เรียนก็จะน าข้อมูลเหล่านั้น
มาท าการวิเคราะห์ แปลผลสรุปผลและน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย สร้างแบบจ าลอง 
รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและ
อภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจน เพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะท าให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่นสนับสนุนสมมติฐาน แต่
ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
 5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase) ขั้นนี้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
ความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลอง หรือข้อมูลที่สรุปได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้มากแสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อยซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยง
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขึ้น  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียน
มีความรู้มากขึ้น และขยายกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม 
ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นนี้เป็นขั้นประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) ผู้สอนจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถน า ความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้
ได้ 
 จากการศึกษารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้รูปแบบต่างๆ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดของ Eisenkraft ที่ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ 
7 ขั้นตอนมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดชัดเจนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และมีข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการน าไปจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา
หน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมในเรื่องภูมิปัญญาไทย เพ่ือก่อให้เกิดค่านิยมตามจุดเน้นในเรื่องความเป็นไทย
และพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ 
  การเรียนรู้ด้วยตนเองมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่ง
มีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคน
เกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพมนุษยนิยม
ของ Maslow (1954) และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Carl Roger (1951) เป็นต้น ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่
ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ 
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ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนมี
ค่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ไว้ดังนี้ วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล 
(2540: 17) กล่าวว่าทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึงการแสดงออกของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยการก าหนดประเด็นค้นคว้า การคาดเดาผล การเลือกวิธีการในการค้นคว้าและด าเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผลการค้นคว้าที่ได้มาสอดคล้องกับ พจนา ทรัพย์สมาน 
(2549: 3) กล่าวว่าทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองการที่ผู้เรียนสร้างความรู้ของตนเองจากการคิด
และปฏิบัติตามล าดับขั้น เพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญ ความจ าเป็นของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผนก าหนด
ขอบเขตวิธีเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ 
ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงานการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่างๆ ตาม 
ความสนใจ 
 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึงการ
แสดงออกของผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมเติม จากการคิด 
ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และปฏิบัติด้วยตนเอง และเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าการศึกษาจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง โดยมีวิธีการ
ค้นคว้าหาความรู้จากการก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ การวางแผนในการสืบค้นความรู้ การด าเนินการ
สืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ การบันทึกจัดเก็บและ
สรุปผลจากการสืบค้นความรู้ โดยอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือบุคคลอ่ืน  
 จงจิตร เลิศวัฒนาพร (2551: 39-40)  ได้สรุปจากลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้
ดังกล่าวมาข้างต้น เป็นลักษณะที่มีความจ าเป็นจะต้องมีการฝึกฝนและปฏิบัติในการสืบค้นหาความรู้ 
ซึ่งมีเป็นข้ันตอนที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ 

1.1 การตั้งประเด็นค้นคว้า 
1.2 ก าหนดขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 
1.3 อธิบายประเด็นค้นคว้า 
1.4 แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 

 2. การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
2.1 สืบค้นความรู้เรื่องอะไร 
2.2 สืบค้นความรู้จากสื่ออะไร 
2.3 สืบค้นความรู้ที่ไหน 
2.4 สืบค้นความรู้อย่างไร 
2.5 เริ่มต้นเมื่อไร 

 3. การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจตามแผนหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 

4.1 จ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 
4.2 พิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 5. การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 
5.1 การอภิปรายผลการค้นคว้า 
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5.2 การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า 
5.3 การบันทึกจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นเอกสาร 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกน าเอาลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ ตามแบบของ 
จงจิตร เลิศวัฒนาพร (2551: 39-40) ได้ท าการวิเคราะห์ทักษะส าคัญในการแสวงหาความรู้ โดยพิจารณา
ทักษะการแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทักษะส าคัญที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือการแสวงหา
ความรู้แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านใหญ่ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการน าไปใช้วัดทักษะการแสวงหาความรู้ 
และสอดคล้องตามจุดเน้นของการแนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นของความสามารถในการแสวงหาความรู้ของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ นักเรียนมีความสามารถและทักษะการตั้งค าถามออกแบบวิธีการ
หาค าตอบหาแหล่งวิธีการหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป และเขียนรายงาน ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกน ามาใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาในการสืบค้นความรู้ 
 ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
 ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่ก าหนด 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
 ขั้นที่ 5 การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และรายงาน 
 โดยในกรอบวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้กับขั้นตอนของการ
แสวงหาความรู้ไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) คือขั้นที่ผู้สอนตรวจสอบความรู้เดิมของ
ผู้เรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเรื่องที่จะเรียนโดยใช้ค าถามประเมินความรู้เดิมของผู้เรียน และ
เป็นแนวทางให้ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) ขั้นนี้เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือ
เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของผู้เรียนหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจ 
อาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เด็กเพ่ิ ง
เรียนรู้มาแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่ผู้เรียน 
 ซึ่งขั้นที่ 1 คือขั้นตรวจสอบความรู้เดิมและขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจในกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้นี้จะก่อให้เกิดขั้นที่ 1 ของทักษะการแสวงหาความรู้คือ การก าหนดประเด็นปัญหาในการ
สืบค้นความรู้ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) เมื่อผู้เรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถาม
ที่สนใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูล ข้อสารสนเทศหรือปรากฏการณ์ ต่างๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธีเช่น สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรมภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้
ได้ข้อมูลอย่างพอเพียง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
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 ซึ่งในขั้นที่ 3 คือขั้นส ารวจค้นหาในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้นี้  จะก่อให้เกิดทักษะ
การแสวงหาความรู้ในขั้นที่ 2 คือการวางแผนในการสืบค้นความรู้ จากการที่นักเรียนก าหนดวางแผน
ในการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ตนเองต้องการและน าข้อมูลที่ได้มาและขั้นที่ 
3 คือการด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจหรือแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย (Explanation phase) เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้วผู้เรียนก็จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผลสรุปผลและน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็น
แนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลองอภิปรายเพื่อสร้างค าอธิบายด้วย
ตนเองอภิปรายเพ่ือสร้างค าอธิบายด้วยตนเองผู้สอนเชื่อมโยงสู่ความรู้ที่ยอมรับหรือถูกต้อง ขั้นนี้จะท าให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐาน แต่
ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้ ช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้อง
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase) ขั้นนี้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
ความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลอง หรือข้อมูลที่สรุปได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่างๆ ในขั้นนี้คือการที่ผู้เรียนน าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม  
 ซึ่งในขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้จะ
ก่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ในขั้นที่ 4 คือขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นนี้เป็นขั้นประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่
ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆโดยในขั้นนี้ผู้สอนจะใช้การประเมินด้วยเครื่องมือที่
ผู้สอนสร้างขึ้น 
  ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) ผู้สอนจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถน า ความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ 
 ซึ่งในขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลและขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
จะก่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ในขั้นที่ 5 คือการสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และรายงานจาก
การศึกษาแนวคิดและหลักการ ขั้นตอนการสอนที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้แสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับทักษะการแสวงหา 

 ความรู้ไว้ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาในการ

สืบค้นความรู้  - การทบทวนความรู้เดิมด้วยการตั้งค าถาม 
2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement  phase) ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาในการ

สืบค้นความรู้  - กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับทักษะการแสวงหา 
 ความรู้ไว้ดังนี้  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 

ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจ 
หรือแนวทางที่ก าหนดไว้ 

 - ขั้นวางแผน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase) ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น
ความรู้  - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase) 
 - น าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นที่ 5 การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้
และรายงาน  - ประเมินผลการเรียนรู้ 

7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) 
 - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

  
 จากการศึกษาแนวคิดหลักการต่างๆ ของนักวิชาการและขั้นตอนดังกล่าวแล้ว  ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

1. ผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 
    
2. ทักษะการแสวงหาความรู้ 
   2.1 การก าหนดประเด็นปัญหาใน 
        การสืบค้นความรู้ 
   2.2 การวางแผนในการสืบค้น 
        ความรู้ 
   2.3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ 
         สืบค้นความรู้ 
   2.5 การสรุปจากการสืบค้นความรู้ 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ   
    การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
    ความรู้ 
 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี 7 ขั้น ดังนี้ 
1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase)  
  - การทบทวนความรู้เดิมด้วยการตั้งค าถาม 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) 
  - กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) 
  - ขั้นวางแผน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase) 
  - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase) 
  - น าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) 
  - ประเมินผลการเรียนรู้ 

7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) 
  - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
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ค าถามการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู้  เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันหรือไม่  
 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้มีพัฒนาการสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้าน
แหลมวิทยา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 110 คน
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียน
บ้านแหลมวิทยา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
38 คน ที่ได้มาซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้ห้องเรียน 
เป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก 
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 2. ตัวแปรที่วิจัย 
 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 
2.2.2 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาในวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้การจัดการ
แบบสืบเสาะหาความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย ใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 
คาบเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning หรือ IBL) หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
แสวงหาความรู้   โดยครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมสภาพการณ์และกิจกรรมให้เอ้ือต่อ
กระบวนการที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับ การถามค าถาม 
การส ารวจตรวจสอบจากเอกสารและแหล่งความรู้อ่ืนๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การทดสอบ
ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือเป็นการยืนยันความรู้ที่ได้ค้นพบมาแล้ว การใช้เครื่องมือในการรวบรวม การ
วิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงานการอธิบาย และการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงานที่ได้ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี 7 ขั้นตอน 
1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) 3) ขั้น
ส ารวจค้นหา (Exploration phase) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation phase) 5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration 
phase) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) และ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) 
 2. ผลการเรียนรู ้หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบเรื่องขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบปรนัยที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน  
 3. ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา ซึ่งภูมิปัญญาไทยในการวิจัยครั้งนี้เป็นภูมิปัญญาไทยของ
จังหวัดเพชรบุรีซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบุรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี 
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 4. ทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การแสดงออกของผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมเติมจากการคิดศึกษาทดลองค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเอง
และเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ท าการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนตาม
ความสนใจหรือความต้องการของตนเองโดยอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือบุคคล
อ่ืนโดยวัดได้จากแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีดังนี้ 
 4.1 การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ หมายถึง การตั้งประเด็นค้นคว้าก าหนดขอบเขต
ของประเด็นค้นคว้าอธิบายประเด็นค้นคว้าและการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 
 4.2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้  หมายถึง การก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะสืบค้นความรู้
เรื่องอะไรจากสื่ออะไรสืบค้นความรู้ที่ไหนสืบค้นความรู้อย่างไรและเริ่มต้นเมื่อไร 
 4.3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ หมายถึง การด าเนินการสืบค้นความรู้
ที่สนใจตามแผนหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ หมายถึง การจ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับ
ข้อมูลและพิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 4.5 การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ หมายถึง การอภิปรายผล
การค้นคว้า การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า และการบันทึกจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นเอกสาร 
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้สูงขึ้นและเป็นระบบ 
 3. ครูสามารถน าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะไปใช้ในสาระอ่ืนเพ่ือพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ให้ดีขึ้นต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร 
 1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 1.3 ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพ่ิมเติม 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.3 หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2.5 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.6 หลักการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.7 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 2.8 บทบาทของครูและนักเรียน 
 2.9 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ 
 3.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3.2 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ 
 3.3 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ 
 3.4 แนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 3.5 แนวทางการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแสวงหาความรู้ 
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1. เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร 
 1.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
  1.1.1 วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเป็นผู้มี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม ส่งเสริมงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มีแนวคิดคามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  1.1.2 พันธกิจของโรงเรียน 
  1.1.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   มีค่านิยมที่พึงประสงค์ด ารง
ความเป็นไทย มีสุขภาพนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  1.1.2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี 
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  1.1.2.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ 
  1.1.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1.2.5 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1.3 เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
  1.1.3.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ด ารงความเป็นไทย
มีสุขภาพนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  1.1.3.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ
ในการสื่อสารสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเต็มศักยภาพ 
  1.1.3.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
  1.1.3.4 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สังคม 
  1.1.3.5 ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เต็มศักยภาพ 
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 1.2 โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่ 2 โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2     ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หน่วยกิต/ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11  (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11  (440) 

ท 22101 ภาษาไทย  3 1.5  (60) ท 22102 ภาษาไทย  4 1.5  (60) 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5  (60) ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5  (60) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5  (60) ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5  (60) 
ส 22101 สังคมศึกษา  3 1.5  (40) ส 22103 สังคมศึกษา  4 1.5  (40) 
ส 22102 ประวัติศาสตร ์3 0.5  (20) ส 22104 ประวัติศาสตร ์4 0.5  (20) 
พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5  (20) พ 22102 สุขศึกษา 4 0.5  (20) 
พ 22103 พละศึกษา 3 0.5  (20) พ 22104 พละศึกษา 4 0.5  (20) 
ศ 22101 ศิลปะ 3    1.0  (40) ศ 22102 ศิลปะ 4  1.0  (40) 
ง 22101 งานเกษตร 1.0  (40) ง 22102 เทคโนโลย ี 1.0  (40) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5  (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5  (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  (100) 
ส 20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5  (20) ส 20234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

เลือก 2 รายวิชา 
วิชาละ1.0  

(40) 

ง 22201 ตารางการท างาน เลือก 2 รายวิชา 
วิชาละ 1.0 

(40) 

ง 22202 โปรแกรมน าเสนอ 
ท 22201 เสริมทักษะภาษาไทย  ท 22202 หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ค 22201 คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3 ค 22202 คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 4 
ว 22201 โครงงาน 1 ว 22202 โครงงาน 2 
พ 22201 ฟุตซอล พ 22202 ตะกร้อ 
ศ 22201 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3 ศ 22202 ดนตรีไทยปฏิบัติ 4 
ศ 22203 ดนตรีสากลปฏิบตัิ  3 ศ 22204 ดนตรีสากลปฏิบตัิ 4 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 
ง 22203 ช่างไฟฟ้า ง 22204  ช่างไฟฟ้าในอาคาร 
ง 22205 งานประดิษฐ์จากวัสดุทอ้งถิ่น
และวัสดุเหลือใช้  

ง 22206 งานประดิษฐ์จากผ้าในท้องถิ่น
และเศษผ้าเหลือใช้ 

ง 22207 ขนมไทย ง 22208 การผลิตเครื่องดื่ม 
ง 22209 การปลูกไม้ดอกไม้ประดบั ง 22211 การปลูกพืชสมุนไพร 
ง 22210 การท าไม้ดัดและไม้แคระ ง 22212 การปลูกไม้ผลประเภทล้มลุก 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5  (100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
* กิจกรรมแนะแนว 20 * กิจกรรมแนะแนว 20 
* กิจกรรมนักเรียน  * กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
- ชมรม  ชุมนุม 10 - ชมรม  ชุมนุม 10 
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
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 1.3 ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 4  
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส 20234 หน้าที่พลเมือง 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 20 ชั่วโมง                จ านวน 0.5  หน่วยกิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร
พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุน คือ
ก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 โดยใช้กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการ แกปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการ
สร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่
รว่มกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 ผลการเรียนรู  
 1. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนยีม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย 
 2. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 3. ประยุกต์และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 1.4 โครงสร้างรายวิชา หน้าที่พลเมือง  
ตารางที่ 3  โครงสร้างรายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง 4 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา  น้ าหนัก

คะแนน 
1 ภูมิปัญญาไทย 1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์

และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย 
 

สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องการตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเสริมสร้างความเป็นไทย 

12 45 
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ตารางที่ 3  โครงสร้างรายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง 4 (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา  น้ าหนัก

คะแนน 
  4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย

ในตนเอง 
   

 รักขาติยึดม่ัน
ในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบัน 
พระมหา- 
กษัตริย ์

2. เป็นแบบอย่าง   และ
แนะน าผู้อื่นให้มีความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
3. ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาทหลักการ
ทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และ
แนะน าผู้อื่นในการแสดงออกถึง
ความรักชาติยึดมั่นในศาสนา 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พร้อมทั้งเผยแพร่พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  อดทน เปน็การ
สร้างความมั่นคงให้กับชาติ 

8 35 

รวมระหว่างภาค 80 
ปลายภาค 20 

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100 
 
ตารางที่ 4 สาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง 4 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา  
(คาบเรียน) 

1 ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่า อนุรักษ์  และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ของ
จังหวัดเพชรบุรี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี             
ของจังหวัดเพชรบุรี 

4 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์  และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบุรี 

4 

เห็นคุณค่า อนุรักษ์  และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี 

4 

2 รักขาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา    และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้ 
มีความรักชาติ    ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ความรักชาติ     ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
3 

ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม-
ราโชวาท หลักการทรงงาน  

พระบรมราโชวาท   และ
หลักการทรงงาน 

3 

ประยุกต์  และเผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปว่า การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทดลองสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ในรายวิชาเพ่ิมเติม ส 20234 หน้าที่พลเมือง 4 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทยโดยประกอบด้วยเนื้อหาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี โดยใช้เวลาทดลองทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 
 
2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) 
 การจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่า Inquiry ได้มีนักการศึกษาหลายท่านเรียกชื่อต่างๆ กันออกไป 
เช่น การสืบเสาะหาความรู้การสืบเสาะ การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น ส าหรับการ วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้ค าว่า “สืบเสาะหาความรู้” 
 2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based 
learning) เป็นวิธีสอนที่นักการศึกษา น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่เดิมนั้นรู้จักกันในชื่อว่า การสอน
แบบสืบสวนสอบสวน เริ่มครั้งแรกที่มลรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1957 อันเป็นระยะ
ที่สหรัฐอเมริกาก าลังตื่นตัว เนื่องจากรัสเซียมีความก้าวหน้าถึงขั้นส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศได้ส าเร็จ จึงได้มี
การปรับปรุงวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันอย่างกว้างขวาง และได้มีผู้ทดลองวิจัยเกี่ยวกับ
การสอนแบบสืบสวนสอบสวนกันตลอดมาการวิจัยที่ส าคัญ  ได้แก่ การวิจัยของ Suchman (1964: 1) 
ได้ตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสอน แบบสืบสวนสอบสวนที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์  โดยเน้นการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีให้นักเรียนตั้งค าถาม  เพ่ือให้นักเรียนค้นพบ หลักการ กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
ด้วยตนเอง 
  Joyce & Weil, (1996: 80-88) เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิดหลักของ Thelen 
2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู้  (inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้  
(knowledge) Thelen ได้อธิบายว่า สิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกหรือความต้องการ
ที่จะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือตัวปัญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลักษณะที่มีความหมายต่อ
ผู้เรียนและท้าทายเพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาค าตอบ นอกจากนั้นปัญหาที่
ชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด จะยิ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยู่ในสังคม ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในสังคม เพ่ือสนองความต้องการของตนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคม ความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือในกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่บุคคลต้อง
พยายามหาหนทางขจัดแก้ไขหรือจัดการท าความกระจ่างให้เป็นที่พอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้องส่วนในเรื่อง “ความรู้” นั้นThelenมีความเห็นว่า ความรู้เป็นเป้าหมายของกระบวนการสืบ
สอบทั้งหลาย ความรู้เป็นสิ่งที่ได้จากการน าประสบการณ์หรือความรู้เดิมมาใช้ในประสบการณ์ใหม่ 
ดังนั้น ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ค้นพบผ่านกระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ 
  ในปี พ.ศ.2513  วีรยุทธ วิเชียรโชติ  ได้ตั้งโครงการวิจัยการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนขึ้นในประเทศไทยโดยได้รับทุนมูลนิธิเอเชีย วิธีการสอนได้ดัดแปลงมาจากการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนของซัคแมนเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กไทย   ปี พ.ศ. 2515  รัฐบาลไทยได้จัดตั้งสถาบัน
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ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งน าวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมาใช้ จึงท าให้การสอนแบบนี้เป็น
ที่รู้จักและกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง (สุระ สนั่นเสียง, 2536: 38) 
 2.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning หรือ IBL) เป็นวิธีหนึ่งที่
เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ความจริงค าตอบของสาระต่างๆ ด้วยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ดังที่มีนักการศึกษาเรียกชื่อไว้แตกต่างกันดังนี้ การสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอน
แบบสืบสอบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ค าว่า 
“สืบเสาะหาความรู้” 
  กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ (2542: 93) กล่าวว่าการศึกษาหาความรู้เป็นวิธีการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สร้างนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนช่างคิดรู้จักซักถาม
และแก้ปัญหาการสืบสอบการสอบแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 56) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ หรือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย 
วิธีสืบเสาะหาความรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ทิศนา แขมมณี (2546: 37) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้ว่าเป็น
กระบวนการสอนที่ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยการ
น าเสนอตัวอย่างข้อมูลความคิดเหตุการณ์สถานการณ์ปรากฏการณ์ที่มีหลักการแนวคิดที่ต้องการสอน
ให้แก่ผู้เรียนแฝงอยู่ออกมาเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆต่อไป 
  กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ (2549: 156) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธี
สอนแบบสืบสอบว่า วิธีสอนแบบสืบสอบ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวกเป็นผู้กระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้าหาค าตอบ  
  วัชรา  เล่าเรียนดี (2555: 101)  การเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้ นเป็น
กระบวนการหรือวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องมีการสังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุป รวมทั้งการใช้ทักษะการถามค าถาม ต้ังค าถามเพ่ือสืบเสาะ และทักษะ
ในการแก้ปัญหาซึ่งทักษะต่างๆ ดังกล่าว ถ้ามีการฝึกใช้อย่างสม่ าเสมอผู้เรียนสามารถที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้หาความรู้” 
  Good (1973) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นเทคนิค
หรือกลวิธีอย่างหนึ่งในการจัดให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกระตุ้นให้
นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู้โดยการถามค าถาม และพยายามค้นหาค าตอบให้
พบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการท ากิจกรรม ซึ่ง
ปรากฏการณใ์หม่ๆ ที่นักเรียนเผชิญแต่ละครั้ง จะเป็นตัวกระตุ้นการคิดกับการสังเกตกับสิ่งที่สรุปพาดพิง
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อย่างชัดเจนประดิษฐ์ คิดค้น ตีความหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดการใช้วิธีการอย่าง
ชาญฉลาดสามารถทดสอบได้ และสรุปอย่างมีเหตุผล 
  Sun and Trowbridge (1973) สรุปลักษณะของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า 
เป็นการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง และเป็นการพัฒนาความสามารถด้าน
ต่างๆ ของนักเรียน เช่น ความสามารถทางวิธีการ ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องให้อิสระ
และให้ผู้เรียนมีโอกาสคิด และเป็นการเรียนที่เน้นการทดลองเพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเองและการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้จะก าหนดเวลาส าหรับการเรียนรู้ 
 จากแนวความคิดของนักการศึกษาหลายๆ ท่าน   สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ โดยครูมีหน้าที่
เพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมสภาพการณ์และกิจกรรมให้เอื้อต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิด
หาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ ประกอบกับกิจกรรมที่หลากหลาย   โดยผ่านการสังเกต การถามค าถาม 
การส ารวจตรวจสอบจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่นๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบการทดสอบ
ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือเป็นการยืนยันความรู้ที่ได้ค้นพบมาแล้วให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือ
ในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงานการอธิบายและการ
คาดคะเน การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเก่ียวกับผลงานที่ได้ 
 2.3 หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีหลักจิตวิทยาของการเรียนรู้ที่เป็น
พ้ืนฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  โดยมีนักวิชาการได้ระบุถึงไว้ดังนี้  
  สุวิล เขี้ยวแก้ว (2540: 64) ได้กล่าวถึง  หลักจิตวิทยาที่สนับสนุนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้มอยู่ 3 ประการ คือ 
  1. นักเรี่ยนจะเรียนได้อย่างดีขึ้น เมื่อได้ค้นหาความรู้นั้นโดยตรง  มากกว่าที่จะได้รับรู้
จากการฟังค าบรรยาย 
  2. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด  เมื่อมีสถาณการณ์แวดล้อมในการเรียนรู้ที่ช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ อยากทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครู
โดยตรงที่ต้องจัดกิจกรรม ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการค้นคว้า 
  3. การให้ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้ความคิดพิจารณาจะช่วยให้นักเรียนมีความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนขั้นสูงของสมอง 
  จากหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น 
สามารถสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ใช้ความคิดและปฏิบัติการด้วยตนเองให้เกิดการเรียนรู้การคิด
พิจารณาในสถานการณ์ เพ่ือสรุปเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองและพยายามให้นักเรียนแต่ละคนได้มี
โอกาสประสบความส าเร็จ  ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
ใช้ความคิดและปฏิบัติการด้วยตนเองให้เกิดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่เพ่ือสรุปเป็น
ความรู้ใหม่ 
 2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางอธิบายลักษณะ 
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ของการเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนส่วนหลักการน าไปประยุกต์ใช้นั้นก็
เพ่ือเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติทางการสอนที่ต้องสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีทฤษฎีการ
เรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2 ทฤษฎี ดังนี้ (ทศินา แขมมณี, 2551: 90-
106) 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน
ประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มนักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิด
ของการเรียนรู้แบบนี้คือ Slavin, David Johnson และ Roger Johnson เขากล่าวว่าในการจัดการเรียน
การสอนโดยทั่วไปมักมุ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับบทเรียนความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเป็นมิติที่ถูกละเลยหรือมองข้ามไป ทั้งทั้งที่มีผลการวิจัยชี้ชัดว่าความรู้สึก
ของนักเรียนต่อตนเองต่อโรงเรียนครูและเพ่ือนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้มาก  David Johnson และ 
Roger Johnson กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะการแข่งขันลักษณะคน
ต่างคนต่างเรียนและลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยเหลือ
กันในการเรียนรู้ คือแต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนของตนและในขณะเดียวก็ต้องช่วยให้สมาชิก
คนอ่ืนเรียนรู้ด้วย David Johnson และ Roger Johnson แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
มักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขันซึ่งอาจมีผลท าให้นักเรียนเคยชินต่อการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์
มากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามเขาแสดงความคิดเห็นว่าเราควรให้โอกาสนักเรียน
ได้เรียนรู้ทั้ง 3 ลักษณะแต่เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขันและรายบุคคล
อยู่แล้วเราจึงต้องจ าเป็นหันมาส่งเสริมเราควรให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 3 ลักษณะ  แต่เนื่องจาก
การศึกษาปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขันและรายบุคคลอยู่แล้ว   เราจึงต้องจ าเป็นหันมา
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี   รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ในการด ารงชีวิตองค์ประกอบของการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ได้มีความหมายเพียงว่ามีการจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มแล้ว
ให้งานและบอกเรียนให้ช่วยกันท างานเท่านั้นการเรียนรู้จักเป็นแบบร่วมมือได้ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 
 1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) โดยทุกคนต้องสนับว่าทุกคน
ส าคัญความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับทุกคนโดยทุกคนต้องรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกันต้องช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนการจัดกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนพ่ึงพาและ
ช่วยเหลือกันท าได้หลายแนวทางเช่น การท าให้นักเรียนมีเป้าหมายเดียวกันหรือให้นักเ รียนก าหนด
เป้าหมายในการท างาน การเรียนรู้ร่วมกัน การให้รางวัลผลงานของกลุ่มการให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้ร่วมกัน งานมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน 
 2. การศึกษาการเลี้ยงใกล้ชิด (Face-to-Face Promotive Interaction) การที่ให้กลุ่ม
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกจะห่วงใย ไว้วางใจ 
ส่งเสริมและช่วยเหลือกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) ทุก
คน มีหน้าที่ดังนั้นในกลุ่มต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม  
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การจัดกลุ่มให้มีผู้สังเกตการณ์ การให้โรงเรียนสอนกันและกัน 
 4. การใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย(inter-
personal and small group)  การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จต้องอาศัยทักษะหลาย
ประการได้แก่ ทักษะทางสังคม ทักษะปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสารและ
ทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งการเคารพการยอมรับและไว้วางใจกันและกัน 
 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing)   การวิเคราะห์ครอบคลุมการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การ
เรียนรู้อาจท าได้โดยครูนักเรียนหรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่
ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจท างาน  เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับและช่วยฝึกทักษะการรู้คิด คือสามารถ
ที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมที่ตนของต้นที่ได้ท าไป 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงทฤษฎี   
 1. การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation)   รูปแบบการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนนี้เน้นการสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
สอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มนี้เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญของทักษะการคิด
ระดับสูงเช่น การวิเคราะห์และการประเมินผล นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ  โดยใช้การสืบค้นแบบ
ร่วมมือกันเพ่ืออภิปรายเป็นกลุ่ม รวมทั้งวางแผนเพื่อผลิตโครงการของกลุ่ม 
 2. เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw) Elliot Aronson ได้เสนอเทคนิคการต่อบทเรียน
ซึ่งการเรียนแบบนี้บางทีเรียกว่า การเรียนแบบต่อชิ้นส่วนหรือการศึกษาเฉพาะส่วน การเรียนการสอน
เทคนิคการต่อบทเรียน มีลักษณะการเรียนรู้อย่างนี้  การต่อบทเรียนซึ่งการเรียนแบบนี้บางทีเรียกว่า
การเรียนแบบต่อชิ้นส่วนหรือการศึกษาเฉพาะส่วนการเรียบการสอนเทคนิคการตอบโจทย์เรียนมีลักษณะ
การเรียนรู้อย่างนี้ทุกกลุ่ม จะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน โดยครูให้เนื้อหา 1 เรื่อง  ส าหรับ 
1 กลุ่ม และแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อยเท่าจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพ่ือให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษา
เฉพาะในหัวข้อนั้นคนละ 1 หัวข้อ โดยนักเรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนได้รับ
มอบหมายสมาชิกที่อยู่ต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันจะร่วมมือการศึกษาเกี่ยวกับเรียกว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) จากนั้นน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อของตนเองไปเสนอแก่สมาชิกในกลุ่ม 
เพ่ือให้เพ่ือนในกลุ่มได้รู้เนื้อหาครบทุกหัวข้อหลังจากบทเรียนแล้วมีการทดสอบรายบุคคลตามเนื้อหา
ทุกข้อและน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 
 3. การเรียนแบบทีม Team Interview โดย Spencer Kagan (1992) ได้เสนอการสอน
ตามรูปแบบการเรียนแบบ Team Interview ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีวิธีการที่น่าสนใจ เพราะ
เป็นการฝึกทักษะการเรียนและทักษะทางสังคมแก่นักเรียน ฝึกการยอมรับซึ่งกันและกันและการมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ฝึกค้นหาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการ
ตั้งค าถาม  การสัมภาษณ์เพ่ือสืบค้นข้อมูลจากตัวบุคคล  รวมทั้งได้มีโอกาสฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้อย่างครบถ้วนการเรียนแบบ Team Interview มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ ครูก าหนดเรื่องที่จะ
ให้นักเรียนศึกษากันในกลุ่มซึ่งจ านวนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มจะขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะให้นักเรียนศึกษา 
โดยนักเรียนจะเลือกศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อน ครูจากนั้นจึงให้เพ่ือนมาสัมภาษณ์ตนและมีการสรุป
ความรู้ทั้งหมดซึ่งทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนในเรื่องที่ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ 
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 4. Think-Pair-Share   โดย Spencer Kagan (1992) ได้เสนอการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ Think-Pair-Share ที่มีการรวมโครงสร้างของทั้ง 3 ขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือการเรียน
ตามรูปแบบ Think-Pair-Share มีลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 จะเป็นขั้นตอนที่นักเรียน
รายบุคคลคิดเงียบๆ เกี่ยวกับค าถามของครูในขั้นตอนที่ 2 จะมีการจับคู่กันคิดซึ่งมีการดูแลช่วยเหลือ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในขั้นที่ 3 นักเรียนคู่นั้นจะมีการตอบสนองความคิด
ของคูต่นเองไปยังคู่ของอ่ืนๆและสมาชิกทั้งกลุ่ม 
 5. การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ  3 By 3 By 3 โดย Jacob and Other (1996) ได้เสนอ
การเรียนการสอนตามรูปแบบ 3 By 3 By 3 ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่คล้ายกับรูปแบบทีม interview ที่
ไหนระหว่างการสอน ต้องให้นักเรียนได้ตั้งค าถามจากสิ่งที่เรียนเหมือนกันแต่รูปแบบ 3 By 3 By 3 นั้น
จะเน้นให้นักเรียนตั้งค าถามที่สร้างสรรค์มากกว่าคือนอกเหนือจากสิ่งที่เรียนก าลังเรียนอยู่ขณะนั้นการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ 3 By 3 By 3 มีลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ ก าหนดให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนที่นั่งข้างๆ 
เข้ากลุ่มกันกลุ่มละ 3 คน นักเรียนแต่ละกลุ่มต่างคนต่างตั้งค าถามจากสิ่งที่ได้ฟังจากครูอธิบายไปน า
ค าถามของแต่ละคนมาร่วมพิจารณาหาค าตอบครูสรุปค าถามของนักเรียนมาร่วมกันพิจารณาหา
ค าตอบค าถามบางข้อที่นักเรียนช่วยกันหาค าตอบไม่ได้ครูจะหยิบยกมาอธิบายชี้แจงกับนักเรียนทั้งชั้น
เรียนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน  
 ครูสามารถน าหลักของการเรียนรู้แบบร่วมมือไปจัดการเรียนการสอนของตนได้  โดย
การพยายามจัดกลุ่มการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบครบ 5 ประการ และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ช่วยให้
องค์ประกอบทั้ง 5 สัมฤทธิ์ผล  โดยทั่วไปกลางวันแผนบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน
ความรู้ทักษะต่างๆ ก าหนดขนาดของกลุ่มให้มีขนาดเล็ก 3 ถึง 6 คนโดยกลุ่มขนาด 4 คน เป็นขนาดที่
เหมาะสมที่สุดและก าหนดบทบาทของสมาชิก เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันครูควรมอบหมายบทบาท
หน้าที่ซึ่งบทบาทหน้าที่นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยต้องจัดให้
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยและเพ่ือคุณกันนอกจากนั้น ต้อง
ค านึงถึงการจัดสถานที่ที่เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีการจัดสาระวัสดุหรือ
งานที่จะให้นักเรียนท า 
 2. ด้านการสอนครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันดังนี้   อธิบายจุดมุ่งหมาย
เหตุผลในการด าเนินการรายละเอียดของงานของขั้นตอนการท างาน  และอธิบายเกณฑ์การประเมินผล
นักเรียนต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าความส าเร็จของงานอยู่ที่ไหนงานที่คาดหวังมีลักษณะอย่างไร 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความส าเร็จของงานนอกจากนั้นครูยังต้องอธิบายความส าคัญและวิธีการของการ
พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกัน  ครูอธิบายกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาบทบาทหน้าที่และบทระบบการให้รางวัล
หรือประโยชน์ที่กลุ่มจะได้รับในการร่วมมือกันเรียนรู้ 
 3. ด้านการควบคุมก ากับ  และการช่วยเหลือกลุ่มครูต้องดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการ
ปรึกษา หารือกันอย่างใกล้ชิด สังเกตการณ์การท างานร่วมกันของกลุ่มให้ข้อมูลป้อนกลับให้แรงเสริม
เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานและการท างานคู่ให้กรงส าหรับ
ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้แสดงรู้แบบร่วมมือ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้มีความชัดเจนมากขึ้น  ด้านการ
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ประเมินผลและการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยประเมินนักเรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
และควรให้นักเรียนร่วมในการประเมิน 
 4. ด้านการประเมินผลและการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้โดยประเมินนักเรียนทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพและควรให้นักเรียนร่วมในการประเมิน และครูควรให้นักเรียนวิเคราะห์
กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ที่จะปรับปรุงส่วน 
บกพร่องของกลุ่ม 
 2. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget  และของ Vygotsky เป็นหลักฐานที่
ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยอธิบายว่าพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมี
การปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูล หรือประสบการณ์
ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมหรือโครงสร้างปัญญาที่มีอยู่เดิมหากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิด
ภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium)  
โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา  Jonassen กล่าวย้ าว่าทฤษฎีการสร้างความรู้  จะให้
ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ จะ
ให้ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ 
รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ เขาเชื่อว่า
คนทุกคนมีโลกของตนเองซึ่งเป็นโรคที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตนเอง  รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญา
และความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆเขาเชื่อว่าคนทุกคนมีโลกของตนเองซึ่ง
เป็นโรคที่สร้างขึ้นด้วยความคิดของตนเอง และคงไม่มีใครกล่าวได้ว่าโลกไหนจะเป็นจริงไปกว่ากัน
เพราะโรคของใครก็คงเป็นจริงส าหรับคนนั้นดังนั้น   โรคนี้จึงไม่มีความจริงเดียวที่จริงที่สุดทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มนี้โรคนี้  จึงไม่มีความจริงเดียวที่จริงที่สุดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ ถือว่าสมองเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่สุดที่เราสามารถใช้ในการแปลความหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวและเป็นเรื่องเฉพาะตัว
เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ ประสบการณ์ความเชื่อความต้องการ
ความสนใจและภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน สรุปได้ว่าการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เป็นกระบวนการในการ “acting on” ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือเป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต้องจักกระท ากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับรู้ข้อมูล และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จักเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วยการสร้างความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป 
 การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถท าให้ได้หลายประการ
ดังนี้  
 1. ผลของการเรียนรู้จากที่สดีการสร้างความรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้
และการตระหนักรู้ในกระบวนการนั้น  เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติจริงคู่จะต้องเป็น
ตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนนักเรียนจะต้องฝึกฝนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 2. เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้นักเรียนได้รับสาระความรู้ที่ 
แน่นอนตายตัวไปสู่การสาธิตกระบวนการการแปล และการสร้างความหมายที่หลากหลายการเรียนรู้ 
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ทักษะต่างๆจะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงข้ันท าได้และแก้ปัญหาจริงได้ 
 3. การเรียนการสอนนักเรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัวนักเรียน จะต้อง
เป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ  และจะต้องสร้างความหมายให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง 
โดยการให้นักเรียนอยู่ในบริบทจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะต้องออกไปยังสถานที่จริงเสมอไป
แต่อาจจะเป็นกิจกรรม ที่เรียกว่า “physical knowledge  activity” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นของจริงและมีความสอดคล้องกับ
ความสนใจของนักเรียน  โดยนักเรียนสามารถจัดกระท าศึกษาส ารวจวิเคราะห์ทดลองลองผิดลองถูก
กับสิ่งนั้นนั้น  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของหรือข้อมูล
ต่างๆ  ที่เป็นของจริงและมีความสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน  โดยนักเรียนสามารถจัดกระท า
ศึกษาส ารวจวิเคราะห์ทดลองลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นนั้น จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจดังนั้นความ
เข้าใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น  จากกระบวนการคิดการจัดกระท ากับข้อมูลนิสัยเกิดขึ้นง่ายๆ  จากการได้รับ
ข้อมูลหรือมีข้อมูลเพียงเท่านั้น 
 4. การจัดการเรียนการสอนครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรมให้
เกิดข้ึนกล่าว คือ นักเรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทาง
สังคมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างความรู้   เพราะล าพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ครู
จัดให้นักเรียนแสวงหามาเพ่ือการเรียนรู้ไม่เป็นการเพียงพอปฏิสัมพันธ์ทางศึกษา ตั้งสังคมการร่วมมือ
การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับการเรียนนักเรียนเป็นบุคคลและ
บุคคลอื่น จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนกว้างขึ้นซับซ้อนขึ้น 
 5. การเรียนการสอนนักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่   โดยนักเรียนจะน า
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น นักเรียนจะเป็นผู้เลือกสิ่งที่ต้องการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบ
เอง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองตกลงกันเองเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเลือก
ผู้ร่วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกัน 
 6. การเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือจากการ
ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้เปลี่ยนไปเป็นการให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือ
นักเรียนในการเรียนรู้ คือการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนจาก “instruction” เป็น “Construction” 
คือเปลี่ยนจากการให้ความรู้ไปเป็นการให้นักเรียนสร้างความรู้บทบาทของครู คือจะต้องท าหน้าที่ช่วย
สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่นักเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน
ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมการพัฒนาของนักเรียนให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการ 
ด้านสังคมแก่นักเรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
นอกจากนั้นครูยังต้องมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสร้างสัมพันธ์กับนักเรียนด้วย 
 7. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน   เนื่องจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของบุคคล ผลการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะที่หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็นกลุ่ม “goal free 
evaluation” ซึ่งหมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคลหรือ
อาจใช้วิธีการที่เรียกว่า “socially negotiated” และการประเมินควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งอาจ
เป็นการประเมินจากเพ่ือน แฟ้มสะสมผลงานรวมทั้งการประเมินตนเองด้วย นอกจากนั้นการวัดผล
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จ าเป็นต้องอาศัยบริบทจริงที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยบริบทกิจกรรม
และงานที่เป็นจริงการวัดผล จะต้องใช้กิจกรรมหรืองานในบริบทจริงด้วย ซึ่งในกรณีที่จ าเป็นต้องจ าลอง
ของจริงมาก็สามารถท าได้ไปเกณฑ์ที่ใช้ควรเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในโลกของความเป็นจริงด้วย 
 สรุปทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนครั้งนี้ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)
เป็นกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เน้นให้นักเรียนช่วยกันในการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ให้
นักเรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการเรียนรู้มีการปรึกษากันอย่างใกล้ชิด  และทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะตน และ
เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูลทั้งหลายที่รับเข้ามาซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง
สองทฤษฎีนี้ จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในขั้นตอนต่างๆ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ไว้ดังนี้ 
  วีรยุทธวิเชียรโชติ (2521: 143)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ 
  1. สามารถสังเกตและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้วยประสาททั้งห้าอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
  2. สามารถอธิบายสาเหตุแห่งปัญหาในรูปของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นสายโซ่ 
  3. สามารถตั้งสมมติฐานเชิงทานายจากทฤษฏีและสมมติฐานทั่วไปและสามารถออกแบบ
เพ่ือทดสอบสมมติฐานเชิงทานายนั้นได้ด้วยการทดลอง 
  4. สามารถนาหลักการและกฎเกณฑ์ที่เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์ 
  ประนอม เดชชัย (2531: 193)   ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนไว้ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพในการสืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยขบวนการ  ซึ่งรวมเอา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอดค่านิยมและการคิดอย่างมีเหตุผลในการน าไปใช้ตอบและ
แก้ปัญหาได ้
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้และรวบรวมข้อมูลต่างๆ   มาประกอบการ
พิจารณาเพือ่เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละครั้ง 
  3. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนให้สามารถรวบรวมกฎเกณฑ์และใช้เครื่องมือใน
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินชีวิตโดยสามารถภาพคะแนนผลที่เกิดข้ึนจากแนวทางเลือกแต่ละทาง เพ่ือให้เกิดความผิดพลาด 
น้อยที่สุด 
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  5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและยอมรับความคิดเห็นของตนเองด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้รู้จักตรวจสอบการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเองและรู้จักท าความเข้าใจถึงค่านิยมของ
ตนเองตลอดจนรู้จักคิดถึงการกระท าของตนเองและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน 
  6. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคนิคของการศึกษาหาความรู้ในการสังเกตอย่างเป็นระบบ
รู้จักสัมภาษณ์อย่างมีแบบแผน รู้จักอ่านข้อความและตีความหมายได้ 
  7. พัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ถึงการตั้งค าถามรู้จักการถามค าถามเพ่ือให้เกิด
การจัดกระจ่างและขจัดข้อสงสัยและแสวงหาค าตอบจากปัญหานั้นได้ 
  สุพิน บุญชูวงศ์ (2538: 58) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
ดังนี้ 
  1. กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักท าการสืบสวนสอบสวนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 
  2. ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล 
  3. ฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  วิธีสอนแบบสืบสอบเป็นวิธีการที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในปัจจุบันที่เน้นทั้งความรู้และกระบวนการหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองจากแนวความคิดของ
นักการศึกษาหลายๆท่าน สรุปได้ว่า เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนแบสอบเสาะหาความรู้ 
หมายถึงการวางจุดหมายที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การค้นหาความรู้ การ
แก้ปัญหาตามแนวทาง ขั้นตอนแบบสืบสวนสอบสวนตามหลักการ วิธีการ จนเกิดองค์ความรู้ในด้าน
ความคิดจากการสอบเสาะหาความรู้ โดยใช้ค าถามน าสู่ค าตอบที่ต้องการ เป็นการวิเคราะห์ปัญหามา
จากสาเหตุ จนกระทั่งแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปได้อย่างมีเหตุผล และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
  วัชรา เล่าเรียนดี (2556: 106) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นวิธีจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ความจริงต่างๆ  ด้วยตนเองเป็น
รายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญมากที่สุดของการสืบเสาะหาความรู้ก็คือ   ค าถาม
จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เนื่องจากมี
ค าถามหลายประเภทหลายระดับค าถามส าหรับการสืบสอบหาความรู้  จึงต้องเป็นค าถามที่น าไปสู่การ
ใคร่รู้และการสืบเสาะหาค าตอบ  ดังนั้นการเตรียมค าถามของครูล่วงหน้าจึงจ าเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้
ครูจะต้องฝึกให้ผู้เรียนถามค าถามเพ่ือการสืบค้นหาความรู้และค าตอบที่หลากหลายและมีความหมาย
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ความรู้ที่ได้รับอาจจะได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  จากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งความรู้จริงจากการสัมภาษณ์ผู้รู้จากการทดลองหรือ
การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงก็ได้  จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริม
ความรู้วิธีการเรียนรู้ทักษะการคิดอภิการอภิปรายและการน าเสนอผลงานหรือชิ้นงาน 
 จากจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ได้กล่าวในข้างต้น สรุปได้
ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นวิธีจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่เน้นการ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสืบค้นความรู้ความจริงต่างๆ  ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มซึ่ง
องค์ประกอบที่ส าคัญมากที่สุดของการสืบเสาะหาความรู้ก็คือ  ค าถามจะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ให้ 
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ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 2.6 หลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้ 
 กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ (2549: 156) วิธีสอนแบบสืบสอบเป็นวิธีการที่ให้นักเรียน
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก
เพ่ือสอดคล้องกบัการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นทั้งความรู้และกระบวนการหาความรู้ดว้ยตัวนักเรยีน 
 วัชรา  เล่าเรียนดี (2555: 101) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการถามค าถามนักเรียนและให้นักเรียนถามค าถามมากกว่า
การเรียนรู้จากที่ครูสอน บางครั้งอาจเรียกวิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่าวิธีสร้างองค์ความรู้
(Constructivist approach) ซึ่งหมายความว่ามีวิธีหลายวิธีที่จะสร้างความหมายจากความรู้ต่างๆ ที่มี
อยู่และขณะเดียวกันการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (how to learn) เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการสืบเสาะหา
ความรู้ มากกว่าการน าเสนอข้อมูลความรู้โดยตรงจากครู  แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ทั้งหมดไม่ใช่วิธีการสร้างองค์ความรู้หรือวิธีสร้างองค์ความรู้ทั้งหมดคือ วิธีสืบเสาะหาความรู้ 
เพียงแต่ทั้งสองแนวคิดต่างก็มาจากปรัชญาพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน 
 จากหลักการข้างต้น สรุปได้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูเ้น้นการฝึก
ให้นักเรียนคิด ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจะต้องใช้วิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยก่อนโดยการ
ถามให้คิด ถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูล หรือเสนอปัญหาแก่นักเรียนแล้วนักเรียนเป็นผู้ใช้ความคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนเอง 
 2.7 ขั้นตอนจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายตาม
แนวคิดของนักการศึกษาต่างๆ แต่โดยทั่วไปการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 
  ผดุงยศ ดวงมาลา (2530: 124-125)  ได้แบ่งขั้นตอนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ไว้ดังนี้ 
  1. ขั้นน าเข้าสู่ปัญหาและตั้งสมมติฐาน (Orientation and Hypothesis)  ปัญหา คือ 
สิ่งที่จะต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ค าตอบ เป็นหน้าที่ ของผู้สอนที่จะต้องจัดสถานการณ์ กิจกรรม หรือเงื่อนไข
ทีท่ าให้เกิดปัญหาข้อข้องใจ (Conceptual Conflicts) ขึ้นในตัวผู้เรียน ซึ่งจะเป็นขั้นน าให้ผู้เรียนได้สืบเสาะ
ต่อไปว่าอะไรคือที่มาของปัญหา หรือปัญหานั้นจะอธิบายได้อย่างไร ในขั้นนี้ต้องให้ผู้เรียนคิด พิจารณา
หรือใช้ทักษะการสังเกตพิจารณาสภาพของปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตั้งสมมติฐาน เพ่ือคาดคะเนค าตอบ
ของปัญหาในเบื้องต้น 
  2. ขั้นส ารวจ ค้นคว้า หรือขั้นปฏิบัติการ (Exploration)    เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้อง
ค้นหาเหตุผลของข้อมูล เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งนักเรียนอาจต้องใช้วิธีการหลายๆ วิธีรวมทั้ง
สอบถามจากผู้สอนด้วย ครูต้องไม่ตอบปัญหาโดยการบอกหรือบรรยายให้ฟัง หากจ าเป็นจะต้องตอบ
ปัญหาโดยไม่มีทางเลี่ยงให้ใช้วิธีทดลอง  ให้ดู หรือใช้วิธีรุกค าถาม เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของ
ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
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  3. ขั้นการอภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) เมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากการส ารวจ ค้นคว้า หรือปฏิบัติการได้แล้ว ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายถึงผลที่ได้เพ่ือโยง
ไปสู่สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใดหากสมมติฐานนั้นเป็นจริงก็ให้สรุปเป็นหลักการต่อไป 
  4. ขั้นน าไปใช้ (Application)  เมื่อสรุปมโนมติ หรือหลักการต่างๆ ได้แล้ว ผู้สอนจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดว่าสิ่งที่สืบเสาะได้นั้นจะน าไปใช้ได้อย่างไร หรือจะน าไปผสมผสานกับความรู้
อ่ืนๆ ที่ได้เรียนมาแล้วให้เป็นโครงสร้างของความรู้ใหม่ได้อย่างไรจากขั้นตอนของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้สรุปได้ว่าประกอบด้วยขั้นน าเข้าสู่ปัญหาและตั้งสมมติฐาน ขั้นส ารวจ ค้นคว้า หรือขั้น
ปฏิบัติการ ขั้นการอภิปรายและสรุปผลและขั้นน าไปใช้  ในปี ค.ศ. 1992 นักการศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological Science Curriculum Study) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือเรียกว่า 5E รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน Inquiry Cycle หรือ 5Es ได้แก่ Engage Explore Explain Elaborate และ 
Evaluate รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน Inquiry 
Cycle หรือ 5Es เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการฝึก
น าเสนอ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ โดยมีครูเป็นผู้ก ากับ ควบคุม ด าเนินการให้
ค าปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด  อยากรู้อยากเห็น และ
สืบเสาะหาความรู้จากการถามค าถาม และพยายามค้นหาค าตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือรวมทั้งครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เรียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ ขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement)   ขั้นนี้มีลักษณะของการแนะน าบทเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนท าการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่ได้พบในขณะนั้น และวางแผนส าหรับ
กิจกรรมในขั้นต่อไป ครูต้องสร้างความสนใจและสร้างความอยากรู้อยากเห็นในหัวข้อที่จะศึกษาอาจจะ
ใช้ค าถาม ยกสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการแสวงหาความรู้หรือ
ค าตอบ 
  2. การส ารวจ (Exploration)   เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงใน
การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อที่ก าลังศึกษากับแนวความคิดที่มีอยู่ กิจกรรมในขั้นนี้ผู้เรียนต้องสืบ
เสาะหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ทดสอบแนวความคิด บันทึกความคิด ท าการทดลองด้วยตนเองครูจะ
ท าหน้าทีเ่ป็นเพียงผู้แนะน าหรือผู้เริ่มต้นในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถหาจุดเริ่มได้ สิ่งส าคัญคือ ครูควรจะ
ให้ผู้เรียนประสบกับความยากล าบากและลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ความยากล าบากนี้จะท าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบใหม่ 
  3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าความรู้ที่รวบรวมจากขั้นที่ 2 มา
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหัวข้อที่ก าลังเรียนอยู่ โดยให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ได้จากการส ารวจ พยายามหา
เหตุผลความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ มาตอบค าถามที่เกิดขึ้น กิจกรรมอาจจะประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการอ่าน และน าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกัน ครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้อธิบายว่าเขามีความ
เข้าใจต่อเรื่องที่ก าลังศึกษาถูกต้องและชัดเจนเพียงใด ครูอาจใช้ค าถามช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด 
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และอธิบายเหตุผลของความคิดนั้น 
  4. การลงข้อสรุป (Elaboration)   ขั้นตอนนี้จะเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้หรือข้อมูลจาก
ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มาทดสอบ ทดลอง และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป ท าให้
เกิดการเรียนรู้มโนมติที่กว้างและแม่นย ามากข้ึน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายภายในกลุ่มเพ่ือลง
ข้อสรุปเพ่ือให้เห็นถึงความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
อาจมีการกล่าวถึงมโนมติที่คลาดเคลื่อน ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ปรับ
ความคิดของตนให้ถูกต้อง ในขั้นนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะศึกษาได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
  5. การประเมินผล (Evaluation)  เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนให้ตรวจสอบ
แนวความคิดที่ได้เรียนรู้มาแล้วว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับเพียงใด ให้ผู้เรียนได้แสดงออกเกี่ยวกับ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพ่ือน ข้อสรุปที่ได้จะน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อไป การประเมินผลอาจจะอยู่ในรูปแบบการเขียนรายงาน การตอบค าถาม การแสดง สาธิต 
ทักษะและขั้นตอนการทดลอง หรืออาจเป็นการน าเสนอโครงการที่ท าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นการประเมินผลบนฐานของกิจกรรมทางด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย 
  ตามแนวคิดของ ไอเซนคราฟท์ (Eisenkraft) ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ไว้ 7 ขั้น (Eisenkraft, 2003: 56-59, อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550: 25-27)     
มีเนื้อหาสาระดังนี้ 
  1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase)   ผู้สอนจะต้องท าหน้าที่ในการตั้ง
ค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก ได้แสดงความรู้เดิม ค าถามอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพ
สังคมท้องถิ่น หรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์   การน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
และเด็กสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี ท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าเด็กแต่ละคนมี
ความรู้พ้ืนฐาน เป็นอย่างไร ผู้สอนควรเติมเต็มสิ่งใดให้กับผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) ขั้นนี้เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือ
เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของผู้เรียนหรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจ
อาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น  หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เด็กเพ่ิง
เรียนรู้มา แล้ว ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้สอนอาจให้ศึกษาจาก
สื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขัดแย้งกับสิ่งที่
ผู้เรียนเคยรู้มาก่อน ผู้สอนเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ผู้เรียนคิด โดยเสนอประเด็นที่ส าคัญขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควร
บังคับให้ผู้เรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ผู้สอนก าลังสนใจเป็นเรื่องที่ให้ผู้เรียนศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
  3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase)    เมื่อผู้เรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือ
ค าถามที่สนใจอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน 
ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูล ข้อสารสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี  เช่น  สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง  กิจกรรมภาคสนาม   เป็นต้น  



33 
 

 
 

 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียงผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจ  
ตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
  4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase)   เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้วผู้เรียนก็จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผลสรุปผลและน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย สร้าง
แบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป
และอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจน เพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะ
ท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่นสนับสนุนสมมติฐาน 
แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
  5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase)    ขั้นนี้เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไป
เชื่อมโยงความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลอง หรือข้อมูลที่สรุปได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้มากแสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อยซึ่งก็จะช่วย
ให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขึ้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น และขยายกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิม ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase)    ขั้นนี้ เป็นขั้นประเมินการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ใหม่ที่
ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
  7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase)   ผู้สอนจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ผู้สอนเป็น
ผู้ท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถน า ความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอน
การเรียนรู้ได้ 
  วัชรา  เล่าเรียนดี (2555: 103-104) ได้เสนอขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะไว้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 นิยามค าถามและท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับค าถามประเด็นหรือปัญหาในขั้น
นี้นักเรียนสามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนดหรือครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาให้ 
  ขั้นที่ 2 ตั้งสมมติฐานแนะแนวแนะน าแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หรืออธิบาย
เกี่ยวกับปัญหาหรือค าถามก าหนดสมมุติฐานจะช่วยให้แนวทางในการสืบเสาะหาความรู้หรือค าตอบ 
  ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการด าเนินการเก็บข้อมูลการระบุแหล่งข้อมูล  
และการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญในขั้นนี้นักเรียนอาจจะเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนประเมิน
คุณค่าของข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลระดับต่างๆ  จัดด าเนินการแปลความหมายข้อมูลจ าแนกหรือจัด
กลุ่มข้อมูลและน าเสนอ 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลข้อมูลการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล   ในขั้นนี้จะใช้
หลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏเป็นพื้นฐาน ในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาหรือค าตอบอาจมีให้การให้
อธิบายเพิ่มเติม 
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  ขั้นที่ 5 การสรุปผลการอ้างอิงและการสรุปหลักการทั่วๆ ไป โดยพิจารณาว่าสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ยอมรับหรือไม่ยอมรับค าตอบของค าถามคืออะไรได้ข้อสรุปอะไรบ้างจากการสืบเสาะหาความรู้
หรือค าตอบของปัญหามีค าถามอะไรเพิ่มเติมบ้างจากสาระความรู้จากการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ 
  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2555: 71-72) รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 6E   ได้พัฒนารูปแบบ
วงจรการเรียนรู้ 5 E ซึ่งพัฒนามาจากวิธีสอนแบบสืบสอบโดยได้น าเสนอได้เป็นแนวทางให้ผู้สอน
ปฏิบัติตามดังนี้ 
  1. สร้างความสนใจ (Engagement) 
   1.1 สังเกตสิ่งเร้าเพื่อเกิดความสงสัย 
   1.2 ตั้งค าถามส าคัญ/ค าถามจ าเป็น 
  2. ทบทวนประสบการณ์เดิม (Elicitation) 
  2.1 คาดคะเนค าตอบหรือตั้งสมมุติฐาน 
  3. ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
   3.1 วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล 
   3.2 รวบรวมข้อมูล/ทดลอง 
   3.3 วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล 
   3.4 สรุปผล 
  4. สร้างค าอธิบาย (Explanation) 
   4.1 อภิปรายเพื่อสร้างค าอธิบายด้วยตนเอง 
   4.2 ผู้สอนเชื่อมโยงสู่ความรู้ที่ยอมรับหรือถูกต้อง 
  5. ขยายความรู้ (Elaboration) 
   5.1 น าความรู้ไปใช้ หรือประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ 
   5.2 สร้างผลงานหรือภาระงาน 
  6. ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)  
   6.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยหลายวิธี นอกจากนี้แล้วยังมีบรรยากาศการเรียนการสอนก็เป็นปัจจัยส าคัญทีเอ้ือให้ผู้เรียนอยาก
สืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูจะเป็นผู้ริเริ่มสร้าง
บรรยากาศ ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนองและเพ่ิมสีสันให้กับบรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบ
ต่างๆ กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า InquiryCycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและหลักการทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ได้ความรู้
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป  
  กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้มีรูปแบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น และมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนตามแนวคิดของ Eisenkraft ได้แบ่งข้ันตอนของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ไว้ 7 ขั้นดังนี้ 
  1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase)   การทบทวนความรู้เดิมด้วยการตั้ง
ค าถาม  
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  2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase)   กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้ง
ค าถาม 
  3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) ขั้นวางแผน รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
  4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase)   วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม ่
  5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase)   น าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ไปเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม 
  6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) ประเมินผลการเรียนรู้ 
  7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2.8 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้การสบืเสาะหาความรู้ 
      บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้    ในการจัด
กระบวนการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่
การเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้เรียน โดยมีนักการศึกษาได้
น าเสนอบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 
  2.8.1 บทบาทของครู 
  Callahan and Leonard (1988: 261-262) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการสอน
แบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูมีหน้าที่ให้ค าแนะน ากับนักเรียนมากกว่าบอกให้นักเรียนท าตาม 
  2. ครูตั้งค าถาม เลือกประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิด และพยายาม
ค้นหาค าตอบ 
  3. ในขณะที่นักเรียนค้นหาค าตอบ ครูควรแนะน าในการค้นพบ โดยหาความชดัเจน
ของปัญหา 
  4. ครูพยายามสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เป็นการส่งเสริม การสร้างข้อคาดเดา 
การตั้งข้อสงสัย และการคิดแก้ปัญหา 
  5. สนับสนุนให้นักเรียนตั้งสมมติฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบสมมติฐาน
ด้วยตนเอง 
  6. ช่วยนักเรียนในการวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน พยายามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ไม่ข่มขู่เมื่อค าตอบไม่เป็นดังที่คาดหวัง 
  Brown (1997: 8-9) ได้กล่าวถึง  บทบาทหน้าที่ของครูในการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูเป็นผู้รับผิดชอบ คอยส่งเสริมให้ก าลังใจ เป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้เขาได้บรรลุผล
การเรียนที่คาดหวัง สามารถค้นพบค าตอบได้ด้วยตนเอง 
  2. ครูเป็นผู้วางแผนขั้นตอนการด าเนินการสอนการดูแลควบคุมกิจกรรมของ
ผู้เรียนโดยกิจกรรมท่ีท าต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
  3. ครูควรมีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และ 
จัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
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  4. ครูจะต้องจัดล าดับการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาที่วางแผนไว้ ให้ค าแนะน า 
แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางของค าตอบ 
  5. ครูจะต้องสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  ไม่ใช่การเฉลยเพียงค าตอบเพียงอย่างเดียว  โดยครูเป็น 
ผู้เริ่มต้นและแนะน ารายละเอียดของกิจกรรม ในขณะที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียน ครูช่วยสรุป
ในตอนท้ายพร้อมแนะน าข้อบกพร่องเพ่ือแก้ไขในครั้งต่อไป 
  6. ครูจะต้องน าการประเมินผลกิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียน  เพ่ือเป็น
แนวทางแก้ไขและพัฒนาครั้งต่อไป 
  วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2524: 33-34) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูในการสอนด้วย 
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1. ครูเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการสืบสวนสอบสวน  โดยสร้างสถานการณ์ยั่วยุให้เด็ก
ตั้งค าถามสอบสวนตามล าดับขั้นของค าถามแบบสืบสวนสอบสวน 
  2. ครูเป็นเป็นก าลังหนุน เมื่อเด็กถามมาก็จะให้แรงหนุน ยอมรับในค าถาม กล่าวชม
และช่วยปรับปรุงภาษาในค าถามเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในค าถามให้กระจ่างดียิ่งขึ้น 
  3. ครูเป็นผู้ทานกลับ ครูจะผู้ทบทวนค าถามอยู่บ้างแต่ไม่มากนักเพ่ือพิจารณาดูว่า
นักเรียนมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง อาจตั้งค าถามถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วก่อนที่เรียน
บทต่อไป 
  4. ครูเป็นผู้แนะน าและก ากับครูจะชี้ทางเพ่ือให้เกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกต้อง
เป็นผู้ก ากับควบคุมเมื่อเด็กออกนอกลู่นอกทาง 
  5. ครูเป็นผู้จัดระเบียบ ครูด าเนินการจัดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียน 
  6. ครูเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ครูช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีก าลังใจการเรียน 
  พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2555: 65)  ได้เสนอบทบาทครูในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ไว้ว่า ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิด เป็นผู้ให้การเสริมแรง เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นผู้แนะน า
และก ากับและเป็นผู้จัดระเบียบ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 6-7) ได้ให้ข้อเสนอ
ส าหรับครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. ครูจะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ได้ซักถาม ครูต้องพยายามสร้าง 
แรงจูงใจให้เกิดในตัวนักเรียนเมื่อเขาสามารถท างานส าเร็จ ครูจะต้องคอยเสริมแรงให้เกิดตลอดเวลา 
  2. ครูจะต้องเป็นผู้ก ากับและจดระเบียบต่างๆ ของการท ากิจกรรม  เพ่ือฝึกให้
นักเรียนท างานอย่างมีระเบียบและด าเนินกิจกรรมอย่างถูกขั้นตอน 
  3. ครูจะต้องคอยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยาก
คิดหาค าตอบของปัญหา 
  4. ครูจะต้องให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลแก่นักเรียน  เมื่อเกิดความสงสัยและช่วย
แนะน าแนวทางในการแก้ปัญหา 
  5. ครูไม่ควรชี้แนะปัญหาให้กับนักเรียนโดยการบอกข้อเท็จจริง ควรใช้ค าถามเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหานั้นๆ 
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  6. ครูจะต้องไม่ด่วนสรุปข้อมูลด้วยตนเอง ควรเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม
เพ่ือจะได้เกิดแนวคิดกว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วจึงให้นักเรียนเป็นผู้สรุป 
  7. ครูจะต้องพยายามหาวิธีสอนหลายๆ วิธีมาช่วยในการสอนด้วยจะท าให้นักเรียน 
มีความเขา้ใจยิ่งขึ้น 
 Lawson (1995 อ้างถึงใน สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, 2544: 106-107)   รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ของโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา (BSCS) : บทบาทครู 
 
ตารางที ่5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา 
  (BSCS) : บทบาทครู 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทครู 

สิ่งที่ควรกระท า สิ่งที่ไม่ควรกระท า 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   (Engagement Phase) 

- สร้างความสนใจ 
- กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น 
- ตั้งค าถาม 

- อธิบายมโนมติ 
- ให้นิยามหรือค าตอบ 
- พูดสรุป 

2. ขั้นส ารวจ 
   (Exploration Phase) 

- ทบทวนมโนมติหรือเรื่องที่นักเรียน 
  มีความรู้และความคิดมาก่อน 
- กระตุ้นให้นักเรียนท างานร่วมกัน 
  โดยครูไม่สอนโดยตรง 
- ฟังและสังเกตปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน 
- ถามค าถามเท่าที่จ าเป็น    เพ่ือให้ 
  นักเรียนได้สืบเสาะอย่างมีทิศทาง 
  หรือเข้าร่องเข้ารอย 
- ให้เวลาแก่นักเรียนในการเข้าถึงปัญหา 
- ปฏิบัติตนเป็นเสมือนที่ปรึกษา 

- พูดตัดบท 
- บรรยาย 
- บอกค าตอบ 
- บอกหรืออธิบายวิธีด าเนิน 
  การแก้ปัญหา 
- บอกนักเรียนว่าปฏิบัติผิด 
- ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ใช้ 
  แก้ปัญหา 
- ชี้น านักเรียนทีละขั้น เพ่ือแก้ 
  ปัญหา 

3. ขั้นอธิบาย 
   (Explanation Phase) 

- กระตุ้นให้นักเรียนอธิบายมโนมติ 
  และให้ค านิยามด้วยค าพูดของ 
  นักเรียนเอง 
- ถามหาหลักฐานเพื่อให้นักเรียน 
  ชี้แจงมโนมติ 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ 
  ประสบการณเ์ดิมเป็นรากฐาน 
   ของการอธิบายมโนมติที่ค้นพบ 

- ละเลยหรือไม่สนใจค าอธิบาย 
  ของนักเรียน 
- แนะน ามโนมติหรือทักษะที ่
  ไมเ่กี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน 
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ตารางที ่5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโครงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา 
  (BSCS) : บทบาทครู (ต่อ) 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทครู 

สิ่งที่ควรกระท า สิ่งที่ไม่ควรกระท า 
3. ขั้นอธิบาย (ต่อ) 
   (Explanation Phase) 

- ให้ค านิยามที่เป็นแบบแผนหรือ 
  อธิบายและแสดงแผนผัง  เพ่ือให้ 
  นักเรียนชี้แจงมโนมตินั้นๆ 

 

4. ขั้นขยายหรือประยุกต์ 
   ใช้มโนมติ   
   (Elaboration Phase) 

- คาดหวังให้นักเรียนใช้นิยามศัพท์ 
  แผนผัง และค าอธิบายในขั้นที่ 3 
- กระตุ้นให้นักเรียนใช้หรือขยาย 
   มโนมติและทักษะในสถานการณ์ 
   ใหม ่
- ตั้งค าถามให้นักเรียนทบทวนความ 
  เข้าใจของตนเช่น นักเรียนรู้อะไร 
  ท าไม  นักเรียนจึงคิดเช่นนั้น 

- ให้ค าตอบเกี่ยวกับนิยาม 
- บอกว่านักเรียนผิด 
- บรรยาย 
- ชี้น านักเรียนทีละขั้น  เพ่ือ 
  แก้ปัญหา 
- อธิบายวิธีด าเนินการ 
  แก้ปัญหา 

5. ขั้นประเมินผล 
(Evaluation Phase) 
 

- อนุญาตให้นักเรียนประเมินผล 
  การเรียนรู้ของตนและกลุ่ม 
- ตั้งค าถามปลายเปิด เช่น ท าไม 
  นักเรียน  จึงคิดว่า...นักเรียนมี 
  หลักฐานอะไรบ้าง 
  นักเรียนรู้เกี่ยวกับ...อะไรบ้าง 
  นักเรียนจะอธิบาย...ได้อย่างไร 
- ค้นหาหลักฐานที่นักเรียนเปลี่ยน 
   ความคิดและพฤติกรรม 
- สังเกตว่านักเรียนเกิดการประยุกต์  
  ใช้มโนมติและทักษะใหม่หรือไม่ 
- ประเมินความรู้และทักษะของ 
   นักเรียน 

- ทดสอบค าศัพท์และ 
  ข้อเท็จจริง 
- ชี้แนะความคิดหรือมโนมติ 
  ใหม ่
- สร้างความสับสนหรือวกวน 
- ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่ 
  สัมพันธ์กับมโนมติหรือ 
  ทักษะนั้นๆ 

  
 ทิศนา แขมมณี (2555)  อธิบายบทบาทของครูว่าเป็นผู้กระตุ้นความคิดของนักเรียน
ให้นักเรียนลงมือแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือสรุปด้วยตนเอง โดยที่ครูช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้น 
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ให้นักเรียนเกิดความคิดวิเคราะห์ในเรื่องท่ีเรียน สามารถตั้งค าถามและสืบเสาะหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 
 ดังนั้นบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จึงต้องมีการสร้างสถานการณ์ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง เป็นผู้ถามค าถามต่างๆ ที่จะชี้น า
ให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ตลอดจนช่วยอธิบาย
แนวทางที่ถูกต้องในการที่จะแสวงหาค าตอบให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการ
ตอบปัญหาที่นักเรียนต้องการค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 2.8.2 บทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 7)  ได้ให้ข้อเสนอ
ส าหรับนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
                    1. พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
                    2. ใช้หลักการต่างๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือการด าเนินการทดลอง
การบันทึกข้อมูล การอภิปรายและการสรุป ซึ่งน าไปสู่การคิดและหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญของบทเรียน 
                    3. แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีอิสระและมีเหตุผล 
 4. พูด ซักถามหรือโต้แย้งในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล 
                    ส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนสรุปได้ว่าต้องเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง
ใช้ความคิดหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่พบเห็น พูดแสดงความคิด อภิปรายในเรื่องที่เรียน 
 2.9 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ได้มีนักการศึกษาที่ได้กล่าวถึง  ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้ 
 2.9.1 ข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 103) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ครูจะเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนท าความ
เข้าใจกับปัญหาจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้หรือท าโครงงานช่วยในการวิจัยสืบเสาะหาความรู้
และการน าเสนอรายงาน ดังนั้นจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ให้โอกาสนักเรียนเรียนรู้
อย่างอิสระโดยมีครูคอยกระตุ้นส่งเสริมการใช้ทักษะการคิดแบบต่างๆ 
  2. การเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับโครงงาน
ประเภทต่างๆ เช่น โครงงานประเภทการวิจัยสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จากการศึกษาในห้องสู่การ
ทดลองใช้อินเตอร์เน็ต ดังนั้นครูจ าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเพ่ือการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่าง
เหมาะสม 
   3. นักเรียนบางกลุ่มอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบเดิมที่ครูเคยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมจะช่วยให้นักเรียนมีความ
มั่นใจ สนใจ และภูมิใจในตัวเองมากข้ึน 
   4. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเดิมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วย
ความรู้มากที่สุด ในขณะที่วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้ทุกมิติการเรียนรู้  คือ 
ด้านการปฏิบัติ ด้านความรู้ด้านเจตคติ  
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   5. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน (Cooperative learning) และการท าโครงงานเป็นทีม ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยปัญหาแต่จัดหลายกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มได้เลือกประเด็นที่ตนเองต้องการที่จะศึกษา 
  Brown (1997: 20-21) ได้สรุปข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการค้นพบค าตอบด้วยตนเองเป็นการ
ส่งเสริมความกระตือรือร้นการเอาใจใส่และการรับผิดชอบในกิจกรรม 
  2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการสืบสวนสอบสวนและต้องมีการปรึกษา
ข้อมูลต่อผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
และได้แนวทางการพัฒนาระบบความคิดได้มากขึ้น 
  3. ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์จริง   จากการท ากิจกรรมจะช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ 
  4. ผู้สอนจะพบว่าการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนจะดีกว่าที่ครูผู้สอนคอย
บรรยายความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังต้องการให้นักเรียนรู้จักการ
สืบค้นคว้าหาความรู้จากข้อมูล เป็นการเรียนรู้และการตัดสินใจของผู้เรียนเอง 
  5. การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นการออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จริง และปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู้ในการตัดสินใจที่ดี 
  6. หลักสูตรจะมีชุดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถพัฒนาความคิด
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
  ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 126) กล่าถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มี
ดังนี้ 
  1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    
จึงมีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
  2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึกการกระท าท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้กล่าวคือ ท า
ให้สามารถจดจ าได้นาน และน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 
  3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน 
  4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
  วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 102)   ได้เสนอข้อดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ไว้ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
  2. ค าตอบได้มาจากการสืบเสาะและสรุปด้วยผู้เรียนเอง จึงจ าได้นาน เพราะจ า
ด้วยความเข้าใจ 
  3. เป็นการกระตุ้นความคิดแบบสร้างสรรค์และคิดอย่างหลากหลายแนวทาง 
  4. เป็นการเน้นทักษะการคิดระดับสูง 
  5. มีการบูรณาการทักษะการคิดทั้งความรู้หรือข้อมูลที่ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บกับ
ข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  
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  2.9.2 ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  Brown (1997: 20-21) ได้เสนอข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้
ดังนี้ 
  1. ข้อมูลที่มีอาจถูกจ ากัด และอยู่ในเวลาที่ระบุตามกิจกรรม 
  2. ผู้เรียนไม่สนใจศึกษาและแสดงความคิดเห็นเพราะไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง 
  3. ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบสูงและสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน 
  4. เกิดการเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบบรรยาย  และการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนที่ต้องแสดงความคิดในเวลาจ ากัด 
     จาการศึกษาข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะสามารถสรุปได้  คือ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถจดจ าความรู้ได้นานและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดระดับสูง แต่มีข้อจ ากัดคือ
ครูผู้สอนต้องใช้การเตรียมการจัดการเรียนการสอนข้อมูลที่มีอาจถูกจ ากัด และอยู่ในเวลาที่ระบุตาม
กิจกรรมและ ผู้เรียนบางคนอาจยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการในความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ 
    การแสวงหาความรู้เริ่มต้นจากความรู้สึกของบุคคล เกี่ยวกับความสงสัย เมื่อบุคคลเกิด
ความรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างต่างมีการท างานอย่างไร ความสงสัยใคร่รู้ จะส่งผลให้บุคคลต้องการทราบ
เรื่องราวเพ่ือค้นหา ความต้องการแก้ไขปรับปรุง เพื่อแก้ไขหรือค้นหาท าให้เห็นว่าจะต้องเอาความรู้ที่มี
อยู่มาประยุกต์ ท าให้นักแสวงหาความรู้หลายคนน าความรู้เดิมมาพัฒนาให้เป็นระบบเกี่ยวกับแนวทาง
ของวงจรปัญหาที่ต้องแก้ไขใหม่ สิ่งที่เป็นความสงสัยก่อให้เกิดการสร้างสิ่งใหม่บนความเชื่อหรือความรู้
ที่มีอยู่เดิม แต่ความสงสัยที่มาจากการบังคับเพื่อให้ค้นหาจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า ดังนั้นความสงสัย
จึงน าไปสู่การค้นหาและแก้ไข ปรับปรุง โดยน าความรู้เดิมมาพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่แต่ความสงสัยที่มา
จากการบังคับจะส่งผลเสียต่อกระบวนการแสวงหาความรู้ (อัญชลี ไสยวรรณ, 2548: 22) การแสวงหา
ความรู้จึงเป็นทักษะส าคัญต่อผู้เรียน ซึ่งควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่อยู่รอบตัวกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพ่ือจะปรับตัวเองให้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเอง 
 3.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจความต้องการ และความถนัด อย่างมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการ
หาค าตอบ การเรียนรู้และประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง  ซึ่งท าด้วยตนเองหรือขอความ
ช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ ดังนี้  
  สุรางค์ โค้วตระกูล (2541: 55) การเรียนรู้ด้วยตนเองมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
กลุ่มมนุษยนิยม(Humanism) ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ 
ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหา 
ทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 
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ได้แก่ ทฤษฎีบุคลิกภาพมนุษยนิยมของ Maslow (1954) และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Carl Rogers (1951) 
เป็นต้น ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ 
และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรม
ของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนมีค่า 
   Knowles (1980 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มปป.: 69) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ที่ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะเรียนรู้ได้มากกว่าและดีกว่าผู้ที่รอรับจาก
ผู้อื่น ผู้ที่เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ อย่างมีจุดมุ่งหมายและอย่างมีแรงจูใจสูง นอกจากนั้น
ยังใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าผู้ที่รอรับความรู้  
  2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สอดคล้องกับการจิตวิทยาพัฒนาการกล่าวคือ เด็ก
ตามธรรมชาติต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนและต้องการผู้ปกครอง ปกป้องเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ก็พัฒนาขึ้นให้มีความอิสระ พ่ึงพิงจากภายนอกลดลงและเป็นตัวเองจนมีคุณลักษณะการน าตนเอง 
   3. นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิดศูนย์ 
บริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระโปรแกรมการเรียนรู้ที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก การเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ การพัฒนารูปแบบของการศึกษาดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแต่ผลักภาระ 
รับผิดชอบสู่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นส าคัญ 
   4. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นลักษณะการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์
ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดตลอดเวลา และทวีความรวดเร็วมากขึ้นตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตของมนุษย์โลก 
  จากความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ยอมรับสภาพความแตกต่างของบุคคล
สนองตอบต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือที่ตนเองสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีศักยภาพ 
 3.2 ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ 
  จากการศึกษาความหมายทักษะการแสวงหาความรู้ มีนักวชิาการและนักการศึกษา
ได้ให้ความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้ไว้ดังนี้ 
  สุวัฒน์มุทธเมทธา (2522: 88) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้หมายถึงการที่
ผู้เรียนมีนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้ความรู้ในเรื่องนั้นๆรู้จักสรุป สามารถให้ค าอธิบาย
จากการหาความรู้ และเข้าใจหลักการต่างๆ พร้อมทั้งประเมินผลความรู้ ความเข้าใจการใช้ความคิด
และหลักการนั้นๆ ได้ 
  วารี ถิระจิตร (2534: 88) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้เป็นความสามารถใน
การเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่ง ควรฝึกให้เกิดเป็นนิสัย
ในการท างาน การเสาะแสวงหาความรู้ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และแนวทางในการ
แสวงหาความรู้ คือ การสังเกต หาค าตอบ และเขียนบทความ เป็นต้น 
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  วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540: 17) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้  หมายถึง
การแสดงออกของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการก าหนดประเด็นค้นคว้า การคาดเดาผล 
การเลือกวิธีการในการค้นคว้าและด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการค้นคว้า รวมถึงการ
วิเคราะห์และสรุปผลจากการค้นคว้า 
  สิปปนนท์ เกตุทัต (2541) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง มีความสุขและภาคภูมิใจ
ในตนเอง สอดคล้องกับความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยตนเองจากกาสอบถามพูดคุย
คิดหาและหาเหตุผล 
  ศิริพร หงส์พันธุ์ (2542: 8) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้หมายถึงการที่นักเรียน
มีนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ประกอบกับการสรุปให้ค าอธิบาย
จากการหาความรู้และความสามารถเข้าใจหลักการต่างๆ พร้อมทั้งประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และ 
การใช้ความคิดหลักการนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นของการเรียนรู้ 
  พจนา ทรัพย์สมาน (2549: 3) กล่าวว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองการ
ทีผู่้เรียนสร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบัติตามล าดับขั้น เพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญของข้อมูล 
ความจ าเป็นของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผนก าหนดขอบเขตวิธีเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน น าเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ จัดท าผลงานรายงานการ
เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
หมายถึงการแสดงออกของผู้เรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมเติม 
จากการคิด การตั้งค าถาม ด าเนินการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และปฏิบัติด้วยตนเอง และเชื่อมสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ  ที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกห้องเรียน 
ตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง โดยมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้ อย่างเป็นระบบ จากการ
ก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ การวางแผนการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ การวิเคราะห์
และเลือกข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ เพ่ือมาอธิบายหรือตอบค าถาม สามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลและ
สรุปผลจากการสืบค้นความรู้ โดยปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอนหรือบุคคลอื่น 
 3.3 ลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ 
  จากการศึกษาเรื่องความหมายของทักษะการแสวงหาความรู้สามารถสรุปได้ว่า 
การแสวงหาความรู้ที่ครูผู้สอนจะฝึกฝนหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นเป็นความสามารถของผู้เรียนนั้น ไม่ใช่
เป็นแค่เพียงการฝึกฝนให้ผู้เรียนหาความรู้เพ่ือตอบสิ่งที่ตนสงสัยเท่านั้น แต่เป็นการฝึกฝนกระบวนการ
ให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ในสิ่งที่ตนสงสัยหรือสนใจอย่างมีข้ันตอนและเป็นระบบ ดังนั้นการศึกษาถึง
ลักษณะของการแสวงหาความรู้จึงมีความส าคัญเกี่ยวข้องในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการแสวงหาความรู้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กรมสามัญศึกษา (2545, 12-20) ได้เสนอขั้นตอนของการพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองมีขั้นตอนไว้ดังนี้ 
         1. การก าหนดประเด็นค้นคว้า ประกอบด้วย 
               1.1 การตั้งประเด็นค้นคว้า 
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               1.2 การก าหนดขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 
               1.3 การอธิบายประเด็นค้นคว้าซึ่งเป็นการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น
ค้นคว้า 
               1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 
         2. การคาดคะเน ประกอบด้วย 
               2.1 การตั้งประเด็นคาดคะเน 
               2.2 การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล 
               2.3 การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคาดคะเนผล 
         3. การก าหนดวิธีค้นคว้าและการด าเนินการ ประกอบด้วย 
               3.1 จ าแนกวิธีการค้นคว้า คือ การระบุแนวทางต่าง ๆ 
               3.2 เลือกวิธีการค้นคว้าพร้อมระบุเหตุผล 
               3.3 วางแผนค้นคว้าตามแนวทางท่ีได้แสดงขั้นตอนการด าเนินการค้นคว้า 
               3.4 การคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า 
               3.5 ด าเนินการค้นคว้า 
        4. การวิเคราะห์ผลการค้นคว้า ประกอบด้วย 
               4.1 การจ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 
               4.2 การพิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล     โดยจัดล าดับ
ความส าคัญ 
        5. การสรุปผลการค้นคว้า ประกอบด้วย 
               5.1 การสังเคราะห์ข้อมูลคือการเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นพบ  จากการค้นคว้า  และ
สรุปเป็นประเด็น 
               5.2 การอภิปรายผลการค้นคว้า คือ การแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
ประเด็นที่พบจากการค้นคว้า พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ค้นพบ ที่สามารถเรียบเรียง
ไป ถึงประเด็นค้นคว้าใหม่ 
               5.3 การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า คือการระบุขั้นตอนหลักของกระบวนการ
ค้นคว้า 
               5.4 การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้าคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแขง็ 
 และแนวทางแก้ไขกระบวนการค้นคว้าที่ก าหนดในการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
   มาโนช ตันชวนิชย์ (2535: 42) กล่าวถึงการแสวงหาความรู้ไว้  สามารถสรุปได้ว่า
การสืบแสวงหาความรู้ของมนุษย์สมัยใหม่และปัจจุบันนั้น ในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นับเป็นวิธีการแห่งปัญญา เป็นแม่บทของความรู้จากการศึกษาที่เป็นวิชาการ 
โดยการแสวงหาความรู้ตามวิธีการแห่งปัญญานี้ จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการที่มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
   1. การก าหนดปัญหาที่ต้องการค้นหาค าตอบ 
   2. การตั้งสมมติฐาน โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วคาดคะเนผลว่า
ค าตอบนั้นจะเป็นไปในลักษณะใด 
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   3. การทดลอง ก าหนดวิธีสังเกตหรือทดลอง  
   4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าผลจากการสังเกตหรือการทดลองมาท าการวิเคราะห์ 
   5. การสรุปผล น าข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผล 
   วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540: 20–26) ได้ท าการวิเคราะห์ทักษะส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ โดยพิจารณาจากรูปแบบการสอนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า ทักษะส าคัญที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือการแสวงหาความรู้แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านใหญ่ๆ 
ดังนี้ 
  1. ทักษะการก าหนดประเด็นค้นคว้า 
  2. ทักษะการคาดคะเนผล 
  3. ทักษะการก าหนดวิธีการค้นคว้าและด าเนินการ 
  4. ทักษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า 
  5. ทักษะการสรุปผลการค้นคว้า 
  ทักษะในแต่ละด้านดังกล่าว สามารถวิเคราะห์และน าเสนอถึงทักษะย่อยๆ ได้ดังนี้ 
  1. ทักษะการก าหนดประเด็นค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้ 
   1.1 การตั้งประเด็นค้นคว้า 
   1.2 การก าหนดขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 
   1.3 การอธิบายประเด็นค้นคว้า 
   1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 
  2. ทักษะการคาดคะเนผล ประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้ 
   2.1 การตั้งประเด็นคาดคะเนผล 
   2.2 การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาดคะเนผล 
   2.3 การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคาดคะเนผล 
  3. ทักษะการก าหนดวิธีการค้นคว้าและด าเนินการ ประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้ 
   3.1 การจ าแนกวิธีการค้นคว้า 
   3.2 การเลือกวิธีค้นคว้า พร้อมระบุเหตุผล 
   3.3 การวางแผนการค้นคว้าตามแนวทางท่ีได้ก าหนด 
   3.4 การคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า 
   3.5 การด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
  4. ทักษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้ 
   4.1 การจ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 
   4.2 การพิจารณาองค์ประกอบและความส าคัญของข้อมูล 
  5. ทักษะการสรุปผลการค้นคว้า ประกอบด้วยการแสดงออกดังนี้ 
   5.1 การสังเคราะห์ข้อมูล 
   5.2 การอภิปรายผลการค้นคว้า 
   5.3 การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า 
   5.4 การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้า 
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  มาลี จุฑา (2544: 47) กล่าวถึง ลักษณะของการแสวงหาความรู้ในกระบวนการทาง
จิตวิทยาว่า การสืบค้นความรู้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  1. การวางแผน เป็นการตกลงใจไว้ล่วงหน้าว่าจะสืบค้นความรู้เรื่องอะไร (What) 
จากสื่ออะไร (What) อยู่ที่ไหน (Where) สืบค้นอย่างไร (How) และจะเริ่มต้นเมื่อใด (When) 
  2. การด าเนินการสืบค้นเป็นการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนงานที่ได้ก าหนด 
  3. การตรวจสอบ เป็นการด าเนินการตรวจสอบผลแห่งความรู้ที่ได้สืบค้นมา   โดย
อาจตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ 
  4. การบันทึกจัดเก็บหลังจากที่ได้ตรวจสอบผลแห่งความรู้จนเป็นที่แน่ใจแล้วบันทึก
จัดเก็บข้อมูลความรู้นั้นไว้เป็นเอกสาร (สมุดจดบันทึก) แฟ้ม (เก็บเอกสาร) แผ่นดิสก์แผ่นซีดี และใน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างอ่ืนที่เหมาะสม 
  จงจิตร เลิศวัฒนาพร (2551: 39-40)  ได้สรุปจากลักษณะของทักษะการแสวงหา
ความรู้ดังกล่าวมาข้างต้น เป็นลักษณะที่มีความจ าเป็นจะต้องมีการฝึกฝนและปฏิบัติในการสืบค้นหา
ความรู้ ซึ่งมีเป็นขั้นตอนท่ีสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ 
  1.1 การตั้งประเด็นค้นคว้า 
  1.2 ก าหนดขอบเขตของประเด็นค้นคว้า 
  1.3 อธิบายประเด็นค้นคว้า 
  1.4 แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 
  2. การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
  2.1 สืบค้นความรู้เรื่องอะไร 
  2.2 สืบค้นความรู้จากสื่ออะไร 
  2.3 สืบค้นความรู้ที่ไหน 
  2.4 สืบค้นความรู้อย่างไร 
  2.5 เริ่มต้นเมื่อไร 
  3. การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจตามแผนหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
  4.1 จ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล 
  4.2 พิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
  5. การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 
  5.1 การอภิปรายผลการค้นคว้า 
  5.2 การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า 
  5.3 การบันทึกจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นเอกสาร 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 3) ได้ก าหนดความเชื่อมโยง
ของจุดเน้นด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในแต่ละระดับชั้นไว้ดังนี้ 
  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความสามารถและทักษะการแสวงหาความรู้
ดังนี้  
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  1.1 การตั้งค าถาม 
  1.2 การออกแบบวิธีการหาค าตอบอย่างง่ายๆ  
  1.3 การหาแหล่งข้อมูล และรวบรวมค าตอบ 
  1.4 การสรุป 
  1.5 การเขียนรายงานสั้นๆ 
  2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีความสามารถและทักษะการแสวงหา
ความรู้ ดังนี้   
  2.1 การตั้งค าถาม 
  2.2 การออกแบบวิธีการหาค าตอบ 
  2.3 การหาแหล่งและวิธีการหาตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  2.4 การสรุป 
  2.5 เขียนรายงาน 
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสามารถและทักษะการแสวงหา
ความรู้ ดังนี้   
  3.1 การตั้งค าถาม 
  3.2 การสร้างเครื่องมือ 
  3.3 การก าหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล  
  3.4 การสรุป 
  3.5 เขียนรายงาน 
  จากลักษณะของทักษะการแสวงหาความรู้ข้างต้น สรุปได้ว่าลักษณะของทักษะ
การแสวงหาความรู้ประกอบด้วย ทักษะ 5 ด้านใหญ่ๆ คือ ทักษะการตั้งค าถามเพ่ือก าหนดประเด็นการ
ค้นคว้า ทักษะการวางแผนและการคาดคะเนผล ทักษะการก าหนดวิธีการค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบและ
ด าเนินการค้นคว้าทักษะการวิเคราะห์ผลการค้นคว้า และทักษะการสรุปผลการค้นคว้า 
 3.4 แนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 2) แนวทางการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรูตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 1-3 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2561) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวด้วยการก าหนด
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ส าหรับใช้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการด าเนินงานเพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมส าหรับเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนทั่วไปไดมีแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121–1,500 คน 
 ประเด็นการพัฒนาตามจุดเน้น: ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (การใช้วิธีการ 
กระบวนการศึกษาค้นคว้า และน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ใน
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การพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาต่อและการด ารงชีวิตจากจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึง
ก าหนดความเชื่อมโยงของจุดเน้นในแต่ละระดับชั้นดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นักเรียนมีความสามารถและทักษะ   การตั้งค าถาม
ออกแบบวิธีการหา ค าตอบอย่างง่าย ๆ หาแหล่งข้อมูล รวบรวมค าตอบสรุปและเขียนรายงานสั้นๆ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นักเรียนมีความสามารถและทักษะ   การตั้งค าถาม
ออกแบบวิธีการหาค าตอบหาแหล่งและวิธีการหาตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป และเขียน
รายงาน 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นักเรียนมีความสามารถและทักษะ    การตั้งค าถาม
สร้างเครื่องมือก าหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล สรุปและเขียนรายงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 2. พัฒนาครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น  มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง” กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน (ทั้งในและนอกห้องเรียน) การพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้นด้านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้วิธีการ กระบวนการศึกษาค้นคว้า และน า
ความรู้ทีไ่ด้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษา
ต่อและการด ารงชีวิต   โดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามจุดเน้น  ในเรื่องของ 1) พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 2) พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และ 3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง/ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือ
การแก้ปัญหา 
 3.5 แนวทางการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ 
 การส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ได้มีนักวิชาการ   เสนอแนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ไว้หลายท่านดังนี้ 
 วารี ถิระจิต (2534: 101–103) ได้เสนอแนวทางในการปลูกฝังและส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. ฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ช่างจด–จ า และบันทึกกิจกรรมการอ่านซึ่งสามารถ
จัดท าได้ในหลายๆ กลุ่มสาระวิชา 
 2. ฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต เพระถือว่าการสังเกตช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้และเข้าใจ
ได้ดีพอๆ กับการเรียนรู้โดยวิธีอ่ืน 
 3. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ครูผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านนี้   โดยการจัดวิธีการสอนให้มีกิจกรรมการค้นคว้ามากๆ หนังสือจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการที่จะช่วยให้การฝึกวิธีนี้ได้ผล 
 4. ฝึกให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าจากปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และเกี่ยวข้อง
กับผู้เรียน โดยครูผู้สอนควรจัดเวลาให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ท าทั้งในห้องเรียนและมอบหมาย
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ให้ท างานนอกเวลาตามความเหมาะสม ผู้สอนควรสรุปแนวทางการเขียนรายงานว่ามีขอบเขตการจัดท า
อย่างไร ควรวางรูปแบบการเรียนร่วมกับผู้อ่ืน และให้แนวทางท่ีจะให้ผู้เรียนประเมินผลการรายงานนั้น
ได้ 
 5. ฝึกให้ผู้เรียนฝึกหาค าตอบจากค าถามต่างๆ เป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนอาจสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียน และท าได้ในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 6. ให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเร้าให้เกิดความสนใจต่อการแสวงหาความรู้จาก
ครูผู้สอน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศต่างๆ ให้เกิดความสนใจ 
 7. ครูผู้สอนคัดเลือกข้อความหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้ให้
ผู้เรียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ บทความเหล่านั้นอาจคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหน่วยการ
เรียนต่างๆ เพื่อเสริมบทเรียนและใช้เป็นเอกสารเสริมประสบการณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล (2540: 19) กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการแสวงหา
ความรู้ไว้ว่า การฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้นั้นมีขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง แต่ขั้นตอนดังกล่าวนั้น
สามารถฝึกฝนได้จากขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทั่วๆ ไป  โดยมีการสรุปเป็นขั้นตอนในการสอน
ทักษะต่างๆ  ไว้ดังนี้ 
 1. ความรู้ความเข้าใจ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ รู้แน่ชัดว่าท าอย่างไร จึง
จะเป็นการเรียนทักษะ ในขั้นนี้จะต้องมีการวิเคราะห์ทักษะที่จะสอนว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ใช้ทักษะแบบใด 
 2. การลงมือปฏิบัติ ในการลงมือปฏิบัติครูผู้สอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  ส ารวจว่า
มีความพร้อมและมีความเข้าใจในการเรียนทักษะนั้นๆ เพียงใด ผู้เรียนยังขาดทักษะใดควรจะสอนสิ่งใด
เพ่ิมเติม ส าหรับผู้ที่มีความพร้อมอยู่แล้วควรจะสนับสนุนทักษะนั้นต่อไปอย่างไร อธิบายและสาธิตให้
ผู้เรียนเห็นวิธีฝึกทักษะอย่างชัดเจนโดยวิธีการต่างๆ ผู้เรียนเริ่มลงมือฝึกทักษะนั้นๆ โดยครูผู้สอนจะต้อง
จัดสิ่งเร้าและการตอบสนองให้กับผู้เรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้ผู้เรียนได้ฝึกกระท าบ่อยๆ 
 3. การทราบผลการฝึกทักษะ   ในขั้นนี้ผู้เรียนน าผลการฝึกทักษะในแต่ละครั้งมา
เปรียบเทียบกัน โดยครูผู้สอนจะต้องบอกถึงข้อดี และข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างชัดเจนมากที่สุดและ
ผู้เรียนจะต้องน าผลที่ได้รับจากการวิจารณ์นั้นไปปรับปรุง และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 4. ความสามารถในการท ากิจกรรมและสามารถท าได้โดยอัตโนมัติ ในขั้นนี้เป็นขั้น
ที่นักเรียนสามารถกระท าได้โดยอัตโนมัติ กระท าได้อย่างคล่องแคล่ว 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแสวงหา
ความรู้และการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องฝึกฝน
ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ช่างสังเกตตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยใคร่รู้โดย รู้วิธีการวางแผนที่จะศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รู้จักตั้งค าถามและฝึกการหาค าตอบจากค าถามต่างๆ 
โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองจริงด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมีระบบและขั้นตอนที่ถูกต้องและ
ชัดเจนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน เนื่องจากจุดประสงค์หลักขอการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทาง
สังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยด าเนินงานการแสวงหาความรู้หรื อค าตอบที่
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ต้องการ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   สากิยา  แก้วนิมิต (2548: 130-131) ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  
เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้   เรื่อง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ
การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ บรรยาย เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนขุขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย และแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเรียนรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยสูงกว่า
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบรรยาย การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
   นัจภัค บูชาพิมพ์ (2551: 101-102) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วย
จระเข้วิทยาคม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์   1) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม lสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียนรวม 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
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ความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นักเรียนมีความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับดี และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
   พรพัฒน์ สัธนรักษาเวศ (2553: 134-135)   ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
และหลังเรียนเรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความสารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ  มีค่าร้อยละ 
75.60 และผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   Dunbelton (1973, อ้างถึงใน ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม, 2543: 20)  ได้ศึกษาผลที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ความคงทนของความรู้และความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโดยจัดบทเรียนออกเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน และท าการสอนสองแบบ 
คือการสอนแบบสืบเสาะชนิดแนะแนวทาง (Guided Inquiry) ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และ
เรียนด้วยตนเองจากเอกสารหรือหนังสือและสอนโดยครูอธิบายให้ฟัง (Expository Material)  นักเรียน
ได้รับฟังค าบรรยายจากครูฝ่ายเดียว ผลการทดลองปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนทั้งสองแบบ 
มีการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนในระดับเก่งของทั้งสองแบบ มี
คะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่า  นักเรียนปานกลางและอ่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนเก่งที่ได้รับการสอน โยการอธิบายมีการถ่ายโยงความรู้ช้ากว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ชนิดแนะแนวทางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัมเบลตัน ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควร
มีการวิจัยแบบนี้อีก  โดยใช้หนังสือแบบเรียนเป็นแนวทางในการจัดการอภิปรายในห้องเรียนและ
ทดสอบดูผล ได้จากการอภิปรายระหว่างนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียนว่าผลเป็นอย่างไร 
   Young (1988, อ้างถึงใน อัญชลี นนทโครต, 2549: 86)  ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการสอนแบบอภิปราย ในห้องเรียนขนาดใหญ่ (มากกว่า 30 คน) 
ในเนื้อหาวิชาชีววิทยาเป็นเวลา 1 ภาคเรียน และการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การให้เหตุผลและการน าไปใช้ และทักษะการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
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ตัวแปรร่วม (Analysis of Covariance) และใช้ Tukey Test ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า กลุ่มควบคุมทุกตัวแปรแต่ผลการเรียนและการคิดเชิงอุปนัยของกลุ่มทดลองแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   Norval (1976, อ้างถึงใน ดวงใจ บุญประคอง, 2549: 88)  ได้ศึกษาบทบาทการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อการคิดแบบต่างๆ   ใช้วิธีการสอนปรับปรุงจากการสอนแบบสืบเสาะของ  
ซัคแมน  โดยมีนักเรียนเกรด 5 ในเมืองดีทรอยด์ จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ เวลาในการทดลอง
ติดต่อกันนาน 3 ปี และวัดความสามารถในการทุกๆ ปี รวม 3 ครั้ง เปรียบเทียบคะแนนแบบกลุ่มควบคุม
ซึ่งไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้  ผลการวิเคราะห์หาข้อมูลในปี ค.ศ. 1962  กลุ่มทดลอง
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
การคิดแบบสรุปอ้างอิงแตกต่างจากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   Tim Harris and Fiona Tweed (2010)   ได้การทดลองการเรียนรู้ตามแบบการ
สืบเสาะสอบถามที่น าไปสู่การวิจัย ในรายวิชาภูมิศาสตร์เรื่องธรณีสัณฐานของที่ราบสูงสก็อตแลนด์ได้
รายงานผลการวิจัยที่ปรับรูปแบบจากการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมเป็นการสร้างแบบฝึกหัดที่อ านวย
ความสะดวกให้เกิดการแสวงหาความรู้ภาคสนามและการมีส่วนร่วมในการวิจัยของนักเรียน โดย
รูปแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นคว้าและเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนกว่า
การเรียนแบบดั้งเดิม นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นใน โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ ที่ลึกซึ้งขึ้นโดยแสดงให้เห็นว่าผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบเน้นภาคสนามการเรียนรู้ตามแบบ
สืบเสาะนี้จะผู้สอนต้องอาศัยทรัพยากรและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก แต่ เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกในการสอนและการวิจัยควบคู่กัน 
   จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ แสดงว่าให้เห็นว่าสามารถพัฒนาให้นักเรียนได้
มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
การเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สติปัญญาด้วยการคิดเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการเรียนรู้ 
 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ 
 จงจิตร เลิศวัฒนาพร (2551: 144-145)    การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมิน
ตามสภาพวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริงและศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านก าหนด
ปัญหาในการสืบค้นความรู้ด้านการวางแผนในการสืบค้นด้านการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นความรู้และด้านการสรุปผลการสืบค้นความรู้และ
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การบันทึกจัดเก็บหลังได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง
รอบที่หนึ่งและรอบที่สองกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 28 คน  โครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง 
ผลการวิจัยหลังจากการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริงพบว่า
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในแต่ละด้านสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการด้านทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสูงขึ้นตามล าดับ จากก่อนการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ 
หลังการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษรอบท่ี 1 และรอบที่ 2 
  กัลยาณี ชูศรีวัน (2555: 90)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) 2) พัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) 
โดยนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ ในระดับมากขึ้นไป 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554   โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/6 จ านวน 
49 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก ( 𝑥 = 4.00, SD 
= 0.30) ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคืออยู่ในระดับมากขึ้นไป 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 
79 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป 
  กฤษณา อุดมโภชน์ (2556: 102) ผลของการสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหา
ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การศึกษาเรื่อง
ผลของการสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานระหว่าง
หลังเรียนกับเกณฑ์ (3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วังเจ้าวิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก จ านวนนักเรียน 30 คน  ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนแบบโครงงานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
แบบโครงงานมีทักษะการแสวงหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างที่มี
กระบวนการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ คือการให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถามและ
วางแผนด าเนินการสืบค้นหาความรู้เพ่ือหาค าตอบอย่างเป็นขั้นตอนนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ และจากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และมีพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ที่สูงขึ้น
ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  และสามารถน าความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัย เรื่อง การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้การ
เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  (Inquiry Based Learning) ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   2. ศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3. เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 4. ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ตัวแปรวิจัย 
  3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  4. ระยะเวลาในการวิจัย 
  5. แบบแผนการวิจัย 
  6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  7. การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
  8. การเก็บข้อมูล 
  9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้าน
แหลมวิทยา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 110 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียน 
บ้านแหลมวิทยา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
38 คน ที่ได้มาซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก 
 
2.  ตัวแปรการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
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2.2.2 ทักษะการแสวงหาความรู้ 
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชา ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา  2559 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เพชรบุรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
 
4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ( Inquiry Based Learning) เรื่องภูมิปัญญาไทย จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4                
คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน 
 
5.  แบบแผนการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ  
ก่อนและหลัง The One Group Pretest-Posttest  Design (Tuckman, 1999) ดังตารางที่6 
 
ตารางที่ 6 ตารางแบบแผนการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย  The One Group Pretest-Posttest  Design 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 
 เมื่อ  T1 คือ   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)  
  X คือ   การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
  T2 คือ   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
 2. การวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design)  และมีการสังเกต 
ทักษะการแสวงหาความรู้ แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-
Sample Design) ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้ 
 

X O1XO2XO3 

 
แผนภูมิที่ 2 แบบแผนการทดลอง 
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 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)   
   แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 
 O1 แทน การประเมินผลความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 1  
 O2 แทน การประเมินผลความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 2 
 O3 แทน การประเมินผลความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 3 

 
6.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ 3) ขั้นส ารวจค้นหา     
4) ขั้นอธิบาย 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล และ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้  
 ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดยใช้การจัดการแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย ใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 12 คาบเรียน  โดย
มีแผนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ขนบธรรมเนียมประเพณีจังหวัดเพชรบุรี ใช้เวลา 4 คาบเรียน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  ใช้เวลา 4 คาบเรียน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  ใช้เวลา 4 คาบเรียน 
  6.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้   เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
จ านวน 1 ฉบับ (Pretest–Posttest) เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ใช้วัดใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
 6.3 แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อลักษณะของรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับ ใช้วัดก่อน
เรียนและหลังเรียน และ วัดระหว่างเรียนและการวัดระหว่างเรียนแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 
4, 8, และ 12   
 6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Based Learning)  จ านวน 1 ฉบับ  ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ 
 
7.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Based Learning)  จ านวน 3 แผน ประกอบด้วยเรื่อง  1) ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ของจังหวัดเพชรบุรี 2) ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ใช้
เวลาสอน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน  มีข้ันตอน
ในการสร้างดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ผลการเรียนรู้ จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้และจ านวนคาบเรียน/ชั่วโมง 
 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 

จ านวน
คาบ 

1 เห็นคุณค่าอนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของจังหวัดเพชรบุรี 

4 

2 เห็นคุณค่าอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
เพชรบุรี 

4 

3 เห็นคุณค่าอนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 
จังหวัดเพชรบุรี 

4 

รวม 12 
 

7.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

7.1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Based Learning) จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จ านวน  3 แผน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Based  Learning) โดยมีขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ตารางที่ 8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และทักษะ
  การแสวงหาความรู้  
 

คาบเรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
1 
 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) 
   - การทบทวนความรู้เดิมด้วยการตั้งค าถาม  

ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็น
ปัญหาในการสืบค้นความรู้ 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) 
   - กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 

2 3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) 
   - ขั้นวางแผน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นที่ 2 การวางแผนในการ
สืบค้น 
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และทักษะ
  การแสวงหาความรู้  (ต่อ) 
 

 
7.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       

เพ่ือตรวจพิจารณาความถูกต้องขององค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ควรใส่
รายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนตรงตามรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 7 ขั้น 
2) ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใบงานให้มีค าถามที่ชัดเจนเพ่ือให้สื่อความกับนักเรียนได้ในทางเดียวกัน  
4) มีการเพ่ิมคู่มือ ทักษะการแสวงหาความรู้ที่ ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างและแนวทางกับนักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น5) มีการปรับปรุงเกณฑ์
การให้คะแนนประเมินทักษะระหว่างเรียนให้สอดคล้องใบงานและกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E กับข้ันตอนของการแสวงหาความรู้ให้ คล
อบคลุมมากขึ้น 
  7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน  ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.97 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)  

คาบเรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ 

2 3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase) 
   - ขั้นวางแผน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้น
ความรู้ที่สนใจหรือแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ 

3 4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase) 
   - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้นความรู้ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase) 
   - น าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

4 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) 
   - ประเมินผลการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 5 การสรุปผลจากการ
สืบค้นความรู้และรายงาน 

7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase) 
   - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 



60 
 

 
 

 

  7.1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) 
เพ่ิมเวลาในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ให้เหมาะสมกับจ านวนข้อสอบ 
2) การปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและเรียงล าดับเนื้อหา ลักษณะ ความส าคัญ 
สภาพปัจจุบัน ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี 3) 
ปรับแก้ตารางเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับตารางอ่ืน  4) ปรับแก้
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นเชิงพฤติกรรมทั้งหมด 5) กิจกรรมในขั้นสุดท้ายให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น การน าเสนอผลงาน 6) การอ้างอิงเนื้อหาที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 7) เพ่ิมค าน าและ
ค าชี้แจงและจุดประสงค์การศึกษาคู่มือ สารบัญ การใช้งานเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ทักษะการแสวงหาความรู้ส าหรับนักเรียน                          
 7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Based  Learning) เรื่อง ภูมิปัญญาไทยไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2/3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านของ
กิจกรรมและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน ามาปรับปรุงเวลาในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาที่ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งจากการทดลองใช้ปรากฏว่าพบข้อบกพร่อง
ดังนี้ 1) ครูควรมีการเตรียมสื่อที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่คาบเรียน 2) ครูควรมีการจ ากัดเวลา
ในการท าใบงานในแต่ละขั้นของแผนเพ่ือให้มีขอบเขตและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ 3) ครูควรมี
ข้อตกลงและการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนคาบที่ต้องการให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการ
สืบค้นความรู้ก่อนจัดกิจกรรม  
  7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Based Learning) เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ไปที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย 
 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning) สามารถสรุปได้ตาม 
แผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 

ขั้นที่ 5 
 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 

ขั้นที่ 8 
 

 
แผนภูมิที่ 3  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 

 
 7.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ ดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Based  Learning) จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning) 

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจพิจารณาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองใช้ (Try Out) แล้ะวน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา 
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  7.2.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  7.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้   โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรียนที่แสดงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ  
             Bloom ฉบับปรุงปรุงโดย Anderson and Krathwohl 2001 
 

เรื่อง
ที ่

ผลการเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

คว
าม

รู้จ
 าค

วา
มจ

 า 
คว

าม
จ า

 
คว

าม
เข

้าใ
จ 

น า
ไป

ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

สร
้าง

สร
รค

์ 

 
 

รวม 
(ข้อ) 

1 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของจังหวัดเพชรบุรี 

2 1 1 5 1 - 10 

2 
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของจังหวัดเพชรบุรี 

3 1 1 3 1 1 10 

3 
เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรี 

1 1 1 5 1 1 10 

รวม 6 3 3 13 3 2 30 
   
  7.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ น 
เป็นแบบปรนัยจ านวน 60 ข้อ และน ามาใช้ในการวิจัยจ านวน 30 ข้อ 
  7.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้   เรื่อง ภูมิปัญญาไทย เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  1) แก้ไขปรับปรุงค าถาม
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด และตรงกับจุดประสงค์เนื้อหาสาระการเรียนรู้  2) แก้ไขค าผิด
และค าถามที่ใช้ภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน 3) แก้ไขตัวเลือกค าตอบให้กระชับค า และไม่ก ากวมเข้าใจง่าย  
  7.2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการ
วัดและการประเมินผล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: 
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IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าเท่ากับ 0.98 (รายละเอียด
ในภาคผนวก ค) 
  7.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) แก้ไขปรับปรุงค าถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด และ
ตรงกับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 2) การเรียงล าดับตัวเลือกจากสั้นไปยาว 3) แก้ไขภาษาที่ใช้
ถามให้ชัดเจนและไม่ก ากวม 3) ภาษาของตัวลวงควรเป็นไปในทางเดียวกันกับตัวเลือกที่เป็นค าตอบ
  7.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ทดลองใช้ (Tryout)  กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 39 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยผลการวิเคราะห์
ข้อสอบที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20-0.70 
  7.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ตรวจสอบหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบปรนัย โดยใช้สูตร คูเดอร์ริชาดสัน 20 (Kr-20) ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึ่งเลือกใช้จ านวน 30 ข้อ  
  7.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาคัดเลือกแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 38 คน  
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 จากขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)  มีขั้นตอนตามแผนภูมิที่ 4 
ดังนี้ 
 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
 
ขั้นที่ 8 
 

 
แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
  

ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ตาม  
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ศึกษาทฤษฏี หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหา 

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย เป็นแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 

เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

น าแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนไปทดลองใช้ (Tryout) 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย เพ่ือหา 
ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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 7.3  แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย  
 แบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ  ซึ่งมี
องค์ประกอบของการวัดตามขั้นของทักษะการแสวงหาความรู้ ดังนี้ 1) การตั้งประเด็นค าถาม 2) การ
วางแผนสืบค้นความรู้ 3) การด าเนินการสืบค้นความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 5) การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้(การเขียนรายงาน) และการวัด
ระหว่างเรียนจากการตรวจผลงานของนักเรียน โดยแบ่งการวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เป็น 3 ครั้ง 
ในคาบเรียนที่ 4, 8, และ 12  โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนรายข้อในลักษณะของรูบริค 
(Rubric Scoring) 4 ระดับ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 7.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการแสวงหาความรู้   เพ่ือวิเคราะห์
ลักษณะที่ส าคัญของความสามารถแสวงหาความรู้ 
   7.3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในการประเมิน
แบบรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสร้างแบบประเมินนักเรียน 
   7.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นการ
วัดและประเมินผลที่ใช้ แบบรูบริค (Rubric Scoring) 4 ระดับผลงานของนักเรียน ที่แสดงถึงทักษะ
การแสวงหาความรู้ของนักเรียนออกมาเป็นมาตรวัด 4 ระดับ โดยใช้วัด ดังนี้ 1) การตั้งประเด็นค าถาม
ในการสืบค้นความรู้ 2) การวางแผนการสืบค้นความรู้ และการด าเนินการสืบค้นความรู้ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 4) การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้ ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 เกณฑ์การวัดทักษะการแสวงหาความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
สูงมาก 

4 
สูง 
3 

ปานกลาง 
2 

ต่ า 
1 

การตั้งประเด็น
ค าถามในการ
สืบค้นความรู ้

ตั้งประเด็นค าถามได้
3 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 3 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
2 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 2 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
1 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขยีนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 1 ข้อ 

ตั้งค าถามสอดคล้อง
กับเรื่องที่ก าหนด 1 
ค าถาม     แต่เขียน
จุดประสงค์และผลที่
ดาดว่าจะได้รับจาก
การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ไม่สอดคล้อง
กับค าถาม 

การวางแผนใน 
การสืบค้นความรู้
และการด าเนินการ
สืบค้นความรู ้

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อที่ใช้ในการคน้ควา้
ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสมเขียน          
ขั้นตอนการค้นหา 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้ถูกต้องแต่
บางส่วนไมเ่หมาะสม
เขียนขั้นตอนการค้นหา 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อที่ใช้ในการคน้ควา้
ข้อมูลได้บางส่วน แต่
ไม่เหมาะสม เขยีน
ขั้นตอนการค้นหา  

สามรถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ได้ แต่ไม่สามารถเขียน
ขั้นตอนการค้นหา
ค าตอบได ้
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ตารางที่ 10 เกณฑ์การวัดทักษะการแสวงหาความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ต่อ) 
 
 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
สูงมาก 

4 
สูง 
3 

ปานกลาง 
2 

ต่ า 
1 

การวิเคราะห์ข้อมลู
จากการสืบค้น
ความรู ้

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง
มีการพิจารณาองค-์  
ประกอบของข้อมูล 
ได้ถูกต้อง วิเคราะห์
ข้อมูลได้ถูกต้องสม-
เหตุผลมีความสัมพันธ์
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ 3 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง
มีการพิจารณาองค-์  
ประกอบของข้อมูลได้ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องมีความสัมพันธ์
กับประเด็นค าถามที ่
ตั้งไว้ 2 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง
มีการพิจารณาองค-์  
ประกอบของข้อมูลได ้
วิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องมีความสัมพันธ์
กับประเด็นค าถามที ่
ตั้งไว้ 1 ข้อ 

สามารถจ าแนกและ 
จัดล าดับข้อมูลได้   
แต่ไม่ถูกต้องตาม 
องค์ประกอบของ
ข้อมูลได้ไม่ครบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่มี
ความสัมพันธ์กับ
ประเด็นค าถามที่    
ตั้งไว้  

การสรุปผลการ
สืบค้นความรู้   
(การเขียนรายงาน) 

เขียนรายงานการ 
ศึกษาค้นคว้า เนื้อหา
สาระถูกต้อง สมบูรณ์ 
โดยอ้างอิงแหล่ง 
ความรู้ที่เช่ือถือได้
อย่างหลากหลาย 

เขียนรายงานการ 
ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา
สาระถูกต้องบางส่วน
โดยอ้างอิงแหล่ง
ความรู้ที่เช่ือถือได้ 
แต่ไม่หลากหลาย 

เขียนรายงานการ 
ศึกษาค้นคว้าได้
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้องบางส่วนแต่
ขาดการ อ้างอิง
แหล่งความรู ้

เขียนรายงานการ 
ศึกษาค้นคว้าได้
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง 
อ้างอิงแหล่งความรู ้
ไม่หลากหลาย  และ
ไม่น่าเชื่อถือ 

 
 7.4.4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้อง เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์ โดยน ามาปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) การใช้ภาษาของ
การประเมินผลให้มีการลดระดับของคะแนนจากผลงานที่ประเมิน ความชัดเจนของภาษา 2) ความ
สอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนต้องเป็นในทางเดียวกัน กับแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
 7.4.5 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 7.4.6 น าแบบทดสอบวัดทักษะในการแสวงหาความรู้ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 1) เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพต้องคลอบคลุมและชัดเจนในหัวข้อที่ต้องการประเมินผล 
2) เกณฑ์การวัดประเมินคะแนนเฉลี่ยต้องเป็นค าที่ใช้ไปในแนวทางเดียวกัน  คือ สูงมาก, สูง, ปานกลาง 
และต่ า 3) สถานการณ์ท่ีน ามาใช้ในการตั้งประเด็นค าถามควรเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี 
 7.4.7 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู ้เรื่องภูมิปัญญาไทย ทดลองใช้ (Tryout) 
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ านวน 39 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.54 
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 7.4.8 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย   ตรวจสอบหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งผล
การวิเคราะห์ มคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.66 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)  
 7.4.9 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญา ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 38 คน  
 จากข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีข้ันตอนตามแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย 

 
 
 
 
  
 
แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการสร้างแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะที่ส าคัญ
ของความสามารถแสวงหาความรู้ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและที่ใช้ในการประเมินแบบรูบริค 
(Rubricscoring) 4 ระดับ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลสร้างแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียน 

สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผล                                     
โดยการประเมินแบบรูบริค (Rubric scoring) 4 ระดับ  

น าแบบทดสอบวัดทักษะในการแสวงหาความรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจนและความถูกต้อง 

เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์ 

น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด      
และประเมินผล และผู้มีประสบการณ์ จ านวน 3 คน  พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

ความชัดเจน และความถูกต้อง 

น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ไปทดลองใช้ (Tryout) 
 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย                         

เพ่ือหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

น าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขั้นท่ี 1 
 

ขั้นที่ 2 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นท่ี 6 
 

ขั้นที่ 7 
 



68 
 

 
 

 

 7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Based Learning) ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
สอบถามความคิดเห็นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)  ดังนี้ 
   7.4.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
  7.4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Based Learning) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีการก าหนดค่า
ระดับความคิดเห็นตามวิธีของ Likert (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 107) ดังนี้ 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

5        คะแนน 
4        คะแนน 
3        คะแนน 
2        คะแนน 
1        คะแนน 

   7.4.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือพิจารณา   และน ามาปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1) แก้ไขค าถามที่ใช้ในแบบสอบถามให้เข้าใจง่ายเหมาะ
ส าหรับผู้เรียน 2) แก้ไขค าที่ใช้ให้กระชับเข้าใจง่าย 
   7.4.4 เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา     จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าความ
สอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
   7.4.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
   7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
1) แก้ไขค าในข้อค าถามให้ชัดเจนเหมาะสมกับรูปแบบการสอน 2) ประเด็นค าถามด้านประโยชน์การ
จดัการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.4.7 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
(Inquiry Based Learning) ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
2/2 จ านวน 38 คน 
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 จากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning) เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที ่6  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
       สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning) 
 
8. การด าเนินการทดลองในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ โดยแบ่ง
วิธีการด าเนินการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 8.1 ขั้นก่อนทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
8.1.1 ด าเนินการสร้างสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย    แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ระหว่างเรียนและแบบวัดและประเมิน 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based  Learning)  

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    
(Inquiry Based  Learning) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น 

 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื้อหาและภาษา และหาค่าความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Based  Learning) 

 ไปใช้จริงกับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องด้านเนื้อหาและภาษา  

ขั้นที่ 1 
 

ขั้นท่ี 2 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นที่ 6 
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ความสารถด้านทักษะการแสวงหาความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
  8.1.2 ผู้วิจัยชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Based 
Learning) กับนักเรียน 
   8.1.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 30 ข้อ  ไป
ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
   8.1.4 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)  แบบ
อัตนัย จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  8.2 ขั้นทดลอง  
  8.2.1 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
ไปใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวน 38 คน โดย
ท าการสอนสัปดาห์ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 
คาบเรียน ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
     1. ขัน้ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase)  
     - การทบทวนความรู้เดิมด้วยการตั้งค าถาม  
     2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase)  
     - กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 
     3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration phase)  
     - ขั้นวางแผน รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล 
     4. ขั้นอธิบาย (Explanation phase)  
     - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase)  
     - น าความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
     6. ขั้นประเมินผล (Evaluation phase)  
     - ประเมินผลการเรียนรู้ 
     7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension phase)  
     - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 8.2.2 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 
 8.2.3 ผู้วิจัยประเมินทักษะการแสวงหาความรู้เมื่อเรียนจบในแต่ละหัวข้อย่อยเพ่ือ
สะท้อนความรู้ของผู้เรียน 

 8.3 ขั้นหลังทดลอง  
  8.3.1 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Based Learning) แล้วผู้วิจัยทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน (Post-test) จ านวน30 ข้อ แล้วเก็บรวบรวม 
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป   
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  8.3.2 หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้  (Inquiry Based Learning) แล้วผู้วิจัยทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการแสวงหาความรู้หลังเรียน (Post-test) 
จ านวน 5 ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป   
  8.3.3 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Based Learning) จากแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t- test for dependent) 
 9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาทักษะการแสวงหาความรู้   เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จากแบบประเมินทักษะ
การแสวงหาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย เพ่ือประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ในการแปลความหมายของแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูล มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
 9.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง   ภูมิปัญญาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จากแบบทดสอบทักษะ
การแสวงหาความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-testfor dependent) ในการแปลความหมายของ
แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  มาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูงมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับต่ า 
 9.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้  ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของทักษะการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3 ) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยขอ เสนอผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้ 1) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ภู มิปัญญาไทยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 38 คน ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
 ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ผลการเรียนรู้ N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(𝒙) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 30 13.08 3.37 
14.22 .00 

หลังเรียน 38 30 21.39 2.71 
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 จากตารางที่ 11 สรุปได้ว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥 = 21.39, S.D. = 2.71) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
(𝑥 = 13.08, S.D. = 3.37) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 38 คน จากแบบประเมิน
ทักษะการแสวงหาความรู้ จ านวน 3 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 4, 8, 12 จ านวน 4 ข้อ ดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 12 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการ 
               เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ทักษะการแสวงหา
ความรู้ 

คะแนน
เต็ม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่า 
เฉลี่ย
รวม 

S.D. ล าดับ 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

1. การก าหนดปัญหา
ในการสืบค้นความรู้ 

4 2.53 0.51 2.87 0.34 3.71 0.46 3.04 0.61 1 

2. การวางแผนในการ
สืบค้นความรู้   และ
ด าเนินการสบืค้นความรู ้

4 2.29 0.46 2.82 0.39 3.16 0.37 2.76 0.44 2 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบค้นความรู้ 

4 2.21 0.70 2.50 0.51 3.05 0.23 2.59 0.43 4 

4. การสรุปผลจาก
การสืบค้นความรู้ 

4 2.03 0.28 2.84 0.37 3.26 0.45  2.71 0.22 3 

เฉลี่ยรวม 4 2.26 0.35 2.76 0.24 3.30 0.27 2.77 0.19 สูง 
ระดับพัฒนาการของ 

ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ปานกลาง สูง สูง  

 
 จากตารางที่ 12 สรุปได้ว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะ
การแสวงหาความรู้ จากระดับปานกลาง (𝑥 = 2.26, S.D. = 0.35) ระดับสูง (𝑥 = 2.76, S.D. = 0.24) 
และสูง (𝑥 = 3.30, S.D. = 0.27) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อมีการพิจารณารายข้อ
โดยการเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  พบว่า ด้านการก าหนดประเด็นปัญหาในการสืบค้นความรู้ (𝑥= 
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3.04, S.D. = 0.61) ด้านการวางแผนและด าเนินการสืบค้นความรู้ (𝑥 = 2.76, S.D. = 0.44) ด้านการ
การสืบค้นความรู้  ( 𝑥= 2.71, S.D. = 0.22) และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (𝑥 = 2.59, S.D. = 0.43) 
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 38 คน จากแบบทดสอบวัด
ทักษะการแสวงหาความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 5 ข้อ  ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
                สืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ผลการวัดทักษะ N คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(𝒙) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 4.00 1.98 0.31 
22.49 .00 

หลังเรียน 38 4.00 3.18 0.29 
 
 จากตารางที่ 13 สรุปได้ว่า คะแนนผลการวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย    
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (𝑥 = 3.18, S.D. = 0.29) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (𝑥 = 1.98, S.D. = 0.31) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ จ านวน 38 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน 
3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ 3) ด้านประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
      สืบเสาะหาความรู้  
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
4.82 0.39 มากที่สุด 1 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนรู้วิธีการค้นหา
ข้อมูลเพ่ืออธิบายค าตอบ 

4.74 0.45 มากที่สุด 3 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายท าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

4.74 0.45 มากที่สุด 4 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนต้องการ
แสวงหาค าตอบ 

4.66 0.48 มากที่สุด 5 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองและสามารถจดจ าได้นาน 

4.76 0.43 มากที่สุด 2 

 รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.74 0.33 มากที่สุด 3 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
6. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรม 
4.84 0.37 มากที่สุด 1 

7. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

4.68 0.47 มากที่สุด 5 

8. บรรยากาศของการเรียนท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน 

4.71 0.46 มากที่สุด 4 

9. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรม
ได้อย่างอิสระ 

4.79 0.41 มากที่สุด 2 

10. บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย กล้าแสดงความคิดเห็น 

4.74 0.45 มากที่สุด 3 

 รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.75 0.27 มากที่สุด 2 
ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้      
11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้

วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
4.74 0.50 มากที่สุด 5 
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ตารางที่ 14  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
      สืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ล าดับ
ที ่

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)     
12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจ

เนื้อหาวิชาได้ดี 
4.76 0.43 มากที่สุด 4 

13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

4.79 0.47 มากที่สุด 3 

14. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะการคิด 

4.79 0.41 มากที่สุด 2 

15. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ช่วยท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าการแสวงหาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 

4.82 0.39 มากที่สุด 1 

รวมด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู ้ 4.78 0.26 มากที่สุด 1 
รวมทั้งหมด 4.76 0.26 มากที่สุด  

  
 จากตารางที่ 14  พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 = 4.76, S.D. = 
0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีดังนี้  ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ (𝑥 = 4.78, S.D. = 0.39) 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  (𝑥 = 4.75, S.D. = 0.27) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥 = 4.74, 
S.D. = 0.33) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  
 ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับรายละเอียด
ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยท าให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าทักษะการแสวงหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้ (𝑥 = 
4.82, S.D. = 0.39) ล าดับที่ 2  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
การคิด (𝑥= 4.79, S.D. = 0.41) ล าดับที่ 3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  (𝑥 = 4.79, S.D. = 0.47)   ล าดับที่ 4 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี (𝑥 = 4.76, S.D. = 0.43) และล าดับสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (𝑥 = 4.74, S.D. = 0.50) 
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 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับรายละเอียดได้ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 คือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม   (𝑥 = 4.84, 
S.D. = 0.37) ล าดับที่ 2 คือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 
(𝑥 = 4.79, S.D. = 0.41) ล าดับที่ 3 คือ บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 
กล้าแสดงความคิดเห็น (𝑥 = 4.74, S.D. = 0.45)  ล าดับที่ 4 คือ บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน (𝑥 = 4.71, S.D. = 0.46) และล าดับสุดท้าย คือ บรรยากาศของการ
เรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (𝑥 = 4.68, S.D. = 0.47) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับรายละเอียดได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (𝑥 = 4.82, S.D. = 0.39) 
ล าดับที่ 2 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองและสามารถจดจ าได้
นาน (𝑥 = 4.76, S.D. = 0.43) ล าดับที่ 3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนรู้วิธีการค้นหา
ข้อมูลเพ่ืออธิบายค าตอบ (𝑥 = 4.74, S.D. = 0.45) ล าดับที่ 4 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (𝑥 = 4.74, S.D. = 
0.45) และล าดับสุดท้าย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนต้องการแสวงหาค าตอบ (𝑥 = 
4.66, S.D. = 0.48) 
 จากการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดความสามารถในการตั้งค าถาม ในการตั้ง
ค าถามครั้งแรกนักเรียนยังไม่สามารถตั้งค าถามได้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาและเป็นค าถามเพ่ือ
ถามตอบยังไม่สามารถให้เหตุผลและอธิบายการหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมได้แต่หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ นักเรียนสามารถตั้งค าถามที่เป็นเหตุ เป็นผลมาก
ขึ้นและสามารถบอกแหล่งของการสืบค้นความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการหาค าตอบได้ 
ตามที่ครูได้ยกตัวอย่างให้ซึ่งนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ได้ดีขึ้น และการล าดับ
ขั้นตอนในการสืบค้นความรู้ ความสามารถวางแผนและ เลือกแหล่งสืบค้นข้อมูลได้เหมาะสมกับเรื่องที่
ต้องการหาค าตอบด าเนินการสืบค้นความรู้ และน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาวิเคราะห์และเลือกข้อมูล
ที่มีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ   สามารถน าความรู้ที่ไปใช้และจัดเก็บความรู้ได้ออกมาเป็นผลงานน าเสนอ 
2) ด้านการบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนให้ความสนใจกับสื่อที่ครูใช้ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และในการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างมีอิสระในการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนกล้า
แสดงออกมากขึ้น 3) ด้านประโยชน์จาการจัดกิจกรรม การใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบการ
ฟังและจับประเด็นช่วยเร้าให้นักเรียนและจับประเด็นเรื่องที่เรียนได้ดีมากขึ้น และพบว่านักเรียนสามารถ
น าเอาความรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มาแสวงหาความรู้และมีพัฒนาการดีมากข้ึน  
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experiment Research)  โดยมีแบบแผนการวิจัย 2 แบบ  คือ 1) การวิจัยแบบจ าลองการทดลอง 
(Pre Experimental Designs)  แบบกลุ่มเดียวมีการสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและสอบหลัง (One Group 
Pretest-Posttest Design)  และ 2) การวิจัยแบบแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest 
Design) และมีการทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือสังเกตพัฒนาการ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ผสมผสานกับแบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างทดลองต่อเนื่อง (Equivalent Time-Sample Design) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) ศึกษาพัฒนาการของทักษะการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3) เปรียบเทียบ
ทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) วิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 3 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน (Pretest-Posttest) เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
3) แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดยการศึกษาพัฒนาการทักษะการแสวงหา
ความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 4, 8 และ 12 เป็นแบบประเมินพฤติกรรมและผลงานของ
นักเรียนโดยใช้เกณฑ์การวัดแบบรูบิค 4) แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
(Pretest-Posttest) เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ อัตนัยแบบวัดเชิงสถานการณ์
จ านวน 5 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดการ
เรียนรู้สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญา
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถสรุปผล 
การวิจัยได้ดังนี้
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 1. ผลการเรียนรู้  เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ทักษะการแสวงหาความรู้  เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีพัฒนาการสูงขึ้น 

 3. ทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการเรียนรู้ใน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้และมีทักษะการแสวงหาความรู้ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ที่มีความหมาย ช่วยพัฒนาการคิดและลักษณะ
นิสัยของนักคิดดังที่ Joyce & Weil (1996: 80-88) ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาค าตอบ เพ่ืออธิบายความเป็นไปของสิ่งต่างๆ
อย่างมีระบบระเบียบมีล าดับขั้นตอนจากการเลือกสนใจกับปัญหาบางอย่าง ท้าทายให้แสวงหาค าตอบ
การรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐาน และการสรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล ดังจะเห็นจากขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นนี้ครูตรวจสอบความรู้
เดิมเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และประเมินความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้การสนทนาและค าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่จะใช้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียน โดยนักเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันเป็นอย่างดี   ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ   ครูกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการใช้สื่อ เช่น ภาพ 
วีดิโอ ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของจังหวัดเพชรบุรีให้นักเรียนดูเพ่ือฝึกให้นักเรียนจับประเด็น โดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม 5 W 1H 
ถามนักเรียน หลังจากที่ครูได้ใช้สื่อเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในบทเรียนจากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มก าหนดประเด็นค าถามที่ต้องท าการค้นคว้า โดยครูได้ใช้คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้เป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางและตัวอย่าง การตั้งค าถามที่ดีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งขั้นนี้ 
นักเรียนให้ความสนใจดี ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ประกอบกับ คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้ที่ครูได้จัดท าขึ้น ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เข้าใจแนวทาง การก าหนดประเด็นค าถามและวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าได้ง่ายขึ้น ขั้นที่ 3 ขั้น
ส ารวจค้นหา ครูจะเน้นกระบวนการสืบค้นให้นักเรียน โดยการอธิบายขั้นตอนการไปหาค าตอบ แหล่ง
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เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการค้นคว้า การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
นักเรียนจะไปสืบค้นจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง และหลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระบุ
แนวทางวิธีการ การหาค าตอบ โดยการวางแผนการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จ ขั้นนี้
เป็นขั้นที่นักเรียนต้องระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า ประกอบกับการอธิบายเหตุผลในการเลือก
แหล่งข้อมูลนั้น และหลังจากนั้น นักเรียนท าการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและคอมพิวเตอร์                
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า และน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลและเลือกข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน และ
ตรงกับเรื่องที่ก าหนดประเด็นค าถามไว้ซึ่งขั้นนี้นักเรียนจะต้องร่วมมือกันในการพิจาณาข้อมูลที่สมาชิก
ในกลุ่มรวบรวมมาได้ ครูต้องคอยให้ค าปรึกษาและแนะน าอย่างทั่วถึง และให้นักเรียนได้ใช้คู่มือทักษะ
การแสวงหาความรู้ประกอบการท างาน ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้นักเรียนแต่ละกลุ่ ม ร่วมกันน าข้อมูล
ความรู้ที่เลือก พิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลแล้วมาท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างค าถาม
ที่ก าหนดกับข้อมูลที่น ามาใช้ตอบค าถามให้มีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกัน และออกแบบก าหนด
แนวทาง การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังสรุปความรู้  ซึ่งในขั้นนี้ระยะแรกนักเรียน
บางกลุ่มยังไม่สมารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามและค าตอบได้ครูจึงอธิบายโดยยกตัวอย่าง
การเชื่อมโยงค าถามและค าตอบเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากข้ึน  ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลนักเรียน
แต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนดลงในใบงาน และ วางแผนการน าเสนอ
ผลการค้นคว้า  ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการเสนอแนวทางในการมีส่วนและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบการน าเสนอผลงานต่างๆ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แรก ครูให้นักเรียน
ได้สรุปและรายงานผลการค้นคว้าตามประเด็นที่ก าหนดลงในใบงาน และสุดท้ายแต่ละกลุ่มจะต้องน าเสนอ
รูปแบบของชิ้นงาน  

ซึ่งจากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 7 
ขั้นนั้น ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดการ
จดจ าความรู้นั้น จึงส่งผลให้ผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้โดยมีทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2 ทฤษฎีดังนี้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperativeor Collaborative Learning) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดังที่  Slavin, David Johnson and Roger Johnson (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 
2551: 90-106) ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้คือแต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ
เรียนของตน และในขณะเดียวก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย  David Johnson and Roger 
Johnson แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันมักส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขันซึ่งอาจมีผลท าให้
นักเรียนเคยชินต่อการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นครู
จึงต้องส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีรวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทาง
สังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต ซึ่งองค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มาจากทฤษฎีพัฒนาการ
ทางเชาวน์ปัญญาของ (Piaget) และ (Vygotsky) เป็นหลักฐานที่ส าคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยอธิบายว่าพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซาบหรือ 
ดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการ
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เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูล หรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมหรือโครงสร้าง
ปัญญาที่มีอยู่เดิมหากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) บุคคลจะพยายาม
ปรับสภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 

 ซึ่งในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม
จะต้องช่วยกันระดม ความคิดเพ่ือประมวลความรู้เดิมว่านักเรียนรู้สิ่งใดบ้างในเรื่องนั้น และมีสิ่งใดบ้างที่
นักเรียนต้องการจะรู้เพ่ิมเติมหรือสนใจจะท าการค้นคว้า ในกระบวนการขั้นตอนของการสืบเสาะหา
ความรู้นั้นเมื่อนักเรียนได้ไปแสวงหาข้อมูลมาแล้ว นักเรียนจะต้องเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้
ใหม่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้แบบเป็นกลุ่มในการร่วมมือกัน
เรียนรู้และประมวลความรู้นั้นเข้ากับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแต่ละคนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็น โดยได้เรียนรู้อย่างอิสระ Jonassen (1991) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ จะให้
ความส าคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์  
รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื่อที่ ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Brown (1997: 20-21) ได้สรุปข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการค้นพบคาตอบด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมความกระตือรือร้นการ
เอาใจใส่และการรับผิดชอบในกิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการสืบสวนสอบสวน และ
ต้องมีการปรึกษาข้อมูลต่อผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและได้แนวทางการพัฒนาระบบความคิดได้มากขึ้น ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์จริง 
จากการท ากิจกรรม จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ นัจภัค  บูชาพิมพ์ (2551)  ศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  

 พรพัฒน์ สัธนรักษาเวศ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง  วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ก่อนและหลังเรียน เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนเรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยผลการเรียนรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาการเรียน การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตามแนวทางที่สนใจซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลมาตอบค าถามที่สงสัยซึ่งผลให้
เกิดการพัฒนาทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นเหตุผล เกิดสร้างองค์ความรู้
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ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและสามารถน าความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันและเป็นแนวทางในการเรียนรู้   

 2. ทักษะการแสวงหาความรู้  เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย   ด้วยการจัดการเรียนรู้แบสืบเสาะหา
ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้นและทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ มีขั้นตอนและกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมและเน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง อย่างเป็นชั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ก าหนดประเด็นค าถามที่
สงสัยใคร่รู้และต้องการที่จะแสวงหาค าตอบ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งแต่ละขั้นของการจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถก าหนดประเด็นค าถามที่ต้องการค้นคว้าหาค าตอบ และวิธีการหาค าตอบ 
แหล่งข้อมูลที่ท าการสืบค้น การน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และน ามาอธิบาย
อย่างสมเหตุสมผล  ซึ่งกระบวนการนั้น จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของทักษะ
การแสวงหาความรู้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาในการสืบค้นความรู้  ครูได้จัดกิจกรรมเร้า
ความสนใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นทักษะการตั้งค าถามเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตั้งประเด็น
ค าถามที่จะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการค้นคว้าความรู้ ครูใช้เทคนิค 5 W 1 H มาใช้ในในทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยคาบเรียนแรกนักเรียนจะได้ฝึกตั้งประเด็นค าถามและครูจะยกตัวอย่างค าถามที่ดี
พร้อมอธิบายแนวทางและค าถามที่ควรและไม่ควรน ามาก าหนดประเด็นในการค้นคว้า ซึ่งครั้งแรก
นักเรียนบางกลุ่มยังไม่สามารถตั้งค าถามได้ครอบคลุมชัดเจน ดังนั้นครูจึงใช้วิธีการแนะน านักเรียนแต่ละ
กลุ่มให้เห็นถึงความบกพร่องจากการตั้งค าถามซึ่งการประเมินในครั้งต่อมานักเรียนสามารถตั้งค าถาม
ได้ดีขึ้น ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้และการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่วางไว้ ครู
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพ่ือก าหนดวิธีการหาค าตอบอย่างเป็นขั้นตอน   และเลือกแหล่ง
เรียนรู้และสื่อที่น ามาใช้ให้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนต้องการค้นคว้า โดยครูอธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบและให้เหตุผลในการเลือกข้อมูล ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้  นักเรียน
ต้องเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต้องพิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลที่
ไปสืบค้นมา ซึ่งขั้นนี้นักเรียนยังไม่สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ ส่วนมากนักเรียนจะใช้
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ครูจึงต้องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ข้อมูลทั้งจากหนังสือ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูลในครั้งต่อไป ซึ่งนักเรียนยังขาดความรู้ในการเขียนอ้างอิงข้อมูล ครูจึงต้อง
อธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากหนังสือและเว็บไซด์เพ่ิมเติม นักเรียนเขียนแหล่งข้อมูล
ที่เลือกมาพร้อมกับเหตุผลประกอบลงในใบงาน ซึ่งขั้นนี้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยพัฒนาการน้อยสุด อาจเนื่องมา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนจะต้องมีการจ าแนก  และพิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลให้
สัมพันธ์กันกับค าถามที่ตั้งไว้และการประเมินความน่าเชื่อถือและอ้างอิงแหล่งข้อมูล ซึ่งนักเรียนแต่ละ
กลุ่มจะต้องร่วมกันคิดและใช้เวลาในการเรียนรู้จึงจะสามารถพัฒนาให้สูงขึ้น ทักษะการแสวงหาความรู้ 
ขั้นที่ 4 การสรุปผลจากการสืบค้นข้อมูล ขั้นสรุปผลความรู้ นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องน าข้อมูลที่ได้มา
ท าการอธิบายค าตอบให้ตรงกับประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ซึ่งในขั้นนี้ครูให้นักเรียนได้สรุปและรายงาน
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น าเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้ ซึ่งเป็นการประเมินผลความรู้ของนักเรียนที่ได้จากการไปค้นคว้าข้อมูลของ
แต่ละกลุ่ม ซึ่งในกิจกรรมขั้นนี้นักเรียนจะสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าตามค าถามที่ตั้งไว้ 

 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีผลต่อพัฒนาการในด้านทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีพัฒนาการสูงขึ้น จากการประเมินทักษะระหว่างเรียน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการแสวงหา
ความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ จากระดับปานกลางไประดับสูงซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 จากการที่ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ พบว่า ข้อที่ 1 
การตั้งประเด็นค าถามเพ่ือท าการศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นที่นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ในขั้นการตั้งประเด็นค าถาม  ครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการตั้งค าถามในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ครู
จะให้นักเรียนได้ฝึกการตั้งค าถามจากสื่อที่ครูใช้น าเข้าสู่บทเรียนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ครู
ใช้เทคนิค 5 W 1 H มาใช้ในคาบแรกนักเรียนจะได้ฝึกตั้งประเด็นค าถามและครูจะยกตัวอย่างค าถามที่ดี
พร้อมอธิบายแนวทางและค าถามที่ควรและไม่ควรน ามาก าหนดประเด็นในการค้นคว้าและครูจะอธิบาย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ทราบถึงค าถามที่แต่ละกลุ่มก าหนดเป็นค าถามในการค้นคว้าว่าเป็นค าถามที่ดี
หรือเป็นค าถามที่ไม่ควรใช้ในการน ามาก าหนดประเด็นการค้นคว้าเพ่ือให้นักเรียนทุกกลุ่มได้ สามารถ
พัฒนาการตั้งค าถามของกลุ่มตนเองในครั้งต่อไป   จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการในขั้นที่ 1 การตั้ง
ค าถาม สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเป็นขั้นที่มี
ค่าเฉลี่ยการประเมินพัฒนาการเป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นขั้นที่
นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องและต้องสามารถเลือกข้อมูล ได้หลากหลายละน่าเชื่อถือและ
สอดคล้องตรงประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ แต่นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลของการเลือกข้อมูลและ
น ามาใช้ตอบประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ประกอบกับยังหาแหล่งข้อมูลได้ไม่หลากหลาย ขาดการอ้างอิงที่
ถูกต้อง และในการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านทักษะการแสวงหาความรู้ ในการทดลอง
พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยพัฒนาการการทักษะแสวงหาความรู้สูงขึ้นและส่งผลให้ทักษะการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ Carl Roger (1951) ที่ให้ความส าคัญในฐานะที่ผู้เรียน
เป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวาย
เรียนรู้ด้วยตนเอง   มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนมีค่าและ
สอดคล้องกับ Knowles (1980 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มปป.: 69)  ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  คือ ผู้ที่ริเริ่มการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จะเรียนรู้ได้
มากกว่าและดีกว่าผู้ที่รอรับจากผู้อ่ืน ผู้ที่เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ อย่างมีจุดมุ่งหมาย
และอย่างมีแรงจูงใจสูง นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าผู้ที่รอรับ
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง สอดคล้อง กัลยาณี ชูศรีวัน (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้    โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชา 
สังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก (𝑥) = 4.00, SD = 0.30 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 79 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียน
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75 ขึ้นไป และกฤษณา อุดมโภชน์ (2556) การศึกษาเรื่องผลของ
การสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
แบบโครงงาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงานมี
ทักษะการแสวงหาความรู้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้นั้น ครูต้องฝึกให้นักเรียน ช่างสังเกต และตั้งค าถามที่น าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ   จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย   รู้จักตั้งค าถามและฝึกการหาค าตอบจาก
ค าถามต่างๆ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองจริงด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมีระบบและขั้นตอนที่
ถูกต้องและชัดเจน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้กับผู้เรียน เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ  โดย
อาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยด าเนินงานการ
แสวงหาความรู้หรือค าตอบที่ต้องการ จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการพัฒนา
และส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 

 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือดังนี้ ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ  อย่าง
หลากหลายและน่าเชื่อถือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล การวิเคราะห์ และ
การแปลความหมายข้อมูล   การน าเสนอผลงาน  การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงานที่ได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการค้นพบค าตอบ
ด้วยตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ เนื่องจากในปัจจุบันเด็กและเยาวชน
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอและเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ ตลอดจนการตระหนักถึงความเป็นท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นไว้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญที่จะท านักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ การน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากความสนใจของตนเองโดยร่วมมือกันเรียนรู้ ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็น
ขั้นตอน จะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดและเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ และน าไปสู่การเรียนรู้มี
คุณค่า ดังที่  Brown (1997: 20-21) ได้กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้คือส่งเสริม
ความกระตือรือร้นการเอาใจใส่และการรับผิดชอบในกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในการ
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สืบสวนสอบสวนและต้องมีการปรึกษาข้อมูลต่อผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและได้แนวทางการพัฒนาระบบความคิดได้มากข้ึน ความรู้ที่ได้มา
จากประสบการณ์จริงจากการท ากิจกรรม จะช่วยให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ได้  

 นอกจากนี้เมื่อน าค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็นวิเคราะห์เป็นรายข้อ ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ในข้อที่ 1 มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยครูเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนต้องการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เรียน ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการแสวงหาความรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ 
ล าดับที่สอง คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
ซึ่งในด้านนี้นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมเป็นกระบวนการกลุ่มซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันและมีเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ล าดับที่สามคือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าการแสวงหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได้  ในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  เพ่ือให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนรวมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่ดีงามไว้ และยังสามารถน าทักษะการ
แสวงหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ได้ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2555: 101) 
การเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นกระบวนการหรือวิธีคิดหรือวิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องมีการ
สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุป รวมทั้งการใช้ทักษะการถาม
ค าถามตั้งค าถามเพ่ือสืบเสาะและทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งทักษะต่างๆ  ดังกล่าว ถ้ามีการฝึกใช้อย่าง
สม่ าเสมอผู้เรียนสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    แบบสอบถามข้อที่มีนักเรียนเห็นด้วย
น้อยที่สุดคือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนต้องการแสวงหา
ค าตอบ เนื่องจากการจัดกิจกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น ครูผู้สอนไม่ได้ใช้
ปัญหามาเป็นการกระตุ้นหรือท้าทายให้นักเรียนรู้สึกอยากจะแสวงหาค าตอบ จึงขาดความท้าทายที่จะ
ตั้งปัญหาและต้องการแสวงหาค าตอบนั้นๆ เพ่ือมาอธิบายปัญหาและครูยังเน้นเรื่องกระบวนการที่จะ
ก่อให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องดังที่ Brown (1997: 20-21) ได้เสนอข้อจ ากัดของการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ ไว้คือ สาเหตุในเรื่องของเวลาที่จ ากัดในกิจกรรมแต่ละข้ันครูจึง ขาดการกระตุ้น
บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงท าให้นักเรียน รู้สึกไม่สนใจศึกษาและแสดงความคิดเห็นเพราะ
ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อจ ากัดที่ ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542: 126) ได้กล่าวถึง
ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดังนี้คือนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาต่ าและเนื้อหาวิชา
ค่อนข้างยาก นักเรียนอาจจะไม่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นัจภัค บูชาพิมพ์ (2551: 101-102) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เรื่องภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวม
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อยู่ในระดับดี นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุดด้านบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นล าดับที่หนึ่ง ด้านประโยชน์เป็น
ล าดับที่สองและล าดับสุดท้ายคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ มีความเชื่อมันในตนเอง
กล้าคิดกล้าตอบ  ท าให้นักเรียนสามารถสืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรพัฒน์  สันธนรักษาเวศ (2553: 134-135) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ว่า
ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า หากผู้สอนจะน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ไปใช้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ไปใช้ควรมีการศึกษาขั้นตอนและรู้จักเลือกเทคนิคการสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน และการตั้งประเด็นปัญหาที่ท้าทาย และการกระตุ้นผู้เรียนและบรรยากาศ
การในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอยากจะแสวงหาค าตอบ 
การใช้สื่อประกอบเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น สื่อมัลติมิเดีย หรือ สื่อจริง เพ่ือเป็น
แรงจูงใจ ให้ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และควรค านึงถึง
ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง  ภูมิปัญญาไทย         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดัง
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. จากการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นผู้สอนต้องเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม และอธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจ ซึ่งจะท าให้ด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

 2. จากการวิจัย พบว่า ผู้สอนควรมีการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะแสวงหา
ค าตอบและส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    โดยศึกษาจากสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและน าไปประยุกต์กับสาระอ่ืนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไปใช้กับ เทคนิคการสอนอ่ืนๆ 
เช่น การน าแผนผังมโนทัศน์มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความรู้ 

 2. ควรน าการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืนมาใช้ในการศึกษาพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน 



87 
 

 
 

 

รายการอ้างอิง 
 

กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคณะ. (2549). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย.  นนทบุรี: บริษัท 
 อัลฟ่า มิเล็นเนียม จ ากัด. 
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. (2529).  การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรมวิชาการ. (2548). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย. 
กรมสามัญศึกษา. (2545). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนางานสู่การปฏิรูป 
 การศึกษาของกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1.  นครปฐม: ส านักงานการศึกษาแหงชาติ.  
กัลยาณี ชูศรีวัน. (2555). “การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
 จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน (ส 33102) ส าหรับนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร-
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
กฤษณา อุดมโภชน์.  (2556).   “ผลของการสอนแบบโครงงานที่มีต่อทักษะการแสวงหาความรู้และ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.” วิทยานิพนธ์
 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎ ก าแพงเพชร 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. 
 กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
จงจิตร เลิศวัฒนาพร. (2551).“การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถม-
 ศึกษาปีที่ 5  ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษประกอบการประเมินตามสภาพจริง.” 
 ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช. (2545). คู่มือการเขียนแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับมัธยมศึกษา . กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์แม็คจ ากัด. 
ดวงใจ บุญประคอง. (2549). “การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการด ารงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.”   วิทยานิพนธ์ปริญญา
 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรแลการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร. 
ทิศนา แขมมณี. (2545). วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป 
 แมเนจเม้นท์. 
_________. (2551). 14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_________. (2555).  ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

 



88 
 

 
 

 

นัจภัค บูชาพิมพ์. (2551). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
 การสอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
นันทิยา บุญเคลือบ. (2540). การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด. วารสารส่งเสริมการสอน
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 25, 96(พฤษภาคม): 11-15. 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2557). บทความมองให้ไกลกว่าห้องเรียน "วิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติ-
 ศาสตร์". เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th.  
ประนอม เดชชัย. (2531). นวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสังคมศึกษา.  เชียงใหม่:  คณะ
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พจนา ทรัพย์สมาน. (2549).  การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และค้นพบความรู้ด้วย
 ตนเอง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมพันธ์ เดชะคุป. (2555). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ สอน
 อิงมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
_________. (2555). สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พรพัฒน์  สัธนรักษาเวศ. (2553). “การศึกษาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 สอนสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนพาณิช. 
ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม. (2543). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถด้านการคิด
 วิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
 แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรม การสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตามคู่มือ
 ครู.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา)”. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ผดุงยศ ดวงมาลา. (2530). การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา. ปัตตานี: ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 และคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
มนมนัส สุดสิ้น. (2543). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการ
 เขียนแผนผังมโนมติ.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ,. 
มาโนชตันชวนิชย์. (2537). การศึกษาความคิดรวบยอดทางจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ตอนต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามเพศของนักเรียนและอาชีพของ
 ผู้ปกครอง. วารสารศึกษาศาสตร์ มข., 53, พฤษภาคม: 45–46. 

http://news.thaipbs.or.th/


89 
 

 
 

 

มาเรียม นิลพันธ์. (2553). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร. 
มาลี จุฑา. (2544). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: อักษราการพิมพ์. 
รัตนา  เขตผดุง. (2542). “การประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบสืบสวนในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 4.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึฏกษา บัณฑิต-
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
วีณา ประชานุกูล  และประสาท เนืองเฉลิม. (2553). รูปแบบการเรียนการสอน. มหาสารคาม:
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วัชรา เล่าเรียนดี. (2545). เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
_________. (2555). รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. นครปฐม: คณะ
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วีรยุทธ  วิเชียรโชติ. (2521). จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสวน. กรุงเทพฯ: อ านวยพาณิชย์. 
วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล. (2540). “การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบทเพ่ือส่งเสริม
 ความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ประถม-
 ศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร. 
วารี ถิระจิตร. (2534). การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ-์ 
 มหาวิทยาลัย 
วีรยุทธ วิเชียรโชติ. (2521). จิตวิทยาการเรียนการสอนแบบสืบสวน. กรุงเทพฯ: อ านวยพาณิชย์. 
ศิริพร หงส์พันธ์. (2542).  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน . 
 นครราชสีมา:โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. 
สากิยา แก้วนิมิต. (2548). “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุนีย์ เหมาะประสิทธิ์. (2540). วัฎจักรการเรียนรู้. สารานุกรมศึกษาศาสตร์, 22 (มกราคม 2544),
 103-111, . 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. (2540). ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
 ความสุข. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียสแควร์. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2555).
 ร่างแนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3.  
สิปปนนท์ เกตุทัต. (2541). การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสารการศึกษานอกโรงเรียน. 
 (กุมภาพันธ์): 5-7. 



90 
 

 
 

 

สุพิน บุญชูวงศ์. (2538). หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
สุพรรณี  ชื่นค้า. (2550).“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เจตคติและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
 ตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้รถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  
 (Computer Mobile Unit)” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุระ สนั่นเสียง. (2536). “การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการใช้ค าถามที่ส่งเสริมการสอน
 แบบสืบสวนสอบสวนส าหรับครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.” วิยานิพนธ์ครุศาสตร- 
 มหาบัณฑิต (ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่าย 
 เอกสาร. 
สุรางค์  โค้วตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
_________. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
สุวิมล เขี้ยวแก้ว. (2540). การสอนวิทยาศาสตร์ระดบมัธยมศึกษา. ปัตตานี: ภาควิชาการศึกษา คณะ 
 ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี. 
สุวัฒน์  มุทธเมทธา. (2522). การเรียนการสอนปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
อัญชลี  ไสยวรรณ. (2548). “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูส าหรับ
 เด็กปฐมวัย.” ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
อัญชลีกร นนทโครต. (2549). “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการ
 เรียนรู้ตามคู่มือครู.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
อาภาลัย  สุขส าราญ. (2552). “ การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูเกี่ยวกับภูมิ-
 ปัญญาพ้ืนฐานของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยเชียงใหม่ .” วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทยชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Best, John W. (1997) . Research in Education.  3rd ed.  Englewood Cliffs, New Jersey:
 Prentice Hell. 
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3re ed.  New York: McGaw Hill Book 
 Compuny. 



91 
 

 
 

 

Gunter, and Oter. (1995). Instruction: A Model Approach. 4th ed. Massachusetts: 
 Pearson Education, Inc. 
Tim Harris and Fiona Tweed. (2010). “Inquiry-Based Learning Experiment: Classic Landforms  
 of Deglaciation, Glen Etive,  Scottis Highlands.” Journal of Geography in 
 Higher Education 34, 4 (November): 511-528. 
Joyce and Weill. (1986). Model of Teaching. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
 Hall. 
Suchman, R.J. (1962). The Elementary School Trening Program in Scientific  Inquiry.  
 Illinois: Principal Investigator. 
Sund, R.B. and Trowbridge, L.W. (1974). Teaching Science by Inquiry in Secondary
 School. 2nd ed. Ohio Charles E.: Merrill Publishing, 
Tuckman, B.W. (1999) .  Conducting Educational Research. 5 th ed. Sthed U.S.A.: Hercourt 
 Brace & Company. 
Young, C. (1972). “Team Learning”. The Arithmetic Teacher 19 (December): 634. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย 

 อาจารย์ ดร.ดวงหทัย  โฮมไชยะวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการประถมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
   
 อาจารย์ ดร.ยุวรี    ผลพันธิน  อาจารย์ประจ าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
  

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์   ทองไชย  ครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
      โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 



 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

  แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ในคาบเรียนที่ 4, 8, และ 12 ใช้วัด
ระหว่างเรียน 

  แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ใช้วัดก่อน
เรียนและหลังเรียน  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)   
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แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ (1)  
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี                     จ านวน   4 คาบเรียน 
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2        
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
_____________________________________________________________________ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 นักเรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์  และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย 

 
สาระส าคัญ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี เป็นรากฐานของความรู้หรือความรอบรู้ ความสามารถ 
ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ ผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่าน
กระบวนการสืบทอด พัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนา
วิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีที่มี
คุณค่าต่อคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จึงควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี (K) 
 2. นักเรียนสามารถตั้งประเด็นค้นคว้า วางแผน และด าเนินการศึกษาค้นคว้าความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ (P) 
 3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี (A) 
 
ทักษะ/กระบวนการ   

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. ทักษะการแสวงหาความรู้ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งม่ันในการท างาน 
 3. รักความเป็นไทย 
 

สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของภูมิปัญญา 

 ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้นๆ และปวงชน
ในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ภูมิปัญญา หมายถึงพ้ืนความรู้ 
ความสามารถ  การศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนความรู้ความสามารถของ
คนแต่ละท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
  เอกวิทย์  ณ ถลาง กล่าวว่า ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ
ที่กลุ่มคนได้รับประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom) ได้มีผู้ความหมายดังนี้     
 กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 2)  หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ
คนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ
กันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะ
สาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการ
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษา และน ามาใช้ก็
จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  
 2. ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพของท้องถิ่นเพชรบุรี  
 2.1 ตาลโตนด เมืองเพชร 
 ต้นตาลหรือตาลโตนดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก มีถิ่น
ก าเนิดในเขตร้อนของแอฟริกา และกระจายพันธุ์มาถึงอินเดียตอนใต้ ศรีลังกา พม่า ไทย กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ได้มีการประทับ
รูปคนปีนต้นตาล แสดงว่าสมัยนั้นได้รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากตาลแล้ว 
 ต้นตาลมี่ส่วนเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา จากจารึกโบราณระบุว่า ในพรรษาที่ 2 
หลังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปประทับที่ลัฎฐิวัน/ลัฎฐตาล ซึ่งเป็นสวนตาลที่มีอายุน้อยเพ่ือ
โปรดให้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารได้เข้าเฝ้า พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวฬุวัน และโปรดให้ตั้งชื่อ
วัดตาลหนุ่มเวฬุวนาราม (สุรี  ภูมิภมร, 2548)   นอกจากนี้ตาลถือว่าเป็นไม่มงคลชนิดหนึ่ง  เนื่องจาก
ตาลปัตรส าหรับพระสงฆ์ใช้ในการสวดพิธีกรรม แต่เดิมก็ใช้ใบตาลท าเป็นพัดด้ามยาว ปัจจุบันแม้จะ
เปลี่ยนมาใช้ผ้าแทน แต่ก็ยังเรียกตาลปัตรเช่นเดิม *(ตาลปัตร ตั้งชื่อมาจากตาลบวกกับอาการพัดหรือ
ปัดซึ่งกลายเป็น ตาลปัตร) 
 ส าหรับประเทศไทย ต้นตาลมีปรากฏความในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ที่กล่าวถึงดงตาล อันเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนฟังธรรมในวันพระจึงสรุป
ได้ว่า ต้นตาลน่าจะเป็นพรรณพืชที่ปลูกในประเทศไทยนานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว โดยส่วนใหญ่พบทาง
ตะวันตก ซึ่งมีสภาพภูมินิเวศที่ตาลเติบโตได้ดี คือมีแสงแดดจัดและความชื้นต่ า ดังนั้นตาลจึงพบมาก
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ที่สุดในภาคตะวันตก ได้แก่เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ภาคกลางพบมากที่สุดที่ สิงห์บุรี อ่างทอง 
ปทุมธานี ภาคใต้พบที่ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ตาลจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ตาลนา 
ตะโหนด ภาคเหนือเรียก ปลีตาล ภาคใต้เรียก โนด กัมพูชาเรียก ตะนอย ชาวฮินดูเรียก ตาละ เป็นต้น 
   ตาลโตนดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีมากท่ีสุดในเพชรบุรี จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปรากฏ
ในตราและธงประจ าจังหวัด หลักฐานจากนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ ที่แต่งไว้ ในปี พ.ศ. 2374 กล่าว
ไว้ว่า “ทั่วประเทศเขตแคว้งแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ดังนั้นจึงปรากฏชื่อหมู่บ้านที่
สัมพันธ์กับตาลโตนดจ านวนมาก อาทิ โตนดหลาย โตนดหลวง ตาลกง ตาลเดี่ยว ตาลดอน โคกโตนด 
และถนนตาล เป็นต้น ต้นตาลพบมากที่สุดในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี รองลงไปคือ บ้านลาด ชะอ า เขาย้อย 
ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง ส่วนอ าเภอแก่งกระจานมีหลักฐานยืนยันว่าต้นตาลปาในเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานบริเวณน้ าตกทอทิพย์ 
  ปริมาณต้นตาลของจังหวัดเพชรบุรีเท่าที่ปรากฏหลักฐานทางสถิติสรุปได้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2541 เพชรบุรีมีต้นตาลราว 1,444,954 ต้น เป็นตาลตัวผู้ 833,394 ต้น ตาลตัวเมีย 611,560 ต้น 
(ส าหรับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2543) และในปี พ.ศ. 2548 เพชรบุรีเหลือต้นตาลประมาณ 440,535 ต้น 
(วีระชัย ณ นคร, 2549) อย่างไรก็ดี  ตาลโตนดยังคงเป็นพืชประจ าถิ่นที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
วิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การที่เมืองเพชรมีพระราชวังบนพระนครคีรี
อันสวยงามและทรงคุณค่าอันเป็นมรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ใช้จ่ายเงินรายได้ที่เกิดจากภาษีน้ าตาลเมืองเพชรเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นพระนครคีรีจึงเรียกได้ว่าเกิดข้ึนได้ด้วยน้ าตาลเมืองเพชรบุรีโดยแท้จริง 
  ความส าคัญด้านเศรษฐกิจส าหรับชาวเพชรบุรีโดยทั่วไปสรุปได้ว่า โตนดเป็นพืช
สารพัดประโยชน์ สามารถให้ผลผลิตในลักษณะต่างๆ ตลอดปี นอกจากได้ผลผลิตสม่ าเสมอและ
แน่นอนก่อให้เกิดอาชีพหลากหลายในชุมชน ทั้งนี้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่  
  - อาชีพท าน้ าตาลโตนดที่เรียกกันว่า น้ าตาลปึก สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก าแก่ชาว
เพชรบุรี 
  - อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนการท าขนมหวานต่างๆ  
  - การเพาะเมล็ดเพ่ือให้ได้จาวตาล ส าหรับขายตรงหรือท าเป็นขนม 
  - อาชีพขายน้ าตาล 
            กล่าวได้ว่า ชาวเพชรบุรีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยรายได้หลักจากผลผลิตต้นตาล
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นจ านวนไม่น้อย 
  ด้านสังคม การที่ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย รวมทั้งจากตาลโตนดในหลายรูปแบบ 
มีการติดต่อค้าขายกันท าให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากร ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ไม่จ าเป็นต้องย้ายครอบครัวไปต่างถิ่น มีโอกาสศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น มีความภูมิใจในตนเองซึ่งช่วยลดปัญหาทางสังคม 
  ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นตาลโตนดช่วยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ เพราะเป็นที่อยู่
อาศัยของนกฮูก นกเค้าแมว ซึ่งช่วยก าจัดหนูศัตรูของข้าวและพืชอ่ืนๆ ระบบรากของต้นตาลโตนดไม่ไม่
แก่งแย่งและรบกวนกับรากของพืชชนิดอ่ืน เช่น ข้าว  เพราะรากต้นตาลโตนดหยั่งลึกลงไปในดิน ไม่แผ่ไป
ตามผิวดิน   การที่รากหยั่งลึกลงไปในดินเท่ากับเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน   นอกจากช่วยยึดดิน 
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และสร้างความแข็งให้ดินบริเวณคันนาได้เป็นอย่างดี  
  แหล่งเรียนรู้ตาลโตนดที่ส าคัญมี 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ถ้ ารงค์ ได้แก่ สวนตาลของก านันถนอม ภู่เงิน ซึ่งมีต้นตาล อายุราว 17 ปี  จ านวนประมาณ 450 ต้น 
แห่งที่สองอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน เป็นกลุ่มทุ่งนา-ป่าตาลของชาวบ้านไร่กร่างที่
จัดท าศูนย์เรียนรู้ชุมชนและห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต โดยร่วมมือกับโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อม
วิทยาคาร) โดยพ้ืนที่ทุ่งนา-ป่าตาลดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินจ านวน 15 ไร่ ของนายสมชาย มีนุช ซึ่งเป็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน และมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ้ืนที่เป็นนาข้าวและมีต้นตาลโตนดปลูกเป็นแถวยาวตามขอบคันนา มี
จ านวนต้นตาลที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2526 จ านวน 21 ต้น โดยวิธีหงายเมล็ด และที่ปลูกในปี 2528 จ านวน 
29 ต้น โดยวิธีคว่ าเมล็ด ซึ่งแนวคิดในการปลูกตาลทั้งสองครั้ง เพ่ือทดสอบการปลูกต้นตาลโตนด เพ่ือ
คัดสรรเพศตามภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่บอกเล่ากันต่อมาว่า ถ้าปลูกโดยหงายเมล็ดจะได้ตาลตัวเมีย 
และถ้าคว่ าเมล็ดจะได้ตาลตัวผู้ 
  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับตาลโตนดที่ส าคัญ สรุปได้
เป็น 6 ประเภท ได้แก่ ภูมิปัญญาเกษตรกรรมจากตาล(การปลูกตาล การขึ้นตาล/รองตาล การเคี่ยวตาล 
การท าปุ๋ยจากตาล) ภูมิปัญญาอาหารจากตาล (การพรอมตาล/เฉาะตาล การท าอาหารคาวหวานจากตาล 
การท าน้ าตาลเมา/กระแช่) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ยาสมุนไพรจากตาลและการนวดแผนไทย)  
ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยและเครื่องเรือนจากตาล (ไม้ตาลและใบตาล) ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาล (การ
สานใบตาล เสี้ยนตาลและการประดิษฐ์จากเม็ดตาล) และภูมิปัญญาด้านการละเล่นพ้ืนบ้านจากตาล 
(มวยใบตาล ล้อโตนด กาคาบไข่) 
  2.2 การท าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   
  การท าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร เป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี แหล่งผลิตเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และจังหวัดที่ผลิตเกลือในประเทศไทย ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และเพชรบุรี การท าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร จึงเป็น
อาชีพหนึ่งของชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งกระบวนการผลิตเกลือทะเลนั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิค 
ผสมผสานเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงถึงการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันอาชีพการท านา 
เกลือก าลังจะสูญหายไป ด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดยกระบวนการทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่า  
เกลือหิน หรือเกลือบริสุทธิ์จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุ
ให้ราคาเกลือทะเลลดลงไปในที่สุด นอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิตเกลือทะเลก็ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามการค านึงถึงคุณค่าระหว่างเกลือทะเลกับเกลือบริสุทธิ์แล้ว มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
เนื่องจากเกลือบริสุทธิ์มีเฉพาะปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (ความเค็ม) ที่สูงมากเกินความจ าเป็นของร่างกาย 
แต่เกลือทะเลนั้น ท ามาจากน้ าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ถึง 
24 ชนิด ซึ่งในเกลือบริสุทธิ์ไม่มีกระบวนการผลิตเกลือทะเลต้องใช้พ้ืนที่ในการท านาเกลือและต้องการ
แสงแดดจากดวงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมระดับความเข้มข้น (ความเค็ม) ให้กับน้ าทะเลจนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ 
โดยเริ่มจากการเตรียมพ้ืนที่ท านาเกลือให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตเกลืออย่างต่อเนื่องประมาณ 1-2 
กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ประมาณ 30-35 ไร่ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ท านาเกลือจึงควรอยู่ใกล้ชายทะเลหรือ
ชายคลองที่สามารถดันน้ าเข้าแปลงนาเกลือแต่ละส่วนซึ่งเรียกว่า กระทง นอกจากพ้ืนที่นาเกลือตอน 
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ปลายทางควรอยู่ใกล้ถนนเพ่ือสะดวกในการขนส่ง 
 2.3 ขนมหวานเมืองเพชร 
  ขนมเมืองเพชร เป็นค าที่ใช้เรียกขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
เพชรบุรีซึ่งมีหลายชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีคือขนมที่ท ามาจาก
ตาลโตนด ขนมท่ีท าจากตาลโตนดที่ส าคัญของเพชรบุรี ได้แก่ 
  - จาวตาลเชื่อมเป็นการน าจาวตาลระยะท่ี 3  ซึ่งเนื้อของจาวตาลแข็งซุยคล้ายจาว 
มะพร้าว แต่แน่นกว่า น ามาเชื่อมกับน้ าตาล น าไปเป็นส่วนประกอบของขนมอ่ืนได้อีก เช่น กินกับข้าว
เหนียวมูน  
  - โตนดทอด น าจาวตาลเชื่อมาชุบแป้งทอด เป็นขนมดั้งเดิมชนิดหนึ่ง 
  - ขนมตาล ท าจากลูกตาลที่แก่และสุกงอม น าเนื้อลูกตาลมายีแล้วน าไปผสมกับแป้ง 
น้ าตาลโตนดและกะทิ คนให้เข้ากัน น าไปนึ่ง สุกแล้วโรยด้วยมะพร้าวขูดโรยงา 
  - ตังเม น าน้ าตาลสดมาเคี่ยวให้งวดด้วยไฟแรงเพ่ือท าเป็นน้ าตาลปึก ส่วนที่เป็น
น้ าตาลเหนียวๆ  จับอยู่ที่ขอบกระทะ เรียกตังเม ใช้ใบตองแห้งปาดขึ้นมาก็ได้เป็น 
  ขนมหวานอีกชนิดหนึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขนมเมือง
เพชรที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 
  - ขนมข้ีหนู มีชื่อเสียงมาก่อนขนมอ่ืน รัชกาลที่ 4 โปรดมาก  ลักษณะเด่นของขนม
ขี้หนูเมืองเพชรคือ นุ่ม ไม่หวานจัด หอมด้วยกลิ่นดอกมะลิ โรยด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นก่อนรับประทาน 
ปัจจุบันขนมขี้หนูเมืองเพชรเป็นของหารับประทานยาก ผู้ที่ท าได้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา 
  - ข้าวเกรียบงาเป็นขนมที่ทาเป็นแผ่น แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง จะรับประทานเลย
หรือจะน าไปปิ้งก่อนก็ได้ ในระยะแรกใช้เพียงแป้งกับน้ าตาล ละเลงเป็นแผ่นใหญ่และหนากว่าในปัจจุบัน 
แต่ไม่เป็นที่นิยม จึงมีผู้ดัดแปลงใส่มะพร้าวหั่นเป็นแท่งขนาดเล็กลงไป และเพ่ิมงาลงไปอีกอย่างหนึ่ง จึง
เป็นข้าวเกรียบงาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
  - ขนมหม้อแกง มีรสหวานมันและต่างจากขนมหม้อแกงเมืองอ่ืนตรงที่เนื้อละเอียด
แต่ไม่แน่นจนแข็ง ไม่จับเป็นก้อนหรือมีรูพรุน ไม่มีหอมเจียวโรยหน้า 
  2.4 ชมพู่เพชร  
  ชมพู่เพชร พันธุ์แท้ดั้งเดิมนั้น จะต้องเป็นพันธุ์ “ชมพู่เพชรสายรุ้ง” เท่านั้น ซึ่งเป็น
การเรียกตามลักษณะของสีผิวที่จะมีสีเขียวอ่อนปนชมพู ส่วนก้นผลจะมีสีชมพูเข้ม รสชาติหวานอร่อยชื่นใจ 
เฉพาะชมพู่เพชรสายรุ้งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ “ชมพู่เพชร”แต่หากเป็นชมพู่เพชรพันธุ์อื่นๆ เช่น 
ชมพู่เพชรสุวรรณ ชมพู่เพชรจินดา จะมีรสชาติไม่หวานกรอบเท่า รวมทั้งลักษณะสีผลยังเป็นสีเขียวปน
แดง ต่างจากชมพู่เพชรสายรุ้งซึ่งเป็นที่นิยมมาแต่ดั้งเดิมความพิเศษของสวนชมพู่เพชรที่นี่ก็คือจะใช้การ
ฉีดน้ าตาลช่วยเพ่ิมความหวาน โดยจะใช้น้ าตาลปี๊บเคี่ยวผสมน้ า แล้วน้ ามาฉีดพ่นที่ใบหรือปากใบ คล้าย
กับการพ่นยา ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเพ่ิมความหวานให้กับชมพู่ อาจเรียกได้ว่าในกลุ่มผู้ปลูกสวนชมพู่เพชร
ของจังหวัดเพชรบุรีมีสวนนี้แห่งเดียวที่ใช้วิธีการเช่นนี้ อีกท้ังยังใช้วิธีการหว่านเกลือลงดิน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความงาม และการเจริญเติบโตของต้น และที่ส าคัญภายในสวนจะไม่มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
เพราะไม่มีแมลงรบกวน ไม่ว่าจะเป็นหนอน หรือเพลี้ 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 การท าใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพของเมืองเพชร 
 

การวัดและการประเมินผล  
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
1. ความรู้    
- เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น - การตอบปากเปล่า - ประเด็นค าถาม คร ู
 ของจังหวัดเพชรบุรี - การตรวจใบงาน - แบบประเมินใบงานภูมิปัญญา  
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบุรี  
   ของจังหวัดเพชรบุรี - แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  
  - การน าเสนอรายงาน  ภูมิปัญญาไทย  
   การค้นคว้า - แบบประเมินทักษะการแสวงหา

ความรู้ 
 

2. ทักษะ/กระบวนการ    
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ - การสังเกตพฤติกรรม - แบบวัดทักษะการแสวงหา คร ู
- ทักษะการแสวงหาความรู้  รายบุคคล  ความรู้  
  - การตอบค าถาม - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
  - การประเมินทักษะ - แบบประเมินทักษะการแสวงหา  
   แสวงหาความรู้  ความรู้  
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
- ใฝ่เรียนรู้ - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล คร ู
- มุ่งม่ันในการท างาน  รายบุคคล    
- รักความเป็นไทย - การประเมิน

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

4. สมรรถนะส าคัญ    
- ความสามารถในการ - การสังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล คร ู
 สื่อสาร  รายบุคคล    
- ความสามารถในการคิด - การประเมิน     
- ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต 
 สมรรถนะส าคัญ      
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สาระการเรียนรู้ 
 คาบเรียนที่ 1  

 ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation phase) 
  1.1 ครูสนทนากับผู้เรียนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพของ
จังหวัดเพชรบุรี โดยถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน ดังนี้ 
  - จังหวัดเพชรบุรีมีการประกอบอาชีพในท้องถิ่นใดบ้างที่มีชื่อเสียงโดดเด่น  
(การปลูกต้นตาลโตนด การท านาเกลือ การท าขนมหวาน การปลูกชมพู่เพชร เป็นต้น) 
  - การประกอบอาชีพเหล่านั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
เพชรบุรี 
 ขั้นที่ 2 ข้ันเร้าความสนใจ (Engagement  phase) 
  2.1 ครูเปิดให้นักเรียนฟัง เพลง ตาลโตนด เป็นเวลา 4 นาที แล้วถามนักเรียนดังนี้ 
  - เพลงที่นักเรียนได้ฟังเป็นเพลงเก่ียวกับสิ่งใด (ต้นตาลโตนด) 
  - ในเพลงกล่าวถึง ต้นตาลโตนดอย่างไรบ้าง (การขึ้นตาลต้องข้ึนตอนเช้าเดือน 
หกฝนตกเขาจะไม่ขึ้นตาล แต่เฉาะตาลไปขายแทน ออกพรรษาจะมีการแกงหัวโตนด ขนมโตนดทอด
ไปท าบุญที่วัด) 

   
   2.2 ครูน าภาพตราประจ าจังหวัดให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนดังนี้ 
   - นักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างในตราประจ าจังหวัดเพชรบุรี (เขาวัง นาข้าว ต้น 
ตาลโตนด) 
   - เพราะเหตุใดจังหวัดเพชรบุรีจึงใช้ต้นตาลสื่อถึงจังหวัดเพชรบุรี (เพราะจังหวัด 
เพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นตาลมากท่ีสุดในประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจากนิราศเมืองเพชร
ของสุนทรภู่ ความตอนหนึ่งว่า  ทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล ด้วย 
เหตุนี้   ต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีคู่กับเขาวัง หรือพระนครคีรี ปรากฏเป็นตรา 
และธงประจ าจังหวัดเพชรบุรี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ) 
   2.3 ครูน าน้ าตาลสดแจกให้นักเรียนดื่ม แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 
    - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าน้ าตาลสดที่นักเรียนดื่มได้มาจากส่วนใดของต้นตาล 
(งวงตาล หรือช่อดอก) 
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  2.4 ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนดังนี้ “ภูมิปัญญาด้านอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี
มีอยู่หลายที่เกิดจากความหลากหลายของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด
เพชรบุรีและมีการสั่งสมองค์ความรู้ และความสามารถที่กลุ่มคนได้รับประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการ
ปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีท้ังที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จัก ถ้านักเรียนต้องการศึกษาค้นคว้า ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นใดบ้างที่นักเรียนต้องการรู้ 
และ นักเรียนจะเริ่มศึกษาอย่างไร 
  2.5 ครแูบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น  หกกลุ่ม ใช้วิธีนับนับเลข 1-6 ผู้ใดนับเลขเดียวกัน
กันอยู่กลุ่มเดียวกัน  
  2.6 ครูให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม เลขา และสมาชิก หลังจากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มหัวข้อที่จะศึกษาโดย การสุ่มเปิดแผ่นป้าย ทั้ง 4 แผ่น ประกอบด้วย 1) ตาลโตนดเมืองเพชร 2) 
ขนมหวานเมืองเพชร 3) นาเกลือ บ้านแหลม 4) ชมพู่เพชร 
  2.7 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา  ใบความรู้เรื่องทักษะการแสวงหา
ความรู้ในขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นในการศึกษาค้นคว้าความรู้ แล้วตอบตอบค าถามลงในใบงานที่ 1 
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบุรี โดยบันทึกสิ่งที่เป็นความรู้เดิมของนักเรียนกับสิ่งที่นักเรียน
ต้องการรู้ลงในตารางในใบงานที่ 1 โดยมีหัวข้อ ดังนี้   (ทักษะการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 1 การก าหนด
ประเด็นการค้นคว้า) 
   1.1 ก าหนดประเด็นค าถามในการสืบค้นความรู้ 
   1.2 การคาดคะเนผล  

 - จุดประสงค์ของการค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  

 
คาบเรียนที่ 2  
 ขั้นที่ 3 ข้ันส ารวจค้นหา (Exploration phase) 
  3.1 ครูถามผู้เรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบดังนี้ 
    - จากหัวข้อภูมิปัญญาที่กลุ่มของนักเรียนได้รับมอบหมายนักเรียนจะมีวิธีการ 
หาค าตอบอย่างไร (ตั้งประเด็นค าถามในสิ่งที่ต้องการรู้/วางแผนในการสืบค้น/ด าเนินการสืบค้นตาม
แผน/ศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย/วิเคราะห์ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล/น าข้อมูลที่
ได้มาเลือกเพ่ือให้ตรงกับค าถามตามประเด็นที่ก าหนดไว้/เรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาตอบค าถามตาม
ประเด็นที่ก าหนด/รายงานผลน าเสนอข้อมูลที่ได้) 
    - นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง (ห้องสมุดโรงเรียน/ 
ห้องสมุดประชาชน/ห้องคอมพิวเตอร์/ผู้รู้ในชุมชน/แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น/พิพิธภัณฑ์) 
    - นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อใดบ้าง (ใบความรู้/หนังสือเรียน/ต ารา/ 
เอกสารอ่านเพ่ิมเติม/ข่าว/บทความ/อินเตอร์เน็ต/วีดีโอ/สารคดี/สื่อสังคมออนไลน์/งานวิจัย) 
  3.2 จากค าตอบของนักเรียนครูใช้  PowerPoint อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ ขั้นตอน
ของการแสวงหาความรู้ และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องทักษะการแสวงหาความรู้ ในขั้นที่ 2 การ 
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วางแผนในการสืบค้นความรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ 
  3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบวางแผนในการสืบค้นความรู้ลงใน           
ใบงานที ่2 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ทักษะการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้น)   

 3.3.1 การระบุแนวทางต่างๆในการค้นคว้า (แหล่งเรียนรู้/สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้) 
 3.3.2 เลือกวิธีการค้นคว้าพร้อมระบุเหตุผล 
 3.3.3 วางแผนการค้นคว้าตามแนวทางที่ได้แสดงขั้นตอนการด าเนินการค้นคว้า 

  3.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามประเด็น
ค าถามที่ก าหนด ตามขั้นตอนและแผนที่วางไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ สื่อ ข้อมูลสื่อ
สารสนเทศ หนังสือ เอกสารต่างๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาในคาบหน้า (ทักษะการแสวงหา
ความรู้ ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้)  
  
คาบเรียนที่ 3  
 ขั้นที่ 4 ข้ันอธิบาย (Explanation phase) 
  4.1 ครูทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในคาบและการมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแต่ละ 
กลุ่มไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสนทนากับผู้เรียนดังนี้ 
    - จากที่กลุ่มของนักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล นักเรียนพบอุปสรรคปัญหา 
ในการค้นคว้าหรือไม่  
   - ข้อมูลที่นักเรียนได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
   - นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลที่ได้มาตอบประเด็นค าถามที่
ก าหนด 
  4.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้  และให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องทักษะการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 

  4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเก็บรวบรวมได้มาร่วมกันมา
น าเสนอให้สมาชิกกลุ่มรับทราบและร่วมกัน พิจารณาข้อมูล เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและข้อมูลที่
ตรงกับประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ 
  4.4. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมและตรวจสอบ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ จ าแนก จัดล าดับข้อมูลและพิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่ได้
จากการสืบค้น แล้วท าการบันทึกข้อมูล (ทักษะการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสืบค้นความรู้) จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถามลงในใบงานที ่3  
 ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration phase)  
  5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล มาท าการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้ใหม่ จาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
  5.2 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบค าถามลงในใบงานที่ 4 และให้นักเรียน
ออกแบบชิ้นงานที่ไปศึกษาเพ่ือ น าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและเตรียมข้อมูล เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลที่บันทึกและน าออกมาเสนอหน้าชั้น ก าหนดเวลาในการน าเสนอกลุ่มละ 6-7 นาที ใน
คาบต่อไป 
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คาบเรียนที่ 4  
 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) 
  6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามประเด็นหัวข้อที่
ก าหนดในใบงาน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบุรี (ทักษะการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 5 การ
สรุปผลจากการสืบค้นความรู้และรายงาน) (Obj.2) 
  6.2 ครูถามนักเรียนให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันตอบค าถามดังนี้ 
  - จากการที่นักเรียนไปท าการศึกษาค้นคว้าความรู้ การแสวงหาความรู้ของ
นักเรียนมีขั้นตอนการแสวงหาความรู้อย่างไรบ้าง (1. การก าหนดประเด็นปัญหา 2. การวางแผนสืบค้น 
3. การด าเนินการสืบค้นตามแนวทางที่ก าหนด 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การสรุปผลการสืบค้น
ความรู้และรายงาน)  
  6.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีลงในใบงานที่ 5 ดังนี้ 

  - การที่กลุ่มของนักเรียน และกลุ่มอ่ืนๆ  ได้ค้นคว้าข้อมูลและไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จริงเรื่องภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี ตามหัวข้อที่รับมอบหมาย
นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนๆได้อย่างไรเขียนสรุปองค์ความรู้ลงในใบงานที่ 5 
(obj.1) 

 ขั้นที่ 7 ข้ันน าความรู้ไปใช้ ( Extension phase) 
  7.1 ครูตั้งประเด็นค าถามถามผู้เรียนดังนี้ 

   - นักเรียนคิดว่าการที่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ตนเองมาสาเหตุมาจากอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ เพราะไม่เห็นความส าคัญ ขาดการส่งเสริมเรียนรู้ ไม่มี
การถ่ายถอดความรู้  ไม่มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ขาดการมีส่วนร่วม เป็นต้น) 

   - การที่คนไทยหรือคนในท้องถิ่นไม่เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เรื่องการประกอบอาชีพจะส่งผลอย่างไรกับคนรุ่นหลัง 
   - นักเรียนจะน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างไร 
   - นักเรียนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จังหวัดเพชรบุรี (Obj.3) 

    - การที่กลุ่มของนักเรียน และกลุ่มอ่ืนๆได้ค้นคว้าข้อมูลและไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จริงเรื่องภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี ตามหัวข้อที่รับมอบหมายนักเรียน
จะมีวิธีการน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนๆได้อย่างไร  
  7.2 จากค าตอบของนักเรียนครูสรุปสาระส าคัญดังนี้   (จังหวัดเพชรบุรีมีความ
หลากหลายด้วยปัจจัยด้านที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ก่อให้เกิดภูมิปัญญาด้านอาชีพที่หลากหลาย
ของแต่ละท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ 
การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคน ซึ่งมีความโดดเด่นตามสภาพแวดล้อม
ท้องถิ่นและหลอมรวม  จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณค่าต่อคนในสังคมตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน) 
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สื่อการเรียนรู้ 
 1. ภาพตราประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพลง ตาลโตนด 

 3. น้ าตาลสด 
 4. คู่มือทักษะการแสวงหาวามรู้ 
 5. ใบความรู้ เรื่องภูมิปัญญาด้านอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี 

 6. ใบงาน เรื่องภูมิปัญญาด้านอาชีพของจังหวัดเพชรบุรี 
 7. Power Point เรื่องทักษะการแสวงหาวามรู้ 
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ศักดา ศิริพันธุ์ (2543). เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุท- 
 ธาการการพิมพ์ จ ากัด. 
สุนันท์  นีลพงษ ์และคณะ. (2559). ภูมิปัญญาเล่ม 5. เพชรบุรี: บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ ากัด.  
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แบบสังเกตคุณลักษณะพึงประสงค์ 
กลุ่มที่.................................................... 

 
 
ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

รายการ  
รวม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

 5 - 6 คะแนน 
3 - 4 คะแนน 
ต่ ากว่า 2 คะแนน 
0 

 3    หมายถึง   ดีเยี่ยม  
2    หมายถึง   ดี 
1    หมายถึง   พอใช้  
0    หมายถึง   ควรปรับปรุง 

เกณฑ์ การให้คะแนน 
ใฝ่เรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม(3) ดี  (2) พอใช้ (1) ควรปรับปรุง (0) 
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ  
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ  
บ่อยครั้ง 
 

เข้าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ  
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 
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มุ่งม่ันในการท างาน 
พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม (3) ดี  (2) พอใช้ (1) ควรปรับปรุง (0) 
เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับหมายตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการท างานให้
ส าเร็จปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ท างานด้วย
ตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 
 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้ 
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 
 

 
รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยี่ยม (3) ดี  (2) พอใช้ (1) ควรปรับปรุง (0) 
มีมารยาทงดงาม 
แบบไทย มีสัมมา- 
คารวะรว่มกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับ 
ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
ไทย    ชักชวน                                              
แนะน าให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย      

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  
ชักชวน แนะน าเพ่ือน
และคนอ่ืนปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี   ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย   
มีสัมมาคารวะ เข้า
ร่วมหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย   

ไม่มีสัมมา-
คารวะต่อ
ผู้ใหญ่  
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เกณฑ์ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สูงมาก 
4 

สูง 
3 

ปานกลาง 
2 

ต่ า 
1 

การตั้งประเด็น
ค าถามในการ
สืบค้นความรู ้
(ใช้กับใบงานท่ี 1
คาบเรียนที ่1) 

ตั้งประเด็นค าถามได้
3 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 3 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
2 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 2 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
1 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 1 ข้อ 

ตั้งค าถามสอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 1
ค าถามแต่เขียน
จุดประสงค์และผลที่
ดาดว่าจะไดร้ับจาก
การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ไม่สอดคล้อง
กับค าถาม 

การวางแผนใน
การสืบค้นความรู้
และการด าเนินการ
สืบค้นความรู้ (ใช้
กับใบงานท่ี 2-3 
ในคาบเรียนที่ 2) 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสมเขยีนขั้นตอน
การค้นหาค าตอบได้
ถูกต้องครบถ้วนและ
สอดคล้องกับค าถาม 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้ถูกต้องแต่
บางส่วนไมเ่หมาะสม 
เขียนขัน้ตอนการค้นหา
ค าตอบได้ถูกต้อง แต่ 
ไม่ครบถ้วนสอดคล้อง
กับค าถามบางส่วน 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้บางส่วน แต่
ไม่เหมาะสมเขยีน
ขั้นตอนการค้นหา
ค าตอบไดไ้ม่ถูกต้อง 
ไม่สอดคล้องกับ
ค าถาม 

สามรถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อที่ใช้ในการคน้ควา้ได้ 
แต่ไมส่ามารถเขียน  
ขั้นตอนการค้นหา
ค าตอบได ้

การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการ
สืบค้นความรู้   
(ใช้กับใบงานท่ี 4
คาบเรียนที่ 3) 

 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 3 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 2 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 1 ข้อ 

สามารถจ าแนก และ
จัดล าดับข้อมูลได้ แต่
ไม่ถูกต้องครบ
องค์ประกอบของ
ข้อมูลได้ไมค่รบการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่มี
ความสัมพันธ์กับ 
ประเด็นค าถามที่ตั้งไว ้

การสรุปผลการ
สืบค้นความรู้
(การเขยีนรายงาน 
ใช้กับใบงานท่ี 5 
คาบเรียนที่ 4) 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระ
ถูกต้องสมบูรณ์ โดย
อ้างอิงแหล่ง ความรู้ที่
เช่ือถือได้อยา่งหลากหลาย 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระ
ถูกต้องสมบูรณ์
บางส่วนโดยอ้างอิง
แหล่งความรู้ทีเ่ชื่อถือ
ได้แตไ่ม่หลากหลาย 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระได้
ถูกต้องบางส่วน   แต่
ขาดการอ้างอิงแหล่ง
ความรู ้

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระไม่
ถูกต้อง  อ้างอิงแหล่ง
ความรู้ไม่หลากหลาย
และไม่น่าเชื่อถือ 
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แบบสรุปผลการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ (แผนที่.......)  

 
 
 

ล าดับที่ 

 
 

ชื่อกลุ่ม 

ทักษะการแสวงหาความรู้  
 

ระดับ 
การ

ก าหนด 
ปัญหา 

การ
วางแผน
และการ 
ด าเนิน 

การ 
วิเคราะห์ 
ข้อมูล 

การ 
สรุปผล 

และรายงาน 

 
 

รวม 
 

4 4 4 4 4  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
        
 รวมเฉลี่ย       

 
ระดับเกณฑ์การประเมินผลความสามารถทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูงมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับต่ า 
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เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน   4 คาบ  
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานเป็นกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มที่.......................... 
1. ......................................................................................... เลขท่ี.................... ประธาน 
2. ......................................................................................... เลขท่ี.................... รองประธาน 
3. ......................................................................................... เลขท่ี..................... สมาชิก 
4. ......................................................................................... เลขท่ี.................... เลขานกุาร 
5. ......................................................................................... เลขท่ี.................... เลขานกุาร 
 
ขั้นที่ 1 การก าหนดประเด็นค้นคว้า  

นักเรียนรู้อะไร (ความรู้เดิม)  สิ่งที่นักเรียนไม่รู้ (การตั้งค าถาม) 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

1.1. ค าถามท่ีน ามาก าหนดประเด็นค้นคว้า 
 1. ...................................................................................................................................... 
 2. ...................................................................................................................................... 
 3. ...................................................................................................................................... 
1.2 จุดประสงค์ของการค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
 1. ......................................................................................................................................  
 2. ...................................................................................................................................... 
 3. ......................................................................................................................................  
1.3  ผลที่ดาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
 1. ...................................................................................................................................... 
 2. ...................................................................................................................................... 
 3. ...................................................................................................................................... 

 

 

เรื่อง..................................................................................................................... 
 

ใบงานที่ 1 (คาบที ่1) 
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เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน   4 คาบ  
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนสืบค้นข้อมูลตามวิธีการด าเนินการสืบค้นความรู้ 
ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
      2.1 การระบุแนวทางต่างๆที่สามารถใช้ในการค้นคว้า (แหล่งเรียนรู้ /สื่อที่ใช้ในการค้นคว้า) 

2.1.1 แหล่งเรียนรู้/สถานที่ที่ใช้ในการค้นคว้า 
1)  ............................................................  2)  ............................................................ 
3)  ............................................................  4)  ............................................................ 

2.1.2 สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ 
1)  ............................................................  2)  ............................................................. 
3)  ............................................................  4)  ............................................................. 

  
2.2 เลือกวิธีการค้นคว้าที่เหมาะสมกับเรื่องที่นักเรียนต้องการค้นคว้า

มาพร้อมระบุเหตุผล  
 
 

 

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ค้นคว้า สื่อที่ใช้ในการค้นคว้า เหตุผล 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 
……………………………… …………………………… ……………………………………………………………….. 

เรื่อง..................................................................................................................... 
 

ใบงานที่ 2 (คาบที่ 2) 
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2.3 ให้นักเรียนวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยบอกวิธีการด าเนินการสืบค้นความรู้เป็น
ข้อๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานส าเร็จ  

 
 

ขั้นที่ 1  การก าหนดประเด็นค้นคว้า 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
ขั้นที่ 2  การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ขั้นที่ 3  การด าเนินการสืบค้นความรู้ที่สนใจตามแผนหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
................................................................................................................................................... ........ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
ขั้นที่ 5  การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... . 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน   4 คาบ  
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบค าถาม 
 
ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3.1 นักเรียนจะมีวิธีการด าเนินการสืบค้นให้ประสบความส าเร็จได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 ข้อมูลที่นักเรียนได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.3 นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลที่ได้มาตอบประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
4.1 ให้นักเรียนระบุองค์ประกอบของข้อมูลที่กลุ่มนักเรียนเลือกมาใช้ตอบประเด็นค าถามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ประเภทของ
ข้อมูล 

ชื่อหนังสือ/
บทความ 

แหล่งอ้างอิง เหตุผลในการเลือก 

    

    

    

    

ใบงานที่ 3 (คาบที่ 3) 

เรื่อง..................................................................................................................... 
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เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน   4 คาบ  
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปรายงานการศึกษาค้นคว้าความรู้ 
 

เรื่อง.................................................. 
 

ประเด็นการค้นคว้าที่ก าหนด รายงานข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แหล่งอ้างอิง  
 
 

 
 

เรื่อง..................................................................................................................... 
 

ใบงานที่ 4 (คาบที ่4) 
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เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน   4 คาบ  
รายวิชา ส20234 หน้าที่พลเมือง  4           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
 
ค าชี้แจง   ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดสรุปองค์ความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรีตามหัวข้อที่นักเรียนไปศึกษา 
 
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ใบงานที่ 5 (คาบที ่5) 

เรื่อง..................................................................................................................... 
 

 
ภูมิปัญญา 

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

 

   

การน าความรู้ไปใช้ 
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ความหมายของภูมิปัญญา 

 ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้นๆ และปวงชนในสังคม
ยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ 
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนความรู้ความสามารถของคนแต่ละท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ 

  เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวว่า ภมูิปัญญา คือ ความรู้  ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถท่ี
กลุ่มคนได้รับประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom) ได้มีผู้ความหมายดังนี้     
 กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 2) หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา

ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา
ต่างๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จัก
กันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  

 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 อังกูล  สมคะเนย์  (2535: 37)  ได้จ าแนกภูมิปัญญาชาวบ้านออกเป็น 4 กลุ่ม  คือ 
 กลุ่มที่ 1 เรื่องเกี่ยวกับ คติ ความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์

แห่งความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมถ่ายทอดกันมา 
  คติ ความคิด ความเชื่อ ภาษาและหลักการที่เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นได้

ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นการประกอบพิธีกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์   และการใช้แรงงานของตนเอง  
รวมถึงการหาผลผลิตต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ  ประกอบกับความเชื่อทาง
ศาสนาได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย คติ ค าคม สุภาษิต ค าพังเพย นิทานหรือต านานพื้นบ้าน คติธรรม
ค าสอนทางศาสนา ปริศนาค าทายต่างๆ  ภาษาถ่ินหรือภาษาพ้ืนบ้าน 

 กลุ่มท่ี 2  เรื่องของศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
 ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี  จะเป็นตัวชี้ที่ส าคัญต่อการแสดงออกถึง

ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งก็คือผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของ
ชาวบ้านที่แสดงให้เห็นคุณค่าแห่งการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
เฉพาะกลุ่มชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ใบความรู้ที่ 3 ภูมิปัญญาไทย 
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ของกลุ่มชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ การละเล่นพ้ืนบ้าน  เพลงพ้ืนบ้านประเภทต่างๆ ศิลปะการแสดง  
เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ศิลปะด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลุ่มท่ี 3  เรื่องของการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 
 ในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติ  ท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูก  

เลี้ยงสัตว์ จับสัตว์น้ าโดยใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์เอง ในการประกอบอาชีพนั้นเป็นการท าเพ่ือให้มีอยู่มีกิน
มากกว่าที่จะท าเพ่ือความมั่งมี ความร่ ารวย โดยที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกมาเป็นตัวก าหนด
หรืออิทธิพลในการผลิต  แต่ปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งเป็นผลมาจาก
การมุ่งเน้นพัฒนาประเทศ เพ่ือเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ท าให้
ระบบการผลิตของชาวบ้านได้รับผลกระทบไปด้วย  จึงก่อให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในชนบท
อย่างรุนแรง  ผลจากความล้มเหลวและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงได้มีบุคคลหนึ่งน าไปใช้เป็นบทเรียน  
เกิดแนวคิดการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในชนบท จึงได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูทรัพยากรใน
ท้องถิ่นที่ได้มีการสูญเสียไปให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์พร้อมปรับสภาพการด าเนินชีวิตที่เคยถูกครอบง าด้วย
ระบบธุรกิจการค้า กลับมาสู่อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือความอยู่รอดโดยอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติ กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวยืนหยัดต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งกับความล้มเหลว  และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิ
ด้วยก าลังกาย สติปัญญา สั่งสมประสบการณ์จากการผสมผสานกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม สามารถยืน
หยัดอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเอง บุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องและน าเอาหลักการ  
ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นต่อไป ได้แก่ การท าเครื่องมือจับสัตว์น้ า งาน
จักสานจากไม้ไผ่ งานจักสานจากเตยปาหนัน งานจักสานจากหวาย งานประดิษฐ์สิ่งของจากเปลือกหอย
แตก การจัดท าผ้าบาติกและการเขียนลายผ้าบาติก 

 กลุ่มท่ี 4  เรื่องของแนวความคิด  หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบ้าน 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม

อุตสาหกรรม  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป  เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงได้มี
บุคคลน าแนวความรู้และหลักการที่เคยปฏิบัติกันมา  น ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตหรือประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในครอบครัวและท้องถิ่น  ซึ่งนับว่าบุคคลเหล่านี้  เป็นภูมิ
ปัญญาอีกกลุ่มหนึ่ง  ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม  ได้แก่  การท าไร่
นาสวนผสม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  การแปรรูปอาหาร  การประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  
การน าสมุนไพรเพ่ือใช้รักษาโรค  การถนอมอาหาร 
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ตาลโตนด เมืองเพชร 

 

 

 

 

 

  

 ภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ซึ่งใน
อดีตจังหวัด เพชรบุรีได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์เป็นอู้ข้าวอู่น้ า ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นตาลและนาข้าว 
โดยเฉพาะการผลิตน้ าตาลโตนดส่งเป็น สินค้าออกท ารายได้เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด และต่อมายัง
สามารถท าหม้อตาลส าหรับใส่น้าตาลเป็นสินค้าออกควบคู่ไปอีก ด้วย ตาลโตนด เป็นพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ขนม หวาน ของที่ระลึก 
การท่องเที่ยว ผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดยังสามารถพัฒนาจนส่งออกต่างประเทศ ได้
อีกด้วย จนมีค ากล่าวกันว่าต้นตาลโตนดมีมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี แหล่งผลิตน้ าตาลมีชื่อเสียงของเมือ
เพชร ได้แก่ บ้านโรงเข้ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนที่ทรงคุณค่า ควรอนุรักษ์และส่งเสริมไว้  นักปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวว่าผลิตผลทุกส่วนของตาลโตนดสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ตามค า กล่าวที่ว่า “100 
ประโยชน์ตาลโตนดไทย” และในอนาคตตาลโตนดจะกลายเป็นพืช เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย 
เช่นเดียวกับยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีก าลังให้ ความสนใจในการ
ท าสวนตาลโตนดกันไม่น้อย โดยเฉพาะน้ า ตาลสดเมืองเพชร ที่มีรสชาติ สี กลิ่น ไม่เหมือน ตาลสดที่ใด 
เพราะแร่ธาตุที่อยู่ในดิน และกล่าวได้ว่าสวนตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีเพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทย 

 

 

ใบความรู้ที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี 
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 ต้นตาลหรือตาลโตนดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลก มีถิ่นก าเนิดใน

เขตร้อนของแอฟริกา และกระจายพันธุ์มาถึงอินเดียตอนใต้ ศรีลังกา พม่า ไทย กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ได้มีการประทับ
รูปคนปีนต้นตาล แสดงว่าสมัยนั้นได้รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากตาลแล้ว 

 ต้นตาลมี่ส่วนเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา จากจารึกโบราณระบุว่า ในพรรษาที่ 2 หลังที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปประทับที่ลัฎฐิวัน/ลัฎฐตาล ซึ่งเป็นสวนตาลที่มีอายุน้อยเพ่ือโปรดให้
พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารได้เข้าเฝ้า พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวฬุวัน และโปรดให้ตั้งชื่อวัด
ตาลหนุ่มเวฬุวนาราม (สุรี ภูมิภมร, 2548) นอกจากนี้ตาลถือว่าเป็นไม่มงคลชนิดหนึ่ง เนื่องจาก
ตาลปัตรส าหรับพระสงฆ์ใช้ในการสวดพิธีกรรม แต่เดิมก็ใช้ใบตาลท าเป็นพัดด้ามยาว ปัจจุบันแม้จะ
เปลี่ยนมาใช้ผ้าแทน แต่ก็ยังเรียกตาลปัตรเช่นเดิม *(ตาลปัตร ตั้งชื่อมาจากตาลบวกกับอาการพัดหรือ
ปัดซึ่งกลายเป็น ตาลปัตร) 

 ส าหรับประเทศไทย ต้นตาลมีปรากฏความในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ที่กล่าวถึงดงตาล อันเป็นสถานที่ส าหรับประชาชนฟังธรรมในวันพระจึงสรุป
ได้ว่า ต้นตาลน่าจะเป็นพรรณพืชที่ปลูกในประเทศไทยนานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว โดยส่วนใหญ่พบทาง
ตะวันตก ซึ่งมีสภาพภูมินิเวศที่ตาลเติบโตได้ดี คือมีแสงแดดจัดและความชื้นต่ า ดังนั้นตาลจึงพบมาก
ที่สุดในภาคตะวันตก ได้แก่เพชรบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ภาคกลางพบมากที่สุดที่ สิงห์บุรี อ่างทอง 
ปทุมธานี ภาคใต้พบที่ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ตาลจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปบ้าง เช่น 
ตาลนา ตะโหนด ภาคเหนือเรียก ปลีตาล ภาคใต้เรียก โนด กัมพูชาเรียก ตะนอย ชาวฮินดูเรียก ตาละ 
เป็นต้น 

  ตาลโตนดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีมากที่สุดในเพชรบุรี จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปรากฏในตรา
และธงประจ าจังหวัด หลักฐานจากนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ ที่แต่งไว้ ในปี พ.ศ. 2374 กล่าวไว้ว่า 
“ทั่วประเทศเขตแคว้งแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ดังนั้นจึงปรากฏชื่อหมู่บ้านที่
สัมพันธ์กับตาลโตนดจ านวนมาก อาทิ โตนดหลาย โตนดหลวง ตาลกง ตาลเดี่ยว ตาลดอน โคกโตนด 
และถนนตาล เป็นต้น ต้นตาลพบมากที่สุดในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี รองลงไปคือ บ้านลาด ชะอ า เขา
ย้อย ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง ส่วนอ าเภอแก่งกระจานมีหลักฐานยืนยันว่าต้นตาลปาในเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานบริเวณน้ าตกทอทิพย์ 

 ปริมาณต้นตาลของจังหวัดเพชรบุรีเท่าที่ปรากฏหลักฐานทางสถิติสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2541 
เพชรบุรีมีต้นตาลราว 1,444,954 ต้น เป็นตาลตัวผู้ 833,394 ต้น ตาลตัวเมีย 611,560 ต้น (ส าหรับเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี, 2543) และในปี พ.ศ. 2548 เพชรบุรีเหลือต้นตาลประมาณ 440,535 ต้น (วีระชัย ณ นคร,   
2549) อย่างไรก็ดี ตาลโตนดยังคงเป็นพืชประจ าถิ่นที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาว
เพชรบุรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การที่เมืองเพชรมีพระราชวังบนพระนครคีรีอัน
สวยงามและทรงคุณค่าอันเป็นมรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ใช้จ่ายเงินรายได้ที่เกิดจากภาษีน้ าตาลเมืองเพชรเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นพระนครคีรีจึงเรียกได้ว่าเกิดข้ึนได้ด้วยน้ าตาลเมืองเพชรบุรีโดยแท้จริง 

องค์ความรู้ เร่ืองภูมิปัญญาตาลโตนด 
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 ความส าคัญด้านเศรษฐกิจส าหรับชาวเพชรบุรีโดยทั่วไปสรุปได้ว่า โตนดเป็นพืชสารพัด
ประโยชน์ สามารถให้ผลผลิตในลักษณะต่างๆ ตลอดปี นอกจากได้ผลผลิตสม่ าเสมอและแน่นอน
ก่อให้เกิดอาชีพหลากหลายในชุมชน ทั้งนี้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่  

 - อาชีพท าน้ าตาลโตนดที่เรียกกันว่า น้ าตาลปึก สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก าแก่ชาวเพชรบุรี 
 - อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนการท าขนมหวานต่างๆ  

 - การเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้จาวตาล ส าหรับขายตรงหรือท าเป็นขนม 
 - อาชีพขายน้ าตาล 

          กล่าวได้ว่า ชาวเพชรบุรีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยรายได้หลักจากผลผลิตต้นตาลที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเป็นจ านวนไม่น้อย 

 ด้านสังคม การที่ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย รวมทั้งจากตาลโตนดในหลายรูปแบบ มีการ
ติดต่อค้าขายกันท าให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากร ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ไม่จ าเป็นต้องย้ายครอบครัวไปต่างถิ่น มีโอกาสศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น มีความภูมิใจในตนเองซึ่งช่วยลดปัญหาทางสังคม 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นตาลโตนดช่วยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ เพราะเป็นที่อยู่อาศัย
ของนกฮูก นกเค้าแมว ซึ่งช่วยก าจัดหนูศัตรูของข้าวและพืชอ่ืนๆ ท าให้ช่วยลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช 
นอกจากนี้ ระบบรากของต้นตาลโตนดไม่แก่งแย่งและรบกวนกับรากของพืชชนิดอ่ืน เช่นข้าว เพราะ
รากต้นตาลโตนดหยั่งลึกลงไปในดิน ไม่แผ่ไปตามผิวดิน การที่รากหยั่งลึกลงไปในดินเท่ากับเป็นการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในดิน นอกจากช่วยยึดดินและสร้างความแข็งให้ดินบริเวณคันนาได้เป็นอย่างดี 

 แหล่งเรียนรู้ตาลโตนด ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด 
สถานศึกษาและครูที่มีผลงานการเรียนการสอน/โครงการเกี่ยวกับตาลโตนด   

 แหล่งเรียนรู้ตาลโตนดที่ส าคัญมี 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ได้แก่ สวนตาลของก านันถนอม ภู่เงิน ซึ่งมีต้นตาลอายุราว 17 ปี จ านวนประมาณ 450 ต้น แห่งที่สอง
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่สะท้อนเป็นกลุ่มทุ่งนา-ป่าตาลของชาวบ้านไร่กร่างที่จัดท าศูนย์
เรียนรู้ชุมชนและห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต โดยร่วมมือกับโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) โดย
พ้ืนที่ทุ่งนา-ป่าตาลดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินจ านวน 15 ไร่ของนายสมชาย มีนุช ซึ่งเป็นรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่สะท้อน และมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ้ืนที่เป็นนาข้าวและมีต้นตาลโตนดปลูกเป็นแถวยาวตามขอบคันนา มีจ านวนต้นตาลที่ปลูกไว้
ตั้งแต่ปี 2526 จ านวน 21 ต้น โดยวิธีหงายเมล็ด และที่ปลูกในปี 2528 จ านวน 29 ต้น โดยวิธีคว่ า
เมล็ด ซึ่งแนวคิดในการปลูกตาลทั้งสองครั้งเพ่ือทดสอบการปลูกต้นตาลโตนดเพ่ือคัดสรรเพศตามภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุษที่บอกเล่ากันต่อมาว่า ถ้าปลูกโดยหงายเมล็ดจะได้ตาลตัวเมีย และถ้าคว่ าเมล็ด
จะได้ตาลตัวผู้ 

  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับตาลโตนดที่ส าคัญ สรุปได้เป็น 6 
ประเภท ได้แก่  ภูมิปัญญาเกษตรกรรมจากตาล(การปลูกตาล การขึ้นตาล/รองตาล การเคี่ยวตาล การ
ท าปุ๋ยจากตาล) ภูมิปัญญาอาหารจากตาล (การพรอมตาล/เฉาะตาล การท าอาหารคาวหวานจากตาล 
การท าน้ าตาลเมา/กระแช่) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ยาสมุนไพรจากตาลและการนวดแผนไทย)  
ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยและเครื่องเรือนจากตาล (ไม้ตาลและใบตาล) ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาล (การ
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สานใบตาล เสี้ยนตาลและการประดิษฐ์จากเม็ดตาล) และภูมิปัญญาด้านการละเล่นพ้ืนบ้านจากตาล  
(มวยใบตาล ล้อโตนด กาคาบไข่) 
ที่มา : http://www.chumchontai.com/learnDetail.php?l_id=0027 

 ตาลโตนด ประโยชน์ และสรรพคุณตาลโตนด 
 1. ประโยชน์ของต้นตาล เนื่องจากต้นตาลมีทรงพุ่มที่สวยงาม จึงนิยมใช้ปลูกไว้กลางแจ้งไว้ 

เป็นกลุ่ม หรือเป็นแถว หรือปลูกไว้เดี่ยวๆ ปลูกตามชายทะเล หรือรมถนนหนทาง 
 2. ล าต้นของต้นตาล สามารถน ามาใช้ท าไม้กระดาน หรือใช้ท าเสา สร้างบ้าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ทนแดดทนฝนและการเสียดสีได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์
ส าหรับเครื่องตกแต่งบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไม้เท้า ด้ามร่ม สาก กรอบรูป เชิงเทียน แก้วน้ า ฯลฯ หรือใช้
ในงานฝีมือที่มีราคาสูง ใช้ท าเรือขุด (เรืออีโปง) หรือจะน าล าต้นมาตัดขุดไส้กลางออกท าเป็นท่อระบาย
น้ าส าหรับพ้ืนที่ทางการเกษตร สะพาน กลอง เสา เป็นต้น 
 

 
 3. ประโยชน์ของเปลือกตาล หรือส่วนที่เป็น “กะลา” นิยมน าไปใช้ท าเป็นเชื้อเพลิง เมื่อ
น าไปเข้าเตาเผาแล้วจะได้ถ่านสีด าที่มีคาร์บอนสูงเป็นพิเศษ และก าลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน หรือ
จะน ามาใช้เป็นกล่องหรือตลับส าหรับเก็บสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น เข็ม กระดุม เส้นยาสูบ ฯลฯ 
 4. ประโยชน์ของใบตาล  ใบอ่อนน ามาใช้ในการจักสาน งานฝีมือหรือท าเป็นของใช้และ
ของเล่นส าหรับเด็ก โดยสานเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ  ส่วนใบแก่น ามาไปใช้ท าหลังคากันแดดกันฝน มุง
หลังคา ท าเสื่อ สานตะกร้อ ตะกร้า สานกระเป๋า ท าหมวก ท าลิ้นปี่ ท าแว่นส าหรับท าน้ าตาลแวน ท า
เชื้อเพลิง ฯลฯ หากใบตาลเป็นท่อนสั้นๆ ก็สามารถน ามาใช้แทนช้อนเพื่อตัดขนมหรืออาหารได้ชั่วคราว 
และในประเทศอินเดียสมัยโบราณมีการน ามาใช้เพ่ือจารึกตัวอักษรลงบนใบแทนการใช้กระดาษ หรือ
ใช้ท าตาลปัตร(พัดยศ) ของพระสงฆ์ในอดีต 
 5. ประโยชน์ของทางตาล หรือส่วนของก้านใบตาล   สามารถลอกผิวภายนอกส่วนที่อยู่
ด้านบนที่เรียกว่า “หน้าตาล” มาฟ่ันท าเป็นเชือกส าหรับผูกหรือล่ามวัว และมีความเหนียวที่ดีมากแม้
จะไม่ทนทานเท่าเชือกที่ท าจากต้นปอหรือต้นเส็งก็ตาม จึงเหมาะส าหรับการใช้งานที่ต้องมีการตาก
แดดตากฝน ส่วนทางตาลตอนโคน ที่อยู่ติดกับต้นตาลนั้นจะมีอยู่ 2 แฉก มีลักษณะบางและแบน หรือ
ที่เรียกว่า “ขาตาล” สามารถน ามาตัดใช้เป็นคราดหรือไม้กวาด เพ่ือใช้กอบสิ่งของที่เป็นกอง อย่างเช่น 
มูลวัว ขี้เถ้า เมล็ดข้าว เป็นต้น แต่หากต่อด้ามหรือท าเป็นกาบจะเรียกว่า “กาบตาล” นอกจากนี้ทา
ตาลยังสามารถน าใช้ท าเป็นคอกสัตว์ รั้วบ้าน ใช้ท าเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ในงานหัตถกรรมจักสานหรือ
งานฝีมือ เช่น การท าเป็นกระเป๋า หมวก ฯลฯ 

http://www.chumchontai.com/learnDetail.php?l_id=0027
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 6. ประโยชน์ของลูกตาลโตนด  ผลสามารถน ามารับประทานหรือใช้ท าเป็นขนมได้ได้ (ผล
เมื่อสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม) สามารถท าเป็น “ลูกตาลลอยแก้ว” หัวลูกตาลอ่อน น ามาต้มให้สุกใช้
รับประทานกับน้ าพริกได้ หรือน ามาต้มกับน้ าปลาร้าที่เรียกว่า “ต้มปลาร้าหัวตาล” ส่วนผลลูกตาลสุก
จะใช้เนื้อเยื่อสีเหลืองที่หุ้มเมล็ดน ามาท าเป็นขนมที่เรียกว่า “ขนมตาล” ส่วนเมล็ดทิ้งไว้จนรากงอก 
หากท้ิงไว้พอสมควรจะมีเนื้อเยื่อข้างใน สามารถน ามาเชื่อมท าเป็นขนมหรือที่เรียกว่า  “ลูกตาลเชื่อม” 
นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับแป้งท าเป็นขนมหวาน จาวตาลเชื่อม ลูกตาลลอยแก้ว เป็นต้น ผลอ่อน หน่อ
อ่อน สามารถน ามาใช้ประกอบอาหาร ประเภท ผัด ต้ม แกง ได้ 
 

 
 

 7. ประโยชน์ของตาลโตนด เปลือกหุ้มผลอ่อนน ามาใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวาน เช่น 
อาหารจ าพวกย า แกงเลียง ฯลฯ ส่วนเปลือกหุ้มผลตาลจากแห้งใช้ท าเป็นเชื้อเพลิงได้ หรือจะคั้นเอาแต่
น้ าของผลแก่ใช้ปรุงเพ่ือแต่งกลิ่นขนม นอกจากนี้ผลตาลแก่ยังสามารถน ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ 
เช่น หมู วัว ได้อีกด้วย 
  8. หากเอาส่วนของหัวตาลมาปอกผิวนอกออก แล้ว 
น ามาหั่นออกเป็นชิ้นบางๆ   จะได้หัวตาลอ่อนที่น าไปใช้ปรุงเป็น 
“แกงคั่วหัวตาล” 
 
 9. ประโยชน์ของหัวตาลอ่อน นิยมน าไปลอยน้ าตาลใสด้วยการตัดเฉพาะส่วนหัวลูกตาลที่
ค่อนข้างอ่อนน ามาร้อยกับเส้นตอกให้เป็นพวงประมาณพวงละ 7-10 หัว แล้วน าไปลอยน้ าตาลใสที่
ก าลังเค่ียวเดือดในกระทะ เมื่อสุกแล้วจึงน าขึ้นมารับประทานได้  
 10. ประโยชน์ของลอนตาล ต้นตาลตัวเมีย  จะมี “ลูกตาล”   ที่ติดกันเป็นทะลาย หากยัง
ไม่แก่จัดจะนิยมตัดลงมาทั้งทะลายแล้วน ามาเฉาะเพ่ือเอา“เต้าตาล” หรือ “ลอนตาล” น ามาใช้
รับประทานเป็นผลไม้ได้ โดยให้รสหอมหวานและนุ่มเนื้อน่ารับประทานหรือจะน ามาแช่เย็นก่อนน ามา
รับประทานก็ใช้ได้หรือจะน าไปท าเป็นขนมด้วยการต้มกับน้ าตาลทรายท าเป็น “ลอนตาลลอยแก้ว” ก็
ได้ 
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 11.ประโยชน์ของจาวตาล นิยมน าไปเชื่อมรับประทานเป็นของหวาน ด้วยการน ามาท า
เป็น “จาวตาลเชื่อม” หรือที่นิยมเรียกว่า “ลูกตาลเชื่อม“มีทั้งการเชื่อมเปียก (จาวตาลจะฉ่ าน้ าตาล) 
และการเชื่อมแห้ (จาวตาลจะมีเกร็ดน้ าตาลจับแข็ง สามารถเก็บไว้ได้นาน) หรือจะน าจาวตาลเชื่อม
น้ าตาลโตนดชุบแป้งทอด เป็นของกินเล่นที่เรียกว่า “โตนดทอด“ 

 
 12. ประโยชน์ของเมล็ดตาล สามารถน ามาใช้รับประทานสด หรือใช้ท าเป็นขนมเป็นของหวาน 
หรือน าไปใส่ ในแกงส้มหรือแกงเหลืองส่วนเมล็ดตาลสุก เมื่อน าไปล้างท าความสะอาดแล้วน าไปตากให้แห้ง
จะมีลักษณะเป็นฟูฝอยสวยงามคล้ายกับขนสัตว์ จึงนิยมน าไปใช้ท าเป็นของเล่น ส าหรับเด็กผู้หญิงด้วยการ
ใช้หวีเพ่ือจัดรูปทรงได้หลายแบบ คล้ายกับเป็นช่างท าผม นอกจากนี้ยัง น ามาใช้เผาถ่านได้อีกด้วย 

 13. ส าหรับลูกตาลอ่อน เราจะน าส่วนที่ติดขั้วจุกและใจกลางของลูกมาใช้ท าเป็นอาหาร หรือ 
ใช้รับประทานแทนผัก 

 14. ประโยชน์ของงวงตาล (ช่อดอก)    ใช้น้ าหวานที่ได้จาก 
การปาดและนวด น ามาใช้ท าเป็นเครื่องดื่มและน้ าตาล หรือท าเป็น
น้ าตาลสด น้ าตาลเมา น้ าตาลแว่นน้ าตาลโตนด นอกจากนี้ยังมีการ
ใช้ช่อดอกตัวผู้น ามาตากแห้งท าเป็นเชื้อเพลิง และน ามาใช้กินต่าง
หมาก ต้นตาลทั้งเพศผู้และเพศเมียที่ยังไม่แก่จะให้น้ าตาลที่สามารถ
น ามาท าเป็นน้ าตาลก้อนหรือน้ าตาลปี๊บ  
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การท านาเกลือ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
 
 
 
 

 แหล่งผลิตเกลือทะเลที่ส าคัญของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ  ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และเพชรบุรี  การท าเกลือทะเลหรือเกลือสมุทร เป็นอาชีพหนึ่งของ
ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งกระบวนการผลิตเกลือทะเลนั้นจ าเป็นต้องใช้เทคนิค ผสมผสานเป็น
พิเศษ ซึ่งแสดงถึงการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันอาชีพการท านา เกลือก าลังจะ
สูญหายไป ด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดยกระบวนการทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่า  เกลือหิน  หรือ
เกลือบริสุทธิ์จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ราคาเกลือ
ทะเลลดลงไปในที่สุด นอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิตเกลือทะเลก็ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอีกด้วย อย่างไรก็
ตามการค านึงถึงคุณค่าระหว่างเกลือทะเลกับเกลือบริสุทธิ์แล้ว มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
เกลือบริสุทธิ์มีเฉพาะปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (ความเค็ม) ที่สูงมากเกินความจ าเป็นของร่างกาย แต่กลือ 
ทะเลนั้น ท ามาจากน้ าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ถึง 24 ชนิด  
ซึ่งในเกลือบริสุทธ์ไม่มีกระบวนการผลิตเกลือทะเลต้องใช้พ้ืนที่ในการท านาเกลือและต้องการแสงแดด
จากดวงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมระดับความเข้มข้น (ความเค็ม) ให้กับน้ าทะเลจนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ โดยเริ่ม
จากการเตรียมพ้ืนที่ท านาเกลือให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตเกลืออย่างต่อเนื่องประมาณ 1 -2 
กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ประมาณ 30-35 ไร่ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้พื้นที่ท านาเกลือจึงควรอยู่ใกล้ชายทะเลหรือชาย
คลองที่สามารถดันน้ าเข้าแปลงนาเกลือแต่ละส่วนซึ่งเรียกว่า กระทง นอกจากพ้ืนที่นาเกลือตอน
ปลายทางควรอยู่ใกล้ถนนเพ่ือสะดวกในการขนส่ง  

 กรณีพ้ืนที่ตรงสามารถชักน้ า หรือดันน้ าอย่างต่อเนื่องกันในแต่ละกระทง  เรียกว่า นายืน 
หากพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่องกันแต่ละกระทงต้องดันน้ าสลับไปสลับมา เรียกว่า นาวน อย่างไรก็ตาม ทั้งนายืน
หรือนาวนจะต้องจัดเตรียมผืนนาเกลือเชื่อมโยงกันถึง 5 ส่วน เพราะจะต้องมีการดันน้ าจากส่วนแรกไป
ถึงส่วนที่ 5 ตามล าดับ โดยการใช้กังหันลมหมุนจากลมธรรมชาติเพ่ือดันน้ า ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องสูบน้ า
ดันน้ าเข้าในแต่ละส่วน โดยเริ่มจากส่วนแรกเรียกว่า วังน้ า ซึ่งเป็นแปลงส าหรับเก็บกักน้ าทะเล ชาวนา
เกลือเรียกว่า น้ าอ่อน  การท านาเกลือเริ่มประมาณเดือนตุลาคม และจะเริ่มปล่อยน้ าเข้าสู่ นาตาก ซึ่ง
เป็นส่วนที่ 2 ตรงกับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งพ้นหน้าฝนแล้ว หลังจากนั้นจะดันน้ าเข้าสู่นาแผ่ เป็นส่วนที่ 
3 จากนั้นพักไว้ประมาณ 5-7 วัน แสงแดดจะค่อยๆ แผดเผาให้น้ าค่อยๆ งวด จนกระทั่งความเค็ม
เพ่ิมขึ้น ซึ่งถ้าใช้เครื่องวัดระดับความเค็มจะประมาณ 22-24 องศา เดิมชาวนาเกลือจะใช้วิธีสังเกต
ความเค็มจากคราบสีน้ า ซึ่งจับอยู่ริมกระทงนา  หากเป็นระดับความเค็มพร้อมจะปล่อยเข้าสู่นาเกลือ
ส่วนที่ 4 เรียกว่า นาวาง (บางแห่งเรียก นาปลง) ซึ่งเป็นการเตรียมการปรับพื้นที่เพ่ือรองรับน้ าจากนา
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เกลือส่วนที่ 5 เรียกว่า นาดอก ที่จะกลายเป็นเม็ดเกลือในที่สุด จากนั้น ชาวนาเกลือจะใช้วัสดุกลิ้งบด
ทับพ้ืนที่ผิวดินให้เรียบแน่นมิให้มีรอยแตก ประมาณ 4-5 ครั้งๆ ละ 3-5 วัน และการกลิ้งบดแต่ละครั้ง
ควรห่างกันประมาณ 5-7 วัน ตามสภาพของผิวดิน เมื่อชาวนาเกลือปล่อยน้ าเชื้อลงมาก็จะค่อยๆ  ตก
ผลึกเป็นเม็ดเกลือ มีค่าความเค็มประมาณร้อยละ 82-87  โดยสรุปกระบวนการผลิตเกลือทะเล ต้อง
อาศัยกระบวนการจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ แสงแดด ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเป็นเม็ดเกลือ ซึ่งต้องใช้
เวลาประมาณ 4-5 เดือน ทั้งนี้หากมีฝนตกหรือน้ าท่วม กระบวนการผลิตเกลือทะเลอาจต้องใช้เวลา
มากกว่านี้  หรือบางครั้งอาจไม่ได้เกลือเลย 

 ประโยชน์ของเกลือ  
 – เกลือ เป็นวัถุดิบประกอบการปรุงอาหารชั้นดี ที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือน โดยเลือกจะ

ช่วยให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้น การท าอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน หรือตะวันตก มักจะต้องเติม
เกลือเพ่ือสร้างรสชาติแทบทั้งสิ้น โดยนอกจากเกลือแล้ว ยังได้มีการดัดแปลงเกลือให้เป็นในรูปแบบ
ของซอส น้ าปลา ซึ่งจะเพ่ิมกลิ่นและรสของอาหารได้ดีกว่าเติมเกลือเพียงอย่างเดียว 

 – เกลือเป็นวัตถุดิบในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น หรือ ท าให้เกิด
อาหารชนิดใหม่ขึ้นมา เช่นการน าเอาเกลือไปหมักปลา จะได้ปลาร้าส าหรับท าอาหารอีสานจ าพวก
ส้มต า การน าเกลือกไปหมักเนื้อ ดองผลไม้ เป็นต้น ซึ่งคุณประโยชน์ข้อนี้ของเกลือ ก็ท าให้เกลือถือได้
ว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร 

 – เกลือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่อยู่ภายในช่องปาก เกลือถูกใช้
เป็นยาสีฟันที่มีประสิทธิภาพมารแต่ครั้งโบราณ และในปัจจุบันนี้ ยาสีฟันหลายยี่ห้อก็ได้มีส่วนประกอบ
ของเกลือเป็นส่วนส าคัญกันทั้งนั้น นอกจากนั้นเกลือยังช่วยในเรื่องของการรักษากลิ่นปาก โดยวิธีใช้ให้
อมเกลือ 1 ก ามือเล็กๆ เป็นเวลาประมาณ 3–5 นาที ก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้
ระยะเวลาหนึ่ง 

 – เกลือมีคุณประโยชน์ในการท าความสะอาด ช าระล้างร่างกาย โดยเฉพาะในการเสริม
ความสวยความงามของสุภาพสตรี เกลือสามารถน ามาใช้ขัดผิวได้ด้วยซึ่ง หากท าเป็นประจ าจะช่วยให้
ผิวเกิดความนุ่มเนียน ทั้งนี้เพราะเกลือจะไปกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว ช่วยให้ผิวขาวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้
เกลือจึงมักถูกน าไปใช้ผลิตเป็นเครื่องส าอางหลากหลายยี่ห้อ 

 – เกลือสามารถน ามาเป็นตัวยาล้างท าความสะอาดภาชนะ หรือข้าวของเครื่องใช้ รวมถึง
ท าความสะอาดส่วนที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านได้ โดยการน าเอาเกลือมาผสมกับน้ ายาล้างจาน เช็ดคราบ
ที่ติดแน่นออก แค่นี้คราบก็จะหายไป 

 
 
 สาระเพิ่มเติม  
 เรื่องน่ารู้ จากแผนภาพการผลิตเกลือแสดงให้เห็นว่า จังหวัดเพชรบุรีสามารถผลิตเกลือได้

มากที่สุด (ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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สาระเพิ่มเติม  
 เรื่องน่ารู้ จากแผนภาพการผลิตเกลือแสดงให้เห็นว่า จังหวัดเพชรบุรีสามารถผลิตเกลือได้

มากที่สุด (ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขนมหวานเมืองเพชร 
ขนมเมืองเพชร เป็นค าที่ใช้เรียกขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีซึ่ง

มีหลายชนิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีคือขนมที่ท ามาจากตาลโตนด 
ขนมท่ีท าจากตาลโตนดนี้ได้แก่ มีกล่าวถึงในบทสวดสุบินของเก่า ที่ว่า 

ขนมเพชรบุรี  ใหญ่สิ้นดีทั้งหวานมัน 
ผู้ดีเมืองเพชรนั้น  เขายกย่องเป็นของดี 

โตนดเต้าและจาวตาล เป็นเครื่องหวานเพชรบุร ี
กินกับน้ าตาลยี  ของมากมีมาช่วยกิน 

 
ขนมท่ีท าจากตาลโตนดที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 
 - จาวตาลเชื่อมเป็นการน าจาวตาลระยะท่ี 3 ซึ่งเนื้อของจาวตาลแข็งซุยคล้ายจาวมะพร้าว 
แต่แน่นกว่า น ามาเชื่อมกับน้ าตาล น าไปเป็นส่วนประกอบของขนมอ่ืนได้อีก เช่น กินกับข้าวเหนียวมูน 
เป็นต้น 
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 - โตนดทอด น าจาวตาลเชื่อมาชุบแป้งทอด เป็นขนมดั้งเดิมชนิดหนึ่ง 
 - ขนมตาล ท าจากลูกตาลที่แก่และสุกงอม น าเนื้อลูกตาลมายีแล้วน าไปผสมกับแป้ง 
น้ าตาลโตนดและกะทิ คนให้เข้ากัน น าไปนึ่ง สุกแล้วโรยด้วยมะพร้าวขูดโรยงา 
 - ตังเม น าน้ าตาลสดมาเคี่ยวให้งวดด้วยไฟแรงเพ่ือท าเป็นน้ าตาลปึก ส่วนที่เป็นน้ าตาล
เหนียวๆ จับอยู่ที่ขอบกระทะ เรียกตังเม ใช้ใบตองแห้งปาดขึ้นมาก็ได้เป็น 
 - ขนมหวานอีกชนิดหนึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขนมเมืองเพชรที่
เป็นที่นิยม ได้แก่ 
 - ขนมขี้หนู มีชื่อเสียงมาก่อนขนมอ่ืน รัชกาลที่ 4 โปรดมาก ลักษณะเด่นของขนมขี้หนู
เมืองเพชรคือ นุ่ม ไม่หวานจัด หอมด้วยกลิ่นดอกมะลิ โรยด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นก่อนรับประทาน 
ปัจจุบันขนมขี้หนูเมืองเพชรเป็นของหารับประทานยาก ผู้ที่ท าได้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา 
 - ข้าวเกรียบงาเป็นขนมที่ทาเป็นแผ่น แล้วน าไปตากแดดให้แห้ง จะรับประทานเลยหรือ
จะน าไปปิ้งก่อนก็ได้ ในระยะแรกใช้เพียงแป้งกับน้ าตาล ละเลงเป็นแผ่นใหญ่และหนากว่าในปัจจุบัน 
แต่ไม่เป็นที่นิยม จึงมีผู้ดัดแปลงใส่มะพร้าวหั่นเป็นแท่งขนาดเล็กลงไป และเพ่ิมงาลงไปอีกอย่างหนึ่ง 
จึงเป็นข้าวเกรียบงาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 - ขนมหม้อแกง มีรสหวานมันและต่างจากขนมหม้อแกงเมืองอ่ืนตรงที่เนื้อละเอียดแต่ไม่
แน่นจนแข็ง ไม่จับเป็นก้อนหรือมีรูพรุน ไม่มีหอมเจียวโรยหน้า 

ชมพู่เพชร 
ชมพู่เพชร พันธุ์แท้ดั้งเดิมนั้น จะต้องเป็นพันธุ์ 

“ชมพู่เพชรสายรุ้ง” เท่านั้น ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะ
ของสีผิวที่จะมีสีเขียวอ่อนปนชมพู ส่วนก้นผลจะมีสีชมพูเข้ม 
รสชาติหวานอร่อยชื่นใจ เฉพาะชมพู่เพชรสายรุ้งเท่านั้นที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ “ชมพู่เพชร”แต่หากเป็นชมพู่เพชร
พันธุ์ อ่ืนๆ เช่น ชมพู่เพชรสุวรรณ ชมพู่เพชรจินดา จะมี
รสชาติไม่หวานกรอบเท่า รวมทั้งลักษณะสีผลยังเป็นสีเขียว
ปนแดง ต่างจากชมพู่เพชรสายรุ้งซึ่งเป็นที่นิยมมาแต่ดั้งเดิม
ความพิเศษของสวนชมพู่เพชรที่นี่ก็คือจะใช้การฉีดน้ าตาล
ช่วยเพ่ิมความหวาน โดยจะใช้น้ าตาลปี๊บเคี่ยวผสมน้ า แล้วน้ ามาฉีดพ่นที่ใบหรือปากใบ คล้ายกับการ
พ่นยา ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเพ่ิมความหวานให้กับชมพู่ อาจเรียกได้ว่าในกลุ่มผู้ปลูกสวนชมพู่เพชรของ
จังหวัดเพชรบุรีมีสวนนี้แห่งเดียวที่ใช้วิธีการเช่นนี้ อีกทั้งยังใช้วิธีการหว่านเกลือลงดิน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
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ความงาม และการเจริญเติบโตของต้น และที่ส าคัญภายในสวนจะไม่มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
เพราะไม่มีแมลงรบกวน ไม่ว่าจะเป็นหนอน หรือเพลี้ย 
        พ้ืนที่ที่ปลูกชมพู่เพชรกันมากจะอยู่ในอ าเภอเมือง 
ในต าบลท่าแร้ง และต าบลบ้านกุ่ม หากได้ไปชมสวนชมพู่เพชร 
ก็จะได้เห็นนั่งร้าน หรือที่ชาวบ้านเรียก “ลั่งล้า” ซึ่งเป็นการน า
ไม้มาสานเป็นโครงเพ่ือใช้เป็นเครื่องช่วยพยุงต้นชมพู่ให้สามารถ
แผ่กิ่งก้านได้กว้างและมีล าต้นที่สูงขึ้น เพราะยิ่งต้นสูงก็จะท าให้
ได้ผลผลิตที่มากข้ึน 
       ช่วงที่ชมพู่เพชรออกผลผลิตมากที่สุดจะเป็นช่วง
หน้าร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ส่วนราคาของ
ชมพู่เพชรจะขายอยู่ที่หลักร้อย นับว่าเป็นชมพู่ที่ราคาค่อนข้างสูง 
ชมพู่เพชรเกรดเอที่มีขนาดใหญ่ขายกิโลกรัมละ 250-300 บาท 
ขนาดเล็กลงมาขายขั้นต่ ากิโลกรัมละ 100 บาท  

 โดยชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นชมพู่ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง
ชมพู่กะหลาป๋าของอินโดนีเซียกับชมพู่แดงของไทย อายุตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั้นจะต้อง
มีอายุประมาณ 4-5 ปี แล้วแต่การบ ารุงรักษา เป็นชมพู่ที่มีรสหวานกรอบ และราคาแพงที่สุดในบรรดา
ชมพู่ด้วยกัน แต่มีข้อจ ากัดเนื่องจากทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่ ต้นใหญ่เต็มที่จะสูงมากประมาณตึก 2 หรือ 
3 ชั้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท านั่งร้าน ท าให้ต้นทุนสูงกว่าชมพู่พันธุ์อ่ืน 

 
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

    1. การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ที่เป็น
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

    2. การอนุรักษ์โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ 
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความ
เป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย  

  3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก าลังสูญหาย   หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มี
คุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยม  

     4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพ
ควรน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

     5. การถ่ายทอด ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ 
และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  โดยผ่านสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทาง 
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วัฒนธรรมต่างๆ   
     6. ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนา

ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
    7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน 

ภูมปิัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ  อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศ
อ่ืนๆ ทั่วโลก  

    8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น   โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 

 
วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 

   1. การนิยมในสินค้าไทย อุดหนุนสินค้าท่ีผลิตจากภูมิปัญญาไทย 
   2. การเข้าร่วมในวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยทุกครั้ง 
   3. การรวมกลุ่มเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ตามความสนใจ ความสามารถของ

ตนเอง น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

หนังสืออ้างอิง  
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2542. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  
 เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบุรี, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2544. หน้า 144-146. 
วิมล ไทรนิ่มนวล (2543). เพชบุรี. กรุงเทพฯ: บริษัท เลิฟแอนลิฟเพรส จ ากัด. 
ศักดา  ศิริพันธุ์ (2543). เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และวัฒนธรรม.บริษัทด่านสุทธาการการพิมพ์จ ากัด. 
สุนันท์  นีลพงษ ์และคณะ. (2559). พื้นภูมิเพชรบุรี. เพชรบุรี:บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ ากัด.  
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คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้ 

ประกอบรายวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเตมิ)  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 

5. การสรุปผล
และการบันทึก

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

3. การด าเนินการสืบค้นความรู้

2. การวางแผนในการสืบค้นความรู้

1. การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้



133 
 

 
 

 

ค าน า 
 

 คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้นี้ จัดท าข้ึนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองเพ่ิมเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอน 
รายละเอียด  ตัวอย่าง กระบวนการแสวงหาความรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
 เพ่ือให้นักเรียนใช้ศึกษาประกอบการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นการเสริมให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
นับเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนที่ได้
ใช้เป็นแนวทางและตัวอย่างในการแสวงหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ ต่อไป 
  
 
 
 
 
       นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์ 
           
           ครูผู้สอน 
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สารบัญ 
 
                   
เรื่อง หน้า 
ค าน า 1 
สารบัญ 2 
ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 3 
ทักษะการแสวงหาความรู้คืออะไร 4 
ตัวอย่างขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้  5-6 
ตัวอย่างขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้  7-8 
ตัวอย่างขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 9 
ตัวอย่างขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้  10 
ตัวอย่างขั้นตอนการแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 5 การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้ 11-15 
ตัวอย่างการสรุปองค์ความรู้ 16 
ตัวอย่างในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 17 
เอกสารอ้างอิง 18 
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 1. คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้นี้  ให้นักเรียนใช้ประกอบการท ากิจกรรมสืบค้นแสวงหา
ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
 2. คู่มือนี้นี้จะเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการแสวงหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
ให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ในขณะที่นักเรียนศึกษาเนื้อหา ถ้ามีปัญหาหรือมีข้อ
สงสัยให้ปรึกษาครูทันที 
 3. คู่มือทักษะการแสวงหาความรู้นี้ ให้ยืมใช้ในคาบเรียนเท่านั้น 
 
ทักษะการแสวงหาความรู้ คืออะไร 
 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึงการแสดงออกของในการค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมเติม จากการคิด ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และปฏิบัติด้วย
ตนเอง และเชื่อมสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ ท าการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง โดยมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้จากการก าหนด
ปัญหาในการสืบค้นความรู้ การวางแผนในการสืบค้นความรู้ การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลจากการสืบค้น
ความรู้ 
 
ทักษะการแสวงหาความรู้มีกี่ข้ันอะไรบ้าง 

 1. การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ หมายถึง การตั้งประเด็นค้นคว้าก าหนดขอบเขต
ของประเด็นค้นคว้า อธิบายประเด็นค้นคว้า และการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า 

 2. การวางแผนในการสืบค้นความรู้ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะสืบค้น ความรู้
เรื่องอะไร  จากสื่ออะไรสืบค้นความรู้ที่ไหน สืบค้นความรู้อย่างไร  

 3. การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้  หมายถึง การด าเนินการสืบค้น
ความรู้ที่สนใจตามแผนหรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ หมายถึง การจ าแนก จัดกลุ่มและจัดล าดับ
ข้อมูลและพิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 5. การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ หมายถึง การอภิปรายผลการ
ค้นคว้า การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า และการบันทึกจัดเก็บข้อมูลความรู้เป็นเอกสาร 

 
 
 
 

ค าชี้แจงส าหรับผู้เรียน 
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ตัวอย่าง การเรียนรู้ตามขั้นของทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 1. ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้ 

 การก าหนดปัญหาในการสืบค้นความรู้  หมายถึง การตั้งประเด็นค้นคว้า คือตั้งประเด็น
ค าถาม มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ก าหนดมีประโยชน์ครอบคลุมเรื่องที่ค้นคว้า   โดยเริ่มจาก ประเด็น
การค าถามที่ตั้งควรเป็นค าถามที่ ขึ้นต้นด้วย  “ท าไม”  “ท าอย่างไร”  มากกว่าที่จะ ถามว่า  “อะไร” 
“ใคร”  หรือ  “เมื่อไร” 

 ก : ท าไมแสงสว่างจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์  
 ข : แสงสว่างมาจากไหน  
 ก : แสงสว่างช่วยคนเราอย่างไร  
 ข : แสงสว่างใช้ที่ไหนได้บ้าง  
 ก : อะไรจะเกิดขึ้นหากไม่มีแสงสว่าง 
 ข้อควรรู้ การใช้ เทคนิค 5W 1H มาช่วยในการตั้งค าถามเพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์เชิง

เหตุผล ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือค้นหาค าตอบที่เป็นความเป็นจริง หรือที่เป็นสิ่งที่
ส าคัญ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบ เรียบเรียงใหม่ให้ง่ายแก่ต่อการท าความเข้าใจ  ซึ่ง
เป็นการค้นหาความจริง สาระแก่นแท้หรือความส าคัญ ของเรื่องที่เราสนใจ อันประกอบด้วย 

 • What (อะไร) เช่น ท าอะไรบ้าง   ต้นตาลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  ขนมตาลมีส่วนผสม
อะไรบ้าง ส่วนประกอบต่างๆของต้นตาลสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

 • Where (ที่ไหน) เช่น เราจะสามารถหาลูกตาลได้จากท่ีไหน ลูกตาลพบมากที่สุดบริเวณใด  
หากนักเรียนต้องการศึกษาเรียนรู้เรื่องต้นตาลต้องไปศึกษาที่ใด    

 • When (เมื่อใด) เช่น ลูกตาลจะสามารถน ามาท าขนมได้เมื่อใด   
 • Why (ท าไม)  เช่น ท าไมต้นตาลจึงพบมากในจังหวัดเพชรบุรี   
 • Who (ใคร) เช่น กลุ่มคนใดบ้างที่ใช้ประโยชน์จากต้นตาล  
 • How (อย่างไร) เช่น การท าขนมตาลมีขั้นตอนการท าอย่างไร    น้ าตาลโตนดมีวิธี

กระบวนการผลิตอย่างไร   
ตัวอย่าง การก าหนดประเด็นค้นคว้า  

หัวข้อที่สนใจหรือต้องการศึกษา : ประเพณีสงกรานต์ 
สิ่งท่ีรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ 

(ความรู้เดิม) 
สิ่งท่ีไม่รู้หรือประเด็นที่ต้องการสืบค้น 

(ค าถามในการค้นคว้า) 
- ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

13-15 เมษายน ของทุกปีเป็นวันหยุด 
- ราชการ 
- วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุ 
- วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว 
- วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย 
- มีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 

- ท าไมจึงเรียกวันสงกรานต์ว่าวันขึ้นปีใหม่ ของไทย 
- การรดน้ าด าหัวมีความหมายว่าอย่างไร 
- นางสงกรานต์มีความเป็นมาอย่างไร 
- เพราะเหตุใดจึงต้องมีการก่อเจดีย์ทรายในช่วง

สงกรานต์ 
- ประเพณีสงกรานต์ของไทยในแต่ละภาคเหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร 
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หัวข้อที่สนใจหรือต้องการศึกษา : ประเพณีสงกรานต์ (ต่อ) 
 

สิ่งท่ีรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ 
(ความรู้เดิม) 

สิ่งท่ีไม่รู้หรือประเด็นที่ต้องการสืบค้น 
(ค าถามในการค้นคว้า) 

- มีการสรงน้ าพระ 
- มีการเล่นสาดน้ าของคนหนุ่มสาว 
- มีการประกวดนางสงกรานต์ 
- มีการไปท าบุญตักรบาตรที่วัด 
- มีการก่อเจดีย์ทราย 

- ชนชาติอ่ืนมีการจัดประเพณีสงกรานต์หรือไม่ 
- ท าไม วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวจึงก าหนด

ขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ 
- ประเพณีสงกรานต์มีความเป็นมาอย่างไร 
- ประเพณีสงกรานต์มีความส าคัญอย่างไร 

 
  
 ข้อควรรู้  ค าถามท่ี ไม่ควร ใช้ในการก าหนดประเด็นการค้นคว้า  

- ประเพณีสงกรานต์คืออะไร 
- ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นวันไหน 
- ประเพณีสงกรานต์ต้องท าอะไรบ้าง 
- ภาคใดบ้างในประเทศไทยที่จัดประเพณีสงกรานต์ 

1.1 ค าถามที่เลือกน ามาก าหนดประเด็นค้นคว้า 
 1.1.1 ประเพณีสงกรานต์มีความเป็นมาอย่างไร 
 1.1.2 ประเพณีสงกรานต์มีความส าคัญอย่างไรต่อสังคมไทย 
 1.1.3 ประเพณีสงกรานต์ของไทยในแต่ละภาคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
1.2 การคาดคะเนผล (สมมติฐาน) มีหรือไม่มีก็ได้ 

 1.2.1 จุดประสงค์ของการค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
 1.2.1.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ 
 1.2.1.2 เพ่ือศึกษาเรียนรู้ความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ต่อสังคมไทย 
 1.2.1.3 เพ่ือศึกษาความเหมือนและแตกต่างของรูปแบบประเพณีสงกรานต์ใน 
แต่ละภาคของไทย 

 1.2.2 ผลที่ดาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  
 1.2.2.1 ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ 
 1.2.2.2 ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์มีความส าคัญต่อสังคมไทย 
 1.2.2.3 ท าให้ทราบถึงความแตกต่างขอประเพณีสงกรานต์ในแต่ละภาค  
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ตัวอย่างขั้นที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้  
 ขั้นตอนการวางแผนในการสืบค้นมีดังนี้ 
 1. การวางแผน เป็นการตกลงใจไว้ล่วงหน้าว่าจะสืบค้นความรู้เรื่องอะไร (What)  จากสื่อ
อะไร (What) อยู่ที่ไหน (Where) สืบค้นอย่างไร (How) และจะเริ่มต้นเมื่อใด (When) 

 2. การด าเนินการสืบค้นเป็นการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ในขั้นที่ 1 
 3. การตรวจสอบ  เป็นการด าเนินการตรวจสอบผลแห่งความรู้ที่ได้สืบค้นมาโดยอาจตรวจ 

สอบกับแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ 
 4. การบันทึกจัดเก็บ  หลังจากที่ได้ตรวจสอบผลแห่งความรู้จนเป็นที่แน่ใจแล้วบันทึก

จัดเก็บข้อมูลความรู้นั้นไว้เป็นเอกสาร (สมุดจดบันทึก) แฟ้ม (เก็บเอกสาร) แผ่นดิสก์แผ่นซีดี และใน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างอ่ืนที่เหมาะสม 
 ตัวอย่าง สถานที่/แนวทางต่างๆ ที่สามารถใช้ในการค้นคว้า 

 แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือใน
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์ เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทย
บริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สวน
พฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ 

 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม 
ศูนย์หัตถกรรม วัด มัสยิด ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
 ตัวอย่าง สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ 

- สิ่งพิมพ์ หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสาร /หนังสือเรียน /หนังสือพิมพ์ /นิตยสาร/ 
วารสาร บันทึก/รายงาน/โปสเตอร์ 

- วิทยุ/เครื่องบันทึกเสียง/โทรทัศน์/ภาพยนตร์ 
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต (Internet)/วีดีโอ/หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  
- บุคคลที่มีความรู้และทักษะ ความเชี่ยวชาญ เช่น ครู ผู้รู้ บุคคลที่มีความรู้และทักษะอาชีพ 

 
ตัวอย่างข้ันที่ 2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้ 
 2.1 การระบุแนวทางต่างๆที่สามารถใช้ในการค้นคว้า (แหล่งเรียนรู้/สื่อที่ใช้ในการค้นคว้า) 

  2.1.1 แหล่งเรียนรู้/สถานที่ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 1) ห้องสมุดโรงเรียน     2) ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3) ห้องสมุดประชาชน    4) โทรศัพท์มือถือ 
 5) สัมภาษณ์บุคคล นักปราชญ์/ครูภูมิปัญญา 6)ร้านอินเตอร์เน็ต 

 2.1.2 สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ 
    1) หนังสือ    2) วีดีโอ 
    3) เว็บไซต์    4) คอมพิวเตอร์/แท็บเลต 

 2.2 เลือกวิธีการค้นคว้าที่เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการค้นคว้ามา พร้อมระบุเหตุผล  
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แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ค้นคว้า สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ เหตุผล 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 1. หนังสือ 

2. คอมพิวเตอร์ 
3. แท็บเลต 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้
ตัวและสะดวกต่อการสืบค้น มี
หนังสือและคอมพิวเตอร์และ
แท็บเลตที่สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนค้นคว้า
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

2. โทรศัพท์มือถือ 2. วีดีโอ/เว็บไซต์ โทรศัพท์เป็นสื่อที่สะดวกในการ
ค้นคว้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
มาก เนื่องจากสามารถใช้
ค้นคว้าความรู้ได้ตลอดเวลา
และสะดวกรวดเร็ว 

 2.3 ตัวอย่าง การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยบอกวิธีการด าเนินการสืบค้น
ความรู้เป็นข้อๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานส าเร็จ  

  2.3.1 ก าหนดประเด็นค าถามในการเรียนรู้ 
  2.3.2 การวางแผนว่าจะสืบค้นความรู้เรื่องอะไร (What) จากสื่ออะไร (What) อยู่ที่ไหน  

(Where) สืบค้นอย่างไร (How) และจะเริ่มต้นเมื่อใด (When) 
  2.3.3 การด าเนินการสืบค้นเป็นการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

ในขั้นที1่ 
  2.3.4 การการด าเนินการตรวจสอบผลแห่งความรู้ที่ได้สืบค้นมา โดยตรวจสอบกับ

แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้  
  2.3.5 เลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องที่สุด และตรงกับประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ 
  2.3.6 น าข้อมูลที่ได้มาท าการเรียบเรียงค าตอบให้ตรงกับประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ 
  2.3.7 การบันทึกจัดเก็บสรุปและ รายงานผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

 
ตัวอย่างขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  3.1 ปัญหา/อุปสรรคในการค้นคว้า 
  3.1.1 หนังสือที่เก่ียวกับประเพณีไทย ของห้องสมุดโรงเรียนมีน้อย 
  3.1.2 อินเตอร์เน็ตช้า ดังนั้นการสืบค้นจึงไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  3.1.3 มีสมาชิกในกลุ่มไม่สืบค้นข้อมูลมาตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่ 
  
 3.2 ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเพราะเหตุใด 
   3.2.1 ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะมีสมาชิกในกลุ่มไม่ได้สืบค้นข้อมูลที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3.3 มีวิธีการอย่างไรในการเลือกข้อมูลที่ได้มาตอบประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ 
  3.3.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามารวมกัน 
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  3.3.2 พิจารณาข้อมูลโดยแยกข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนไว้ 
  3.3.3 ท าการศึกษาข้อมูลโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอ่านและเลือกว่าเนื้อหาข้อมูล
ทีไ่ด้ตรงกับประเด็นค าถามท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
  3.3.4 เลือกข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดมาใช้ตอบประเด็นค าถามท่ีตั้งไว้  
  3.3.5 เรียบเรียงและล าดับความส าคัญของเนื้อหา 
 
ตัวอย่าง ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ 
 4.1 ให้นักเรียนระบุองค์ประกอบของข้อมูลที่กลุ่มนักเรียนเลือกมาใช้ตอบประเด็นค าถามที่
ก าหนด ดังนี้ 

 

ประเภท
ของข้อมูล 

ชื่อ แหล่งอ้างอิง เหตุผลในการเลือก 

บทความ
(ออนไลน์) 

ประวัติและความ
เป็นมาของวัน 
สงกรานต์ 

http://www.vcharkarn.com/var
ticle/36247 สืบค้นเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559   

มีเนื้อหาข้อมูลตรง 
กับประเด็นที่ตั้งไว้ 

บทความ
(ออนไลน์) 

ประเพณีสงกรานต์
มีที ่ไหนในโลกบ้าง 

https://www.wonderfulpackag
e.com/article/v/574  สืบค้นเมื่อ
วันที่ 28  กรกฎาคม 2559 

มีเนื้อหาข้อมูลตรง 
กับประเด็นที่ตั้งไว้
สามารถน ามาใช้ตอบ
ประเด็นค าถามได้ตรงกับ
สิ่งที่ต้องการรู้ 

บทความ ประวัติประเพณี 
วันสงกรานต์ 
แต่ละภาค 

http://hilight.kapook.com/vie
w/21052 สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2559 

มีเนื้อหาข้อมูลตรงกับ
ประเด็นที่ตั้งไว้สามารถ
น ามาใช้ตอบประเด็น
ค าถามได้ตรงกับสิ่งที่
ต้องการรู้ 

หนังสือ ประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย 

สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยา
ภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไทยวัฒนา
พานิช ,2530, หน้า 41-42 

เนื้อหาข้อมูลตรงกับ
ประเด็นที่ตั้งไว้สามารถ
น ามาใช้ตอบประเด็น
ค าถามได้ตรงกับสิ่งที่
ต้องการรู้มีแหล่งอ้างอิง
ชัดเจนน่าเชื่อถือ 

หนังสือ ประเพณีพิธีมงคล 
และวันส าคัญของ
ไทย. 

ประเพณีพิธีมงคลและวันส าคัญของ
ไทย. กรงุเทพฯ: ชมรมเด็ก, 2539. 

เนื้อหาข้อมูลตรงกับ
ประเด็นที่ตั้งไว้สามารถ
น ามาใช้ตอบประเด็น
ค าถามได้ตรงมีแหล่ง 
อ้างอิง 

http://hilight.kapook.com/view/21052
http://hilight.kapook.com/view/21052
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ตัวอย่าง ขั้นที่ 5 การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ  
 

ประเด็นการค้นคว้า 
ที่ก าหนด 

รายงานข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

1. ประเพณีสงกรานต์
มีความเป็นมาอย่างไร 
 

"สงกรานต์" เป็นค าภาษาสันสกฤต แปลว่า "ผ่าน" หรือ "เคลื่อนย้าย
เข้าไป" ในที่นี้หมายถึงเป็นวันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จาก
ราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงสงกรานต์หากพระ
อาทิตย์เคลื่อนย้าย ในช่วงเดือนอ่ืนๆ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา 
ตามปกตินั้น พระอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเป็น
ประจ าทุกเดือน หรือจะเรียกว่าเป็นการย้ายจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีก
กลุ่มดาวหนึ่ง ตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาโหร เรียกว่า "ยกขึ้นสู่"  
ตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ ก็คือการที่พระอาทิตย์ย้ายจาก
กลุ่มดาวราศีมีนไปสู่กลุ่มดาวราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีถัดไปนั่นเอง 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อสงกรานต์ แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป วัน
สงกรานต์จึงต้องมีอยู่ประจ าทุกเดือน เพราะดวงอาทิตย์จะย้ายจากราศี
หนึ่ง ไปสู่อีกราศีหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเดือนละ 1 ครั้ง เสมอแต่ในวันและเวลา
ที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ (ตามภาษาโหร) หรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้า
ไปสู่ราศีเมษ ในเดือนเมษายน (ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า เดือน 5) เราถือ
เป็นกรณีพิเศษ เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ด้วยถือกันว่าเป็นวันและเวลา
ที่ตั้งต้นสู่ปีใหม่ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตามการค านวณของโหรผู้รู้
ทางโหราศาสตร์  

เพราะในสมัยโบราณเรานับถือเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปี 
สมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.
2432 ได้ก าหนดให้ใช้วันขึ้น 1 ค่ า เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 
เป็นวันขึ้นปีใหม่ และได้ใช้เรื่อยมา สาเหตุก็เพราะสอดคล้องกับธรรม
เนียมโบราณ เนื่องจาก หากนับทางจันทรคติ จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า  
เดือน 5 ซึ่งก็คือวันสงกรานต์ หรือวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนไปสู่
ราศีเมษนั่นเองและได้มีการใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันปีใหม่ของไทยแต่
นั้นเรื่อย มาแม้ว่าในปีต่อไปจะไม่ตรงกับวันสงกรานต์ (หมายถึงวันที่ดวง
อาทิตย์ย้ายจากราศีมีน ไปสู่ราศีเมษ) ทั้งนี้เพ่ือให้มีการก าหนดวันทาง   
สุริยคติที่แน่นอนตายตัวลงไป ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2483 
คณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ 
เป็นสากลทั่วโลกและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นเรายังถือเอา
วันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว อีกด้วย 

อ้างอิง สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ , ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย , 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2530, หน้า 41-42. 

 



142 
 

 
 

 

 
ประเด็นการค้นคว้า 

ที่ก าหนด 
รายงานข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

1. ประเพณีสงกรานต์
มีความเป็นมาอย่างไร 
(ต่อ) 
 

กิจกรรมในวันสงกรานต์ 
1. การท าบุญในวันสงกรานต์ อาจจะท าการตักบาตรท าบุญได้ 2 แห่ง คือ ที่วัด 
หรือในบริเวณงานที่จัดไว้แล้ว วิธีตักบาตร ใช้วิธีเรียงแถว และนิมนต์พระเดิน
ตามล าดับโดยชายตักบาตรรด้วยข้าว หญิงตักบาตรด้วยของคาวหวาน ถ้าเต็ม
บาตรก็ถ่ายใส่ภาชนะอ่ืน และนิมนต์ท่านรับจนทั่ว เสร็จแล้วอาจนิมนต์ท่านฉัน 
ณ สถานที่จัดงาน หรือให้ท่านน าไปฉันที่วัดก็ได้   
2. การก่อเจดีย์ทราย จะท าในวันใดวันหนึ่ง ของวันที่ 13-15 เมษายนก็ได้ ผู้ท า
บุญจะช่วยกันขนทราย มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ให้ใช้ก่อสร้างหรือถมพื้นที่ เป็นเรื่องที่ถือว่าได้บุญและสนุกสนานไม่
จ ากัดว่าต้องท าทุกวัด 
3. การปล่อยนกปล่อยปลา เป็นการท าบุญเพื่อแสดงความกรุณาต่อสัตว์ นิยม
ท าในวันสงกรานต์และไม่จ ากัดว่าจะท าในวัดเท่านั้น 
4. การสรงน้ าพระ มีทั้งสรงน้ าพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณร เพื่อความเป็นศิริ
มงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่อันเป็นเวลาที่อากาศร้อน  
5. การรดน้ าผู้ใหญ่ เป็นเรื่องของการแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้
ร่วมพิธีควรน้ าผ้า 1 ส ารับ คือ ผ้านุ่ง 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน ไปมอบให้ท่านพร้อม
กับ ดอกไม้ธูปเทียน การรดน้ าผู้ใหญ่ดังกล่าวมานี้ มักจะรดหรืออาบท่านจริงๆ 
จึงต้องมีผ้าไปมอบให้ ปัจจุบันบางแห่งรดเฉพาะที่ฝ่ามือ โดยจะเอาน้ าหอมเจือ
ในน้ าด้วย แต่ก็ยังคงมีผ้านุ่งห่ม 1 ส ารับและดอกไม้ธูปเทียนไปแสดงคารวะ 
และขอพรท่านก็จะให้ศีลให้พรให้มีความสุขปีใหม่ คือตั้งแต่วันสงกรานต์เป็น
ต้นไป 
6. การท าบุญอัฐิ เป็นเรื่องที่นิยมท าแบบนิมนต์พระ ชักบังสุกุลอัฐิของญาติที่
ล่วงลับไปแล้ว แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ โดยนิมนต์พระไปยังสถานที่เก็บหรือบรรจุ
อัฐิ หรือถ้าไม่มีอัฐิจะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ เมื่อบังสุกุลแล้วก็เผา
กระดาษแผ่นนั้นเสีย เหมือนเผาศพ การท าบุญอัฐิจะท าในวันไหนก็ได้สุดแต่จะ
นัดหมายกัน การรื่นเริง จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นไว้ด้วย 
7. การสาดน้ า เป็นการสนุกสนานรื่นเริงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์
ของสงกรานต์ คือ สาดน้ ากันโดยมากจะเริ่มต้นในวันสรงน้ าพระ แต่บางแห่งพอ
เริ่มสงกรานต์ ก็เริ่มสาดน้ ากันทีเดียว ส่วนใหญ่แล้วใช้น้ าสะอาดมีน้ าอบน้ าหอม 
หรือแป้งหอม 
8. การแห่นางแมว บางแห่งอาจมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนด้วย ซึ่งเป็นเร่ือง
สนุกสนานรื่นเริงเหมือนกัน แต่ก็หวังผลในทางเกษตรกรรมด้วย กล่าวคือ ถ้า
เกิดฝนแล้งก็แห่นางแมวกันในช่วงวันท าบุญสงกรานต์ เช่นเดียวกัน 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ที่มา http://www.vcharkarn.com/varticle/ 
36247 สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 
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2. ประเพณีสงกรานต์
มีความส าคัญอย่างไร
ต่อสังคมไทย 
 

ความส าคัญของวันสงกรานต์ 
 - เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ าปีตามประเพณีไทย และถือเป็นวันหยุด
ประกอบการงานหรือธุรกิจทั่วไป 
 - เป็นวันท าบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระบังสุกุลกระดูก 
บรรพบุรุษ กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ 
  - เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ในวันนี้จะมีการไปรด
น้ าด าหัวขอพรจาก พ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือ วันสงกรานต์ถือเป็น 
วันสูงอายุแห่งชาติ 
  - เป็นวันรวมญาติมิตรที่จากไปอยู่แดนไกลเพ่ือประกอบภาระ หน้าที่
งานอาชีพของตน เมื่อถึงวันสงกรานต์ทุกคนจะกลับมาร่วมท าบุญสร้าง
กุศลจึงถือเอาวันที่ 15 เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงสงกรานต์เป็นวันรวมญาติ
หรือวันครอบครัว 
  - เป็นวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการละเล่นตามประเพณี
ไทย เช่น มีการท าบุญตักบาตร เล่นสาดน้ า ชักเย่อ มอญซ่อนผ้า เล่น
สะบ้า ฯลฯ 
  - เป็นวันประกอบพิธีทางศาสนา เช่น มีการท าบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัย
ไทยธรรมถวายพระ บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับการสรงน้ าพระพุทธรูป สรงน้ าพระสงฆ์ ขนทรายเข้า
วัด (ก่อพระเจดีย์ทราย) รับศีล ปฏิบัติธรรมฯลฯ 
สรุปความส าคัญของวันสงกรานต์ 
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
2. เป็นวันท าบุญสร้างกุศล และประกอบพิธีทางศาสนา 
3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
4. เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และร าลึกถึงผู้ล่วงลับ 
5. เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ 
6. เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
7. เป็นวันเลือกคู่ของหนุ่มสาว 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ที่มา http://campus.sanook.com/948044/ 
สืบค้นเมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2559 
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3. ประเพณีสงกรานต์
ของไทยในแต่ละภาค
เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 
 

ประเพณีสงกรานต์ภาคเหนือ 
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมวันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือที่เรียกว่า 

"ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ในวันที่ 13 เมษายน  "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือ
เป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วง
เช้าเพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้
พ้นไปและในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่นั่นคือการแห่พระพุทธรูป
ส าคัญประจ าเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัว
กันอย่างหนาแน่นแต่ก็ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานกันเลยทีเดียว 
จากนั้นในวันที่ 14 เมษายน  ที่เรียกกันว่า "วันเนา"  หรือ "วันเน่า" จะ
เป็นวันที่ห้ามด่าทอ ว่าร้ายผู้อ่ืน ไม่เช่นนั้นจะท าให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี 
ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่
ชาวบ้านตื่นตั้งแต่ไก่โห่เพ่ือไปท าบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จากนั้น
จะมีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย   พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน 
"วันปากปี"  ทุกคนก็จะพากันไปรดน้ าเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรด
น้ าด าหัวผู้ใหญ่เพ่ือขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน "วันปากเดือน" ซึ่ง
เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะท าการปัดตัว เพ่ือส่ง
เคราะห์ต่าง ๆ ออกไป เพ่ือเป็นการปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา  

       
 ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน  

   ภาคอีสาน ที่เรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "บุญเดือนห้า"  หรือ 
"ตรุษสงกรานต์"  ประเพณีพ้ืนบ้านของภาคอีสานจะค่อนข้างเรียบง่าย 
ส่วนใหญ่เน้นการอยู่กับครอบครัว แต่จะมีกิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ เช่นกัน โดยชาวอีสานจะถือฤกษ์ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 เวลา
บ่าย 3 โมง เป็นเวลาเริ่มงาน จะมีพระสงฆ์ตีกลองโฮมเพ่ือเป็นการเปิด
ศักราชเข้าสู่ปีใหม่ จากนั้นญาติโยมทั้งหลายจะไปรวมตัวกันที่ศาลาวัด
ต่างๆ เพ่ือสรงน้ าพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ าด าหัวญาติผู้ใหญ่ 
เพ่ือขอขมา จากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้ าและก่อกองทรายภายในวัด 
หากใครต้องการท าบุญปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อ่ืนๆ ก็ท า
ได้เช่นกัน 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ประเพณีสงกรานต์มีที่ ไหนในโลกบ้าง  
จากhttps://www.wonderfulpackage.com/article/v/574  
สืบค้นเมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2559 
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ประเพณีสงกรานต์ภาคใต้  
          ส่วนประเพณีสงกรานต์ในภาคใต้ ความเป็นมาจะค่อนข้างยาว
สักเล็กน้อย เพราะทางภาคใต้จะมีความเชื่อที่แตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ 
นั่นคือ ความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลา
แห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวกเขาจึง
ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์เป็น "วัน
ส่งเจ้าเมืองเก่า" โดยจะมีการท าพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ า และ
อธิษฐานขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่ จากนั้นในวันที่ 14 เมษายน 
หรือ "วันว่าง" ที่มีความเชื่อว่า ในวันนี้ยังไม่มีเทวดาคนใหม่มาคุ้มครอง
ดูแลเมือง ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาในการด าเนินธุรกิจชาวนครจะหยุด   
กิจการต่าง ๆ  แล้วหันหน้าไปท าบุญตักบาตรที่วัด สรงน้ าพระพุทธรูป 
และรดน้ าผู้อาวุโสแทน ต่อมา ในวันที่ 15 เมษายน ที่เรียกว่า "วันรับ
เจ้าเมืองใหม่"  ในวันนี้ บนสวรรค์จะมีเทวดาที่เป็นเจ้าเมืองใหม่ลง
ประจ าการ ดังนั้นชาวเมืองจึงต้องต้อนรับเทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วย
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ เพื่อน าอาหารไปถวายพระท่ีวัด จากนั้น
อาจจะไปรดน้ าผู้อาวุโสท่านที่ยังไม่ได้ไปรดน้ าใน "วันว่าง" เพื่อเป็นการ
ปิดท้ายประเพณีสงกรานต์ของชาวภาคใต้ 
 
ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง  

   ประเพณีวันสงกรานต์ในภาคกลาง วันสงกรานต์ หรือ วันปี
ใหม่ไทย ของภาคกลาง จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เรามักเรียกวันนี้
ว่า     "วันมหาสงกรานต์" ส่วนวันที่ 14 เรียกเป็น "วันกลาง" หรือ "วัน
เนา" และในวันที่ 15 ถือเป็นวัน "วันเถลิงศก"  โดยทั้ง 3 วันนี้ ชาวภาค
กลางส่วนใหญ่จะประกอบพิธีทางศาสนา มีการท าบุญตักบาตร ปล่อย
นก ปล่อยปลา กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ มีการสรงน้ า
พระ มีการก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัด มีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ และใน
บางจังหวัดจะมีพิธีแห่นางแมวด้วย นอกจากนี้ยังมีการท าความสะอาด
บ้านเรือนที่อาศัยตลอดจนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บูชา
พระและที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ เพ่ือให้สิ่งสกปรกหมดไปพร้อมกับปีเก่า 
เพ่ือเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ประเพณีสงกรานต์มีที่ ไหนในโลกบ้าง  
จากhttps://www.wonderfulpackage.com/article/v/574  
สืบค้นเมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2559 
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ประเพณีสงกรานต์ภาคใต้  
          ส่วนประเพณีสงกรานต์ในภาคใต้ ความเป็นมาจะค่อนข้างยาว
สักเล็กน้อย เพราะทางภาคใต้จะมีความเชื่อที่แตกต่างจากภาคอ่ืนๆ 
นั่นคือ ความเชื่อแบบดั้งเดิมที่ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลา
แห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวกเขาจึง
ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์เป็น "วัน
ส่งเจ้าเมืองเก่า" โดยจะมีการท าพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ า และ
อธิษฐานขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่ จากนั้นในวันที่ 14 เมษายน 
หรือ "วันว่าง" ที่มีความเชื่อว่า ในวันนี้ยังไม่มีเทวดาคนใหม่มาคุ้มครอง
ดูแลเมือง ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาในการด าเนินธุรกิจชาวนครจะหยุด   
กิจการต่างๆ  แล้วหันหน้าไปท าบุญตักบาตรที่วัด สรงน้ าพระพุทธรูป 
และรดน้ าผู้อาวุโสแทน ต่อมา ในวันที่ 15 เมษายน ที่เรียกว่า "วันรับ
เจ้าเมืองใหม่"  ในวันนี้ บนสวรรค์จะมีเทวดาที่เป็นเจ้าเมืองใหม่ลง
ประจ าการ ดังนั้นชาวเมืองจึงต้องต้อนรับเทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วย
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ เพื่อน าอาหารไปถวายพระท่ีวัด จากนั้น
อาจจะไปรดน้ าผู้อาวุโสท่านที่ยังไม่ได้ไปรดน้ าใน "วันว่าง" เพื่อเป็นการ
ปิดท้ายประเพณีสงกรานต์ของชาวภาคใต้ 
 
ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง  
          ประเพณีวันสงกรานต์ในภาคกลาง วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่
ไทย ของภาคกลาง จะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เรามักเรียกวันนี้ว่า 
"วันมหาสงกรานต์" ส่วนวันที่ 14 เรียกเป็น "วันกลาง" หรือ "วันเนา" 
และในวันที่ 15 ถือเป็นวัน "วันเถลิงศก"  โดยทั้ง 3 วันนี้ ชาวภาคกลาง
ส่วนใหญ่จะประกอบพิธีทางศาสนา มีการท าบุญตักบาตร ปล่อยนก 
ปล่อยปลา กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ มีการสรงน้ าพระ 
มีการก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัด มีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ และในบาง
จังหวัดจะมีพิธีแห่นางแมวด้วย นอกจากนี้ยังมีการท าความสะอาด
บ้านเรือนที่อาศัยตลอดจนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บูชา
พระและที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ เพ่ือให้สิ่งสกปรกหมดไปพร้อมกับปีเก่า 
เพ่ือเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ประเพณีสงกรานต์มีที่ ไหนในโลกบ้าง  
จากhttps://www.wonderfulpackage.com/article/v/574 
สืบค้นเมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2559 
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ประเด็นการค้นคว้า 

ที่ก าหนด 
รายงานข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

3. ประเพณีสงกรานต์
ของไทยในแต่ละภาค
เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 

 

สงกรานต์ตามประเพณีที่แตกต่าง 
สงกรานต์ผูกสายสิญจน์เชื่อมโยงพระธาตุสองแผ่นดิน หรือ

สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว ณ อ าเภอเมือง และ
อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในงานจะมีการฮดสรง หรือสรงน้ า
พระธาตุประจ าวันเกิดทั้ง 7 แห่ง ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

สงกรานต์อุ้มสาวลงน้ า หรือประเพณีสงกรานต์อุ้มสาวลงน้ า ณ 
เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีกิจกรรมเช่น 
พิธีท าบุญตักบาตร สรงน้ าพระ พิธีกองข้าวบวงสรวง รดน้ าด าหัว การ
ก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพ้ืนบ้าน แข่งขันเรือกระทะ เรือชักกะเย่อ 
มวยตับจาก  ปาลูกดอก แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงดนตรี และ
ประเพณีอุ้มสาวลงน้ า 

 สงกรานต์นางดานหรือเทศกาลมหาสงกรานต์เมืองนครศรีธรรมราช 
จัดขึ้น ณ สวนศรีธรรมาโศกราช สนามหน้าเมือง หอพระอิศวร ส าหรับ
กิจกรรมภายในเทศกาลสงกรานต์เมืองนครนี้ จะมีมหกรรมขนม
พ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง กิจกรรมนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ นั่งสาม
ล้อโบราณชมเมืองเก่า พิธีพุทธาภิเษกน้ าศักดิ์สิทธิ์จาก 6 แหล่ง จตุคาม
รุ่นสรงน้ า 50 เป็นต้น 

 
 

อ้างอิง บทความ(ออนไลน์) ประเพณีสงกรานต์มีที่ ไหนในโลกบ้าง  
จากhttps://www.wonderfulpackage.com/article/v/574 
สืบค้นเมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2559 

 
 
 
 
 



148 
 

 
 

 
 

ประเพณีสงกรานต์

1. สมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ต่ า เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน 
พฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการ
เปลี่ยนให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุคจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากล คือ วันที่ 1 
มกราคม แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือน
เมษายน จึงได้ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย

2. สรุปความส าคัญของวันสงกรานต์
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ าปี
2. เป็นวันท าบุญสร้างกุศล และประกอบพิธีทางศาสนา
3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
4. เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และร าลึกถึงผู้ล่วงลับ
5. เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ
6. เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
7. เป็นวันเลือกคู่ของหนุ่มสาว

3. วันสงกรานต์ในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
– สงกรานต์ภาคกลาง
13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือเป็นวันครอบครัว
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่
– สงกรานต์ภาคเหนือ
13 เมษายน จะเรียกว่า “วันสงขารล่อง” ความหมายว่า อายุสิ้นปีหมดไปอีกปี
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเน่า” วันที่ห้ามพูดค าหยาบคาย
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันพญาวัน” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่
– สงกรานต์ภาคใต้
13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะ

กลับบนสวรรค์
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง
15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม”่ วันรับเทวดาองค์ใหม่เพ่ือดูแล

บ้านเมืองแทนองค์เดิม
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1. ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามอยู่เสมอ 
2. บอกเล่าถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ผู้อ่ืนฟัง 
3. เผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ เช่นผลการศึกษาเรียนรู้ที่ 
 ได้จากการสืบค้นและสรุปองค์ความรู้ อาจจัดอยู่ในรูปแบบของ บอร์ดให้ความรู้ แผ่นพับ ป้ายนิเทศ  
 สรุปรายงาน 
4. เข้าร่วมงานประเพณีไทยอย่างสม ่าเสมอ 
5. ชักชวนให้บุคคลรอบข้างเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
6. เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยใช้สื่อต่างๆอย่างเหมาะสม เช่นการเผยแพร่ลงในสื่อ 
 ออนไลน์  
7. การรวมกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดี 
 งาม 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) 
ค าชี้แจง  1. ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 ข้อ 
            2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย ×  ลงในกระดาษค าตอบตรงข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดแสดงถึงการกระท าของบุคคลคนทีป่ฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมของไทย (ความเข้าใจ) 
 ก. มะยมไปวัดทุกวันพระ 
 ข. มะปรางไปเข้าค่ายอาสาทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 
 ค. มะกอกเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วค้อมตัวลงอย่างเรียบร้อย 
 ง. มะลิมักจะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆตามวัด 
2. ข้อใดเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตามประเภทของขนบธรรมเนียมของไทย (ประเมินค่า) 
 ก. กล้ามักซื้อของราคาแพงให้พ่อแม่ 
 ข. แก้วตั้งใจเรียนและสอบแข่งขันชิงทุนได้ 
 ค. ก้อยคอยเลี้ยงดูแลเอาใจใส่พ่อแม่และช่วยท างานที่บ้านเสมอ 
 ง. เกด พยามยามหาเงินให้ได้มากๆ เพ่ือให้มีฐานะร่ ารวยมั่นคง 
3. ประเพณีเสนเรือนเป็นประเพณีท่ีจัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีประเภทใด (ความรู้จ า) 
 ก. ประเพณีไทย 
 ข. ขนบประเพณี 
 ค. จารีตประเพณี 
 ง. ธรรมเนียมประเพณี 
4. ประเพณีการแข่งวัวลานถือก าเนิดข้ึนจากการประกอบอาชีพของชาวนาในขั้นตอนใด (วิเคราะห์) 
 ก. การไถนาและการหว่านข้าว  
 ข. การหาบต้นกล้าและการด านา 
 ค. การเก็บเกี่ยวข้าว ออกจากนา 
 ง. การนวดข้าวเพ่ือให้ข้าวหลุดจากรวง 
5. พิธีการบวชของคนเมืองเพชรนั้นมีการยกฉัตร 9 ชั้นและปาก ใบเสมาในบริเวณท่ีบ้านที่มีงานบวชซึ่ง
การยกฉัตรขึ้นจะต้องตึงให้มั่น คงแข็งแรงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในเพราะเหตุใด (วิเคราะห์) 
 ก. เพราะเป็นการแสดงถึงรสนิยมและฐานะ ของเจ้าภาพ 
 ข. เพราะเป็นการแสดงว่าลูกชายบ้านนี้บวชแทนบุญคุณบิดามารดาและเข้าสู่ร่มกาเสาวพัตร์ 
 ค. เพราะเชื่อกันว่าถ้าฉัตรล้มลงก่อนพิธีจะเสร็จสิ้นนั้นถือว่าเป็นอัปมงคลต้องล้มเลิกพิธีบวชนั้น 
 ง. เพราะเชื่อกันว่าถ้าใครไม่ได้บวชเรียนถือว่าคนนั้นเป็นคนติดหรือไม่ได้ผ่านการอบรมบ่ม 
    นิสัยจากหลักธรรม 
6. ประเพณีงานถวายกระจาดเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามข้อใด (ความรู้จ า)  
 ก. พระเจ้าตากสินยกทัพมาตั้งค่ายก่อนยกทัพไปจันทบุรี 
 ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพมารบพม่าได้ชัยชนะ 
 ค. รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสและเยี่ยมราษฎรชาวบางจาน 
 ง. เหตุการณ์ที่พระยาละแวกแม่ทัพเขมรได้ยกยกกองทัพข้ามมาตีเมืองเพชร 
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7. ประเพณีกินดองของหนุ่มสาวชาวไทยทรงด าสะท้อนให้เห็นลักษณะของสังคมไทยอย่างไร (วิเคราะห์) 
 ก. การเคารพผู้อาวุโส 
 ข. การชอบเสี่ยงโชคและถือโชคลาง 
 ค. ยึดถือหลักขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลัก 
 ง. สังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ 
8. ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงเป็นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมใด (วิเคราะห์) 
 ก. ศาสนา 
 ข. ครอบครัว 
 ค. เศรษฐกิจ 
 ง. การศึกษา 
 
 “อีกไม่นานงานปีผีมดคงจะหมดไปจากวิถีชีวิตคนเพชรบุรี  เพราะการจัดพิธีแต่ละครั้งต้องใช้ทุน
สูงมาก  อีกท้ังความเชื่อนี้ยังมีเฉพาะบางครอบครัวเท่านั้น  ทั้งนี้เป็นเพราะยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปสิ่งที่
ปรากฏขึ้นล้วนแล้วแต่มีค าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น  ความเชื่อต่างๆ  ที่เคยมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
จึงค่อยๆ จางหายไปจากวิถีชีวิตของพวกเขา  งานปีผีมดก็ก าลังจะสูญหายไปจากเพชรบุรีเช่นกัน” 
 
9. จากบทความดังกล่าวข้างต้น นักเรียนคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึน ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด (วิเคราะห์) 
 ก. การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ประเพณีท้องถิ่นต้องใช้ทุนสูงมาก 
 ค. ยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนมีการอธิบายความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ 
  ง. การไม่ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการสืบถอดสู่คนรุ่นหลัง 
10. จากบทความดังกล่าวข้างต้น นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีดังกล่าวได้ 
     เหมาะสมที่สุดคือข้อใด (น าไปใช้) 
 ก. การเข้าร่วมงานประเพณี 
 ข. ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 ค. ชักชวนให้บุคคลรอบข้างเข้าร่วมงานประเพณี 
 ง. ศึกษาและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
11. ข้อใดคือหมายถึง “ช่างสิบหมู่” (ความรู้จ า)  
 ก. ช่างฝีมือของหลวงทุกชนิด 
 ข. ส่วนราชการที่รวมช่างสิบชนิด 
 ค. ช่างชาวบ้านที่รับท างานหลวง 
 ง. ช่างฝีมือที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
12. งานลายรดน้ าของสกุลช่างเมืองเพชรจัดอยู่ในงานประเภทใด (ความเข้าใจ) 
 ก. หัตถกรรม 
 ข. จิตรกรรม 
 ค. ประติมากรรม 
 ง. สถาปัตยกรรม 
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13. งานปูนปั้นที่มีส่วนผสมเฉพาะที่เรียกว่า “ปูนเพชร” มีลักษณะเด่นอย่างไร (ความรู้จ า)  
 ก. มีความเหนียวแห้งเร็วปั้นง่าย 
 ข. มีความขาวสะอาดทนแดดทนฝนได้ดี 
 ค. มีความขาวสามารถปั้นง่ายแต่ไม่ทนแดดทนฝน 
 ง. มีความเหนียวสามารถปั้นง่ายทนแดดทนฝนได้ดี 
14. การกระท าในข้อใดเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ (การน าไปใช้) 
 ก. มาม่า ไปศึกษาการท าปูนปั้นของจังหวัดเพชรบุรีแล้วอัดวีดีโอเผยแพร่ขั้นตอนการท า 
 ข. ไวไวไปศึกษาเยี่ยมชมงานไม้จ าหลักแล้วปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสถานที่ 
 ค. ย าย าไปศึกษาดูภาพจิตกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาแล้วเห็นว่าสวยงามจึงใช้มือลูบคล า 
 ง. เอฟเอฟ ไปศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ภายในวัดจึงแต่งกายด้วยกางเกงขายาวและเสื้อยืดสีสุภาพ  
15. งานแทงหยวกเป็นงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็น 
     ส่วนประกอบส าคัญส าหรับใช้ในงานศพสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องใด (วิเคราะห์) 
 ก. ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับสิ่งเล้นลับ 
 ข. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 ค. ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับพุทธศาสนา  
 ง. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ 
16. เพราะเหตุใดศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบุรีจึงมีรูปแบบของศิลปะสมัยอยุธยาอยู่เป็นจ านวนมาก (ความรู้จ า) 
 ก. เพชรบุรีเคยเป็นราชธานีในสมัยอยุธยา 
 ข. เพชรบุรีเคยเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยอยุธยา 
 ค. เพชรบุรีเป็นหัวเมืองชั้นนอกที่ส าคัญในสมัยอยุธยา 
 ง. เพชรบุรีเคยเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา 
17. ข้อใดไม่ใช่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เกิดจากความบันดาลใจหรือสิ่งเร้าที่ท าให้คิดสร้างสรรค์งานขึ้นมา  (วิเคราะห์) 
 ก. อิทธิพลของธรรมชาติ 
 ข. ความอยากรู้อยากเห็น 
 ค. ทัศนะ แนวคิดและค่านิยม 
 ง. แรงกระตุ้นของผลงานที่มีอยู่แล้ว 
18. ภาพจิตกรรมฝาผนังที่ปรากฏส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็น ลักษณะของสังคมไทยอย่างไร (วิเคราะห์) 
 ก. การมีวิถีชีวิตชอบเสี่ยงโชคและถือโชคลาง 
 ข. สังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ 
 ค. ยึดถือหลักขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลัก 
 ง. มีความเชื่อเก่ียวกับศาสนาพุทธและเทพยดา 
19. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของนักเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด (ประเมินค่า) 
 ก. ซ่อมแซมซากโบราณสถานที่ช ารุดในชุมชน 
 ข. ช่วยกันรวมกลุ่มท าความสะอาดบริเวณรอบโบราณสถาน 
 ค. ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมโบราณสถานอย่างเคร่งครัด 
 ง.  ติดป้ายเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานในชุมชน 
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20. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกในกลุ่มของแดงหลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลและรายงานน าเสนอแล้วครูให้ 
     นักเรียนและเพ่ือนในกลุ่มท าร่วมกันเสนอแนวทางที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน 
     ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี การกระท าในข้อใดเหมาะสมที่สุด (สร้างสรรค์) 
 ก. การท ารายงานเป็นเล่มเพื่อส่งคุณครู 
 ข. การจัดโครงการเพื่อพาเพ่ือนๆคนอ่ืนไปศึกษาสถานที่จริง 
 ค. การประชาสัมพันธ์ชักชวนให้กลุ่มคนอ่ืนๆ ไปเที่ยวชมสถานที่    
 ง. การน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มอ่ืนแล้วท าการเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน 
21. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยได้ถูกต้องที่สุด (ความเข้าใจ) 
 ก. สิ่งที่คิดค้นข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 
 ข. เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ 
 ค. สิ่งที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมต่างประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 ง. สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 
22. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี (ความรู้จ า) 
  ก.  การปั้นโอ่ง 
 ข.  การท านาเกลือ 
 ค.  การต่อเรือเดินทะเล 
 ง.  การท าน้ าตาลมะพร้าว 
23. “การฉีดน้ าตาลช่วยเพิ่มความหวาน โดยจะใช้น้ าตาลปี๊บเคี่ยวผสมน้ า แล้วน้ ามาฉีดพ่นที่ใบหรือ 
      ปากใบ คล้ายกับการพ่นยา”  จากข้อความดังกล่าวจัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด (วิเคราะห์) 
 ก. ภูมิปัญญาด้านเกษตรชีวภาพ 
 ข. ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ป่า 
 ค. ภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ า 
 ง. ภูมิปัญญาด้านการจัดการดิน 
24. ตาลโตนดเป็นพืชประจ าถ่ินที่มีความส าคัญท่ีสุดต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีอย่างไร  
     (ประเมินค่า) 
 ก. สร้างความเชื่อถือให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น 
 ข. ตาลโตนดช่วยสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ 
 ค. ก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองซึ่งช่วยลดปัญหาทางสังคม 
 ง. ผลผลิตสม่ าเสมอและแน่นอนก่อให้เกิดอาชีพหลากหลาย 
25. “กะแช่”เครื่องดื่มประเภทมึนเมา แต่ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นเครื่องดื่มประเภทไวน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
     จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด (วิเคราะห์) 
 ก. คติ ความเชื่อ  
 ข. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 
 ค. หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบ้าน 
 ง. ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
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26. โครงการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในด้านใด (วิเคราะห์) 
   ก. สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  
   ข. สร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น 
   ค. สร้างช่างฝีมือในท้องถิ่น 
   ง. สร้างความเชื่อถือให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น 
27. “ปัจจุบันอาชีพการท านา เกลือก าลังจะสูญหายไป ด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดยกระบวนการทาง    
      วิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่า เกลือหิน หรือเกลือบริสุทธิ์จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม   
      ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ราคาเกลือทะเลลดลงไปในที่สุดนอกจากนี้กรรมวิธีในการ 
       ผลิตเกลือทะเลก็ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอีกด้วย”จากบทความข้างต้น ใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุด          
(วิเคราะห์) 
 ก. ผู้บริโภคเกลือ 
 ข. ผู้ผลิตเจ้าของกิจการ 
 ค. แรงงานผู้รับจ้างหาบเกลือ 
 ง. โรงงานรับซื้อเกลือจ าหน่าย 
28. จากบทความข้างต้น นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญานี้อย่างไร (สร้างสรรค์)  
 ก. ท าผลิตภัณฑ์จากเกลือจ าหน่าย 
 ข. เดินรณรงค์ให้หันมาใช้เกลือทะเล 
 ค. ส่งเสริมให้น าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ผลิต 
 ง. ศึกษาหาความรู้การท านาเกลือและเผยแพร่ประโยชน์ของเกลือทะเล 
29. ลุงถนอมเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ต้นตาลเมืองเพชรลดลงจากธรรมชาติว่าเป็นเพราะกลายเป็นธุรกิจซื้อขาย      
ความต้องการของตลาดมีมากข้ึน มีการซื้อขายต้นตาลเพ่ือท าประโยชน์อย่างอ่ืน ประกอบกับคนที่ท า     
อาชีพสวนตาลเริ่มน้อยลง  และที่ส าคัญคือคนส่วนมากไม่ตระหนักถึงคุณค่า  รวมถึงไม่มีการอนุรักษ์     
ต้นตาลไว้ บ้างโค่นไปขาย บ้างโค่นทิ้งเพราะคิดว่าเกะกะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และสาเหตุอีกอย่าง     
คือ ภัยธรรมชาติจากลมพายุ ฟ้าผ่า รวมทั้งอายุของต้นตาลที่มากขึ้นก็ท าให้ต้นตาลหักโค่นได้ง่าย     
เช่นกัน จากสภาพปัญหาดังกล่าว สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ต้นตาลโตนดเมืองเพชรลดลงคือข้อใด  
     (วิเคราะห์) 
 ก. ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น 
 ข. คนที่ท าอาชีพสวนตาลเริ่มน้อยลง 
 ค. ภัยธรรมชาติจากลมพายุ ฟ้าผ่า 
 ง. คนส่วนมากไม่ตระหนักถึงคุณค่าจึงไม่อนุรักษ์ต้นตาลไว้ 
30. หากนักเรียนเพ่ือนได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาหาแนวทางมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสาเหตุที่ต้นตาล 
     เมืองเพชรลดลงจากธรรมชาติข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด (น าไปใช้) 
 ก. การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ข. ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกเพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจ 
 ค. สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น 
 ง. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนา 
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เครื่องมือวัด 
ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์แล้วตอบค าถามตามประเด็นต่อไปนี้   
ปัญหาอาชีพการท านาเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

 

 
 
1. จากปัญหาข้างต้นให้นักเรียนตั้งค าถาม ที่นักเรียนสงสัย อย่างน้อย 3 ค าถาม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

 อาชีพการท านาเกลือ ดินฟ้าอากาศถือเป็นเรื่องส าคัญ ปีไหนแล้งมากการท านาเกลือ
จะยิ่งดีแต่ถ้าปีไหนฝนชุกชาวนาเกลือก็ย่ าแย่ และยิ่งทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน 
เด็กรุ่นใหม่ชอบท างานในโรงงานมากกว่าท านาเกลือ จึงหาคนงานได้ยาก และยังไม่สามารถหา
คนรุ่นต่อไปรับหน้าที่สานต่ออาชีพอย่างจริงจัง ลุงปื๊ด หรือนายลิขิต นาคทับทิม ชาวนาเกลือ  
วัย 57 เล่าว่า “เมื่อ 7–8 ปีก่อนนี้จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 50%  ในปีไหนที่สภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน ก็จะได้ผลผลิตน้อย อย่างพอตากนาเกลือไว้พอน้ าทะเลจะแห้ง ฝนก็กลับตก สลับกัน
แบบนี้อยู่ตลอด และบางครั้งผลผลิตของเกลือก็ไม่ดีพอเพราะน้ าฝน พอเป็นแบบนี้เราก็ขาดทุน 
อย่างล่าสุด 2–3 ปีที่ผ่านมาเราก็ท านาเกลือได้อยู่ประมาณ 3–4 เดือน เดือนละ 1-2 รอบ ช่วง
เดือนที่เหลือก็จะเป็นช่วงเวลาว่างที่ท าให้แรงงานที่มีต้องไปหางานอื่นท า ซึ่งส่วนใหญ่พอได้ไป
แล้วก็ไม่ยอมกลับมาท านาเกลือต่อเลย เพราะอยากได้งานประจ า ยิ่งคนรุ่นใหม่เขาก็เลือกท่ีจะ
ท างานในอาชีพอ่ืนๆ ตั้งแต่แรก ลูกหลานเรายิ่งแล้วใหญ่ เขาเห็นมาตั้งแต่เกิดว่า อาชีพท านา
เกลือท ายาก ทั้งเหนื่อย ทั้งล าบาก ก็ไม่อยากท ากันแล้ว  ขนาดตอนนี้สบายกว่าสมัยก่อนเยอะ
แล้วนะ มีอุปกรณ์สมัยใหม่ มีเครื่องทุ่นแรง แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดี เพราะต้องต่อสู้กับแดดกับฝน 
แล้วราคาเกลือก็ไม่ดี ตัวรายได้ที่ไม่เสถียรก็อาจจะไม่ดึงดูดใจหนุ่มๆสาวๆ” ลุงปื๊ดเล่าให้ฟังถึง
สภาพปัญหา ในอดีตการท านาเกลือต้องพ่ึงพาธรรมชาติและแรงงานเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเริ่ม
มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบ้าง และส่งผลดีการท านาเกลือขึ้นมาก เช่น การใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
มาปั่นกังหันเพ่ือวิดน้ าเข้า-ออกจากนา แทนกังหันลมสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นแต่สิ่ง
ที่น่าเป็นห่วงคือวิถีนาเกลือที่ก าลังจะสูญหาย เพราะทุกวันนี้ชาวนาเกลือมีจ านวนลดลงและไม่
มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ และด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดยกระบวนการทางวิศวกรรมเหมืองแร่
ที่เรียกว่า เกลือหิน หรือเกลือบริสุทธิ์จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ราคาเกลือทะเลลดลงไปในที่สุดนอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิตเกลือ
ทะเลก็ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอีกด้วย  

ชื่อ........................................................................................เลขท่ี........................ชั้น.................... 
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2. จากข้อ 1 ให้นักเรียนเลือกค าถามที่นักเรียนสนใจมา 1 ค าถาม แล้วบอกวิธีการหาค าตอบ           
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
3. นักเรียนใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งใดบ้าง พร้อมให้เหตุผลประกอบการเลือกใช้
เครื่องมือ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ ......... 
 
4.  จากข้อ 3 ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการหาค าตอบตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในค าถามที่นักเรียน
สนใจโดยเขียนเป็นล าดับขั้นโดยบอกวิธีการด าเนินการสืบค้นความรู้เป็นข้อ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงาน
ส าเร็จ  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
5. ให้นักเรียนเขียนรายงานสรุป โดยบอกถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา, จุดประสงค์, ผลที่คาดว่า
จะได้รับ วิธีด าเนินการ, สรุปผล และแหล่งอ้างอิง 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................................................................. 
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แนวการตอบ  การตอบค าถามของนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย  แนวการตอบนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างในการ ตรวจให้คะแนนเท่านั้น    
ข้อ 1 ตัวอย่างปัญหาคือ   

 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมค่านิยมเช่น เด็กรุ่นใหม่ชอบท างานใน
โรงงาน มีรายได้ประจ า แน่นอน จึงเกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน 

 ชาวนาเกลือมีจ านวนลดลงและไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ 
 การผลิตเกลือโดยกระบวนการทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่าเกลือหิน มีต้นทุนถูก

กว่า เป็นเหตุให้ราคาเกลือทะเล 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 
 น้ าฝนมีผลต่อกระบวนการผลิตเกลืออย่างไร 

.............................................................ฯลฯ.............................................................   
 
ข้อ 2 ตัวอย่างค าถาม   

1) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคมส่งผลต่อการท านาเกลืออย่างไร 
 2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศส่งผลกระทบอย่างไรต่อการท านาเกลือ  
 3) เพราะเหตุใดจึงสามารถท านาเกลือได้ดีในหน้าแล้ง 
 4) เพราะสาเหตุใดบ้างที่ก่อให้เกิดปัญหาการท านาเกลือลดลง 
 5) จะมีวิธีการอย่างไรในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการ
ท านาเกลือ 
.............................................................ฯลฯ.............................................................   
 
ข้อ 3 ตัวอย่างวิธีการหาค าตอบ  (แหล่งข้อมูล) 
วิธีการหาค าตอบ   

1) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก สะดวกและสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ว 
2) สอบถามข้อมูลจากคนในชุมชน เนื่องจาก สัมภาษณ์จากผู้ประกอบอาชีพการท านาเกลือ

จะได้ข้อมูลจากสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้น และน่าเชื่อถือ 
3) สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด เนื่องจาก สามารถสืบค้นได้ง่าย  

  4) สืบค้นจากเอกสารวิชาการ เนื่องจาก มีการอ้างอิงจากแหล่งความรู้ที่หลายหลายน่าเชื่อถือ 
 .............................................................ฯลฯ............................................................. 
 
ข้อ 4 เขียนขั้นตอนการค้นหาค าตอบตั้งแต่การตั้งค าถามจนถึงสรุปรายงานผลได้ ถูกต้องชัดเจน 
ครบถ้วนและเป็นไปตามล าดับขั้นของทักษะการแสวงหาความรู้ 
ตัวอย่าง การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ โดยบอกวิธีการด าเนินการสืบค้นความรู้เป็นข้อๆ 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานส าเร็จ  

1. ก าหนดประเด็นค าถามในการเรียนรู้ 
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2. การวางแผน ว่าจะสืบค้นความรู้เรื่องอะไร (What) จากสื่ออะไร (What) อยู่ที่ไหน (Where) 
สืบค้นอย่างไร (How) และจะเริ่มต้นเมื่อใด (When) 

3. การด าเนินการสืบค้นเป็นการด าเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  ในขั้นที่ 1 
4. การการด าเนินการตรวจสอบผลแห่งความรู้ที่ได้สืบค้นมา โดยตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่

อ้างอิงได้  
5. เลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องที่สุด และตรงกับประเด็นค าถามท่ีตั้งไว้ 
6. น าข้อมูลที่ได้มาท าการเรียบเรียงค าตอบให้ตรงกับประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ 
7. การบันทึกจัดเก็บสรุปและ รายงานผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 

5. เขียนรายงานสรุป โดยบอกถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิธีด าเนินการ, สรุปผล และแหล่งอ้างอิง 
 รายงานสรุปที่เขียนต้องประกอบด้วย  
 1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา (ควรระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ว่า
มีสาเหตุมาจากสิ่งใด และยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แก่อะไรบ้า และ 
ส่งผลกระทบอย่างไร) 
 2) จุดประสงค์ (ควรระบุถึงเหตุผลที่ต้องการท ารายงานศึกษาค้นคว้า ที่สอดคล้องกับปัญหาใน
สถานการณท์ี่ก าหนดให้ จุดประสงคไ์ม่ควรเกิน 3 ข้อ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา) 
 3)  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า (ควรระบุขั้นตอนในการค้นคว้าตามล าดับขั้นตอน การ
ก าหนดประเด็นการสืบค้น แหล่งข้อมูล สถานที่ใด ท าอย่างไร)  
 4)  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้  (บอกวิธีการพิจารณาองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  เช่น เลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับค าถามและตรงกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ
หาค าตอบ มีความน่าเชื่อถือ บอกสถานที่ที่สืบค้นข้อมูล สามารถอ้างถึงแหล่งอ้างอิงได้ถูกต้อง เช่นการ
เขียนอ้างอิงถึง เอกสารวิชาการ ควรระบุ ชื่อเอกสาร,ชื่อผู้แต่ง,โรงพิมพ์/ส านักพิมพ์,ปีที่พิมพ์ ถ้าเป็น
การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตให้ระบุเว็บไซต์และแหล่งที่อยู่ (Url) ระบุวันที่สืบค้นเป็นต้น 
 5) สรุปและรายงานผล (การน าข้อมูลมาตอบประเด็นค าถามที่ตั้งไว้ และสอดคล้องสัมพันธ์กัน
กับจุดประสงค์) 
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เกณฑ์ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

สูงมาก 
4 

สูง 
3 

ปานกลาง 
2 

ต่ า 
1 

การตั้งประเด็น
ค าถามในการ
สืบค้นความรู ้
(ใช้กับใบงานท่ี 1
คาบเรียนที ่1) 

ตั้งประเด็นค าถามได้
3 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 3 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
2 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นควา้
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 2 ข้อ 

ตั้งประเด็นค าถามได้
1 ค าถาม และค าถาม
มีความสอดคล้องกับ
เรื่องที่ก าหนดสามารถ
เขียนจุดประสงค์และ 
ผลที่ดาดว่าจะไดร้ับ
จากการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ได้สอดคล้อง
กับประเด็นค าถามที่ 
ตั้งไว้ได้ 1 ข้อ 

ตั้งค าถามสอดคล้อง
กับเรื่องท่ีก าหนด 1
ค าถามแต่เขียน
จุดประสงค์และผลที่
ดาดว่าจะไดร้ับจาก
การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ไม่สอดคล้อง
กับค าถาม 

การวางแผนใน
การสืบค้นความรู้
และการด าเนินการ
สืบค้นความรู้ (ใช้
กับใบงานท่ี 2-3 
ในคาบเรียนที่ 2) 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อที่ใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสมเขยีนขั้นตอน
การค้นหาค าตอบได้
ถูกต้องครบถ้วนและ
สอดคล้องกับค าถาม 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้ถูกต้องแต่
บางส่วนไมเ่หมาะสม 
เขียนขัน้ตอนการค้นหา
ค าตอบได้ถูกต้อง แต่ 
ไม่ครบถ้วนสอดคล้อง
กับค าถามบางส่วน 

สามารถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อท่ีใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลได้บางส่วน แต่
ไม่เหมาะสมเขยีน
ขั้นตอนการค้นหา
ค าตอบไดไ้ม่ถูกต้อง 
ไม่สอดคล้องกับ
ค าถาม 

สามรถระบสุถานท่ี
แหล่งการเรียนรู้และ
สื่อที่ใช้ในการคน้ควา้ได้ 
แต่ไมส่ามารถเขียน  
ขั้นตอนการค้นหา
ค าตอบได ้

การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการ
สืบค้นความรู้   
(ใช้กับใบงานท่ี 4
คาบเรียนที่ 3) 

 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 3 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 2 ข้อ 

จ าแนก จัดกลุ่มและ
จัดล าดับข้อมูลถูกต้อง 
มีการพิจารณาองค-์ 
ประกอบของข้อมูลได้
ถูกต้องวิเคราะห์ข้อมลู
ได้ถูกต้องสมเหตผุล มี
ความสัมพันธ์กับประเด็น
ค าถามที่ตั้งไว้ 1 ข้อ 

สามารถจ าแนก และ
จัดล าดับข้อมูลได้ แต่
ไม่ถูกต้องครบ
องค์ประกอบของ
ข้อมูลได้ไมค่รบการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่มี
ความสัมพันธ์กับ 
ประเด็นค าถามที่ตั้งไว ้

การสรุปผลการ
สืบค้นความรู้
(การเขยีนรายงาน 
ใช้กับใบงานท่ี 5 
คาบเรียนที่ 4) 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระ
ถูกต้องสมบูรณ์ โดย
อ้างอิงแหล่ง ความรู้ที่
เช่ือถือได้อยา่งหลากหลาย 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระ
ถูกต้องสมบูรณ์
บางส่วนโดยอ้างอิง
แหล่งความรู้ทีเ่ชื่อถือ
ได้แตไ่ม่หลากหลาย 

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระได้
ถูกต้องบางส่วน   แต่
ขาดการอ้างอิงแหล่ง
ความรู ้

เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า เนื้อหาสาระไม่
ถูกต้อง  อ้างอิงแหล่ง
ความรู้ไม่หลากหลาย
และไม่น่าเชื่อถือ 

 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูงมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับสูง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ทักษะในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับต่ า 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย   

ค าชี้แจง 

 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความและขีดเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน ที่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งเกณฑ์แต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด 
ระดับ  4 หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วย 
ระดับ  2 หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง   นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
     

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนรู้วิธีการ
ค้นหาข้อมูลเพื่ออธิบายค าตอบ 

     

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายท าให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

     

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียน
ต้องการแสวงหาค าตอบ 

     

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน ได้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองและสามารถจดจ าได้นาน 

     

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
6 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
     

7 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 
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ข้อ รายการ 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

8 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

     

9 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

     

10 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิด
ที่หลากหลาย กล้าแสดงความคิดเห็น 

     

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้

วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
     

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้ดี 

     

13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

     

14 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนพัฒนา
และส่งเสริมทักษะการคิด 

     

15 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยท าให้นักเรียนคิด
อย่างมีเหตุผลเป็นล าดับขั้นตอนสามารถน าความรู้
ทักษะในการแสวงหาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชา
อ่ืนๆ ได ้

     

 
ข้อเสนอเพ่ิมเติม 

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

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

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

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ของการจัดการ 
      เรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของผู้เชี่ยวชาญ  
  

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนตามรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  - องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับ
ขั้นตอนเป็นระบบ 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

2. ความเข้าใจที่คงทน และเจตคติ 
    - ความเข้าใจที่คงทนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหา 
   - เจตคติสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และเนื้อหา 
 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
  - จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน   สามารถวัด
พฤติกรรมได ้
  - เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง 
 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

4.เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ 
   - เนื้อหา  หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    - เนื้อหา  หรือสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
   - การจัดล าดับเนื้อหา  หรือสาระการเรียนรู้มี
ความเหมาะสม 
   - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับเวลา 
   - เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ทันสมัย หรือเป็น
ปัจจุบัน 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางท่ี 15 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ของการจัดการ 
      เรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3  

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจน 
และสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
  - กระบวนการจัดการเรียนรู้สนองความต้องการ
ของนักเรียน และสอดรับกับการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ใหม่ 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

6. สื่อการเรียนการสอน 
   - สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
   - สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา 
   - สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
    - สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
1.00 
1.00 

 
1.00 

7. การวัด และการประเมิน 
    - การวัด และการประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
    - การวัด และการประเมินสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 
    - การใช้ภาษา ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 
    - เครื่องมือที่ใช้วัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
    - การวัด และการประเมินมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม 
 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
+1 
 
0 
 

+1 
+1 
 
0 

 
+1 
 

+1 
 

+1 
+1 
 

+1 

 
3.00 

 
2.00 

 
3.00 
3.00 

 
2.00 

 
1.00 

 
0.67 

 
1.00 
1.00 

 
0.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.97 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1. ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของขนบธรรมเนยีม
ประเพณี (การจ า)   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ข้อใดแสดงถึงการกระท าของบุคคลทีป่ฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียมของไทย (ความเข้าใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ข้อใดเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตาม
ประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณี 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ประเพณีกินดองของหนุ่มสาวชาวไทยทรงด า
เกิดคุณค่ากับคนในสังคมอย่างไร (ประเมินค่า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ประเพณีการแข่งวัวลานถือก าเนิดขึ้นจาก 
การประกอบอาชีพของชาวนาในขั้นตอนใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. ประเพณีกินดองของหนุ่มสาวชาวไทยทรงด า
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมอันดีงามตรงตามข้อใด 
(วิเคราะห์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

7. พิธีการบวชของคนเมืองเพชรนั้นมีการยกฉัตร  9 
ชั้น และปากใบเสมาในบริเวณที่บ้านที่มีงานบวช
ซึ่งการยกฉัตรขึ้นจะต้องตึงให้มั่น  คงแข็งแรงถือ
ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในเพราะเหตุใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. สว่างเป็นคนต่างจังหวัด  หากสว่างต้องการมา
เที่ยวงานพระนครคีรีของจังหวัดเพชรบุรี   ถ้า
นักเรียนเป็นเพ่ือนของสว่าง นักเรียนจะแนะน า
สว่างอย่างไร (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. ประเพณีเสนเรือนเป็นประเพณีท่ีจัดอยู่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีประเภทใด (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ประเพณีงานถวายกระจาดเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุการณ์ทาประวัติศาสตร์ตามข้อใด (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

11. ประเพณีกินดองของหนุ่มสาวชาวไทยทรงด าจัด
อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประเภทใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. ประเพณีกินดองของหนุ่มสาวชาวไทยทรงด า
สะท้อนให้เห็น ลักษณะของสังคมไทยอย่างไร 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. ประเพณีใดที่มีความสัมพันธ์กันกับอาชีพ
เกษตรกรรม (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. 14. การประกอบพิธีแห่นางแมวเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. ประเพณีเสนเรือนให้คติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องใด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. ประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงเป็นส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. ประเพณีในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะของสังคมชาวเพชรบุรี ยกเว้น
ข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. “อีกไม่นานงานปีผีมดคงจะหมดไปจากวิถีชีวิต
คนเพชรบุรี  เพราะการจัดพิธีแต่ละครั้งต้องใช้
ทุนสูงมาก  อีกทั้งความเชื่อนี้ยังมีเฉพาะบาง
ครอบครัวเท่านั้น  ทั้งนี้เป็นเพราะยุคสมัยใหม่
ที่ เปลี่ ยนไปสิ่ งที่ปรากฏขึ้นล้วนแล้วแต่มี
ค าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นความ
เชื่อต่างๆ ที่เคยมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงค่อยๆ
จางหายไปจากวิถีชีวิตของพวกเขางานปีผีมดก็
ก าลังจะสูญหายไปจากเพชรบุรีเช่นกัน”  
  จากบทความดังกล่าวข้างต้น นักเรียนคิดว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกับข้อใดมากที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 0 2.00 0.67 

19. จากบทความในข้อที่ 18 นักเรียนจะมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีดังกล่าวได้
เหมาะสมที่สุดคือข้อใด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

20. เด็กชายโอปอมักจะไปเที่ยวดูการละเล่นวัวลาน
เป็นประจ า  และมักจะสนใจถามผู้รู้ถึงกติกา
การเล่นและความเป็นมา อีกท้ังยังสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตทั้งยังแชร์ข้อมูลที่
ค้นคว้าได้ลงในสื่อต่างๆ และมักจะเล่าให้เพ่ือน
คนอ่ืนๆ ฟังถึงความเป็นมาและกติกาการเล่น
วัวลาน การกระท าของเด็กชายโอปอ แสดงให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี
ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. ข้อใดคือหมายถึง “ช่างสิบหมู่” (ความจ า +1 +1 +1 3.00 1.00 
22. จิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี

เป็นจิตกรรมในสมัยใด (ความจ า) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

23. งานปูนปั้นที่มีส่วนผสมเฉพาะที่เรียกว่า ปูนเพชร 
มีลักษณะเด่นอย่างไร (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. หากนักเรียนต้องการจะไปศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง
แบบอยุธยานักเรียนจะไปศึกษาที่ใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. งานจิตกรรมฝาผนังนอกจากจะใช้เป็นภาพประดับ
แล้วยังให้ประโยชน์ในด้านใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. เดชาต้องการจะไปศึกษา งานไม้จ าหลักเมือง
เพชรบุรีที่ได้รับอิทธิพลและมีอายุร่วมสมัยกับ
อยุธยา จะต้องไปที่ใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27. งานแทงหยวกเป็นงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์
ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบส าคัญส าหรบัใช้ในงานใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. สุดาต้องการไปสักการะพระประธานในโบสถ์ของ
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีซึง่เป็นพระพุทธรูป
ที่สร้างขึ้นในสมัยอยธุยาสุดาจะต้องไปที่ใด 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. งานลายรดน้ าของสกุลช่างเมืองเพชรจัดอยู่ในงาน
ประเภทใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

30. เพราะเหตุใดศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบุรี จึงมี
รูปแบบของศิลปะสมัยอยธุยาอยู่เป็นจ านวนมาก 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31. ข้อใดไม่ใช่ การสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เกิดจาก
ความบันดาลใจหรือสิ่งเร้าที่ท าให้คิดสร้างสรรค์
งานขึ้นมา (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32. แดงและเพ่ือนในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ไป
ศึกษาศิลปกรรมที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี แดง
และเพ่ือนในกลุ่มต้องท าสิ่งใดเป็นล าดับแรก
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33.  กลุ่มของแดงต้องการไปศึกษางานปูนปั้นของ
เพชรบุรีที่โดดเด่นที่สุดกลุ่มของแดงจะต้องไป
ศึกษาท่ีใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34. จากแหล่งเรียนรู้ในข้างต้นกลุ่มของแดงจะ
สามารถศึกษาสิ่งใดนอกจากงานปูนปั้น (การ
น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. ภาพจิตกรรมฝาผนังที่ปรากฏสว่นใหญ่สะท้อนให้
เห็นลักษณะของสังคมไทยอย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจาก “การช่างฝีมือ” 
(ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. เมื่อได้แหล่งศึกษาเรียนรู้และได้รวบรวมข้อมูล
มาแล้วกลุ่มของแดงต้องท าสิ่งใดเป็นล าดับ
ต่อไป (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานของ
นักเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด (สร้างสรรค์) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

39. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกในกลุ่มของแดง  หลังจาก
ที่ได้ศึกษาหาข้อมูลและราย งานน าเสนอแล้วครู
ให้นักเรียนและเพ่ือนในกลุ่มท าร่วมกันเสนอ
แนวทางที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีการ
กระท าในข้อใดเหมาะสมที่สุด (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

40. การกระท าในข้อใดเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม
ในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยได้ถูกต้องที่สุด 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี 
(ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. ภูมิปัญญาข้อใดที่มีความส าคัญในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ (เข้าใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

44. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญา 
(เข้าใจ) +1 +1 +1 3.00 1.00 

45. “การฉีดน้ าตาลช่วยเพิ่มความหวาน โดยจะใช้
น้ าตาลปี๊บเคี่ยวผสมน้ า แล้วน้ ามาฉีดพ่นที่ใบ
หรือปากใบ คล้ายกับการพ่นยา”จากข้อความ
ดังกล่าวจัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46. ตาลโตนดเป็นพืชประจ าถิ่นที่มีความส าคัญที่สุด
ต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีอย่างไร 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47. การหว่านเกลือลงดินของผู้ปลูกสวนชมพู่เพชร
ช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างไร (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48. ขนมที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
เพชรบุรีคือข้อใด (ความจ า) +1 +1 +1 3.00 1.00 

49. กะแช่ เครื่องดื่มประเภทมึนเมาแต่ได้พัฒนาขึ้น
จนเป็นเครื่องดื่มประเภทไวน์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายจัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50. โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญ
อย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51. การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น  เป็นภูมิปัญญา
สาขาใด (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52. ภูมิปัญญาในข้อใดที่ไม่จัดอยู่ในภูมิปัญญาที่เป็น
นามธรรม  (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

53. ข้อความต่อไปนี้สัมพันธ์กับข้อใด ควรริเริ่ม
สร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสม
กับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. “ปัจจุบันอาชีพการท านาเกลือก าลังจะสูญหายไป 
ด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดยกระบวนการทาง
วิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่า เกลือหิน หรือ
เกลือบริสุทธิ์จ านวนมากซึ่งปัจจุบันได้รับความ
นิยมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้
ราคาเกลือทะเลลดลงไปในที่สุดนอกจากนี้
กรรมวิธีในการผลิตเกลือทะเลก็ยังมีต้นทุนที่สูง
กว่าอีกด้วย”   
   จากบทความข้างต้น   คนกลุ่มใดจะได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

55. จากบทความข้างต้น นักเรียนจะมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญานี้อย่างไร (น าไปใช้) +1 +1 +1 3.00 1.00 

56. ข้อความต่อไปนี้สัมพันธ์กับข้อใด “เก็บรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ  ของ
ท้องถิ่น” (ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57. ลุงถนอมเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ต้นตาลเมืองเพชร
ลดลงจากธรรมชาติว่าเป็นเพราะกลายเป็นธุรกิจ
ซื้อขาย  ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น  มี
การซื้อขายต้นตาลเพ่ือท าประโยชน์อย่างอ่ืน 
ประกอบกับคนที่ท าอาชีพสวนตาลเริ่มน้อยลง 
และที่ส าคัญคือคนส่วนมากไม่ตระหนักถึงคุณค่า 
รวมถึงไม่มีการอนุรักษ์ต้นตาลไว้ บ้างโค่นไปขาย 
บ้างโค่นทิ้งเพราะคิดว่าเกะกะ  ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ และสาเหตุอีกอย่างคือภัยธรรมชาติ
จากลมพายุ ฟ้าผ่า รวมทั้งอายุของต้นตาลที่
มากขึ้นก็ท าให้ต้นตาลหักโค่นได้ง่ายเช่นกัน 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท า
ให้ต้นตาลโตนดเมืองเพชรลดลงคือข้อใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที ่16  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย  
      ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

58. หากนักเรียนเพ่ือนได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา
หาแนวทางมีส่วนร่วม    แก้ไขปัญหาสาเหตุที่
ต้นตาลเมืองเพชรลดลงจากธรรมชาติข้อใด
เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด  (น าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59. แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยในปัจจุบัน
เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน  ควรมีระบบใดเป็น
แกนกลางของกิจกรรม (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60. ในปัจจุบันรัฐบาลควรเข้ามาสนับสนุนสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 0.98 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
      การเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
1 0.85 -0.10 ใช้ไม่ได้ 
2 0.55 0.50 ใช้ได้ 
3 0.60 0.60 ใช้ได้ 
4 0.20 0.20 ใช้ได้ 
5 0.70 0.40 ใช้ได้ 
6 0.80 0.20 ใช้ไม่ได้ 
7 0.60 0.40 ใช้ได้ 
8 0.90 0.20 ใช้ได้ 
9 0.90 0.20 ใช้ไมไ่ด้ 
10 0.50 0.40 ใช้ได้ 
11 0.75 -0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
12 0.80 0* ใช้ไมไ่ด้ 
13 0.95 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
14 0.90 0.20 ใช้ไมไ่ด้ 
15 0.75 0.50 ใช้ได้ 
16 0.55 0.50 ใช้ได้ 
17 0.45 0.70 ใช้ได้ 
18 0.75 0.50 ใช้ได้ 
19 0.70 0.40 ใช้ได้ 
20 0.80 0* ใช้ไมไ่ด้ 
21 0.75 0.30 ใช้ได้ 
22 0.60 0.40 ใช้ได้ 
23 0.65 0.50 ใช้ได้ 
24 0.60 0.60 ใช้ได้ 
25 0.60 -0.20 ใช้ไม่ได้ 
26 0.65 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
27 0.75 0.50 ใช้ได้ 
28 0.35 0.10 ใช้ไม่ได้ 
29 0.50 0* ใช้ไมไ่ด้ 
30 0.45 0.50 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
      การเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 
31 0.30 0.20 ใช้ได้ 
32 0.35 0.30 ใช้ได้ 
33 0.45 0.30 ใช้ได้ 
34 0.40 0* ใช้ไมไ่ด้ 
35 0.65 0.50 ใช้ได้ 
36 0.85 0.30 ใช้ไม่ได้ 
37 0.15 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
38 0.60 0.60 ใช้ได้ 
39 0.80 0.20 ใช้ไมไ่ด้ 
40 0.70 0.20 ใช้ได้ 
41 0.75 -0.10 ใช้ไม่ได้ 
42 0.55 0.50 ใช้ได้ 
43 0.20  0* ใช้ไมไ่ด้ 
44 0.40 0* ใช้ไม่ได้ 
45 0.85 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
46 0.65 0.70 ใช้ได้ 
47 0.60 0.40 ใช้ได้ 
48 0.95 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
49 0.65 0.30 ใช้ได้ 
50 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 
51 0.75 0.30 ใช้ได้ 
52 0.20 0* ใช้ไมไ่ด้ 
53 0.90 0.20 ใช้ไม่ได้ 
54 0.50 0.40 ใช้ได้ 
55 0.75 0.30 ใช้ได้ 
56 0.40 0.20 ใช้ได้ 
57 0.65 0.30 ใช้ได้ 
58 0.25 -0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
59 0.20 -0.20 ใช้ไมไ่ด้ 
60 0.45 0.30 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.61 0.27  
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หมายเหตุ 
 1. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 6, 8, 9, 13, 14, 36, 39, 45, 48, 50, 53 มีค่าความยากง่าย 
(p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไปจึงตัดออก 
 2. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 37 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่
ยากเกินไปจึงตัดออก 
 3. จากแบบทดสอบข้อสอบข้อที่ 1, 12, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 41, 43, 44, 52, 58, 59  
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จึง
ตัดออก 
 3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อที่ 4, 15, 51  
 4. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 30 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ด้วยสูตร KR-20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.77
จ านวนข้อสอบที่วิเคราะห์ 30 คะแนนเฉลี่ย 17.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.17 ความเชื่อมั่น KR-
20 .77  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 2.47 
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ตารางที่ 18 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 16 25 20 16 21 
2 17 23 21 12 18 
3 14 18 22 12 19 
4 16 24 23 17 20 
5 15 24 24 12 19 
6 15 23 25 16 19 
7 14 27 26 11 18 
8 12 20 27 8 18 
9 15 20 28 13 22 
10 13 17 29 17 18 
11 6 21 30 6 22 
12 19 23 31 17 22 
13 5 20 32 12 21 
14 15 25 33 13 27 
15 15 21 34 11 23 
16 9 20 35 9 19 
17 10 22 36 11 21 
18 10 19 37 15 23 
19 14 27 38 15 24 

ก่อนเรียน  𝑥 = 13.08 S.D. = 3.37 
หลังเรียน 𝑥  = 21.39 S.D. = 2.71 

 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ด้วยสูตร KR-20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.3059 
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ตารางที่ 19  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้เรื่อง ภูมิปัญญา 
               ไทย ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑ 𝐑 IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  

1 ขั้นที ่1 การก าหนดประเด็นปัญหาในการ
สืบค้นความรู้ 

- จากปัญหาข้างต้นให้นักเรียนตั้งค าถาม
ที่นักเรียนสงสัยให้ได้มากที่สุด (อย่างน้อย 3 
ค าถาม) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 
 

ขั้นที ่2 การวางแผนในการสืบค้นความรู้  
- จากข้อ 1 ให้นักเรียนเลือกค าถามที่

นักเรียนสนใจมา 1 ค าถาม แล้วบอกวิธีการ
หาค าตอบ          

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ขั้นที่ 3 การด าเนินการสืบค้นความรู้  จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

- นักเรียนใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล จากแหล่งใดบ้างพร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น
ความรู้ 

- จากข้อ 3  ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอน
วิธีการหาค าตอบตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน
ค าถามที่นักเรียนสนใจโดยเขียนเป็นล าดับขั้น 
โดยบอกวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลและมีวิธีการ
อย่างไรในการเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
ตอบค าถาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ขั้นที่ 5 การสรุปผลการสืบค้นความรู้ 
- ให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปโดยบอกถึง 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา, จุดประสงค์, 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีด าเนินการ, สรุปผล 
และแหล่งอ้างอิง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมเฉลี่ย 1.00 
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ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
    วัดทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยค่าอ านาจจ าแนกแบบ Item  

              Total Correlation และค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 
 

ผลการวิเคราะห์ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 
จ านวนคน 39 39 39 39 39 
คะแนนรวม 112 130 125 130 127 
คะแนนต่ าสุด 2 2 2 2 3 
คะแนนสูงสุด 4 4 4 4 4 
ค่าเฉลี่ย 2.87 3.33 3.21 3.33 3.26 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 0.74 0.57 0.53 0.44 
C.V.(%) 14.24 22.12 17.79 15.89 13.58 
แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก 

 
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 
ค่าอ านาจจ าแนก 0.35 0.54 0.36 0.44 0.44 
Sig 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 
แปลผล yes yes yes yes yes 

ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.6610 หมายเหตุ : ค่าอ านาจจ าแนกแบบ Item Total Correlation 
และค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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ตารางท่ี 21 คะแนนแบบทดสอบทักษะการแสวงหาความรู้  เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
               ความรู้ 
 
คนที่ คะแนน 

ก่อนเรียน 
คะแนน 

หลังเรียน 
คะแนน 
ผลต่าง 

คนที่ คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน 

คะแนน 
ต่าง 

1 1.8 3.00 1.20 20 2.2 2.60 0.40 

2 1.6 2.80 1.20 21 2.2 2.80 0.60 

3 2.2 3.00 0.80 22 2 3.20 1.20 

4 2.4 3.60 1.20 23 2 3.00 1.00 

5 2.4 3.40 1.00 24 1.4 3.00 1.60 

6 2 3.80 1.80 25 2.4 3.40 1.00 

7 2 3.40 1.40 26 1.8 3.00 1.20 

8 2 3.20 1.20 27 1.8 3.00 1.20 

9 2 3.20 1.20 28 2 3.00 1.00 

10 2 3.00 1.00 29 2.4 3.40 1.00 

11 2.2 3.20 1.00 30 2 3.20 1.20 

12 1.4 3.00 1.60 31 1.6 2.80 1.20 

13 1.8 3.40 1.60 32 2 3.20 1.20 

14 1.6 3.00 1.40 33 2 3.20 1.20 

15 1.8 3.80 2.00 34 2.2 3.40 1.20 

16 2 2.80 0.80 35 2.4 3.60 1.20 

17 1.8 3.00 1.20 36 1.8 3.00 1.20 

18 2.2 3.00 0.80 37 1.6 3.60 2.00 

19 1.8 3.20 1.40 38 2.2 3.60 1.40 

ก่อนเรียน     = 1.98 S.D. = 0.31 

หลังเรียน     = 3.18 S.D. = 0.29 
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ตารางท่ี 22 คะแนนพัฒนาการทักษะการแสวงหาความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น 
      มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 

คนที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที ่3 คนที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
1 2.00 2.50 3.00 20 2.50 3.00 3.50 

2 2.00 2.50 3.00 21 2.00 2.50 3.25 

3 2.75 2.75 3.25 22 2.00 2.75 3.00 

4 1.75 2.50 3.00 23 2.50 3.00 3.25 

5 2.75 3.00 3.75 24 2.50 3.00 3.25 

6 2.00 2.50 3.25 25 2.00 2.50 3.25 

7 2.50 3.00 3.50 26 2.50 3.00 3.25 

8 2.50 3.00 3.25 27 2.25 3.00 3.25 

9 2.00 2.50 3.25 28 2.75 3.00 3.75 

10 2.00 2.50 3.25 29 2.75 3.00 3.75 

11 2.25 3.00 3.75 30 2.00 2.50 3.25 

12 2.00 2.50 3.00 31 1.75 2.50 3.00 

13 2.50 3.00 3.25 32 2.75 3.00 3.75 

14 2.50 3.00 3.25 33 1.75 2.50 3.00 

15 2.00 2.50 3.00 34 2.75 3.00 3.75 

16 2.00 2.50 3.00 35 2.75 3.00 3.75 

17 2.50 2.75 3.50 36 1.75 2.50 3.00 

18 2.50 3.00 3.50 37 1.75 2.50 3.00 

19 2.50 3.00 3.25 38 2.00 2.50 3.25 

การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 1 𝑥=2.26,   S.D. = 0.35 
การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 2 𝑥=2.76,   S.D. = 0.24 
การประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ ครั้งที่ 3 𝑥=3.30,  S.D. = 0.27 
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ตารางท่ี 23 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น     
              มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
              ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 

∑ 𝐑 
 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
+1 +1 +1 3.00 

 
1.00 

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนรู้
วิธีการค้นหาข้อมูลเพื่ออธิบายค าตอบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียน
ต้องการแสวงหาค าตอบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนได้
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองและสามารถจดจ า
ได้นาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
6 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียน
ท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย กล้าแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้      
11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้

เรียนรู้วิธีการหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจ 
เนื้อหาวิชาได้ดี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 23 แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น     
              มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
              ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 

∑ 𝐑 
 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
13 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
+1 +1 +1 3.00 

 
1.00 

14 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน
พัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยท าให้นักเรียน
มีจิตส านึกเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและ
สามารถน าความรู้ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆ ได ้

+1 +1 +1 3.00 1.00 

เฉลี่ยรวม 1.00 
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