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บทคัดย่อภาษาไทย 

60262315 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนการสอน, เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

นาย ภูวดล วิริยะ: การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) น าเสนอเน้ือหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 2) น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  3) ศึกษาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4) ปรับปรุงกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research and 
Development: R&D) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและก าหนดกรอบเน้ือหาส าหรับใช้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน  (Phenomenon – based Learning) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
(Development: D1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน
การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากผลการทดลองใช้ การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการวิจัยสรุป  ได้ดังนี ้

1. เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based 
Learning) ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 4 ประเด็นเรื่อง (Theme)  ได้แก่ 1) การเมืองโลกร่วมสมัย: ความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง 2) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน 3) ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน และ 4) พลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 

 2. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้รายหน่วยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) มีจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: 
ความร่วมมือและความขัดแย้ง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก หน่วยการเรียนรู้ละ 5 
ชั่วโมง รวมเป็น 20 ชั่วโมง 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ตอบสนองธรรมชาติรายวิชาและจุดประสงค์ของการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ากิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษา 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 4 ประเด็นดังนี้ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยปรับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยให้สอดคล้องกับขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 2) เวลาที่ใช้ โดยปรับเพิ่มเวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ละ  4 ชั่วโมง เป็น
หน่วยการเรียนรู้ละ 5 ชั่วโมง 3) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ปรับลดจ านวนเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเวลาและวัยของผู้เรียน 
และระบุ URL ของWebsite เอกสาร และ 4) การใช้ภาษา ปรับแก้ภาษาเป็นภาษาทางการเพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจต่อการน ากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ชัดเจนไปใช้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60262315 : Major (TEACHING  SOCIAL  STUDIES) 
Keyword : instructional activities, World Current Events, Senior High School Students, DACIR Instructional Process 

MR. PUWADON VIRIYA : PROPOSED INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ON WORLD 
CURRENT EVENTS FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS THESIS ADVISOR :  CHAIRAT 
TOSILA, Ph.D. 

The purposes of this research are 1) to present the learning content about world current events for senior 
high school students 2) to present the instructional activities on world current events for senior high school students 3) to 
study the efficiency of the instructional activities on world current events for senior high school students and 4) to improve 
the instructional activities on world current events for senior high school students. The researcher used the research and 
development (R&D) model including 4 steps: Step 1 Research (R1) Study and determine world current event’s content 
framework according to Phenomenon-based learning approach (PhenoBL) for designing the instructional activities. Step 2 
Development (D1) Develop the instructional activities on world current events for senior high school students using the 
DACIR instructional process. Step 3 Research (R2) Study the effectiveness of the instructional activities on world current 
events, from the trial results, appropriateness and feasibility assessments, and focus group discussion. Step 4 Development 
(D2) Improve the instructional activities on world current events for senior high school students. 

Research results are 

1. The overall perspective of the content and theme for the instructional activities on the world current 
events are specified in the highest level of appropriateness. 

2. The instructional activities on world current events for senior high school students in the form of unit 
learning plans using the DACIR instructional process consists of 4 units which are (1) Contemporary World Politics: 
cooperation and conflict, (2) Current Global Economic Situation: cooperation and competition, (3) Social and Cultural issues 
in today's world events and (4) Dynamics and Interactions between local and global society - 5 hours per unit, 20 hours in 
total. 

3. The efficiency of the instructional activities on world current events for senior high school students as a 
whole is specified in the highest level of appropriateness and feasibility. Students can practice activities according to the 
objectives set. The experts commented that the developed teaching and learning activities can be developed to reach the 
objectives. 

4. The results of the improvement of the teaching and learning activities on world current events for senior 
high school students are 1) Objective: improve the behavioral learning objectives in accordance with the chosen teaching 
and learning process. 2) Time: adjust the time to conduct learning activities in each learning unit from 4 hours to 5 hours 
per learning unit. 3) Media and resource: reduce the number of documents used in learning management to suit the age of 
learners and time, and specify the URL of the document used. 4) Language: revise the language to be an official language so 
that teachers can use it to organize teaching activities clearly. 
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กรุณา ก าลังใจ ค าแนะน า การกระตุ้นเตือน ตลอดจนการช่วยเหลือ วางแผน และกวดขันเพื่อให้การเดินทางคร้ังน้ีไปถึงเป้าหมาย ข้าพเจ้า
ซาบซึ้งถึงพระคุณน้ีอย่างเป็นที่สุด 

กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ และอาจารย์ ดร.ศศิพัชร จ าปา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่คอย
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาตลอดมา อาจารย์ ดร. วรวุฒิ สุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้ให้ความกรุณา
ท าให้การเดินทางน้ีสมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะ ผศ. ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ที่เปรียบได้ด่ังนักปราชญ์ ที่ช้ีแนะแนวทางอันวิเศษ 
ช้ีให้เห็นถึงทางอันสบาย (กว่า) ในการเดินทางไปถึงจุดหมาย 

การเดินทางอันแสนไกลน้ี ผู้วิจัยเหมือนได้ฝึกปรือตามอาศรม ศาลาต่าง ๆ โดยมีผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ฝึกปรือและบอกเคล็ดลับ
วิชา ได้แก่ รศ.พรเพ็ญ ฮ่ันตระกูล ผศ.ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส 
อ.วรรษิดา พิทักษ์พิเศษ  ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ อ.เสาวลักษณ์ รอดผล อ.ดร.ทวัช บุญแสง อ.ดร.กัลยา เทียนวงศ์ อ.ดร.สรภัส   
น้ าสมบูรณ์ อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค อ.ดร.ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ อ.ดร.เพชรดา ขุนอ่อน ดร.นิพิฐพร โกมลกิติศักด์ิ ดร.ปุณณวัช ทัพธวัช และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง อ.มาลี โตสกุล ผู้เป็นที่เคารพรักย่ิงของผู้วิจัย ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการฝึกปรือเคล็ดลับวิชา ตลอดจนให้ต าราวิเศษ 
และโทรถามไถ่ตลอดการเดินทางของผู้วิจัย และนายสุทธิพงษ์ โชติพงษ์ที่ได้น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้และนักเรียนที่ต้ังใจศึกษาอย่างมาก 

ที่ขาดไม่ได้ในเร่ืองเสบียงอาหารทางกายและทางใจ ต้องขอขอบพระคุณบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด และคุณยายผู้ที่ส่งเสริม
การศึกษาอย่างเต็มที่ให้เสมอมา ขอบคุณที่ท างานและเพื่อน พี่ที่ร่วมงานที่มอบไออุ่นและอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลา ผศ.ดร.ธงชัย 
เตโชวิศาล ที่ได้อุปการะให้ที่พักอาศัยในระหว่างการศึกษา ขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่ เจ๊ ๆ และรุ่นน้อง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร โดยเฉพาะ
โดโซะ ที่คอยขับมอเตอร์ไซต์ส่งงานให้ ทั้งน้ีขอบคุณพี่โครเกต์ พี่จ๊ะเอ๋ ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเดินทางมาด้วยกัน แม้จะเดินออกไปคนละทิศทาง
และวันน้ีเราก็ถึงที่หมายด้วยกัน และที่ขาดไม่ได้คือพี่อุมา แห่งภาควิชาหลักสูตร ฯ ที่อ านวยความสะดวกด้วยดีเสมอมานับแต่คร้ังเรียน
ปริญญาตรี 

ขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ผลิต ต ารา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อประกอบต่าง ๆ ที่นักเดินทางคนน้ีได้ใช้ข้อมูล
เพื่อท าในการเดินทางน้ีสมบูรณ์แบบ เจ้าหน้าที่หอสมุดที่คอยให้ความช่วยเหลือด้วยพลังกายใจที่ เต็มเปี่ยม และขอบคุณท่านที่หยิบ
วิทยานิพนธ์น้ีขึ้นมาอ่าน และอ่านกิตติกรรมประกาศจนถึงย่อหน้านี้ 

ที่ขาดไม่ได้ที่จะไม่ขอบคุณ คือขอบคุณอุปสรรค ขวากหนามที่ประเดประดังเข้ามา ท าให้นักเดินทางคนน้ีได้มีแรงในการลุกขึ้น
สู้ และขอบคุณตัวเองที่อดทนลากสังขารที่พร้อมเกียจคร้านอยู่เสมอขึ้นรถไฟทุกคืนวันศุกร์จากจังหวัดชุมพร มานครปฐม ทุกสัปดาห์ ไม่
น้อยกว่า 50 รอบ ไปกลับกว่า 40,000 กิโลเมตร ตลอด 2 ปี และสุดท้ายเมื่อเรามายืน ณ เส้นชัยด้วยใบหน้าที่ย้ิมกรุ่มกร่ิม และบอกว่า 
“วิทยานิพนธ์เล่มน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทาง" และ "ตอนน้ีฉันก าลังเขียนกิตติกรรมประกาศที่อยากเขียนมานานมากแล้ว” 

  
  

ภูวดล  วิริยะ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โลกในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาในหลายมิติท่ีส่งผลต่อพัฒนาการในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละภูมิภาคจึงต้องปรับเปล่ียนไปให้เท่าทัน
กับการเปล่ียนแปลงไปของสังคมและโลก ซึ่งการเปล่ียนแปลงในระดับโลกนั้นมีความต่อเนื่อง        
ในลักษณะของความเป็นพลวัต ปัจจัยหลักของการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสโลกและบริบทโลกร่วมสมัยท่ีมีความส าคัญ ในยุคโลกาภิวัตน์นั้น
เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อวิถีการด าเนินชีวิตมากขึ้น ท้ังยังท าให้เกิดการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีมี
ลักษณะแตกต่างจากอดีต คือการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางท่ัวโลกและรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติของส่ือ
ใหม่ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมได้กว้างขวาง รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยง่าย 
มีการขจัดความยุ่งยากและการส้ินเปลืองทรัพยากร แต่การเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยง่ายนั้นอาจท าให้
ประชาชนขาดความรู้สึกร่วมในปัญหานั้น ๆ อย่างแท้จริง ขาดการอภิปรายอย่างเห็นหน้าค่าตากันด้วย
การสร้างนวัตกรรมเป็นไปในรูปแบบการแข่งขันในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบ
เสียเปรียบในเวทีเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้ส่งผลกระทบท้ังในระดับสังคม และระดับปัจเจกบุคคล ท าให้    
มีแนวคิดท่ีอธิบายและวิเคราะห์แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมองว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็น
ประโยชน์กับรัฐชาติ และ กลุ่มท่ีมองว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัญหาและอุปสรรคของรัฐชาติ       
(ธโสธร ตู้ทองค า, 2560: 2 พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2560: 59 ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2557: 1) ทักษะ การ
ด าเนินชีวิตของผู้คนจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
ผู้อื่ น คิด เกิดการไล่ตามเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ท่ี เกิดขึ้นซึ่ งส่งผลให้ เกิด ช่องว่างทางเศรษฐกิจ              
(ธโสธร ตู้ทองค า, 2560: 2 พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2560: 59 และส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, ม.ป.ป.: 5-6) 
 

ศตวรรษท่ี 21 เป็นช่วงเวลาท่ีสังคมต้องเผชิญกับความซับซ้อนเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจาก
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าหากผู้คนรับมือต่อความซับซ้อนหรือการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ได้    
ไม่ทันก็จะท าให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งการศึกษามีส่วนช่วยให้คนสามารถรับมือกับความซ้อนซ้อนและ
การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นได้ การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคนและสังคม คือ 
การศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เป็นไปตามท่ีสังคมต้องการ เพื่อท่ีคนเหล่านี้จะได้พัฒนาสังคมต่อไป จึงเป็น  
มีความจ าเป็นท่ีการศึกษาต้องแสดงบทบาทให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมด้วย 
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(อดุลย์ วังศรีคูณ , 2557: 1) ท้ังนี้  UNITED NATIONS (2018b) ระบุว่า การได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพนั้นเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ท้ังยังช่วยส่งเสริมให้
เกิดการผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในท้องท่ีหรือในระดับโลกได้  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ ให้เกิดภายในปี ค.ศ. 2030 ท่ีส าคัญ คือ ต้องการท าให้แน่ใจว่าเด็กหญิงและ
เด็กชายทุกคนได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีผลการ
เรียนรู้ท่ีบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนท าให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นใน
การส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม
ทางเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม สันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงท่ัวโลก การเป็นพลเมือง         
การมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมและการเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ท าให้ต้องอาศัย
การศึกษาในระบบ (Formal Education) มากยิ่งขึ้น กล่าวคือต้องจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ ท้ังหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของรัฐท่ี
ต้องก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy)  
ท่ีแทบทุกประเทศให้ความส าคัญมากท่ีสุดด้านหนึ่ง และโลกยุคปัจจุบันนโยบายด้านการศึกษาไม่
เพียงแต่พิจารณาหรือพัฒนาจากบริบทของชาติตนเองเท่านั้นแต่ยังได้รับอิทธิพลจากบริบทโลกด้วย  
(ธีระ นุชเปี่ยม, ม.ป.ป.: 4) และยังเป็นเป้าหมายในระดับนานาชาติ ท่ีองค์การสหประชาชาติคาดหวัง
ในทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินั้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน 
ท้ังนี้ บริบทของโลกและพลวัตในระดับโลกมีพลังรุนแรงต่อการเข้ามามีบทบาทต่อการก าหนดนโยบาย
สาธารณะทางด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ โดย ธีระ นุชเปี่ยม (ม.ป.ป.: 9-11) นักสังคมวิทยาต้ัง
ข้อสังเกตว่า 

 
“...การศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่งท่ีมี

บทบาทในการค้ าจุนและควบคุมสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้
และวิถีการด าเนินชีวิต สังคมอาศัยการศึกษาในการถ่ายทอด
ความรู้การจัดการวิถีชีวิตของบุคคล การศึกษาเป็นตัวการ 
(agency) หลักในการควบคุมทางสังคม (social control) 
และการตัดสินใจว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรก็มีส่วนส าคัญใน
การก าหนดว่าสังคมจะเดินไปในทิศทางใด...” 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อความ
เป็นพลเมืองโลก สถานศึกษาจะด าเนินการผ่านการจัดการศึกษาเพื่ อความเป็นพลโลกนั้นมีความ
เปล่ียนแปลงไปของความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของโลก ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ควรได้รับการอธิบายในห้องเรียนโดยใช้วิธีสอนและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมี
ส่วนร่วม เน้นไปท่ีการอภิปราย โดยมุ่งเน้นในการท่ีผู้เรียนมีความมั่นใจในความเป็นพลเมืองท่ี
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาเห็นว่าการพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม (Justice-Oriented Citizen) ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมี
โอกาสในการวิเคราะห์และเข้าจึงการมีส่วนร่วมของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อให้เห็นความไม่
ยุติธรรมและความส าคัญของการแสวงหาความยุติธรรมในสังคม ท้ังนี้ครูท่ีท างานเพื่อเตรียมนักเรียนท่ี
มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมนั้นไม่ได้เน้นไปท่ีการหาความจริงหรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางสังคม แต่ควรส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ รวมถึงร่วมกันในการกล้าคิดท่ีจะท้าทายความอยุติธรรม ระบุถึงสาเหตุปัญหา ท้ังนี้นักเรียน
ต้องรู้จักท่ีจะช่ังน้ าหนักความคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นด้วย เพราะบางครั้งมติของการ
ออกเสียงในบางเรื่องก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ ท่ีเหมาะสมเสมอไป (Idea for global citizenship, 2017 
Westheimer & Kahne, 2004: 5 -6 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย, ม.ป.ป.) ท้ังนี้ Center for Universal Education at BROOKINGS (2017: 62-65) 
ได้ก าหนดผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นพลโลกจ านวน 9 ผล
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ความเป็นพลโลก ท่ีส าคัญในประเด็น 1. ระบบและโครงสร้างของท้องถิ่น ชาติและโลก 2. ประเด็นท่ี
ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของชุมชนในระดับท้องถิ่น ชาติ และโลก             
3. พฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อจริยธรรม และ 4. การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายในการ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ท่ีดีมีคุณภาพ และจุดประสงค์ของการศึกษา
ความเป็นพลโลกท่ีกล่าวมาข้างต้น อีกท้ังมีความท้าทายใหม่ท่ีเกิดขึ้นกับนักการศึกษาท่ีต้องมีส่วนใน
การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงท าให้ข้อมูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือใน
การรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้เรียนในการ
ท่ีผู้เรียนจะพิจารณาหาเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ (ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2557: 1) 
ซึ่งปรากฏชัดผ่านงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือกิจกรรมทางวิชาท่ีมีผู้จัดท าไว้อย่างหลากหลายและจ านวน
มากในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาความส า คัญของการน าเหตุการณ์โลก             
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ในยุคปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ท้ังในบริบทของวิชาเพิ่มเติม เป็นส่วน
หนึ่งของของสาระประวัติศาสตร์ หรือการบูรณาการในสาระการเรียนรู้อื่นหรือในรายวิชาต่าง ๆ ด้วย 
Gonchar (2014)  

 
การสอนเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมีความส าคัญและจ าเป็น เพราะการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน

นั้นโดยอาศัยข่าวนั้นจะท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงโลกภายในโรงเรียนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้กับโลก
แห่งความจริงได้ แต่ท้ังนี้จะเป็นภาระหนักส าหรับครูท่ีต้องจัดเตรียมเนื้อหาและสร้างบรรยาก าศ    
แห่งการเจรจาท่ีปลอดภัยในห้องเรียนด้วย (Moore, 2015: 9) การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี
มีการจัดหน่วยการเรียนรู้เป็นลักษณะของประเด็นเรื่อง (Theme) นั้นสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ความเป็นพลเมืองท่ีต่ืนตัว  และ     
มีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือด้วย อีกท้ังยังสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการอภิปรายอย่างมีความหมาย 
ผู้เรียนได้มีโอกาสในการน าเสนอข้อค้นพบของตนเองโดยใช้ความคิดเห็นของตนเองบนพื้นฐานของ
หลักฐานท่ีปรากฏขึ้น เกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียนในการรู้เท่าทันสถานการณ์
ส าคัญของโลก อันเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (Knowledge Unlimited Inc, 2014: 
2 LeCompte, Blevins, & Ray, 2017 Meredith, 2015: 2 Moore, 2015: 2 ศรัณย์พร ยินดีสุข, 
2557: 5) และยังสอดคล้องกับเป้าหมายของการสอนสังคมศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชน
เป็นพลเมืองท่ีดี มีความฉลาดและรู้คิดในการใช้ชีวิตไปในทางดีท่ี มีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนสังคมศึกษาต้องมีการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านการคิด เพราะไม่อาจสอนเนื้อหาสาระท่ีเพิ่มพูนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงต้องมุ่งให้
ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ไปใช้เผชิญปัญหาอย่างฉลาด รู้จักการแก้ปัญหา มีความรู้เท่าทันโลกและมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับโลกในยุคปัจจุบัน (ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2557: 5-7) 

 
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) เป็นแนวคิดท่ี

สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันตามท่ีกล่าวมาข้างต้น เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว
มุ่งเน้นในการใช้ค าถามหรือก าหนดปัญหาเพื่อน าผู้เรียนไปสู่การค้นหาค าตอบและแก้ปัญหาเหล่านั้น 
โดยน าปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ผู้เรียนสังเกตด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย ตามแนวทาง
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ อีกท้ังผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า ซึ่ง
ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลในใจการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การเรียนการสอนโดยใช้
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ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) ซึ่งอยู่บนรากฐานของทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเชิงวิพากษ์ (อรพรรณ บุตรกตัญญู, 
2561: 348-500) นอกจากนี้พงศธร มหาวิจิตร (2560: 40-41) และอรพรรณ บุตรกตัญญู (2561: 
355-356) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนและคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐาน ประกอบด้วย 1) การสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงแบบองค์รวมหรือสหวิทยาการมาบูรณา
การเข้ากับประเด็นเรื่อง (Theme) 2) นักเรียนก าหนดค าถามหรือหัวข้อท่ีจะศึกษาด้วยตนเอง เพราะ
วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเรียนแบบปรากฏการณ์เป็นฐานคือการใช้การเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) 3) ใช้กระบวนการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายผ่านการลงมือปฏิบั ติใน
การศึกษาปรากฏการณ์นั้น ๆ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ 4) มีการสะท้อนคิด
และประเมินตามสภาพจริง จากผลงานท่ีผู้เรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นที่เป็นเชิงประจักษ์  

 
การจัดการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์ของวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน

ได้นั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ต้ังค าถามส าคัญก าหนด
สมมติฐานในการศึกษา รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้สร้างองค์ความรู้ของตนเองเพื่อตอบค าถามส าคัญ 
สมมติฐานท่ีตนเองต้ังไว้ โดยอาจจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ในการช่วยท าการเข้าใจหรือตอบ
ปัญหาดังกล่าว และน าเสนอข้อค้นพบของตนเองเป็นผลงานเชิงรูปธรรม ซึ่งแนวทางการจัดการเรียน
การสอนข้างต้นมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีมุ่งพัฒนาให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ แยะแยะ และมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ในประเด็นเหล่านั้นจากหลักฐานด้วย 
(Meredith, 2015: 9, and Moore, 2015: 16-17)  
 

กระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีพัฒนาขึ้นนั้นโดยการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มา
บูรณาการร่วมกับวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นระบบโดยการเรียงล าดับการพิจารณา
เป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อันเป็นกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ 
และสังเคราะห์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเป็นการฝึกให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์หลักฐานอย่าง
เป็นระบบ โดยการได้วิเคราะห์ ตีความจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ช้ันต้นท่ีครูน าเสนอ            



 6 
 

 

และวิเคราะห์ตีความข้อมูลหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และให้นักเรียนแสวงหาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมท่ีอาจสนับสนุนหรือขัดแย้งในประเด็นท่ีครูก าหนดเพื่อน ามาสรุปเป็น
องค์ความรู้ รวมท้ังการค านึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัยของเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์นั้น ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างมากขึ้น  ซึ่งมีขั้นตอน
ส าคัญ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

 1) ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The discussion on the issue of the 
study: D) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ 
การตั้งสมมติฐาน การก าหนดกรอบเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

  2) ขั้ น วิ เค ร าะ ห์ ห ลั ก ฐ าน ห ลั ก  (The analysis of the essential primary 
evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้
นักเรียนได้อภิปรายในบริบทต่าง ๆ  

 3) ขั้น เปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data: C) คือ การจัดเตรียม
หลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา
ด้วยจ านวนท่ีมากขึ้น ไม่ต่ ากว่า 2 ช้ิน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเปรียบเทียบข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นท่ี 2   

 4) ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction with the historical 
evidence: I) คือ การท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามาวิเคราะห์และ
ตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงสัมพันธ์ 

 5) ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding: R) คือ การท่ีนักเรียนน าเสนอ
เรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงโดย
น าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 
131-133 และณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน, 2560: 7-8) 

 
ท้ังนี้การศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นมีความเกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันกับวิชา

ประวัติศาสตร์แต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ท่ีปรากฏขึ้นในช่วงเวลาท่ีไม่นานมากนัก 
และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม บริบท หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
หรือประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับปรากฏการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้นว่าพัฒนามากจากอดีต



 7 
 

 

อย่างไรมากกว่า (Deveci, 2007: 446, Holsman, 1966: 2-3, Knowledge Unlimited Inc, 2014: 
6, and Thacker, 2017: 1)  

 
การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันจึงมีความส าคัญและจ าเป็นเพราะจะท าให้นักเรียน

สามารถเช่ือมโยงโลกภายในโรงเรียนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้กับโลกแห่งความจริงได้อย่างสมเหตุสมผล 
รู้จักการแสวงหา มีความอยากรู้อยากเห็นหรือสืบค้นข้อมูลต่อในประเด็นท่ีตนสนใจ (Meredith, 
2015: 9 และอาศยา สุริยะฉาย, 2543: 70) ซึ่งการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีมีลักษณะเป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) นั้นเอื้อต่อการท าให้ผู้เรียน
สืบเสาะในเชิงลึกในปรากฏการณ์นั้นจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555, พงศธร มหาวิจิตร, 2560: 42 และ
อรพรรณ บุตรกตัญญู , 2561: 353) ประกอบกับสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบัน ตามท่ีปรากฏในตัวช้ีวัดท่ี ส 4.2 ม.4-6/4 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามท่ีปรากฏในหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 107) ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมผู้เรียนให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21     
ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะเป็นประเด็นเรื่อง 
(Theme) จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน และท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นจากการศึกษา วิเคราะห์ ตีความและมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้านจน
น าไปสู่การสร้างความรู้ท่ีมีความหมายด้วยตนเองของผู้เรียน 
 

ค าถามการวิจัย 

 1. เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นอย่างไร 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นอย่างไร 
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 3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
 4. แนวทางการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อน าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพื่อน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา        
ตอนปลายมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา      
ตอนปลายท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เป็นกิจกรรมในรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา      
ตอนปลายเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองธรรมชาติรายวิชาและจุดประสงค์ของการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

4. แนวทางการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยผลการทดลองใช้จากบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน
ของครู ผลงานของนักเรียน การประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 
 



 9 
 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก ่
 1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา คือ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุค

ปัจจุบัน ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 5 ท่าน โดยการสุ่มเลือกแบบก้อนหิมะ (snowball 
sampling) เริ่มต้นจาก 3 ท่านแรก ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   1.1.1 นักวิชาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน หรือ 

  1.1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และหรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ต้ังแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2 ผู้เช่ียวชาญในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
พัฒนาขึ้น ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) และความเหมาะสมของเอกสารท่ีใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในการศึกษา จ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
   1.2.1 เป็นนักวิชาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษา หรือ 
   1.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หรือมีต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ 
   1.2.3 เป็นครูผู้สอนหรือศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะ ต้ังแต่เช่ียวชาญขึ้นไป 
หรือมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 25 ปี 
  1.3 ครูผู้สอนท่ีน าแผนการการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
เกณฑ์ คือ เป็นครูท่ีเคยใช้หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) และเป็นครูสังคมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 ท่าน 
จากนั้นให้ครูผู้สอนท้ัง 3 ท่านเลือกตัวแทนครูจ านวน 1 คน เพื่อท าหน้าท่ีทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  1.4 ผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนาและมีผู้ช่วยบันทึกอีก 1 คน 
ท้ังนี้ ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี ผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมท้ังส้ิน 9 ท่าน โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
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   1.4.1 กลุ่มครู ผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 3 ท่าน โดยมี เกณฑ์ ในการ
พิจารณาคัดเลือกจากข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
    1) เป็นครูผู้สอนสังคมศึกษาท่ีมีวิทยฐานะต้ังแต่เช่ียวชาญขึ้นไป 
หรือมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 25 ปี หรือ 
    2) ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา หรือ 
    3) มีผลงานอันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาจน
เป็นท่ีประจักษ์ 
   1.4.2 กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกจากข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
    1) เป็นนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์สอนด้าน
เนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน หรือ 
    2) เป็ น นั กวิ ช าก าร ท่ี มี ต าแห น่ งทางวิ ชาก าร ต้ั งแ ต่ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

  1.4.3 กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

   1) เป็นนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาเป็นอย่างดี หรือ 

   2) ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการศึกษา หรือมี
ประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 30 ปี หรือ 

   3) มีต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมี
วิทยฐานะต้ังแต่ช านาญการพิเศษข้ึนไป 

 
 2. เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจากการท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากสถานศึกษาในต่างประเทศ จึงได้หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วย
การเรียนรู้ 20 ช่ัวโมง ดังนี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  
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  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการ
แข่งขัน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก 
 
 ต่อมาผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล 2 
แหล่ง ประกอบด้วย 1) องค์การสหประชาชาติ หรือ UNITED NATIONS (2018a) ท่ีได้ก าหนด
ประเด็นส าคัญของโลกท่ีเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 และมีแนวโน้มด าเนินต่อไปในอนาคต และ 2) สภา
เศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ท่ีได้ก าหนดประเด็นท้าทายของโลกท่ีเกิดขึ้นในปี 
ค.ศ. 2018 และมีแนวโน้มท่ีประเทศต่าง ๆ ต้องติดตามต่อไปและมีผลกระทบต่อสาธารณชนในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ท่ัวโลก (Hutt, 2018) ซึ่งปรากฏดังตารางดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง (Theme) และสาระการเรียนรู ้

ประเด็นเร่ือง 
(Theme) 

สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การเมืองโลกร่วมสมัย: 
ความร่วมมือและความ

ขัดแย้ง  

1. กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
2. ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 
3. ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
4. สิทธิมนุษยชนและปัญหาผู้ล้ีภัย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
สถานการณ์เศรษฐกิจ

โลกในยุคปัจจุบัน: 
ความร่วมมือและการ

แข่งขัน 

1. ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนของประชากร 
2. สงครามทางการค้า 
3. การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
4. การพัฒนาท่ียั่งยืน (ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ประชากรและระบบ

นิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 

1. สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
2. ปัญหาการจัดการขยะ 
3. ปัญหาภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และพิบัติภัย 
4. ปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ประเด็นเร่ือง 
(Theme) 

สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
พลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับ

สังคมโลก 

1. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. การย้ายถ่ินฐาน 
3. ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
4. สันติภาพและความปลอดภัย 

 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในสถานศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 5 ช่ัวโมง และด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในวันท่ี 8 เมษายน 
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เนื้อหาสาระ ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน และกิจกรรมการ
เรียนรู้  
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบของแผนหน่วยการจัดการ
เรียนรู้ท่ีประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

2.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ
ประกอบด้วยเนื้อหา  

1) กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
2) ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 
3) ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
4) สิทธิมนุษยชน และปัญหาผู้ล้ีภัย 
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2.2 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน : ความ
ร่วมมือและการแข่งขัน ประกอบด้วยเนื้อหา 
   1) ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนของประชากร 

2) สงครามทางการค้า 
3) การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
4) การพัฒนาท่ียั่งยืน (ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร)   

2.3 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  3  เรื่อง ประชากรและระบบนิ เวศในโลกยุคปัจจุบัน 
ประกอบด้วยเนื้อหา 
   1) สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

2) ปัญหาการจัดการขยะ 
3) ปัญหาภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และพิบัติภัย 
4) ปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่  

2.4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก
ประกอบด้วยเนื้อหา 
   1) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัมนาท่ียั่งยืน 

2) การย้ายถ่ินฐาน 
3) ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
4) สันติภาพและความปลอดภัย 
 

3. กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ท่ีพัฒนาขึ้นโดยชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จากการบูรณาการแนวคิดของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับ
การพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่  1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the 
Issue of the Study: D) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่การ
ก าหนดค าถามส าคัญ การตั้งสมมติฐาน และการก าหนดกรอบเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary 
evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้
นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ  
  ขั้นที่  3 ขั้น เป รียบเที ยบข้อ มูล (The Comparison of Data: C) คือ การ
จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ี
ศึกษาด้วยจ านวนท่ีมากขึ้น ไม่ต่ าว่า 3 ช้ิน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นท่ี 
2  
  ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction with the 
Historical Evidence: I) คือ การท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ัน
รองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามา
วิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงสัมพันธ์ 
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) คือ การท่ีนักเรียน
น าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง
โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 
 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์ (DACIR) หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ ท่ีเกิดจากการบูรณาการแนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and 
Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่  1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the 
Issue of the Study: D) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ส าคัญของโลกในยุคปัจจุบันท่ี
เกิดขึ้น ท่ีน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ การต้ังสมมติฐาน และการก าหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปรากฏการณ์/ประเด็นในมิติต่าง ๆ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารหลัก (The Analysis of the Essential 
Primary evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารท่ีเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อให้
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นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ และเข้าใจบริบทของปรากฏการณ์นั้น ๆ ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์
ในช้ันเรียนอย่างอิสระเสรี 
  ขั้นที่  3 ขั้น เป รียบเที ยบข้อ มูล (The Comparison of Data: C) คือ การ
จัดเตรียมเนื้อหาหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่า 3 ช้ิน โดยเป็นหลักฐาน/เอกสารท่ีสนับสนุนปรากฏการณ์และขัดแย้งกับปรากฏการณ์นั้น ๆ 
เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารและเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การ
เปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นท่ี 2 เพื่อให้เห็นแนวคิดของการสนับสนุนและความขัดแย้งของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ  
  ขั้ น ที่  4 ขั้ น ป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ หลั กฐ าน /เอ กส าร (Interaction with the 
Evidence: I) คือ การท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ี
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีนักเรียนประเมินแล้วมีความน่าเช่ือถือ และ
มีความสัมพันธ์กับหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยง
สัมพันธ์ในการอภิปรายปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยอาศัยมุมมองอย่างรอบด้าน 
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) คือ การท่ีนักเรียน
น าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง
โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ตลอดจนวิเคราะห์
เช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ได้เนื้อหาส าหรับการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 2. ได้แนวทางการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) ในลักษณะของรายวิชาเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ได้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีมีลักษณะเป็นไปตามแนวคิด
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัย (R1): การศึกษากรอบเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดปรากฏการณ์
เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) ส าหรับใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  

 

การพัฒนา (D1): การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งประกอบด้วยข้ันตอนของการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
      1) ข้ันอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นศึกษา (The discussion on the issue of the study: D)  
      2) ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The analysis of the essential primary evidence: A)  
      3) ข้ันเปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data: C)  
      4) ข้ันปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction with the historical evidence: I)  
      5) ข้ันน าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding: R) 

การวิจัย (R2): การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการทดลองใช้กิจกรรมกาเรียนการสอน ฯ 
โดยครูสังคมศึกษา การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) โดยผู้เช่ียวชาญ 

การพัฒนา (D2): การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นฉบับสมบูรณ์  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็นดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
1.1 ความหมายของเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
1.2 ความส าคัญของการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
1.3 แนวทางการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 

2. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning)  
2.1 ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
2.2 ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
2.3 แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์

เป็นฐาน 
2.4 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร ์(DACIR) 
3.1 ความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
3.2 แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

(DACIR) 
3.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
แนวคิดเก่ียวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ศึกษาในประเด็น ความหมาย
ของเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีควรสอน ความส าคัญของการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน และแนวทางการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

ความหมายของเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน  

เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน หรือ เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ สถานการณ์ปัจจุบันมาจากการผสมระหว่าง
ค าว่า “เหตุการณ์” หรือ “Events” กับค าว่า “ปัจจุบัน” หรือ “Current” โดยค าว่า “ปัจจุบัน” ไว้
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ว่ามาจากช่ือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ คือ ยุคปัจจุบัน (ลดาวัลย์ มาลยะวงศ์ และคณะ, 2521: ค าน า) 
ซึ่ง การก าหนดขอบเขตของเวลาในการศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ท่ีเรียกว่าการแบ่งยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์นั้นมีความส าคัญ เพื่อท าให้ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจในลักษณะส าคัญของแต่ละสมัย 
ตลอดจนเห็นว่าสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และมองเห็นภาพถึง
ผลกระทบของเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์อื่น ๆ อีกด้วยเช่นกัน (เจียรนัย สังสุทธิพงศ์, 
2559ข: 8-11 โรเบอร์ต วี แดเนียลส์, 2520: 26 และศิริพร ดาบเพชร และคณะ, 2553: 8) แต่ท้ังนี้ก็
ไม่ควรท่ีจะแบ่งยุคสมัยย่อยลงไปมากนักในการศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์เพราะท าให้
ขาดการมองเห็นในจุดร่วมในด้านสถานท่ีและสาเหตุของปัญหาบางประการได้ (โรเบอร์ต วี แดเนียลส์
, 2520: 26-27) ท้ังนี้ ศิริพร ดาบเพชร และคณะ (2553: 5-8) และเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ (2559ข: 5-
11) ได้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล 
หรือประวัติศาสตร์โลก โดยแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็นยุคหินและยุคโลหะ 
2) สมัยประวัติศาสตร์ โดยการใช้เกณฑ์การประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นในสังคมนั้น เพื่อให้

การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในสมัยประวัติศาสตร์จึงแบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  2.1) ประวั ติศาสตร์สมัยโบราณ  ขอบเขต ประมาณ  3,500 ปีก่อน

คริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 476 หรือเริ่มต้ังแต่การประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวสุเมเรียนในเมโสโปเตเมีย
จนถึง การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก 

  2.2) ประวัติศาสตร์สมัยกลาง ขอบเขต ค.ศ. 486 ถึง ค.ศ. 1453 หรือ การ
ล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก จนถึง การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันออก 

  2.3) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ขอบเขต ค.ศ. 1453 ถึง ค.ศ. 1945 หรือ การ
ล่มสลายของจักวรรดิโรมันตะวันออก จนถึง การส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
สมัยย่อย ๆ ได้อีก คือ 1) สมัยการส ารวจทางทะเล 2) สมัยการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 3) สมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4) สมัยลัทธิเสรีนิยม ชาตินิยม และประชาธิปไตย 5) สมัยจักรวรรดินิยม และ 6) สมัย
สงครามโลก 

  2.4) ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน หรือ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ขอบเขต 
ค.ศ.1945 ถึงปัจจุบัน หรือ การส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยุคประวัติศาสตร์สมัยนี้
นั้นสามารถแบ่งออกเป็นย่อย ๆ ได้ดังนี้ 1) สมัยสงครามเย็น เริ่มใน ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1991 และ 
2) สมัยโลกาภิวัตน์ 



 19 
 

 

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ สถานการณ์ปัจจุบัน หรือ 
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Current Events หรือ Current Affairs หรือ 
Current Issues ซึ่งท้ังหมดนี้อยู่ท่ีสถานศึกษาแต่ละท่ีหรือผู้สอนแต่ละคนจะเลือกก าหนดใช้ ส าหรับ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค าว่า “เหตุการณ์ปัจจุบัน” หรือ “Current Events” นอกจากความหมาย
แรกที่มุ่งให้ความหมายท่ีผูกโยงกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
และจบไปนานแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าหากก าหนดขอบเขตการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันใน
ลักษณะนั้นจะมีขอบเขตท่ีกว้างมากท าให้ยากต่อการศึกษา นอกจากนี้จากการศึกษาพจนานุกรมทาง
การศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ายังมีการให้ข้อมูลความหมาย ขอบข่ายของ เหตุการณ์
ปัจจุบันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

Cambridge University (2018) ได้ให้ความหมายของค าว่า Current Events ไว้ว่า 
เหตุการณ์ท่ีส าคัญทางการเมืองหรือสังคมท่ีเกิดขึ้นในโลก ณ ปัจจุบัน  

Collins University (2018) ได้ให้ความหมายของค าว่า Current Affairs ไว้ว่า 
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีมีการกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ  

อาศยา สุริยะฉาย (2543: 52) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์หรือภาวะความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม จากอดีตสู่ปัจจุบันท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
มีความน่าสนใจ มีความส าคัญ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ต่อคนหมู่มาก 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค าว่า “เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน” หรือ “World 
Current Events” โดยก าหนดนิยามความหมายหรือขอบข่ายการศึกษา คือ เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีขึ้นบนโลก ซึ่งเป็นท่ีกล่าวถึงของผู้คนในส่ือต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและมี
ผลกระทบต่อประชากรของโลกในระดับต่าง ๆ โดยไม่ได้ค านึงว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนานแล้ว
หรือไม่ แต่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีมีการกล่าวถึง หรือสถานการณ์ยังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 
 

ความส าคัญของการสอนเหตุการณ์โลกในยุคเหตุการณ์ปัจจุบัน 

  นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาความส าคัญของการน าเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันมา
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ท้ังในบริบทของวิชาเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของสาระ
ประวัติศาสตร์ หรือการบูรณาการในสาระการเรียนรู้อื่นหรือในรายวิชาต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเป็นไปตามท่ี 
Gonchar (2014) กล่าวว่า “เราสามารถใช้เหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันเป็นเครื่องมือท่ีให้นักเรียน
รู้จักความเป็นไปของโลก ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ีท าให้นักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริง ระหว่างเนื้อหาตามหลักฐานหรือการพูดลอย ๆ ซึ่งการท่ีนักเรียน   
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จะท าได้ดีนั้นโดยผ่านการฝึกปฏิบัติ ท้ังนี้การศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นได้ปรับเปล่ียนไป” 
ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนไปในแง่ของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของนักเรียน ท่ีสามารถเรียกหาหรือสืบค้นได้
ทันทีบนอินเทอร์เน็ต ท าให้การศึกษาต้องปรับเปล่ียนให้ทันการเปล่ียนแปลง คือการสร้างทักษะใน
การศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันบนอินเทอร์เน็ตด้วย (Education World corporate, 2012 , 
and Kimberley, 2017) เพราะการเรียนรู้ข่าวสารหรือสารสนเทศหนึ่ง ๆ มีนัยมากกว่าการรู้จ า
เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น การใช้ส่ือดิจิทัลท่ีมักใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงต้องท าให้ผู้เรียนมี
ความต้องการรับรู้ข่าวสาร มีทักษะการรู้เท่าทันส่ือ ท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความสนใจทาง
การเมืองและความเป็นพลเมืองด้วย (Moore, 2015: 16-18) จึงได้มีการศึกษาถึงแนวทางในการเลือก
ประเด็นเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ได้ศึกษาถึงแนวทางในการเลือกประเด็นเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเพื่อ
ใช้ในการศึกษา โดยช้ีให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาทในการศึกษาเหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบัน การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการหล่ังไหลของข้อมูลจ านวนมากท้ังเนื้อหาและ
แหล่งท่ีมา ส่งผลให้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง Mahony (2017: 
4-5) จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีมีความหมายและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลท่ีจะให้เกิดการต้ังค าถามส าคัญท่ี
จ าเป็นต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ และยังพบว่าการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้นักเรียนสร้างการ
อภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพในประเด็นการเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยชุมชนเสมือนจริงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวข้องกับการสอนเหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันมีน้อยมาก ซึ่งหนังสือ
หรือต าราท่ีมีส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ท่ีเน้นการศึกษาถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ใน
แง่ของการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และจากการศึกษางานทบทวนวรรณกรรมของ Meredith 
(2015: 9) ยังพบว่ามีงานวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันน้อยมากและอ้างถึงการส ารวจ
ครูผู้สอนในประเทศแคนาดาท่ีได้มาโดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสอนเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 ระบุว่าการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมีความส าคัญและจ าเป็น เพราะการศึกษาเหตุการณ์
ปัจจุบันโดยอาศัยข่าวนั้นจะท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงโลกภายในโรงเรียนท่ีนักเรียนได้เรียนรู้กับ
โลกแห่งความจริงได้ จึงเป็นภารกิจหนักของครูท่ีต้องจัดเตรียมเนื้อหาและสร้างบรรยากาศแห่งการ
เจรจาท่ีปลอดภัยในห้องเรียนด้วย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ อาศยา สุริยะฉาย (2543: 70) ท่ีได้
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้กล่าวถึงความส าคัญของเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีมีต่อผู้เรียน คือ ท าให้ผู้เรียนรับรู้ข่าวสารท่ี
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เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกสามารถวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล และรู้จัก
การแสวงหา มีความอยากรู้อยากเห็นหรือค้นหาข้อมูลต่อในประเด็นท่ีตนสนใจ และ Deveci (2007: 
446-448) ได้ส ารวจความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันในวิชาสังคมศึกษา พบว่าครู
ส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าการใช้เหตุการณ์ปัจจุบันน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามีส่วน
ช่วยเช่ือมโยงส่ิงแวดล้อมภายนอกเข้ามาห้องเรียน และช่วยให้นักเรียนได้ต้ังค าถามเพื่อแสวงหาความรู้
ใหม่โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 

แนวทางการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน  

  จากการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยต่าง ๆ เจียรนัย สังสุทธิพงศ์, 2559ก,     
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , 2550, นวลเพ็ญ  ภาณุ รัตน์ , 2542, นันทา โชติกะพุกกณะ , 2524,              
พัชรินทร์ พัฒนาศักด์ิ, 2528 และอาศยา สุริยะฉาย, 2543) พบว่า มีแนวทางการสอนเหตุการณ์โลก
ในยุคปัจจุบัน 2 แนวทาง คือ 1) การมุ่งอธิบายหรือเล่าเหตุการณ์ส าคัญของโลกไล่เรียงตามล าดับเวลา 
หรือตามล าดับพัฒนาการ และ 2) การจัดกลุ่มของเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นประเด็นเรื่อง (Theme) แล้ว
มุ่งอธิบายเหตุการณ์เหล่านั้นในรูปเหตุและผลในลักษณะตามการจัดกลุ่ม  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแนวทางใน
การท าวิจัยในครั้งนี้ตามแนวทางท่ี 2 คือการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีเป็นลักษณะของการ
จัดกลุ่มเป็นประเด็นเรื่อง (Theme) เนื่องจาก การจัดการศึกษาในแนวทางดังกล่าวนั้นมีความ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราท่ี 23 การ
จัดการศึกษานั้นเน้นไปท่ีการบูรณาการในความรู้ท่ีเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก ท้ังนี้การบูรณาการไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นวิธีการท่ี
น ามาใช้เมื่อต้องการท าอะไรหลายอย่างพร้อมกันผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบบูรณาการก็
จ าเป็นต้องจัดเนื้อหาแบบบูรณาการก่อน จึงเกิดการท าหลักสูตรแบบหน่วย (Theme) (ชนาธิป พรกุล
, 2555: 113) ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในปัจจุบันด้วย และสอดคล้อง
กับแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) หรือ 
PhenoBL ท่ีได้มีการน ามาใช้ในการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต ซึ่งมีการน า
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจใคร่รู้ มาก าหนดเป็นประเด็นในการเรียนรู้ (อรพรรณ บุตรกตัญญู , 
2561: 349-350) ท้ังนี้แนวทางท่ีเลือกในการวิจัยนั้นยังสอดคล้องกับรูปแบบการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แบบประเด็นเรื่อง (Thematic Approach Unit Planning) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) เป็นการเรียนรู้ในกลุ่มพหุวิทยาการแบบ 
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Topical Learning (Topic-Based Learning) แ ล ะ  Thematic Learning (Thematic-Based 
Learning) ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นเรื่องแบบองค์รวมมากกว่าแยกเป็นรายวิชา 
เพื่อให้มีการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเสริมทักษะท่ีส าคัญให้แก่นักเรียน (พงศธร มหาวิจิตร, 
2560: 42) นอกจากนี้ Horton and Barnett (2008) ได้ศึกษาขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้รายหน่วย โดยใช้แนวคิดประเด็นเรื่อง (Thematic Approach) ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ท่ีมีความหมายกับตัวผู้เรียน (meaningful) และยังพบว่าการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบประเด็นเรื่องนั้น
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ท่ีส าคัญ และข้อสรุปท่ัวไปในเรื่องนั้น ๆ ในลักษณะของการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ด้วย และยังกล่าวต่ออีกว่าการจัดหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะนี้ยังตอบสนองลีลาการ
เรียน (learning styles) ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การศึกษาผลงานของส านักหนังสือพิมพ์หรือนักวิชาการทางด้านวารสารศาสตร์ท่ีได้
รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกในแต่ละรอบปีปฏิทินบนเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นผู้วิจัย
ได้คัดเลือกแหล่งข้อมูลในการใช้ในการรวบรวมประเด็นคือ ส านักข่าว The NewYork Times ได้มี
การจัดโครงการ The Learning Network ซึ่งเป็นโครงการท่ีการรวบรวมนักการศึกษาในเมือง
นิวยอร์ค และเมืองอื่น ๆ มาร่วมกันเขียนบทความทางการศึกษาเพื่อแลกเปล่ียนกันระหว่างครูผู้สอน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนเหตุการณ์ปัจจุบัน และการมีการระบุถึงแหล่งข้อมูล
ส าหรับการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงในทันสมัยตลอดเวลา (The NewYork Times, 
2018a) และโครงการ Global Issues ท่ีพัฒนาโดย Shah (2018) ซึ่งได้รวบรวมข่าว บทความ       
วีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่มีความส าคัญไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบัน และมี
โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศเริ่มแรกในการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันไ ด้มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาและการโครงการสอนท่ีมีลักษณะเป็นประเด็นเรื่อง 
(Theme) (Bailey, 2017 Hernandez, 2018 Jeffries, 2017 Pastiak, 2017 Thacker, 2017) 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทาง กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคในการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจในการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  Gonchar (2014) ผู้เป็นหนึ่งในเครือข่าย The Learning Network ท่ีท างาน
เป็นครูสอนสังคมศึกษากว่า 15 ปี อีกท้ังเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการสอนและหลักสูตรในโรงเรียน New 
York public school ด้วย (The NewYork Times, 2018b) ได้น าเสนอแนวทางในการสอนโดยใช้
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยเป็นการแบ่งตามลักษณะของ
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การสอน ผู้วิจัยคัดเลือกประเด็นท่ีเหมาะสมในการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดของ 
Gonchar (2014)  จึงได้แนวทางการสอนท่ีผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ดังนี้  

1) กลุ่มของการสอนที่เน้นการใช้ทักษะด้านการอ่านและการเขียน  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน นั้น

มุ่งเน้นการท ากิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการอ่านและการเขียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีผู้สอน
ก าหนดหรือผู้เรียนสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางในการสอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) การอ่านและค้นหาส่ิงท่ีสนใจ (Read the Paper and Find 
What Interests You) วิธีการนี้จะช่วยให้ครูสามารถแนะน าส่ิงท่ีนักเรียนควรท าอย่างไรกับส่ิงท่ี
ปรากฏบนข่าว เพียงแค่ครูให้นักเรียนอ่านและค้นหาส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งครูควรจัดกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกวดการอ่าน แต่การด าเนินการต้องเน้นแนวทางผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งอาจพัฒนา
โดยอ่านบทความสัปดาห์ละบทความตามหัวข้อท่ีสนใจ โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของบันทึกการ
เรียนรู้ หรือการเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ 

1.2) การน าเสนอความคิดเห็น (Share Your Opinion) ท าโดยครู
ให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับข่าว บทความ ท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นประเด็นอยู่ 
จากนั้นให้ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็นต่อค าถามดังกล่าว 

1.3) ก า ร ถ า ม แ ล ะ ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม  (Ask and Answer 
Questions) โดยการท่ีครูน าค าถามพื้นฐานของการศึกษาข่าว คือ 5W1Q ประกอบด้วย ใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน เมื่อไหร่ ท าไมและอย่างไร ซึ่งครูต้องต้ังค าถามท่ีลึกและสามารถพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนได้ด้วย 

1.4) เปรียบเทียบแหล่งท่ีมาของข่าว (Compare News Sources) 
ครูให้นักเรียนค้นหาเอกสาร ข่าว เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับการพูดถึงเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเรื่องเดียวกัน 
จากนั้นให้วิเคราะห์ว่าแหล่งท่ีมาต่าง ๆ มีประเด็นพูดเหมือนกันหรือต่างกันบ้าง เบื้องหลังของ
แหล่งท่ีมาเป็นอย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์ส่ิงท่ีแหล่งข้อมูลเหล่านั้นก าลังบอก 

1.5) การเป็นบรรณาธิการข่าว (Be a Journalist Yourself) วิธี   
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดในการมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ปัจจุบันคือ การสร้างเอกสารด้วยตัวเอง       
ครูอาจให้นักเรียนเขียนบทความหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนหรือสังคม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับชาติหรือระดับโลก น าเสนอในส่ือสังคมออนไลน์ หรือสร้างวีดิทัศน์ท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
ท้องถิ่นหรือการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
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2) กลุ่มของการสอนที่เน้นการใช้ทักษะด้านการพูดและการเขียน 
วิธีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันในกลุ่มนี้    

ต้องอาศัยทักษะเกี่ยวกับด้านการพูดและการเขียนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
2.1) การโต้วาที (Hold a Debate) การโต้วาทีเป็นการให้ผู้เรียน

พัฒนาข้อคิดเห็นและข้อสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่งในการโต้วาทีนักเรียนต้องมี
ทักษะในการจัดการและบริการหลักฐานและข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วย 

2.2) การสัมภาษณ์เพื่อนนักเรียน (Interview Fellow Students) 
วิธีการนี้ให้นักเรียนสร้างค าถามจากเรื่องท่ีตนอ่านอยู่จากนั้นให้น าค าถามดังกล่าวไปถามเพื่อนร่วมชั้น
เกี่ยวกับความคิดเห็น จากนั้นเปล่ียนคนไปเรื่อย ๆ และสรุปค าตอบท่ีได้รับ 

2.3) การระดมสมองหาทางแก้ไขปัญหาส าหรับปัญหาของโลก 
(Brainstorm Solutions to the World’s Problems) ให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นผู้ออกนโยบาย
ต่าง ๆ ในการระดมสมองในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของโลก รวมถึงเหตุผล ความ
เป็นไปได้ของการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ จากนั้นให้
น าเสนอให้ห้องเรียนหรือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

2.4) การสร้างละครท่ีได้แรงบันดาลใจจากข่าว (Create a News-
Inspired Theatrical Performance) การให้ผู้เรียนสร้างและแสดงละครท่ีเกี่ยวข้องกับกับประเด็น
ส าคัญในปัจจุบัน ซึ่งมีการถ่ายทอดสภาพการณ์ วิถีชีวิต ตลอดจนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ 
ของผู้เรียนได้ด้วย 

2.5) การจัดแสดงผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 
(Organize a Teach-In, Gallery Walk or Social Action on a Topic) เป็นการสร้างห้องเรียนใน
การจัดแสดงผลงานต่าง ๆ เช่น รูปภาพ แผนท่ี อินโฟ กราฟิค บทความ การ์ตูน วีดิทัศน์ หรืออะไรก็
แล้วแต่ตามหัวข้อท่ีนักเรียนในห้องสนใจ แล้วให้นักเรียนจากช้ันอื่นร่วมชมนิทรรศการและให้ผู้จัด
แสดงอธิบาย 

3) กลุ่มของการสอนโดยใช้เกมและการตอบค าถาม 
กลุ่มนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมและ

การตอบค าถามเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีประเด็นท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา ดังนี้ 
3.1) การตอบค าถามเพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่น (See 

How You Do Compared to Others on Our Weekly News Quiz) วิ ธีก ารนี้ ผู้สอนจะสร้าง
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แบบทดสอบย่อยประมาณ 10 ข้อซึ่งเป็นเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันท่ีเด่น ๆ ในสัปดาห์นั้น และ
ท าการทดสอบเพื่อจัดล าดับหรือเปรียบเทียบผู้เรียน และมีการหาผู้ชนะ 

3.2) การจับคู่พาดหัวข่าว (Mix and Match Headlines, Stories 
and Photos) ครูตัดพาดหัวข่าว เนื้อข่าว และรูปภาพจากหนังสือพิมพ์ จากนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ท าการคละในแต่ละส่วน ละให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจับคู่ หากลุ่มท่ีชนะในการแข่งขันในการจับคู่ได้เร็ว
ท่ีสุด 

4) กลุ่มของการสอนโดยใช้รูปภาพ ภาพประกอบ วีดิทัศน์ และอินโฟกราฟิค 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มนี้มีส่ือการเรียนการสอน

ส าคัญคือการใช้รูปภาพ ภาพประกอบ วีดิทัศน์ และอินโฟกราฟิค ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของโลกใน
ยุคปัจจุบันท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีดังนี้ 

4.1) การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันการสร้าง
ภาพ (Analyze Photographs to Build Visual Literacy Skills) มีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีช่ือว่า “ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในภาพนี้” โดยใช้ค าถามส าคัญ จ านวน 3 ค าถาม ประกอบด้วย มีอะไร
เกดิขึ้นในภาพนี้ คุณเห็นอะไรท่ีท าให้คุณตอบแบบนั้น และคุณหาอะไรเจออีกบ้าง  

4.2) การตีความจากภาพประกอบและการ์ตูนล้อเลียน (Interpret 
Editorial Cartoons and “Op-Art”) ครูผู้สอนให้ภาพการ์ตูนล้อเลียนในประเด็นส าคัญของโลกท่ี
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์โดยใช้ค าถาม 3 ค าถามส าคัญในข้อ 4.1 มาตอบ 

4.3) การสร้างภาพอินโฟกราฟิค (Create an Infographic) ผู้สอน
ส่ังผลงานรวบยอดให้ผู้เรียนสร้างภาพอินโฟกราฟิคในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นของเหตุการณ์ของโลกในยุค
ปัจจุบันท่ีสนใจออกมาในรูปของอินโฟกราฟิค โดยอาจจัดเป็นนิทรรศการให้นักเรียนจัดแสดงผลงาน 
และต้ังช่ือนิทรรศการให้น่าสนใจ เช่น “ข้อมูลจะเล่าเรื่อง” เป็นต้น 

4.4) การบอกส่ิงท่ีไม่ควรพูด (Say What’s Unsaid) ผู้สอนให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันท่ีศึกษา แล้วให้ผู้เรียนคิดว่า 
มีส่ิงใดบ้างท่ีเราไม่ควรพูดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพราะเหตุใด 

5) กลุ่มของการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นให้ ผู้เรียนรู้ จักการออกแบบและมีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเขียนท่ีผ่าน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมมีดังนี้ 



 26 
 

 

5.1) การแต่งเพลงหรือการแต่งเพลงแร๊ป (Write a Rap or Song) 
ผู้เรียนแต่งเพลงหรือแต่งเพลงแร๊ปท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญของเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน 
ท่ีผู้เรียนสนใจศึกษา 

5.2) การแต่งบทกวี (Write a Found Poem) ผู้เรียนแต่งบทกวีใน
การบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันท่ีผู้เรียนศึกษา และ
มีการจัดแสดงหรือน าเสนอผลงานต่อท่ีชุมชน 

5 .3 ) ก ารท ดลอ งร าย ง าน ข่ า ว แ ละ วิ ท ยุ  (Make a News 
Broadcast) ผู้เรียนได้ทดลองอ่านข่าวหรือจัดรายการน าเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีผู้เรียนสนใจ โดยมี
การใช้น้ าเสียง หรือการแสดงท่ีถ่ายทอดความรู้สึกในประเด็นท่ีต้องการน าเสนอ ในรูปของรายการข่าว
หรือวิทยุก็ได้ 

6) กลุ่มของการสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ 
แนวทางการจัดการเรียนการเสนอในกลุ่มนี้เน้นไปท่ีการให้ผู้เรียนค้นหา

ความสัมพันธ์ของอดีตท่ีมีผลมาถึงปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีการคิดแบบนักประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ มีดังนี้ 

6.1) เช่ือมต่ออดีตกับปัจจุบัน (Connect the Past to Today) 
แนวทางการสอนนี้ให้ผู้เรียนมุ่งค้นคว้าเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท่ีสามารถอธิบายการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ว่าเกิดมาจากสาเหตุปัจจัยใดบ้าง 

6.2) การจับคู่ข่าวกับวรรณกรรม/บทกวี (Pair the News With 
Literature and Poetry) แนวทางนี้ผู้เรียนให้ผู้สอนค้นหาวรรณกรรมหรือบทกวี ท่ีเกี่ยวข้องหรือเข้า
กันได้กับสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น จากนั้นให้ผู้เรียนบรรยายถึงเหตุผลในการเลือก 

6.3) การคิดแบบนักประวัติศาสตร์ (Think Like a Historian) 
แนวทางนี้มุ่งให้ผู้เรียนมีการคิดแบบนักประวัติศาสตร์ คือผลงานรวบยอดของการศึกษาเหตุการณ์ต่าง 
ๆ นั้นให้นักเรียนเลือกเพียงหัวข้อเดียวที่จะศึกษาลงลึก จากนั้นให้เขียนในรูปบทความทางวิชาการท่ีมี
การอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

6.4) การด าเนินการโดยข้อมูล (Take Informed Action) ในการ
สร้างโครงงานนั้นเป็นการสร้างโครงงานท่ีเกิดจากการท่ีผู้เรียนได้ศึกษาประเด็นนั้น ๆ อย่างรอบด้าน
ท าให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างดี และให้ผู้เรียนท าโครงงานท่ีสามารถแก้ปัญหาหรือเปล่ียนแปลงชุมชนท่ี
ผู้เรียนอาศัยอยู่ไปในทางท่ีดีขึ้นได้ 
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7) กลุ่มของการสอนที่เน้นการสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
แนวทางการสอนเหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันในกลุ่มนี้ มุ่งท่ีจะ

พัฒนาทักษะชีวิตท่ีส าคัญของผู้เรียนนอกเหนือไปจากการท่ีต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยการพัฒนาทักษะเหล่านั้นอาศัยการใช้ข่าวหรือเหตุการณ์เป็นส่ือกลาง ผู้วิ จัยไปศึกษามีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

7.1) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าว (Determine 
Reliability of Sources) แนวทางนี้มุ่งให้นักเรียนแยกแยะระหว่างการข่าวท่ีดีหรือการโฆษณาชวน
เช่ือ นักเรียนต้องประเมินความน่าเช่ือถือของข่าวหรือบทความในแง่ ของเนื้อหา ข้อความระหว่าง
บรรทัด แหล่งท่ีมา ความเป็นอิสระของส านักพิมพ์ รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย 

7.2) การแยกแยะข้อคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริง (Distinguish 
Fact From Opinion) แนวทางนี้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงจากข่าวหนังสือพิมพ์หรือแหล่ง
อื่น และแยกแยะข้อคิดเห็นออกไปให้ได้ 

7.3) การเริ่มต้นในส่ิงท่ีนักเรียนทราบอยู่แล้ว (Start With What 
Students Already Know) แนวทางนี้อาศัยเทคนิค KWL ในการช่วยส ารวจส่ิงท่ีนักเรียนทราบแล้ว 
และต้องการทราบท่ีลึกขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนตามประเด็นท่ีสนใจ 

7.4 ) การระบุ สาเห ตุและผลกระทบ  ( Identify Cause and 
Effect) แนวทางการจัดการเรียนการสอนนี้  จะน าประเด็นท่ีส าคัญ โดยมักเป็นประเด็นทาง
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ระบุสาเหตุของปัญหาท่ีจะหาหนทางการแก้ไขได้ และผลกระทบท่ี
ตามมาเพื่อหาหนทางรับมือได้  

 
 2.  Marsh (2003: 1-32) ได้น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการสอนเหตุการณ์
ปัจจุบันส าหรับนักเรียนท่ีเรียนในรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน าเสนอตัวอย่างกิจกรรมดังนี้ 
  1) กิจกรรม You be the Editor โดยให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นบรรณาธิการ โดย
ให้นักเรียนตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ จากนั้นให้นักเรียนใช้ปากกาสีแดง ซึ่ง เรียกว่า “ปากกาของ
บรรณาธิการ” ขีดกากบาทข้อความท่ีไม่อยากให้เผยแพร่ พร้อมระบุเหตุผล และวงกลมข้อความท่ี
อยากให้เผยแพร่ พร้อมระบุเหตุผล ท้ังนี้นักเรียนสามารถเขียนข้อความเพิ่มเติม และต้ังช่ือเรื่องให้
น่าสนใจและชวนให้ติดตาม 
  2) กิจกรรม Bulletin Bored? กิจกรรมนี้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อผู้เรียนคิดว่าการ
ติดตามข่าวสารนั้นเป็นเรื่องน่าเบ่ือหน่าย โดยกิจกรรมนี้จะให้ผู้เรียนตัดภาพข่าวและเนื้อหาข่าวจาก
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หนังสือพิมพ์ โดยเลือกข่าวท่ีตนสนใจมาเพียงแค่ 1 ข่าวต่อวัน ให้ปฏิบัติท้ังส้ิน 7 วัน จากนั้นน าภาพ
ข่าวต่าง ๆ มาจัดเรียงบนกระดาษ และให้นักเรียนเขียนเรียงความรายงานข่าว โดยให้ต้ังช่ือไป
แนวทางข่าวที่น่าสนใจส าหรับสัปดาห์นี้ 
  3) กิจกรรม Eye Spy! ให้นักเรียนรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับข่าวหรือสถานการณ์ใน
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีท่ีใกล้ชิดกับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนเลือกฉากท่ีสนใจจากวีดิทัศน์จ านวน 1 ฉาก 
จากนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายฉากเหล่านั้นลงในกระดาษ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพส่ิงท่ีนักเรียนจะ
อธิบาย 
  4) กิจกรรม Think Positive กิจกรรมนี้มุ่งให้นักเรียนมองด้านท่ีดีของข่าวต่าง ๆ 
อาทิ ข่าวไฟไหม้บ้านเรือนเสียหาย ครูต้องพยายามชวนให้นักเรียนมองในด้านท่ีดีท่ีซ่อนอยู่ เช่น 
อาจจะมีคนมาช่วยซ่อมแซมบ้าน หรืออาจท าให้เราส ารวจตรวจสอบบ้านตนเองให้ปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่
ทุกข่าวร้ายจะมีด้านดีแต่ข่าวร้ายส่วนใหญ่ก็จะมีด้านดีท่ีซ่อนอยู่ 
  5) กิจกรรม We Bring You This Broadcast โดยกิจกรรมนี้ ผู้สอนมอบหมายให้
นักเรียนรับชมหรือฟังข่าวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ วันละ 1 ข่าว แล้วให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับข่าว
นั้นลงในกระดาษ จ านวน 1 รูป และเขียนค าบรรยายรูปภาพใต้ภาพ ท าซ้ าจ านวน 5 วัน จากนั้นให้
นักเรียนน าภาพต่าง ๆ มาเรียงตามล าดับเวลา โดยน าเทปกาวติดภาพต่าง ๆ บนผนังและต้ังช่ือด้วย 
  6) The 5Ws’ ค าถาม 5Ws’ ได้แก่ What, When, Where, Why and Who เป็น
ค าถามส าคัญในการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ โดยกิจกรรมนี้ครูจะให้เนื้อหาข่าวกับนักเรียนท่ี
หลากหลาย จากนั้นให้นักเรียนหาข้อความท่ีตอบค าถาม 5Ws’ แล้วใช้ปากกาขีดเส้นใต้พร้อมท้ังเขียน 
What, When, Where, Why and Who ก ากับไว้ด้วย 
 

3.  พัชรินทร์ พัฒนาศักด์ิ (2528: 74-75) กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
สอนข่าวและเหตุการณ์ ในมิติด้านครูผู้สอน ด้านระบบการเรียนการสอนและด้านส่ือการสอน ด้าน
ครูผู้สอน การสอนข่าวและเหตุการณ์ไม่สอนเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องมีความใกล้ชิดกับ
ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสืบเสาะค้นหาข้อมูลตลอดเวลา มีการจัดให้มีการสืบค้นข่าวและเหตุการณ์
เป็นกลุ่มและมีการเสริมแรงให้มีการแข่งขันกันด้วย ในการเลือกข่าวและเหตุการณ์ท่ีน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้นั้น ควรพิจารณาถึงบุคคลส าคัญหรือการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เสมอ วิธีการสอน
เทคนิคควรมีความหลากหลายกระตุ้นการเรียนรู้และสนุกเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน ในด้านระบบ
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรจัดให้ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นเป็นระบบ ให้
มีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นและมีคุณค่าในการด ารงชีวิต และในด้านส่ือการสอน สถานศึกษาควรจัดส่ือ 
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วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และเข้าถึงง่าย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ 
ท้ังนี้ในด้านสถานท่ีต้องเอื้ออ านวยต่อการอภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย โดย  
ภักดิ์ ทนันชัยบุตร (2518: 27-28) อ้างถึงใน อาศยา สุริยะฉาย (2543: 55) ได้กล่าวถึงข้อควรค านึงถึง
ในการเลือกข่าวหรือเหตุการณ์มาใช้ โดยให้ค านึงถึง 1) ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นมีแหล่งข้อมูลน่าเช่ือถือ
หรือไม่ แค่ไหน 2) แหล่งข่าวนั้นเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่หรือไม่ 3) ผู้เขียนข่าวมีความล าเอียง
หรือใส่ความคิดเห็นของตนลงไปในข่าวหรือไม่ ผู้อ่านต้องใช้ทักษะในการแยกความคิดเห็นออกจาก
ข้อเท็จจริง 4) แหล่งข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือถือได้ ต้องมีการเผยแพร่ทางส่ือมวลชน 5) ข่าวหรือ
เหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือถือได้ควรมีแหล่งข่าวท่ีมามากกว่า 1 แหล่ง 6) ในข่าวหรือเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ควร
อ่านท้ังข่าว บทความ บทวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มุมมองท่ีหลากหลาย 

 
 4.  Meredith (2015: 9) ได้วิจัยเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการสอน
เหตุการณ์ปัจจุบันบัน พบว่า แนวทางการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นยังพบอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งท าให้ครู
ต้องปรับแนวทางการสอนหรือการเตรียมการ โดยการครูต้องอุทิศเวลาในการค้นหาแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้เรียน รวมท้ังสร้างพื้นท่ีการเจรจาท่ีมีเสรีภาพ ปลอดภัย
ในห้องเรียนให้กับผู้เรียนและตัวเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Moore (2015: 16-17) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
น าเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้พูดถึงพื้นท่ีการเจราจาท่ีมีเสรีภาพและปลอดภัย โดยเน้นไปท่ีการใช้ส่ือ 
ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีค้นพบ มีใจความส าคัญว่านักเรียนรู้สึกสบายใจกับ
ส่ือดิจิทัลมากกว่าส่ือส่ิงพิมพ์ และพบว่าเมื่อเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือดิจิทัลสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความเป็นพลเมืองและความสนใจทางการเมืองให้แก่นักเรียน และมีส่วนในการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข่าว/ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสอดคล้องกับ 
Mahony (2017: 6-8) ได้น าเสนอถึงประเด็นท่ีครูควรช้ีให้ผู้เรียนศึกษาส่วนต่าง ๆ ไปพร้อมกับ
การศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยประเด็นท่ีผู้สอน
ควรช้ีให้ผู้เรียนศึกษาร่วมด้วยได้แก่ 1) กลุ่ม (Community) การศึกษาควรมองให้เห็นความสัมพันธ์
ของคนกับกลุ่มคน หรือกลุ่มกับกลุ่ม หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลุ่ม ท้ังในโลกแห่งความจริงและโลกบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) เวลา (Time) เป็นปัจจัยท่ีจะท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างใน
ลักษณะของล าดับพัฒนาการ และช่วยให้เกิดการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่น ๆ ในลักษณะของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 3) สถานท่ี (Place) มีความส าคัญต่อการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ท่ีท าให้เห็นถึงท่ีต้ัง และสภาพภูมิประเทศท่ีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ มาก
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ขึ้น 4) ผู้มีอ านาจ (Authority) การศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น ถ้าผู้ศึกษามีความเข้าใจเรื่องของ
อ านาจและผู้อ านาจ ซึ่งมีส่วนในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท้ังในแง่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมี
ส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการแทรกแซงหลักฐาน/เอกสารบางช้ิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ผลท่ีเป็นกลางและปราศจากอคติ และ 5) ตัวการ (Agency) อยู่ใน
ฐานะท่ีสามารถท าให้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลง จากการเข้าไปแทรกแซง การศึกษาจึงมุ่ง
ต้องสังเกตตัวการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน 
 
 จากแนวทางการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 4 แนวทางสรุปได้ว่า การสอนเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันนั้น ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เรียน อาศัยกระบวนการท่ีหลากหลายในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล ให้เกิดการต้ังค าถาม วิเคราะห์ 
วิพากษ์ รวมถึงการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล และจัดบรรยายกาศท่ีมีความปลอดภัยและมี
เสรีภาพในการต้ังค าถามการและพูดคุยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น สนุกสนาน โดยส่ือท่ีผู้สอน
เลือกใช้ควรมีการปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย เน้นไปท่ีส่ือท่ีปรากฏบน
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนผู้สอนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เช่ือมโยงข้อ
ค้นพบต่าง ๆ กับชีวิตจริงซึ่งอยู่ภายนอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนด้วย ตลอดจนส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วย 
 
การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning)  

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเต็มไปด้วยแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนมากมาย ท้ัง 
Problem-Based, Project-Based, Inquiry-Based, Issue-Based, Topic-Based, Theme-Based, 
Context-Based หรือแม้แต่ Phenomenon-Based Learning ล้วนได้มาจากปรัชญาพื้นฐานแบบ
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ท่ี เช่ือว่าผู้เรียนสามารถผลิตความรู้ใหม่ขึ้นมาเองได้จาก
ประสบการณ์ตรง (พงศธร มหาวิจิตร , 2560: 45) ซึ่งการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-Based Learning) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นในประเทศฟินแลนด์หลังการปฏิรูป
การศึกษา โดยต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาเพื่อน าผู้เรียนไปสู่การค้นหาค าตอบและแก้ปัญหาเหล่านั้น 
โดยน าปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ผู้เรียนสังเกตด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานหรือโครงการจากแนวคิดในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
การบูรณาการ สหวิทยาการ ในการขยายขอบเขตแห่งการเรียนรู้ออกไปสู่นอกห้องเรียน โดยมุ่งเน้น
ความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้แสดงออกทาง
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อารมณ์ความรู้สึก ในรูปแบบการสร้างสรรค์ช้ินงานเพื่อพัฒนาทักษะหลัก (core skills) และทักษะ
ทางอารมณ์ (soft skills) ในการเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อื่น ท่ีผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้
ผ่านการลงมือกระท า ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(อรพรรณ บุตรกตัญญู, 2561: 348-500) 
  การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-
based Learning) ผู้วิจัยได้ศึกษาในประเด็น ความหมายและความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน และ ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความหมายและความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

  การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon-Based Learning 
(PhenoBL) เป็นการเรียนรู้ท่ีเริ่มแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น ท้ังนี้ได้มีนักวิชาการได้ความหมาย
ของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) และอธิบายความ
เป็นมาของการเรียนรู้ โดย ใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน  (Phenomenon-Based Learning)  ไว้             
มีรายละเอียดดังนี้ 
  อรพรรณ บุตรกตัญญู  (2561: 352) ให้ความหมายของการเรียนรู้ โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน หมายถึง การน าปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ น าไปสู่การส ารวจด้วยมุมมองท่ีหลากหลายในเชิงสหวิทยาการของปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนจาก
การศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างวิชาภายใต้บริบทท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับ
ชีวิตจริง 
  พงศธร มหาวิจิตร (2560: 42) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน ว่าเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มพหุวิทยาการแบบ Topical Learning และ Thematic Learning 
ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นเรื่องแบบองค์รวมมากกว่าจะแยกเป็นรายวิชา เพื่อให้มี
การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้แก่นักเรียน 

 Silander (2015) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน    
ว่าเป็นการศึกษาท่ีน าปรากฏการณ์ ท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็น จุดเริ่มต้นในการศึกษา โดยการสังเกต
ปรากฏการณ์แบบองค์รวมของโลกร่วมกัน โดยอาศัยมุมมองท่ีหลากหลายโดยใช้หลักการบูรณาการ
ข้ามวิชา 
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 สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน หรือ Phenomenon-Based 
Learning นั้นเป็นการน าเอาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงบนโลกเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ ใน
ลักษณะท่ีเป็น Topical Learning และ Thematic Learning เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ีเป็น
ลักษณะบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ และเกิดการสร้างความรู้และทักษะท่ีมีความหมายกับ
ตนเอง 

 ความเป็นมาของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
Learning) ได้รับการอธิบายจากนักวิชาการท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็น
ฐาน ไว้ดังนี้ 

การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) ได้รับ
ความสนใจขึ้นเมื่อ ประเทศฟินแลนด์ในฐานะประเทศท่ีเป็นผู้น าทางการศึกษา ได้เป็นประเทศท่ีมีผล
คะแนนสูงสุดในการสอบระดับนานาชาติ ของ The OECD’s Programme for International 
Student Assessment (PISA) ท่ีประเมินด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากนักเรียนท่ี
มีอายุ 15 ปี และการทดสอบระดับนานาชาติอื่น ๆ เช่น โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนั กเรีย น เทียบกับนานาชาติ (Trends in International 
Mathematics and Science Study; TIMSS) ของ  โครงการสมาคมนานาชาติ เพื่ อประ เมิ น
ผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษา ( International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement; IEA) (Symeonidis & Schwarz, 2016: 33) 

ในช่วง 16 ปีท่ีผ่านมาระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็น
ระบบการศึกษาท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเบื้องหลังความส าเร็จหนึ่งของประ เทศฟินแลนด์         
ก็เพราะ 1) ประเทศฟินแลนด์มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กทุกคนมีโอกาสในการศึกษาท่ีเท่า
เทียมกัน 2) อาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีใฝ่ฝันของเยาวชน 3) ประเทศฟินแลนด์มีนโยบายท่ีเข้มแข็งในด้าน
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 4) ประชาชนไว้วางใจโรงเรียน และ 5) ระบบการศึกษาฟินแลนด์
มีความเป็นผู้น าท่ียั่งยืนและมีความมั่นคงทางการเมือง นอกจากนี้ประเทศฟินแลนด์ยังเน้นการวิจัย
และพัฒนาการศึกษาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและ
เยาวชนในพร้อมรับการเปล่ียนแปลงกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยแนวคิด
การเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน  (Phenomenon-based Learning) (Symeonidis & 
Schwarz, 2016: 33-34 อรพรรณ บุตรกตัญญู, 2561: 350-351) 

ประเทศฟินแลนด์ได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการก าหนดให้การเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐานฉบับใหม่ ท่ีเริ่มใช้ในปี ค.ศ. 2016 -2017 ท้ังนี้การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-based Learning) นั้นได้รับการทดลองและพัฒนาต้ังแต่ ค.ศ. 1980 โดยได้น าเสนอ
โมดูลการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Learning modules: MLs) เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะข้ามพิสัย (Transversal Competencies) ของผู้เรียน ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นไปท่ีความสุขของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
คิด ตลอดจนได้พัฒนาทักษะหลัก และทักษะทางอารมณ์สังคมผ่านการเรียนรู้และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นท่ีมีผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ อีกท้ังยังมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พงศธร มหาวิจิตร, 2560: 40 อรพรรณ บุตรกตัญญู , 
2561: 350) 

 

แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

  แนวคิด ทฤษฎี ท่ี เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐาน 
(Phenomenon-Based Learning) เป็นการเรียนรู้แบบ constructivism ท่ีมีหลักการว่าผู้เรียนคือ
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองและข้อมูลความรู้ก็คือผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการแก้ปัญหา 
(Problem-Solving) ท้ังนี้เมื่อ PhenoBL ถูกน ามาใช้ในการเรียนรู้ผ่านบริบทของการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มก็จะช่วยส่งเสริมแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์เชิงสังคม (Socio-Constructivist) และทฤษฎีการ
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสังคม (Socio-Cultural Learning Theories) ท่ีเห็นว่าข้อมูลความรู้ไม่ใช่เพียง
เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดบริบทแห่งสังความรู้ ซึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมสังคมนั้น ครอบคลุมประดิษฐ์กรรมทางวัฒนธรรมหลายอัน ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ เช่น 
ภาษา เครื่องมือการคิดรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้ไม่จ าเป็นว่าผู้เรียนจะต้องสร้างขึ้นใหม่ แต่สามารถใช้
ประโยชน์จากความรู้และเครื่องมือท่ีมีอยู่แล้วได้ (Silander, 2015 พงศธร มหาวิจิตร, 2560: 42)   
เกิดเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับตัวของผู้เรียนนั้นเป็นการ
สร้างความหมายของผู้เรียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านค าแนะน าและการช่วยเหลือของ
สมาชิก โดยเน้นไปท่ีการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนไม่ใช่กับครูผู้สอน การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-Based Learning) มาจากญาณวิทยาของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(constructivist epistemology) โดยความรู้นั้นคือความจริงท่ีเกิดจากการสืบเสาะด้วยมุมมองท่ี
หลากหลายในสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งกระบวนการด้ึวยามรู้ นั้น ครูมีหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก บทบาทของครูเพียงแค่ช้ีแนะและจัดระเบียบกระบวนการเรียนรู้แทนท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้จ านวนมากให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยมุมมอง   
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ท่ีมองว่าผู้เรียนเป็นผู้เข้าร่วมในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Symeonidis & Schwarz, 2016: 38) และการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่าง ๆ  ผ่านปรากฏการณ์ตามสภาพจริง ท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ ท่ีมี
ความหมายของตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมโดยใช้การแสวงหาความรู้ควบคู่กับการลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าลุ่มลึกและมีส่วนช่วยให้
นักเรียนได้น าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีท้าทายในอนาคตได้
อย่างดี (ชลาธิป สมาหิโต, 2562: 113) 
 Silander (2015) Daehler & Folsom (2016) แ ล ะ Kompa (2017) อ้ า ง ถึ ง ใ น         
ชลาธิป สมาหิโต (2562: 116-117) ได้น าเสนอลักษณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐาน ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใช้ปรากฏการณ์ในชีวิตจริงหรือบริบทจริง 
เป็นจุดเริ่มต้นในการด าเนินการหรือการเดินเรื่อง โดยมีการผสมผสานองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด
และทักษะจากศาสตร์หลายศาสตร์แล้วน ามาบูรณาการเช่ือมโยงกับประเด็นเรื่องท่ีจะจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
  2. ปรากฏการณ์ท่ีเลือกมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นประเด็นท่ีต้องมี
ความหมายต่อผู้เรียน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพื่อท่ีผู้เรียนนั้นจะได้น าความรู้จากประสบการณ์และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ 
  3. การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นมีการลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นทักษะหรือวิธีการท่ีจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าความรู้ท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
  4. การเรียนการสอนเริ่มต้นจากข้อค าถามท่ีเป็นประเด็นปัญหาให้ชวนคิด กระตุ้นให้
ผู้เรียนหาค าตอบ เพื่อจะให้ผู้เรียนได้เกิดการแสวงหาค าตอบร่วมกัน และค าตอบท่ีได้จะเกิดจาก
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  5. ความรู้จากหลักแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มีความส าคัญใน
การท่ีผู้เรียนจะน าไปประยุกต์เช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ ท่ีส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
  6. เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
  7. เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะท่ีเริ่มต้นจากรประเด็นค าถาม 
และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหาค าตอบ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
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  8. ค าถามหรือปัญหาท่ีเป็นประเด็นเริ่มต้นของการเรียนรู้จะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเกิดขึ้น
จริง มีความซับซ้อนท่ีต้องพิจาราณาโดยใช้ความรู้จากหลายศาสตร์ 
  9. เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการแสวงหาค าตอบ ตลอดจนร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
  10. เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นกันบนพื้นฐานของเหตุผล 
ซึ่งอาจท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอีกก็ได้  
 อรพรรณ บุตรกตัญญู (2561: 353-355) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ใช้วิธีสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบต่ืนตัวในการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง (Constructivist Active Learning 
Pedagogy) มีรายละเอียดไปนี้ 
  1. วิธีสอนอยู่บนฐานแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง มุ่งเน้นไปท่ีการเมินเชิง
วิพากษ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาท่ีได้รับการถ่ายทอดเพียงเท่านั้น ผู้สอนเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
การเรียนรู้แบบต่ืนตัว ซึ่งหมายถึงความรู้และความหมายของการได้มาซึ่งความรู้สร้างขึ้นอย่างแท้จริง
ในการความคิดของผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  2. วิธีสอนใช้บริบทเป็นส่วนส าคัญ เริ่มต้นจากการก าหนดค าถามหรือปัญหาของ
ผู้เรียนผ่านปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) โดยปรากฏการณ์ท่ีน ามาศึกษานั้น ต้องมีการพิจารความเกี่ยวข้องกับบริบทแวดล้อม 
มุมมองและแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ 
  3. วิธีสอนใช้แนวคิดในการสร้างความร่วมมือและการท างานร่วมกันของผู้เรียนเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในบริบททางสังคม  
  4. วิธีสอนใช้โครงสร้างของกลุ่มการเรียนรู้ โดยใช้ค าถามหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
สังเกตปรากฏการณ์ในการสืบเสาะแบบเปิด แสดงการคิดวิพากษ์และการคิดกลับไปกลับมาระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม รวมท้ังการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและการสร้างความเห็นร่วมกันบน
พื้นฐานของการโต้แย้ง 
  5. วิธีสอนเป็นการศึกษาความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นบนฐานปรัชญาการศึกษาการสร้าง
องค์ความรู้ในตนเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเป็นตัวแทนท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน
และมีแง่มุมต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ้น โดยจะแตกต่างจากรูปแบบของการตอบค าถามเพียงค าตอบเดียวใน
การศึกษาแบบเดิม 
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ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based 
Learning) จะเน้นการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ และประเด็นเรื่อง (Theme) เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบโดยใช้วิธีสอนท่ีมีความหมาย (พงศธร มหาวิจิตร , 2560: 43) ท้ังนี้ อรพรรณ บุตรกตัญญู 
(2561: 352-353) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์ เป็นฐานนั้น
ประกอบด้วยมิติท่ีเกี่ยวข้อง 5 ประการ ได้แก่ 
   1) ความเป็นองค์รวม (Holisticity) การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Multi 
Disciplinarity) ของการเรียนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน โดยให้ความส าคัญกับการส ารวจผ่าน
ปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลก
แห่งความเป็นจริง 
   2) สภาพจริง (Authenticity) การใช้วิธีการ เครื่องมือ และวัสดุท่ีจ าเป็นใน
สถานการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของผู้เรียน และมี
ความส าคัญกับชุมชน ทฤษฎีและข้อมูลมีคุณค่าโดยทันทีเมื่อได้ใช้ สภาพแวดล้อมท่ีแท้จริงเป็นส่ิงท่ี
ต้องค านึงว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีแท้จริงมากกว่าในช้ันเรียนปกติ 
    3) บริบท (Contextuality) การเรียนรู้ปรากฏการณ์จากส่ิงท่ีเป็นระบบ ซึ่ง
มีความหมายในบริบทและฉากอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปรากฏการณ์ไม่สามารถก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ 
แต่ค้อนข้างไม่ชัดเจนและคลุมเครือเมื่อผู้เรียนได้สังเกตในบริบทท่ีกว้างขึ้นกว่าบริบทของตนเอง 
   4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Besed 
Inquiry learning) ในการเรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องต้ังค าถามของแต่ละคนด้วยตนเองและร่วมกันสร้าง
ความรู้ระหว่างกระบวยการเรียนรู้ด้วย 
   5) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เป็นกระบวนการท่ีมุ่งมั่นใน
การพัฒนาสมมติฐานและทฤษฎีท่ีใช้ในการเรียนรู้ การะงานการเรียนรู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และให้แนวทางแก่ผู้เรียนให้กลายเป็นผู้ท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ผู้เรียน
สามารถวางแผนกระบวนการเรียนรู้โดยสร้างภาระงานการเรียนรู้ของตนเองและใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
  การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) เป็น
การเรียนการสอนท่ีเน้นท่ีการบูรณาการในรูปแบบสหวิทยาการ ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง 
พงศธร มหาวิจิตร (2560: 43) และชลาธิป สมาหิโต (2562: 119-120) ได้เสนอแนะขั้นตอนการน า 
PhenoBL ไปใช้ดังนี้ 
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   1) เลือกปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ (Select an Interesting Phenomenon) 
โดยปรากฎการณ์ท่ีเลือกมานั้นควรสอดคล้องกับประสบการณ์และระดับช้ันของผู้เรียน มีความ
น่าสนใจท้ังต่อตัวครูและผู้เรียนโดยเน้นท่ีผู้เรียนเป็นหลัก และการเลือกปรากฏการณ์ต้องค านึงถึง
ธรรมชาติของผู้เรียนท่ีวัยแตกต่างกัน เพศต่างกัน ประสบการณ์ต่างกัน ภูมิหลังความรู้ต่าง ๆ บางครั้ง
ปรากการณ์ท่ีเลือกมาอาจจะไม่สามารถบูรณาการได้ทุกศาสตร์และควรมองปรากฎการณ์เป็นชุด 
(Think about the Phenomena as a Set) และอย่ามัวเสียเวลาไปกับการแสวงหาปรากฎการณ์ท่ี
สมบูรณ์แบบส าหรับบทเรียนแต่ละหัวข้อ 
   2) วิเคราะห์คุณค่าของบทเรียนท่ีมีอยู่ (Analyze the Utility of Your 
Existing Lessons) ครูควรพิจารณาว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม และในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นผู้เรียนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ปรากฏการณ์ได้หรือไม่ หากปรากฏการณ์มีประเด็นท่ีไม่สามารถตอบโจทย์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
บทเรียนได้ ครูควรหากิจกรรมหรือวิธีการอื่นท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระท่ีจ าเป็น เช่น การ
ใช้วีดิทัศน์ การบรรยาย การมอบหมายให้ไปอ่าน หรือใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
   3) วางล าดับกิจกรรม (Plan a Sequence of Activities) ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ หลักจากท่ีได้ปรากฏการณ์แล้ว ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการ
สังเกตปรากฎการณ์ และสนทนาอภิปรายกับนักเรียนเพื่อส ารวจแนวคิดและต้ังค าถามท่ีอยากเรียนรู้ 
กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นสอบถามแหล่งข้อมูท่ีให้ข้อมูลความรู้ได้  
   4) วางแผนการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน โดยการน าเสนอข้อมูล 
(Make a Plan for How You will Know Students have made Sense of the 
Phenomenon) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเขียนอธิบาย ออกแบบการ
น าเสนอ สรุปในรูปแบบของโปสเตอร์ น าเสนอปากเปล่า หรือแสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อ
สะท้อนว่าพวกเขามีความคิดรวบยอดและสามารถประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้ หากผู้เรียนมีความ
เข้าใจท่ีคาดเคล่ือน ครูควรจะอธิบายและขยายความรู้ให้กับผู้เรียนด้วย 
 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

 การเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) มีความ
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งอยู่บนรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่ม
เดียวกัน คือ กลุ่มทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Theory) ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเชิง
วิพากษ์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555 อรพรรณ บุตรกตัญญู, 2561: 353) นอกจากนี้พงศธร มหาวิจิตร 
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(2560: 40-41) อรพรรณ บุตรกตัญญู (2561: 355-356) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้เรียนและคุณค่าของ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ประกอบด้วย 1) การสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริงแบบองค์รวมหรือสหวิทยาการมาบูรณาการเข้ากับประเด็นเรื่อง (Theme) 2) นักเรียนก าหนด
ค าถามหรือหัวข้อท่ีจะศึกษาด้วยตนเอง เพราะวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเรียนแบบปรากฏการณ์เป็นฐาน
คือการใช้การเรียนรู้โดยใช้ค าถามเป็นฐาน (Problem-based Learning) 3) ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบัติในการศึกษาปรากฏการณ์นั้น ๆ ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และ 4) มีการสะท้อนคิดและประเมินตามสภาพจริง จากผลงานท่ีผู้เรียนได้สร้างสรรค์ขึ้น
ท่ีเป็นเชิงประจักษ์ ซึ่งท้ังหมดนั้นสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน (DACIR) ท่ีพัฒนาโดย      
ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ท่ีขั้นตอนการการเรียนการสอนมีการให้ ผู้เรียนก าหนดค าถามส าคัญ 
สมมติฐานในการศึกษา รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลาย เพื่อท่ี
ผู้เรียนจะได้สร้างองค์ความรู้ของตนเองเพื่อตอบค าถามส าคัญ สมมติฐานท่ีตนเองต้ังไว้ โดยอาจจะ
ต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ในการช่วยท าการเข้าใจหรือตอบปัญหาดังกล่าว และน าเสนอข้อ
ค้นพบของตนเองเป็นผลงานเชิงรูปธรรม 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น ากระบวนการเรียนการสอน DACIR มาใช้ในเป็นแนวทางในการน าเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอน 
DACIR แนวคิด หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอน ขั้นตอนการเรียนการ
สอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
โดย ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) อันเป็นผลมาจากสภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และพฤติกรรม
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยท่ีการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher-centered instruction) เน้นการบรรยายของครู โดยนักเรียนศึกษาข้อมูลด้วย
ตนเองจากใบความรู้และแบบเรียนประวัติศาสตร์ และท ารายการงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน, 2560: 28) ท้ังท่ีความจริงแล้วนั้นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลางยึดครองอ านาจการเรียนรู้ของผู้เรียนมาเป็นเวลานานและ
ควรหมดอ านาจไปนานแล้ว แต่ทว่าในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังครองอ านาจ
อย่างเหนียวแน่น ซึ่งมีหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากคือการเรียนการสอนทางตรง 
(Direct instruction) ท่ี มุ่ ง ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียนรู้ เนื้ อหาสาระ ข้ อมูล ข้อ เท็จจริงอย่ างรวดเร็ ว            
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(ทิศนา แขมมณี, 2557: 113) นอกจากนี้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน (2560: 28) ได้กล่าวว่า การท่ีครู
ประวัติศาสตร์มีความรู้ไม่เพียงพอในการสอน วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับวิชาท่ีสอน และไม่มีความเข้าใจ
ในทักษะหรือกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ให้ความสนใจในวิชา
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียน และไม่มีค่อยสนใจในการท าความ
เข้าใจเนื้อหาท่ีเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2558: 6) ท่ีได้กล่าวว่า 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานต้องอาศัยการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากสภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่า ครูขาดการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการออกแบบการเรียนการ
สอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังเนื้อหาท่ีจะสอนยังขาดการคัดกรองประเภทของความรู้ 
อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่งผลให้ผลการเรียนรู้ไม่ตรงและไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนด วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องเริ่มต้นให้ครูมีองค์ความรู้ท่ีดีในเนื้อหาก่อนท่ีจะ
ออกแบบการเรียนการสอน ท้ังนี้  วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 4) ได้กล่าวถึงปัญหาการสอน
ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นผลมาจากการสอนของครู ได้แก่ ครูมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยู่มากกว่าการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้การวัดผลเน้นไปท่ีการท่องจ า กระบวนการเรียนการสอนท าได้ในระดับ
การรับเพียงอย่างเดียวแทนท่ีจะน าไปสู่ความรู้ระดับสร้างสรรค์ท่ีเป็นการมุ่งเน้นดึงศักยภาพของ
นักเรียนในการวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์ ดังนั้นครูควรปรับเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดไปสู่
การเป็นมัคคุเทศก์ทางความรู้ 

ด้วยสภาพการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จึงได้ศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาหรือสภาพการณ์ข้างต้น โดยหวังท่ีพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical 
thinking skills) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จึงน ามาสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดย
เรียงล าดับการพัฒนาเป็น  1-2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ท่ี ใช้กับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาอยู่ในช่วงอายุประมาณ 14 ถึง 15 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีเหมาะตอการพัฒนาความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีมุ่ งสนใจศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้น ในอดีต               
(ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65,88 ณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน, 2560: 28-29) 
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แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ได้พัฒนาขึ้นมาจากการน าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Method) และการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดย
เรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์  ห รือ  Historical Method เป็ น วิ ธี ก าร ท่ีนั ก

ประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษา และสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้น โดยมีวิธีการท่ีเป็นล าดับขั้นตอนท่ีได้น า
หลักการวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ประเมินค่าหลักฐาน ก่อน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่ออธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ท่ีได้เกิดขึ้นในอดีต (ศศิพัชร จ าปา, 2558: 
50) ดังท่ี Louis Gottschalk อ้างถึงใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2547: 45) กล่าวคือ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เป็นขบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และวิพากษ์หลักฐานการบันทึก (records) และส่ิงท่ี
หลงเหลือมาจากอดีต (survivals of the past) โดยผ่านการคัดสรรจากนักประวัติศาสตร์และ
สร้างสรรค์ขึ้นขึ้นมาใหม่ (reconstruction of the past) จากหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีศึกษามาแล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับ วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 21) ท่ีว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ วิธีวิจัยเอกสารและ
หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีผ่านการรวบรวมมาแล้วอย่างเป็นระบบ การต้ังสมมติฐานเชิงวิทยาศาสตร์ และการ
ตีความหลักฐานด้วยภววิสัย นอกจากนี้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวในอดีต ซึ่ง ศศิพัชร จ าปา (2558: 52-53) กล่าวว่า วิธีการนี้สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นการพัฒนาการการคิด และ
กระบวนการคิดจากการมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องราวในอดีตจากข้อมูลหลักฐานและการตีความ 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทางสังคมศึกษาได้น า วิธีการทางการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 19-24) ได้อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีได้
น ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งได้มาจากการรวบรวมจาก
วิชาการหลายท่าน ไว้ดังนี้ 

 1.1 การก าหนดประเด็น/ ปัญหา/ เร่ืองที่จะศึกษา 
  นักเรียนต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร สมัยใด เพราะเหตุ

ใด กล่าวคือ จะต้องมีการต้ังสมมติฐานหลักและค าถามประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ้งการต้ังค าถามท่ี
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ดีจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบด้วยเหตุผล ในการก าหนดประเด็นปัญหานั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผู้
ศึกษาก็คือจะต้องถามและตอบปัญหาดังต่อไปนี้ 

  1) อะไร จะศึกษากิจกรรมของมนุษย์ในด้านใด อาจเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ค าถามนี้เป็นปัญหาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของพฤติกรรมมนุษย์
ในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

  2) ที่ไหน ผู้ศึกษาจะต้องระบุสถานท่ีหรือดินแดนท่ีสนใจจะศึกษาค้นคว้า 
เช่น ประเทศ จังหวัด หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีสนใจจะศึกษา ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เพื่อ
ก าหนดขอบเขตในการศึกษา 

  3) ใคร ใครเป็นบุคคลท่ีนักเรียนสนใจศึกษา โดยอาจจะเป็นชาวจีน ชาว
ไทย บรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าถามท่ีเป็นด้านชีวประวัติ 

  4) เม่ือไหร่ สมัยหรือยุคใดท่ีนักเรียนสนใจศึกษา เช่น สมัยประชาธิปไตย 
ยุคมืด ปลายคริสต์สตวรรษท่ี 20 ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

  ถ้าผู้ศึกษาสามารถระบุขอบเขตของปัญหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษาให้ชัดเจน
มากขึ้นเพียงใดก็จะเป็นการช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนท่ีสองได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น ใน
การสอนสังคมศึกษานั้น โดยท่ัวไปสามารถแบ่งการได้มาซึ่งหัวข้อหรือประเด็นการศึกษาเป็น            
2 ประเภท คือ ครูก าหนดหัวข้อหรือประเด็นให้นักเรียน หรือครูก าหนดแต่ขอบข่ายกว้าง ๆ แล้วให้
นักเรียนพิจารณาเลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจ ท้ังนี้ หัวข้อหรือประเด็นท่ีศึกษาควรอยู่ในขอบข่ายของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 อีกท้ังครูต้องพิจารณาความยากง่ายของหัวข้อหรือประเด็นท่ีจะศึกษาใหเ้หมาะกับ
นักเรียน และมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลเพียงพอต่อการค้นคว้าด้วย 

1.2 การสืบค้น รวบรวม และจัดระบบหลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ  
 หลังจากท่ีได้ก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีจะศึกษาได้แล้ว ขั้นต่อไปคือแสวงหา

ข้อมูลเพื่อท่ีจะได้ทราบถึงสถานภาพความก้าวหน้าหรือเนื้อหาในหัวข้อนั้น ๆ  การอ่านหนังสือจ านวน
มากและพิจารณาบรรณานุกรมหรืออ้างอิงในหนังสือนั้นจะช่วยสร้างเครือข่ายทางความรู้ในประเด็นท่ี
จะศึกษาได้ง่ายขึ้น นักเรียนต้องเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวจ้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลายประเภทท้ังหลักฐานช้ันต้น (Primary source) และหลักฐานช้ันรอง (Secondary 
source) ให้มากท่ีสุด 
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1.3 การวิเคราะห์ วิพากษ์ และตีความหลักฐาน 
 เป็นการตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณค่าของ

หลักฐานว่าน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
1.3.1 การวิพากษ์ภายนอก เป็นกรรมวิธีในการตรวจสอบประวัติศาสตร์

ความเป็นมาท่ีแท้จริงของข้อมูล โดยจะตรวจสอบเวลา สถานท่ี ช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียน ความมุ่งหมาย
ของผู้เขียน และจะต้องหาค าตอบว่าข้อมูลหรือหลักฐานนั้นถูกท าขึ้นเมื่อไหร่ ท่ีไหน เพราะเหตุใด และ
โดยใครกับหลักฐานอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว 

1.3.2 การวิพากษ์ภายใน  เป็นกรรมวิธีในการสืบสอบความหมาย       
ความน่าเช่ือถือได้ในเนื้อหาของข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานเกี่ยวกับผู้เขียน เวลา สถานท่ี พยายามค้นหา
ความหมายของศัพท์ท่ีผู้เขียนใช้ว่าหมายถึงอะไร ข้อความน่าเช่ือถือเพียงใด ผู้เขียนมีแรงจูงใจอะไร    
มีวิธีการด าเนินงานอ้างหลักฐานถูกต้องหรือไม่ 

ในการวิพากษ์หลักฐานท้ังการวิพากษ์ภายนอกและภายในต้องอาศัยความ
ช านาญและการฝึกฝน โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง 
แม่นย า แนวคิด ทัศนคติ ความเช่ือ การช าระในหลักฐานประเภทต่าง ๆ นั้น 
  1.4 การสังเคราะห์และผูกเร่ืองจากหลักฐาน 
   เป็นการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงในอดีตผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์และ
ตีความจากหลักฐานต่าง ๆ มาผสมผสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน 
เพื่อท่ีจะอธิบายประเด็นปัญหาหรือสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งการสังเคราะห์ท่ีดีต้องมาจากการวางโครง
เรื่องและต้ังสมมติฐานท่ีชัดเจน ความสามารถของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน 
ความสามารถในการสรุปเรื่อง และการอธิบายอย่างเท่ียงธรรม และความสามารถเชิงวรรณศิลป์ใน
การเรียบเรียงน าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกัน 
  1.5 การน าเสนอ 
   การจัดระเบียบข้อเท็จจริงแล้วน าเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้
น่าสนใจ มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นจริงมากท่ีสุด การน าเสนออาจอยู่ในรูปแบบของการเขียน
หรือการบอกเล่า ต้องอาศัยทักษะด้านภาษา ตลอดจนอ้างอิงหลักฐานอย่างเป็นระบบซึ่งจะท าให้เป็น
ผลงานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย 
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2. วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ
พิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 (The Systematic Approach of 1st -/2nd and 3rd – Order 
Document) Drake and Brown (2003) 

 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณา
เป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) โดย ณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน (2560: 31) กล่าวว่า 
วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ของครูประวัติศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์การ
สอนเพื่อปรับปรุงความรู้ด้านเนื้อหาและความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน และ
น าหลักฐานช้ันต้นมาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้ามามีประสบการณ์ในการใช้
หลักฐานทาปงระวัติศาสตร์ด้วยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ชัยรัตน์  โตศิลา (2555: 24 -28) ได้อธิบายว่ า วิ ธีการ ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 (The Systematic 
Approach of 1st -/2nd and 3rd – Order Document) นั้น Drake and Brown (2003) ได้ส ารวจ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนการสอนของครูประวัติศาสตร์ ได้ข้อค้นพบว่าครูสอน
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้หลักฐานช้ันต้นท้ังในส่วนท่ีเป็นเอกสารและรูปภาพโดยน ามาใช้ 2 
แนวทาง ได้แก่ การใช้หลักฐานช้ันต้นเพียงหลักฐานเดียว และการใช้หลักฐานช้ันต้นท่ีมีความ
หลากหลายเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ ครูส่วนหนึ่งจะใช้หลักฐานช้ันต้นเพียงหลักฐาน
เดียวในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมนักเรียนได้รับข้อมูลจาก
การน าเสนอของครูได้ในเบ้ืองต้น นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมข้อมูลหลักฐานช้ันต้นท่ีมี
ความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้พบข้อมูลท่ีครูนั้นทราบอยู่แล้วด้วยตนเอง ในแนวทางท่ี 2 นี้มี
ความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอร์และเทคนิคกระบวนการ
กลุ่ม เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งข้อมูลจะน าไปใช้ในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ใน
ช้ันเรียน โดยท่ีแนวทางท่ี 2 นั้น Joan (2001) อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 24) ได้น าเสนอ
แนวทางท่ีครูควรด าเนินการ ดังนี้ 

  1) ควรเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเหมาะสม 
  2) ควรมีความมั่นใจในการเลือกหลักฐานท่ีสามารถอ่านได้ และมีการเรียบ

เรียงอย่างเหมาะสม 
  3) ควรมีพื้นความรู้ในการช่วยนักเรียนแปลความหมายจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
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  4) ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

  5) ควรสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 เหตุผลท่ีครูควรใช้หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์นั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้บรรยายกาศการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่ืนตัว 
ครูควรใช้ค าถามเพื่อเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การตรวจสอบหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์แก่นักเรียน 
วัตถุประสงค์ของแนวทางในการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีมุมมองเชิงบวกใน
ท้ายท่ีสุดซึ่งจะเป็นการช่วยในการสืบสอบทางประวัติศาสตร์และการตีความทางประวัติศาสตร์แก่
นักเรียน 
  จากวิธีการในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นจะช่วยให้มี
การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็
ตามครูควรพิจารณาแนวทางท่ี 3 ซึ่งจะช่วยในการศึกษาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ โดยท่ีได้มี
การค้นพบจากบัณฑิต นักศึกษา และครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าวิธีการดังกล่าวนี้สามารถท าให้
ครูประสบความส าเร็จในการสอนประวัติศาสตร์ แนวทางท่ี 3 นี้คือ วิธีการในการสืบสอบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุมข้ันตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 
1 (First – Order Documents) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 2 (Second – 
Order Documents) และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 3 (Third – Order 
Documents) (Drake & Brown, 2003) 

 Drake and Brown (2003: 465-470) อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 25-26) 
ได้กล่าวว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้มีเป้าหมายในการเตรียมการ
เริ่มต้นให้กับครูประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ท้ังในด้านเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร์และสมรรถภาพในการคิดทางประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยเป็นการน าเสนอ
เกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบในการใช้หลักฐานช้ันต้น มุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ 
วิธีการเชิงระบบนี้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิบัติดีเลิศในศาสตร์ทางด้านการ
สอน วิธีการเชิงระบบนี้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิบั ติในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยจากรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนประวัติศาสตร์ เนื้อหา
เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวั ติศาสตร์ ประสบการณ์ ในห้องเรียนของครูประวัติศาสตร์ 
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ประสบการณ์ของครูท่ีเกษียณอายุราชการ นักเรียนท่ีจบสาขาประวัติศาสตร์และประสบการณ์ใน
ห้องเรียนของครูประวัติศาสตร์ 

 วิธีการดังกล่าวนี้ออกแบบครอบคลุมล าดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 1 (First – Order Documents) การพิจารณาหลักฐานทาง
ประวั ติศาสตร์ล าดับ ท่ี  2 (Second – Order Documents) และการพิ จารณาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 3 (Third – Order Documents) วิธีการดังกล่าวจัดเป็นแนวทางเชิงระบบ
ส าหรับครูเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ท้ังนี้ได้มีครูและนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนได้น าวิธีการเชิงระบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอนและท าให้ได้
ข้อค้นพบว่า วิธีการดังกล่าวช่วยสร้างให้นักเรียนได้เกิดความระมัดระวังในการใช้หลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้โดยหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากหนังสือและ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ท่ีใกล้เคียงกับนักประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์
อื่น ๆ อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้นักวิชาการทางประวัติศาสตร์มีความเช่ือว่าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ และสามารถท่ีจะพัฒนา
ความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน 

 ค าศัพท์ท่ีใช้เป็นขอบเขตของวิธีการนี้ใช้ค าว่าล าดับ (Order) ซึ่งผู้พัฒนาวิธีการ
ดังกล่าว ตระหนักว่าค าดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนส าหรับครูในการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียน ทว่าวิธีการดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม การตัดสินใจน าวิธีการดังกล่าวไปใช้นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ในเนื้อหาและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของครู 

 Drake and Brown (2003: 467-468) อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 27-28) 
ได้น าเสนอล าดับขั้นตอนของวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับ
การพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ไว้ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 1) การพิ จารณาหลักฐานทางประวั ติศาสตร์ล า ดับที่  1 (Frist – Order 
documents) ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 
ช้ิน โดยท่ีครูจะเป็นผู้พิจารณาถึงความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวซึ่งต้องเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีขาดไม่ได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ครูจะใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์กังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้น าใน
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การอภิปรายดังกล่าว โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นอิสระซึ่งครูจะเป็นผู้ใช้ค าถามปลายเปิดและปลาย
ปิดแก่นักเรียน ท้ังนี้ครูและนักเรียนจะต้องไม่มีอคติในการใช้หลักฐานดังกล่าว 

 2) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่  2 (Second – Order 
documents) เป็นการใช้หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์จ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการ
สนับสนุนหรือท้าทายหลักฐานในล าดับท่ี 1 โดยครูควรใช้หลักฐานประมาณ 3 – 5 ช้ิน โดยท่ีอาจจะ
เป็นหลักฐานเอกสาร ภาพ หรือส่ิงประดิษฐ์ ในการด าเนินการในล าดับนี้มีเป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่ 
เพื่อสนับสนุนแนวคิดท่ีเป็นข้อค้นพบจากการศึกษาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในล าดับท่ี 1 
และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดท่ีค้นพบจากการศึกษาหลักฐานช้ันต้นทาปงระวัติ
ศาสตร์ในล าดับท่ี 1 เพราะฉะนั้นล าดับท่ี 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับล าดับท่ี 1 ท้ังนี้เป้าหมายดังกล่าวมี
เพื่อให้นักเรียนได้อภิปรายอันจะน าไปสู่ความแตกต่างทางความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตท่ีพวกเขาได้
พิจารณาจากวิธีการในล าดับท่ี 2 ท่ีเป็นการสนับสนุนหรือท้าทายข้อค้นพบจากล าดับท่ี 1 

 3) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับที่  3 (Third – Order 
documents) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนเป็นผู้จัดหาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง โดยครู
จะเป็นผู้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลของหลักฐานช้ันต้นท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหัวข้อ/ประเด็น หรือ
แนวคิดในการอภิปรายในช้ันเรียนท่ีนักเรียนจะต้องไปค้นคว้าและจัดหา อาทิ ภาพถ่าย จดหมาย 
บทความในหนังสือพิมพ์ เรื่องเล่าจากบุคคล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการ
ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะฉะนั้นล าดับท่ี 3 จะเป็นการใช้
หลักฐานช้ันต้นท่ีนักเรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส าคัญ ท้ังนี้การค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของหลัก
เรียนในล าดับท่ี 3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานท่ีผู้สอนได้จัดเตรียมให้ในล าดับท่ี 1 

 จากข้อมูลข้างต้น  สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  (DACIR) ท่ี           
ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ได้พัฒนาขึ้นมานั้น พัฒนามาจากการปรับและประยุกต์แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ 2 แนวทาง คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ และแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ตามวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ
พิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003)  
  3. หลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DADIR) 
   ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 130-131) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้ โดยใช้วิธีการทาง
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ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน ท้ังนี้ยังประกอบด้วยหลักการ
ของกระบวนการเรียนการสอนนี้ ด้วยกันท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้ 
   1) ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกต้ังสมมติฐานไว้
เป็นกรอบความคิดเพื่อเช่ือมโยงค าถามท่ีผู้เรียนต้องการหาค าตอบกับวิธีการค้นคว้าข้อมูลมาตอบ
ค าตอบนั้นได้ตรงตามประเด็นท่ีต้ังไว้ 
   2) การจัดเตรียมหลักฐานทางประวั ติศาสตร์ของครู เพื่ อน ามาใช้ใน
การศึกษาและอภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอน
และส่งเสริมทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน 
   3) การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นการส่งเสริให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางมากขึ้น 
   4) การให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน
ประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   5) การให้ ผู้ เรียนเป็น ผู้ลงมือปฏิบั ติ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงข้อความรู้ได้อย่างถู กต้อง 
สมเหตุสมผล จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 171-182) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) ท่ีได้พัฒนานั้นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on 
the issue of the Study: D) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ี
จะน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ การต้ังสมมติฐาน การก าหนดกรอบเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางใน
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การศึกษาและการศึกษาเนื้อหาสาระเพื่อน าไปสู่การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนต้องศึกษา 
ต้นคว้าและตรวจสอบต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

   1) ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีท าให้ผู้เรียน
เกิดความสงสัย โดยผู้สอนมีบทบาท ในการยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับ
ประเด็นท่ีต้องการศึกษาหลาย ๆ ตัวอย่างเพื่ อเป็นพื้นฐานในการก าหนดค าถามส าคัญและ
ต้ังสมมติฐาน และผู้เรียนมีบทบาทในการสังเหตความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน 

   2) ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกตั้งค าถามจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ี
ผู้สอนได้ยกตัวอย่าง ผู้สอนมีบทบทในการอธิบายประกอบการยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนสังเกตข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การตั้งค าถามส าคัญ บทบาทของผู้เรียนคือการตอบค าถาม 

   3) ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนต้ังสมมติฐานเพื่อตอบค าถาม
ส าคัญท่ีผู้เรียนก าหนดขึ้น อันเป็นการน าไปสู่การกก าหนดกรอบแนวทางท่ีผู้เรียนต้องศึกษา ค้นคว้า
และตรวจสอบต่อไป ผู้สอนมีบทบาทในการใช้ค าถามน าเพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัยในประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีต้องการศึกษาแล้วน าไปสู่การต้ังสมมติฐาน และใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนก าหนดกรอบ
แนวทางการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีต้องศึกษาตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยผู้เรียนมีบทบาท
ในการตั้งค าถามส าคัญ ต้ังสมมติฐาน และระบุประเด็นท่ีต้องศึกษาจากสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

   4) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ี
เป็นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีต้องศึกษาจากเอกสารหรือหนังสือท่ีผู้สอน
แนะน า โดยผู้สอนมีบทบาทในการเตรียมเอกสารท่ีเป็นพื้นฐานของเนื้อหาท่ีผู้เรียนต้องศึกษาก่อนท่ีจะ
ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไป บทบาทของผู้เรียนคือการศึกษาเอกสารท่ีได้รับมอบหมาย 
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษา 

ขั้นที่  2 ขั้น วิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential 
Primary Evidence: A) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ 
จ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1) ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐาน ช้ันต้นทางประวั ติศาสตร์ ท่ีส าคัญซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา จ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษา ผู้สอนมี
บทบาทในการจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ จ านวน 1 ช้ินท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ท่ีต้องการศึกษา และการออกแบบค าถามเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ผู้เรียนมีบาทบาท
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ในการศึกษาและท าความเข้าใจหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีผู้สอนได้จัดเตรียมมาให้ในประเด็น
เกี่ยวกับผู้เขียน แหล่งท่ีมา ช่ือเรื่อง วันท่ี ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ของเอกสาร 
และซักถามในประเด็นท่ีสงสัย 

  2) ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งท่ีมา ช่ือเรื่อง วันท่ี ชนิดเอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร และวัตถุประสงค์
ของผู้เขียน และอคติของผู้เขียน ผู้สอนมีบทบาทในการต้ังข้อสังเหตให้ผู้เรียนร่วมกันคิดเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของตน และตรวจสอบความถูกต้องจากการตอบค าถามของผู้เรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้เรียนมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องจากการวิเคราะห์หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ใน
ประเด็นต่าง ๆ น าเสนอผลการวิเคราะห์หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ผู้สอนก าหนด และให้ เหตุผลประกอบการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาจ านวน 2 - 3 ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การ
เปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1) ผู้สอน จัดเตรียมหลักฐาน ช้ัน ต้นและหรือห ลักฐาน ช้ันรองทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาจ านวน 2 – 3 ช้ินท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน
และเนื้อหาท่ีแตกต่างจากหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อให้ ผู้เรียนศึกษา ผู้สอนมีบทบาทในการ
จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับสมมติฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตามท่ีผู้เรรียนได้ต้ังไว้จ านวน 2 – 3 ช้ิน ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ตามท่ีผู้สอนน าเสนอ 

  2) ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ิน
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งท่ีมา ช่ือเรื่อง วันท่ี ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร 
วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนท่ีสัมพันธ์กับประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์ ผู้สอนมีบาทบาทใน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์และคีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้เรียนมีบทบาทในการบันทึกข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ 
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  3) ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อมูลของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินตาม
ประเด็นท่ีได้วิเคราะห์และตีความกับหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 ผู้สอนมีบทบาทท่ีช้ีให้ผู้เรียนสังเกต
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละหลักฐาน และใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อค้นพบจากหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อค้นพบ
ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 โดยผู้เรียนมีบทบาทในการเปรียบเทียบข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์กับข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 และซักถามในประเด็นท่ี
สงสัย 

   4) ผู้เรียนน าเสนอผลการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงท่ีได้จากข้อค้นพบใน
ขั้นตอนนี้กับข้อค้นพบท่ีได้จากหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ผู้สอนมีบทบาทท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และผู้เรียนมีบทบาท
ในการให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบท่ีได้ในขั้นตอนนี้กับข้ันตอนท่ี 
2  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction 
with the Historical Evidence: I) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหรือจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นหรือช้ัน
รองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นท่ี 2 โดยน ามาวิเคราะห์
และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีได้จากข้อค้นพบใน
ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1) ผู้ เรียน ค้นคว้ าและ จัด เตรียมห ลักฐาน ช้ัน ต้ นหรือ ช้ัน รองทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ผู้สอนมีบทบาทในการ
อธิบายถึงแนวทางในการค้นคว้าหลักฐานช้ันตอนและช้ันรองทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้กับผู้เรียน และมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สมมติฐานทางประวัติศาสตร์ตามท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทในการพิจารณาและท าความ
เข้าใจการอธิบายของผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางในการค้นคว้าหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซักถามในประเด็นท่ีสงสัย และสืบค้นหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ตามท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ 

  2) ผู้เรียนน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีได้ค้นคว้าและจัดเตรียมด้วย
ตนเองมาวิเคราะห์และตีความในประเด็นท่ีเกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งท่ีมา ช่ือเรื่อง วันท่ี ชนิดของ
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เอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนท่ีสัมพันธ์กับประเด็น/บริบททาง
ประวัติศาสตร์ ผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นและหรือ
ทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนได้สืบค้นมา ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีตนได้สืบค้นมา 

  3) ผู้เรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีได้กับข้อค้นพบ
ในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 เพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง
โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ผู้สอนมีบทบาทใน
การต้ังค าถามเพื่อให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับขั้นตอนท่ี 2 และ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงแนวคิด
ประกอบการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเขียนเรียบเรียงข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง
โดยเรียบเรียงข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก อภิปรายร่วมกับ
ผู้เรียนเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อค้นพบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และ
สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ท้ังนี้ผู้เรียนมีบทบาท
ในการเช่ือมโยงข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์กับข้อ
ค้นพบท่ีได้จากช้ันตอนท่ี 2 และ 3 แสดงแนวคิดและยกตัวอย่างประกอบการเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของข้อค้นท่ีได้จาการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนต่าง ๆ วางแผน
หาแนวทางในการเรียบเรียงข้อค้นพบ เขียนเรียบเรียงข้อค้นพบท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงโดยเรียบ
เรียงท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนกับแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อค้นพบท่ีได้ การให้เหตุผล ความต่อเนื่องและการอ้างอิงข้อเท็จจริงจากการเรียบเรียง 
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐาน
อย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิด
สนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1) ผู้เรียนออกแบบแนวทางการน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษา เพื่อตอบ
สมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอท้ังข้อมู ลท่ีเป็น
แนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ในลักษณะของแผนผังความคิดหรือเส้นเวลา 
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ผู้สอนมีบทบาทในการสนับสนุนและให้ค าแนะน าแนวทางการออกแบบการน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
และสังเกตแนวทางการออกแบบแนวทางการน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา ซึ่งผู้เรียนมีบาทบาทในการ
วางแผนหาวิธีการในการเสนอข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีจะน าเสนอ และออกแบบ
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนผังกราฟฟิคหรือเส้นเวลา 
    2) ผู้เรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา โดยผู้สอนมีบาทบาทในการ
สังเกตแนวทางการให้เหตุผล ความต่อเนื่องและการอ้างอิงข้อเท็จจริงจากการน าเสนอของผู้เรียน และ
ตรวจสอบข้อค้นพบจากการน าเสนอของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีบทบาทในการน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา
อย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป้นแนวคิด
สนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก และแสงความคิดเห็นต่อข้อมูลท่ีผู้เรียนกลุ่มอื่นเสนอ 
    3) ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปท่ีเกี่ยวกับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีได้ศึกษา ผู้มีมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
ข้อสรุปท่ีเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีได้ศึกษา และผู้เรียนมีบทบาทในการสรุปสาระส าคัญ
เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
    4) ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์การเรียนรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน โดยผู้สอนมีบทบาทในการใช้ค าถามกระตุ้น
ผู้เรียนให้วิเคราะห์การเรียนรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนของกระบวนการเรียน
การสอน และผู้เรียนมีบทบาทในการวิเคราะห์การเรียนรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ดังนี้ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้ 
   ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา (2548: ง) ได้ศึกษาการน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องส่ิงแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในช่วงช้ันท่ี 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องส่ิงแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ 
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ในกลุ่มสาระการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3) โดยใช้แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา จากผู้เช่ียวชาญด้าน
ส่ิงแวดล้อมเมือง จ านวน 5 ท่าน และน าไปตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโดยการน าไปให้ครูสังคมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จ านวน 3 ท่าน น าไปใช้ในการทดลองสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 ระดับช้ันละ 1 ห้องเรียน โดยมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
กิจกรรมคือแบบบันทึกหลังสอน และแบบบันทึกการประเมินตามสภาพจริง โดยผลการวิจัยได้ข้อสรุป 
คือ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องส่ิงแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ จ านวน 3 ชุดท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองสอนในห้องเรียน ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 ระดับช้ันเรียนละ 7 คาบ (50 นาที ต่อคาบเรียน) 
   สุทธิพร แท่นทอง (2555: ง) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโลกศึกษาส าหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบเป็นสาระเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการ
เรียนรู้รายหน่วย โดยใช้ประเด็นเป็นฐาน ในการจัดการเรียนรู้โลกศึกษาแบบบูรณาการ ฯ และ     
แบบเป็นสาระเพิ่มเติม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีสุ่มเลือกแบบก้อนหิมะ จ านวน 9 ท่าน          
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นให้ครูสังคมศึกษา จ านวน 20 ท่านประเมินความเหมาะสม พร้อมท้ังให้
ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ท่านเลือกแผนการการจัดการเรียนรู้โลกศึกษาแบบบูรณา
การ ฯ และแบบเป็นสาระเพิ่มเติม รวมจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอน 
ผลการวิ จัย  คือ ได้แนวทางการจัดการ เรียนการสอนโลก ศึกษา ส าหรับครู สั งคม ศึกษา               
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาแบบบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมจ านวน 26 
หน่วยการเรียนรู้ และ 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาเป็นสาระเพิ่มเติม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมจ านวน 12 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนท้ังสองชุดได้รับการประเมินความเหมาะสมเรื่องหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โลกศึกษาโดยใช้
ประเด็นเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย และข้อแนะน าในการน าไปใช้ส าหรับครูสังคมศึกษา 
พบว่ามีความเหมาะสมมาก และผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โลกศึกษาท้ังแบบบูรณาการ ฯ 
และแบบเป็นสาระเพิ่มเติมพบว่านักเรียนมัธยมศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลก
ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ มดัีงนี้ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อาศยา สุริยะฉาย (2543: ฆ-ง) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสุตรวิชาเลือกเสรี  
ส 0214 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการศึกษาเป็นการศึกษา
เอกสารและส ารวจข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตร โดยสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมา
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ผลการพัฒนาหลักสูตรพบว่า โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
ลักษณะรายวิชา หลักการ ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ โครงสร้างขอบข่ายเนื้อหา แนวการจัดการ
เรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน     
7 แผน และเอกสารประกอบการเรียนการสอน เมื่อน าหลักสูตรไปประเมินคุณภาพพบว่า โครงร่าง
หลักสูตรมีความเหมาะสมและใช้ได้ จากนั้นผู้วิจัยได้น าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 40 คน ใช้เวลาทดลองจ านวน 32 คาบ ผลการประเมิน
หลักสูตร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่มทดลองทุกคนสอบผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ า และจากการประเมินผลงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน
ได้ เขียนพรรณนาเกี่ยวกับ ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันได้ จัดป้ายนิเทศสรุป ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันในรอบ
สัปดาห์และเข้าร่วมจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียนได้ 
   พัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์ (2528: ง) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการสอนข่าวและ
เหตุการณ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบ
ระบบการสอนข่าวและเหตุการณ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 2) เปรียบเทียบผล
ความคิดรวบยอดด้านความมีวิจารณญาณและความสนใจต่อข่าวและเหตุการณ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างท่ีครูสอนตามแผนการสอนปกติของกระทรวงศึกษาธิการกับนักเรียนท่ีครู
สอนด้วยระบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ทดลองโดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  37 คน       
โดยผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนด้วยผู้วิจัยเองท้ังสองกลุ่ม จ านวน 5 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา           
4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดรวบยอดด้านความมีวิจารณญาณและความสนใจต่อข่าว
และเหตุการณ์ของนักเรียนท่ีครูสอนตามแผนการสอนปกติกับนักเรียนท่ีครูสอนด้วยแผนการสอนท่ี
พัฒนาจากระบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ      
2) นักเรียนท่ีครูสอนด้วยระบบการสอนข่าวและเหตุการณ์ท่ีพัฒนาขึ้นกับนักเรียนท่ีครูสอนตาม
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แผนการสอนปกติมีการเรียนรู้โดยค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนสอนและหลังสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสิถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน 
  งานวิจัยต่างประเทศ 
   Meredith (2015: 1 -2) ได้ ศึกษาในประเด็น  เห ตุการณ์ปั จ จุบัน ใน
ห้องเรียน : การรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการใช้ข่าวในการจัดการเรียนการสอน       
ได้ศึกษาในเชิงคุณภาพผ่านการทบทวนวรณณกรรมและสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์
ครูผู้สอนในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีหลากหลาย อาทิ การเข้าไป
ร่วมในช้ันเรียน การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การโทรศัพท์ หรือการใช้ Skype กับผู้ให้สัมภาษณ์      
1 คน ซึ่งงานวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูล 4 คน ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการได้มาของกลุ่มตัวอย่างท่ี
สัมภาษณ์ได้มาจากการท่ีผู้วิจัยได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้ตอบแบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่าง ๆ        
ในเมือง จากนั้นให้ครูผู้สอนสมัครท่ีจะร่วมตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยถือว่ากลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
สุ่ม แล้วผู้วิจัยใช้การสุ่มเพื่อหาตัวแทนของครูของระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับช้ันละ 2 คน รวม 4 คน โดยผลการวิจัยพบว่า มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เหตุการณ์ปัจจุบันอยู่น้อยมาก แต่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า ครูมีการการน าข่าวหรือประเด็นในปัจจุบัน
เข้ามาใช้ในห้องเรียน สามารถช่วยสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน และช่วยให้นักเรียน
เช่ือมต่อความรู้ภายในห้องเรียนกับชีวิตจริงได้ รวมไปถึงการสร้างการอภิปรายท่ีมีความหมายกับ
ผู้เรียน 
   Moore (2015: 2) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรักษาความเป็นปัจจุบัน : 
การศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียในฐานะเครื่องมือตรวจสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
อย่างมีวิจารณญาณในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ท าการทดลองโดยใช้กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียน เกรด 12 จ านวน 60 คน โดยใช้การทดสอบโดยข้อสอบแบบอัตนัยในการเขียนย่อความ สรุป
ความจากกรณีศึกษาท่ีก าหนดให้จากนั้นคัดเลือกนักเรียนเพื่อมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เหตุการณ์ปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า การใช้เหตุการณ์ปัจจุบันสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ความรู้ทางการเมืองของนักเรียนได้ แต่ต้องใช้อย่างมีความหมายโดยวิธีหนึ่งท่ีค้นพบคือการให้นักเรียน
วิเคราะห์ตรวจสอบเหตุการณ์ปัจจุบันโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย หรือส่ืออิเล็กทรอนิคในการค้นหาข้อมูล โดย
เน้นให้ผู้เรียนส่ือความหมายจากแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน จากนั้นตอบค าถามส าคัญท่ี
ก าหนดร่วมกัน อภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 
   McAnespie (2016: xiii-xiv) ได้ท าการศึกษาถึงการน าเหตุการณ์ปัจจุบัน
ไปในการพัฒนาทักษะการต้ังปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยพบว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นความ
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ยุติธรรมทางสังคมเป็นส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ผู้วิจัยได้ใช้กรณีศึกษาให้ผู้เรียน 
โดยครูได้พัฒนาชุดค าถามส าคัญในการให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์หาค าตอบ ผ่านการพูดคุยของผู้เรียน
ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความยุติธรรมในสังคม หลังจากนั้นให้นักเรียนได้ค้นหาหัวข้อท่ีน่าสนใจและ
ใช้วิธีการเดียวกัน พบว่านักเรียนให้ความส าคัญในด้านความรู้ สึกของผู้คนในข่ าวท่ีตนเลือก        
สรุปว่าบทบาทของครูมีส่วนในการพัฒนาความสามัคคีระหว่างนักเรียนและความห่วงใยท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้อื่น และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีดีมีแรงจูงใจซึ่งครูและนักเรียนได้แบ่งปันการเรียนรู้ท่ี
มีความหมาย  
   Deveci (2007: 446) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับมุมมองของครู ต่อการศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบันในรายวิชาสังคมศึกษา โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูสังคมศึกษาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและต้นปลาย จ านวน 20 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา โดยผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าครูสังคมศึกษาเห็น
ความส าคัญของการใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา          
ผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ นอกจากนี้ครู สังคมศึกษายังใช้วิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ระหว่างการสอนเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น การตอบค าถาม การสืบสวน การอภิปราย 
และการแสดงบทบาทสมมุติ จากผลการวิจัยพบว่าครูประสบปัญหาในการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันโดย
เป็นเหตุการณ์ท่ีห่างไกลตัวผู้เรียนท าให้ผู้เรียนจ านวนมากไม่ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ พบว่ามีการ
น าไปใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยในประเทศดังนี้ 
  ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: ง) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 2) ศึกษาคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจากทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ โดย
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างขึ้นมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน 
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ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการเรียนการเรียนการสอนโดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นท่ี 4             
ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ  ขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 2) คุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากผลของการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ 
มีดังนี้ 2.1) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติท่ีระดับ .05 2.2) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
หลังเรียนของนักเรียนกล่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
2.3) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการไปในทางท่ีดี นักเรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ ต้ังสมมติฐาน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเส้นเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศิลป์ แปลนนาค (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณและ
ความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 
2) ศึกษาความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4         
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนแดคีร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการท าลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่   
1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 2) แบบวัดทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ทีฆกุล ค างาม (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยการใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีมีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของ



 58 
 

 

นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการ
สอน DACIR ท่ีมี ต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวั ติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปี ท่ี  5              
2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ 3) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโน
ทัศน์ทางการประวัติศาสตร์ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 กลุ่มทดลองจ านวน 28 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 25 คน โดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
และแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5    
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR       
มีความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียน
การสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่า
กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปกติอย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 ณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน (2560: ง) ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์    
2) เปรียบเทียบการเข้าถึงความรู้สึกทาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 3) ศึกษาเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 36 คนโดยมีเครื่องมือท่ีมือท่ีใช้ใน
การทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จ านวน 3 
หน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทาง
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ประวัติศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) การเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี 2) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียน   
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และ 4) เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วิจัยน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นแนวคิดหลัก
ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ดังนี้ 

 Drake and Brown (2003) ไ ด้ น า เสน อ วิ ธี ก าร ใน การ ศึกษ าห ลักฐาน ทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ท่ีมีลักษณะไปท่ีการให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
วิธีการครอบคุลมล าดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 1 
(First – Order document) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 2 (Second – Order 
document) และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 3 (Third – Order document) 
โดยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการเชิงระบบของครูท่ีมีส่วนส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างระมัดระวังในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์ปัจจุบัน และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์ (DACIR) สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับข่าวหรือสารสนเทศ โดยครูจัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นในการเกิดการพู ดคุย อภิปราย 
วิพากษ์ประเด็นหรือปรากฏการณ์ในช้ันเรียนบนพื้นท่ีเสรีท่ีเปิดโอกาสให้สนทนาภายใต้บรรยากาศท่ี
ปลอดภัยซึ่งสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจจะท าให้นักเรียนสามารถ
แบ่งปันความรู้ท่ีมีความหมาย นอกจากนี้การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นสามารถช่วยให้
นักเรียนสร้างความผูกพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมต่อความรู้ในห้องเรียนกับ
ชีวิตจริง และพัฒนาความรู้ทางการเมืองให้เกิดกับนักเรียนได้อีกด้วย หากมีการน ากระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ 
การอ่านอย่างมีวิจารญาณ การเรียนรู้มโนทัศน์ประวัติศาสตร์ การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
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และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
วิเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์และการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางใน
การเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ในการ
น าไปสู่การสร้างข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) น าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  3) ศึกษาประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และ 4) ปรับปรุงกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลา โดยใช้รูปแบบการด าเนินการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development : R&D) ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ตาม
แผนภาพดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันระดับมัธยมศึกษาตอน

ป ลายตามแ น วคิ ดป รากฏการณ์ เป็ น ฐ าน  (Phenomenon-based Learning) โดย ใช้

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (R1, D1) 

 การวิจัย (R1) : มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอเนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนรู้เหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิดปรากฏการณ์ เป็นฐาน 
(Phenomenon-based Learning) ในการศึกษาประเด็นโดยผู้วิจัยเลือกปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ 
(Select an Interesting Phenomenon) เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิ จัยส ารวจและเลือกปรากฏการณ์ ท่ี
สอดคล้องกับประสบการณ์ ภูมิหลัง ระดับช้ันและธรรมชาติของผู้เรียนและเป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและอยู่ในความสนใจของครูและนักเรียน (ชลาธิป สมาหิโต, 
2562: 119-120 และพงศธร มหาวิจิตร, 2560: 43) 

การก าหนดกรอบเนื้อหาส าหรับใช้เรียนรู้เหตุโลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็น
ฐาน (Phenomenon-based Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
แนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) และกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) 

 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) และกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) 

 1.2 ศึกษาแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบัน จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.3 ศึกษาแนวคิดแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
      2. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและก าหนดกรอบเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบัน 

2.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาค าอธิบายรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์

โลกในยุคปัจจุบันในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก 

ค าอธิบายรายวิชาท่ีสร้างขึ้นไม่เกิน 3 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561)  และมีการจัดหน่วยการ

เรียนรู้ตามลักษณะของประเด็นเรื่อง (Theme) เนื่องจากการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบดังกล่าวท าให้

นักเรียนได้ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นเรื่องซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์

เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับ
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ชีวิตจริงและส่งเสริมทักษะท่ีส าคัญให้แก่นักเรียน อันจะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับตนเอง 

(meaningful) นอกจากนี้พบว่า การจัดหน่วยการเรียนรู้แบบประเด็นเรื่องนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด

มโนทัศน์ท่ีส าคัญและข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) ในเรื่องนั้น ๆ ในลักษณะของการเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ (Horton & Barnett, 2008 และพงศธร มหาวิจิตร, 2560: 42) 

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการเลือกปรากฏการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการในรูปแบบ
สหวิทยาการเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ชลาธิป สมาหิโต (2562: 119-120) และพงศธร มหา
วิจิตร (2560: 43) ได้เสนอแนะแนวทางในการเลือกเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ดังนี้ 1) เลือกปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ 
(Select an Interesting Phenomenon) โด ย ป ร าก ฏ ก ารณ์ ท่ี เลื อ ก มี ค ว าม สอ ดค ล้ อ งกั บ
ประสบการณ์และระดับช้ันของผู้เรียน ท้ังต่อตัวครูและผู้เรียนโดยเน้นท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ และ          
2) การเลือกปรากฏการณ์ต้องค านึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน น ามาเป็นเกณฑ์ในการศึกษาโดยอาศัย
การวิเคราะห์ความถี่ ในประเด็นท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
(Phenomenon-Based Learning) จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกท่ี
เป็นค าอธิบายรายวิชาซึ่งพัฒนาขึ้นในรายวิชาเพิ่มเติมและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ราชการในระดับเขตการศึกษา ซึ่งจากการส ารวจตามเกณฑ์ข้างต้นท าให้ได้ค าอธิบายรายวิชาจาก
แหล่งข้อมูล 6 แหล่ง ดังนี้ 

1) โรงเรียน St. Clairsville High School รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ปรากฏ
ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเรื่อง (Theme) 
(Jeffries, 2017)  ดังนี้ 
   1.1) ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและข้อโต้เถียงเกี่ยวกับการเมือง 
   1.2) นโยบายและอนาคตเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลก 
   1.3) ปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 
  2) เขตการศึกษา Matanuska-Susitna Borough School District ในรัฐอลาสกา 
สหรัฐอเมริกา ได้ปรากฏค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเด็นเรื่อง (Theme) (Bishop, 2017) ดังนี้ 
   2.1) ปัญหาผู้ล้ีภัย 
   2.2) สิทธิเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน 
   2.3) นโยบายการเมืองเกี่ยวกับโลกและประเทศ 
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   2.4) แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและงบประมาณ 
  3) เข ต ก า ร ศึ ก ษ า  Urbandale Community School District รั ฐ ไ อ โ อ ว า 
สหรัฐอเมริกา ได้ปรากฏอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเด็นเรื่อง (Theme) (Pastiak, 2017) ดังนี้ 
   3.1) ความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
   3.2) อิทธิพลของขั้วการเมืองของโลกท่ีมีผลต่อมนุษยชาติ 
   3.3) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม: ข้อดี และปัญหา 
   3.4) เหตุการณ์ในท้องถิ่นที่เกิดจากกระแสพลวัตของโลก 
  4) โรงเรียน Cambridge High School ในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ได้ปรากฏ
ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเรื่อง (Theme) 
(Bailey, 2017) ดังนี้ 
   4.1) ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองของประเทศและโลก 
   4.2) ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศและโลก 
   4.3) ประเด็นเกี่ยวกับสังคมของประเทศและโลก 
   4.4) สิทธิมนุษยชน 
  5) โรงเรียน  ATHENS HIGH SCHOOL รั ฐโอไฮโอ สหรัฐอ เมริกา ไ ด้ปรากฏ
ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเรื่อง (Theme) 
(Thacker, 2017) ดังนี้ 
   5.1) ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสังคมและ
ประเทศในปัจจุบัน 
   5.2) การพัฒนาทักษะทางประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
   5.3) ประเด็นความขัดแย้งในอิสราเอลและประเทศเพื่อนบ้าน 
   5.4) การพัฒนาพลเมืองท่ีต่ืนตัว 
  6) โรงเรียน North Pointe Prep school รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ได้สปรากฏ
ค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นเรื่อง (Theme) 
(Hernandez, 2018) ดังนี้ 
   6.1) ประเด็นเบื้องหลังของสถานการณ์ในท้องถิ่นและโลก ท่ีเกี่ยวกับด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
   6.2) การวิจัย ค้นคว้า โต้เถียงในบริบทของการเรียนประวัติศาสตร์ 
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 ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นประเด็นเรื่อง (Theme) จากการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีปรากฏ
ในค าอธิบายรายวิชาของสถาบันการศึกษาแต่ละสถาบัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
                ประเด็นเร่ือง 
                   (Theme) 
      ผู้สร้าง 

การเมือง/
ความขัดแย้ง 

เศรษฐกิจ/
การรวมกลุ่ม 

ประชากร/
ระบบนิเวศ 

ข่าวในทอ้งถ่ิน
ที่เชื่อมโยงกับ

โลก 

Jeffries (2017) ปรากฏ ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
Bishop (2017) ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
Pastiak (2017) ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ 
Bailey (2017) ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ 

Thacker (2017) ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ 
Hernandez (2018) ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ 

ผู้วิจัย ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ ปรากฏ 
 
ผู้วิจัยจึงได้จัดประเด็นเรื่อง (Theme) โดยการอาศัยการวิเคราะห์ความถ่ีของประเด็นส าคัญท่ี

ปรากฏในค าอธิบายรายวิชาจากค าอธิบายรายวิชาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ จึงได้หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน : ความร่วมมือ
และการแข่งขัน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก 
 

2.2 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลหลัก จ านวน 2 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) องค์การสหประชาชาติ หรือ 
UNITED NATIONS (2018a) ท่ีได้ก าหนดประเด็นส าคัญของโลกท่ีเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 และ        
มีแนวโน้มด าเนินต่อไปในอนาคต และ 2) สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ท่ีได้
ก าหนดประเด็นท่ีน่าท้าทายของโลกในปี ค.ศ.2018 ซึ่งมีแนวโน้มท่ีประเทศต่าง ๆ ต้องติดตามต่อไปท่ี
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มีผลกระทบต่อสาธารณชนในพื้นท่ีต่าง ๆ (Hutt, 2018) น ามาก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
ประเด็นเรื่อง (Theme) ซึ่งรายละเอียดท่ีปรากฏในแหล่งเรียนรู้ข้างต้น มีดังนี้ 
  1. UNITED NATIONS (2018a) ไ ด้ น า เส น อ ร า ย ง า น เรื่ อ ง  Global Issues 
Overview ในปี ค.ศ. 2018 มีรายละเอียดประเด็น ดังนี้ 
   1.1 ปัญหาเด็กและความอดอยากในทวีปแอฟริกา (Africa) 
   1.2 สังคมผู้สูงอายุ (Ageing) 
   1.3 สถานการณ์การติดเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (Aids) 
   1.4 พลังงานนิวเคลียร์ (Atomic Energy) 
   1.5 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัมนาท่ียั่งยืน (Big Data for 
SDGs) 
   1.6 เด็ก (Children) 
   1.7 การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก (Climate Change) 
   1.8 การให้เอกราชและการปลดปล่อย (Decolonization) 
   1.9 ประชาธิปไตย (Democracy) 
   1.10 ความยากจนและอดอยาก (Ending Poverty) 
   1.11 การเข้าถึงอาหาร (Food) 
   1.12 ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) 
   1.13 บริการทางด้านสุขภาพ (Health) 
   1.14 สิทธิมนุษยชน (Human Right) 
   1.15 กฎหมายและความยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Law 
and Justice) 
   1.16 การย้ายถ่ินฐาน (Migration) 
   1.17 มหาสมุทรและกฎหมายทางทะเล (Oceans and the Law of the 
Sea) 
   1.18 สันติภาพและความปลอดภัย (Peace and Security) 
   1.19 ประชากร (Population) 
   1.20 ผู้ล้ีภัย (Refugees) 
   1.21 ความมั่นคงของน้ าจืดสะอาด (Fresh water sustains) 
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  2. สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ได้น าเสนอรายงานเกี่ยวกับ 
“อะ ไร คือ  10 ประ เด็น ใหญ่ ท่ี สุด ท่ี มี ความ ท้ าท าย ?”  (What are the 10  biggest global 
challenges?) (Hutt, 2018) มีรายละเอียดประเด็น ดังนี้ 
   2.1 ความมั่นคงทางอาหาร 
   2.2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   2.3 แรงงานท่ีโลกในอนาคตต้องการ 
   2.4 การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศโลก 
   2.5 สงครามทางการค้าในอนาคต 
   2.6 การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต 
   2.7 ความเท่าเทียมทางเพศ 
   2.8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าโลก 
   2.9 ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาว 
   2.10 ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
 

จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาท่ีปรากฏในแหล่งข้อมูลข้างต้นท่ีสัมพันธ์กับ
ประเด็นเรื่อง (Theme) จากสถาบันการศึกษาตามข้ันตอนท่ี 2.1 โดยอาศัยแนวคิดปรากฏการณ์เป็น
ฐาน  (Phenomenon – based Learning) ในการคัดเลือกประ เด็นตาม เกณฑ์ ในการเลือก
ปรากฏการณ์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
(ชลาธิป สมาหิโต, 2562: 119-120 พงศธร มหาวิจิตร, 2560: 43) ได้กรอบเนื้อหาดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์เนื้อหาสาระตามประเด็นเรื่อง (Theme) ท่ีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้
ตามกรอบเนื้อหา 

ประเด็นเร่ือง 
(Theme) 

ประเด็นย่อย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
การเมืองโลกร่วมสมัย : 

ความขัดแย้ง ความ
ร่วมมือ 

- กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
- ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 
- ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
- สิทธิมนุษยชน และปัญหาผู้ล้ีภัย 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ประเด็นเร่ือง 
(Theme) 

ประเด็นย่อย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
สถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบัน : 

ความร่วมมือและการ
แข่งขัน 

- ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนของประชากร 
- สงครามทางการค้า 
- การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
- การพัฒนาท่ียั่งยืน (ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
ประเด็นทางประชากร
และระบบนิเวศโลกยุค

ปัจจุบัน 

- สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
- การจัดการขยะ 
- ปัญหาภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน และพิบัติภัย 
- ปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
พลวัตและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม
โลก 

- การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การย้ายถ่ินฐาน 
- ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
- สันติภาพและความปลอดภัย 

 
3. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลก

ในยุคปัจจุบันตามประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อยท่ีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ท้ัง 4 หน่วย
การเรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย  

 3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันจ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมของการก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นลักษณะ
แบบประเมินปลายเปิด และแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (ดังปรากฏในภาคผนวก 
ข) ประกอบด้วย 

  1) ระดับ 5 หมายถึง การก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
มีเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

  2) ระดับ 4 หมายถึง การก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
มีเหมาะสมระดับมาก 
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  3) ระดับ 3 หมายถึง การก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
มีเหมาะสมระดับปานกลาง 

  4) ระดับ 2 หมายถึง การก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
มีเหมาะสมระดับน้อย 

  5) ระดับ 1 หมายถึง การก าหนดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
มีเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาท่ีใช้ศึกษาเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันโดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) เนื่องจากคุณสมบัติของ
ค่ามัธยฐานและฐานนิยมจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากค่าปกติหรือเมื่อมีข้อมูลค่าใดค่ าหนึ่ ง
เปล่ียนแปลงไป และค่าฐานนิยมเป็นค่าสถิติท่ีใช้วัดต าแหน่งส่วนกลางเพียงค่าเดียวที่ใช้ได้กับข้อมูลเชิง
คุณภาพ และใช้ได้ดีเมื่อจุดประสงค์มุ่งศึกษาส่ิงท่ีคนเห็นพ้องกันมาก (มัลลิกา บุนนาค, 2555: 48) 

 3.2 ผู้วิจัยน าแบบประเมินท่ีพัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสม (ดังรายนามท่ีปรากฏในภาคผนวก 
ก)  
      4. การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบัน โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  4.1 ผู้วิจัยน าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ น ามาเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
  4.2 ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา
ส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์ดังนี้ 
   1) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 5 
ท่าน โดยการสุ่มเลือกแบบก้อนหิมะ (snowball sampling) เริ่มต้นจาก 3 ท่านแรก จากเกณฑ์ข้อใด
หนึ่งจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    1.1) นักวิชาการท่ีมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
หรือ 
    1.2) ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นครูหรือศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะต้ังแต่ช านาญการ
พิเศษขึ้นไป 
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   โดยปรากฏผลการสุ่ม เลือก ผู้ เช่ียวชาญ แบบก้อนหิมะ (snowball 
sampling) ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 ผลการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญประเมินกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ผลการคัดเลือกรอบแรก ผลการเสนอชื่อ 
อ.มาลี โตสกุล ดร.ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ  

ผศ.ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร  รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร  

อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค  ไม่ประสงค์เสนอช่ือ 

 
  4.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 5 ท่าน แล้วน าผลการประเมิน
ความเหมาะสมโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด และผลจากแบบประเมินแบบมาตร
วัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ แล้วน าผลการประเมินมาปรับแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
 

การพัฒนา (D1) : โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุค
ปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) และ
เครื่องมือการวิจัย ให้เป็นฉบับทดลอง 
 ผู้วิ จัยได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบัน  โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งกรอบเนื้อหาการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมาจากการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบัน ฯ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งได้แผนการ
จัดการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ รายหน่วย จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบัน ฯ แผนการ
จัดการเรียนรู้รายหน่วยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) โดยผู้เช่ียวชาญ โดย
ด าเนินการดังนี้ 
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  1.1 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
และความเหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด จากนั้นผู้วิจัยน าแบบประเมินดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบคุณภาพและด าเนินการปรับแก้ตามข้อแนะน า 
  1.2 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้และความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแบบ
ประเมินดังกล่าวและด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  1.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้และความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ก่อนน าไปทดลองใช้ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80 โดย
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคือ 
   1) ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่านต้องประกอบไปด้วยนักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน และผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นครูหรือศึกษานิเทศก์ด้านสังคมศึกษา
ท่ีมีความสามารถ อย่างละ 1 ท่าน 
   2) ผู้เช่ียวชาญท่ีคัดเลือกมานั้น ต้องจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือมีวิทยฐานะ
ต้ังแต่ช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 25 ปี จากเกณฑ์การคัดเลือก
ปรากฏได้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และความเหมาะสมของ
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล เกณฑ์ในการคัดเลือก 
อ.มาลี โตสกุล - นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ศึกษานิเทศก์ด้านสังคมศึกษา 
- มีวิทยฐานะต้ังแต่ช านาญการพิเศษข้ึนไป
และมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 25 ปี 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ชื่อ – สกุล เกณฑ์ในการคัดเลือก 

ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล  - นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญการจัดการ
เรียนการสอน 
- มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ขึ้นไป  

อ.ดร.เพชรดา ขุนอ่อน - นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
- จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

อ.เสาวลักษณ์ รอดผล - นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญการจัดการ
เรียนการสอน 
- มีวิทยฐานะต้ังแต่ช านาญการพิเศษข้ึนไป
และมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 25 ปี 

อ.ดร.สรภัส น้ าสมบูรณ์ - นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญการจัดการ
เรียนการสอน 
- จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
  1.4 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน และน ากลับมาแปลผล 
รวมทั้งด าเนินการปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์ เป็นเครื่องมือฉบับทดลอง 
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 ระยะที่ 2 การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค

ปัจจุบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) (R2, D2) 

 
การวิจัย (R2) : มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยด าเนินการดังนี้ รวบรวมข้อมูล
จากการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายฉบับทดลอง จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้โดยครูสังคมศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
การใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เพื่อน าผลการทดลองใช้มาประกอบการศึกษา
ประสิทธิภาพและด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) โดยครูสังคมศึกษา 
  1.1 ผู้วิจัยน ากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ทดลองใช้ ใหค้รูสังคมศึกษาใช้
ทดลองจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ครูสังคม
ศึกษาได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 3 คน ตามเกณฑ์ดังนี้ 
  1) เป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
  จากการเลือกครูสังคมศึกษาตามเกณฑ์ข้างต้น จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) นายสุทธิพงษ์ 
โชติรมย์ ครูสังคมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ในการท าวิ จัยโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เพื่อส่งเสริมทักษะการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ส าหรับการสอนประวัติศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) นายยุทธศิลป์ แปลนนาค ครูสังคม
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ในการท าวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์  (DACIR) เพื่ อ ส่ ง เสริม ทักษะการคิดอย่ างมี วิ จารณ ญ าณ ทางป ระวั ติศ าสตร์  และ                  
3) นายณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน ครูสังคมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ จากนั้นผู้วิจัยให้ครูสังคมศึกษาท้ัง 3 คนเสนอช่ือครูท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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จ านวน 1 คนจากรายช่ือครูสังคมศึกษาจ านวน 3 คนข้างต้น ซึ่งจากการคัดเลือกปรากฏผลดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 ตารางการเสนอช่ือครูสังคมศึกษาท่ีทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ 

รายชื่อบุคคลที่เลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการเสนอชื่อ 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ นายยุทธศิลป์ แปลนนาค 

นายยุทธศิลป์ แปลนนาค นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 

นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 

 
1.2 ผู้วิจัยติดต่อครูสังคมศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเพื่อด าเนินการทดลองใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาขึ้น โดย
ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือและบันทึกภาพไปยังสถานศึกษาของครู
สังคมศึกษาท่ีทดลองใช้เครื่องมือ 
  1.3 ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมท้ังคู่มือครูซึ่งได้พัฒนาขึ้นจ านวน 4 
หน่วยการเรียนรู้ให้ครูสังคมศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกพิจารณาสุ่มเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อน าไปทดลองใช้จ านวน 1 หน่วย
การเรียนรู้ ในช้ันเรียนของครูสังคมศึกษา และบันทึกวีดิทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลก
ในยุคปัจจุบัน ฯ และใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่อไป 
  1.4 ครูสังคมศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจุบัน ฯ และประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ โดยใช้แบบบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 
  1.5 ผู้วิจัยรวบรวมผลงานนักเรียน บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน ภาระงาน 
ช้ินงานของนักเรียน รวมถึงสัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อรวบรวมผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 

2. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ ฯ เพื่อน ามาปรับปรุงแบบประเมิน ฯ  
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 2.1 ผู้วิจัยจัดท าวีดิทัศน์บันทึกการจัดการเรียนการสอนท่ีครูสังคมศึกษาได้รับการ
คัดเลือกน ากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันน าไปทดลองใช้ เพื่อน าวีดิทัศน์
ดังกล่าวจัดส่งให้ผู้เช่ียวชาญใช้ประกอบการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ 

 2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ผู้วิจัยก าหนดประเด็นท่ีใช้ในการ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ จากนั้น ผน าแบบ
ประเมินดังกล่าวให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วจึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความเหมาะสม เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงแบบประเมินให้มีความสมบูรณ์ 
   2.3 ผู้วิจัยจัดส่งแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนการจัดการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ให้กับผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน 
จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) ในการ
ค านวณ ซึ่ งแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้เป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า        
(Rating Scale) 4 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับเนื่องจาก ต้องการ
ทราบทิศทางความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีเห็นด้วยต่อความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ฯ ในระดับมากท่ีสุด มาก น้อย น้อยที่สุด มากกว่าความเห็นด้วยในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 
   ระดับท่ี 4 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ เหมาะสม/มีความเป็นไป
ได้ในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับท่ี 3 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ เหมาะสม/มีความเป็นไป
ได้ในระดับมาก 
   ระดับท่ี 2 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ เหมาะสม/มีความเป็นไป
ได้ในระดับน้อย 
   ระดับท่ี 1 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ เหมาะสม/มีความเป็นไป
ได้ในระดับน้อยที่สุด 
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   3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยสร้างประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเป็น
การสนทนากลุ่มเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมและความเป็นไปของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้น าไปให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบคุณภาพ และให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบประเด็นการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า 
1.00 
  3.2 ผู้วิจัยท าหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญในการร่วมกันสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) และมีผู้จดบันทึกการสนทนา (Note-
taker) จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป (Provider) จ านวน 2 คน ท้ังนี้ในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) มีผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยดังนี้ 
   1) กลุ่มครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คือ ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือมีวิทยฐานะต้ังแต่         
ครูเช่ียวชาญ ขึ้นไป หรือมีผลงานในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติขึ้น
ไป 
   2) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
คือ ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
   3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือ  มีวิทยฐานะต้ังแต่ 
เช่ียวชาญ ขึ้นไป หรือมีผลงานในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเป็นท่ียอมรับในระดับชาติขึ้นไป 
หรือเป็นคณาจารย์ในสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 
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ตารางที่ 7 ตารางคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญในการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
 

ชื่อ – สกุล ความสอดคล้องกับเกณฑ์ กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

1. อ.วรรษิดา พิทักษ์พิเศษ  - มีวิทยฐานะต้ังแต่ ครูเช่ียวชาญ ขึ้น
ไป  
- มีผลงานในการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาเป็น ท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
 กลุ่มครูผู้สอน 

สังคมศึกษา 2. ดร.นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์  - ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

3. ดร.ปุณณวัช ทัพธวัช  - ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

1. รศ.พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา 

2. ผศ.ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร - ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการ
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
 

3. ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ - ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการ
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

ชื่อ – สกุล ความสอดคล้องกับเกณฑ์ กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

1. อ.มาลี โตสกุล - มีวิทยฐานะต้ังแต่ เช่ียวชาญ ขึ้นไป  
- มีผลงานในการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 

2. ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
- เป็นคณาจารย์ในสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 

3. อ.ดร.สรภัส น้ าสมบูรณ์ - ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน 
- เป็นคณาจารย์ในสาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 

 
 3.4 ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้วีดิทัศน์บันทึกการจัดการ
เรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันของครูสังคมศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็นข้อกระทงค าถามเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ท่ีผู้วิจัยได้จัดส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญล่วงหน้า 1 เดือน (ดัง
ปรากฏในภาคผนวก ข) มาใช้ในการสนทนากลุ่มตามประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในวัน
จันทร์ท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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การพัฒนา (D2) : มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้ได้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุโลกในยุคปัจจุบันโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ฉบับสมบูรณ์  
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการประมวลผลการประเมินประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลการ
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ของครูสังคมศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและตวาม
เป็นไปได้ และผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ ตาม
ผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อน าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. เพื่อน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการน าเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังนี้
เพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษา
และก าหนดกรอบเนื้อหาส าหรับใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based Learning) ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา 
(Development : D1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิด
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้ผลการทดลองใช้ การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development 
: D2) การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการน าเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนท่ี 1 น าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based 
Learning) 
  ตอนท่ี 2 น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ตอนท่ี 3 น าเสนอผลการทดลองใช้และประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ตอนท่ี 4 น าเสนอผลการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1 น าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based Learning) 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาค าอธิบายรายวิชาท่ีเกี่ยวกับการสอนเหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีการจัดการ
เรียนรู้ ในลักษณะของประเด็นเรื่อง (Theme) และสร้างขึ้น ไม่ เกิน 3 ปีปฏิ ทิน (พ.ศ. 2558 -         
พ.ศ. 2561) โดยอาศัยการวิเคราะห์ความถี่ และจัดประเด็นเรื่อง (Theme) ส าหรับการเรียนรู้
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นให้ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 5 ท่าน ได้มาโดยการสุ่มเลือกแบบก้อนหิมะ (Snowball 
Sampling) พบว่า 

1. ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของแต่ละ
ประเด็นเรื่อง (Theme) โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในประเด็นเรื่อง 
(Theme) เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ผลการประเมิน      
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาสาระส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีปรากฏในหน่วยการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 

 

ประเด็นเร่ือง 
(Theme) 

ประเด็นย่อย ฐาน
นิยม 

มัธย
ฐาน 

ความถ่ี 
ร้อย
ละ 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง 

การเมืองโลกร่วม
สมัย: ความขัดแย้ง 

ความร่วมมือ 

1 . กระแสความ ต้องการมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองของพลเมือง 

5 5 4 80 มากท่ีสุด 

2. ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 4 4 4 80 มาก 

3. ความ เท่าเที ยมทาง เพศและการ
ยอมรับความหลากหลายทางเพศ 

5 5 3 60 มากท่ีสุด 

4. ผู้ล้ีภัย 5 5 5 100 มากท่ีสุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง 

สถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบัน: 

ความร่วมมือและการ
แข่งขัน 

1. สถ าน ก าร ณ์ แ ล ะ แ น ว โน้ ม ข อ ง
เศรษฐกิจโลก 

3,4 4 2 40 มาก 

2. สงครามทางการค้า 5 5 5 100 มากท่ีสุด 

3. การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 

2 2 3 60 น้อย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    
เร่ือง  

ประชากรและระบบ
นิเวศในโลกยุค

ปัจจุบัน 

1. สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากร
ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

5 5 5 100 มากท่ีสุด 

2. การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของ
โลก 

5 5 5 100 มากท่ีสุด 

3. การจัดการขยะ 5 5 5 100 มากท่ีสุด 

4 การแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรค
เอดส์ (AIDS) 

4 4 3 60 มาก 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ือง 

พลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับสังคมโลก 

1. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  (Big 
Data) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4 4 3 60 มาก 

2. การย้ายถ่ินฐาน 4 4 4 80 มาก 

3. ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
4 4 4 80 มาก 
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จากตารางท่ี 5 พบว่า เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 เรื่อง การเมืองโลกร่วมสมัย :      
ความขัดแย้ง ความร่วมมือ ประเด็น 1) กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง     
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 5) 2) ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง     
มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4, มัธยฐาน = 4) 3) ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 5) และ 4) ผู้ล้ีภัย          
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 5)  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการ
แข่งขัน ประเด็น 1) สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 3 
และ 4, มัธยฐาน = 4) 2) สงครามทางการค้า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 
5) และ3) การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร มีความเหมาะสมน้อย 
(ฐานนิยม = 2, มัธยฐาน = 2)  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันในโลกยุคปัจจุบัน 
ประเด็น 1) สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความเหมาะสมมากท่ีสุด    
(ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 5) 2) การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
(ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน = 5) 3) การจัดการขยะ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (ฐานนิยม = 5, มัธยฐาน 
= 5) และ4) การแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4, 
มัธยฐาน = 4)  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก ประเด็น 1) 
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4, 
มัธยฐาน = 4) 2) การย้ายถิ่นฐาน มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4, มัธยฐาน = 4) และ           
3) ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4, มัธยฐาน = 4) 

 
  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลก       
ในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้เช่ียวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงในด้านประเด็นเรื่อง (Theme) และเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
จาก หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน : การแข่งขันและ         
ความร่วมมือ” เป็น หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน : ความ
ร่วมมือและการแข่งขัน” โดยผู้เช่ียวชาญให้เหตุผลถึงสาเหตุท่ีควรปรับช่ือหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว 
เนื่องจาก ความมุ่งหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจควรเป็นไปเพื่อความร่วมมือเป็นประเด็นหลัก 
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ก่อนท่ีจะมีเป้าหมายเพื่อการแข่งขัน เพื่อความสมบูรณ์จึงควรให้น าค าว่า “ความร่วมมือ” มาก่อน    
ค าว่า “การแข่งขัน” ดังนั้นจึงได้หน่วยการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประเด็นเรื่อง (Theme) ดังนี้ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเมืองโลกร่วมสมัย: ความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความ
ร่วมมือและการแข่งขัน 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
   หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ  
สังคมโลก 
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ตอนที่ 2 น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์ โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับทดลอง โดยใช้กรอบเนื้อหาส าหรับเรียนรู้เหตุการณ์โลก           
ในยุคปัจจุบันท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาจากสถาบันการศึกษา            
ในต่างประเทศ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ตามแนวคิด
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based learning) ได้ประเด็นเรื่อง (Theme) จ านวน 4 
ประเด็นเรื่อง แล้วน ามาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ปรากฏรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนเรียนรู้หน่วยที่ 1 

เร่ือง การเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความขัดแย้ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน          จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากพลวัตและปฏิสัมพันธ์ของการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีมีต่อประชากร
ในภูมิภาคต่าง ๆ และตนเอง สามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 

การติดตาม วิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองท่ีเกิดขึ้น เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกจะท าให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ 
และมีแนวทางในการรับมือได้อย่างเหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีส่งผลต่อโลก
ในยุคปัจจุบัน 
   1.1 จากข้อมูลในเอกสารท่ีเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ี
ก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
   1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายพลวัตและปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นกระแส
ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ความขัดแย้งในพื้น ท่ีตะวันออกกลาง ความเท่า
เทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ และผู้ล้ีภัย ในเชิงสาเหตุและผลกระทบได้
อย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล 
   1.3 จากประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถอภิปราย
แนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความจริง และแนวโน้มของประเด็นการเมืองโลกร่วม
สมัย ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ และตีความข้อมูล/เอกสารอย่างเป็นระบบ 
   2.1 ผู้เรียนประเมินความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยได้อย่างมีเหตุผล 
   2.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารอย่างเป็น
ระบบเพื่อประเมินพลวัตและปฏิสัมพันธ์ประเด็นทางการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 
   2.3 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีก าหนด 
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบของประเด็นการเมือง
โลกร่วมสมัยของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีเหตุผล 
   2.4 จากการศึกษาเอกสารท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ 
เพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษาเหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นการเมืองโลก
ร่วมสมัยได้สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษาและส่งเสริมไปสู่การอภิปราย 
   2.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วม
สมัยโดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 
 ด้านเจตคติ 
  3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ี
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์ตามประเด็นท่ีศึกษา
ประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย 
   3.1 ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ตาม
ประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีมีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลกได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักมนุษยธรรมใน
ฐานะพลโลกในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม 
   3.3 ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยจากการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม 
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สาระการเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้ 
  1.1 กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
   1.1.1 กระแสความต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน 
   1.1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในชุมชนเสมือน (Virtual 
Community) 
  1.2 ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง 
   1.2.1 อาหรับสปริงและกรณีอิสราเอล 
   1.2.2 ขบวนการ ISIS 
  1.3 ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
   1.3.1 มโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องเพศ (ความล่ืนไหลของอัตลักษณ์ทางเพศ 
– Gender Spectrum) 
   1.3.2 การเติบโตของแนวคิดสตรีนิยม 
   1.3.3 กระแสการเรียกร้องสิทธิการสมรสของบุคคลท่ีมีเพศเดียวกัน 
  1.4 ผู้ล้ีภัย 
   1.4.1 วิกฤตการณ์ผู้ล้ีภัยชาวโรฮิงญา 
   1.4.2 วิกฤตการณ์ผู้ล้ีภัยชาวซีเรีย 
   1.4.3 วิกฤตการณ์ผู้ล้ีภัยจากปัญหาเศรษฐกิจในเวเนซุเอลา 
 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2.1 การประเมินความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีน ามาในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัย 
  2.2 การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อคาดคะเนพลวัต
และปฏิสัมพันธ์ประเด็นทางการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตนเอง 
  2.3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบของประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัยของสังคมไทยและสังคมโลก 
  2.4 การก าหนดค าถามส าคัญ เพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษา
เหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย 
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  2.5 การน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยโดย
อ้างอิงหลักฐาน/เอกสาร 
 3. ด้านเจตคติ 
  3.1 ความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดจากประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย
ท่ีมีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก 
  3.2 แนวทางการใช้ชีวิตตามหลักมนุษยธรรมในฐานะพลโลกในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย 
  3.3 ประโยชน์ของการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย
จากการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบ 
 
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 ทักษะการอภิปราย 
  1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
  1.3 ทักษะการน าเสนอ 
 2. ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
  2.2 ทักษะการตีความ 
  2.3 ทักษะการสังเคราะห์ 
  2.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3.1 ทักษะการระบุสาเหตุและผลกระทบ 
  3.2 ทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.1 ทักษะการท างานกลุ่ม 
  4.2 ทักษะการตัดสินใจ 
  4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. อยู่อย่างพอเพียง 
 5. มุ่งมุ่นในการท างาน 
ผลงาน 
 - การน าเสนอบทวิเคราะห์ข่าวประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยตามประเด็นท่ีศึกษาในรูปแบบ
วีดิทัศน์  
เกณฑ์การประเมินผลงาน 
  
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
การ
น าเสนอ 

ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ดังนี้ 
1) หัวข้อ
สัมพันธ์กับ
ประเด็น
การเมืองโลก
ร่วมสมัยท่ี
สร้างสรรค์และ
ชวนให้ติดตาม 
2) สะท้อน
ข้อเท็จจริงของ
ปรากฏการณ์
ได้ถูกต้องและ 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้
ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 3 
ใน 4 
ประเด็น 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้
ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 2 
ใน 4 
ประเด็น 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 1 
ใน 4 ประเด็น 

1.25 5 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
การ
น าเสนอ 
(ต่อ) 

ครอบคลุม
สาระส าคัญ 
3) การจัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่
ละประเด็น
สัมพันธ์กัน
อย่างเป็น
ระบบ 
4) มีการ
อ้างอิงท่ีมา
ของข้อมูลท่ีใช้
น าเสนออย่าง
ชัดเจน
ครบถ้วน 

   

  

2. การ
สะท้อน
บท
วิเคราะห์
ข่าว  

ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ดังนี้ 
1) การให้
ข้อคิดเห็นอยู่
บนฐานข้อมูล
ของการศึกษา
หลักฐาน/
เอกสาร 
2) ข้อคิดเห็น
ให้มุมมองใหม่ 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้
ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 3 
ใน 4 
ประเด็น 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้
ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 2 
ใน 4 
ประเด็น 

ผู้เรียน
สามารถ
ปฏิบัติได้ตาม
องค์ประกอบ
ของเกณฑ์ 1 
ใน 4 ประเด็น 

1.25 5 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

2. การ
สะท้อน
บท
วิเคราะห์
ข่าว (ต่ฉ 

ท่ีมีความ
เป็นไปได้ 
3) ข้อคิดเห็น
กระตุ้นให้เกิด
การติดตาม ต้ัง
ค าถามต่อ 
4) ข้อคิดเห็น
ไม่มีอคติและ
การสร้างความ
เกลียดชัง 

   

  

รวม 10 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

9 - 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 
5 - 6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ต้ังแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
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กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เร่ืองการเมืองร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ  
ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

   
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด  กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

 
 

   

   
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การสอน  ผู้ เรียน ศึกษาปรากฏ การณ์ เกี่ ย วกั บ

ประเด็นการเมื อ งโลกร่วมสมั ย  ผ่ าน
การศึกษาเอกสารหลักส าคัญท่ีก าหนดให้ 
จากนั้นผู้เรียนศึกษาหลักฐาน/เอกสาร
ช้ันต้นและหรือช้ันรอง ท่ีหลากหลายและ
จ านวนมากขึ้น ท้ังในส่วนท่ี เป็นเนื้อหา
สนับสนุนและ/หรือขัดแย้งกันเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ตามประเด็นท่ีศึกษา จากนั้น
ผู้เรียน ต้ังค าถามส าคัญ  เปรียบ เทียบ 
สืบค้นและประเมินข้อมูลในการศึกษาจาก
หลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรอง 
พร้อม ท้ังสืบเสาะหลักฐาน/เอกสาร ท่ี
สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานตามประเด็นค าถาม
โดยน าเสนอในรูปแบบผลงานรวบยอดท่ี
ก าหนด 
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ระบวนการเรียนการสอน 
(วิธีสอน/เทคนิคการสอน) 

 ขั้นตอนการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคการใช้กระดานด า 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการใช้ค าถามตาม
ระดับจุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย
ของบลูม 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็น
ศึ ก ษ า  (The Discussion on the 
Issue of the Study: D) 
    ผู้สอนน าเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสู้รบ
ในพื้นท่ีตะวันออกกลาง จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ประเด็นละ 2 
กลุ่ม โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้ 
     1. ประชาชนอยากส่งเสียง (กระแส
ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พลเมือง) 
     2. มองดู Middle East (ความขัดแย้ง
ในพื้นท่ีตะวันออกกลาง) 
     3. We are Equality (ความเท่าเทียม
ทางเพศและการยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ) 
     4. จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ (ผู้ล้ี
ภัย) 
 

 
 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสาร 
- เทคนิคการประเมินความ

 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The 
Analysis of the Essential Primary 
evidence: A) 
    ผู้สอนให้ ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ศึก ษ าห ลั ก ฐาน ห รื อ เอ ก ส าร ช้ั น ต้ น 
เกี่ยวกับประเด็นศึกษาของกลุ่มตนเอง
ตามท่ีได้จัดแบ่งในขั้นท่ี 1 ไปแล้ว และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐาน
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น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 

หรือเอกสาร ท่ีก าหนดให้ ในบริบทต่าง ๆ 
อย่ า งรอบ ด้ าน  พ ร้ อม ท้ั งบั น ทึ ก ผล
การศึกษา  
 

 
 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสาร 
- เทคนิคการประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคการใช้ผังกราฟิค 
 

 ขั้นที่  3 ขั้น เป รียบเทียบข้อมูล (The 
Comparison of Data: C) 
     ผู้สอนน าเสนอหลักฐาน/เอกสาร
ช้ันต้นและหรือช้ันรองในประเด็นการเมือง
โลกร่วมสมัยตามกลุ่มของนักเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีเพิ่มเติมมีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้ ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลจากหลักฐานดังกล่าวท่ีมีความ
สอดคล้องกับข้อสนับสนุน หรือข้อโต้แย้ง
กับห ลักฐาน/เอกสารในขั้น ท่ี  2 แล้ว
น าเสนอข้อค้นพบของตนเอง จากนั้น
ผู้สอนบอกแหล่งข้อมูลเพื่อให้ ผู้เรียนไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นท่ีกลุ่มได้
ศึกษา 
 

 
 
 
- เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล 
- เทคนิคการเลือกใช้ฐานข้อมูล 
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (Interaction with the 
Historical Evidence: I) 
   ผู้ เรียน ร่วมกันอภิ ปรายข้อมู ลจาก
หลักฐาน/เอกสาร ท่ี ไป ศึกษาค้นคว้ า
เพิ่มเติมในประเด็นท่ีกลุ่มศึกษา จากนั้น
ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับตามค าถาม
ส าคัญท่ีก าหนดร่วมกัน ในขั้นตอนท่ี 1 
เพื่อวางแผนการน าเสนอผลงานรวบยอด
เกี่ยวกับบทวิเคราะห์ข่าว 
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- วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
- เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
- เทคนิคการมใช้คอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคสถาการณ์จ าลอง 
 
 

 ขั้ น ตอนที่  5 ขั้ นน า เสนอข้ อค้นพ บ 
(Report the Finding: R) 
     ผู้เรียนน าเสนอผลงานรวบยอดใน
รูปแบบของวีดิทัศน์ ท่ีสวมบทบาทเป็น
ผู้รายงานข่าวความยาวประมาณ 10 นาที 
และสรุปความรู้ลงในใบงานท่ีก าหนด 
จากนั้นผู้สอน จากนั้นผู้เรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพือ่ก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue of the Study: 
D) (คาบเรียนท่ี 1) 
 1.1 ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และแนะน าการเรียนการสอน ความคาดหวังในหน่วยการ
เรียนรู้นี้กับผู้เรียน 
 1.2 ผู้สอนน าผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยให้ผุ้เรียนกล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองกับค าว่า 
“การเมือง” จ านวน 3 ค า จากนั้นผู้สอนสุ่มผู้เรียนจากการหยิบสลากเลขท่ีเพื่อให้ผู้เรียนตอบค าถาม 
ประมาณ 10 คน เพื่อตรวจสอบมโนทัศน์เดิมของผู้เรียนท่ีมีต่อค าว่า “การเมือง” จากนั้นให้ผู้เรียน
ร่วมอภิปรายตามแนวค าถามต่อไปนี้ 
  1) นักเรียนคิดว่าการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับใครมากท่ีสุด (แนวค าตอบ: ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  2) นักเรียนคิดว่าการเมืองเป็นน่าสนใจหรือไม่ส าหรับตัวนักเรียน เพราะเหตุใด (แนว
ค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  3) หากประชาชนทุกคนไม่ให้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลย นักเรียนคิดว่าจะ
เกิดผลดีหรือผลเสียต่อประเทศ อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ี
เป็นไปได้) 
  4) ประเทศใดประเทศหนึ่งจะก าหนดนโยบายการเมืองของประเทศตน โดยไม่ให้
ความสนใจนโยบายการเมืองประเทศอื่น ๆ เลยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
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 1.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม “เส้ียวเล็ก ๆ ท่ียิ่งใหญ่ในการเมืองโลก” โดยกิจกรรมนี้มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาต่อไปได้ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 
  1.3.1 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้ผู้เรียนไปนั่ง
เป็นกลุ่มโดยจัดโต๊ะเข้าหากัน 
  1.3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ตามประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยจ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ประเด็น ประชาชนอยากส่งเสียง (กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง) 
มองดู Middle East (ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง) จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ (ผู้ล้ีภัย) 
และWe are Equality (ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ) โดยก่อนท่ี
จะให้ชมวีดิทัศน์ ผู้สอนช้ีเจงให้ผู้เรียนบันทึกสาระส าคัญจากวีดิทัศน์ ท้ังนี้เมื่อจบวีดิทัศน์แต่ละเรื่อง 
ให้ผู้สอนสรุปให้ผู้เรียนฟังเล็กน้อยไม่เกิน 1 นาที โดยวีดิทัศนป์ระกอบด้วย 
   1) วีดิทัศน์ท่ี 1 เรื่อง “พลิกสมรภูมิส่ือสารการเมือง ผ่านส่ือสังคมออนไลน์” 
ความยาวประมาณ 5 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=xMqE4kcKCYk> 
 
 
 
 
 
 
 
   2) วีดิทัศน์ท่ี 2 เรื่อง “ท าความเข้าใจ “ขั้วอ านาจ” ในตะวันออกกลาง” 
ความยาวประมาณ 3 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=v_CPWvYJB3g> 
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3) วีดิทัศน์ท่ี 3 เรื่อง “เศรษฐกิจเวเนซูเอลาด่ิงเหว กระทบประเทศเพื่อน
บ้าน” ความยาวประมาณ 5.30 นาที <https://www.youtube.com/watch?v=yrMMb8LTZl0> 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4) วีดิทัศน์ท่ี 4 เรื่อง “เยอรมนีผ่านกฎหมายรับรองการแต่งงานคนรักเพศ
เดียวกัน” ความยาวประมาณ 3 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=aR731CvGitM> 
 
 
 
 
 
 

 
  1.3.3 ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนท้ัง 8 กลุ่มออกมาจับสลากหัวข้อท่ีท าการศึกษา 
จ านวน 4 หัวข้อ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย 

1) ประชาชนอยากส่งเสียง (กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพลเมือง) 
        2) มองดู Middle East (ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง) 
        3) จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ (ผู้ล้ีภัย)  
        4) We are Equality (ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ)  

1.3.4 ผู้สอนระบุประเด็นท่ีผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องอภิปราย ดังนี้ 
   1) วีดิทัศน์ท่ีชมนั้นน าเสนอเกี่ยวกับอะไร  
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   2) ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมจากวีดิ
ทัศน์มีอะไรบ้าง 
   3) ปรากฏการณ์ในวีดิทัศน์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง 
 1.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีผู้เรียนได้รับร่วมกัน 
จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกค าถามส าคัญและสมมติฐานไว้ในสมุดจดบันทึกของนักเรียนให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ผู้สอนสุ่มผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อน าเสนอ และผู้สอนมอบหมายในนักเรียนศึกษาประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัยตามท่ีกลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนในคาบ
ต่อไป มาล่วงหน้า จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และแหล่งช้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยผู้สอนบอก
แนวทางในการค้นคว้าหรือแหล่งข้อมูลแก่ผู้เรียนด้วย 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary evidence: A) 
(คาบเรียนท่ี 2) 
 2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญช้ินท่ี 1 โดยแต่ละกลุ่มศึกษา
เอกสารดังนี้ 
  1) กลุ่มท่ี 1 ประชาชนอยากส่งเสียง เรื่อง “คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม” (ใบงานท่ี 1.1/1) 
 
 

 
 
 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/1) 
 
ท่ีมา: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. (2557). คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. 
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2) กลุ่มท่ี 2 มองดู Middle East เรื่อง “การเปล่ียนผ่านทางการเมืองในความ
ขัดแย้งของโลกอาหรับ” (ใบงานท่ี 1.1/2) 

3) กลุ่มท่ี 3 จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ เรื่อง “การเดินทางสายมรณะ: ผู้ล้ีภัย
และวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ใบงานท่ี 1.1/3) 
 

 
  4) กลุ่มท่ี 4 We are Equal 4 เรื่อง “ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลท่ีความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย” (ใบงานท่ี 1.1/4) 

 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นบทความวิชาการ เรื่อง  “การเปล่ียนผ่านทางการเมืองในความ
ขัดแย้งของโลกอาหรับ” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/2 
ท่ีมา: ทศพร มะหะหมัด. (2555). การเปล่ียนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ : 
กรณีศึกษา ตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบียและซีเรีย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/download/25268/21497/  

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นรายงานข่าว เรื่อง “วิกฤตโรฮิงญา: ชะตากรรมท่ีไม่แน่นอนของ
เด็กหญิงในค่ายผู้ล้ีภัย”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/3)  
 

ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2560). วิกฤตโรฮิงญา : ชะตากรรมท่ีไม่แน่นอนของเด็กหญิงในค่ายผู้ล้ีภัย. 
เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-
46259280 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลท่ี
ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/4)  
 
ท่ีมา: ริญญาภัทร์ ณ สงขลา. (2561). ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลท่ีความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/wp-content/uploads/sites/2/2017/09 
/27ริญญาภัทร์.pdf 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 2.1 เป็นรายงานข่าว เรื่อง “กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่
มหานคร”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
 
ท่ีมา: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2561). กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร. 
เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.seub.or.th/bloging/เรา
ท างานให้พี่สืบ/กอดแม่วงก์-388-กิโลเมตร-จาก/ 

2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญเบ้ืองต้นและเนื้อความของ
หลักฐานช้ินท่ี 1 ในใบงานแต่ละกลุ่ม (ใบงานท่ี 1.1/1 ถึง ใบงานท่ี 1.1/4) ท่ีครูได้จัดเตรียมใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสาร 
  2.2.2 สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.4 ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสาร 
  2.2.5 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารส าคัญประเภท
ใด มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
  2.2.6 ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
 โดยห้ผู้เรียนเขียนผลการอภิปรายในแต่ละประเด็นลงในใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัย” 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) (คาบเรียนท่ี 2) 
 3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัย จากใบงานท่ี 1.2/1 – 1.2/4 โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้หลักฐาน/เอกสาร
ส าคัญในจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน/ขัดแย้งกับหลักฐานหลัก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษา
เอกสารดังนี้ 
 

1) กลุ่มท่ี 1 ประชาชนอยากส่งเสียง ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 3.1 เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรือ่ง “การเมืองบนเฟซบุ๊ก : 
วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555” (เอกสารแนบในใบงาน
ท่ี 1.2/1) 
 
ท่ีมา: อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล. (2555). การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555. วิทยานิพนธสั์งคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 ข้อมูลชิ้นที่ 2.2 เป็นบทความในจุลสาร เรื่อง “รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย” 
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
ท่ีมา: จรัฐ มะลูลีม. (2557). รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย, [จุลสาร]. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 
2562, เข้าถึงได้จาก http://www.geozigzag.com/pdf/149.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.2 เป็นบทความ เรื่อง “จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
ท่ีมา : สามารถ ทองเฝือ. (2558). “จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสาร
เอเชียปริทัศน์, 34(1), 69-91. 
 

 ข้อมูลชิ้นที่ 2.3 เป็นรายงานการศึกษา เรื่อง  “ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของ
อาเซียน”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/3) 
ท่ีมา: ธีระ นุชเป่ียม. (2560). ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของอาเซียน. เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.chula.ac.th/cuinside/13185/ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
2) กลุ่มท่ี 2 มองดู Middle East ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) กลุ่มท่ี 3 จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 3.3 สกู๊ปข่าว เรื่อง “ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะ
วิกฤติผู้อพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/3) 
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/international-45308458 

 ข้อมูลชิ้นที่ 2.4 เป็นรายงานการวิจัย เรื่อง “แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทาง
สังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์”  
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/4) 
ท่ีมา: ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิง
ในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท. 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.4 สกู๊ปข่าวเรื่อง “ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ 
LGBT” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/4) 
ท่ีมา: The Matter. (2561). ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT. เข้าถึงเมื่อ 
20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/thinkers/thailand-is-not-
lgbt-heaven/19197 

 
 
 
 
 
 
 

4) กลุ่มท่ี 4 We are Equality ได้รับเอกสารดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้เกี่ยวกับประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัย ในประเด็นข้อมูลท่ีปรากฎในหลักฐาน/เอกสาร สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของ
หลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น    
เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณา
หลักฐาน/เอกสาร และให้ค่าร้อยละของความน่าเช่ือของหลักฐาน/เอกสารท่ีศึกษาพร้อมท้ังให้เหตุผล
สนับสนุน โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าค าตอบท่ีได้จากการอภิปรายบันทึกลงใน   
ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย 
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 3.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลท่ีได้
จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักโดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
  3.3.1 หลักฐาน/ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง 
  3.3.2 ปรากฏการณ์หลักท่ีเกิดขึ้น จากการศึกษาหลักฐาน/เอกสารในขั้นท่ี 2        
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลักและ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูลมีอะไรบ้าง 
  3.3.3 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐานในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักฐานในขั้นท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง
พร้อมท้ังอ้างอิงหลักฐาน/แหล่งข้อมูลสนับสนุน 
 จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนผลการอภิปรายลงในใบงานใบท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย และระบุสาระส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์
หลักฐานแต่ละประเด็นลงในกระดาษบรู๊ฟ ตามตัวอย่างตารางสาระส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน 
      หลักฐาน 
ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 

1. ข้อมูลที่ปรากฏ
ในหลักฐาน 

      

2. สาระส าคัญ/
แนวคิดหลักของ
หลักฐาน 

      

3. วัตถุประสงค์
ของการสร้าง
หลักฐาน 

      

4. หลักฐานที่
พิจารณานั้น เป็น
หลักฐานประเภทใด 
เพราะเหตุ 

      

5. ประเด็นที่สงสัย/
ข้อค าถามที่เกิดขึ้น
จากการพิจารณา
หลักฐาน 

      

6. ร้อยละของ
ความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐาน/
เอกสาร 
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 3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษบรู๊ฟท่ีได้ไปติดในบริเวณท่ีกลุ่มตนเองอยู่ จากนั้น
ให้น าเสนอผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้เกี่ยวกับประเด็นการเมือง
โลกร่วมสมัย จากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานในขั้นตอนนี้กับข้ันตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
พร้อมท้ังให้ผู้เรียนน าเสนอบริเวณกลุ่มของตน และผู้เรียนคนอื่นท่ีนั่งฟังให้มีส่วนร่วมในการอภิปราย
แต่ละค าถามในประเด็นต่าง ๆ ด้วย 
 3.5 ผู้สอนอธิบายแนวทางการการค้นคว้าหลักฐาน และ/หรือเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเด็นท่ีแต่ละกลุ่มการศึกษา โดยแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือ และแนวทางประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลักฐานและข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้เรียนทราบ จากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไป
ด าเนินการสืบค้นและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีกลุ่มของผู้เรียน
ต้องการศึกษา ตามกรอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ในขั้นท่ี 1 หรือประเด็นสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
การศึกษาหลักฐาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาหลักฐาน/เอกสารคนละ 1 ช้ินเป็นอย่างต่ า      
เพื่อน ามาอภิปรายร่วมกันในคาบต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (คาบเรียนท่ี 3) 
 4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารตามท่ีตนเอง
สืบค้นมาล่วงหน้า พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลของหลักฐานแต่ละช้ินลงในสมุดบันทึก ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐาน/เอกสาร ได้แก่ ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏใน
หลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร 
หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/    
ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร และค่าร้อยละของความน่าเช่ือถือของ
หลักฐาน/เอกสารดังกล่าว พร้อมท้ังระบุเหตุผล 
  4.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2          
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  
 4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย โดยบันทึกลงใน
ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมีประเด็นในการอภิปราย มีดังนี้ 
  1) สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีประเด็นใดบ้าง 
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  2) จากปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยท่ีได้ศึกษาว่ามี
ผลกระทบท้ังผลดีและผลเสียจากปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไรบ้าง (ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบโดย
ใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)) 
  3) ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง 
  4) ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 
  5) จากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว นักเรียนคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรและใน
บริบทของนักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 
 4.3 ผู้สอนก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผลิตวีดิทัศน์ในลักษณะ
ของรายการข่าวท่ีมีการน าเสนอบทวิเคราะห์ในประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองสนใจท่ีศึกษา ความยาว
ประมาณ 10 นาที โดยมีการแบ่งหน้าท่ีภายในกลุ่มตามท่ีผู้เรียนเห็นสมควร ท้ังนี้ให้ผู้เรียนส่งบทพูด ท่ี
เกิดจากการท่ีผู้เรียนเรียบเรียงเนื้อหาจากการศึกษา วิเคราะห์ และตีความหลักฐาน/เอกสารใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมาด้วย และผู้สอนแจกรายการการประเมินผลงานรวบยอดให้แก่
ผู้เรียนด้วย 
 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) (คาบเรียนท่ี 4 และ 5) 
 คาบเรียนท่ี 4 

5.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “ห้องข่าว เล่าเรื่อง” โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
ด าเนินการดังนี้ 
  1) โดยก่อนด าเนินการให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างานของกลุ่ม และ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการท างาน 
  2) ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการจัดเตรียมบทพูดส าหรับการผลิตวีดิทัศน์รายการข่าว 
ตามท่ีกลุ่มน าเสนอโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบการน าเสนอวีดิทัศน์ข่าวในเวลาท่ีก าหนด ท้ังนี้
ผู้เรียนสามารถตัดต่อวีดิทัศน์ในส่ือออนไลน์มาใช้ประกอบได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
  3) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า 1 สัปดห์เพื่อน าเสนอในคาบต่อไป 
 
 คาบเรียนท่ี 5 
 5.2 ผู้สอนแจกใบงานท่ี 1.6 เรื่อง “Knowledge Recorder” เพื่อให้ ผู้เรียนบันทึกข่าว
ระหว่างการรับชมวีดิทัศน์ ท้ังนี้การน าเสนอวีดิทัศน์ให้ด าเนินการดังนี้ 
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  5.2.1 ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนร่วมกันรับชมจ านวน 8 วีดิทัศน์ 4 ประเด็น โดย
เรียงล าดับประเด็นวีดิทัศน์ท่ีเปิด ดังนี้ 
1.1) ประชาชนอยากส่งเสียง (กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง) 
        1.2) มองดู Middle East (ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง) 
        1.3) จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์ (ผู้ล้ีภัย)  
        1.4) We are Equality (ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ) 
  2) เมื่อจบวีดิทัศน์แต่ละประเด็น ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันสรุปสาระส าคัญ
ประมาณ 1 นาที และจะเปิดวีดิทัศน์ในประเด็นต่อไปจนครบทุกประเด็น 
 5.3 ครูใช้ค าถามเพื่อสรุปกิจกรรม “ห้องข่าว เล่าเรื่อง ในประเด็นดังนี้ 
  1) การปฏิบัติกิจกรรม “ห้องข่าว เล่าเรื่อง ท่ีได้ปฏิบัติไปนั้น นักเรียนใช้แนวคิดใน
การสร้างวีดิทัศน์อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  2) จากกิจกรรมดังกล่าวท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในชีวิตจริง
ของนักเรียนก็ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลายู่แล้วนั้น นักเรียนจะมีวิธีการเลือก
หรือพิจารณาข่าวสารต่าง ๆ อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  3) ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือศึกษาเรื่อง การเมืองโลกร่วมสมัย นักเรียนได้มีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐาน/เอกสารจ านวนมาก นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐาน เอกสาร (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  4) จากการปฏิบัติกิจกรรมโดยตลอด มุมมองท่ีนักเรียนมีต่อประเด็นการเมืองโลก
ร่วมสมัย เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  5) นักเรียนจะน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้เรียนการปฏิบัติกิจกรรม ไปใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความ
คิดเห็น) 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์ เรื่อง “พลิกสมรภูมิส่ือสารการเมือง ผ่านส่ือสังคมออนไลน์” ความยาวประมาณ 
5 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=xMqE4kcKCYk> 

2. วีดิทัศน์ เรื่อง “ท าความเข้าใจ “ขั้วอ านาจ” ในตะวันออกกลาง”  ความยาวประมาณ 3 
นาที < https://www.youtube.com/watch?v=v_CPWvYJB3g> 
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3. วีดิทัศน์ เรื่อง “เศรษฐกิจเวเนซูเอลาด่ิงเหว กระทบประเทศเพื่อนบ้าน” ความยาว
ประมาณ 5.30 นาที <https://www.youtube.com/watch?v=yrMMb8LTZl0> 

4.  วีดิทัศน์ เรื่อง “เยอรมนีผ่านกฎหมายรับรองการแต่งงานคนรักเพศเดียวกัน” ความยาว
ประมาณ 3 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=aR731CvGitM> 

5. ใบงานท่ี 1.1/1 เรื่อง “คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม”  

6. ใบงานท่ี 1.1/2 เรื่อง“การเปล่ียนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ”  
7. ใบงานท่ี 1.1/3 เรื่อง “การเดินทางสายมรณะ: ผู้ล้ีภัยและวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  
8. ใบงานท่ี 1.1/4 เรื่อง “ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลท่ีความหลากหลายทางเพศ

ในประเทศไทย”  
9. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย” 
10. ใบงานท่ี 1.2/1 – 1.2/4 ประกอบด้วย 

  10.1 ใบงานท่ี 1.2/1 ประกอบด้วย เรื่อง “กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่
มหานคร” และเรื่อง “การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ.
2553-2555” 
  10.2 ใบงานท่ี 1.2/2 ประกอบด้วย เรื่อง “รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย”และ เรื่อง 
“จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”   

10.3 ใบงาน ท่ี 1.2/3 ประกอบด้วยเรื่อง “ ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของ
อาเซียน”และเรื่อง “ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพในทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน” 

10.4 ใบงานท่ี 1.2/ 4 ประกอบด้วย เรื่อง “แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทาง
สังคมของผู้หญิงในประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์” และเรื่อง 
“ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT” 

11. ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย 
12. ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย  
13. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
14. ใบงานท่ี 1.6 เรื่อง “Knowledge Recorder”  

 15. แหล่งหลักฐาน/ข้อมูลท่ีในการศึกษา ได้แก่ 
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  1) ฐานข้อมูลบทความไทย Tci-Thaijo 
  2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สกอ. Thailis 
  3) ส่ืออินเตอร์เน็ต 
  4) ห้องสมุดหรือแหล่งจัดเก็บเอกสาร 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การบรรลุจุดประสงค์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายก าหนดประเด็นศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.3 ผลงานนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.5 บทบาทครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. แนวทางแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
           
           
      ลงช่ือ.......................................................... 
                 (.............................................) 
                                                                           .........../ .........../ ............... 
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ใบความรู้ที่ 1.1/1 
เร่ือง “คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ประชาชนอยากส่งเสียง” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 
 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุใหต่้อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. (2557). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. 

เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/eia/แนวทาง-การมีส่วนร่วมของ/ 
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ใบความรู้ที่ 1.1/2 
เร่ือง “การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “มองดู Middle East” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 
 

 

ท่ีมา : ทศพร มะหะหมัด. (2555). การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ : 

กรณีศึกษา ตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบียและซีเรีย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/download/25268/21497/ 
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ใบความรู้ที่ 1.1/3 
เร่ือง “การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัยและวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 
 

 

ท่ีมา : แอมแนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล. (2560). วิกฤตโรฮิงญา : ชะตากรรมที่ไม่แน่นอนของ

เด็กหญิงในค่ายผู้ลี้ภัย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.bbc.com/thai/international-46259280 
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ใบความรู้ที่ 1.1/4 
เร่ือง “ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “We are Equal” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

  

ท่ีมา : ริญญาภัทร์ ณ สงขลา. (2561). ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่ความหลากหลาย

ทางเพศในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/27

ริญญาภัทร์.pdf 
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ท่ีมา: อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล. (2555). การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ใบงานที่ 1.2/1 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ประชาชนอยากส่งเสียง” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานข่าว เรื่อง “กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร”   

 

 

ท่ีมา: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2561). กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร. เข้าถึงเมื่อ 

20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.seub.or.th/bloging/เราท างานให้พี่สืบ/กอดแม่

วงก-์388-กิโลเมตร-จาก/ 

 

2) ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555” 
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ท่ีมา : สามารถ ทองเฝือ. (2558). “จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารเอเชีย

ปริทัศน์, 34(1), 69-91. 

 
ท่ีมา: จรัฐ มะลูลีม. (2557). รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย, [จุลสาร]. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, 
เข้าถึงได้จาก http://www.geozigzag.com/pdf/149.pdf 

ใบงานที่ 1.2/2 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “มองดู Middle East” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) บทความในจุลสาร เรื่อง “รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย” 

 

 

 

 

 

 

2) งานวิจัย เรื่อง “มหาอ านาจโลกกับกระแสการเปล่ียนแปลงในตะวันออกกลาง” 
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ท่ีมา: ธีระ นุชเป่ียม. (2560). ปัญหา โรฮิงญา กับบทบาทของอาเซียน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 

2562, เข้าถึงได้จาก https://www.chula.ac.th/cuinside/13185/ 

 

  
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/international-45308458 

ใบงานที่ 1.2/3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานการศึกษา เรื่อง  “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล : นโยบายด้านผู้ล้ีภัยของไทย”  
 
 
 
 
 
 
 

 
2) สกู๊ปข่าว เรื่อง “ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพ

ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” 
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ท่ีมา: ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศ
ไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 

 
ท่ีมา: The Matter. (2561). ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT. เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/thinkers/thailand-is-not-lgbt-
heaven/19197 

ใบงานที่ 1.2/4 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “We are Equality” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานการวิจัย เรื่อง “แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงใน
ประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์”  
 

 
 
 
 
 
 

 
2) สกู๊ปข่าวเรื่อง “ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT” 
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ใบงานที่ 1.3 
เร่ือง “เอกสาร/ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความขัดแย้ง” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบข้อมูล) 
ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน........เลขท่ี........... 

ค าช้ีแจง: วิเคราะห์เอกสารในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลตามประเด็นต่อไปนี้ 

1. สาระส าคัญ/แนวคิดหลัก 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. วัตถุประสงค์ของการสร้าง เอกสาร 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 129 
 

 

 

นักเรียนประเมินตนเอง ดี พอใช้ ปรับปรุง   ครูประเมินผล ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

4. ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาเอกสาร 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ค่าร้อยละของความน่าเช่ือของเอกสารท่ีศึกษา  (พร้อมระบุเหตุผล) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ใบงานที่ 1.5 
เร่ือง “การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์) 
ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน........เลขท่ี........... 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษา วิเคราะห์เอกสารท่ีก าหนดและร่วมกันตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ 

1. สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีประเด็นใดบ้าง 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักเรียนคิดว่าน่าจะมี
ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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นักเรียนประเมินตนเอง ดี พอใช้ ปรับปรุง   ครูประเมินผล ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

5. จากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว นักเรียนคิดว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง และในบริบทของ
นักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 139 
 

 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสารส าคัญ 
(ส าหรับใช้วิเคราะห์หลักฐานในขั้นตอนที่ 2 – 4 ของกระบวนการเรียนการสอน) 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหลักฐานท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องประเด็นการเมืองโลกร่วม
สมัย และวิเคราะห์สาระส าคัญของหลักฐานแต่ละช้ินในประเด็นท่ีก าหนด 
 
1) ข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสาร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของเอกสาร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) วัตถุประสงค์ของการสร้างเอกสาร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4) หลักฐานท่ีพิจารณานั้น เป็นเอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5) ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาเอกสาร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6) ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารดังกล่าว 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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แผนการจัดการเรียนเรียนรู้หน่วยที่ 2 
เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน          จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีต่อประชากรใน
ภูมิภาคต่าง ๆ และตนเอง สามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 
 การขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มประเทศต่าง ๆ ภายใต้บริบทความร่วมมือ
และความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก ประเทศต่าง ๆ จึง
จ าเป็นต้องปรับตัวและรับมือกับปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความยั่งยืน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุค
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อโลกในยุคปัจจุบัน 
   1.1 จากเอกสารช้ันต้นท่ีเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุค
ปัจจุบันที่ก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถร่วมกันคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล 
   1.2 ผู้ เรียนสามารถอธิบายพลวัตและปฏิ สัมพันธ์ เกี่ยวกับประเด็น
สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก สงครามทางการค้า และการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรเชิงสาเหตุและผลกระทบได้อย่างเป็นระบบและ
สมเหตุสมผล 
   1.3 จากประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันท่ีก าหนดให้ 
ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความจริง และแนวโน้มของประเด็นสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ และตีความข้อมูล/เอกสารอย่างเป็นระบบ 
   2.1 ผู้เรียนประเมินความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล 
   2.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบ
เพื่อคาดคะเนพลวัตและปฏิสัมพันธ์ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปั จจุบันท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล 
   2.3 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุค
ปัจจุบันท่ีก าหนด ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีเหตุผล 
   2.4 จากการศึกษาเอกสารท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ 
เพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษาเหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันได้สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษาและส่งเสริมไปสู่การอภิปราย 
   2.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันโดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 ด้านเจตคติ 
  3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ี
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์ตามประเด็นท่ีศึ กษา
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน 
   3.1 ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ตาม
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลกได้
อย่างเหมาะสม 
   3.2 ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวทางการใช้ชีวิตในฐานะพลโลกในประเด็น
ท่ีเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 
   3.3 ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันจากการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบได้อย่าง
เหมาะสม 
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สาระการเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้ 
  1.1 สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก 
          1.1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในสังคมผู้สูงอายุ 
          1.1.2 แรงงานในอนาคตท่ีโลกต้องการ 
          1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อใช้เล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ 
  1.2 สงครามทางการค้า 
          1.2.1 ความเป็นมาและแนวโน้มของสงครามการค้า 
         1.2.2 ผลกระทบจากการท าสงครามการค้าต่อภูมิภาคต่างๆ  
         1.2.3 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ จากผลกระทบจาก
สงครามการค้า 
  1.3 การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
         1.3.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทางส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
          1.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 
 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2.1 การประเมินความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีน ามาในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน 
  2.2 การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อคาดคะเนพลวัต
และปฏิสัมพันธ์ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง 
  2.3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบต่อสังคมไทย
และสังคมโลกจากประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน 
  2.4 การก าหนดค าถามส าคัญ เพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษา
เหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน 
  2.5 การน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกใน
ยุคปัจจุบันโดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสาร 
 3. ด้านเจตคติ 
  3.1 ความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดจากประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบันที่มีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก 
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  3.2 แนวทางการใช้ชีวิตในฐานะพลโลกในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบัน 
  3.3 ประโยชน์ของการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบันจากการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบ 
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 ทักษะการอภิปราย 
  1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
  1.3 ทักษะการน าเสนอ 
 2. ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
  2.2 ทักษะการตีความ 
  2.3 ทักษะการสังเคราะห์ 
  2.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3.1 ทักษะการระบุสาเหตุและผลกระทบ 
  3.2 ทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.1 ทักษะการท างานกลุ่ม 
  4.2 ทักษะการตัดสินใจ 
  4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย 
 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. อยู่อย่างพอเพียง 
 5. มุ่งมุ่นในการท างาน 
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ผลงาน 
 - การรายงานข้อค้นพบในประเด็นท่ีสนใจศึกษาในรูปแบบของรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ต 
(Podcast) 
 
เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. รูปแบบ
การ
น าเสนอ 

มีรายละเอียด
ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) มีการใช้
น้ าเสียงชวนให้
น่าติดตาม 
2) มีการ
จัดแบ่งข้อมูล
เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบได้
เหมาะสม 
3) มีการ
บรรยายท่ีท า
ให้ผู้ฟังเกิด
จินตภาพได้
ชัดเจน 
4) มีการ
อ้างอิงท่ีมา
ของข้อมูลท่ีใช้
น าเสนออย่าง
ชัดเจน
ครบถ้วน 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 3 ใน 
4 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 2 ใน 
4 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมีองค์
ตามเกณฑ์ 1 
ใน 4 ประเด็น 

1.25 5 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

2. การ
สะท้อน
บท
วิเคราะห์
ข่าว  

มีรายละเอียด
ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) การให้
ข้อคิดเห็นอยู่
บนฐานข้อมูล
ของการศึกษา
หลักฐาน/
เอกสาร 
2) ข้อคิดเห็น
ให้มุมมองใหม่
ท่ีมีความ
เป็นไปได้ 
3) ข้อคิดเห็น
กระตุ้นให้เกิด
การติดตาม ต้ัง
ค าถามต่อ 
4) ข้อคิดเห็น
ไม่มีอคติและ
การสร้างความ
เกลียดชัง 

การให้
ข้อคิดเห็นมี
องค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ 3 
ใน 4 
ประเด็น 

การให้
ข้อคิดเห็นมี
องค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ 2 
ใน 4 
ประเด็น 

การให้
ข้อคิดเห็นมี
องค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ 1 
ใน 4 ประเด็น 

1.25 5 

รวม 10 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

9 - 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 

5 - 6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน ต้ังแต่ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
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กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เร่ืองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือ 
และการแข่งขัน ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

  
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด  กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

 
   

   
แนวทาง/ยุทธศาสตร์   
การสอน 

 ผู้ เรี ยน ศึ ก ษ าป ร าก ฏ ก าร ณ์ เกี่ ย วกั บ ป ระ เด็ น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ผ่านการศึกษา
ข้อมูลในเอกสารหลักส าคัญท่ีก าหนดให้ จากนั้นผู้เรียน
ศึกษาหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรอง ท่ี
หลากหลายและจ านวนมากขึ้นท้ังในส่วนท่ีเป็นเนื้อหา
สนับสนุนและ/หรือขัดแย้งกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ตามประเด็นท่ีศึกษา โดยนั้นผู้เรียนต้ังค าถามส าคัญ 
เปรียบเทียบ สืบค้นและประเมินข้อมูลในการศึกษา
จากหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรอง พร้อมท้ัง
สืบเสาะหลักฐาน/เอกสารท่ีสัมพันธ์กับประเด็นศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพื่ อทดสอบสอบสมมติฐานตาม
ประเด็นท่ีศึกษาโดยน าเสนอในรูปแบบผลงานรวบ
ยอดท่ีก าหนด 
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กระบวนการเรียนการสอน 
(วิธีสอน/เทคนิคการสอน) 

 ขั้นตอนการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
- เทคนิคการใช้กระดานด า 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการใช้ค าถามตาม
ระดับจุดมุ่งหมายด้านพุทธิ
พิสัยของบลูม 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The 
Discussion on the Issue of the Study: D) 
    ผู้สอนน าเสนอวี ดิ ทัศน์ เกี่ ยวกับสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันจ านวน 3 วีดิทัศน์ จากนั้น
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มศึกษา
ในประเด็นต่าง ๆ ประเด็นละ 2 กลุ่ม โดยมีประเด็นใน
การศึกษาดังนี้ 
     1. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา(สถานการณ์และ
แนวโน้มของเศรษฐกิจโลก) 
     2. เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้(สงคราม
ทางการค้า) 
     3. ทรัพย์ในดิน สินในน้ า (การเข้าถึงและมีส่วนใน
การตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร) 
 

 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสาร 
- เทคนิคการประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis 
of the Essential Primary evidence: A) 
    ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักฐาน
หรือเอกสารช้ันต้น เกี่ยวกับประเด็นศึกษาของกลุ่ม
ตนเองตามท่ีได้จัดแบ่งในขั้น ท่ี  1 ไปแล้ว และให้
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐาน/เอกสาร ท่ี
ก าหนดให้ ในบริบทต่าง ๆ อย่างรอบด้าน พร้อมท้ัง
บันทึกผลการศึกษา  
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- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสาร 
- เทคนิคการประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์
ของข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคการใช้ผังกราฟิค 
 

 ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison 
of Data: C) 
     ผู้สอนน าเสนอหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและหรือ
ช้ันรองในประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัยตามกลุ่มของ
นั ก เรี ยน ท่ี ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม าย ท่ี เพิ่ ม เติ ม มี ค ว าม
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลจากหลักฐานดังกล่าวท่ีมีความสอดคล้องกับ
ข้อสนับสนุน หรือข้อโต้แย้งกับหลักฐาน/เอกสารในขั้น
ท่ี 2 แล้วน าเสนอข้อค้นพบของตนเอง จากนั้นผู้สอน
บอกแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ตามประเด็นท่ีกลุ่มได้ศึกษา 
 
 
 

 
- เทคนิคการสังเคราะห์
ข้อมูล 
- เทคนิคการเลือกใช้
ฐานข้อมูล 
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์
ของข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้ น ที่  4 ขั้ น ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์ (Interaction with the Historical 
Evidence: I) 
   ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากหลักฐาน/เอกสาร
ท่ีไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นท่ีกลุ่มศึกษา 
จากนั้นร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ท่ีได้รับตามค าถาม
ส าคัญ ท่ีก าหนดร่วมกัน  ในขั้นตอนท่ี  1 เพื่ อวาง
แผนการน าเสนอผลงานรวบยอด 
 
 
 
 
 



 157 
 

 

 

 
- วิธีสอนแบบศูนย์การ
เรียน 
- เทคนิคการน าเสนอ
ผลงาน 
- เทคนิคการมใช้
คอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคสถานการณ์
จ าลอง 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the 
Finding: R) 
     ผู้เรียนน าเสนอผลงานรวบยอดในรูปแบบของ
รายการข่าวทางวิทยุ (Podcast) ความยาวประมาณ 7 
นาที และสรุปความรู้ลงในใบงานท่ีก าหนด จากนั้น
ผู้สอน จากนั้นผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและสะท้อน
การเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพือ่ก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue of the Study: 
D) (คาบเรียนท่ี 1) 
 1.1 ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และแนะน าการเรียนการสอน ความคาดหวังในหน่วยการ
เรียนรู้นี้กับผู้เรียน 
 1.2 ผู้สอนน าผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน โดยให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ เรื่อง “ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ขน
ขยะอิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ”  <https://www.youtube.com/watch?v=3dedqxPQJZI> ความยาว
ประมาณ 8 นาที จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายตามแนวค าถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) วีดิทัศน์ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร (แนวค าตอบ: การลักลอบน าขยะอิเล็ก
ทรอนิคเข้ามาท้ิงในประเทศไทย) 
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  2) เพราะเหตุใด จึงต้องน าขยะอิเล็กทรอนิคเข้ามาท้ิงในประเทศไทยแทนท่ีจะท้ิงใน
ประเทศท่ีมีขยะเกิดขึ้น (แนวค าตอบ: เนื่องจากหลายประเทศได้ห้ามก าจัดขยะอิเล็กทรอนิคใน
ประเทศ อันเนื่องมาจากเกรงจะมีปัญหาเรื่องสารพิษและส่ิงแวดล้อม) 
  3) การท่ีขยะอิเล็กทรอนิคจึงมีจ านวนมาก  สะท้อนว่าคนโดยท่ัวไปมีฐานะทาง
เศรษฐกิจอย่างไร เพราะเหตุใด (แนวค าตอบ: สะท้อนว่าคนโดยท่ัวไปมีฐานะดีขึ้น ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  4) เพราะเหตุใดแหล่งท่ีมาของขยะอิเล็กทรอนิคพวกนี้ มักมาจากประเทศท่ีพัฒนา
แล้วหรือมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ี
เป็นไปได้) 
  5) การท่ีประเทศผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิค ไม่มีนโยบายจ ากัดขยะอิเล็กทรอนิคใน
ประเทศ สะท้อนอะไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  6) ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบต่อใคร และด้าน
ใดบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
 1.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม “World Economic Forum” โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาต่อไปได้ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 
  1.3.1 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้ผู้เรียนไปนั่ง
เป็นกลุ่มโดยจัดโต๊ะเข้าหากัน 
  1.3.2 ผู้สอนให้ ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ตามประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุค
ปัจจุบัน จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ประเด็น เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา (สถานการณ์และแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลก) เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้ (สงครามทางการค้า) และทรัพย์ในดิน สินในน้ า 
(การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร) โดยก่อนท่ีจะให้ชมวีดิทัศน์ 
ผู้สอนช้ีเจงให้ผู้เรียนบันทึกสาระส าคัญจากวีดิทัศน์ ท้ังนี้เมื่อจบวีดิทัศน์แต่ละเรื่อง ให้ผู้สอนสรุปให้
ผู้เรียนฟังเล็กน้อยไม่เกิน 1 นาที โดยวีดิทัศน์ประกอบด้วย 
   1) วีดิทัศน์ เรื่อง “ทางเลือกมิติเศรษฐกิจ-สังคมสูงวัย” ความยาวประมาณ 
8 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=zyTsZAA5dzo> 
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   2) วีดิทัศน์ เรื่อง “สหรัฐฯ VS จีน "อาเซียน" ต้องเลือกข้าง?” ความยาว
ประมาณ 8 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=b2mkwK3yl3o> 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) วีดิทัศน์ เรื่อง “นักเรียนรณรงค์คัดค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์” ความยาว

ประมาณ 1.40 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=UWbRy-3FvqA> 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3.3 ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนท้ัง 6 กลุ่มออกมาจับสลากหัวข้อท่ีท าการศึกษา 
จ านวน 3 หัวข้อ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย 

1) เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา (สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจ
โลก)  

2) เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้ (สงครามทางการค้า)  
3) ทรัพย์ในดิน สินในน้ า (การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากร) 
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1.3.4 ผู้สอนระบุประเด็นท่ีผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องอภิปราย ดังนี้ 
   1) วีดิทัศน์ท่ีชมนั้นน าเสนอเกี่ยวกับอะไร  
   2) ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมจากวีดิ
ทัศน์มีอะไรบ้าง 
   3) ปรากฏการณ์ในวีดิทัศน์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมไทยและนักเรียน
อย่างไรบ้าง 
 1.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีผู้เรียนได้รับร่วมกัน 
จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกค าถามส าคัญและสมมติฐานไว้ในสมุดจดบันทึกของนักเรียนให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ผู้สอนสุ่มผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อน าเสนอ และผู้สอนมอบหมายในนักเรียนศึกษาประเด็น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันตามท่ีกลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียน
การสอนในคาบต่อไป มาล่วงหน้า จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และแหล่งช้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดย
ผู้สอนบอกแนวทางในการค้นคว้าหรือแหล่งข้อมูลแก่ผู้เรียนด้วย 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary evidence: A) 
(คาบเรียนท่ี 2) 
 2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญช้ินท่ี 1 โดยแต่ละกลุ่มศึกษา
เอกสารดังนี้ 

1) กลุ่มท่ี 1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา ศึกษาเรื่อง “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของ
ตลาดแรงงานไทย” (ใบงานท่ี 1.1/1) 

 
 
 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงาน
ไทย” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/1) 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย. เข้าถึง
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/Thai/Research 
AndPublications/DocLib_/Article_01Aug2018.pdf 
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  2) กลุ่มท่ี 2 เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้ ศึกษาเรื่อง “สงครามการค้าสหรัฐ-
จีน : ผลกระทบท่ีเริ่มชัดเจนขึ้น” (ใบงานท่ี 1.1/2) 

  
 
  3) กลุ่มท่ี 3 ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ศึกษาเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี แนวทางส าหรับประเทศไทย: ศึกษากรณีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน” 
(ใบงานท่ี 1.1/3) 
 

 2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญเบ้ืองต้นและเนื้อความของ
หลักฐานช้ินท่ี 1 ในใบงานแต่ละกลุ่ม (ใบงานท่ี 1.1/1 ถึง ใบงานท่ี 1.1/3) ท่ีครูได้จัดเตรียมใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสาร 
  2.2.2 สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.4 ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสาร 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี แนวทางส าหรับประเทศไทย : ศึกษากรณีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน”   (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/3)  
 

ท่ีมา: ก าพล รุจิวิชชญ์ และคณะ. (2553). “การจัดการส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
แนวทางส าหรับประเทศไทย : ศึกษากรณีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน”. เข้าถึงเมื่อ 27 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.asia.tu.ac.th/research/Analysis_paper.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นรายงานข่าว เรื่อง  “สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : ผลกระทบท่ีเริ่ม
ชัดเจนขึ้น” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/2) 
ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ. (2562). สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : ผลกระทบท่ีเริ่มชัดเจนขึ้น. เข้าถึง
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.prachachat.net/finance/news-
280896 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 2.1 เป็นรายงานการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความต้องการแรงงานของ
ตลาดแรงงานในไทยช่วยปี พ.ศ. 2560 - 2564”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
 
ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การศึกษาความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานใน
ไทยช่วยปี พ.ศ. 2560 - 2564. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/แนวโน้มความ
ต้องการแรงงาน/แนวโน้มความต้องการแรงงาน.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.1 เป็นรายงานข่าว เรื่อง “ท าไมคนวัยเกษียณญี่ปุ่นถึงอยากไปอยู่ใน
คุก” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
 
ท่ีมา: บีบีซีไทย. (2562). ท าไมคนวัยเกษียณญี่ปุ่นถึงอยากไปอยู่ในคุก. เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-47091944 

  2.2.5 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารส าคัญประเภท
ใด มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
  2.2.6 ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
 โดยห้ผู้เรียนเขียนผลการอภิปรายในแต่ละประเด็นลงในใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน” 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) (คาบเรียนท่ี 2) 
 3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
การเมืองโลกร่วมสมัย จากใบงานท่ี 1.2/1 – 1.2/3 โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้หลักฐาน/เอกสาร
ส าคัญในจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน/ขัดแย้งกับหลักฐานหลัก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษา
เอกสารดังนี้ 

1) กลุ่มท่ี 1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 2.2 เป็นบทวิเคราะห์ข่าว เรื่อง “ประเทศไทยได้หรือเสีย? ภายใต้
สมรภูมิสงครามการค้าสหรัฐ-จีน” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
 
ท่ีมา: ธนาคารทิสโก้. (2561). ประเทศไทยได้หรือเสีย? ภายใต้สมรภูมิสงครามการค้าสหรัฐ-
จีน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://medium.com/@tiscomastery/ประเทศไทยได้หรือเสีย-ภายใต้สมรภูมิสงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน-354fa8bb2ff4  

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.2 เป็นรายการสารคดี จ านวน 3 ตอน เรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐ-
จีน ผลกระทบสะเทือนโลก”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
 
ท่ีมา: PPTV HD. (2561). สงครามการค้า สหรัฐ-จีน ผลกระทบสะเทือนโลก. เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Or4k1vb8R_M 

 ข้อมูลชิ้นที่ 2.3 เป็นรายงานข่าว เรื่อง “ภาวะโลกร้อน: ฟังสุนทรพจน์เด็กสวีเดน
บนเวทีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งท่ี 24”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 
1.2/3) 
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (256 1). ภาวะโลกร้อน: ฟังสุนทรพจน์เด็กสวีเดนบนเวทีการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งท่ี 24. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-46619851 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.3 สกู๊ปข่าว เรื่อง “สวีเดนขยะเกล้ียง ผลิตกระแสไฟฟ้าหมด จนต้อง
น าเข้า 800,000 ตัน” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/3) 
ท่ีมา: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). สวีเดนขยะเกล้ียง 
ผลิตกระแสไฟฟ้าหมด จนต้องน าเข้า 800,000 ตัน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึง
ได้จาก http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=809 

2) กลุ่มท่ี 2 เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้ ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) กลุ่มท่ี 3 ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้เกี่ยวกับประเด็น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ในประเด็นข้อมูลท่ีปรากฎในหลักฐาน/เอกสาร สาระส าคัญ/
แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร หลักฐาน/เอกสารท่ี
พิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจาก
การพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร และให้ค่าร้อยละของความน่าเช่ือของหลักฐาน/เอกสารท่ีศึกษาพร้อม
ท้ังให้เหตุผลสนับสนุน โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าค าตอบท่ีได้จากการอภิปราย
บันทึกลงในใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบัน 
 3.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลท่ีได้
จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักโดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
  3.3.1 หลักฐาน/ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง 
  3.3.2 ปรากฏการณ์หลักท่ีเกิดขึ้น จากการศึกษาหลักฐาน/เอกสารในขั้นท่ี 2 ขั้น
วิเคราะห์หลักฐานหลักและ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูลมีอะไรบ้าง 
  3.3.3 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐานในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักฐานในขั้นท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง
พร้อมท้ังอ้างอิงหลักฐาน/แหล่งข้อมูลสนับสนุน 
 จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนผลการอภิปรายลงในใบงานใบท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบ
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย และระบุสาระส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์
หลักฐานแต่ละประเด็นลงในกระดาษบรู๊ฟ ตามตัวอย่างตารางสาระส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน 
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        หลักฐาน 
ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 

1. ข้อมูลท่ีปรากฏใน
หลักฐาน 

      

2. สาระส าคัญ/
แนวคิดหลักของ
หลักฐาน 

      

3. วัตถุประสงค์ของ
การสร้างหลักฐาน 

      

4. หลักฐานท่ี
พิจารณานั้น เป็น
หลักฐานประเภทใด 
เพราะเหตุ 

      

5. ประเด็นท่ีสงสัย/
ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้น
จากการพิจารณา
หลักฐาน 

      

6. ร้อยละของความ
น่าเช่ือถือของ
หลักฐาน/เอกสาร 

      

7. ความรู้สึกของ
นักเรียนเมื่อได้ศึกษา
หลักฐาน/เอกสาร 

      

 3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษบรู๊ฟท่ีได้ไปติดในบริเวณท่ีกลุ่มตนเองอยู่ จากนั้น
ให้น าเสนอผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้เกี่ยวกับประเด็น
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานในขั้นตอนนี้กับข้ันตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก พร้อมท้ังให้ผู้เรียนน าเสนอบริเวณกลุ่มของตน และผู้เรียนคนอื่นท่ีนั่งฟังให้
มีส่วนร่วมในการอภิปรายแต่ละค าถามในประเด็นต่าง ๆ ด้วย 
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 3.5 ผู้สอนอธิบายแนวทางการการค้นคว้าหลักฐาน และ/หรือเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเด็นท่ีแต่ละกลุ่มการศึกษา โดยแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือ และแนวทางประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลักฐานและข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้เรียนทราบ จากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไป
ด าเนินการสืบค้นและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีกลุ่มของผู้เรียน
ต้องการศึกษา ตามกรอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ในขั้นท่ี 1 หรือประเด็นสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่า ง
การศึกษาหลักฐาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาหลักฐาน/เอกสารคนละ 1 ช้ินเป็นอย่างต่ า      
เพื่อน ามาอภิปรายร่วมกันในคาบต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (คาบเรียนท่ี 3) 
 4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารตามท่ีตนเอง
สืบค้นมาล่วงหน้า พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลของหลักฐานแต่ละช้ินลงในสมุดบันทึก ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐาน/เอกสาร ได้แก่ ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏใน
หลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร 
หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อ
ค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร ค่าร้อยละของความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/
เอกสารดังกล่าว พร้อมท้ังระบุเหตุผล และความรู้สึกของนักเรียนเมื่อได้ศุกษาหลักฐาน/เอกสาร 
  4.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2          
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  
 4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย โดยบันทึกลงใน
ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมีประเด็นในการอภิปราย มีดังนี้ 
  1) สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีประเด็นใดบ้าง 
  2) จากปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันท่ีได้
ศึกษาว่ามีผลกระทบท้ังผลดีและผลเสียในระดับโลก ประเทศ และตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง (ให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้แผนภาพต้นไม้เครือข่าย (Network Tree)) 
  3) ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง 
  4) ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 



 167 
 

 

 

  5) จากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว นักเรียนคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรและใน
บริบทของนักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 
 4.3 ผู้สอนก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผลิตรายการวิทยุบน
อินเตอร์เน็ต (Podcast) ท่ีมีการน าเสนอข้อค้นพบจากประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองสนใจท่ีศึกษา ความ
ยาวประมาณ 7 นาที โดยมีการแบ่งหน้าท่ีภายในกลุ่มตามท่ีผู้เรียนเห็นสมควร ท้ังนี้ให้ผู้เรียนส่งบทพูด 
ท่ีเกิดจากการท่ีผู้เรียนเรียบเรียงเนื้อหาจากการศึกษา วิเคราะห์ และตีความหลักฐาน/เอกสารใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมาด้วย และผู้สอนแจกรายการการประเมินผลงานรวบยอดให้แก่
ผู้เรียนด้วย 
 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) (คาบเรียนท่ี 4 และ 5) 
 คาบเรียนท่ี 4 

5.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “จากห้องส่ง” โดยผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการ
ดังนี้ 
  1) โดยก่อนด าเนินการให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างานของกลุ่ม และ
ประเมินจดุอ่อน จุดแข็ง และปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการท างาน 
  2) ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการจัดเตรียมบทพูดส าหรับการผลิตรายการวิทยุบน
อินเทอร์เน็ต (Podcast) ท่ีมีการน าเสนอข้อค้นพบจากประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองสนใจท่ีศึกษา ความ
ยาวประมาณ 7 นาที ให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์การประเมินผลงานรวบยอดท่ีได้แจกไปแล้ว 
  3) ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า 1 สัปดาห์เพื่อน าเสนอในคาบต่อไป 
คาบเรียนท่ี 5 
 5.2 ผู้สอนแจกใบงานท่ี 1.6 เรื่อง “จากห้องส่ง ถึงผู้ฟัง” เพื่อให้ผู้เรียนบันทึกข่าวระหว่างการ
รับชมวีดิทัศน์ ท้ังนี้การน าเสนอวีดิทัศน์ให้ด าเนินการดังนี้ 
  5.2.1 ผู้สอนเปิดไฟล์เสียง ท่ีนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้ด าเนินการสร้างผลิตรายการวิทยุ
บนอินเทอร์เน็ต (Podcast) ท่ีมีการน าเสนอข้อค้นพบจากประเด็นท่ีกลุ่มของตนเองสนใจท่ีศึกษา โดย
ผู้สอนเปิดไฟล์เสียง เรียงตามประเด็นดังนี้ 

1) เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจเรา  
2) เขารบกันเราต้องรู้ เพื่อจะอยู่ให้ได้  
3) ทรัพย์ในดิน สินในน้ า 
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  5.2.2 เมื่อจบไฟล์เสียงแต่ละประเด็น ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันสรุปสาระส าคัญ
ประมาณ 1 นาที และจะเปิดไฟล์เสียงในประเด็นต่อไปจนครบทุกประเด็น 
 5.3 ครูใช้ค าถามเพื่อสรุปกิจกรรม “จากห้องส่ง” ในประเด็นดังนี้ 
  1) การปฏิบัติกิจกรรม “จากห้องส่ง” ท่ีได้ปฏิบัติไปนั้น นักเรียนใช้แนวคิดในการ
สร้างผลงานอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  2) จากกิจกรรมดังกล่าวท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในชีวิตจริง
ของนักเรียนก็ต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั้น นักเรียนจะมีวิธีการเลือก
หรือพิจารณาข่าวสารต่าง ๆ อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  3) ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก นักเรียนได้มีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐาน/เอกสารจ านวนมาก นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐาน เอกสาร (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  4) จากการปฏิบัติกิจกรรมโดยตลอด มุมมองท่ีนักเรียนมีต่อประเด็นสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน เปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  5) นักเรียนจะน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้เรียนการปฏิบัติกิจกรรม ไปใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียนได้อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความ
คิดเห็น) 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์  เรื่อง “ทางเลือกมิ ติเศรษฐกิจ-สังคมสูงวัย” ความยาวประมาณ 8 นาที               
< https://www.youtube.com/watch?v=zyTsZAA5dzo> 

2. วีดิทัศน์ เรื่อง “สหรัฐฯ VS จีน "อาเซียน" ต้องเลือกข้าง?” ความยาวประมาณ 8 นาที  
< https://www.youtube.com/watch?v=b2mkwK3yl3o> 

3. วีดิทัศน์ เรื่อง “นักเรียนรณรงค์คัดค้านสร้างเข่ือนแม่วงก์” ความยาวประมาณ 1.40 นาที 
< https://www.youtube.com/watch?v=UWbRy-3FvqA> 

4. ใบงานท่ี 1.1/1 เรื่อง “สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย” 
5. ใบงานท่ี 1.1/2 เรื่อง “สงครามการค้าสหรัฐ-จีน : ผลกระทบท่ีเริ่มชัดเจนขึ้น” 
6. ใบงานท่ี 1.1/3 เรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี แนวทาง

ส าหรับประเทศไทย : ศึกษากรณีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน” 
7. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน” 
8. ใบงานท่ี 1.2/1 – 1.2/3 ประกอบด้วย 
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8.1 ใบงานท่ี 1.2/1 เรื่อง “การศึกษาความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในไทย
ช่วยปี พ.ศ. 2560 - 2564” และเรื่อง “ท าไมคนวัยเกษียณญี่ปุ่นถึงอยากไปอยู่ในคุก”  

8.2 ใบงานท่ี 1.2/2 เรื่อง “ประเทศไทยได้หรือเสีย? ภายใต้สมรภูมิสงครามการค้า
สหรัฐ-จีน” และเรื่อง “สงครามการค้า สหรัฐ-จีน ผลกระทบสะเทือนโลก” 

8.3 ใบงานท่ี 1.2/3 เรื่อง “ภาวะโลกร้อน: ฟังสุนทรพจน์เด็กสวีเดนบนเวทีการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งท่ี 24” และเรื่อง “สวีเดนขยะเกล้ียง ผลิตกระแสไฟฟ้าหมด 
จนต้องน าเข้า 800,000 ตัน” 

9. ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกในยุคปัจจุบัน 

10. ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน 

11. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
12. ใบงานท่ี 1.6 เรื่อง “จากห้องส่ง ถึงผู้ฟัง” 

 13. แหล่งหลักฐาน/ข้อมูลท่ีในการศึกษา ได้แก่ 
  13.1 หนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา 
  13.2 ส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การบรรลุจุดประสงค์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายก าหนดประเด็นศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.3 ผลงานนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.5 บทบาทครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. แนวทางแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
            
      ลงช่ือ.......................................................... 
                 (.............................................) 
                                                                           .........../ .........../ ............... 
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ใบความรู้ที่ 1.1/1 
เร่ือง “คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ประชาชนอยากส่งเสียง” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. (2557). คู่มือการมีส่วรร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: เครือข่ายธรรมภิบาลส่ิงแวดล้อมประเทศไทย. 
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ใบความรู้ที่ 1.1/2 
เร่ือง “การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “มองดู Middle East” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

 
 

 

 

ท่ีมา : ทศพร มะหะหมัด. (2555). การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในความขัดแย้งของโลกอาหรับ : 

กรณีศึกษา ตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบียและซีเรีย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/download/25268/21497/ 
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ใบความรู้ที่ 1.1/3 
เร่ือง “การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัยและวิกฤตการณ์การค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา : แอมแนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล. (2560). การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัยและวิกฤตการณ์

การค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.amnesty.or.th/files/8214/9257/6592/151116-th-khesnaenatrathbaal.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 
 

 

 

ใบความรู้ที่ 1.1/4 
เร่ือง “ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “We are Equality” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา : ริญญาภัทร์ ณ สงขลา. (2561). ความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่ความหลากหลาย

ทางเพศในประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/27

ริญญาภัทร์.pdf 

 

 



 175 
 

 

 

 
ท่ีมา: อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล. (2555). การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ใบงานที่ 1.2/1 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ประชาชนอยากส่งเสียง” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานข่าว เรื่อง “กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร”   

 

 

 

ท่ีมา: มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (2561). กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร. เข้าถึงเมื่อ 

20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.seub.or.th/bloging/เราท างานให้พี่สืบ/กอดแม่

วงก-์388-กิโลเมตร-จาก/ 

 

2) ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเมืองบนเฟซบุ๊ก : วัฒนธรรม-การเมืองบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ.2553-2555” 
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ท่ีมา : สามารถ ทองเฝือ. (2558). “จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารเอเชีย

ปริทัศน์, 34(1), 69-91. 

 
ท่ีมา: จรัฐ มะลูลีม. (2557). รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย, [จุลสาร]. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, 
เข้าถึงได้จาก http://www.geozigzag.com/pdf/149.pdf 

ใบงานที่ 1.2/2 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “มองดู Middle East” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) บทความในจุลสาร เรื่อง “รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย” 

 

 

 

 

 

 

 

2) งานวิจัย เรื่อง “มหาอ านาจโลกกับกระแสการเปล่ียนแปลงในตะวันออกกลาง” 
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ท่ีมา: แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล. (2560). คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล : นโยบายด้านผู้ล้ีภัยของไทย. 
เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3970312017THAI.PDF 

  
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน. เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/international-45308458 

ใบงานที่ 1.2/3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “จงช่วยเขา เพราะเราคือมนุษย์” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานการศึกษา เรื่อง  “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล : นโยบายด้านผู้ล้ีภัยของไทย”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) สกู๊ปข่าว เรื่อง “ชาวเวเนซุเอลาหล่ังไหลออกนอกประเทศใกล้แตะวิกฤติผู้อพยพ

ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” 
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ท่ีมา: ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ. (2560). แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงในประเทศ
ไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 

 
ท่ีมา: The Matter. (2561). ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT. เข้าถึงเมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/thinkers/thailand-is-not-lgbt-
heaven/19197 

ใบงานที่ 1.2/4 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “We are Equality” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความ

ขัดแย้ง ประกอบด้วย 

1) รายงานการวิจัย เรื่อง “แนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคมของผู้หญิงใน
ประเทศไทย: วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกู่ยวข้อง ข้อถกเถียงและยุทธศาสตร์”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) สกู๊ปข่าวเรื่อง “ด้วยเหตุนี้ไทยแลนด์จึงไม่ใช่แดนสวรรค์ของ LGBT” 
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แผนการจัดการเรียนเรียนรู้หน่วยที่ 3 
เร่ือง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบนั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน          จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ประเมินผลกระทบจากวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ ตลอดจน
วิกฤตการณ์และภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น สามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ในการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 
 การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลกก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อ
วิถีการด าเนินชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาคและระบบนิเวศ ด้วยเหตุนี้พลเมืองโลกจึงต้องติดตาม 
วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกและมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ตนเองได้ทันท่วงทีอันน าไปสู่การรับมือเพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีดุลยภาพ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ประชากร
และระบบนิเวศท่ีส่งผลต่อโลกในยุคปัจจุบัน 
   1.1 จากเอกสารท่ีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ประชากรและระบบนิเวศท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้
อย่างสมเหตุสมผล 
   1.2 ผู้ เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันท่ีส่งผลต่อกันในลักษณะปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสม 
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   1.3 ผู้เรียนสามารถอภิปรายผลกระทบและแนวโน้มจากการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันท่ีมีต่อวิถีการด าเนินชีวิต ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล 
 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความจริง และแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ตีความหลักฐาน/
เอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
   2.1 จากหลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ 
สมมติฐานและประเด็นศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   2.2 จากหลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักฐาน/
เอกสารหลักเพื่ออภิปรายปรากฏการณ์ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล 
   2.3 จากหลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และตีความ
เพื่อเช่ือมโยงข้อค้นพบท่ีได้จากหลักฐาน/เอกสารหลักได้อย่างสมเหตุสมผล 
   2.4 ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีศึกษาเพื่ออภิปรายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน 
   2.5 ผู้เรียนสามารถน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบของผลงานรวบยอดโดยมี
การอ้างอิงข้อเท็จจริงจากหลักฐาน/เอกสารท่ีศึกษาอย่างเป็นระบบได้น่าสนใจและสร้างสรรค์ 
 
 ด้านเจตคติ 
  3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะพลโลกท่ีต้องมีส่วนในการ
รับผิดชอบและเสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกในยุคปัจจุบัน 
   3.1 ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในโลกในยุคปัจจุบันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลกได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะพลโลกท่ีได้รับ
จากการศึกษาเกี่ยววิกฤตการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 



 181 
 

 

 

   3.3 ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญของโลกท่ี
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในโลกในยุคปัจจุบันโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสารอย่าง
เป็นระบบได้อย่างเหมาะสม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้ 
  1.1 สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
   1.1.1 สถานการณ์การเกิดยากและตายยาก 
          1.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์เกิดยากและตายยาก 
          1.1.3 แนวทางการรับมือสถานการณ์การเกิดยากและตายยาก 
  1.2 การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก 
   1.2.1 สภาวะและแนวโน้มของสภาพอากาศของโลก 
        1.2.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก 
         1.2.3 แนวทางการรับมือจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก 
  1.3 การจัดการขยะ 
          1.3.1 สถานการณ์การจัดการขยะในภูมิภาคต่าง ๆ 
          1.3.2 ผลกระทบของขยะท่ีมีต่อระบบนิเวศ 
          1.3.3 แนวทางการจัดการขยะ 
  1.4 การแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) 
       1.4.1 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) 
   1.4.2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) 
        1.4.3 แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) 
 
 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2.1 การประเมินความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีน ามาในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
  2.2 การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อคาดคะเนพลวัต
และปฏิสัมพันธ์ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตนเอง 



 182 
 

 

 

  2.3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบของประชากร
และระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก 
  2.4 การก าหนดค าถามส าคัญ เพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษา
เหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
  2.5 การน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและระบบนิเวศในโลกยุค
ปัจจุบันโดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสาร 
 
 3. ด้านเจตคติ 
  3.1 ความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดจากประชากรและระบบนิเวศใน
โลกยุคปัจจุบันท่ีมีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก 
  3.2 แนวทางการใช้ชีวิตตามหลักมนุษยธรรมในฐานะพลโลกในประชากรและระบบ
นิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
  3.3 ประโยชน์ของการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประชากรและระบบนิเวศในโลก
ยุคปัจจุบันจากการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบ 
 
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 ทักษะการอภิปราย 
  1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
  1.3 ทักษะการน าเสนอ 
 2. ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
  2.2 ทักษะการตีความ 
  2.3 ทักษะการสังเคราะห์ 
  2.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  2.5 ทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.1 ทักษะการท างานกลุ่ม 
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  4.2 ทักษะการตัดสินใจ 
  4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมุ่นในการท างาน 
 4. มีจิตสาธารณะ 
 5. ความเป็นพลเมืองโลก 
ผลงาน 
 - การสร้างคอลัมน์หนังสือพิมพ์รายกลุ่ม ตามประเด็นการเปล่ียนแปลงประชากรและระบบ
นิเวศในโลกยุคปัจจุบันที่สนใจศึกษา โดยออกแบบการจัดวางท่ีชวนให้เกิดการติดตาม และระบุ
ข้อคิดเห็นท่ีอยู่บนพื้นฐานแนวคิดจากการศึกษาหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบ  
เกณฑ์การประเมินผลงาน 
 
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. การ
น าเสนอ
หัวข้อ 

หัวข้อมีความ
น่าสนใจ 
แปลกใหม่ 
และชวนให้
ติดตาม 

หัวข้อท่ี
น าเสนอมี
ความ
น่าสนใจ และ
ชวนให้
ติดตาม แต่
ขาดความ
แปลกใหม่ 

หัวข้อท่ี
น าเสนอขาด
ความ
น่าสนใจ ไม่มี
ความแปลก
ใหม่ และ
ชวนให้
ติดตาม 
 
 

หัวข้อท่ี
น าเสนอขาด
ความน่าสนใจ 
ไม่มีความ
แปลกใหม่ 
และไม่ชวนให้
ติดตาม 

0.5 2 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

2. 
เนื้อหา
สาระ 

เรียบเรียง
เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์
ท่ีศึกษา ได้
ครอบคลุม
ประเด็นดังนี ้
1. กระตุ้น
ความสนใจ
ชวนให้เกิด
การติดตาม 
2. เนื้อหา
ช้ีให้เห็นถึง
สาเหตุและ
ผลกระทบท่ี
สัมพันธ์กัน 
3. ครอบคุลม
สาระส าคัญ
ของข้อมูล 

เรียบเรียง
เนื้อหา
เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์
ท่ีศึกษาได้ 
ครบถ้วนบาง
ประเด็น ขาด
ตกเพียง
เล็กน้อยหรือ 
1 ประเด็น 

เรียบเรียง
เนื้อหา
เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์
ท่ีศึกษา ขาด
ตก 1 – 2 
ประเด็น  

เรียบเรียง
เนื้อหา
เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์
ท่ีศึกษาขาด
ตก 2 – 3 
ประเด็น 

1 4 

3. 
รูปแบบ
การ
น าเสนอ 

มีรายละเอียด
ตามเกณฑ์
ดังนี ้
1) การจัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่
ละประเด็น
สัมพันธ์กัน 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 2 ใน 
3 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 1 ใน 
3 ประเด็น 

- จัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่
ละประเด็น
ขาด
ความสัมพันธ์
และไม่เป็น
ระบบ 

1 4 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

3. 
รูปแบบ
การ
น าเสนอ 
(ต่อ) 

อย่างเป็น
ระบบ 
2) แสดงให้
เห็นถึงมุมมอง
ท่ีครอบคลุม
และสะท้อน
ข้อมูลอันเกิด
จากการ
วิเคราะห์
แหล่งท่ีมา
ของมูลท่ี
หลากหลาย 
3) อ้างอิงท่ีมา
ของข้อมูลทาง 
ท่ีใช้น าเสนอ
อย่างชัดเจน 
ครบถ้วน 

  - ไม่แสดงถึง
มุมมองอย่าง
ครอบคลุม
และการ
สะท้อนข้อมูล
อันไม่ได้เกิด
จากการ
วิเคราะห์
แหล่งท่ีมาของ
มูลท่ี
หลากหลาย 
- การอ้างอิง
ท่ีมาของข้อมูล
ท่ีใช้ในการ
น าเสนอไม่
ชัดเจนหรือไม่
มีการอ้างอิง 

1 4 

4. การ
ให้
มุมมอง
ท่ีเป็น
ทางออก
ของ
ปัญหา 
 

ระบุแนวคิด
ในประเด็น
เกี่ยวกับ 
ประชากรและ
ระบบนิเวศ
โลกยุค
ปัจจุบันที่ได้
ศึกษา โดย
อาศัยพื้นฐาน 

ระบุแนวคิด
ในประเด็น
เกี่ยวกับ 
ประชากร
และระบบ
นิเวศในโลก
ยุคปัจจุบันที่
ได้ศึกษาตาม
เกณฑ์ 2 ใน  

ระบุแนวคิด
ในประเด็น
เกี่ยวกับ 
ประชากร
และระบบ
นิเวศ 
ปัจจุบันใน
โลกยุค
ปัจจุบันทีไ่ด้ 

ระบุแนวคิดใน
ประเด็นเก่ียวกับ 
ประชากรและ
ระบบนิเวศใน
โลกยุคปัจจุบันที่
ได้ศึกษาโดย
อาศัยการศึกษา 

1 
 

4 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

4. การ
ให้
มุมมอง
ท่ีเป็น
ทางออก
ของ
ปัญหา 
 (ต่อ) 

จากการศึกษา
หลักฐาน/
เอกสารอย่าง
เป็นระบบ ใน
ประเด็น 
1) ทางออก
ของ
วิกฤตการณ์ท่ี
ศึกษา 
2) แนวทางใน
การปฏิบัติตน
ตาม
วิกฤตการณ์ท่ี
ศึกษา 
3) การใช้
ถ้อยค าภาษา
ท่ีกระตุ้น
ความสนใจ
อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 

3 ประเด็น ศึกษาตาม
เกณฑ์ 1 ใน 
3 ประเด็น 

หลักฐาน/
เอกสารอย่าง
เป็นระบบ ใน
ประเด็น 
1) ทางออก
ของ
วิกฤตการณ์ท่ี
ศึกษาท่ี
น าเสนอ
เป็นไปไม่ได้
หรือไม่ชัดเจน 
2) แนวทางใน
การปฏิบัติตน
ตาม
วิกฤตการณ์ท่ี
ศึกษาท่ี
น าเสนอขาด
ความเป็นไป
ได้ 
3) การใช้
ถ้อยค าภาษาท่ี
ไม่ค่อยกระตุ้น
ความสนใจ
อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล 

1 
(ต่อ) 

4 
(ต่อ) 

รวม 14 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

13-14 ดีมาก 
11-12 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 7 ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่านต้ังแต่ พอใช้ ขึ้นไป 
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กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เร่ืองประเด็นประชากรและระบบนิเวศของโลกในยุคปัจจุบนัตาม
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DAC 

ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด  กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
 
 

   

   
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การสอน  ผู้ เรี ยน ศึ ก ษ าแ ละ วิ เค ร าะ ห์ ป ระ เด็ น

ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน
ผ่านเอกสารหลักส าคัญท่ีก าหนดให้ จากนั้น
ผู้เรียนศึกษาหลักฐาน/เอกสารช้ันต้นและ/
ห รื อ ช้ั น รอ ง ท่ี ห ล าก ห ลาย  มี เนื้ อ ห า
สนับสนุนและ/หรือขัดแย้งกัน เกี่ ยวกับ
ปรากฏการณ์ ท่ีศึกษา จากนั้น ผู้เรียนต้ัง
ค าถามส าคัญ สืบค้น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
ตีความ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน/
เอกสารท่ีสัมพันธืกับประเด็นท่ีศึกษาอย่าง
เป็ น ระบบ  เพื่ อพิ สูจน์ สมม ติ ฐานตาม
ประเด็นท่ี ศึกษาโดยน าเสนอในรูปแบบ
ผลงานรวบยอดตามประเด็นท่ีศึกษา 
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กระบวนการเรียนการสอน 
(วิธีสอน/เทคนิคการสอน) 

 ขั้นตอนการเรียนการสอน 
 

 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการใช้ค าถามตามระดับ
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยขอ
งบลูม 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพือ่ก าหนดประเด็น
ศึกษา (The Discussion on the Issue 
of the Study: D) 
    ผู้สอน น า เสนอข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ก าร
เปล่ียนแปลงของประชากรไทยและโลก ให้
ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาเพื่อต้ังค าถามส าคัญ 
และก าหนดสมมติฐานในการศึกษา  

 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- การวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- การประเมินความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The 
Analysis of the Essential Primary 
evidence: A) 
    ผู้สอนให้ ผู้ เรียนศึกษาหลักฐานหรือ
เอกสารช้ันต้นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ประชากรและระบบนิ เวศจ านวน 1 ช้ิน 
และให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสาระส าคัญ
เกี่ยวกับหลักฐานหรือเอกสาร ท่ีก าหนดให้ 
ในบริบทต่าง ๆ  
 

- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- การวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- การประเมินความน่าเช่ือถือ
ของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 
- เทคนิคการสะท้อนความ

 ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The 
Comparison of Data: C) 
    ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนศึกษาหลักฐาน/
เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองในประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกในยุค
ปัจจุบันท่ีเพิ่มมากขึ้น ท่ีมีความสอดคล้อง
กั บ ข้ อ สนั บ สนุ น ห รื อ ข้ อ โต้ แย้ ง  จ าก
หลักฐาน/เอกสารในขั้นท่ี 2 น าเสนอข้อ
ค้นพบของตนเอง จากนั้นผู้สอนแนะน า
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คิดเห็น 
- เทคนิคการใช้ผังกราฟิค 

แหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนเพื่อไปศึกษาหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษา 
 

 
 
 
 
- การสังเคราะห์ข้อมูล 
- เทคนิคการเลือกใช้ฐานข้อมูล 
- การสืบค้นข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 
 

 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (Interaction with the 
Historical Evidence: I) 
   ผู้ เรี ย น ร่ ว มกั น อ ภิ ป ร ายข้ อ มู ล จาก
หลักฐาน/เอกสารท่ีไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในประเด็นประชากรและระบบนิเวศของ
โลกในยุคปัจจุบัน เช่ือมโยงสาระส าคัญท่ี
เป็นข้อสนับสนุนและข้อแย้งกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 เพื่อ
น าไป สู่การสร้างองค์ความรู้ตามค าถาม
ส าคัญท่ีก าหนด เพื่อวางแผนแนวทางการ
น าเสนอข้อค้นพบด้วยผลงานรวบยอดท่ี
ครอบคลุมสาระส าคัญ 
 

 
 
- เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
- การใช้คอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคสถาการณ์จ าลอง 
 
 

 ขั้ น ตอ น ที่  5 ขั้ น น า เส น อ ข้ อ ค้ น พ บ 
(Report the Finding: R) 
     ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างผลงาน
รวบยอดตามประเด็นท่ีก าหนดแล้วน าเสนอ
ผลงานโดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการ
เรี ย น รู้ ท้ั ง ใน ด้ า น ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ /
กระบวนการ เจตคติ ท่ีมี ต่อการศึกษา
เหตุการณ์ โลกในยุคปัจจุบันในประเด็น
ประชากรและระบบนิเวศ และสะท้อนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพือ่ก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue of the Study: 
D) (คาบเรียนท่ี 1) 
 1.1 ผู้สอนแนะน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้นี้ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตัวของผู้เรียนท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ และผลงานรวบยอดท่ี
ผู้สอนคาดหวังให้เกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้นี้  
 1.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม “สูงวัยไทยแลนด์” โดยมีแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.2.1 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ตามความสมัครใจ จ านวน 8 กลุ่มซึ่งมีจ านวน
สมาชิกใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่ม และให้ผู้เรียนจัดโต๊ะในลักษณะของกลุ่ม 
  1.2.2 ผู้สอนแจกใบค าถามให้นักเรียนพิจารณากลุ่มละ 1 ชุด เพื่อให้ ผู้เรียนได้
เตรียมพร้อมในการดูวีดิทัศน์เรื่อง “สถานการณ์สังคมสูงวัย 2561” ต่อไป ท้ังนี้ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการเกี่ยวกับการดูวีดิทัศน์เพื่อตอบค าถามแก่ผู้เรียนด้วย อาทิ อาจให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกัน
แบ่งค าถามให้แต่ละคนรับผิดชอบ เป็นต้น โดยข้อค าถามเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรของโลกและไทย 
มีดังนี้ 

1) วีดิทัศน์นี้ โดยเนื้อหาสาระหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องใด (แนวค าตอบ: การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมด้วย) 

2) สถานการณ์โครงสร้างประชากรของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้ าง 
(แนวค าตอบ: สถานการณ์แนวโน้มประชากรมีอัตราการตายท่ีต่ าลง ท าให้คนอายุยืนขึ้นและผู้สูงอายุมี
จ านวนมากขึ้น ในขณะท่ีอัตราการเกิดมีอัตราต่ าลงท าให้มีประชากรท่ีท่ีเกิดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ใน
อนาคตอาจจะขาดแคลนแรงงาน) 

3) นักเรียนคิดว่าจากสภาพการณ์ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสังคมไทยใน
ด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: เกิดผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

4) ผลกระทบเหล่าจากสภาพการณ์ดังกล่าวเกี่ยวพันกับตัวของนักเรียน
อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ในอนาคตนักเรียนจะต้องก้าวเข้าสู่วัยแรงงาน ซึ่งเงินภาษีของนักเรียน
จะต้องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ อีกท้ังนโยบายต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลจะออกมาในอนาคตก็ย่อมส่งเป็นกระทบ
ต่อนักเรียน เป็นต้น) 
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5) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดบ้างท่ีนักเรียนพบเห็นและสนับสนุนแนวคิด
เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรของไทยแบบดังกล่าวบ้าง (แนวค าตอบ: หลักฐานท่ีสนับสนุนว่าประเทศ
ไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ รายงานการศึกษาอัตราการเกิด อัตราการตายของประชากร 
ตลอดจนการท านายในสถิติ) 

6) หากนักเรียนต้องการทราบลักษณะโครงสร้างประชากรของภูมิภาค หรือ
ของโลก นักเรียนคิดว่า เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือใดได้บ้าง (แนวค าตอบ: 
เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ หรือหน่วยงานองค์กรท่ีท างานด้านประชากรในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ) 
  1.2.3 ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ ให้ผู้เรียนร่วมกันชม โดยเป็นวีดิทัศน์เรื่อง “สถานการณ์
สั งคม สู งวั ย  2 561”  <https://www.youtube.com/watch?v=DMtObNiuLTA> ความย าว
ประมาณ 9 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2.4 หลังจบวีดิทัศน์ ผู้สอนให้ผู้เรียนภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้าง
ประชากรของโลกและไทยตามประเด็นค าถามท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า เวลาประมาณ 2 – 3 นาที 
 1.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง “10 อันดับเมืองท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิต
ดีท่ีสุดในโลก” ประมาณ 15 นาที และให้ผู้เรียนใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยให้
พิจารณาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ พร้อมท าใบงานท่ี 1.1 “อยากมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยากแล้วต้อง
ท าอย่างไร” ประกอบการศึกษาใบความรู้  
 1.4 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนจ านวน 3 คน จากกลุ่มต่างกัน เพื่อให้น าเสนอเรื่อง “อยากมีคุณภาพท่ี
ชีวิตท่ีดี อยากแล้วต้องท าอย่างไร” จากใบงานท่ี 1.1 ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ พร้อมท้ังให้ผู้เรียนใน
กลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันอภิปรายตามประเด็นค าถามเหล่านั้นด้วย ซึ่งประเด็นค าถามประกอบด้วย 
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  1) เมืองใดท่ีนักเรียนภายในกลุ่มอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากท่ีสุด เพราะเหตุใด และเมือง
นั้นมีจุดเด่นอะไร 
  2) นักเรียนคิดว่าเมืองท่ีดีท าไมจึงส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพีวิตท่ีดี 
  3) นักเรียนคิดว่าเมืองท่ีดีนั้น ต้องเป็นเมืองอย่างไร 
  4) หากนักเรียนต้องการให้ประชากรประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแบบเมืองท่ี
นักเรียนอยากไปอยู่ นักเรียนคิดว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีประเทศไทยควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ประเด็น 
เพราะเหตุใด 
  5) หากประชากรในเมืองต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตไม่ดี อาจส่งผลกระทบใดบ้าง เพราะ
เหตุใด 
 1.5 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญ เรื่อง อยากมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยากแล้วต้อง
ท าอย่างไร จากการอภิปรายตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในข้อท่ี 1.5 และผู้สอนมอบหมายในนักเรียน
ศึกษาประเด็นประชากรและระบบนิเวศโลกยุคปัจจุบัน ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนในคาบ
ต่อไป มาล่วงหน้า จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และแหล่งช้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
 1.6 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดประเด็นค าถาม และสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็น
ประชากรและระบบนิเวศ จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกค าถามส าคัญและสมมติฐานไว้ในสมุดจดบันทึกของ
นักเรียนให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary evidence: A) 
(คาบเรียนท่ี 2) 
 2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญช้ินท่ี 1 จากใบงานท่ี 1.2 เรื่อง 
“คุณภาพชีวิตประชากรกับบริบทอื่น ๆ” โดยแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารดังนี้ 
  1) กลุ่มท่ี 1 เมื่อเมืองจะกลายเป็นเมืองของพ่อแก่แม่เฒ่า (สังคมผู้สูงอายุและจ านวน
ประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น) เรื่อง “รู้จักสังคมสูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ” (ใบงานท่ี 1.2/1) 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “รู้จักสังคมสูงอายุและสถานการณ์
ผู้สูงอายุ” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
ท่ีมา: สุรพงษ์ มาลี. 2561. รู้จักสังคมสูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ. เข้าถึงเมื่อ 3 
มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2561-y60b04.pdf 
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2) กลุ่มท่ี 2 ร้อนระส่ าระส่ายไปท่ัว เรื่อง “1 ปี โลกร้อนขึ้นแค่ไหน สละเวลา 1 นาที
มาดูส่ิงท่ีเราท าไว้กับโลก” (ใบงานท่ี 1.2/2) 
 
  
 

3
)
  3) กลุ่มท่ี 3 ขยะ มลพิษหรือผลประโยชน์ เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: 
จะแก้อย่างไร?” (ใบงานท่ี 1.2/3) 
 

 
 
  

 
 
 
 
4) กลุ่มท่ี 4 เอดส์แพร่เร็วกว่าจรวด เรื่อง “33 ปีเอดส์ไทย ในวันเอดส์โลก” (ใบงาน

ท่ี 1.2/4) 
 
  
 
 
 
 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นบทความวิชาการ เรื่อง  “1 ปี โลกร้อนขึ้นแค่ไหน สละเวลา 1 
นาทีมาดูส่ิงท่ีเราท าไว้กับโลก” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2 
ท่ีมา: จิรศิลป์ อัศวกุล. (2561). 1 ปี โลกร้อนขึ้นแค่ไหน สละเวลา 1 นาทีมาดูสิ่งที่เราท า
ไว้กับโลก. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://spaceth.co/1-year-
climate-change/ 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นรายงานข่าว เรื่อง “33 ปีเอดส์ไทย ในวันเอดส์โลก”  
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/4)  
ท่ีมา: ไทยรัฐ. (2560). 33 ปีเอดส์ไทย ในวันเอดส์โลก. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562. 
เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/news/local/1138997 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: 
จะแก้อย่างไร?”  (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/3)  
ท่ีมา: สุจิตรา วาสนาด ารงดี. (2560). วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: จะแก้อย่างไร?. 
เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 
http://www.eric.chula.ac.th/ej/v21y2560/no4/ 
ap54_4_2560.pdf  
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 หลักฐานชิ้นที่ 2.1 เป็นเอกสารเกี่ยวกับสภาพสังคมผู้สูงอายุของโลกและไทย (เอกสาร
แนบในใบงานท่ี 1.3/1) 
ท่ีมา: อนันต์ อนันตกูล. (2560). สังคมสูงวัย...ความท้าทายประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน. (หน้า 1-2)  

 หลักฐานชิ้นที่ 3.1 เป็นบทความในส านักข่าว The Momentum ซึ่งได้ศึกษาการรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาลในต่างประเทศ (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/2) 
 
ท่ีมา: กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์. (2560). รับมือสังคมผู้สูงอายุ: ตัวอย่างจากต่างประเทศ. 
เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/happy-life-aging-
society/  

2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญเบ้ืองต้นและเนื้อความของ
หลักฐานช้ินท่ี 1 ในใบงานแต่ละกลุ่ม (ใบงานท่ี 1.2/1 ถึง ใบงานท่ี 1.2/4) ท่ีครูได้จัดเตรียมใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสาร 
  2.2.2 สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.4 ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสาร 
  2.2.5 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารส าคัญประเภท
ใด มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
  2.2.6 ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.7 ร้อยละของความน่าเช่ือถือของเอกสารดังกล่าว พร้อมเหตุผล 
 โดยห้ผู้เรียนเขียนผลการอภิปรายในแต่ละประเด็นลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร
ส าคัญ 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) (คาบเรียนท่ี 3) 
 3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน จากใบงานท่ี 1.3/1 – 1.3/4 โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้
หลักฐาน/เอกสารส าคัญในจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน/ขัดแย้งกับหลักฐานหลัก โดยแต่ละ
กลุ่มจะได้ศึกษาเอกสารดังนี้ 
  1) กลุ่มท่ี 1 เมื่อเมืองจะกลายเป็นเมืองของพ่อแกแ่ม่เฒ่า ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 หลักฐานชิ้นที่ 3.2 เป็นรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนตลอดจนผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้น (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/2) 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (ม.ป.ป.). “ลดโลกร้อน” ด้วยตัวเรา. เข้าถึงเมื่อ 13 
ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/ 
Publication/Knowledge/green%20the%20earth.pdf (หน้า 8-19) 
 

 หลักฐานชิ้นที่ 2.2 เป็นรายงานข่าวจากส านักข่าวในต่างประเทศ ซึ่งมีภาคภาษาไทย 
เกี่ยวกับปัญหาความแห้งแล้ง ความอดอยาก และการเข้าถึงน้ าสอาดของประเทศในทวีปแอฟริกา 
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/2) 
ท่ีมา: Voice of America. (2561). หลายชาติในทวีปแอฟริกาเจอภัยแล้งรุนแรง. เข้าถึงเม่ือ 
13 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.voathai.com/a/africa-invisible-
droughts-tk/4392607.html 
 

 หลักฐานชิ้นที่ 4.2 เป็นเพลงเพื่อชีวิต “เพลงชีวิตสัมพันธ์” ประพนัธ์โดย ยืนยง โอภากุล
และอัสนี โชติกุล (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/3)  
ท่ีมา: คาราบาว ดอทเน็ต. (2561). เพลงชีวิตสัมพันธ์ (บันทึกคอนเสิร์ตเวลคัมทูอีสานเขียว) มีคน 
มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/ 
watch?v=Nq3-0U9A6Eg 

 หลักฐานชิ้นที่ 2.3 เป็นข่าวเกี่ยวกับทีมสัตว์แพทย์ช่วยชีวิตปลาวาฬในไทย (เอกสารแนบ
ในใบงานท่ี 1.3/3) 
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). เปิดใจทีมสัตวแพทย์ ยื้อชีวิตวาฬน าร่อง กินถุงพลาสติก 85 ช้ิน. เข้าถึง
เมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-
44346034?ocid=socialflow_facebook 

2) กลุ่มท่ี 2 ร้อนระส่ าระส่ายไปท่ัว ได้รับเอกสารดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) กลุ่มท่ี 3 ขยะ มลพิษหรือผลประโยชน์ ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 หลักฐานชิ้นที่ 3.3 เป็นคอมลัมน์ข่าว รวมรูปภาพเกี่ยวกับปัญหาขยะในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัว
โลก (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/3) 
ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). ขยะพลาสติก: รวมภาพปัญหาจากท่ัวทุกมุมโลก. เข้าถึงเมื่อ 11 
เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-44266276 

 หลักฐานชิ้นที่ 4.3 เป็นบทบรรณาธิการในนิตยสารออนไลน์ (เอกสารแนบในใบงานท่ี 
1.3/3) 
ท่ีมา: ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์. (2561). Tokyo model: โมเดลก าจัดขยะแบบแคร์โลก เพราะ
ประชาชนก็แคร์ขยะ. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
https://themomentum.co/ tokyo-model-waste-management/ 

 หลักฐานชิ้นที่ 5.3 เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดการขยะในประเทศสวีเดน (เอกสารแนบใน
ใบงานท่ี 1.3/3) 
ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์. (2561). สวีเดนขยะหมดจนต้องน าเข้า 800,000 ตัน เพื่อใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9610000019630 

 หลักฐานชิ้นที่ 2.4 เป็นคอลัมน์ข่าวออนไลน์ (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/4) 
ท่ีมา: ปาโบล อูโชอา. (2561). เอดส์: 8 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี. เข้าถึงเมื่อ 11 
เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-46363949 

 หลักฐานชิ้นที่ 3.4 เป็นบทสัมภาษณ์ผู้ติดเช้ือ HIV (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/4) 
ท่ีมา: เอกรินทร์ บ ารุงภักดิ์. (2561). เอชไอวี/เอดส์: จาก 'เด็กขายบริการ' สู่พรรค 'อนาคตใหม่' 
และเป้าหมาย 'เอชไอวีเป็นศูนย์'. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-45022139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) กลุ่มท่ี 4 เอดส์แพร่เร็วกว่าจรวด ได้รับเอกสารดังต่อไปนี ้
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 หลักฐานชิ้นที่ 4.4 เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความส าเร็จของไทยในการจัดการการติดเช้ือ HIV 
ในระดับโลก (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.3/4) 
ท่ีมา: กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และคณะ. (2559) ประเทศไทยยุติปัญหาการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี 
เอดส์จากแม่สู่ลูก. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiaidssociety.org/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=89 

 
 
 
 
 

3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักฐานท่ีก าหนดให้เกี่ยวกับประเด็นประชากรและ
ระบบนิเวศของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ละหลักฐานในประเด็นข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน สาระส าคัญ/
แนวคิดหลักของหลักฐานวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน หลักฐานท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน
ประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน และร้อยละ
ของความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสารดังกล่าวพร้อมเหตุผล โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายและน าค าตอบท่ีได้จากการอภิปรายบันทึกลงในใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับประชากรและระบบนิเวศโลกยุคปัจจุบัน  
 3.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ท่ีจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสาร ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 
โดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
  3.3.1 หลักฐาน/ข้อมูลท่ีก าหนดให้ เพิ่มเติมมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 1 อย่างไร 
  3.3.2 สาเหตุหลักของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท่ีพบจากหลักฐานในขั้นท่ี 2 และ 3 มี
อะไรบ้าง 
  3.3.3 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐานในขั้นตอนท่ี 3 มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกับหลักฐานในขั้นที่ 2 อย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างในการอธิบาย 
 จากนั้น ให้ ผู้เรียนเขียนค าตอบท่ีได้ร่วมกันอภิปรายลงในใบงานใบท่ี 1.4 เรื่อง การ
เปรียบเทียบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน และระบุสาระส าคัญท่ี
ได้จากการวิเคราะห์หลักฐานแต่ละประเด็นลงในกระดาษบรู๊ฟ ตามตัวอย่างตารางสาระส าคัญท่ี
ปรากฏในหลักฐาน 
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      หลักฐาน 
ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 

1. ข้อมูลที่ปรากฏใน
หลักฐาน 

      

2. สาระส าคัญ/
แนวคิดหลักของ
หลักฐาน 

      

3. วัตถุประสงค์ของ
การสร้างหลักฐาน 

      

4. หลักฐานที่
พิจารณานั้น เป็น
หลักฐานประเภทใด 
เพราะเหตุ 

      

5. ประเด็นที่สงสัย/
ข้อค าถามที่เกิดขึ้น
จากการพิจารณา
หลักฐาน 

      

6. ร้อยละของความ
น่าเช่ือถือของ
หลักฐาน/เอกสารช้ิน
น้ี พร้อมเหตุผล 

      

 
 3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษบรู๊ฟท่ีได้ไปติดตามในบริเวณท่ีกลุ่มตนเองอยู่ 
จากนั้นให้น าเสนอผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้เกี่ยวกับประชากร
และระบบนิเวศโลกยุคปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานในขั้นตอนนี้กับขั้นตอนท่ี 2 พร้อม
ท้ังให้ผู้เรียนน าเสนอบริเวณกลุ่มของตน และผู้เรียนคนอื่นท่ีนั่งฟังให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ด้วย 
 3.5 ผู้สอนอธิบายแนวการการค้นคว้าหลักฐานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย
แนะน าแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือ และหลักการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานและข้อมูล
เบื้องต้นให้ผู้เรียนทราบ จากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปด าเนินการสืบค้นและรวบรวม
หลักฐาน/ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีต้องการศึกษา และสมมติฐานท่ีต้ังขึ้นในขั้นท่ี 1 หรือ
ประเด็นสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาหลักฐาน สมาชิกในกลุ่มคนละ 1 ช้ิน เป็นอย่างต่ า เพื่อน ามา
อภิปรายร่วมกันในคาบต่อไป 
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ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (คาบเรียนท่ี 3) 
 4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารตามท่ีตนเอง
สืบค้นมา พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลของหลักฐานแต่ละช้ินลงในสมุดบันทึก ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐาน/เอกสาร ได้แก่ ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏใน
หลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน หลักฐานท่ี
พิจารณานั้น เป็นหลักฐานประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการ
พิจารณาหลักฐาน และร้อยละของความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสารช้ินนี้ พร้อมเหตุผล 
  4.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary evidence: A) และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นท่ี 3 
ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)  
 4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุค
ปัจจุบัน บันทึกลงในใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมีประเด็นในการ
อภิปราย มีดังนี้ 
  1) สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 
และ 3 มีประเด็นใดบ้าง 
  2) จากปรากฏการณ์ทางประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบันได้ศึกษา 
ปรากฏการณ์ใดเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อื่นตามมา (ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ อาจใช้
แผนผังก้างปลาช่วยในการวิเคราะห์) 
  3) ตัวนักเรียนมีส่วนท่ีท าให้ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ 
  4) แนวทางในการเตรียมตัวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวมีอะไรบ้าง 
  5) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง และในบริบทของ
นักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 
 4.3 ผู้สอนก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนออกแบบการน าเสนอในรูปแบบ
คอลัมน์หนังสือพิมพ์ 1 หน้า โดยผู้สอนเตรียมกระดาษบรู๊ฟในผู้เรียนกลุ่มละ 1 แผ่น กาว เทปใส มา
ให้เท่านั้น และมอบหมายให้ผู้เรียนออกแบบการจัดวางเนื้อหา ในลักษณะพิมพ์เพื่อมาปะติดหรือเขียน 
และออกแบบให้สวยงาม ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้นให้ผู้เรียนพิจารณาและน ามาเอง เพื่อน ามาปฏิบัติ
กิจกรรมในคาบเรียนถัดไป ท้ังนี้ครูให้เกณฑ์ในการพิจารณาผลงานรวบยอดนักเรียนไปด้วย 
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ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) (คาบเรียนท่ี 4 และ 5) 
 คาบเรียนท่ี 4 
 5.1 ผู้สอนให้ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบั ติกิจกรรม “Just be Journalist” โดยผู้สอนแจก
กระดาษบรู๊ฟให้ผู้เรียนกลุ่มละ 1 แผ่น และมีกาว เทปใส ไว้ให้ใช้ในส่วนกลาง โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) โดยก่อนด าเนินการให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างานของกลุ่ม และ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการท างาน 
  2) ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการจัดวางหลักฐาน/เอกสารส าคัญต่าง ๆ หรือเขียนลงไป
ในกระดาษท่ีจัดเตรียมไว้ โดยออกแบบให้คล้ายคลึงกับหน้าหนัง สือพิมพ์ ในลักษณะของคอลัมน์
หนังสือพิมพ์ โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นบรรณาธิการข่าว เพื่อน าเสนอปรากฏการณ์ดังกล่าวให้น่า
ติดตาม พร้อมตั้งช่ือให้น่าสนใจ หากผู้เรียนสร้างผลงานไม่เสร็จ ให้มอบหมายให้เป็นการบ้าน และเน้น
ย้ าว่าในคาบต่อไปทุกกลุ่มต้องน าออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
 (คาบเรียนท่ี 5) 
 5.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอผลงานคอลัมน์หนังสือพิมพ์หน้าช้ันเรียน โดยนักเรียนท่ี
นั่งฟังนั้นต้องจดบันทึกสาระส าคัญของกลุ่มต่าง ๆ และร่วมกันต้ังประเด็นค าถามหลังจากท่ีผู้น าเสนอ
ได้น าเสนอผลงานเสร็จ 
 5.3 ครูใช้ค าถามเพื่อสรุปกิจกรรม “Just be Journalist” ในประเด็นดังนี้ 
  1) การปฏิบั ติกิจกรรม “Just be Journalist” ท่ี ได้ปฏิบั ติไปนั้น  นักเรียนใช้
หลักการในการสร้างคอลัมน์หนังสือพิมพ์อย่างไรบ้าง 
  2) จากกิจกรรมดังกล่าวท่ีให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นบรรณาธิการข่าว ซึ่งสามารถ
สร้างข่าวให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ขณะเดียวกันในชีวิตจริงนักเรียนเป็นผู้รับข่าวด้วย นักเรียนจะมีวิธีการเลือก
หรือพิจารณาข่าวสารต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
 5.4 ครูใช้ค าถามเพื่อน าไปสู่การสรุปบทเรียนร่วมกัน และบันทึกลงในใบงานท่ี 1.6 เรื่อง การ
อภิปรายความรู้ในประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน ดังนี้ 
  1) จากหลักฐานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากร ท าให้นักเรียนทราบถึง
ปรากฏการณ์ท่ีตามมาอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ : คุณภาพของประชากรมีส่วนส าคัญมากในสังคม
ปัจจุบัน เพราะถ้าหากประชากรมีคุณภาพต่ า ก็จะท าสังคมนั้นประสบปัญหาตามมาได้ แต่หาก
ประชากรมีคุณภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นก็อาจจะพลิกให้เป็นโอกาสส าหรับสังคมของตนได้) 
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  2) คุณภาพของประชากรในเมืองต่าง ๆ นั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมไทย 
อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: สังคมไทยต้องรู้จักปรับตัว และวางแผนการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วย) 
  3) นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการบอกว่าหลักฐานหรือข้อมูลช้ินใดมีความน่าเช่ือถือ 
(แนวค าตอบ: หลักฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือ ดูได้จาก มีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ มีวัตถุประสงค์ในการ
สร้างท่ีเป็นกลาง และมีการอ้างอิงข้อมูลท่ีมีเหตุมีผล) 
  4) วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นบนโลกต่าง ๆ นั้น นักเรียนคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีทุก
คนต้องร่วมมือกันในแก้ไขปัญหา (แนวค าตอบ : เราทุกคนบนโลกมีส่วนได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท้ังส้ินไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นท่ีทุกคนต้องมีส่วน
ช่วยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และการแก้ไขปัญหาจะประสบความส าเร็จเมื่อทุกคนร่วมด้วย
ช่วยกัน) 
  5) นักเรียนจะน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้เรียนต้ังแต่ในช่ัวโมงแรก ไปใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียนอย่างไรได้บ้าง 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์เรื่อง “สถานการณ์สังคมสูงวัย 2561” 
 2. ใบค าถาม 

3. ใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง “10 อันดับเมืองท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก” 
 4. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “โครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป จะเป็นอย่างไรต่อ” 
 5. ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง “คุณภาพชีวิตประชากรกับบริบทอื่น ๆ” 
 6. ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมโลกยุคปัจจุบัน 
 7. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน 
 8. งานใบท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมโลกยุค
ปัจจุบัน 
 9. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
 10. ใบงานท่ี 1.6 เรื่อง การอภิปรายความรู้ในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน 
 11. กิจกรรม “Just be Journalist” 

12. แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างอิง ประกอบด้วย 
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  12.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2555). สังคมผู้สูงอายุ : แนวทางและ
มาตรการรองรับปัญหาในอนาคต. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
  12.2 ชยันต์ ตันติวัสดาการ และคนอื่น ๆ. (2556). รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : ส่ิง
ท่ีประเทศไทยท าได้. กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม. 
  12.3 แหล่งเรียนรู้ในส่ือออนไลน์ประเภทบทความวิชาการ งานวิจัย วีดิทัศน์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การบรรลุจุดประสงค์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายก าหนดประเด็นศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 1.3 ผลงานนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.5 บทบาทครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. แนวทางแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
           
            
      ลงช่ือ.......................................................... 
               (.............................................) 
                                                                          .........../ .........../ ............... 
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ใบค าถาม 
ประกอบการชมวีดิทัศน์ เร่ือง “สถานการณ์สังคมสูงวัย 2561” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา) 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันพิจารณาค าถาม ประกอบการชมวีดิทัศน์ และตอบค าถามหลังชม
วีดิทัศน์เสร็จ 
 
ค าถามประกอบด้วย 

1. วีดิทัศน์นี้ โดยเนื้อหาสาระหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  
2. สถานการณ์โครงสร้างประชากรของโลกในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง  
3. จากสภาพการณ์ดังกล่าว นักเรียนคิดว่าเกิดผลกระทบต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ อย่างไร

บ้าง 
4. จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผลกระทบเหล่านั้นเกี่ยวพันกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง 
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ใดบ้างท่ีนักเรียนพบเห็นและสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง

ประชากรของไทยแบบดังกล่าวบ้าง  
6. หากนักเรียนต้องการทราบลักษณะโครงสร้างประชากรของภูมิภาค หรือของโลก นักเรียน

คิดว่า เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือใดได้บ้าง  
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ใบความรู้ท่ี 1.1 
เร่ือง “10 อันดับเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา) 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 
 
 
 

ท่ีมา: We go Inter. “10 อันดับเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ประจ าปี 2019”. 
เข้าถึงเมื่อ 31 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.wegointer.com/2019/03/the-10-
cities-with-the-best-quality-of-life-in-the-world/.
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ใบงานท่ี 1.1 
เร่ือง “อยากมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดี อยากแล้วต้องท าอย่างไร” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา) 
ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน........เลขท่ี........... 

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาในความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง “10 อันดับเมืองท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดใน
โลก” จากนั้นตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 1) เมืองใดท่ีนักเรียนภายในกลุ่มอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากท่ีสุด เพราะเหตุใด และเมืองนั้นมี
จุดเด่นอะไร 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 2) นักเรียนคิดว่าเมืองท่ีดีท าไมจึงส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพีวิตท่ีดี 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 3) นักเรียนคิดว่าเมืองท่ีดีนั้น ต้องเป็นเมืองอย่างไร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  4) หากนักเรียนต้องการให้ประชากรประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแบบเมืองท่ี

นักเรียนอยากไปอยู่ นักเรียนคิดว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีประเทศไทยควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ประเด็น 

เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  5) หากประชากรในเมืองต่าง ๆ มีคุณภาพชีวิตไม่ดี อาจส่งผลกระทบใดบ้าง เพราะ

เหตุใด 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ท่ีมา: สุรพงษ์ มาลี. 2561. รู้จักสังคมสูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 

2562. เข้าถึงได้จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2561-

y60b04.pdf 

ใบงานที่ 1.2/1 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เมื่อเมืองจะกลายเป็นเมืองของพ่อแก่แม่เฒ่า” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) เป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “รู้จักสังคมสูงอายุและสถานการณ์ผู้สูงอายุ” 
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ท่ีมา: จิรศิลป์ อัศวกุล. (2561). 1 ปี โลกร้อนขึ้นแค่ไหน สละเวลา 1 นาทีมาดูสิ่งที่เราท าไว้กับ

โลก. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://spaceth.co/1-year-climate-change/ 

 

 

ใบงานที่ 1.2/2 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ร้อนระส่ าระส่ายไปท่ัว” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) เป็นบทความวิชาการ เรื่อง  “1 ปี โลกร้อนขึ้นแค่ไหน สละเวลา 1 นาทีมาดูส่ิงท่ีเราท าไว้

กับโลก 
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ท่ีมา: สุจิตรา วาสนาด ารงดี. (2560). วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: จะแก้อย่างไร?. เข้าถึงเมื่อ 

3 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก http://www.eric.chula.ac.th/ej/v21y2560/no4/ 

ap54_4_2560.pdf  

 

ใบงานที่ 1.2/3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ขยะ มลพิษหรือผลประโยชน์” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) เป็นเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “วิกฤตขยะบกสู่แพขยะในทะเล: จะแก้อย่างไร?” 
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ท่ีมา: ไทยรัฐ. (2560). 33 ปีเอดส์ไทย ในวันเอดส์โลก. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://www.thairath.co.th/news/local/1138997 

ใบงานที่ 1.2/4 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เอดส์แพร่เร็วกว่าจรวด” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) เป็นรายงานข่าว เรื่อง “33 ปีเอดส์ไทย ในวันเอดส์โลก”   
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ท่ีมา: อนันต์ อนันตกูล. (2560). สังคมสูงวัย...ความท้าทายประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน. (หน้า 1-2)  

 

 
ท่ีมา: กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์. (2560). รับมือสังคมผู้สูงอายุ: ตัวอย่างจากต่างประเทศ. 
เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/happy-life-aging-
society/  
 

ใบงานที่ 1.3/1 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เมื่อเมืองจะกลายเป็นเมืองของพ่อแก่แม่เฒ่า” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) เอกสารเกี่ยวกับสภาพสังคมผู้สูงอายุของโลกและไทย 

 

 

 

 

 

2) บทความในส านักข่าว The Momentum ซึ่งได้ศึกษาการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุของ

รัฐบาลในต่างประเทศ  
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ท่ีมา: Voice of America. (2561). หลายชาติในทวีปแอฟริกาเจอภัยแล้งรุนแรง. เข้าถึงเมื่อ 13 

ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.voathai.com/a/africa-invisible-droughts-

tk/4392607.html 

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (ม.ป.ป.). “ลดโลกร้อน” ด้วยตัวเรา. เข้าถึงเมื่อ 13 
ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/ 
Publication/Knowledge/green%20the%20earth.pdf (หน้า 8-19) 
 

ท่ีมา: คาราบาว ดอทเน็ต. (2561). เพลงชีวิตสัมพันธ์ (บันทึกคอนเสิร์ตเวลคัมทูอีสานเขียว) มีคน 
มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/ 
watch?v=Nq3-0U9A6Eg 

 

ใบงานที่ 1.3/2 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ร้อนระส่ าระส่ายไปท่ัว” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

1) รายงานข่าวจากส านักข่าวในต่างประเทศ ซึ่งมีภาคภาษาไทย เกี่ยวกับปัญหาความแห้ง

แล้ง ความอดอยาก และการเข้าถึงน้ าสอาดของประเทศในทวีปแอฟริกา 

 

 

 

2) รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนตลอดจนผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

2) เป็นเพลงเพื่อชีวิต “เพลงชีวิตสัมพันธ์” ประพันธ์โดย ยืนยง โอภากุลและอัสนี โชติกุล 
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ชิ้นที่ 2.3 

ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). เปิดใจทีมสัตวแพทย์ ยื้อชีวิตวาฬน าร่อง กินถุงพลาสติก 85 ช้ิน. เข้าถึง

เมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-

44346034?ocid=socialflow_facebook 

ชิ้นที่ 3.3 

ท่ีมา: บีบีซี ไทย. (2561). ขยะพลาสติก: รวมภาพปัญหาจากท่ัวทุกมุมโลก. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 

2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-44266276 

ชิ้นที่ 4.3 

ท่ีมา: ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์. (2561). Tokyo model: โมเดลก าจัดขยะแบบแคร์โลก เพราะ

ประชาชนก็แคร์ขยะ. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://themomentum.co/ 

tokyo-model-waste-management/ 

ชิ้นที่ 5.3 

ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์. (2561). สวีเดนขยะหมดจนต้องน าเข้า 800,000 ตัน เพื่อใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้า. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9610000019630 

ใบงานที่ 1.3/3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ขยะ มลพิษหรือผลประโยชน์” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 
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 หลักฐานชิ้นที่ 2.4  
ท่ีมา: ปาโบล อูโชอา. (2561). เอดส์: 8 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี. เข้าถึงเมื่อ 11 
เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก https://www.bbc.com/thai/international-46363949 

 หลักฐานชิ้นที่ 3.4  
ท่ีมา: เอกรินทร์ บ ารุงภักดิ์. (2561). เอชไอวี/เอดส์: จาก 'เด็กขายบริการ' สู่พรรค 'อนาคตใหม่' 
และเป้าหมาย 'เอชไอวีเป็นศูนย์'. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-45022139 

 หลักฐานชิ้นที่ 4.4  
ท่ีมา: กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และคณะ. (2559) ประเทศไทยยุติปัญหาการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี 
เอดส์จากแม่สู่ลูก. เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiaidssociety.org/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=89 

ใบงานที่ 1.3/4 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เอดส์แพร่เร็วกว่าจรวด” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน

ประกอบด้วย 
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แผนการจัดการเรียนเรียนรู้หน่วยที่ 4 
เร่ือง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับสังคมโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน          จ านวน 5 ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกท่ีมีต่อ
ตนเองและชุมชน สามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ในการวิเคราะห์เหตุการณ์  
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 
ข้อสรุปทั่วไป 
 กระแสโลกาภิวัตน์และระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อโลกในมิติต่าง ๆ ท าให้เกิดพลวัต 
ในระดับท้องถิ่นจนน าไปสู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในบริบทสังคมโลก  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิน่กับสังคม
โลกท่ีส่งผลต่อโลกในยุคปัจจุบัน 
   1.1 จากหลักฐานทาง/เอกสารช้ันต้นท่ีเกี่ยวกับพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันที่ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล 
   1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม
โลกในยุคปัจจุบันในลักษณะสาเหตุและผลกระทบได้อย่างเหมาะสม 
   1.3 ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวโน้ม ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดจากพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันโดย
อาศัยได้อย่างมีเหตุมีผล 
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความจริง และแนวโน้มของพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ตีความหลักฐาน/เอกสารอย่าง
เป็นระบบ 
   2.1 ผู้เรียนประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสารท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล 
   2.2 ผู้เรียนสามารถการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็น
ระบบเพื่อคาดคะเนพลวัตและปฏิสัมพันธ์ประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก
ในยุคปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองได้อย่างมีเหตุผล 
   2.3 จากหลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุและผลกระทบจากประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันต่อ
สังคมของตนเองและโลกได้อย่างมีเหตุผล 
   2.4 ผู้เรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญเพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อ
ยอดในการศึกษาเหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม
โลกในยุคปัจจุบันได้ 
   2.5 ผู้เรียนน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการค้นคว้าโดยอ้างอิงหลักฐาน/
เอกสารอย่างเป็นระบบได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ด้านเจตคติ 
  3. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีต้องมีส่วน
ในการรับผิดชอบในการร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาวิกฤตการณ์เกี่ยวกับพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
   3.1 ผู้เรียนสามารถสะท้อนความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลวัต
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันท่ีมีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศ
และโลกได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 ผู้เรียนสามารถอภิปรายแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะพลโลกท่ีได้รับ
จากการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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   3.3 ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญของโลกท่ี
เกี่ยวกับพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบได้อย่างเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ด้านความรู้ 
  1.1 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
         1.1.1 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
         1.1.2 การน าการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
          1.1.3 ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการการน าการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)ไปใช้ 

1.2 การย้ายถ่ินฐาน 
      1.2.1 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการย้ายถ่ินฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ 
       1.2.2 ผลกระทบจากการกระจุกตัวของประชากรในเมืองใหญ่ 
       1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการกระจุกตัวของประชากร
ในเมืองใหญ่ 

1.3 ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
       1.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพจากรัฐ 
       1.3.2 ตัวอย่างความส าเร็จในประเทศต่าง ๆ ท่ีใช้ระบบประกันสุขภาพจาก
รัฐ 
        1.3.3 อุปสรรคและปัญหาจากการระระบบประกันสุขภาพจากรัฐมาใช้ 
 2. ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  2.1 การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสารท่ีน ามาอธิบายปรากฏการณ์
พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
  2.2 การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อคาดคะเนพลวัต
และปฏิสัมพันธ์ประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อตนเอง 

2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบจากประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันต่อสังคมของตนเองและโลก 
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  2.4 การก าหนดค าถามส าคัญเพื่อแสวงหาค าตอบเพื่อน าไปต่อยอดในการศึกษา
เหตุการณ์โลกยุคปัจจุบันในประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
  2.5 การน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการค้นคว้าโดยอ้างอิงหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็น
ระบบได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. ด้านเจตคติ 
  3.1 การรับรู้ความรู้สึกต่อผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันที่มีต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก 
  3.2 แนวทางการใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีได้รับจากการศึกษาเกี่ยว
วิกฤตการณ์พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
  3.3 ประโยชน์ของการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญของโลกท่ี เกี่ยวกับพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสาร
อย่างเป็นระบบ 
สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 ทักษะการอภิปราย 
  1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
  1.3 ทักษะการน าเสนอ 
 2. ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
  2.2 ทักษะการตีความ 
  2.3 ทักษะการสังเคราะห์ 
  2.4 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ 
  2.5 ทักษะการประเมินความน่าเช่ือถือ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3.1 ทักษะการระบุสาเหตุและผลกระทบ 
  3.2 ทักษะการประเมินสถานการณ์ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.1 ทักษะการท างานกลุ่ม 
  4.2 ทักษะการตัดสินใจ 
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  4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  4.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 

 3. ใฝ่เรียนรู้ 
 4. มุ่งมุ่นในการท างาน 
 5. มีจิตสาธารณะ 
ผลงาน 
 - การออกแบบศูนย์การเรียนเพื่อน าเสนอข้อค้นพบในประเด็นวิกฤตการณ์พลวัตของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน น าไปใช้ประกอบการอภิปรายความรู้ในรูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมินผลงาน 
ประเด็น

การ
ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. 
รูปแบบ
การ
น าเสนอ 

มีการเรียบเรียง
เนื้อหาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 
1. หัวข้อมี
ความสัมพันธ์กับ
ประเด็นพลวัต
และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่น
กับสังคมโลก  

รูปแบบการ
น าเสนอมีองค์
ตามเกณฑ์ 3 
ใน 4 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 2 ใน 
4 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 1 ใน 
4 ประเด็น 

1.25 5 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. 
รูปแบบ
การ
น าเสนอ 
(ต่อ) 

และมีความ
น่าสนใจชวนให้
ติดตาม 
2. ครอบคลุม
สาระส าคัญของ
ปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา 
3. มีการ
ออกแบบศูนย์
การเรียนท่ี
สร้างสรรค์ 
4. การจัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่ละ
ประเด็นสัมพันธ์
กันอย่างเป็น
ระบบ 

   

  

2. เนื้อหา
ท่ีปรากฏ
ในศูนย์
การเรียน 

มีรายละเอียด
ตามเกณฑ์ดังนี้ 
1) การจัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่ละ
ประเด็นสัมพันธ์
กันอย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 2 ใน 
3 ประเด็น 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ตาม
เกณฑ์ 1 ใน 
3 ประเด็น 

- จัดแบ่ง
เนื้อหาในแต่
ละประเด็น
ขาด
ความสัมพันธ์
และไม่เป็น
ระบบ 
 
 
 

1.25 5 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. 
รูปแบบ
การ
น าเสนอ 
(ต่อ) 

2) แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองรอบ
ด้านอันเกิดจาก
การวิเคราะห์
แหล่งท่ีมาของ
มูลท่ีหลากหลาย 
3) มีการอ้างอิง
ท่ีมาของข้อมูลท่ี
ใช้น าเสนออย่าง
ชัดเจน ครบถ้วน 

  

- ไม่แสดงถึง
มุมมองอย่าง
รอบด้านและ
หลากหลาย 
- การอ้างอิง
ท่ีมาของข้อมูล
ท่ีใช้ในการ
น าเสนอไม่
ชัดเจนหรือไม่
มีการอ้างอิง 

  

รวม 10 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 
ระดับคะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

9-10 ดีมาก 
7-8 ดี 
5-6 พอใช้ 

ต่ ากว่า 5 ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน ต้ังแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป 
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กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เร่ืองพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับสังคมโลกในยุค
ปัจจุบันตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

  
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด  กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

 
 

   

   
แนวทาง/ยุทธศาสตร์การสอน  ผู้ เรียน ศึกษาปรากฏการณ์ ต่าง  ๆ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
กระแสโลกาภิวัตน์ในประเด็นพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกใน
ยุคปั จจุบัน  ผ่านเอกสารหลักส าคัญ ท่ี
ก าหนดให้ จากนั้น ศึกษาหลักฐานหรือ
เอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีมีจ านวน
มากขึ้ น และห ลากหลายซึ่ งมี เนื้ อ ห า
สนั บสนุ น และ/ห รือขั ดแย้ งกั น  และ 
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดังกล่าว โดย
ผู้ เรียน ต้ังค าถามส าคัญ  เปรียบ เทียบ 
สืบค้น และประเมินข้อมูล พร้อมท้ังสืบ
สอบหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐานตามประเด็นศึกษาโดย
น าเสนอในรูปแบบผลงานรวบยอด 
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กระบวนการเรียนการสอน 
(วิธีสอน/เทคนิคการสอน) 

 ขั้นตอนการเรียนการสอน 
 

 
 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคการใช้กระดานด า 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการใช้ค าถามตาม
ระดับจุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย
ของบลูม 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็น
ศึกษา (The Discussion on the Issue 
of the Study: D) 
    ผู้สอนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระแส
โลกาภิวัตน์และการพัฒนาเทคโนโลยี
จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มศึกษาในประเด็นละ 2 กลุ่ม 
โดยมีประเด็นดังนี้ 
       1.ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้
ประโยชน์ 
       2. เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ี
น่าอยู่  
       3. ความเจ็บป่วยที่รัฐต้องแบกรับ 
    จากนั้น ผู้สอนให้ ผู้ เรียนร่วมก าหนด
ประเด็นตามข้อมูลของกลุ่มท่ีตนได้รับ 
 

 
 
- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน 
- เทคนิคการประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The 
Analysis of the Essential Primary 
evidence: A) 
    ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
หลักฐานหรือเอกสารช้ัน ต้น เกี่ ยวกับ
ประเด็นศึกษาของกลุ่มตนเองตามท่ีได้
จัดแบ่งในขั้นท่ี 1 ไปแล้ว และให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐานหรือ
เอกสาร ท่ีก าหนดให้ ในบริบทต่าง ๆ  
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- วิธีสอนการอภิปรายกลุ่มย่อย 
- เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
- เทคนิคการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน 
- เทคนิคการประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล 
- เทคนิคการโยงสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคการใช้ผังกราฟิค 
 

 ขั้นที่  3 ขั้น เป รียบเทียบข้อ มูล (The 
Comparison of Data: C) 
     ผู้สอนน าเสนอหลักฐาน/เอกสารช้ันต้น
และหรือ ช้ันรองในประเด็นพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกใน
ยุคปัจจุบัน และประเด็นของกลุ่มตนเองท่ี
ได้รับมอบหมายท่ีเพิ่มมากขึ้น จากนั้นให้
ผู้เรียนภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อสนับสนุน 
ข้อโต้แย้งหลักฐาน/เอกสารในขั้น ท่ี  2 
น าเสนอข้อค้นพบของตนเอง โดยผู้สอน
บอกแหล่งข้อมูลให้ ผู้ เรียนไปศึกษาหา
ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
- เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล 
- เทคนิคการเลือกใช้ฐานข้อมูล 
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
 
 

 
 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (Interaction with the 
Historical Evidence: I) 
   ผู้ เรียน ร่วมกั น อภิ ป รายข้อมู ลจาก
หลักฐาน /เอกสาร ท่ี ไป ศึกษาค้นคว้ า
เพิ่มเติมในประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
และประ เด็น ท่ี ผู้ เรียน ต้องก ารศึกษ า 
จากนั้นร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับตาม
ค าถามส าคัญท่ีก าหนด รวมทั้งวางแผนการ
สอนน าเสนอผลงานท่ีค้นพบ 
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- วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
- เทคนิคการน าเสนอผลงาน 
- เทคนิคการมใช้คอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคสะท้อนคิด 
- เทคนิคสถาการณ์จ าลอง 
 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
(Report the Finding: R) 
     ผู้เรียนน าเสนอผลงานรวบยอดใน
ลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ และผู้เรียนใน
ห้องเรียนร่วมกันศึกษาศูนย์การเรียนต่าง ๆ 
สรุปความรู้ลงในใบงานท่ีก าหนด จากนั้น
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและ
สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพือ่ก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue of the Study: 
D) (คาบเรียนท่ี 1) 
 1.1 ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และแนะน าการเรียนการสอน ความคาดหวังในหน่วยการ
เรียนรู้นี้กับผู้เรียน 
 1.2 ผู้สอนเขียนค าว่า “เทคโนโลยี” ไว้กลางกระดาน จากนั้นผู้สอนใช้แนวค าถามเพื่อน าเข้า
สู่บทเรียน โดยการให้ผู้เรียนช่วยกันตอบค าถามท่ีว่า “เทคโนโลยี ท าให้ชีวิตของเราเปล่ียนไปอย่างไร
บ้าง” โดยผู้สอนจดบันทึกค าตอบของผู้เรียนลงบนกระดานในรูปแบบของแผนผังความคิด เพื่อน าเข้า
สู่บทเรียน และใช้แนวค าถามต่อนี้ประกอบการอภิปราย 
  1.2.1นักเรียนคิดว่าหากประเทศไทยไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีจะเกิดผลอย่างไรบ้าง 
(แนวค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  1.2.2 นักเรียนคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างในสังคมปัจจุบันท่ีไม่ได้พึงพาเทคโนโลยี (แนว
ค าตอบ: ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นประกอบเหตุผลท่ีเป็นไปได้) 
  1.2.3 นักเรียนคิดว่าการท่ีประเทศต่าง ๆ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอนั้น มาจากปัจจัยใด (แนวค าตอบ: ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า) 
 1.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม “เหลียวซ้ายมองโลก เหลียวขวามองท้องถิ่น” โดย
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาได้ โดยรายละเอียดกิจกรรมมี
ดังนี้ 
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  1.3.1 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้ผู้เรียนไปนั่ง
เป็นกลุ่มโดยจัดโต๊ะเข้าหากัน 
  1.3.2 ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์จ านวน 3 วีดิทัศน์ ให้ผู้เรียนในช้ันเรียนดู และเน้นย้ าให้
ผู้เรียนจดบันทึกส่ิงท่ีได้รับชมด้วย ท้ังนี้เมื่อจบวีดิทัศน์แต่ละเรื่องผู้สอนสรุปข้อมูลส าคัญให้ผู้เรียนฟังไม่
เกิน 1 นาที โดยวีดิทัศน์ประกอบด้วย 
   1) วี ดิทัศน์ ท่ี  1 เรื่อง “แนวทางใช้ประโยชน์  Big DATA” ความยาว
ประมาณ 4 นาที <https://www.youtube.com/watch?v=Z2sxjaLCnbY> 
 
 
 
 
 
   2) วีดิทัศน์ท่ี 2 เพลง “พ่อเป็นกรรมกร” โดยพงษ์สิทธิ์ ค าภีร์  ความยาว
ประมาณ 4 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=DxHsvbn304U > 
 
 
 
 
 
 
   3) วีดิทัศน์ท่ี 3 เรื่อง “15 ปี นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ไทย” ความยาวประมาณ 5.30 นาที < https://www.youtube.com/watch?v=GPNfNvvk0cA > 
 
 
 
 
 
 
 



 246 
 

 

 

  1.3.3 ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนท้ัง 6 กลุ่มออกมาจับสลากหัวข้อท่ีท าการศึกษา 
จ านวน 3 หัวข้อ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย 
          1) ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์ 
          2) เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่  
          3) ความเจ็บป่วยที่รัฐต้องแบกรับ 
  1.3.4 ผู้สอนก าหนดหัวข้อในการอภิปรายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีหัวข้อในการ
อภิปรายร่วมกัน ดังนี้ 
   1) วีดิทัศน์ท่ีชมนั้นน าเสนอเกี่ยวกับอะไร  
   2) ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมจากวีดิ
ทัศน์มีอะไรบ้าง 
 1.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีผู้เรียนได้รับร่วมกัน 
จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกค าถามส าคัญและสมมติฐานไว้ในสมุดจดบันทึกของนักเรียนให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ผู้สอนสุ่มผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อน าเสนอ และผู้สอนมอบหมายในนักเรียนศึกษาประเด็น
พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบันท่ีกลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย ท่ีเป็น
พื้นฐานในการเรียนการสอนในคาบต่อไป มาล่วงหน้า จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และแหล่งช้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential Primary evidence: A) 
(คาบเรียนท่ี 2) 
 2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญช้ินท่ี 1 โดยผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนตาม
กลุ่มท่ีได้แบ่งไปแล้ว โดยแจกใบงานดังนี้ 
  2.1.1 ใบงานท่ี 1.1/1 เรื่อง “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” ส าหรับ
กลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
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2.2.2 ใบงานท่ี 1.1/2 เรื่อง “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่” ส าหรับกลุ่ม

ผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่” จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
   

2.2.3 ใบงานท่ี 1.1/3 เรื่อง “ความเจ็บป่วยท่ีรัฐต้องแบกรับ” ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ี
ศึกษาประเด็น “ความเจ็บป่วยที่รัฐต้องแบกรับ” จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
 

 2.2 ผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญเบื้องต้นและเนื้อความของ
หลักฐานช้ินท่ี 1 ในใบงานท่ี 1.1/1 ถึง ใบงานท่ี 1.1/3 ท่ีครูได้จัดเตรียมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.2.1 ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.2 สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
  2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารวิชาการ เรื่อง “ “Big Data” ในภาครัฐ” จัดท าโดยส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภา (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/1) 
ท่ีมา: ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา. (2559). “Big Data” ในภาครัฐ. เข้าถึงเมื่อ 27 
ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/dec2559-4.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นบทความวิชาการ เรื่อง “ จากชนบทสู่เมือง : ปัจจัย ผลกระทบ จาก
การย้ายถ่ิน” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/2)  
ท่ีมา: วสวัตต์ิ สุติญญามณี. (2559). จากชนบทสู่เมือง : ปัจจัย ผลกระทบ จากการย้ายถ่ิน. 
เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://airline.kbu.ac.th/old/download/download/research/ research01.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 1 เป็นเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “สู่ระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว” 
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.1/3)  
ท่ีมา: พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ. (2555). สู่ระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว. เข้าถึง
เมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.hfocus.org/sites/default/files/files_upload/ 
suurabbhlakprakansukhphaaphmaatrthaanediiywv3.pdf 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 2.1 เป็นงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data ศึกษา
ประเด็นความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
ท่ีมา: ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์. (2556). แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data ศึกษาประเด็น
ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล. การศึกษาอิสระปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.1 เป็นงานวิจัย เรื่อง “Data, Analytics and Community-Based 
Organizations: Transforming Data to Decisions for Community Development” 
(เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/1) 
ท่ีมา: JOHNSON P. Michael. (2015). Data, Analytics and Community-Based 
Organizations: Transforming Data to Decisions for Community Development. 
Retrived December 27, 2018, from 
https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/75431/1/ISJLP_V11N1_049.pdf 

  2.2.4 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารส าคัญประเภท
ใด มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
  2.2.5 ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
 จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนค าตอบท่ีได้จากการอภิปรายร่วมกันลงในใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็น
พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน” 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) (คาบเรียนท่ี 3) 
 3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน จากใบงานท่ี 1.2/1 – 1.2/3 โดย
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้หลักฐาน/เอกสารส าคัญในจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน/ขัดแย้งกับ
หลักฐานหลัก ดังนี้ 
 
  1) กลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์ ได้รับ
เอกสารดังต่อไปนี้ 
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 ข้อมูลชิ้นที่ 2.2 เป็นรายงาน เรื่อง “แรงงานในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ
เคล่ือนย้ายถ่ินสูง” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
ท่ีมา: กลุ่มธนาคารโลก. (2560). การเคล่ือนย้ายไปสู่โอกาส การก้ามข้ามอุปสรรคของการ
เคล่ือนย้ายแรงงานในภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/211106ovTh
ai.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.2 เป็นงานวิจัย เรื่อง “จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ินในเอเชีย: สู่ยุคการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/2) 
ท่ีมา: สักรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ินในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/ article_download/จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ิน.pdf 

 ข้อมูลชิ้นที่ 2.3 เป็นคอลัมน์บทความบนส่ือออนไลน์ เรื่อง “ส่องระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 11 ประเทศ” (เอกสารแนบในใบงานท่ี 1.2/3) 
ท่ีมา: กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. (2560). ส่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 11 ประเทศ. เข้าถึง
เมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://waymagazine.org/itchyworld_nationalhealth/ 

 ข้อมูลชิ้นที่ 3.3 สกู๊ปข่าวเรื่อง "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ใน Youtube ความยาวประมาณ 7.40 นาที (เอกสารแนบในใบงานท่ี 
1.2/3) 
ท่ีมา: ThaiPBS. (2561). ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส าคัญอย่างไร?. เข้าถึงเมื่อ 27 
ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=DHOl3agOjY 

  2) กลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่ ได้รับเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) กลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น ความเจ็บป่วยท่ีรัฐต้องแบกรับ ได้รับเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
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 3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารท่ีก าหนดให้เกี่ยวกับประเด็นพลวัต
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ในประเด็นข้อมูลท่ีปรากฎในหลักฐาน/
เอกสาร สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร 
หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อ
ค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร และให้ค่าร้อยละของความน่าเช่ือของหลักฐาน/
เอกสารท่ีศึกษา โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและน าค าตอบท่ีได้จากการอภิปรายบันทึกลง
ในใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 
 3.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ท่ีจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลท่ีได้
จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักโดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
  3.3.1 หลักฐาน/ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง 
  3.3.2 ปรากฏการณ์หลักท่ีเกิดขึ้น จากการศึกษาหลักฐาน/เอกสารในขั้นท่ี 2 ขั้น
วิเคราะห์หลักฐานหลักและ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูลมีอะไรบ้าง 
  3.3.3 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐานในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลมี
ความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักฐานในขั้นท่ี 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐานหลักอย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง
ในการอธิบาย 
 จากนั้นให้ผู้เรียนระบุผลการวิเคราะห์ท่ีแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันอภิปรายลงในใบงานท่ี 1.4 เรื่อง 
การเปรียบเทียบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกใน
ยุคปัจจุบัน และระบุสาระส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักฐานแต่ละประเด็นลงในกระดาษบรู๊ฟ ตาม
ตัวอย่างตารางสาระส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน 
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     หลักฐาน 
ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 

1. ข้อมูลท่ี
ปรากฏใน
หลักฐาน 

      

2. 
สาระส าคัญ/
แนวคิดหลัก
ของหลักฐาน 

      

3. 
วัตถุประสงค์
ของการสร้าง
หลักฐาน 

      

4. หลักฐานท่ี
พิจารณานั้น 
เป็นหลักฐาน
ประเภทใด 
เพราะเหตุ 

      

5. ประเด็นท่ี
สงสัย/ข้อ
ค าถามท่ี
เกิดขึ้นจาก
การพิจารณา
หลักฐาน 

      

6. ร้อยละของ
ความ
น่าเช่ือถือของ
หลักฐาน/
เอกสาร 
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 3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษบรู๊ฟท่ีได้ไปติดตามในบริเวณท่ีกลุ่มตนเองอยู่ 
จากนั้นให้น าเสนอผลการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้เกี่ยวกับประเด็น
พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานใน
ขั้นตอนนี้กับขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก พร้อมท้ังให้ผู้เรียนน าเสนอบริเวณกลุ่มของตน 
และผู้เรียนคนอื่นท่ีนั่งฟังให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ด้วย 
 3.5 ผู้สอนอธิบายแนวการการค้นคว้าหลักฐาน เอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือ และหลักการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานและข้อมูล
เบื้องต้นให้ผู้เรียนทราบ จากนั้นมอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปด าเนินการสืบค้นและรวบรวม
หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีกลุ่มของผู้เรียนต้องการศึกษา และสมมติฐานท่ี
ต้ังขึ้นในขั้นท่ี 1 หรือประเด็นสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาหลักฐาน โดยให้สมาชิกในกลุ่มต้อง
ศึกษาหลักฐาน/เอกสารคนละ 1 ช้ินเป็นอย่างต่ า เพื่อน ามาอภิปรายร่วมกันในคาบต่อไป 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (คาบเรียนท่ี 3) 
 4.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารตามท่ีตนเอง
สืบค้นมาล่วงหน้า พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลของหลักฐานแต่ละช้ินลงในสมุดบันทึก ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐาน/เอกสาร ได้แก่ ข้อมูลส าคัญท่ีปรากฏใน
หลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร 
หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อ
ค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร และค่าร้อยละของความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/
เอกสารดังกล่าว 
  4.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากวิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  
 4.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
สังคมโลกในยุคปัจจุบัน บันทึกลงในใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งมี
ประเด็นในการอภิปราย มีดังนี้ 
  1) สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีประเด็นใดบ้าง 
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  2) จากปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
สังคมโลกในยุคปัจจุบันท่ีได้ศึกษาว่ามีผลกระทบท้ังผลดีและผลเสียจากปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไร
บ้าง (ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้แผนภาพวงล้อ (Future Wheels Diagram)) 
  3) ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง 
  4) ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักเรียน
คิดว่าน่าจะมีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 
  5) จากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว นักเรียนคิดว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง 
และในบริบทของนักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 
 4.3 ผู้สอนก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนออกแบบการน าเสนอในรูปแบบของ
ศูนย์การเรียน โดยครูผู้สอนก าหนดพื้นท่ีจัดแสดงความรู้ของผู้เรียน โดยก าหนดพื้นท่ีไม่เกินขนาดโต๊ะ
นักเรียน 2 ตัว โดยผู้สอนมีอุปกรณ์ส านักงานส่วนกลาง (กาว เทปใส กรรไกร คัตเตอร์) มาให้ และ
มอบมายให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนออกแบบการจัดวางเนื้อหาให้มีลักษณะน่าสนใจ สวยงาม 
และมีสาระส าคัญครบถ้วนตามประเด็นส าคัญท่ีไปศึกษา ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้นให้ผู้เรียนพิจารณา
และน ามาเอง เพื่อน ามาปฏิบัติกิจกรรมในคาบเรียนถัดไป ท้ังนี้ครูแจกเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน
รวบยอดให้นักเรียน โดยผู้สอนก าหนดงบประมาณให้แต่ละกลุ่มใช้ไม่เกิน 200 บาท 
 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) (คาบเรียนท่ี 4 และ 5) 
 (คาบเรียนท่ี 4) 

5.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “Knowledge Booth ความรู้พุ่งกระฉูด” โดย
ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการดังนี้ 
  1) โดยก่อนด าเนินการให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนการท างานของกลุ่ม และ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการท างาน 
  2) ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการสร้างนิทรรศการศูนย์การเรียนเพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีได้
จากการศึกษาหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้เรียนคนอื่นสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ 
โดยผู้สอนก าหนดพื้นท่ีให้จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนไม่เกินพื้นท่ีโต๊ะนักเรียน 2 ตัว พร้อมต้ังช่ือของ
ซู้มนิทรรศการให้น่าสนใจ รวมถึงการออกแบบการจัดวางด้วย และเน้นย้ าว่าในคาบต่อไปทุกกลุ่มต้อง
ต้องจัดวางสร้างนิทรรศการให้เสร็จก่อนเริ่มคาบเรียน 
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 (คาบเรียนท่ี 5) 
 5.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนให้เสร็จ และจากนั้นผู้สอนแจกใบงานท่ี 1.6 
เรื่อง “บันทึกความรู้ “Knowledge Booth ความรู้พุ่งกระชูด”” พร้อมท้ังให้ผู้เรียนด าเนินการศึกษา
ศูนย์การเรียนต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลลงในใบงานท่ี 1.6 โดยก าหนดเวลาให้ศึกษาท้ังหมดประมาณ 
25 นาที 
 5.3 ครูใช้แนวค าถามเพื่อสรุปกิจกรรม “Knowledge Booth ความรู้พุ่งกระฉูด” ดังนี้ 
  1) การปฏิบัติกิจกรรม “Knowledge Booth ความรู้พุ่งกระฉูด” ท่ีได้ปฏิบัติไปนั้น 
นักเรียนใช้หลักการในการสร้างนิทรรศการอย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  2) จากกิจกรรมดังกล่าวท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในชีวิต
จริงของนักเรียนเป็นผู้ท่ีต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีนักเรียนจะมี
วิธีการเลือกหรือพิจารณาข่าวสารต่าง ๆ อย่างไรบ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  3) ในการศึกษาตลอดมานั้น นักเรียนได้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐาน/เอกสาร
มากมายนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการบอกว่าหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลช้ินใดมีความน่าเช่ือถือ (แนว
ค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น) 
  4) นักเรียนจะน ากระบวนการเรียนรู้ท่ีได้เรียนต้ังแต่ในช่ัวโมงแรก ไปใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันเรื่องอื่น ๆ ของนักเรียนอย่างไรได้บ้าง (แนวค าตอบ: ผู้เรียนสะท้อนความ
คิดเห็น) 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. วีดิทัศน์ เรื่อง “แนวทางใช้ประโยชน์ Big DATA” ความยาวประมาณ 4 นาที 

2. วีดิทัศน์ เพลง “พ่อเป็นกรรมกร” โดยพงษ์สิทธิ์ ค าภีร์  ความยาวประมาณ 4 นาที 
3. วีดิทัศน์ เรื่อง “15 ปี นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย” ความยาวประมาณ 

5.30 นาท 
4. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้

ประโยชน์” ประกอบด้วย 
  4.1 ใบงานท่ี 1.1/1 เรื่อง “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” 
  4.2 ใบงานท่ี 1.2/1 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 
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5. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่” 
ประกอบด้วย 
  5.1 ใบงานท่ี 1.1/2 เรื่อง “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่”  

5.2 ใบงานท่ี 1.2/2 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 

6. ส่ือการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ความเจ็บป่วยท่ีรัฐต้องแบกรับ” 
ประกอบด้วย 

6.1 ใบงานท่ี 1.1/3 เรื่อง “ความเจ็บป่วยที่รัฐต้องแบกรับ”  
6.2 ใบงานท่ี 1.2/3 หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 7. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง “ประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน” 
 8. ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน 

9. ใบงานท่ี 1.4 เรื่อง การเปรียบเทียบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลกในยุคปัจจุบัน  

10. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
11. ใบงานท่ี 1.6 เรื่อง “บันทึกความรู้“Knowledge Booth ความรู้พุ่งกระฉูด” 

 
12. แหล่งการเรียนรู้/หนังสืออ้างอิง 

12.1 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. (2560). ส่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 11 
ประเทศ. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://waymagazine.org/itchyworld 
_nationalhealth/ 

12.2 กลุ่มธนาคารโลก. (2560). การเคล่ือนย้ายไปสู่โอกาส การก้ามข้ามอุปสรรค
ของการเคล่ือนย้ายแรงงานในภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึง
ไ ด้ จ า ก  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/1 0 9 8 6 / 2 8 3 4 2 / 
211106ovThai.pdf?sequence=4&isAllowed=y 



 256 
 

 

 

12.3 ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์. (2556). แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data 
ศึกษาประเด็นความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล. การศึกษาอิสระปริญญานิติศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

12.4 พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ. (2555). สู่ระบบประกันสุขภาพมาตรฐาน
เดี ย ว . เข้ า ถึ ง เมื่ อ  27 ธั น ว า ค ม  2561, เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://www.hfocus.org/sites/ 
default/files/files_upload/ suurabbhlakprakansukhphaaphmaatrthaanediiywv3.pdf 

12.5 วสวัตต์ิ สุติญญามณี. (2559). จากชนบทสู่เมือง : ปัจจัย ผลกระทบ จากการ
ย้ า ย ถิ่ น . เข้ า ถึ ง เมื่ อ  27 ธั น ว า ค ม  2561, เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://airline.kbu.ac.th/old/ 
download/download/research/ research01.pdf 

12.6 สักรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการ
ร ว ม ตั ว ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ภู มิ ภ า ค . เข้ า ถึ ง เมื่ อ  27 ธั น ว า ค ม  2561, เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/article_download/จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ิน.pdf 

12.7 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา. (2559). “Big Data” ในภาครัฐ. 
เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  27 ธั น ว า ค ม  2561, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://library2.parliament.go.th/ 
ejournal/content_af/ 2559/dec2559-4.pdf 
  12.8 แหล่งเรียนรู้ในส่ือออนไลน์ประเภทบทความวิชาการ งานวิจัย วีดิทัศน์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  1) ฐานข้อมูลบทความไทย Tci-Thaijo 
  2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สกอ. Thailis 
  3) ส่ืออินเตอร์เน็ต 
  4) ห้องสมุดหรือแหล่งจัดเก็บเอกสาร 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 
 1.1 การบรรลุจุดประสงค์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.2 การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอน 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายก าหนดประเด็นศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.3 ผลงานนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.5 บทบาทครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. แนวทางแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
           
            
      ลงช่ือ.......................................................... 
                (.............................................) 
                                                                          .........../ .........../ ............... 
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ใบความรู้ที่ 1.1/1 
เร่ือง “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา : ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา. (2559). “Big Data” ในภาครัฐ. เข้าถึงเมื่อ 27 

ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/dec2559-4.pdf 
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ใบความรู้ที่ 1.1/2 
เร่ือง “เปลี่ยนที่อยู่ เพื่อความเปน็อยู่ ทีน่่าอยู่” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

 
 

 

ท่ีมา : วสวัตต์ิ สุติญญามณี. (2559). จากชนบทสู่เมือง : ปัจจัย ผลกระทบ จากการย้ายถ่ิน. เข้าถึง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://airline.kbu.ac.th/old/download/download/research/ re
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ใบความรู้ที่ 1.1/3 
เร่ือง “ความเจ็บป่วยที่รัฐต้องแบกรับ” 

ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ความเจ็บป่วยท่ีรัฐต้องแบกรับ” 
(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 
 

 

ท่ีมา : พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ. (2555). สู่ระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว. เข้าถึงเมื่อ 

27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.hfocus.org/sites/default/files/files_upload/ 

suurabbhlakprakansukhphaaphmaatrthaanediiywv3.pdf 

 

 



 262 
 

 

 

ท่ีมา: JOHNSON P. Michael. (2015). Data, Analytics and Community-Based 

Organizations: Transforming Data to Decisions for Community Development. 

Retrived December 27, 2018, from 

https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/75431/1/ISJLP_V11N1_049.pdf 

 

ใบงานที่ 1.2/1 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับ

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ ชุมชนต้องรู้จักใช้ประโยชน์” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม

โลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1) งานวิจัย เรื่อง “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data ศึกษาประเด็นความ

เป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล” 

 

 

 

ท่ีมา: ปิยะภัสร์ โรจน์รัตนวาณิชย์. (2556). แนวทางการคุ้มครองข้อมูลใน Big Data ศึกษาประเด็น

ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล. การศึกษาอิสระปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

2) งานวิจัย เรื่อง “Data, Analytics and Community-Based Organizations : 

Transforming Data to Decisions for Community Development” 
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ท่ีมา: กลุ่มธนาคารโลก. (2560). การเคล่ือนย้ายไปสู่โอกาส การก้ามข้ามอุปสรรคของการเคล่ือนย้าย

แรงงานในภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/211106ovThai.pdf?s

equence=4&isAllowed=y 

ท่ีมา: สักรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ินในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/ 
article_download/จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ิน.pdf 

ใบงานที่ 1.2/2 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับ

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “เปล่ียนท่ีอยู่ เพื่อความเป็นอยู่ ท่ีน่าอยู่” 

(ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม

โลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1) รายงานเรื่อง “แรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเคล่ือนย้ายถิ่น

สูง” 

 

 

 

 

 

2) งานวิจัย เรื่อง “จุดเปล่ียนกระแสการย้ายถ่ินในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค” 
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ท่ีมา: กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. (2560). ส่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 11 ประเทศ. เข้าถึงเมื่อ 27 
ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://waymagazine.org/itchyworld_nationalhealth/ 

ท่ีมา: ThaiPBS. (2561). ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส าคัญอย่างไร?. เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=DHOl3agOjY 

ใบงานที่ 1.2/3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับ

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน” 
ส าหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีศึกษาประเด็น “ความเจ็บป่วยท่ีรัฐต้องแบกรับ” 

 (ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล) 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีระบุให้ต่อไปนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามประเด็นท่ีศึกษา 

หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคม

โลกในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1) คอลัมน์บทความบนส่ือออนไลน์ เรื่อง “ส่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
11 ประเทศ” 

 
 
 
 
 

 
2) สกู๊ปข่าวเรื่อง "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : สัมภาษณ์ผู้อ านวยการองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ใน Youtube ความยาวประมาณ 7.40 นาที 
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ใบงานที่ 1.3 
เร่ือง “หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นพลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับ

สังคมโลกในยุคปัจจุบัน” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบข้อมูล) 
ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน........เลขท่ี........... 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน เอกสารเพื่อตอบค าถามตามประเด็ฯต่อไปนี้ 

1. สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสาร 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสาร 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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นักเรียนประเมินตนเอง ดี พอใช้ ปรับปรุง   ครูประเมินผล ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

3. หลักฐาน/เอกสารท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารประเภทใด เพราะเหตุใด 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสาร 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ค่าร้อยละของความน่าเช่ือของหลักฐาน/เอกสารท่ีศึกษา  (พร้อมระบุเหตุผล) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ใบงานที่ 1.5 
เร่ือง “การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล” 

(ส าหรับบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์) 

ช่ือ-สกุล.......................................................................ช้ัน........เลขท่ี........... 

ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน เอกสารเพื่อตอบค าถามตามประเด็นดังนี้ 

1. สาระส าคัญท่ีได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์

หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล มีประเด็นใดบ้าง 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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นักเรียนประเมินตนเอง ดี พอใช้ ปรับปรุง   ครูประเมินผล ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

3. ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไรบ้าง 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักเรียนคิดว่าน่าจะมี

ปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. จากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว นักเรียนคิดว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง และในบริบทของ

นักเรียนจะช่วยอย่างไรได้บ้าง 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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แบบบันทึกการวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารส าคัญ 
(ส าหรับใช้วิเคราะห์หลักฐานในขั้นตอนที่ 2 – 4 ของกระบวนการเรียนการสอน) 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหลักฐานท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน และวิเคราะห์สาระส าคัญของหลักฐานแต่ละช้ินในประเด็นท่ีก าหนด 
 
1) ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4) หลักฐานท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐานประเภทใด เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5) ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6) ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานดังกล่าว 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ตอนที่ 3 น าเสนอผลการทดลองใช้และประสิทธภิาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุ

โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผู้วิจัยน าผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 4 
หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
จากนั้นผู้วิจัยได้สุ่มเลือกหน่วยการเรียนรู้จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสังคมศึกษาท่ีมีความรู้
และประสบการณ์การใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) น าไปทดลองใช้ เพื่อน าผลการ
ทดลองใช้จากรายงานการทดลองใช้ของครูสังคมศึกษา บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน วีดิทัศน์บันทึก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 4 หน่วย
การเรียนรู้ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน แบ่งเป็น ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา จ านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นครูสังคมศึกษาท่ีมีจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาท่ีเกี่ยวข้องการจัดการ
เรียนรู้หรือมีวิทยฐานะต้ังแต่เช่ียวชาญขึ้นไป จ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วน าผลการทดลองใช้ของครูสังคมศึกษา ผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ จาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน มาใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 9 ท่าน เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ โดยผลการทดลองใช้
และประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยจะขอน าเสนอตามประเด็นดังนี้ 
 1. ผลการทดลองใช้ กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์ โลกในยุคปัจจุบันของ             
ครูสังคมศึกษา 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันของครูสังคมศึกษา จากการวิเคราะห์จากวีดิทัศน์ท่ีบันทึกในขณะท่ีจัดการเรียนการสอน    
ภาระงานและช้ินงานระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานรวบยอดของนักเรียน บันทึก
หลังการจัดการเรียนการสอน บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน และผลประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากครู ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่  1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The 
Discussion on the Issue of the Study: D) พบว่า ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนสามารถต้ังค าถามส าคัญ
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ท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษาท่ีน่าสนใจได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับประเด็นท่ีศึกษา ดังตัวอย่าง
ประเด็นค าถามส าคัญท่ีผู้เรียนก าหนดขึ้น เช่น “การเปล่ียนแปลงของจ านวนผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการ
ก าหนดนโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้าง” หรือ “การท่ีประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรบ้าง” เป็นต้น แต่เมื่อนักเรียนต้องศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารท่ีผู้สอนจัดเตรียมให้ในเรื่อง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้เรียนขาดความชัดเจนอันเห็นได้จากการท่ีผู้เรียนน าข้อความจากเอกสารมาตอบค าถามใน
ประเด็นค าถามตามใบงานโดยตรง นอกจากนี้ผู้เรียนยังใช้เวลาในการก าหนดประเด็นศึกษาและ
สมมติฐานจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงใช้ค าถามท่ีมีความสัมพันธ์และเฉพาะเจาะจงกับประเด็นท่ี
ศึกษา จนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถก าหนดประเด็นศึกษาและสมมติฐานได้สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษา 
ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดได้มาก
ขึ้น แต่เมื่อผู้เรียนศึกษาเอกสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเชิงสถิติในประเด็นการเพิ่มขึ้ นของจ านวน
ประชากร อัตราการเกิด และอัตราการการตาย ท่ีมีจ านวนหน้ามาก ท าให้นักเรียนต้องใช้เวลาในการ
ตีความ และท าความเข้าใจจึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามภาระงานและสร้างสรรค์ช้ินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาท่ีระบุว่า ภาพรวมจะเห็นได้ว่าผู้เรียนโดย
ส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้บางจุดประสงค์ผู้เรียนก็
สามารถบรรลุได้เร็ว โดยเฉพาะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัยท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านจิตพิสัยท่ีให้ผู้เรียนเสนอแนวทางในการปฏิบัติ
ตนและการบอกประโยชน์ของการศึกษา แต่จุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยท่ีมีการระบุระดับ
พฤติกรรมท่ีสะท้อนการคิดขั้นสูง อาทิ การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล เป็นต้น นักเรียนต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านนี้ได้ ด้วยเหตุนี้
ผู้สอนต้องมีการเตรียมการสอนท้ังในด้านเนื้อหาโดยการศึกษาเอกสารมาล่วงหน้า และด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการศึกษาและก าหนดข้อค าถาม การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
    ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากภาระงานและช้ินงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของประชากรโลกท่ีมีผลกระทบต่อด้านสังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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“การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประชากร ระบบนิเวศท่ี
ก าหนดอาจน าไปสู่การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ค่านิยมและความเช่ือจากประเทศด้อยพัฒนา
จากแถบแอฟริกาใต้และเอเชียเข้าสู่แถบประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ มากขึ้น...” 

           ตัวอย่างจากนักเรียนกลุ่มท่ี 1  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
“...การเปล่ียนแปลงของประชากรโลกท่ีเพิ่มมากขึ้น

นั้น อาจท าให้ 1) ส่ิงแวดล้อมทรุดโทรมจากการใช้
ทรัพยากรซึ่งท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 2) คนจะตกงาน
เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง เนื่องมาจากประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น
แต่ปริมาณงานมีจ ากัด และ 3) วัฒนธรรมบางอย่างจะ
สูญหายเพราะอัตราการเกิดของเด็กยุคใหม่ต่ า ท าให้ไม่
มีผู้คนด ารงวัฒนธรรมบางอย่าง...” 

           ตัวอย่างจากนักเรียนกลุ่มท่ี 2 
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
    ขั้น ตอนที่  2 ขั้น วิ เคราะห์ หลั กฐาน /เอกสารหลัก  (The 
Analysis of the Essential Primary document: A) ในขั้นนี้มุ่งให้ผู้เรียนวิเคราะห์เอกสารหลัก
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเป็นรายกลุ่มในประเด็น 1) ข้อมูล
ส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสาร  2) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน/เอกสารส าคัญ         
3) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน/เอกสารส าคัญ  4) ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสาร       
5) หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีพิจารณานั้น เป็นหลักฐาน/เอกสารส าคัญประเภทใด มีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่ และ 6) ประเด็นท่ีสงสัย/ข้อค าถามท่ีเกิดขึ้นจากการพิจารณาหลักฐาน/เอกสารส าคัญ พบว่า 
ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถระบุประเด็นส าคัญตามท่ีศึกษาได้เนื่องจากการท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีพบในเอกสาร โดยเฉพาะการท่ีครูผู้สอนใช้ค าถามหลักท่ีน าไปสู่แนวคิดหลัก
ตามประเด็นท่ีศึกษา ตลอดจนให้ข้อสังเกตในการศึกษาเอกสารและให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ ตีความ
เอกสาร จากนั้นจึงน าข้อค้นพบมาอภิปรายร่วมกัน ท้ังนี้พบว่าผู้เรียนจ านวน 2 – 3 กลุ่มยังไม่เข้าใจถึง
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แนวทางในการวิเคราะห์สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐาน/เอกสาร ผู้สอนจึงแนะน าวิธีการในการ
วิเคราะห์สาระส าคัญจากหลักฐาน/เอกสารเบ้ืองต้นโดยให้ผู้เรียนพยามยามระบุประเด็นส าคัญท่ีพบใน
เอกสาร และต้ังค าถามส าคัญท่ีสอดคล้องกับเอกสารให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ครูสังคมศึกษาท่ีทดลองใช้กิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นถึงการให้ผู้เรียนได้ใช้
แบบบันทึกการวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารส าคัญท่ีผู้วิจัยก าหนดให้ ท่ีมีลักษณะเป็นตารางวิเคราะห์
แยกตามประเด็นท่ีศึกษาจากเอกสารนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวทางหรือประเด็นในการวิเคราะห์
หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนท าให้ ผู้เรียนได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
หลักฐาน/เอกสารเหล่านั้นได้ง่ายข้ึนด้วย 
    ท้ังนี้เมื่อพิจารณาภาระงานและช้ินงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประชากร และวิเคราะห์ตามแบบบันทึกท่ีผู้วิจัยก าหนด พบว่า
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

“ส่ิงท่ีท าให้เกิดการลดลงอย่างฉับพลันของอัตรา
การเกิด เกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่  การ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน สุขภาพและโภชนาการ
ท่ีดีขึ้น และการเข้าถึงการศึกษาท่ีกว้างขึ้น ไปจนถึงการ
เทคโนโลยีการคุมก าเนิด” 

               ตัวอย่างนักเรียนกลุ่มท่ี 3  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
    ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of 
Data: C) เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนการจัดเตรียมเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยเป็นเอกสารช้ันต้น
และ/หรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ท่ีศึกษาตามประเด็นในจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นท่ีสนับสนุน
และ/หรือขัดแย้งกับปรากฏการณ์จากประเด็นท่ีศึกษาจากหลักฐานหลัก เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์
ตีความและเช่ือมโยงข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นตอนนี้ไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จากขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารหลัก ท าให้นักเรียนเกิดมุมมองในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ี
หลากหลายมากขึ้น จากการพิจารณาใบงานท่ีให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เอกสารพบว่า ผู้เรียนสามารถศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ได้ ซึ่งเห็นได้
จากการท่ีผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารท่ีผู้สอนจัดเตรียมให้เพิ่มเติมนั้นมี
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ความสัมพันธ์กับเอกสารหลักอย่างไรบ้าง เพื่อท่ีผู้เรียนจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาร่วมกันอภิปราย
ภายในกลุ่ม จากนั้นให้ผู้เรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษาลงใน
ตารางเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งผู้เรียนท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาหลักฐาน/เอกสารช่วยกันวิเคราะห์
ข้อมูลลงในตารางได้อย่างถูกต้องตามประเด็นท่ีก าหนด ท้ังนี้ครูสังคมศึกษาท่ีน าแผนการจัดการเรียนรู้
รายหน่วยไปทดลองใช้ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีผู้เรียน
วิเคราะห์สาระส าคัญจากปรากฎการณ์ประชากรและระบบนิเวศในยุคปัจจุบันตามประเด็นท่ีศึกษาได้
หลากหลายแง่มุม ดังตัวอย่างท่ีนักเรียนวิเคราะห์ตามท่ีปรากฏในใบงานไว้ ดังนี้ 
 

“…การท่ีผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ 
เหล่านี้ลงในตารางการวิคราะห์หลักฐานรายประเด็นมี
ส่วนช่วยให้ผู้เรียนอภิปรายข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น 
เนื่องจากการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน มี
หลากหลายประเด็น ท าให้ผู้เรียนต้องวิเคราะห์เอกสาร
จ านวนมาก ซึ่งการใช้ตารางวิเคราะห์เอกสารสามารถ
ช่ วย ให้ ก าร วิ เค ร าะ ห์ เอ ก ส าร เป็ น ร ะ บ บ  แ ละ
เปรียบเทียบข้อมูลได้เป็นรูปธรรม…” 

 
        ตัวอย่างบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 1  

       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 

นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบเกี่ยวกับจ านวนเอกสารท่ีผู้วิจัยก าหนดให้
มีจ านวนมากถึง 5 ช้ิน ประกอบกับผู้เรียนยังขาดความช านาญในการศึกษา และการก าหนดให้ผู้เรียน
วิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองคนละ 1 ช้ิน ครูสังคมศึกษาจึงปรับกิจกรรมโดยให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้รับ โดยให้สมาชิก 2 คน จับคู่แล้วร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และตีความเอกสาร 1 ช้ิน สามารถช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ก าหนดไว้ คือผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญของเอกสารท่ีก าหนดให้ได้ ผ่านการแบ่ง
ภาระหน้าท่ีกันระหว่างผู้เรียนท้ัง 2 คนเพื่อปฏิบัติภาระงานเพื่อสร้างสรรค์ช้ินงานได้ส าเร็จ ดังตัวอย่าง
ในบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครู ดังนี้ 
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 “...เนื่องจากเอกสารท่ีใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลมี
จ านวนมากถึง 5 ช้ิน ครูจึงปรับแนวทางใหม่โดยให้แต่
ละกลุ่มแบ่งหลักฐานให้สมาชิกทุกคนศึกษา อาจเป็น
หลักฐาน 1 ช้ินต่อนักเรียน 2 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา
อภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม แล้วช่วยกันเปรียบเทียบ
ข้อมูล...” 
 

        ตัวอย่างบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 2  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
    ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสาร (Interaction 
with the Evidence: I) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ตามประเด็นท่ีกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังเอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองมี
ความสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสารในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ท่ีผ่านการประเมินความน่าเช่ือถือ
โดยน าข้อค้นพบมาวิเคราะห์และตีความมาเช่ือมโยงความสัมพันธ์ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอย่างรอบด้าน 
จากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนนี้ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสามารถสืบค้นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นท่ีศึกษาได้จ านวนมากจากหลายแหล่งข้อมูลแต่เอกสารส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาจะเป็น
การน ามาจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ท่ีมีแหล่งท่ีมาไม่ชัดเจน ไม่ปรากฏนามผู้เขียน 
ผู้สอนต้องชวนอภิปรายถึงแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาความน่าเช่ือถือของเอกสารและแหล่งข้อมูล
ร่วมกับผู้เรียนก่อนน ามาศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางกลุ่มเลือกใช้ข้อมูลจากเนื้อเพลงของเพลง
เพื่อชีวิตท่ีสะท้อนภาพสังคม หรือจากบทความในนิตยสาร ภาพการ์ตูนล้อเลียนท่ีสะท้อนมิติทาง
วัฒนธรรมท่ีน ามาประกอบการอภิปราย เมื่อพิจารณาบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา
ท่ีทดลองใช้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน พบว่า นักเรียนประมาณ 2 กลุ่มท่ียัง
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากหลักฐาน/เอกสารในขั้นท่ี 2 และ 3 
ท าให้ผู้สอนต้องอธิบายแนวทางการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ผู้เรียนฟัง พร้อมท้ังแนะให้
ผู้เรียนสังเกตข้อมูลท่ีปรากฏในตารางวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีส่วนใดท่ีมีความสัมพันธ์กันบ้าง และให้
ผู้เรียนฝึกเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลท่ีศึกษาโดยผู้สอนใช้เทคนิคผังกราฟิคมาใช้ประกอบ ซึ่งการ
ใช้ผังกราฟิคช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ประเด็นท่ีเหมือนและต่างในประเด็นหลักและประเด็นย่อย ท าให้
นักเรียนสามารถสรุปเช่ือมโยงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
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    การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการอ านวย
ความสะดวกและกระตุ้นผู้เรียนในการวิเคราะห์ ตีความและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน/
เอกสารต่าง ๆ ด้วยการใช้ค าถามส าคัญและเจาะจงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบสอบเพื่อค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง โดยท่ีครูจะไม่บอกค าตอบนักเรียนโดยตรง ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลงานรวบยอด พบว่า 
นักเรียนสร้างผลงานรวบยอดได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เนื่องจากผลงานรวบยอดท่ีก าหนดนั้นผู้เรียนได้มี
ส่วนช่วยกันในการสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม มีการจัดแบ่งหน้าท่ี รวมท้ังข้อมูลท่ีผู้เรียนน ามาใช้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานรวบยอดนั้นเกิดการศึกษา วิเคราะห์ ตีความเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ มาต้ังแต่
ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษาแล้ว ประกอบกับวิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นวิเคราห์หลักฐาน/เอกสารหลัก ท าให้นักเรียนมีข้อมูลจ านวนมาก ครอบคลุม และผ่านการประเมิน
ความน่าเช่ือถือและสรุปเนื้ อหาได้อย่างเป็นระบบ ท าให้ผลงานรวบยอดสะท้อนมุมมองใน
ปรากฏการณ์ ท่ีกลุ่มร่วมกันก าหนดสมมติฐาน สามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ ผ่านการศึกษาเอกสารอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอธิบายผลกระทบ แนวโน้ม
ปรากฏการณ์ด้วยการอ้างอิงเอกสาร ตลอดจนสะท้อนความรู้สึกและแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาตามบทของนักเรียน ดังเห็นได้จากบันทึกหลังการจัดการเรียนการรู้ของครูดังนี้ 
 

 “ ... นั ก เรียน ต้ั ง ใจออกแบบผลงาน  มี ความ
รับผิดชอบ มีกระบวนการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ มี
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนักเรียนได้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะเอกสารท่ีนักเรียนไปสืบค้นเองสามารถท าได้
ดี ...และมีหลายประเด็น ท่ีมีความน่าสนใจทันต่อ
ข่าวสารเหตุการณ์ปั จ จุบัน  เช่น  ประเด็นปัญ หา
ประชากรโลกท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม ปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 แนวทางการลดปริมาณขยะในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนช้อมูลในเชิงสถิติ เป็นต้น ...” 
 

        ตัวอย่างบนัทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 3  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
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    ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) 
เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานตามท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 1     
ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษาอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงโดย
น าเสนอข้อมูลท้ังท่ีเป็นข้อมูลท่ีมีแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ตลอดจน
วิเคราะห์เช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้
ผ่านผลงานรวบยอดตามประเด็นศึกษาจากหลักฐาน/เอกสารท่ีมีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ ใน
รูปแบบของการออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อตอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยการออกแบบหน้า
หนังสือพิมพ์ตามประเด็นท่ีศึกษานั้นนักเรียนใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารท่ีผู้สอนก าหนดให้ท้ัง
สนับสนุนและขัดแย้งกับประเด็นท่ีศึกษา ตลอดจนข้อมูลจากเอกสารท่ีนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม โดย
ผลงานท่ีนักเรียนน าเสนอนั้นมีการแบ่งสัดส่วนหน้ากระดาษเพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเพื่อ
ตอบสมมติฐานเป็นสัดส่วน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การต้ังช่ือประเด็นในการศึกษาท่ีปรากฏในผลงานรวบยอดมีความ
น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผู้เรียนบางกลุ่มมีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ โดยการแบ่งหน้าท่ี
ในการน าเสนอ ตลอดจนต้ังค าถามให้เพื่อนนักเรียนได้คิดตามเพื่อไปศึกษาต่อ แต่ส่วนใหญ่นักเรียน
น าเสนอผลงานรวบยอดด้วยการบรรยายเป็นหลักซึ่งท าให้ขาดน่าสนใจครูสังคมศึกษาจึงให้นักเรียนส่ง
โครงร่างการออกแบบแนวทางการน าเสนอข้อมูลร่วมด้วย แล้วให้นักเรียนอธิบายตามความเข้าใจของ
ตนเอง พร้อมกับให้เพื่อนในช้ันเรียนร่วมกันต้ังค าถามเพื่อสอบถามผู้น าเสนอ ท้ังนี้ผลงานรวบยอดท่ี
นักเรียนสร้างสรรค์นั้นสะท้อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและระบบนิเวศในโลก
ยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการน าเสนอแนวทางในการปก้ไขปัญหาจากปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วย 
นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถของนักเรียนท่ีสามารถศึกษา วิเคราะห์ ตีความ ประเมินความ
น่าเช่ือถือและเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารท่ีใช้ศึกษา เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา
สร้างสรรค์ผลงานรวบยอด โดยมีตัวอย่างผลงานรวบยอดท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันท าขึ้น ดังตัวอย่างผลงาน
รวบยอด ต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างผลงานรวบยอดของนักเรียน 

 

    นอกจากท่ีผู้เรียนมีส่วนส าคัญในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนยังน าเสนอแนวทางการเช่ือมโยงไปสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน และน าเสนอการปรับ
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
ในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
ดังตัวอย่างจากใบงานดังนี้ 

“การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์ (DACIR) ท าให้ได้ฝึกการคิดการวิเคราะห์ 
ผูกโยงข้อมูลเข้าหากัน จับใจความส าคัญในเอกสาร 
รวมถึงการใช้วิจารณญาณในการอ่าน” 

           ตัวอย่างนักเรียนท่ี 1  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
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“ท าให้ฝึกคิดเป็นขั้นตอน จ าได้ไม่เกิดความเข้าใจ
ผิดพลาดและรู้ถึงต้นตอของเหตุการณ์นั้น เมื่อรับ
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาก็น ามาพิจารณาให้
รอบคอบ รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ” 

           ตัวอย่างนักเรียนท่ี 2  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 
 

“ท าให้เวลาเรียนมีค่า เพราะว่าการเรียนในแต่ละ
คาบนั้นต้องศึกษาเนื้อหาจ านวนมากมาย ท าให้รู้ว่าเรา
ควรดูอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องรู้และต้อง
ใช้  รวม ไปถึ งก ารรับ ชมข่ าวสาร เราควร ต้องมี
วิจารณญาณในการรับชมข่าวสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
จริง” 

                     ตัวอย่างนักเรียนท่ี 3  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 
 

“เหตุการณ์ต่าง ๆ ชีวิตประจ าวันมีต้นตอท้ังส้ิน 
การเรียนการสอนช่วยให้วิเคราะห์หาต้นตอนได้ รวมถึง
การท างานเป็นทีม ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ของเอกสาร หลักฐาน รวมถึงการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล” 

           ตัวอย่างนักเรียนท่ี 4  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลก
ในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรม
การเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ัง 4 หน่วยการ
เรียนรู้จากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
ของผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง “การเมืองโลกร่วมสมัย: ความร่วมมือ 
ความขัดแย้ง” ประเด็น 1) ข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 3) สาระการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 4) ผลงานรวบยอด
และการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, 
ฐานนิยม = 4) 5) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 6) การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) และ 7) ส่ือการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(มัธยฐาน = 3, ฐานนิยม = 3) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 
4)  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน : ความร่วมมือและการ
แข่งขัน” ประเด็น 1) ข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 3) สาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 4) ผลงานรวบยอดและการวัด
และประเมินผล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 
4) 5) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 
4, ฐานนิยม = 4) 6) การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) และ 7) ส่ือการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 

หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 3 เรื่อง “ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” ประเด็น 1) 
ข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน 
= 4, ฐานนิยม = 4) 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 3) สาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้          
อยู่ในระดับมาก (มัธยฐาน = 3.5, ฐานนิยม = ไม่มี) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (มัธยฐาน = 
3, ฐานนิยม = 3) 4) ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 5) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 6) การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความ
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เป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) และ 7) ส่ือการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อย (มัธยฐาน = 2, ฐานนิยม = 2) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (มัธยฐาน = 3,       
ฐานนิยม = 3) 

และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง “พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับโลก” ประเด็น     
1) ข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด      
(มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 3) สาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 4) ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล 
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมากท่ี สุด (มั ธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4)                
5) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, 
ฐานนิยม = 4) 6) การจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด      
(มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) และ 7) ส่ือการเรียนรู้ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (มัธยฐาน = 4, ฐานนิยม = 4) 
 
 3. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ผู้วิจัยได้น าผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ท่ีประกอบด้วย วีดิทัศน์บันทึกการจัดการเรียนการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน      
ผลงานรวบยอดของนักเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้ และผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ  โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน 
มาจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญชาญด้านเนื้อหาเหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบัน จ านวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ได้ผลการสนทนากลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อสรุปทั่วไป (Generalization)  
   การเขียนข้อสรุปท่ัวไปมีความเหมาะสมครอบคลุมสาระส าคัญของหน่วย
การเรียนรู้ แต่เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นควรให้เพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตการณ์
จากปรากฏการณ์ท่ีศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วย โดยผู้เช่ียวชาญได้ระบุถึงเหตุผลคือ เนื่องจาก
เมื่อนักเรียนได้รับความรู้แล้ว ควรมุ่งเน้นไปท่ีการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันให้ได้ และมุ่งเน้น
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ไปท่ีการปฏิบัติตนของผู้เรียนในฐานะพลเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
  2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
   ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย 
ควรเขียนให้เป็นลักษณะกว้าง ๆ ไม่เจาะจงเนื้อหา เนื่องจากอาจเป็นการจ ากัดเนื้อหาให้กับผู้เรียน
เกินไป ส าหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยควรปรับให้มีลักษณะท่ัวไปเพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนไปค้นคว้า ประเมินหลักฐาน/เอกสาร ก่อนการวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสาร การเขียน
จุดประสงค์ควรระบุทักษะท่ีต้องพัฒนาให้ผู้เรียนก่อนท่ีผู้เรียนจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว 
เช่น ทักษะการวิเคราะห์หลักฐาน ทักษะการอ่านจับใจความ เป็นต้น และไม่ควรระบุลักษณะผลงานท่ี
จะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนลงไปในจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
โดยผู้เช่ียวชาญจึงมีความคิดเห็นร่วมกันให้ด าเนินการแก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมในด้าน
ทักษะพิสัยแต่ละข้อ โดยน าทักษะส าคัญของแต่ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
มาใช้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ได้สะดวก อีกท้ังผู้วิจัยจะได้น าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ได้ ในส่วนของจุดประสงค์ด้านจิตพิสัยควร
เน้นไปท่ีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาจิตส านึกของประชากรท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ และ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดูแลส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศ ซึ่งค ากริยาบ่งช้ีพฤติกรรมควรเน้นไปท่ีการปฏิบัติตน 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีผู้เรียนสามารถท าได้ และช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีย่อมส่งผลถึงผู้เรียนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

3. สาระการเรียนรู้  
   ผู้เช่ียวชาญโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระท่ีน ามาใช้จัดการเรียน
การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีมีความหลากหลายและเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ค่อนข้างท่ีจะแยกออกจากกัน อาจจะไม่สอดคล้องกับช่ือหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนด ผู้เช่ียวชาญส่วน
ใหญ่จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขช่ือหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นเรื่อง (Theme) ของ   
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยก าหนดกรอบเนื้อหาให้ช้ีเฉพาะและชัดเจน ประเด็นท่ีเลือกควรเป็น
ประเด็นท่ีสังคมโลกก าลังให้ความสนใจในขณะนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
เช้ือ HIV และโรคเอดส์ควรมีการปรับรายละเอียบดในประเด็นย่อยให้สอดคล้องกับประเด็นเรื่อง 
(Theme) นอกจากนี้ควรจัดเรียงล าดับประเด็นตามเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความคงเส้น
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คงวา และควรจัดหัวเรื่องในแต่ละประเด็นตามกรอบ ภาพรวมของสถานการณ์ ผลกระทบ และ
แนวทางการแก้ไขหรือรับมือผลกระทบ   

4. ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล  
   ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรก าหนดผลงานรวบยอดเป็นกรอบไว้
กว้าง ๆ และช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลงานรวบยอดให้นักเรียนทราบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
อิสรภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน ท้ังนี้ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างผลงานให้กับผู้เรียนก่อนท่ีจะมีการสร้างสรรค์ผลงานรวบยอดในแต่ละ
ผลงานรวบยอด ในด้านส าหรับการวัดและประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรมีการปรับ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลในด้านทักษะ/กระบวนการนั้น ผู้วิจัยควรจ าแนกเกณฑ์ประเมินตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของทักษะส าคัญของแต่ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป้นรูปธรรมหรือไม่ 

5. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  
   ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันสะท้อนการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  ท่ีมีความน่าสนใจและท าให้เห็นถึงภาพรวมของกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีต้องพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดี ท้ังนี้อาจมีการเพิ่มเติมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเข้าไปในบางขั้นตอน โดยเฉพาะ
กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเรียนการสอน
จะเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความชัดเจนและสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ 
วิเคราะห์ ตีความและประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอัน
จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการรู้เท่าทันส่ือ 
(Media Literacy) ท่ีมีอยู่อย่างอยากหลายตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบันโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) แต่ละหน่วยสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทักษะการคิดขั้นสูงให้กับผู้เรียนท่ีมีความสอดคล้องกับวัย ท้ังนี้การศึกษาโดยอาศัยการ
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินความน่าเช่ือถือและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอกสารท่ีใช้ศึกษา 
ท่ีสามารถส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้วย กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  มุ่งสร้างขึ้น    
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ผ่านการท่ี ผู้เรียนวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบ      
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การท่ีน ามาใช้สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจากสาระส าคัญของวิชาเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย เช่น เวลา การเปล่ียนแปลง 
ความต่อเนื่อง ความขัดแย้ง วัฒนธรรม หลักฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการวิเคราะห์
หลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ตามช่วงเวลาท าท่ีส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และ
กระบวนการเรียนการสอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสารจ านวนมาก ท่ี ใช้   
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครูมีบทบาทของครูท่ีต้องเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) 
   ท้ังนี้เพื่อความชัดเจนควรก าหนดเอกสาร/หลักฐานให้เหมาะสมกับเวลา
และวัย ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเลือกมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรมีท้ังส่ วน           
ท่ีสนับสนุนและขัดแย้งกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดต่าง ๆ และระบุค าตอบ      
ท่ีคาดหวังแนบท้ายแนวค าถาม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีน ากิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้มีความ
เข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะท่ีนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนตามข้ันตอน
ของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของ
การศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ีจ าเป็นของในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
และครูต้องคอยดูแลตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด อนึ่งควร
พิจารณาในการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
   ผู้เช่ียวชาญโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจบันเป็นส่ือท่ีนักเรียนเข้าถึงได้โดยตรง            
ได้โดยตรง สะดวกและกระตุ้นความสนใจได้ดีเนื่องจากมีความหลากหลาย เช่น ข่าว วีดิทัศน์ รูปภาพ 
การ์ตูน เพลง เป็นต้น และช่วยให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จริง แต่เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก 
ผู้วิจัยอาจระบุ URL ของ Website ท่ีใช้เข้าถึงแหล่งข้อมูลในใบงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ     
ท่ีผู้เรียนจะสามารถจัดกระท ากับข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8. ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
   ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ี
ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นกระบวนการเรียนการสอนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบันได้ผ่านการพิสูจน์และทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์มาแล้วในเบ้ืองต้น เนื่องจากสาระส าคัญของวิชาเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย เช่น เวลา การเปล่ียนแปลง 
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ความต่อเนื่อง ความขัดแย้ง วัฒนธรรม หลักฐาน เป็นต้น และการท่ีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสาร
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีศึกษามากขึ้น ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
ระดับต่าง ๆ จัดว่าการสอนตามแนวทางนี้ช่วยให้นักเรียนบรรุลวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันในลักษณะท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐาน/เอกสาร เป็นแนวการเรียนการสอนท่ีผู้เช่ียวชาญคาดหวังให้เกิดขึ้นในห้องเรียนสังคมศึกษา
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางด้วย ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความสัมพันธ์กับการคิดทางประวัติศาสตร์ จนน าไปสู่การเข้าใจปรากฎการณ์ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ 
และทักษะการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียน 
  9.  การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามกระบวนการเรียนการสอน  ตามขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งท้ังส้ิน 5 ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion 
on the Issue of the Study: D)  

 ผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่มเห็นว่าเอกสารท่ีผู้วิจัยก าหนดมา
นั้นมีมีเนื้อหาในปริมาณท่ีมากและยากแก่การท าความเข้าใจ อาทิ ข้อมูลเป็นการรายงานในเชิงสถิติ 
ท าให้ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการศึกษามากไปด้วย ท้ังนี้ผู้เช่ียวชาญบางท่านให้ความเห็นถึงจ านวน
เอกสารท่ีมากนั้นมีความจ าเป็นและเหมาะสมกับวัยที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบ
กับเอกสารนั้นมีข้อมูลจ าเป็นและส าคัญ หากผู้เรียนไม่ได้อ่านอาจท าให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ในภาพรวมได้ ผู้เช่ียวชาญจึงแนะน าให้ปรับโดยการเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีน ามาให้ผู้เรียน
ศึกษาหรืออาจมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาเอกสารมาล่วงหน้าโดยผู้สอนก าหนดประเด็นในการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารหลัก (The Analysis of 

the Essential Primary document: A)  

ผู้เช่ียวชาญมีคิดเห็นว่า การวิเคราะห์เอกสารหลักในขั้นนี้นั้น

จ าเป็นต้องให้เวลากับผู้เรียนพอสมควร และค าถามต้องช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลท่ีต้องอาศัยการตีความ

จากเอกสารด้วย แต่การท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามล่วงหน้าและแบบบันทึกการวิเคราะห์หลักฐาน/

เอกสารนั้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน/เอกสาร และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ข้อมูลดังกล่าในบริบทต่าง ๆ ได้ ท้ังนี้ ผู้เช่ียวชาญให้ข้อคิดเห็นว่าหากเป็นไปได้ผู้วิจัยควรปรับให้

เอกสารหลักในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน ให้มีลักษณะ

เหมือนกับหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ และแต่ละกลุ่มได้รับเอกสารหลัก
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กลุ่มละช้ินท่ีมีความแตกต่างกัน แทนการให้เอกสารหลักท่ีเหมือนกันกับผู้เรียนในทุกกลุ่ม เพราะจะท า

ให้เกิดปัญหาในการเช่ือมโยงข้อมูลจากเอกสารในขั้นต่อไปกับขั้นนี้ได้  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C)  

    ผู้เช่ียวชาญให้ข้อคิดเห็นว่า กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลในเอกสาร/หลักฐาน โดยเฉพาะตารางในการวิเคราะห์
เอกสารท่ีท าให้ผู้เรียนได้เห็นผลจากการวิเคราะห์ ตีความเอกสารต่าง ๆ  และช่วยให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ ของเอกสารแต่ละช้ินได้ง่ายขึ้น รวมท้ังท าให้ผู้เรียนรู้ต้องศึกษา 
วิเคราะห์และตีความในประเด็นในบ้างและเห็นถึงแหล่งท่ีมาของหลักฐาน/เอกสารอันเป็นข้อมูล
ความส าคัญท่ีใช้ในการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน/เอกสาร ท้ังนี้ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ยังเห็น
ด้วยกับผลการบันทึกการเรียนรู้ของผู้สอนท่ีว่าเอกสารนั้นมีจ านวนมาก และต้องอาศัยความสามารถ
ในการอ่านและตีความเอกสารบางช้ินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเอกสารท่ีเป็นลักษณะของการอธิบาย
ทางสถิติ และเห็นว่าการปรับกิจกรรมของครูสังคมศึกษาท่ีทดลองใช้นั้นมีความเหมาะสมโดยการให้
ผู้เรียนจับคู่กันเพื่อร่วมวิเคราะห์ ตีความและสังเคราะห์เอกสาร จะท าให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิพากษ์
ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ แต่ผู้เช่ียวชาญส่วนน้อยให้ข้อคิดเห็นว่า เอกสารบางช้ินนั้น
ไม่ค่อยเป็นกลาง มีการช้ีน าความคิดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งสมควรท่ีจะเปล่ียน โดยเฉพาะเอกสารท่ี
ได้มาจากองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) ท่ีมีเป้าประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมขององค์กรไป
ทิศทางใดทิศทางเดียว 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสาร (Interaction with 

the Evidence: I)  

 ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก 

ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนต้องไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือด้วยตนเอง เพื่อตอบ

สมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้ ตลอดจนผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดและกระบวนการประเมินความน่าเช่ือถือ

เพื่อตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม ในการน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน      

รวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R)  

ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลงานรวบยอดท่ีผู้เรียน

สร้างสรรค์ช้ึนมานั้นสะท้อนเห็นถึงการท่ีผู้เรียนต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ช้ินงานและ

ทักษะส าคัญตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีผู้เรียนได้จัดกระท ากับ
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หลักฐาน/เอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษาเพื่อ

น าไปใช้ในการออกแบบผลงานรวบยอดท่ีสะท้อนความเข้าใจของผู้เรียนในด้านเนื้อหา กระบวนการ

แสวงหาข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินหลักฐาน/เอกสาร การสังเคราะห์ ตลอดจนการ

น าเสนอแนวทางการน าองค์ความรู้ท่ีค้นพบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังนี้ผลงานท่ีผู้วิจัยก าหนด

นั้นมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน แต่อาจปรับเกณฑ์โดยเปิดกว้างในการสร้างสรรค์ผลงานรวบ

ยอดมากขึ้น โดยก าหนดเพียงรูปแบบกว้าง ๆ เท่านั้น ส่วนรายละเอียดให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด

สร้างสรรค์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทในประเด็นท่ีศึกษา 
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ตอนที่ 4 น าเสนอผลการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 

 
 ผู้วิจัยน าผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครูสังคมศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ จากผู้เช่ียวชาญ และผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน มาใช้ในการ
ปรับปรุงตามประเด็น ดังนี้ 
 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยปรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลการวิจัย  
 2. เวลาท่ีใช้ การปรับเพิ่มจ านวนช่ัวโมงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากหน่วยการเรียนรู้ละ 4 ช่ัวโมง 
เป็นหน่วยการเรียนรู้ละ 5 ช่ัวโมง 
 3. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ โดยปรับลดและเปล่ียนเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แต่ละแผนหน่วยให้เหมาะสมกับวัยและเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังใช้ส่ือท่ี
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม พร้อมท้ังระบุ URL ของ Website แหล่งท่ีมาของเอกสารเพื่อให้ครูเลือกใช้ 
และเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รายละเอียดของเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. การใช้ภาษา โดยปรับระดับภาษาในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นภาษาทางการ และ       
ใช้แนวค าถามและค าส่ังในแต่ละขั้นของกระบวนการเรียนการสอนให้ส่ือความหมายชัดเจนและได้
ใจความ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อน าเสนอเนื้อหา
ส าหรับการจัดการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย         
2) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์
ขอ งก ารวิ จัย  ผู้ วิ จั ย ได้ด า เนิ น การตามขั้ น ตอนของการวิ จัยและพัฒ นา (Research and 
Development) 4 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาและก าหนดกรอบ
เนื้อหาส าหรับใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบั นตามแนวคิด
ป ร าก ฏ ก า ร ณ์ เป็ น ฐ าน  (Phenomenon – based Learning) ขั้ น ต อ น ท่ี  2  ก าร พั ฒ น า 
(Development : D1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตามแนวคิด
ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้ผลการทดลองใช้ การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development 
: D2) การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุดและเนื้อหาในแต่ละประเด็นมีความเหมาะสมดังนี้ 
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  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ 
ประกอบด้วยประเด็นย่อยท่ีมีความเหมาะสมดังนี้ 
   1. กระแสความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  

2. ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออกกลาง มีความเหมาะสมมาก  
3. ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด  
4. ผู้ล้ีภัย มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือ
และการแข่งขัน ประกอบด้วยประเด็นย่อยท่ีมีความเหมาะสมดังนี้ 

1. สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก มีความเหมาะสมมาก  
2. สงครามทางการค้า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
3. การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร มี

ความเหมาะสมน้อย  
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 เร่ือง ประชากรและระบบนิ เวศในโลกยุคปัจจุบัน 
ประกอบด้วยประเด็นย่อยท่ีมีความเหมาะสมดังนี้ 

1. สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  

2. การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
3. ขยะและการจัดการขยะ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
4. การแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ (AIDS) มีความเหมาะสมมาก  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับสังคมโลก 

ประกอบด้วยประเด็นย่อยท่ีมีความเหมาะสมดังนี้ 
1. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความ

เหมาะสมมาก  
2. การย้ายถ่ินฐาน มีความเหมาะสมมาก  
3. ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ มีความเหมาะสมมาก  
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
จ านวน 4 หน่วย ตามประเด็นหลัก (Theme)  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง “การเมือง
โลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ” หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกใน
ยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน” หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง “ประชากรและระบบนิเวศใน
โลกยุคปัจจุบัน” และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง “พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก”  
โดยใช้แนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – based Learning) ท่ีได้จากการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากค าอธิบายรายวิชาของ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการเรียนแดคีร์ (DACIR) เป็นขั้นตอนหลักในการน าเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอน 
 3. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผ่านการทดลองใช้โดยครูสังคมศึกษา การประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผล
ของการประเมินประสิทธิภาพแบ่ง 2 ส่วน ได้แก่ 
  3.1 ผลการทดลองสอนใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ของครูสังคมศึกษา 
   ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันของ
ครูสังคมศึกษา จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประชากรและระบบ
นิเวศในโลกยุคปัจจุบัน ท่ีได้มาโดยการสุ่ม พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้และผลงานรวบยอดของผู้เรียนสะท้อนความสามารถในการน าเสนอ
ผลการค้นคว้าเอกสาร หลักฐานอย่างเป็นระบบ และสามารถน าเสนอแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์
ตามประเด็นท่ีศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามบริบท กิจกรรมตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกและกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสารเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ นักเรียนเกิด
เจตคติท่ีดีในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การเรียนการสอนในลักษณะ
ประเด็นเรื่อง (Theme) ท าให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ อย่างรอบด้านมากกว่าการเรียนการ
สอนแบบด้ังเดิม ท่ีไล่เรียงทีละประเด็นและผู้สอนเปล่ียนบทบาทจากการมุ่งน าเสนอข้อมูลเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนโดยการจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารจากแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสมและ
สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
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  3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และข้อเสนอแนะจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   3.2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 1 เรื่อง “การเมืองโลกร่วมสมัย : ความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุค
ปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 

3) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง “ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุค
ปัจจุบัน” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ประเด็นส่ือการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

4) หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 4 เรื่อง “พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับโลก” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.2.2 ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) พบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์ โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจน
ทักษะในการประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ศึกษา ซึ่งทักษะเหล่านี้ จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีประเด็นในการปรับปรุงดังนี้ 
  4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยปรับจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้าน    
ทักษะพิสัยให้สอดคล้องกับข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR)  

4.2 เวลา ท่ี ใช้  โดยป รับ เพิ่ ม เวลาในการด า เนิ น กิ จกรรมการเรียน รู้ จ าก                
หน่วยการเรียนรู้ละ 4 ช่ัวโมง เป็นหน่วยการเรียนรู้ละ 5 ช่ัวโมง  

4.3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ปรับลดจ านวนเอกสารท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน    
ให้เหมาะสมกับเวลาและวัยของผู้เรียนและระบุ Website ของเอกสาร  

4.4 การใช้ภาษา ปรับแก้ภาษาเป็นภาษาทางการเพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจต่อ
การน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ชัดเจน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. เนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า หน่วยการเรียนรู้
จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย ดังนี้ เนื้อหาส าหรับ
การเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 4 หน่วยการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ประกอบด้วยดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การเมือง
โลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 1.1 กระแสความต้องการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 1.2 ความขัดแย้งในพื้นท่ีตะวันออก
กลาง มีความเหมาะสมมาก 1.3 ความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับความหลากหลายทางเพศ     
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และ 1.4 ผู้ล้ีภัย มีความเหมาะสมมากท่ีสุด หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง 
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก มีความเหมาะสมมาก 2.2 สงครามทางการค้า มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด และ 2.3 การเข้าถึงและมีส่วนในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร      
มีความเหมาะสมน้อย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 3.1 สังคมผู้สูงอายุ และจ านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น           
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 3.2 การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก มีความเหมาะสมมากท่ีสุด             
3.3 ขยะและการจัดการขยะ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และ 3.4 การแพร่ระบาดของเช้ือ HIV และ
โรคเอดส์ (AIDS) มีความเหมาะสมมาก และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับสังคมโลก ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 4.1 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืน  มีความเหมาะสมมาก 4.2 การย้ายถิ่นฐาน มีความเหมาะสมมาก              
และ 4.3 ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ มีความเหมาะสมมาก ซึ่งเนื้อหาในแต่ละหน่วยสอดคล้องกับ
สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ได้น าเสนอรายงานเกี่ยวกับ “อะไรคือ 10 
ประเด็นใหญ่ท่ีสุดท่ีมีความท้าทาย?” (What are the 10 biggest global challenges?) (Hutt, 
2018) และ UNITED NATIONS (2018a) ได้น าเสนอรายงานเรื่อง Global Issues Overview หรือ
ประเด็นท่ีท้ังโลกควรให้ความส าคัญในปี ค.ศ. 2018 และมีแนวโน้มด าเนินต่อไปอีกในอนาคต ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหาในประเด็นส าคัญ เช่น 1) ความมั่นคงทางอาหาร 2) การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 3) แรงงานท่ีโลกในอนาคตต้องการ 4) การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศโลก 5) สงครามทาง
การค้าในอนาคต 6) ความเท่าเทียมทางเพศ 7) ระบบประกันสุขภาพจากรัฐ เป็นต้น มีความเหมาะสม
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาควรท่ีจะได้ศึกษาเนื่องจากประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบ
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ต่อประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก อีกท้ังมีแนวโน้มท่ีจะด าเนินต่อไปอีกอย่างน้อย 10 ปีและมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นมาจากการจัดประเด็นเรื่อง (Theme) และประเด็นย่อย
การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย จ านวน 4 
หน่วย ตามประเด็นหลัก (Theme) ท่ีได้จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาส าหรับการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากค าอธิบายรายวิชาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
มีความสอดคล้องกับ ชนาธิป พรกุล (2555: 113) และอรพรรณ บุตรกตัญญู (2561: 349-350) ท่ีว่า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้มีจุดเน้นโดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 และ 24 ท่ีเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา ก็จ าเป็นต้อง
จัดเนื้อหาแบบบูรณาการก่อน จึงท าให้เกิดการท าหลักสูตรแบบประเด็นเรื่อง (Theme) ซึ่งเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในปัจจุบันด้วยเพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต ซึ่งมีการน าปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจใคร่รู้ มาก าหนดเป็นประเด็นในการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
การจัดกลุ่มเนื้อหาเป็นประเด็นเรื่อง (Theme) และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์   
เอื้อต่อการสืบเสาะเชิงลึกในปรากฏการณ์นั้นจากการวิเคราะห์ วิพากษ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ  

อนึ่ ง  Horton and Barnett (2008 ) พ งศธร มห าวิ จิต ร (2560 : 42 )  และ                   
อรพรรณ บุตรกตัญญู (2561: 349-350) กล่าวว่า การน าปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจมาก าหนด
เป็นประเด็นในการเรียนรู้ มีลักษณะรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบประเด็นเรื่อง 
(Thematic Approach Unit Planning) ซึ่ ง เป็นการเรียนรู้ ในกลุ่มพหุวิทยาการแบบ Topical 
Learning (Topic-Based Learning) แ ล ะ  Thematic Learning (Thematic-Based Learning)      
ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหัวข้อหรือประเด็นเรื่องแบบองค์รวมมากกว่าแยกเป็นรายวิชา เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเสริมทักษะท่ีส าคัญให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับ
ตนเอง (meaningful of knowledge) และยังพบว่าการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบประเด็นเรื่องนั้น
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ท่ีส าคัญ และข้อสรุปท่ัวไป (Generalization) ในเรื่องนั้น ๆ ในลักษณะของ
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ด้วย และการจัดหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะนี้ยังตอบสนองลีลาการเรียนรู้ 
(learning styles) ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความ
สอดคล้องกับ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 187) ท่ีว่า ปัญหาสังคมปัจจุบันท้ังท่ีเป็นท้ังปัญหา
ภายในประเทศและระหว่างประเทศนั้น การสอนในเรื่องเหล่านี้จะใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและของผู้เรียนท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน
ท่ีนับวันจะเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนนี้ได้อย่างฉลาด 
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  เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ ท่ีได้พัฒนาขึ้นยังมีความสัมพันธ์กับ การศึกษาของ 
Horton and Barnett (2008) ท่ีได้ศึกษาขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย โดยใช้
แนวคิดประเด็นเรื่อง (Thematic Approach) ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายกับตัว
ผู้เรียน (meaningful) และยังพบว่าการจัดหน่วยการเรียนรู้แบบประเด็นเรื่องนั้นช่วยให้ผู้เรียนเกิด
มโนทัศน์ท่ีส าคัญ และข้อสรุปท่ัวไปในเรื่องนั้น ๆ ในลักษณะของการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ด้วย และ
ยังกล่าวต่ออีกว่าการจัดหน่วยการเรียนรู้ในลักษณะนี้ยังตอบสนองลีลาการเรียนรู้ (learning styles) 
ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 2. การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของแผนการ
จัดการเรียนรู้รายหน่วย จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ตามประเด็นหลัก (Theme) ท่ีได้จากการศึกษา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาส าหรับการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน จากค าอธิบาย
รายวิชาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยใช้แนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon – 
based Learning)  ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง “การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง 
ความร่วมมือ” หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและ
การแข่งขัน” หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง “ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” และหน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง “พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับสังคมโลก” โดยการน าเสนอกิจกรรมการ
เรียนการเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ผู้วิจัยใช้กระบวนการ
เรียนการเรียนแดคีร์ (DACIR) ท่ีพัฒนาโดย ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านการศึกษาหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธี
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 
(The Systematic Approach of 1 st -/2 nd and 3 rd – Order Document) ข อ ง  Drake and 
Brown (2003)  

กระบวนการเรียนการเรียนแดคีร์ (DACIR) พัฒนาขึ้นจากสภาพการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยท่ีการจัดการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered instruction) เน้นการบรรยายของครู 
ศึกษาด้วยตนเองจากใบความรู้และแบบเรียนประวัติศาสตร์ และท ารายการงานการศึกษาค้นคว้า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 55) ซึ่งเป็นไปตามท่ี        
ทิศนา แขมมณี (2557: 113) กล่าวว่า ท้ังท่ีความจริงแล้วนั้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็น
ศูนย์กลางยึดครองอ านาจการเรียนรู้ของผู้เรียนมาเป็นเวลานานและควรหมดอ านาจไปนานแล้ว      
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แต่ทว่าในประเทศไทยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ยังครองอ านาจอย่างเหนียวแน่น ซึ่งมีหลักการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากคือการเรียนการสอนทางตรง (Direct instruction) ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและประมาณมาก  ท้ังนี้ ชัยรัตน์ โตศิลา 
(2555: ง) ณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน (2560: ง) ทีฆกุล ค างาม (2560: บทคัดย่อ) ยุทธศิลป์ แปลนนาค 
(2559: บทคัดย่อ) กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) นั้นมีส่วนส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณและความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความหมายด้วยตนเองของ
ผู้เรียน  

กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีลักษณะท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการ
กลุ่มท่ีท าให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดแบบต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากการท่ีผู้เรียนถกเถียง วิพากษ์เอกสาร/ข้อมูลต่าง ๆ 
ในบริบทต่าง ๆ จากเอกสารหลักและเอกสารท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้ง ไปสู่การหาข้อสรุปและจัด
ระเบียบข้อมูลท่ีมีความหมายต่อตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันได้ โดยท่ีบทบาทของผู้สอนเปล่ียนแปลงไปจากการท่ีมุ่งถ่ายทอด
เนื้อหาจ านวนมากแก่ผู้เรียนจากหน้าช้ันเรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ดังปรากฏใน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครู ว่า 

 
“...กระบวนการเรียนการสอนนี้ช่วยท าให้บทบาท

ของครูเปล่ียนแปลงไป เพราะครูจะไม่ได้เป็นผู้บรรยาย
หน้าช้ันเรียนอีกต่อไป ครูต้องปรับแนวทางการสอนของ
ตนใหม่ โดยต้องสวมบทบาทเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน เมื่อ
นักเรียนประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยต่อค าถามหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน...” 

 
        ตัวอย่างบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 4  

       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
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 “...เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนนี้มีความ
เป็น Active Learning สูงมาก นักเรียนทุกคนต่างมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ขั้นตอน นักเรียนได้รับการฝึกและพัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูง และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง” 

 
        ตัวอย่างบันทึกหลังจากการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 5  

       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 

ท้ังนี้การน ากระบวนการเรียนการเรียนแดคีร์ (DACIR) มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้ ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน มีจุดเด่นของกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the 
Issue of the Study: D) เป็นการให้ผู้เรียนการอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ส าคัญของโลกในยุค
ปัจจุบัน ท่ี เกิดขึ้นตามประเด็นเรื่อง (Theme) ท่ี ศึกษาเพื่ อน าไป สู่การก าหนดค าถามส าคัญ            
การต้ังสมมติฐาน และการก าหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์/ประเด็นในมิติ
ต่าง ๆ ท้ังนี้การท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถก าหนดประเด็นค าถาม ท่ี ศึกษาได้ เหมาะสม  ซึ่ งสอดคล้องกับกับการวิ จัยของ                  
ยุทธศิลป์ แปลนนาค (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีมีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณและความสามารถ
ในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีพบว่า ความสามารถในการ
ต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังนี้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการก าหนดค าถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป เป็นไปตามท่ี ชลาธิป สมาหิโต (2562: 116-117) การเรียนการสอนเริ่มต้นจากข้อค าถามท่ีเป็น
ประเด็นปัญหาให้ชวนคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนหาค าตอบ เพื่อจะให้ผู้เรียนได้เกิดการแสวงหาค าตอบ
ร่วมกัน และค าตอบท่ีได้จะเกิดจากกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง      
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์เอกสารหลัก (The Analysis of the Essential Primary 
document: A) เป็นการท่ี ผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร เห ตุการณ์ โลกในยุคคปั จุบัน ท่ี เกี่ ยวกับ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ อย่างรอบด้านและเข้าใจบริบทของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ในช้ันเรียนอย่างอิสระเสรี โดยเอกสารท่ีผู้สอนจัดเตรียม



  

 

310 

ให้นั้นเป็นเอกสารหลักในการศึกษาในหน่วยการเรียนนั้น ๆ โดยเอกสารท่ีน ามาศึกษานั้นเพื่อเป็นแกน
หลักให้ผู้เรียนขยายองค์ความรู้ผ่านเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ Drake and Brown (2003: 
467-468) อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 27-28) ได้น าเสนอล าดับขั้นตอนของวิธีการศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 โดยขั้นตอน
ท่ี 1 การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 1 (Frist – Order documents) ขั้นตอนนี้ครู
ต้องเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน โดยท่ีครูจะเป็นผู้พิจารณา
ถึงความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวซึ่งต้องเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีขาด
ไม่ได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ครูจะใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้น าในการอภิปรายดังกล่าว โดยมีพื้นฐานอยู่บน
ความเป็นอิสระซึ่งครูจะเป็นผู้ใช้ค าถามปลายเปิดและปลายปิดแก่นักเรียน ท้ังนี้ครูและนักเรียนจะต้อง
ไม่มีอคติในการใช้หลักฐานดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 165) ท่ีกล่าวว่า 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งความรู้ปฐมภูมิ เพราะเป็นแหล่งความรู้ขั้นมูลฐานท่ี
ส าคัญมากส าหรับนักประวัติศาสตร์ ผู้เรียนท่ีเรียนประวัติศาสตร์ก็ควรมีความสามารถในการพิจารณา
แยะแยะประเภทของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นการท่ีพยายามน าแหล่งข้อมูลปฐมภูมิมาให้ผู้เรียน
ศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจปัญหาและความล าบากท่ีนักประวัติศาสตร์พยายามศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลเหล่านี้ นอกจากนี้ยังควรให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแหล่งข้อมูลว่ามี
ความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2529: 30) ท่ีกล่าวว่า    
การต้ังค าถามต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหัวใจของการวิพากษ์หลักฐาน การวิพากษ์หลักฐาน
คือการตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ให้ความสนใจ
และความส าคัญแก่หลักฐาน/เอกสารโดยมักไม่พิจารณาในประเด็นหลักว่าเป็นหลักฐานชนิดไหน     
แต่จะเน้นการต้ังค าถามเพื่อให้ข้อสนเทศ ท าให้ได้ทมากซึ่งการวิเคราะห์ท่ีลึกซึ่งท่ีสุดท่ีเรียกว่าการ
วิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นที่  3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) เป็นการท่ี
ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาเอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ท่ีก าหนด ซึ่งเป็น
เอกสารท่ีสนับสนุนปรากฏการณ์และขัดแย้งกับปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสารและเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้
จากขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์เอกสารหลักเพื่อให้เห็นแนวคิดของการสนับสนุนและความขัดแย้งของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องหลักการของกระบวนการเรียนการแดคีร์ (DACIR) ซึ่งพัฒนาโดย    
ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 138) ท่ีว่า การใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์จากหลายแหล่งท่ีมีความสัมพันธ์
กับประเด็นท่ีศึกษามาใช้เป็นประเด็นหลัก ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองทางประวัติศาสตร์กว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกับ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 165) ท่ีกล่าวว่า เมื่อผู้เรียนได้ค้นคว้าเอกสารหลายครั้ง
ผู้เรียนจะพบข้อความหรือเนื้อหาเดียวกัน แต่มีความขัดแย้งหรือแตกต่างกันในรายละเอียด ท าให้
ผู้เรียนเกิดความสับสนกันว่าแหล่งข้อมูลใดถูกต้องกันแน่ ครูต้องใช้ปัญหานี้ให้เป็นประโยชน์ 
ความส าคัญไม่ได้อยู่ท่ีการตัดสินว่าแหล่งข้อมูลใดถูกหรือผิด แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง ผู้เรียนอาจสรุปความคิดเห็นเป้นของตนเองได้ ประเด็นส าคัญก็เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ส่ิงท่ีก าลังศึกษา รู้จักประเมินแหล่งข้อมูล ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดแน่น
อย่กับแหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลหนึ่ ง ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าเป็นการเรียนตามวิธีการของ               
นักประวัติศาสตร์ และเป็นไปตามท่ี พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2529: 31) ท่ีกล่าวว่า นอกจากความส าคัญ
ของการวิพากษ์หลักฐาน/เอกสารแล้ว ส่ิงเกี่ยวพันอีกประการคือ ต้องรู้จักการใช้หลักฐานอย่างรอบ
ด้าน ซึ่งจะช่วยให้เห็นความจริงมากขึ้น และท าให้เกิดการตรวจสอบหลักฐานซึ่งกันและกันท่ีจะช่วยให้
ข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลักฐาน/เอกสารทุกชนิดย่อมเป็นข้อมูลช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ี
รอให้ผู้ศึกษาน ามารวมรวบจัดเรียงอย่างเป็นระบบ 

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับเอกสาร (Interaction with the Document: I) เป็น 
กิจกรรมท่ีนักเรียนเป็น ผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมเอกสารช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีนักเรียนประเมินแล้วมีความน่าเช่ือถือ และมี
ความสัมพันธ์กับหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยง
สัมพันธ์ในการอภิปรายปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยอาศัยมุมมองอย่างรอบด้าน ซึ่งการท่ีผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งผลงานรวบยอดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
นั้นสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันของ Gonchar (2014) เช่น การอ่าน
และค้นหาส่ิงท่ีสนใจ (Read the Paper and Find What Interests You) เปรียบเทียบแหล่งท่ีมา
ของข่าว (Compare News Sources) การเป็นบรรณาธิการข่าว (Be a Journalist Yourself)       
การระดมสมองหาทางแก้ไขปัญหาส าหรับปัญหาของโลก (Brainstorm Solutions to the World’s 
Problems) ก ารท ดลอ งร าย งาน ข่ าว และ วิท ยุ  (Make a News Broadcast) ก าร คิ ด แบ บ              
นักประวัติศาสตร์ (Think Like a Historian) การระบุสาเหตุและผลกระทบ (Identify Cause and 
Effect) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 165) ท่ีว่า การศึกษาเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยแหล่งความรู้ท่ีนักประวัติศาสตร์เขียนไว้ เมื่อนักประวัติศาสตร์เขียน
เรื่องราวย่อมท าให้เกิดความล าเอียง จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้สอนและผู้เรียนจะต้องครวจสอบและค้นคว้า
หาความล าเอียง ความผิดพลาด ความคาดเคล่ือนในข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในเอกสาร 
ต้องพยายามตัดสิน พิจารณา มองเหตจุการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเป็นกลาง ท้ังนี้ Donald Robinson 
อ้างถึงใน นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 165) ได้กล่าวไว้ว่า “ประวัติศาสตร์ท่ีแท้จริงไม่จ าเป็นต้องเป็น
ประวัติศาสตร์ท่ีเราได้เรียนรู้เพื่อท่ีจะยอมรับในประวัติศาสตร์นั้นเสมอไป” 
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การจัดการเรียนการสอนข้างต้นเป็นไปตามข้อคิดเห็นผู้เช่ียวชาญจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ท่ีว่า กระบวนการเรียนการสอนนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และการท่ี ผู้เรียนมีปฏิ สัมพันธ์กับเอกสารอย่างเป็นระบบ และนับว่าการสอนในลักษณะนี้              
คือในลักษณะท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกับ Keleşzade, Güneyli, and Özkul (2018: 167) ได้ศึกษาถึง
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์บนพื้นฐานแนวคิดการสร้างองค์ความความรู้
ทางสังคมและการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้อธิบายผลการวิจัยว่า การจัดการเรียน
การสอนได้เป ล่ียนจากการเน้นครูเป็น ศูนย์กลางไปสู่ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการศึกษา               
ให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบสังคม 
(Social Constructivist) เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน อีกท้ังประวัติศาสตร์ยังอยู่ราย
รอบนักเรียน ซึ่งแน่นอนว่าทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์นอกจะเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) แล้วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนด้วย เนื่องจากครูต้องมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการเรียนรู้เชิงรุกและอยู่บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์         
ในระดับท่ีสูงขึ้น  
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) เป็นกิจกรรมท่ี
นักเรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิง
ข้อเท็จจริงโดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ตลอดจน
วิเคราะห์เช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พงศธร มหาวิจิตร (2560: 43) และ     
ชลาธิป สมาหิโต (2562: 119-120) ได้เสนอแนะว่า ผู้สอนต้องวางแผนการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน โดยการน าเสนอข้อมูล (Make a Plan for How You will Know Students have made 
Sense of the Phenomenon) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเขียนอธิบาย 
ออกแบบการน าเสนอ สรุปในรูปแบบของโปสเตอร์ น าเสนอปากเปล่า หรือแสดงออกในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เพื่อสะท้อนว่าพวกเขามีความคิดรวบยอดและสามารถประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้ หาก
ผู้เรียนมีความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือน ครูควรจะอธิบายและขยายความรู้ให้กับผู้เรียนด้วย  และ       
นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 188) กล่าวว่า การศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันมีความมุ่งหมายท่ีจะให้
ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถต่าง ๆ  ในด้านของ 1) นิสัยรักการอ่าน 2) รู้จัดแยกคุณค่าของส่ิงท่ี
อ่าน 3) การอ่านเพื่อใฝ่หาความรู้ และการประเมินส่งท่ีอ่านในแง่ของการวิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็น 4) การรู้จักคาดคะเนผลสืบเนื่องต่อมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และ 5) ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้
จัดการน าเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตนอกโรงเรียน 
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3. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์เหตุโลกในยุคปัจจุบันส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผ่านการทดลองใช้โดยครูสังคมศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกิจกรรม ฯ และการประเมินประสิทธิภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  3.1 ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันของครู
สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  3 เรื่อง ประชากรและระบบนิ เวศในโลกยุคปัจจุบัน พบว่า            
โดยภาพรวมผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์ เช่น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์และ
ตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและแนวโน้มของ
ปรากฎการณ์ท่ีศึกษา เป็นต้น และผลงานรวบยอดของผู้เรียนสะท้อนการท่ีผู้เรียนสามารถน าเสนอผล
การค้นคว้าเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังผู้เรียนยังสามารถน าเสนอแนวทางในการแก้ไข
วิกฤตการณ์ตามประเด็นท่ีศึกษาได้ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนสะท้อนกับผู้สอนถึงเจตคติท่ีดีในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และ
เห็นว่าการเรียนการสอนในลักษณะประเด็นเรื่อง (Theme) ท าให้ ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
มากกว่าการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม ท าให้ผู้สอน ต้องเปล่ียนบทบาทจากการมุ่งน าเสนอข้อมูลเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Meredith (2015: 9) ได้ส ารวจความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีต่อการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันบัน พบว่า แนวทางการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นยังพบอุปสรรค
อยู่บ้าง ซึ่งท าให้ครูต้องปรับแนวทางการสอนหรือการเตรียมการ โดยการครูต้องอุทิศเวลาในการ
ค้นหาแหล่งข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้เรียน รวมท้ังสร้างพื้นท่ีการเจรจาท่ี
มีเสรีภาพ ปลอดภัยในห้องเรียนให้กับผู้เรียนและครูด้วย และสอดคล้องกับพัชรินทร์ พัฒนาศักด์ิ 
(2528: 74-75) กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนข่าวและเหตุการณ์ โลกในยุค
ปัจจุบัน ในมิติด้านครูผู้สอน ด้านระบบการเรียนการสอนและด้านส่ือการสอน โดยการสอนข่าวและ
เหตุการณ์ไม่ควรสอนเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องมีความใกล้ชิดกับผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน
สืบเสาะค้นหาข้อมูลตลอดเวลา มีการจัดให้มีการสืบค้นข่าวและเหตุการณ์เป็นกลุ่มและมีการเสริมแรง
ให้มีการแข่งขันกันด้วย ในการเลือกข่าวและเหตุการณ์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นควรพิจารณา
ถึงบุคคลส าคัญหรือการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เสมอ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนควรมีความ
หลากหลายในการกระตุ้นการเรียนรู้ให้สนุกสนามเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นควรจัดให้ข่าวหรือเหตุการณ์นั้นเป็นระบบ ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นและมีคุณค่า
ในการด ารงชีวิต และสถานศึกษาควรจัดส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และเข้าถึงง่าย เช่น 
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หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ท้ังนี้ในด้านสถานท่ีต้องเอื้ออ านวยต่อการอภิปรายและ
เปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย  

ท้ังนี้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้แดคีร์ (DACIR) ผ่านกระบวนการกลุ่ม สามารถปฏิบัติตามภาระงานในการสร้างสรรค์ช้ินงานใน
คาบเรียน และผลงานรวบยอดเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนด โดยผลงานรวบยอดท่ีผู้เรียน
สร้างสรรค์มีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเกิดจากการท่ีผู้เรียนศึกษา 
วิเคราะห์ และตีความเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ตามบริบทของตนเอง และเลือกใช้เอกสารหรือส่ือท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Moore (2015: 16-17) ได้วิจัยเกี่ยวกับการน า
เหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยได้พูดถึงพื้นท่ีการเจรจาท่ีมีเสรีภาพและปลอดภัย โดยเน้นไปท่ีการใช้ส่ือ ซึ่งแนวทางใน
การจัดการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีค้นพบ มีใจความส าคัญว่านักเรียนมีความพึงพอใจกับส่ือดิจิทัล
มากกว่าส่ือส่ิงพิมพ์ และพบว่าเมื่อเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพ์เป็นส่ือดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความเป็น
พลเมืองและความสนใจทางการเมืองให้แก่นักเรียน และมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ข่าว/ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
(2560: ง) ได้ศึกษาผลการของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) พบว่า หลังจากการ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) การเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับดีและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูงและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และข้อเสนอแนะจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ท้ัง 4 
หน่วย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง “การเมืองโลกร่วมสมัย : ความร่วมมือ ความขัดแย้ง”       
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน” 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง “ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน” และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
เรื่อง “พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับโลก” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็นมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่ง
มีผลสอดคล้องกับการน าเสนอกิจกรรมของ สุทธิพร แท่นทอง (2555: ง) ได้ศึกษาการน าเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาส าหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และแบบเป็นสาระเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา       
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โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการเรียนรู้รายหน่วย โดยใช้ประเด็นเป็นฐาน ในการจัดการเรียนรู้โลกศึกษา
แบบบูรณาการ ฯ รวมจ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนซึ่งแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนท้ังสองชุดได้รับการประเมินความเหมาะสมเรื่องหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โลกศึกษาโดยใช้ประเด็นเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย และข้อแนะน าในการน าไปใช้
ส าหรับครูสังคมศึกษา พบว่ามีความเหมาะสมมาก นอกจากนี้ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 9 ท่านนั้นพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครอบคลุม
สาระส าคัญและท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนทักษะในการ
ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีใช้ศึกษา ซึ่งทักษะเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุล โดยมีประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นตามประเด็นดังนี้ 
 

 1. ข้อสรุปทั่วไป (Generalization)  
   ข้อสรุปท่ัวไปครอบคลุมสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ เปิดกว้าง

ให้ครูสังคมศึกษาท่ีจะน ากิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ไปใช้กับประเด็นท่ีเปล่ียนแปลงได้  และน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน สอดคล้องกับ OMIYEFA and LIJADU (2014: 
31) ท่ีว่า การสร้างข้อสรุปท่ัวไปให้กับนักเรียนนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อมได้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติในรายวิชาสังคมศึกษา ท้ังนี้ยัง
สอดคล้องกับ ศรัณย์พร ยินดีสุข (2557: 5-7) ท่ีได้กล่าวถึง เป้าหมายของการสอนสังคมศึกษาคือการ
เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองท่ีดี มีความฉลาดและรู้คิดในการใช้ชีวิตไปในทางดีท่ี มีความ
รับผิดชอบ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอน
สังคมศึกษาต้องมีการพัฒนาผู้เรียนในด้านการคิด เพราะครูไม่สามารถสอนเนื้อหาได้ครบถ้วนเพราะ
ความรู้มีเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แต่ต้องมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ไปใช้เผชิญปัญหาอย่าง
ฉลาด รู้จักการแก้ปัญหา ต้องพัฒนาทักษะและความสามารถส าหรับสังคมท่ีมีความซับซ้อน โดยเป็น
ทักษะส าหรับโลกในยุคปัจจุบันและเป็นผู้มีความรู้ทันโลก ซึ่งเป็นไปตามท่ี Gonchar (2014) กล่าวว่า  

“เราสามารถใช้เหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันเป็นเครื่องมือ
ท่ีให้นักเรียนรู้จักความเป็นไปของโลก ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ีท า
ให้นักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นกับ
ข้อเท็จจริง ระหว่างเนื้อหาตามหลักฐานหรือการพูดลอย ๆ ซึ่งการท่ี
นักเรียนจะท าได้ดีนั้น โดยผ่านการฝึกปฏิบั ติ  ท้ังนี้ การศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นได้ปรับเปล่ียนไป” 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

    ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Behavior objective) ในแต่ละด้านว่าสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ปลายทาง (Terminal objective) ได้ โดยเฉพาะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในด้านทักษะ
พิสัยท่ีมีความสอดคล้องกับข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอน
สามารถประเมินผู้เรียนถึงการบรรลุทักษะส าคัญในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านจิตพิสัย แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในฐานะพลเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ Edinyang (2016: 47, 51) จุดประสงค์การ
เรียนรู้เป็นการระบุถึงผลท่ีต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยใช้ค ากริยาบ่งช้ีพฤติกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่เป้าหมายรายวิชา ซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้จะเป็นตัวก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน        
การวัดและประเมินผล การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ตลอดจนก าหนดเป้าหมายในด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัยและจิตพิสัยท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนด้วย และสอดคล้องกับ วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2554: 18-20) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษาต้องกระท าควบคู่พร้อมกับการบูรณาการ
กับการพัฒนามโนทัศน์ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยหลักส าคัญในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมศึกษา ขึ้นอยู่กับความสามารถของครูในการกระตุ้น/ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อ
เกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะได้อย่างดี ครูควรระบุระดับความสามารถในการเรียนรู้ทักษะให้เป็นไป
ตามวุฒิภาวะของนักเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนของบทเรียนเป็นการจัดการเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบหรือประเมินทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้น 
 

3. สาระการเรียนรู้  
    ผู้เช่ียวชาญให้ข้อคิดเห็นในประเด็น เนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันท่ีเกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของผู้วิจัยท่ีจัดหน่วยการเรียนรู้นี้ว่ามีความหลากหลาย 
ทันสมัย และครอบคลุมเนื้อหาท่ีผู้เรียนควรจะได้รู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ มีการจัดเรียงล าดับการจัด
ประเด็นย่อยเป็นทิศทางเดียวกัน และสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามกระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ (DACIR) ได้สะดวก สอดคล้องกับ Mahony (2017: 6-8) ได้น าเสนอถึงประเด็นท่ีครู
ควรช้ีให้ ผู้เรียนศึกษาส่วนต่าง ๆ ไปพร้อมกับการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยอาศัย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  โดยประเด็น ท่ี ผู้สอนควรช้ีให้ ผู้ เรียนศึกษาร่วมด้วยได้แก่                 
1) กลุ่ม (Community) การศึกษาควรมองให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับกลุ่มคน หรือกลุ่มกับกลุ่ม 
หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลุ่ม ท้ังในโลกแห่งความจริงและโลกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) เวลา (Time) 
เป็นปัจจัยท่ีจะท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในลักษณะของล าดับพัฒนาการ และช่วยให้
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เกิดการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่น ๆ ในลักษณะของการศึกษาประวัติศาสตร์ 3) สถานท่ี (Place) 
มีความส าคัญต่อการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ท่ีท าให้เห็นถึงท่ีต้ัง และสภาพภูมิประเทศท่ีจะ
มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น 4) ผู้มีอ านาจ (Authority) การศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบันนั้น ถ้าผู้ศึกษามีความเข้าใจเรื่องของอ านาจและผู้อ านาจ ซึ่งมีส่วนในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท้ังในแง่ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการ
แทรกแซงหลักฐาน/เอกสารบางช้ิน ซึ่งมีส่วนช่วยให้การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ผลท่ีเป็นกลาง
และปราศจากอคติ และ 5) ตัวการ (Agency) อยู่ในฐานะท่ีสามารถท าให้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ       
เกิดเปล่ียนแปลง จากการเข้าไปแทรกแซง การศึกษาจึงมุ่งต้องสังเกตตัวการท่ีมีต่อปรากฏการณ์    
ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้เข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน 
 

4. ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล  
    ผลงานรวบยอดท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นสะท้อนถึงการท่ีผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ส าคัญของการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ท่ีเกิดจากการท่ีนักเรียน
ได้ศึกษา วิเคราะห์และตีความหลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของกระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ (DACIR) และการก าหนดกรอบไว้กว้าง ๆ และได้ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลให้
นักเรียนทราบล่วงหน้าท าให้ได้ผลงานรวบยอดตามท่ีคาดหวังไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Ellis (2003) 
ท่ีเสนอแนวการสอนท่ีเน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสอนโดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติภาระงานท่ีตามความสนใจกับผู้เรียน โดยแบ่งขั้นตอนในการปฏิบัติเป็น 3 ขั้นตอน     
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นก่อนมอบภาระงาน เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างผลงาน ขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติผลงานรวบยอด โดยอาศัยทักษะท่ีหลากหลาย และ           
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน ผู้เรียนร่วมกันสะท้อนผลจากการปฏิบัติภาระงาน และสอดคล้อง
กับบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ดังตัวอย่างนี้ 
 

“... นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันออกแบบผลงาน มี
ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเนื้อหามาล่วงหน้า มี
กระบวนการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ ...และมีหลายประเด็น ท่ีมีความ
น่าสนใจเป็นอย่างมาก และทันต่อข่าวสารเหตุการณ์
ปัจจุบัน เช่น ประเด็นปัญหาประชากรโลกท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แนวทางการลด
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ปริมาณขยะในชีวิตประจ าวัน ขยะพลาสติกในทะเล 
เป็นต้น ...” 
 

        ตัวอย่างบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาล าดับท่ี 6  
       วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 
5. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 

    กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจและสามารถท าให้ผู้สอน
เห็นภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้นั้นได้ง่าย ตลอดจนเห็นถึงวิธีสอนและ
เทคนิคท่ีหลากหลายและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) และเป็นการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งสอดคล้องกับ Alberta Learning (2002: 80) ท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์การ
จัดการเรียนรู้นั้นเป็นเทคนิคส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ท้ังนี้กลยุทธ์การสอนสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นการจัดระเบียบ
ข้อมูลเพื่อให้ครูเข้าใจภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ 
    ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อสังเกต ในประเด็น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) นั้นเป็นกระบวนการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ การท่ีผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปล่ียนการใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาเป็นการใช้หลักฐาน/เอกสารแทน ซึ่งท้ังนี้ ผู้วิจัยต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ
กระบวนการเรียนการสอนนี้ และจากการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานของนักเรียนและ  
วีดิทัศน์ท่ีแนบมาให้ เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนนี้ประสบความส าเร็จท้ังในด้านการท าให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการคิดให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี 
เนื่องจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเลือกมาใช้นั้นควรมีท้ังส่วนท่ีสนับสนุนและขัดแย้งกันนั้นส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดต่าง ๆ และเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบกับบทบาทของครูท่ีต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ซึ่งสอดคล้อง
กับ McAnespie (2016: xiii-xiv)  ได้ท าการศึกษาถึงการน าเหตุการณ์ปัจจุบันไปในการพัฒนาทักษะ
การตั้งปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรมทางสังคมเป็นส่ิงท่ีครู
ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในห้องเรียน และการใช้กรณีศึกษาร่วมชุดค าถามส าคัญมาให้ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์หาค าตอบ ผ่านการพูดคุยของผู้เรียนซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาพลเมืองท่ีมุ่งเน้นความเป็น
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ธรรมในสังคม หลังจากนั้นให้นักเรียนได้ค้นหาหัวข้อท่ีสนใจและใช้วิธีการเดียวกัน พบว่านักเรียนให้
ความส าคัญในด้านความรู้สึกของผู้คนในข่าวท่ีตนเลือก บทบาทของครูมีส่วนในการพัฒนาความ
สามัคคีระหว่างนักเรียนและความห่วงใยท่ีเกิดขึ้นกับผู้อื่น และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ี
ดีมีแรงจูงใจซึ่งครูและนักเรียนได้ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ท่ีก าหนด เมื่อปรับโดยการเพิ่ม URL ของ
เว็บไซต์เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายและนักเรียนสามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แหล่งท่ีมาได้นั้นช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี
มากขึ้น โดยเฉพาะส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ อาทิ ข่าว รูปภาพ คอมลัมน์หนังสือพิมพ์ 
เพลง ซึ่งสอดคล้องกับ Moore (2015: 2) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรักษาความเป็นปัจจุบัน: การศึกษา
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันแหล่งข้อมูลมัลติมีเดียในฐานะเครื่องมือตรวจสอบเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างมี
วิจารณญาณในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า การใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน
สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและความรู้ทางการเมืองของนักเรียนได้ แต่ต้องใช้อย่างมี
ความหมายโดยวิธีหนึ่งท่ีค้นพบคือการให้นักเรียนวิเคราะห์ตรวจสอบเหตุการณ์ปัจจุบันโดยใช้ส่ือ
มัลติมีเดีย หรือส่ืออิเล็กทรอนิคในการค้นหาข้อมูล โดยเน้นให้ผู้เรียนส่ือความหมายจากแหล่งข้อมูลท่ี
แตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน จากนั้นตอบค าถามส าคัญท่ีก าหนดร่วมกัน อภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 
และ Mahony (2017: 4-5) กล่าวว่า อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาทในการศึกษา
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ท่ีการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการหล่ังไหลของข้อมูลจ านวนมาก
ท้ังเนื้อหาและแหล่งท่ีมา ท าให้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีความหมายและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลท่ีจะให้เกิดการต้ังค าถามส าคัญท่ี
จ าเป็นต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ และการสอนเหตุการณ์ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้นักเรียนสร้างการอภิปราย
ท่ีมีประสิทธิภาพในประเด็นการเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยชุมชนเสมือนจริงผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  
 

7. ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนแดคร์ี (DACIR)  
    กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีผู้วิจัยได้เลือกน ามาใช้
นั้นมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก ได้รับการ
พิสูจน์ ผ่านการทดลองใช้และประสบผลส าเร็จในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มาแล้ว การท่ีผู้วิจัย
น ามาปรับใช้ในการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นก็ประสบความส าเร็จ เนื่องจากสาระส าคัญ
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ของวิชาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย เช่น 
เวลา การเปล่ียนแปลง ความต่อเนื่อง ความขัดแย้ง วัฒนธรรม หลักฐาน เป็นต้น และเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะโดยเฉพาะทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ อีกด้วย และนับว่าการสอนในลักษณะนี้ 
คือในลักษณะท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสาร เป็น
ลักษณะการสอน ท่ี ผู้ เช่ียวชาญคาดหวังให้ เกิ ด ขึ้นอย่ างกว้ างขวางด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ      
Knowledge Unlimited Inc (2014: 2) LeCompte et al. (2017) Meredith (2015: 2) Moore 
(2015: 2) และศรัณย์พร ยินดีสุข (2557: 5) การสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่มีการจัดหน่วยการ
เรียนรู้เป็นลักษณะของประเด็นเรื่อง (Theme) นั้นสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ความเป็นพลเมืองท่ีต่ืนตัว และมีผลต่อการรู้เท่าทัน
ส่ือด้วย อีกท้ังยังสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการอภิปรายอย่างมีความหมาย ผู้เรียนได้มีโอกาส
ในการน าเสนอข้อค้นพบของตนเองโดยใช้ความคิดเห็นของตนเองบนพื้นฐานของหลักฐานท่ีปรากฏขึ้น 
เกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่ชีวิตจริงของผู้เรียนในการรู้เท่าทันสถานการณ์ส าคัญของโลก  อันเป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 กล่าวโดยสรุปกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาขึ้นจากการใช้ประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจตามพลวัตของสถานการณ์โลก 
ท่ีผ่านการทดลองใช้ของครูสังคมศึกษา การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้และการ
สนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ ได้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
กับข้อมูลในเอกสาร/หลักฐานอย่างเป็นระบบ สู่การสร้างผลงานรวบยอดท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษาต่าง ๆ ท่ีส าคัญในการศึกษา
ปรากฏการณ์อื่น ๆ ได้ต่อไปอีกในอนาคต และมีเจตคติท่ีดีในการด ารงชีวิตในฐานะพลเมืองท่ามกลาง
สังคมในกระแสโลภาวิวัตน์ได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นไปตามท่ี Gonchar (2014) กล่าวว่า  
 

“...เราสามารถใช้เหตุการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันเป็น
เครื่องมือท่ีให้นักเรียนรู้จักความเป็นไปของโลก ตลอดจน
เป็นเครื่องมือท่ีท าให้นักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างข้อคิดเห็นกับข้อเท็จจริง และระหว่างเนื้อหาตาม
หลักฐานหรือการพูดลอย ๆ ซึ่งการท่ีนักเรียนจะท าได้ดีนั้น
โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ...” 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับผูบ้ริหาร 
   1.1 ผู้บริหารควรน าส่งเสริมศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันอย่าง       
เป็นระบบผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้รูปแบบการเรียน
การสอน วิธีสอนท่ีหลากหลาย 
   1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุนในการอ านวยความสะดวกให้ครูและผู้เรียน
สามารถเข้าถึงทรัพยากรในการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน   
ได้อย่างสะดวก 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับศึกษานิ เทศก์และหน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 
   2.1 ศึกษานิเทศก์ควรให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กระบวน   
การเรียนการสอนแดคีร์  (DACIR) ในการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์ โลกในยุคปัจจุบัน            
หรือรายวิชาอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์และตีความหลักฐานหรือเอกสารต่าง ๆ    
เพื่อน าไปสู่การท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ท่ีมีความหมายด้วยตนเองได้ 
   2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาควรน ากระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (DACIR) เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในลักษณะของรายวิชาเพิ่มเติม หรือเป็นส่วนหนึ่งของสาระประวัติศาสตร์ ในส่วนของ
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย หรือสาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ในส่วนของ
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ 

  1. ควรน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ในสาระอื่นของรายวิชา
สังคมศึกษา หรือรายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาประวัติศาสตร์ตามท่ีผู้วิจัยได้ทดลองใช้ในการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยปรับวิธีสอน เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทเนื้อหา ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดและการศึกษาเอกสารอย่างเป็น
ระบบ 
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  2. ควรน าขั้นตอนในการกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ โดยเฉพาะ
ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบข้อมูล และขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์
กับหลักฐาน เมื่อต้องการสอนเนื้อหาในส่วนท่ีต้องการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐาน/เอกสาร 
หรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ วิเคราะห์ วิพากษ์เอกสาร ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันใน
ประเด็นเรื่อง (Theme) ให้มีความทันสมัยและอยู่ในความสนใจตามพลวัตของสถานการณ์โลก      
จากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ 
  2. ควรมีการน ากรอบเนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันไปใช้จัดการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ด้วยกระบวนการเรียนการสอน หรือรูปแบบการสอนอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะ
ของการให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลในเอกสารหรือหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
  3. ควรน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาระอื่น ๆ ในรายวิชาสังคมศึกษาต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะส าคัญ มโนทัศน์ และเจตคติตาม
เป้าประสงค์ในแต่ละสาระ 
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รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  
 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้ในรวบรวมข้อมูลของ
การวิจัย เรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านการตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นข้อค าถามในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือ มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา และแบบประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบ 
 
 1.1 อาจารย์มาลี โตสกุล  ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       Master of Arts (History) University  

of Maryland Baltimore County,  
USA 

     Doctor of Philosophy (History)  
University of Queensland,  
Australia 

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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 1.3 อาจารย์เสาวลักษณ์ รอดผล  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

      ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   
ข้าราชการบ านาญ ครูเช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 
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2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   
 2.1 อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์  ศึกษาศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์- 
      อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 2.2 อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง  การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 
      ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์)  
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2.3 อาจารย์เสาวลักษณ์ รอดผล  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  

วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
      ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   

ข้าราชการบ านาญ ครูเช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
  
 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง การน าเสนอกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกใน
ยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนทดลองใช้ การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ และการสนทนากลุ่ม มี
รายนามดังต่อไปนี้ 
 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา ประกอบด้วย 
 1.1 อาจารย์มาลี โตสกุล   

ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

  การศึกษา 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร  
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
การศึกษา 

   Doctor of Philosophy (History) National University of Singapore 
Master of Arts (History) National University of Singapore 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
        

 
 

 



  

 

336 

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร  
  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  การศึกษา 

Doctor of Philosophy (History) University of Queensland,  
Australia 
Master of Arts (History) University of Maryland Baltimore  
County, USA 
อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   
 1.4 อาจารย์ ดร.ฐากร สิทธิโชค 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

  การศึกษา 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-  
วิโรฒ 

   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา 
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 1.5 ดร.ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ  
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  การศึกษา 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต- 

พัฒนบริหารศาสตร์ 
   รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนทดลองใช้ ประกอบด้วย 
 2.1 อาจารย์มาลี โตสกุล   

ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

  การศึกษา 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.2 อาจารย์เสาวลักษณ์ รอดผล   

  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ ครูเช่ียวชาญ (ค.ศ. 4)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

 การศึกษา 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ วุฒฑะกุล  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
  การศึกษา 
   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 2.4 อาจารย์ ดร.สรภัส น้ าสมบูรณ์   
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  การศึกษา 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 2.5 อาจารย์ ดร.เพชรดา ขุนอ่อน   
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  การศึกษา 
   Doctor of Philosophy (History) Visva-Bharati University, India 

 Master of Arts (History) Jawaharlal Nuhru University, India 
อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย  
 
 3.1 อาจารย์มาลี โตสกุล   

ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

  การศึกษา 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 3.2 รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล  
  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และอดีตศาสตราจารย์ ภาควิชาไทยศึกษา Tenri University, Japan 

  การศึกษา 
   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  การศึกษา 
   Doctor of Philosophy (History) University of Queensland,  

Australia 
 Master of Arts (History) University of Maryland Baltimore  

County, USA 
อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการสอนสังคมศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  การศึกษา 

Diplo ̂me de Doctorat d’ Histoire Militaire et Etudes de Défense  
Nationale, Université de Montpellier III, France 
Diplôme d’études Approfondies d’Histoire Militaire et Etudes  
de Défense Nationale, Université de Montpellier III, France 

   Maîtrise d’Histoire, Université de Montpellier III, France 
ครุศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา (สังคมศึกษา-ฝรั่งเศส)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        
 3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ   
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  การศึกษา 
   Doctor of Philosophy (History) Dr.B.R.Ambedkar University,  

India. 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

         
 3.6 อาจารย์วรรษิดา พิทักษ์พิเศษ   
  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ (ค.ศ. 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง จังหวัดราชบุรี 
  การศึกษา 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 3.7 อาจารย์ ดร.สรภัส น้ าสมบูรณ์   
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
  การศึกษา 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  

 3.8 ดร.นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์   
  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
  การศึกษา 
   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

       
 3.9 ดร.ปุณณวัช ทัพธวัช   

ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 

  การศึกษา 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน-สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือและคุณภาพเคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย  
1. แบบประเมินความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาในการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 
2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์

โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 
4.  แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)การตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินความเหมาะสม 

ของกรอบเนื้อหาในการศึกษาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

1. ผู้ให้สัมภาษณ์______________________________________________________ 
2. ต าแหน่ง/หน่วยงาน _________________________________________________ 
3. วันท่ีสัมภาษณ์__________________________ เวลา________น. ถึง _________น. 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
ค าช้ีแจง 
 เอกสารท่ีผู้เช่ียวชาญใช้พิจารณาประกอบการให้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย 

1) ตารางแสดงการสังเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
2) ตารางแสดงการวิเคราะห์เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึน 

1. ผลการสังเคราะห์ช่ือหน่วยการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน (เอกสารแนบหมายเลข 1) มี

ความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ผลการสังเคราะห์เนื้อหาท่ีปรากฏในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (เอกสารแนบหมายเลข 2) มีความ

เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. ท่านเห็นว่าเนื้อหาท่ีผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ 
1. กระแสความต้องการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของพลเมือง 
      1.1 กระแสประชาธิปไตย 
      1.2 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของพลเมืองในชุมชน
เสมือน (Virtual Community) 

      

2. ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น พื้ น ท่ี
ตะวันออกกลาง 
      2.1 กรณีปาเลสไตน์และ
อิสราเอล 
      2.2 กรณีซีเรีย 
      2.3 อาหรับสปริ ง  (Arab 
spring) 

      

3. ความเท่าเทียมทางเพศและ
การยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ 
       3.1 มโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับ
เรื่องเพศ (ความล่ืนไหลของอัต
ลั ก ษ ณ์ ท า ง เพ ศ  – Gender 
Spectrum) 
       3.2 กระแสสตรีนิยม  
       3.3 กระแสการเรียกร้อง
การสมรสของบุคคลหลากหลาย
ทางเพศ 
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เนื้อหา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ 
4. ผู้ล้ีภัย 
       4.1 วิกฤตการณ์ผู้ล้ีภัยชาว
โรฮิงญา 
       4.2 วิกฤตการณ์ผู้ล้ีภัยชาว
ซีเรีย 
 

      

 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

4.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับเนื้อหา  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
      ลงช่ือ........................................................ 

                    ( .......................................................) 
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ผลการวิเคราะการประเมินแบบประเมินความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาในการศึกษาเหตุการณ์    
โลกในยุคปัจจุบันส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC แปลความหมาย 
1 2 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเมืองโลกร่วมสมัย: ความขัดแย้ง ความร่วมมือ 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 
2 1 0 1 0.67 เหมาะสม 
3 1 1 1 1 เหมาะสม 
4 1 1 1 1 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถานการณ์เศรษฐกิจนโลกยุคปัจจุบัน: ความร่วมมือและการแข่งขัน 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 
2 1 1 1 1 เหมาะสม 
3 1 1 1 1 เหมาะสม 
4 1 0 1 0.67 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชากรและระบบนิเวศในโลกยุคปัจจุบัน 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 
2 1 1 1 1 เหมาะสม 
3 1 1 1 1 เหมาะสม 
4 1 0 1 0.67 เหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลวัตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับสังคมโลก 
1 1 1 1 1 เหมาะสม 
2 1 1 1 1 เหมาะสม 
3 1 1 1 1 เหมาะสม 
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ตัวอย่าง 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ค าช้ีแจง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้แล้วท าเครื่องหมาย  ลง

ในช่องว่างท่ีท่านเห็นว่ามีระดับความเหมาะสมตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ข้อสรุปทั่วไป (Generalization) 
    1.1 ข้อสรุปท่ัวไปเช่ือมโยงมโนทัศน์
ส าคัญของสาระการเรียนรู้ได้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

      

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.1 ด้านความรู้       

      2.1.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
(Terminal Objective) สนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามธรรมชาติ
ของรายวิชา 

      

   2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ       

      2.2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา 

      

   2.3 ด้านเจตคติ       

     2.3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
สนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ/
ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 

      

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ครอบคลุมจุดประสงค์ด้านความรู้ 
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รายการ 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4. ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล 
    4.1 ผลงานรวบยอดท่ีก าหนด
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 

      

5. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
    5.1 ยุทธศาสตร์การสอนสะท้อนให้
เห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
(DACIR) ท่ีมีความสัมพันธ์กับสาระการ
เรียนรู ้

      

6. การจัดการเรียนรู้ 
     6.1 กิจกรรมการเรียนการสอน 
สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู ้

      

   6.6 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 

       6.6.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็นในการศึกษา 

      

       6.6.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถก าหนดค าถาม
ส าคัญเพื่อเป็นกรอบแนวทางการศึกษาได้ 

      

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
     7.1 ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

ลงช่ือ.......................................................ผู้ประเมนิ 

                      (          ) 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน 

เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ฯ 

ค าช้ีแจง 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน และโปรดให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว 

 2. ส าหรับระดับความเหมาะสม มี 4 ระดับ ได้แก่ 4 หมายถึง มีเหมาะสมมากท่ีสุด 3 
หมายถึง มีเหมาะสมมาก 2 หมายถึง มีเหมาะสมน้อย และ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 3. ส าหรับระดับความเป็นไปได้ มี 4 ระดับ ได้แก่ 4 หมายถึง มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 3 
หมายถึง มีความเป็นไปได้มาก 2 หมายถึง มีความเป็นไปได้น้อย และ 1 หมายถึง มีความเป็นไปได้
น้อยมาก 

รายการ 
เหมาะสม เป็นไปได้ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 4 3 2 1  

1. ข้อสรุปทั่วไป (Generalization) 
    1.1 ข้อสรุปท่ัวไปท่ีก าหนดมีการเช่ือมโยงมโน
ทัศน์ส าคัญต่าง ๆ  

         

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.1 ด้านความรู้ 
      2.1.1 จุดประสงค์ปลาย (Terminal 
Objective) สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตาม
ธรรมชาติของรายวิชา 

         

   2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

      2.2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของรายวิชา 

         

   2.3 ด้านเจตคติ 

     2.3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์
โลกในยุคปัจจุบัน 
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รายการ 
เหมาะสม เป็นไปได้ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 4 3 2 1 

3. สาระการเรียนรู้ 

   3.1 สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดครอบคลุม
จุดประสงค์ด้านความรู้ 

         

4. ผลงานรวบยอดและการวัดและประเมินผล 

    4.1 ผลงานรวบยอดท่ีก าหนดครอบคลุมผลการ
เรียนรู ้

         

5. กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 

    5.1 ยุทธศาสตร์การสอนสะท้อนหลักการ แนวคิด
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

         

6. การจัดการเรียนรู้ 

     6.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

         

   6.5 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 
       6.5.1 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นใน
การศึกษา 

         

7. สื่อการเรียนรู้ 

     7.1 ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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โปรดน ามาในวันสนทนากลุ่ม 

ด าเนินการสนทนากลุ่ม  

วันที่ 8 เมษยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

เป็นต้นไป 

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ติดต่อ 083-0212522 

  
 
 

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน 

เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี

พัฒนาขึ้น 
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี

พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ค าช้ีแจงการด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการรวบวมข้อมูลจากการสนทนา
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้ให้
ประเด็นในการสนทนา เพื่อให้กลุ่มเกิดแนวึคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการ
สนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้งทุกคน 
 2. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
  2.1 ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) แนะน าตนเองและทีมงาน 
  2.2 อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการสนทนากล่าม วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.3 เริ่มค าถามในแนวทางการสนทนาท่ีจัดเตรียมไว้ตามประเด็น มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อกัน ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
  2.4 สรุปประเด็นจากการสนทนากลุ่ม 
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการ
เรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
  3.1 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ ยุทธศาสตร์การ
เรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้  
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  3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ 

3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบันท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ ท่ีเกิดจากการบูรณาการแนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ของ Drake and 
Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on 
the Issue of the Study: D) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ส าคัญของโลกในยุคปัจจุบันท่ี
เกิดขึ้น ท่ีน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ การต้ังสมมติฐาน และการก าหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปรากฏการณ์/ประเด็นในมิติต่าง ๆ 
   ขั้นที่2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The Analysis of the Essential 
Primary evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นท่ีเกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อให้
นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ และเข้าใจบริบทของปรากฏการณ์นั้น ๆ ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์
ในช้ันเรียนอย่างอิสระเสรี 
   ขั้นที่  3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of Data: C) คือ 
การจัดเตรียมเนื้อหาหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ท่ีก าหนด ไม่ต่ ากว่า 3 
ช้ิน โดยเป็นหลักฐานท่ีสนับสนุนปรากฏการณ์และขัดแย้งกับปรากฏการณ์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียน
วิเคราะห์และตีความหลักฐานและเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบ
ท่ีได้จากขั้นท่ี 2 เพื่อให้เห็นแนวคิดของการสนับสนุนและความขัดแย้งของปรากฏการณ์นั้น ๆ  
   ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction 
with the Hitorical Evidence: I) คือ การท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้น
และหรือช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีนักเรียนประเมินแล้วมี
ความน่าเช่ือถือ และมีความสัมพันธ์กับหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อ
น าไปสู่การเช่ือมโยงสัมพันธ์ในการอภิปรายปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยอาศัยมุมมองอย่างรอบด้าน 
   ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Finding: R) คือ การท่ี
นักเรียนน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิง
ข้อเท็จจริงโดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ตลอดจน
วิเคราะห์เช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้เรียน 
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ผลการทดลองใช้แผนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจากบันทึกการสอนหลังการทดลองใช้ของ
ครูท่ีใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ด้านการเรียนการสอน ปรากฏผลดังนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
เป็นไปได้ด้วยดี สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การด าเนินการเรียนการสอนในแต่
ละขั้นสามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามท่ีวางแผนไว้ ส่งผลให้ผลงานนักเรียนท่ีสร้างขึ้นมี
ลักษณะเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ในด้านของการสร้างองค์ความรู้ แต่ขาดความสวยงามและการใช้
ภาษาท่ีคล้ายคลึงกับนักข่าว เนื่องจากมีเวลาในการสร้างผลงานค่อยข้างน้อยประกอบกับนักเรียนขาด
ทักษะด้านการใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาข่าว ท้ังนี้เนื่องจากมีหลักฐาน/เอกสารจ านวนมาก และหลักฐาน/
เอกสารบ้างช้ินอาจขัดแย้งหรือสนับสนุนกันท าให้ผู้เรียนจ าเป็นท่ีต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ ถึงแม้จะใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากผู้เรียนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาโดย
การวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารอย่างเป็นระบบ แต่เมื่อครูได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนบ้างบางกลุ่ม 
ส่งผลให้นักเรียนภายในกลุ่มสามารถช่วยกันศึกษาหลักฐาน/เอกสารได้เป็นอย่างดี 
  2. ด้านปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา ปรากฏผลดังนี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้ มีการก าหนดคาบเรียนเพียง 1 คาบ หรือ 50 นาทีนั้น ในบางกรณีท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากในระยะแรกผู้เรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับการอ่านและจับปประเด็น รวมถึงการวิเคราะห์หลักฐาน/เอกสารอยู่บ้าง แต่เมื่อจัดการเรียน
การสอนต่อไปพบว่าปัญหาเหล่านี้ค่อย ๆ ดีขึ้น รวมท้ังหลักฐาน/เอกสารบางอย่างมีการจัดรูปแบบท่ี
ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ท าให้บางครั้งผู้เรียนมีอาการเบ่ือบ้าง 
  3. แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรากฏผลดังนี้ ผู้วิจัยควรพัฒนาหลักฐาน/เอกสารบาง
ช้ินให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามเพื่อให้ผู้เรียนเพลิดเพลินในการศึกษา ท้ังนี้ผู้สอนต้องรู้จักปรับเปล่ียน
ในกรณีท่ีเวลาเรียนไม่เพียงพอ อาจมอบหมายภาระบางประการให้ผู้เรียนท าเป็นการบ้าน หรือ
พิจารณาสอนในคาบสุดท้ายของวัน 
  4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏผลดังนี้ กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวมีส่วยใน
การส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จัดการศึกษาหลักฐาน/เอกสารได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเกิดเจตคติท่ีดีในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ตามความ
สนใจได้อีกในอนาคต 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน 

เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………… 

ค าชี้แจง ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีด้วยกัน 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็น
แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกิจกรรมการเรียนการสอน (ท่ีส่งไปให้ท่านแล้ว
ล่วงหน้า) และตอนท่ี 2 เป็นประเด็นการสนทนากลุ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุค
ปัจจุบัน 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นสนทนากลุ่มที่ใช้ในการสนทนากลุ่มกิจกรรมการเรียนการสอนฯ 

 
 1. การน ากิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันไปใช้กับกลุ่มทดลอง  
(ปรากฏดังวีดิทัศน์ตามท่ีแนบ) 
  1.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับข้ันตอนการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบแก่ผู้เรียน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของตนเอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 2. ประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันท่ี
พัฒนาขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 3. ประเด็นท่ีควรพัฒนาจากกิจกรรมการเรียนการสอนเหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน ท่ี
พัฒนาขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
นายภูวดล  วิริยะ 

   ผู้วิจัย 
 

 

- ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งนี้ - 



 356 
 
ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายภูวดล วิริยะ 
วัน เดือน ปี เกิด 13 สิงหาคม 2536 
สถานที่เกิด จังหวัดระนอง 
วุฒิการศึกษา - ปีการศึกษา 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร  
- ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (เกียรนิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 20/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
ผลงานตีพิมพ์ ภูวดล วิริยะ และชัยรัตน์ โตศิลา. (2562).  

“การน าเสนอเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบันตาม
แนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐาน.”   
ใน การประชุมน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ  
The 6th International Conference on Education (ICE 2019) and  
The 15th National Conference  
"Creative Paradigms towards Internationalizing Education"  
(กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา) จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม, 22 มิถุนายน.   
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