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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน และหลังเรียน รายวิชาเพิ่มเติมประวัติศาสตรท์้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
dependent) 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MR. CHANIN KAEWBOONRUNAG : A STUDY OF THE LOCAL PRIDE REFLECTIVE 
THINKING WITH INSTRUCTIONAL PROCESS BY USING HISTORICAL METHOD ON LOCAL 
HISTORY OF BANG HUA SUEA FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR ORAPIN SIRISAMPHAN 

The purpose of this research were to: 1) study the local pride reflective thinking 
with instructional process by using historical method on local history of Bang Hua Suea for 
Mathayomsuksa 4 students 2) compare the learning outcomes on local history of Bang Hua Suea 
of Mathayomsuksa 4 students before and after the participation in the learning management 
using historical method 3) study the satisfaction of Mathayomsuksa 4 students about the 
instructional process by using historical method. The sample of this research consisted of 35 
Mathayomsuksa 4/7 students studying in the second semester during the academic year 2018 in 
Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. The Research instruments were: 1) the integrated 
lesson plan with instructional process by using historical method 2) the local pride reflective 
thinking test 3) learning outcome test and 4) a questionnaire on the satisfaction of students 
towards the instruction with using historical method. The collected data was analyzed for 
mean  standard deviation and t-test for dependent. 

The results of the research were: 

1. The local pride reflective thinking with instructional process by using historical 
method on local history of Bang Hua Suea of Mathayomsuksa 4 Students has improved the 
average score. 

2. The learning outcomes on local history of Bang Hua Suea after the participation 
in the learning management by using historical method of Mathayomsuksa 4 Students 
were higher than before at the level of .05 significance. 

3. The Mathayomsuksa 4 students satisfaction about the instruction with using 
historical method, in general and in each aspect were the highest level. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานอมเกล้า สมุทรปราการ เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจน
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วิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข
ข้อบกพร่อง และให้ความรู้ในด้านวิชาการ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ทัศนีย์  ทองไชย  ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร จ.
อุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการท าวิจัย ซึ่งท าให้สามารถด าเนินการวิจัย 
และเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าวิทยานิพนธ์ให้มี
ความถกูต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ เจ้าหน้าที่ดูแลศาลปู่เจ้าสมิงพราย ผู้น าชุมชน 
และปราชญ์ชุมชนทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ให้
ความร่วมมือและคอยให้ก าลังใจช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นผู้ให้ทั้งชีวิตและเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษา และให้
ก าลังใจในการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเพื่อนร่วมชั้นในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษาทุกท่าน และอาจารย์เสกสรร สุขเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ
แนะน าและเป็นก าลังใจเสมอมา และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทุก
ท่าน จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันของโลกนั้น ล้วนเกิดจากพัฒนาการอันยาวนานจากอดีต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า วัฒนธรรมทั้งมวลล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มนุษยชาติ นับตั้งแต่มนุษย์ได้ถือก าเนิดบนโลกใบนี้ ได้สร้างสรรค์อารยธรรมของตนเองสืบเนื่อง
เรื่อยมาไม่ขาดสาย เกิดเป็นอาณาจักรโบราณต่าง ๆ โดยการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น ได้เริ่มมาจาก
การศึกษาประวัติศาสตร์สงครามเปอร์เซียของเฮโรโดตัส ตลอดจนการศึกษาตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ของ เลโอปอลด์ ฟอน รังเก ได้สร้างวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ให้มีความเป็น
วิทยาศาสตร์ มิใช่เป็นเพียงเทวต านานเท่านั้น (สัญชัย สุวังบุตรและคณะ, 2559) ประวัติศาสตร์ จึง
เป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับทุกชนชาติ เพราะการศึกษาปัจจุบัน ต้องเริ่มต้นการเรียนรู้จากอดีตเสียก่อน เพ่ือ
เป็นการศึกษาพัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของชาติตนเองว่ามีความเป็นมาอย่างยาวนานอย่างไร ซึ่ง
การศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยนั้นมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์
สากล ดั งปรากฏอย่ างประจักษ์ แจ้ งจากพระราช เสาวนี ย์ ของสมเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้
พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 
2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ความว่า 

“...ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อ 
ด้วยชีวิต แต่เสียดายตอนนี้คนเป็นนายกฯ เขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ ฉันก็ไม่เข้าใจ 
เพราะตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่ แต่เราก็ต้องเรียน
ประวัติศาสตร์ของสวิส แต่เมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่ นั่ง
อยู่กันสบาย มีประเทศชาติ เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน เป็นความคิด
ที่แปลกประหลาด อย่างที่อเมริกา ถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา ที่ไหนประเทศ
ไหน เขาก็สอนแต่ประเทศไทยไม่มีใครทราบว่าแผ่นดินนี้ รอดไปอยู่จนบัดนี้เพราะใคร หรือว่ายังไง
กัน อันนี้น่าตกใจ ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่านักเรียนไทยไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติ
เลย”  

จากพระราชเสาวนีย์ที่อัญเชิญมากล่าวข้างต้นท าให้กระทรวงศึกษาธิการและนักวิชาการได้
หันมาให้ความสนใจกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการได้เร่ง
ให้ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยนโยบายเร่งด่วนได้ก าชับให้ทุกโรงเรียนจัดการ
สอนวิชานี้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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ได้พัฒนาเรื่องผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาครู รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้
ความรู้ประวัติศาสตร์แก่นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พานักเรียนทัศนศึกษาในแหล่งประวัติศาสตร์ 
ให้นักเรียนแสดงละคร เขียนเรียงความ เป็นต้น จากกระแสความเคลื่อนไหวการสอนประวัติศาสตร์จึง
เป็นเรื่องที่ดีส าหรับวงการศึกษาของไทย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2556)  
 ในปัจจุบันนั้นกระแสโลกาภิวัตน์นับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงที่ส าคัญที่ท าลายก าแพง
วัฒนธรรมที่ช่วยล้อมรอบเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ ซึ่งหนทางหนึ่งที่จะช่วยธ ารงรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไว้ได้ย่อมขึ้นอยู่กับการร่วมมืออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจัง ซึ่งทางหนึ่งที่ท าได้ผลดีคือ
การสอนเยาวชนไทยให้ซึมซับเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเข้าใจแก่นแท้ของ
วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชาติเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์
ท าให้เรารู้ว่าลักษณะเฉพาะของสังคมเราได้พัฒนามาบนพ้ืนฐานของสิ่งใด แม้ว่าประสบการณ์ในอดีต
จะประสบความส าเร็จหรือสร้างความเจ็บปวดแก่คนในชาติเท่าใด ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราทุกคน
ต่างเป็นผลผลิตของประสบการณ์ในอดีตของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละสร้างมา ซึ่งคนในสังคมปัจจุบัน
ควรจะเรียนรู้ความเป็นมาของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงความรู้สึกร่วมของทุกคนในสังคม (ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์, 2553: 3) ดังนั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อมนุษย์ 
เนื่องจากเป็นการเสริมปัญญาแก่ผู้เรียนที่ได้ผ่านกระบวนการอ่าน การคิด การเขียน การพินิจ 
พิจารณา วิเคราะห์มาอย่างถ่องแท้ จะช่วยกระตุ้นให้เขาได้ตระหนักถึงความส าคัญของแนวโน้มใน
อนาคตที่ควรด าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ สุขุม ท่ามกลางยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  จากกระแสโลกาภิวัตน์ และความตระหนักภายในชาติ ประวัติศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อ
ชีวิตมนุษย์ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีความหวัง ความต้องการและมีการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ก็เพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ เปรียบเสมือนขุม
ประสบการณ์แห่งวิทยาการความรู้ อันมนุษย์ในอดีตได้พากเพียรพยายามสร้างสรรค์ข้ึนไว้ และมนุษย์
รุ่นต่อมา ได้สืบเสาะค้นหา เก็บรวบรวม จัดระเบียบ และจดบันทึกไว้เป็นมรดกแก่อนุชนคนรุ่นหลัง ได้
ศึกษาเล่าเรียนเป็นแนวทางในการด าเนินพฤติกรรมอันควรและเหมาะสม ประสบการณ์ในอดีตสร้าง
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าขึ้นมาใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผนและใช้ไปเพ่ือการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
ผลผลิตของปัจจุบันคืออนาคต การด าเนินการของกลไกในสังคมซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
ย่อมเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะท านายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณค่าในแง่การศึกษาและใช้
ประวัติศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีที่สุดทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นความจริงที่มนุษย์ ใน
ยุคปัจจุบันได้รับรู้และยอมรับกันแล้วโดยทั่วไป ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวยืนยันของ เนรูห์ ปราชญ์ผู้
ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของชาวอินเดียและของโลกได้กล่าวเกี่ยวกับคุณค่าและความส าคัญของประวัติศาสตร์
ไว้ว่า “ศึกษาอดีต เพ่ือรู้ปัจจุบัน เข้าใจปัจจุบัน เพ่ือหยั่งการณ์อนาคต” (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 
2559: 9)  
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 อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ มีธรรมชาติของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
เรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวจากนักเรียน และส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรม จึง
ท าให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นขาดกระบวนการในการคิด เพราะกระบวนการเรียนรู้เน้น
ความจ า และนักเรียนไม่ได้ฝึกฝนการคิด ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นได้ และการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่า นักเรียนขาดจินตนาการทางประวัติศาสตร์ ท าให้ไม่
สามารถสร้างแนวความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ขึ้น โดยอาศัยการตีความและ
ประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงปกติเพียง
อย่างเดียวย่อมเป็นการยากท่ีจะฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ได้อย่างแท้จริง แต่จะเป็นการง่ายกว่า ถ้า
ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกและจัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ดังเช่นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนเกิดจิตส านึกของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ตลอดจนได้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนที่ผู้เรียนอยู่อาศัย ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองจะท าให้เป็นพื้นฐานส าคัญในกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนได้อีกด้วย  

ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา พบว่ามีลักษณะเป็นการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เพียงอย่างเดียว ใช้การถ่ายทอดเป็นประวัติศาสตร์ส าเร็จรูป    
ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ในขณะเดียวกันการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ต้องไม่เป็นเพียงแค่การให้เด็กท่องจ าบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมา แต่ควรใช้ประวัติศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึก สร้างความภูมิใจในชาติ และน าความล้มเหลวในอดีตมาเป็น
บทเรียนในการเรียนรู้ และน ามาเป็นหลักในการคิด ตลอดจนพัฒนาชีวิตของนักเรียน จากเหตุผล
ดังกล่าวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต้องเน้นที่กระบวนการคิด ดังนั้นครูจึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ        
ในการเรียนการสอน กล่าวคือ ไม่ได้เน้นการสอนหนังสือเท่านั้น แต่ครูต้องเน้นการสอนให้นักเรียนเป็น
คนมีปัญญาในการคิด  (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 12; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2552: 13)  

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นยังต้องให้นักเรียนได้ท าการศึกษานอกสถานที่ 
เพราะเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ 
การศึกษานอกสถานที่เป็นวิธีการสอนที่มุ่งส่งเสริมหรือขยายความในหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระท่ีได้
เรียนในชั้นเรียนซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ดังกล่าวคือ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อัน
เป็นการมุ่งศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีชุมชนอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ สังคม 
ระบบความเชื่อ พิธีกรรม และการเมืองการปกครอง โดยผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีวัฒนธรรมร่วมกัน  
และคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีจิตส านึกว่าเป็นคนถิ่นเดียวกัน การศึกษาเช่นนี้เน้นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
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โดยแสดงให้เห็นว่ามีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้น การพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ท าให้นักเรียนได้พบเห็นและรับรู้ว่า เหตุการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนนั้น เป็น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เพราะมีหลักฐานและร่องรอยยืนยันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนักเรียนจะ
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว ยังท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก
และหวงแหนในมรดกที่บรรพบุรุษในท้องถิ่นได้สร้างไว้ให้กับชนรุ่นหลัง (ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ , 
2561; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553) 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ผ่านการศึกษานอกสถานที่ อาทิ สถานที่ส าคัญของชุมชน แหล่งการเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันของท้องถิ่น จะน ามาสู่การคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการคิดไตร่ตรอง และตัดสิน เพ่ือพิจารณาความเชื่อหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่นที่ค้นพบ อย่างมีเหตุผลและ
รอบคอบ อันเป็นการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการทบทวนและ
ย้อนคิดถึงการกระท าของตน โดยสามารถแสดงผ่านการพูดและการเขียนหรือการกระท า อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความ
เป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะ ผ่านกระบวนการพูด 
การเขียน และการน าเสนอ เพ่ือสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จะท าให้นักเรียนเกิดความรัก 
ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ท าให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน ดังนั้นการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสามารถสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมได้ ผ่านการวัดและประเมินผล
การคิดสะท้อนโดยใช้การประเมินพฤติกรรม ซึ่งต้องมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย 
ได้แก่ การทดสอบความรู้และความสามารถในการคิดสะท้อน การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
การปฏิบัติ และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ส าหรับการสอนการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น มีเทคนิคการสอนที่ส าคัญและนิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่ การเขียนบันทึกการคิดสะท้อน การใช้
ค าถาม และการอภิปราย ซึ่งกระบวนการในการสอนการคิดสะท้อน ผู้สอนสามารถใช้ค าถามกระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
ส ารวจความคิดของตนเองและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากกว่าการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้
เพียงอย่างเดียว ค าถามจึงต้องเป็นลักษณะปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น ในกรณีที่เป็นการเรียน
แบบกลุ่มในการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลในท้องถิ่น ครูผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการตั้งค าถามมาประยุกต์ใช้
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ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วย (Benton, 2014; ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2561; ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, 2554)  

นอกจากที่กล่าวไว้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์     
ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้หรือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสรุป
หลักการทางประวัติศาสตร์ อันได้มาจากการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่น าเอาวิธีการ        
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหาทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่ท าให้
วิชาประวัติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์อย่างสมบูรณ์ เพราะประกอบด้วยเหตุ ที่น าไปสู่ผลที่สามารถ
ตรวจสอบและพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับศาสตร์อ่ืน ๆ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2559: 16) ซึ่งขั้นตอนวิธีการ  
ทางประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่อง    
ที่ต้องการศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ค าถาม 
ที่ส าคัญได้แก่ ที่ไหน ใคร เมื่อไร อะไร ท าไม ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐานที่ได้จากหลักฐาน
ชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ สถานที่และบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือความ
สะดวกในการน าไปใช้โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของหลักฐานเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนที่ 3 
การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่า  ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External 
Criticism) ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน การค้นคว้า
พิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงใด และการประเมินคุณค่าภายใน 
(Internal Criticism) หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง 
ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ขั้นตอนที่  4 การสังเคราะห์และตีความ เป็นการ          
ท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้นมีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรบ้าง เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) ซึ่งจะกระท าได้โดยการน า
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ และ
ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบ มาท าเป็น
เรื่องราวใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมากที่สุด และน าเสนอ คือ การเผยแพร่ความจริง 
ที่ค้นคว้าตีความ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ อ่ืนด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การเขียน
รายงาน การเขียนบทความ การเขียนหนังสือ การสัมมนา (กรมวิชาการ, 2546; เฉลิม มลิลา นิติเขตต์
ปรีชา, 2559; พลับพลึง คงชนะ, 2551; ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ, 2551; สมนึก ปฏิปทานนท์, 2545; 
สิริวรรณ ศรีพหล, 2553)  

อนึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้ค่อย ๆ พัฒนาและเติบโตสืบเนื่องไปอย่าง
น่าสนใจอย่างยิ่ง ตลอดช่วงเวลาประมาณครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาก้าวหน้าในด้านเนื้อหา 
แนวคิด วิธีการศึกษาและมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งมีนักวิชาการในหลายสาขาเข้ามาร่วมศึกษาจ านวนมาก 
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ยิ่งตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา นักวิชาการและคนในท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่างให้
ความสนใจในเรื่องราวของชุมชนหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวท้องถิ่นต่าง ๆ 
ของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขยายตัวอย่ างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม         
(ยงยุทธ ชูแว่น , 2551: 43) สภาวการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่หลากหลายและ
สลับซับซ้อนตามมาดังที่เข้าใจและรับรู้กันในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต่อการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพ่ือร่วมกันหาหนทาง
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในระยะนี้เองประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นของไทยได้ก้าวหน้าไปมาก 
และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) ได้ก าหนดความส าคัญของท้องถิ่นไว้ใน “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” กล่าวคือ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559: 70) จากที่กล่าวมาในข้างต้น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงหมายถึง การหา
พ้ืนที่ยืนของชุมชนที่อยู่นอกรัฐชาติ เพราะรัฐชาติพยายามท าให้เราอยู่ภายในกรอบที่ก าหนดให้ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาว่าผู้คนในชาติยืนอยู่ในพ้ืนที่รัฐชาติทั้งหมดหรือมีพ้ืนที่อ่ืนที่เขา
สร้างขึ้นเอง โดยการแสวงหาผ่านการศึกษาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ว่าในประวัติศาสตร์       
ที่ผ่านมาผู้คนหลากหลายในสังคมไทยเขายืนอยู่ ใน พ้ืนที่ที่ ไม่ ใช่ของรัฐชาติ ในตรงไหนบ้าง        
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544: 2) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการมุ่งศึกษาท้องถิ่นอันเป็น
บริเวณท่ีมีชุมชนอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบความเชื่อ พิธีกรรม และ
การเมืองการปกครอง จนกล่าวได้ว่าท าให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีอะไรหลายอย่างร่วมกันและ
คล้ายคลึงกัน จนมีจิตส านึกว่าเป็นคนถิ่นเดียวกัน การศึกษาเช่นนี้เน้นอดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดง
ให้เห็นว่ามีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้น การมุ่งลงไปศึกษาเรื่องราวของชุมชนหมู่บ้าน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนธรรมดา แทนการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง จังหวัด หรือประวัติศาสตร์ชาติ 
ลักษณะดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาของประชาชนเองในฐานะเจ้าของ
ประวัติศาสตร์ อันจะท าให้เกิดจิตส านึกของประวัติศาสตร์แบบใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ตลอดจนได้ข้อมูลและองค์ความรู้ในวิถีชาวบ้านเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมที่ชาวบ้านมีอยู่อย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง อันจะก่อให้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน 

“บางหัวเสือ” ปัจจุบันเป็นชื่อของต าบลอยู่ในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี
สภาพความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะอุตสาหกรรมเข้ามายังชุมชน สร้างรายได้แก่ประชากร 
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ปัจจุบันผู้พักอาศัยในชุมชนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่อาศัยมาแต่ครั้งอดีต เพราะมีการอพยพย้ายถิ่นจากภูมิภาค
ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยในชุมชนบางหัวเสือ อาทิ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากที่สุด อีกทั้งประชากรคน
ไทยเชื้อสายจีน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ปัจจุบันสังคมบางหัวเสือมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม หาก
ย้อนถามถึงอดีตกับชาวบางหัวเสือที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน น้อยคนนักที่จะรู้จักความเป็นมาของภูมิสถาน
แห่งนี้ (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560; วัชรกร เผื่อนโชติ, 2545) 

จากข้อมูลที่ปรากฏนั้น ชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระยะ
ที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีเพียง
การศึกษาถึงความเป็นมาและความหมายของชื่อสถานที่เพียงเท่านั้น (เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย, 
2553) จากการศึกษาพบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีเพียงครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ที่ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 2 คน กล่าวคือ งานของวัชรกร 
เผื่อนโชติ (2545) ได้ท าการศึกษาสภาพบริบทของชุมชนบางหัวเสือ ในการจัดท าเอกสารข้อมูล
เบื้องต้นของต าบลต่าง ๆ ภายในอ าเภอพระประแดง และชนินทร์ แก้วบุญเรือง (2560) ได้
ท าการศึกษาประวัติศาสตร์บางหัวเสือ ภายใต้โครงการ “บางหัวเสือถิ่นที่อยู่ คู่ปากน้ า” โดยอธิบาย
สภาพบริบทของบางหัวเสือตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของค าว่า “บางหัวเสือ” ว่ามี
ที่มาอย่างไร มีความส าคัญเช่นไร รวมทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของบางหัวเสือ ซึ่ง
เป็นการศึกษาผ่านหน่วยงานราชการโดยภาพรวม และยังไม่ได้ขยายผลสู่การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน 
ด้วยเหตุนี้จากสภาพสังคมปัจจุบันบางหัวเสือที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พบว่านักเรียนและชนรุ่นหลังไม่
ทราบถึงความเป็นมาของชุมชน และขาดความตระหนักในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

นอกจากนี้จากผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของวัชรกร เผื่อนโชติ (2545) และ ชนินทร์ 
แก้วบุญเรือง (2560) ด้วยการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนบาง
หัวเสือมากกว่า 70 ปี และสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ พบว่า
การรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบางหัวเสือของนักเรียนในชุมชน ขาดวิธีการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และขาดการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งหลักฐานประเภทหลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง ตลอดจนขาดกระบวนการในการเข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายใน
ท้องถิ่น และการรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบที่ถูกต้อง อันจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ 
จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง และ
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และได้ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ส 30250) ให้แก่
นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักเรียนได้เกิด
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ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง ตลอดจนสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น และเข้าใจสภาพบริบทชุมชนภายใต้กระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีภายในท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เพราะจากสภาพโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน อันเป็นการท าลายระบบนิเวศภายในชุมชน (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 
2560: 25; วัชรกร เผื่อนโชติ, 2545: 12) ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ส่งผลต่อสภาพบริบทสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์บางส่วน อันเป็นมรดกความทรงจ าภายในท้องถิ่น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บางหัวเสือ จึงมีความส าคัญ มิใช่เพียงการเรียนรู้เพียงเรื่องประวัติ หรือพัฒนาการ เผ่าพันธุ์บรรพบุรุษ
ได้สร้างท้องถิ่นมาอย่างไร หรือความเจริญความเสื่อม มรดกความเจริญของท้องถิ่นที่ตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษมาจนปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่เป็นการสืบทอดมรดกความทรงจ าในอดีต และปัจจุบัน       
สู่อนาคตของชุมชนบางหัวเสือ ไม่ให้หลงลืมชุมชนท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 68-70; สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 
205-207) 

ด้วยแนวเหตุผลที่เสนอไว้ทั้งหมดนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ จึงเป็น
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง การศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น     
บางหัวเสือจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่น ว่ามีประวัติหรือพัฒนาการมาอย่างไร 
เผ่าพันธุ์บรรพบุรุษคือใคร มาจากไหนและบรรพบุรุษได้สร้างท้องถิ่นมาอย่างไร ทั้งความเจริญ     
ความเสื่อม เพราะเหตุใด มรดกความเจริญของท้องถิ่นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนปัจจุบัน      
มีอะไรบ้าง และท้องถิ่นของตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาณาจักรไทยในประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง 
จากที่กล่าวมาในข้างต้น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น จึงต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ อันประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1        
การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐานที่ได้จากหลักฐาน
ชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของหลักฐาน  ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External Criticism) 
และการประเมินคุณค่าภายใน (Internal Criticism) ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) และขั้นตอนที่ 5     
การเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบ มาท าเป็นเรื่องราวใกล้เคียง
กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมากที่สุด จากท่ีกล่าวมาวิธีการทางประวัติศาสตร์จึงเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนด้วยรูปแบบการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะ อันจะท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน          
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และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน เมื่อนักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นแล้ว ก็จะน าไปสู่ความรักและความผูกพัน มีความหวงแหนและจะเป็นแรงผลักดัน
มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้หรือกระบวนการค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสรุปหลักการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการแสวงหาความรู้
เป็นกระบวนการที่น าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหาทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่ท าให้ วิชาประวัติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์อย่างสมบูรณ์  เพราะ
ประกอบด้วยเหตุไปสู่ผลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากต าราและงานวิจัย ได้แก่ กรมวิชาการ (2546) สิริวรรณ ศรีพหล (2553) เฉลิม มลิลา 
นิติเขตต์ปรีชา (2559) ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559) สมนึก ปฏิปทานนท์ (2545) ไพฑูรย์ มีกุศล 
และคณะ (2551)  

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์จากงานของ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 
142-145)  เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 143) ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 21-25) ท าให้
ได้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่
ต้องการศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ค าถาม    
ที่ส าคัญได้แก่ ที่ไหน ใคร เมื่อไร อะไร และท าไม ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ที่ได้จากหลักฐาน
ชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ สถานที่และบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือความ
สะดวกในการน าไปใช้โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของหลักฐานเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนที่ 3            
การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน  ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก 
(External Criticism) ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน 
การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และการประเมินคุณค่า
ภายใน (Internal Criticism) หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะ         
ที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ เป็น
การท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) เป็นเรื่อง ๆ ซึ่งจะ
กระท าได้โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์  และแสดง        
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ความคิดเห็นประกอบ  และขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ที่ค้นพบ มาท าเป็นเรื่องราวใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมากท่ีสุด  

โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนศึกษาดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา  
      การก าหนดหัวข้อเป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา หรือค าถามที่ส าคัญ 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน 
     การรวบรวมหลักฐานที่ ได้จาก หลักฐานชั้นต้น  (Primary 
Sources) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) จากแหล่งค้นคว้า
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของหลักฐานเป็น
เกณฑ์  
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน   
      ประกอบด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External Criticism) 
ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนภายในท้องถิ่นที่
กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน การค้นคว้าพิจารณาเก่ียวกับภูมิหลังของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า มีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด 
และการประเมินคุณค่าภายใน (Internal Criticism) หมายถึง การที่
นักเรียนท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากหลักฐานภายในท้องถิ่น 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความ
เป็นจริงมากที่สุด  
ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ  
     การสังเคราะห์และตีความเป็นการท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น 
มีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ 
(Concept) โดยการน าหลักฐานมาพิจารณา วิพากษ์ และแสดงความ
คิดเห็นประกอบ  
ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ  
     นั ก เรี ย น น าข้ อ เท็ จ จ ริ งต่ า ง  ๆ  ที่ ค้ น พ บ จากการศึ ก ษ า
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บางหัวเสือ มาร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อน าเสนอ
ผ่านการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ  

ตัวแปรต้น 

1. การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ตัวแปรตาม 
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ค าถามการวิจัย 

1. การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นอย่างไร  

2. ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เป็นอย่างไร  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  

2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น    

         

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จ านวน 420 คน  
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 
ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 

   การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์   
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

   การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น (ส 30250) ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือนั้นมีบุคคลส าคัญที่ปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบุคคลส าคัญที่มีส่วนช่วย
สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน อีกทั้งหลักฐานส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นคือ 
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวิถีชีวิตชาวบางหัว
เสือคือเรื่อง สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงใช้เนื้อหา 3 หน่วย
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3 หน่วยการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่นบางหัวเสือ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของบางหัวเสือ  

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชน 
บางหัวเสือในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใช้ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 16 ชั่วโมง และใช้เวลาหลังเลิกเรียน (15.00 – 18.00 น.) ระยะเวลา 
5 สัปดาห์ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาความรู้หรือกระบวนการ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสรุปหลักการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการ
แสวงหาความรู้ เป็นกระบวนการที่น าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหาทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 

     ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องท่ีต้องการศึกษา        
     การก าหนดหัวข้อเป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ

ศึกษา หรือค าถามท่ีส าคัญ 
     ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน 
     การรวบรวมหลักฐานที่ได้จาก หลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง 

(Secondary Source) จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของ
หลักฐานเป็นเกณฑ์  

     ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน   
     ประกอบด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External Criticism) ได้แก่ การพิจารณา

เปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนภายในท้องถิ่นที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน และการประเมินคุณค่า
ภายใน (Internal Criticism) หมายถึง การที่นักเรียนท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากหลักฐาน
ภายในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง  

     ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ  
     การสังเคราะห์และตีความเป็นการท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร 

หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอด  
     ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ  
     นักเรียนน าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บางหัวเสือ 

มาร้อยเรียงเรื่องราวเพ่ือน าเสนอผ่านการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ 
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2. การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง เพ่ือ
พิจารณาประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยการทบทวนและย้อนคิดถึงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น การศึกษาสถานที่ส าคัญในท้องถิ่น ปราชญ์ ผู้รู้ในชุมชน โดยผ่านการพูดหรือการ
เขียนหรือการกระท า เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม อันจะท าให้
เกิดความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน 
ซึ่งวัดได้จากแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 

3. ผลการเรียนรู้ หมายถึง ผลการทดสอบหลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชน 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) ด้านสถานที่ส าคัญภายในท้องถิ่น ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ  

4. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ หมายถึง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือใน
มิติต่าง ๆ ของชุมชนบางหัวเสือที่อยู่ในการปกครองส่วนภูมิภาค ของอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ และการปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลบางโปรง ต าบลบางหญ้าแพรก และต าบลส าโรงใต้ โดยประเด็นในการศึกษา ได้แก่ ความ
เป็นมาของชุมชนบางหัวเสือ และสถานที่ส าคัญในบางหัวเสือ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชาวบางหัวเสือ  

5. ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความชอบ ความสนใจและ
มีทัศคติในด้านบวกต่อการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยแสดงออก
ผ่านการพูด การเขียน และการน าเสนอ ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  

6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิในในท้องถิ่นบางหัวเสือ อันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ของนักเรียนได้ในอนาคต  

2. นักเรียนได้ฝึกคิดสะท้อนผ่านการพูด การเขียน และการน าเสนอผลงาน ท าให้เกิด
ความสามารถในการไตร่ตรอง สะท้อนคิดในมิติอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในท้องถิ่นบางหัวเสือ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่าน
วิธีการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง สามารถก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างนักเรียน
และชาวบ้าน  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ช่วยเป็นแนวความคิดสนับสนุนในงานศึกษา และได้จ าแนกตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  
 1.1 วิสัยทัศน์ 

1.2 พันธกิจ 
1.3 โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ปีการศึกษา 2561 
1.4 ประมวลรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ส 30250) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 2.1 การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์   
2.3 ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2.4 ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์  
2.5 การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3. การคิดสะท้อน  
  3.1 ความหมายของการคิดสะท้อน  

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการคิดสะท้อน 

3.3 เทคนิคในการวัดการคิดสะท้อน  

3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการคิดสะท้อน 
3.5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

4. การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 4.1 ความหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

4.2 แนวทางในการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 5. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

5.1 ความหมายของความภาคภูมิใจ 
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5.2 ปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจ 
5.3 ความหมายของท้องถิ่น 
5.4 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
5.5 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
5.6 การคิดสะท้อนความภูมิใจในท้องถิ่น 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดสะท้อน 
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ได้มีการจัดท า และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีสาระส าคัญ
ของหลักสูตรดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ มีความรู้ คุณธรรมจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาผู้เรียนความสามารถพิเศษให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาตามความต้องการขอท้องถิ่นเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและอยู่
สังคมได้อย่างมีความสุข 

พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อันมีความรู้และความสามารถในการ 
สื่อสารการคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และทักษะชีวิต 
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลังกายจัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส า นึกความเป็นไทยและพลเมืองโลก
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจัด
กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่มุ่งสู่สากลจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ปีการศึกษา 2561 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง/ 

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.5  (60) ส 21103 สังคมศึกษา 2 1.5  (60)  

ส 21102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  (20) ส 21104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5  (20) 

ส 20221หน้าที่พลเมือง 1 0.5  (20) ส 20222 หน้าที่พลเมือง 2 0.5  (20) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.5  (60) ส 22103 สังคมศึกษา 4 1.5  (60) 
ส 22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 0.5  (20) ส 22104 ประวัติศาสตร์ไทย 4 0.5  (20) 

ส 20263 อาเซียนศึกษา 0.5  (20) ส 20224 หน้าที่พลเมือง 4 0.5  (20) 

ส 20223 หน้าที่พลเมือง 3 0.5  (20)   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.5  (60) ส 23103 สังคมศึกษา 6 1.5  (60) 
ส 23102 ประวัติศาสตร์ไทย 5 0.5  (20) ส 23104 ประวัติศาสตร์ไทย 6 0.5  (20) 

ส 20225 หน้าที่พลเมือง 5 0.5  (20) ส 20226 หน้าที่พลเมือง 6 0.5  (20) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ส 31101 สังคมศึกษา 1 1.0  (40) ส 31103 สังคมศึกษา 2 1.0  (40) 
ส 31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  (20) ส 31104 สังคมศึกษา 3 1.0  (40) 

ส 30263 อาเซียนศึกษา  0.5  (20) ส 30250 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1.0 (40) 
ส 30262 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 (40)   
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ปีการศึกษา 2561 
 

ประมวลรายวิชาเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ส 30250) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ส 30250) จ านวน 1.0 หน่วยกิต ภาค
เรียนที่ 2/2561 
          ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น บุคคลส าคัญในท้องถิ่น สถานที่ส าคัญ และ

สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นสภาพสังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นตลอดจนการด าเนินชีวิตของชุมชน

บางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม  ที่มีต่อการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น  ภาคภูมิใจรักและผูกพัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ส 32101 สังคมศึกษา 4 1.0  (40) ส 32103 สังคมศึกษา 5 1.0  (40) 
ส 32102 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5  (20) ส 32104 ประวัติศาสตร์ไทย 3 0.5  (20) 

ส 30281 ประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.0  (40) ส 30220 กฎหมายน่ารู้ 1.0  (40) 

ส 30223 หน้าที่พลเมือง 3 0.5  (20) ส 30250 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
(ส าหรับนักเรียนโปรแกรมการ
เรียนรู้-พิเศษสังคมศาสตร์)  

1.0 (40) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ส 33101 สังคมศึกษา 6 1.0  (40) ส 30231 สังคมศึกษาเพ่ือพัฒนา 
            ผลสัมฤทธิ์ 

1.0  (40) 

ส 30241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0  (40) ส 33102 ประวัติศาสตร์ไทย 4 0.5  (20) 
  ส 30242 การเงิน การธนาคาร  

            และการคลัง 
1.0  (40) 
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กับท้องถิ่นของตนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนแสวงหาแนวทาง
ความร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ผลการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บางหัวเสือ และสภาพบริบททาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ และบริบททางสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนบาง
หัวเสือ 

3. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นและน ามาเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

4. นักเรียนสามารถอภิปราย และวิเคราะห์พัฒนาการความเจริญของชุมชนบางหัวเสือ และ
บริเวณโดยรอบ 

5. นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์บางหัวเสือ  
6. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการและความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว

มาจนถึงปัจจุบัน 
7. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงพัฒนาการและความส าคัญของสถานที่

ดังกล่าวที่ส่งผลต่อชุมชนบางหัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน 
8. นักเรียนสามารถบอกสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ

วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการได้  

9. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและ
เศรษฐกิจของประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

10. นักเรียนสามารถประเมินค่าสังคมวัฒนธรรม ประเพณีบางหัวเสือที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาว
บางหัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน  

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 2 โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ส 30250 วิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

ล าดับ 
ที ่

เรื่อง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เรื่อง พ้ืนฐาน

ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น 

นักเรียนสามารถอธิบาย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บาง
หัวเสือ และสภาพบริบททาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัว
เสือ ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

- ความส าคัญของ
การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
- วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
- สภาพบริบททาง
ประวัติศาสตร์โดย
ภาพรวมของบางหัวเสือ 

10 5 

2 เรื่อง 
ภูมิศาสตร์บาง
หัวเสือ 

นักเรียนสามารถอธิบาย
สภาพทางภูมิศาสตร์ และ
บริบททางสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนบางหัวเสือ 

- สภาพภูมิศาสตร์ชุมชน
บางหัวเสือ  
- สภาพบริบททาง
สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติของบางหัวเสือ 
เช่น พืชพรรณธรรมชาติ 
ลักษณะป่าชุมชน เป็น
ต้น 

8 5 

3 เรื่อง 
พัฒนาการของ
ชุมชนบาง-    
หัวเสือ และ
บริเวณ
โดยรอบ 
 

นักเรียนสามารถอภิปราย 
และวิเคราะห์พัฒนาการ
ความเจริญของชุมชนบางหัว
เสือ และบริเวณโดยรอบ 

- พัฒนาการของชุมชน
บางหัวเสือในด้านสังคม
และเศรษฐกิจ  
- ภาพรวมของพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ  

8 10 



  23 

ล าดับ 
ที ่

เรื่อง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 เรื่อง บุคคล
ส าคัญใน
ท้องถิ่นบางหัว
เสือ 

นักเรียนสามารถอธิบาย และ
วิเคราะห์ชีวประวัติของ
บุคคลส าคัญในท้องถิ่นและ
น ามาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิต 
 

- บุคคลส าคัญในท้องถิ่น
ที่มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นบางหัวเสือ เช่น 
พระครูวิบูลสีลวัฒน์  
ก านันเครือวัลย์ มีวัฒนะ  
เป็นต้น 
- ความส าคัญของบุคคล
ท้องถิ่นในอดีตที่มีผลต่อ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4 10 

5 เรื่อง สถานที่
ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์
ของบางหัวเสือ 
 
 
 
 

1.นักเรียนสามารถบอกที่มา

ของสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์บางหัวเสือ  

2.นักเรียนสามารถอธิบาย 

และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการ

และความส าคัญของสถานที่

ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 

เช่น  

- วัดบางหัวเสือ 

- ศาลปู่เจ้าสมิงพราย 

- ท่าเรือวัดบางหัวเสือ 

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกลา้ สมุทรปราการ  

- ชุมชนบางหัวเสือ  อ าเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

- วัดบางหัวเสือ 
- ศาลปู่เจ้าสมิงพราย 
- ท่าเรือวัดบางหัวเสือ 
- โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ  
- ชุมชนบางหัวเสือ  
อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

4 15 
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ล าดับ 
ที ่

เรื่อง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ถึงพัฒนาการ

และความส าคัญของสถานที่

ดังกล่าวที่ส่งผลต่อชุมชนบาง

หัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน 

6 เรื่อง สังคม
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
วิถีชีวิตใน
ชุมชนบางหัว
เสือในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1.นักเรียนสามารถบอก

สภาพทางสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณีและวิเคราะห์ถึง

อิทธิพลของวัฒนธรรมที่

ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ประชากรชุมชนบางหัวเสือ 

อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการได้  

2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์สภาพทาง

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี

และเศรษฐกิจของประชากร

ชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระ

ประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ เช่น  

- สภาพสังคมบางหัวเสือใน

อดีต 

- ประเพณี และวัฒนธรรม

ส าคัญของวิถีชาวชุมชนบาง

หัวเสือในอดีต 

- พัฒนาการทางสังคมและ

- สภาพสังคมบางหัวเสือ
ในอดีต 
- ประเพณี และ
วัฒนธรรมส าคัญของวิถี
ชาวชุมชนบางหัวเสือใน
อดีต 
- พัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาว
ชุมชนบางหัวเสือตั้งแต่
อดีต ถึงปัจจุบัน 
- วิถีชีวิตในชุมชนกับ
เศรษฐกิจพอเพียง สินค้า
และผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
บางหัวเสือ 

4 15 
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ล าดับ 
ที ่

เรื่อง ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

วัฒนธรรมของชาวชุมชนบาง

หัวเสือตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน 

- วิถีชีวิตในชุมชนกับ

เศรษฐกิจพอเพียง สินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบางหัว

เสือ 

3.นักเรียนสามารถประเมิน

ค่าสังคมวัฒนธรรม ประเพณี

บางหัวเสือที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต

ชาวบางหัวเสือมาจนถึง

ปัจจุบัน  

7 สะท้อนผลการ
จัดการเรียนรู้ 

- รายงาน และนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 2 30 

รวม 40 100 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดการจัดการเรียนรู้สาระ
ประวัติศาสตร์ไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนให้เป็นหนึ่งในรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสาระส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์ คือการเรียนรู้เหตุการณ์ในอดีต 
ประวัติความเป็นมาของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในมิติของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
ตลอดจนเป็นอุทาหรณ์และเป็นกระจกสะท้อนมาสู่ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่อนาคตที่ดีของสังคม การ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้  
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การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะ
ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม
เหตุปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด า เนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวคือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นวิชาว่าด้วยการอยู่
ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้
สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

  1) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

  2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

  3) เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

  4) ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
อดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

  5) ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  



  27 

ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์   

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
ไว้ดังนี้  

มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 13) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
หมายถึง การสอนมุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลว่าหลักฐานหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด และที่ส าคัญการ
เรียนประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติหรือท้องถิ่นที่ตน
อาศัยอยู่ ความรักและความภูมิใจนี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
หรือท้องถิ่นของตนเช่นบรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมา 

ประวัติศาสตร์จึงจัดเป็นวิชาส าคัญวิชาหนึ่งที่เน้นการศึกษาเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีต 
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันและที่ก าลังจะเป็นอดีตด้วยวิชาประวัติศาสตร์จัดเป็นวิชาที่ เก่าแก่ที่มี
ความส าคัญและมีพัฒนาการของศาสตร์สืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน เพราะอดีตถูกน ามา
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นวิชาประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและส าคัญต่อการสร้างสังคมมาก การ
จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เป็นสาระที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในทุกระดับเหมือนกับวิชาอ่ืน ๆ 
ได้แก่ 1. หลักสูตร 2. ครูผู้สอน 3. วิธีการสอน 4. สื่อการเรียนการสอน และ 5. การวัดประเมินผล  
(สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 2) 

วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 8-15) นักประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า ครูสังคมศึกษาที่ต้องสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา ต้องปรับตัวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ ดังนี้  
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1) การเปลี่ยนทัศนคติ  
แม้ค าพูดที่ว่า “ศัตรูที่ฉกาจที่สุดของประวัติศาสตร์ คือ ครูที่สอนประวัติศาสตร์แย่ๆนั่นเอง” 

แต่เราต้องถือว่าเป็นข้อคิดคติเตือนใจแก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ เพราะครูที่ดีๆ ย่อมต้องมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาที่ตนเองสอนเสียก่อน ต้องภาคภูมิใจว่า การสอนประวัติศาสตร์ไทยเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ นั่น
คือ นอกจากท าให้เยาวชนของชาติมีความผูกพันทางด้านจิตใจและอารมณ์กับประเทศชาติ สังคม 
และชุมชนของเขาแล้ว ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย ยังจะท าให้พวกเขาเกิดความหวงแหน 
ต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของชุมชน เพราะมรดกเหล่านี้ เป็นหลักฐานแสดง
ความเป็นมาของบรรพบุรุษและตัวเขา  

ครูสอนประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจด้วยว่า ในบรรดาวิชาสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ถ้า
สอนกันอย่างถูกวิธี ประวัติศาสตร์เป็นวิชาเดียวที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดวิเคราะห์ หรือ 
Critical Mind ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่การท่องจ าวันเดือน ปี หรือชื่อคนส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ แต่การเรียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการอธิบายเหตุและผลของ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน  

2) พ้ืนฐานความรู้เรื่องไทย และประวัติศาสตร์ไทย  
ครูสอนประวัติศาสตร์ไทยในอุดมคติย่อมต้องมีคุณสมบัติส าคัญส าคัญ 2 ประการ คือประการ

แรก ครูควรมีพ้ืนฐานความรู้เรื่องไทย และประวัติศาสตร์ไทยที่ดี และประการที่สอง ครูควรมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในการเรียนการสอน  

3) การเรียนการสอน  
การปฏิรูปการศึกษาในยุคสมัยใหม่  ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดเป็นท าเป็น การสอน

ประวัติศาสตร์ไทยต้องเน้นให้นักเรียนเข้าใจชุมชน สังคม และประเทศของเขา ความเข้าใจมาจาก
การศึกษาและวิพากษ์ข้อมูล ซึ่งสามารถท าได้หลายระดับ เช่น การอภิปราย คือ การเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาความเป็นปัญญาชนตั้งแต่ยังเยาว์ เช่น การพูดหน้าชั้นเรียน การเขียน
เรียงความ และการถกเถียงประเด็นเฉพาะ การสอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถมีชีวิตชีวาขึ้นมาจาก
การที่ครูใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เช่น แผนที่ วีดีทัศน์ และการศึกษานอกสถานที่  

ครูผู้สอนควรปลูกฝังจิตส านึกของการเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ให้แก่นักเรียน โดยเกิด
จากความสามารถในการสังเกตความต่างของสิ่งที่เขาศึกษาบนพื้นฐานของเวลาและสถานที่  

ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ได้จากการให้นักเรียนได้
มีโอกาสอ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้น จะสามารถเข้าถึงบรรยากาศ
และสมัยที่ศึกษา โดยนักเรียนสามารถได้ประโยชน์จากการสร้างสถานการณ์จ าลอง ซึ่งนักเรียนจะ
ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติของบุคคลทางประวัติศาสตร์ และอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถ
กระตุ้นความสนใจและการถกเถียงของนักเรียนได้ดีก็คือ “การใช้ค าถามแบบมีเงื่อนไขสมมติ” เช่น ถ้า
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ออกญาจักรีไม่ทรยศต่อสมเด็จพระมหินทราธิราชในสงครามกับพระเจ้าบุเรงนอง อาณาจักรอยุธยาจะ
ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ.2112 หรือไม่  

4) การฝึกหัดและวัดผล  
วิธีการวัดผลแบบข้อสอบปรนัยอาจถูกน ามาใช้ในวิชาประวัติศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น 

ดร.โลรัง อังเนอแก็ง กล่าวว่าในระบบมัธยมศึกษาของฝรั่งเศส การวัดผลแบบปรนัยมีอยู่ไม่เกินร้อยละ 
30 ส่วนการวัดผลที่เหลือ คือ การวัดผลแบบข้อสอบอัตนัย โดยจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด 
ความมีเหตุผลการแสดงออกถึงการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ฝึกให้นักเรียนได้อ่านเอง เขียนเอง  

กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ครูต้องเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์โดยครูต้องเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจสังคม ชุมชนที่เขาได้อยู่อาศัยวิชาประวัติศาสตร์ต้อง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการท่องจ า เวลา 
และสถานที่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ครูยังต้องมีพ้ืนฐานความรู้เรื่องไทย และประวัติศาสตร์ไทย ใน
ระดับดีพอสมควร และไม่ควรมองว่าใครอ่านประวัติศาสตร์มาเพียงเล็กน้อยก็จะมาเป็นครูสอน
ประวัติศาสตร์ไทยได้ และครูยังต้องสามารถน าเอาความรู้ที่ตนเองมี ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้วย โดยในการเรียนการสอนจะต้องเน้นให้นักเรียนได้อภิปราย การพูดหน้าชั้นเรียน การได้
ศึกษาค้นคว้า การฝึกให้นักเรียนฝึกการเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นเยาว์ ครูต้องให้นักเรียนได้อ่าน
เอกสารหลักฐานชั้นต้นบ้าง และได้ฝึกวิเคราะห์ เช่น การใช้ค าถามแบบสมมติ การให้นักเรียนแสดง
บทบาทจ าลองของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ และการวัดประเมินผล ครูควรออกข้อสอบแบบ
อัตนัยเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ท าให้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น  

การสอนประวัติศาสตร์จึงเป็นงานส าคัญของครูที่จะต้องออกแบบการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ รวมไปถึงในเนื้อหาสาระทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากกมาย นักเรียนจึงจ าเป็นต้องกลั่นกรองด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่า มีความถูกต้องในแง่ของเนื้อหา และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้  

ส าหรับประโยชน์ของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นั้น สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 17-18) ได้
อธิบายว่า มีหลายประการดังนี้  

1) ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์เกิดส านึกในการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยง
อดีตและปัจจุบัน สร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ 

2) ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบัน องค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ท าให้ทราบถึง ปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา 

3) การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน าความรู้เหล่านั้น
ไปก าหนดยุทธศาสตร์ ในการด าเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันและอนาคต 
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4) วิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์      
ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่ งสามารน าไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาแขนงอ่ืน  ๆ คุณสมบัตินี้ เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาประวัติศาสตร์สามารถช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพ้ืนฐานของตนเอง 
เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร ได้เรียนรู้ความส าเร็จ
หรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพ่ือเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสังคมปัจจุบัน 
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมิใช่การฝึกจ าเหตุการณ์ ระยะเวลา ชื่อบุคคล หากแต่มุ่งศึกษาให้รู้จัก
ตนเองของมนุษย์ และประโยชน์ของนักเรียนในการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณในการเลือกรับข้อมูล หรือเนื้อหาสาระจากหลักฐานประเภทต่าง ๆ 
จึงจะท าให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 16) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการแสวงหาความรู้
หรือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสรุปหลักการทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
ได้มาจากการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่น าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหา
ทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่ท าให้วิชาประวัติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์
อย่างสมบูรณ์ เพราะประกอบด้วยเหตุ ที่น าไปสู่ผลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับ
ศาสตร์อื่น ๆ  

พรภิรมณ์ เชียงกูล (2543: 12) ได้ให้ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ว่าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยการคัดเลือกข้อมูล เพื่อหาว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง ข้อเท็จจริงต้องเชื่อถือ
ได้ ท าให้ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาเป็นอย่างมาก วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น จะตัดหลักฐานที่ไม่
เกี่ยวข้องออก และเก็บส่วนที่เกี่ยวข้องมาเขียนให้เป็นเรื่องราว มีคนเปรียบเทียบว่า เหมือนการหาเศษ
ผ้าที่กระจายอยู่ในถุง เราต้องคัดเลือกเศษผ้ามาเย็บปะติดปะต่อกันจนเข้าเป็นผืนผ้าที่สมบูรณ์ผืนผ้าที่
สมบูรณ์ก็เปรียบเสมือนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  (2537: 2) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์  คือการศึกษา
ประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าความรู้เหล่านั้น ไปก าหนดยุทธศาสตร์
ในการด าเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ท าให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพประชากรในสังคมท่ีเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง 
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สืบแสง พรหมบุญ (2523: 37) กล่าวว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น คือสิ่งที่ผู้สอน
ประวัติศาสตร์จะต้องตระหนักว่าวิธีการสอนประวัติศาสตร์มีลักษณะต่างจากศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 
ตัวอย่างเช่น ในการสอนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ผู้ เรียนจะต้องเรียนจากเรื่องง่ายๆ ไปหายาก
ตามล าดับขั้นจะกระโดดข้ามไม่ได้ แต่การสอนประวัติศาสตร์มิใช่เช่นนั้น ไม่สามารถจะสอนผู้เรียนใน
ทุกเรื่องได้ แต่จะต้องเลือกว่าจะสอนเรื่องอะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์และจะใช้วิธีการสอนอย่างไร 
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้หลักฐานที่มองปัญหาประวัติศาสตร์ในเรื่อง
เดียวกันด้วยทรรศนะที่แตกต่างกัน โดยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ทรรศนะส าคัญเหล่านี้พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจได้โดยแจ่มแจ้ง ปัญหาต่อมาคือ ผู้สอนจะพยายามผสมผสาน
วิธีการสอนกับเนื้อหาให้ผสมกลมกลืนได้อย่างไร เนื้อหาที่คัดเลือกจะก าหนดวิธีการสอน และวิธีการที่
จะมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกเนื้อหาเช่นกัน วิธีการมีความส าคัญกว่าเนื้อหาที่จะสอน ถ้าเนื้อหาดีวิธีการ
สอนไม่ดีจะเกิดประโยชน์น้อยมาก ส าหรับหลักการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษานั้น  

ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 21) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอน
หรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์ ใช้เพ่ือศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับหลักฐานอ่ืน  ๆ เช่น 
ภาพถ่าย วีดิทัศน์แถบบันทึกเสียง หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจ าลองอดีต
หรือรื้อฟ้ืนอดีตข้ึนมาได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ 

ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ (2551: 18) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น มีจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาคือ การบรรลุถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงในอดีต ซึ่งวิธีการเพ่ือน าไปสู่จุดหมาย
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียวและจบลง ไม่สามารถทดลองอย่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้  การศึกษาประวัติศาสตร์จึง
ต้องใช้วิธีการเฉพาะของตนเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้นความส าคัญในการตรวจสอบ
ข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันน าไปสู่การค้นพบความเป็นจริงของเรื่องราวในอดีต 

กล่าวโดยสรุป วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนหรือวิ ธีการที่นักประวัติศาสตร์ 
หรือผู้ที่ศึกษาในศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นหลายลักษณ์อักษร ประกอบกับ
หลักฐานอ่ืน ๆ โดยขั้นตอนนั้นเป็นกระบวนการคัดเลือกข้อมูล เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ โดย
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงต้องใช้วิธีการเฉพาะของตนเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้น
ความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันน าไปสู่การค้นพบความ
เป็นจริงของเรื่องราวในอดีต 
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ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์  

 ในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีขั้นตอนและกระบวนการในการศึกษา เรียกว่า วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาความรู้หรือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
โดยการสรุปหลักการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่น าเอา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหาทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่
ท าให้วิชาประวัติศาสตร์มีความเป็นศาสตร์อย่างสมบูรณ์ เพราะประกอบด้วยเหตุ ที่น าไปสู่ผลที่
สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับศาสตร์อื่น ๆ จึงมีผู้เสนอขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ไว้ต่าง ๆ ดังนี้  

กรมวิชาการ (2546: 57) กล่าวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ กระบวนการในการศึกษา
ค้นคว้า ทั้งนี้จะต้องคอยติดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการถ่ายทอดสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  

1. การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน เป็นขั้นตอนที่ต้องท าตั้งแต่เริ่มแรก และตลอดเวลา
ระหว่างการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้จะต้องคอยติดตามหลักฐานที่อาจจะมีการค้นพบใหม่ๆ หรือมีการ
ตีความใหม่ๆ เสมอ 

2. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐาน ซึ่งจะประเมินคุณค่าหลักฐานภายนอกและ
ภายใน ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายนอก จะเป็นการมุ่งวิเคราะห์
พิสูจน์หลักฐานว่า เป็นของจริงหรือของปลอม ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าหลักฐานจากภายใน เป็นการตรวจสอบความ
น่าเชื่อของหลักฐานและคุณค่าของหลักฐานว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 3. การตีความ ประกอบด้วย การแปลความหมาย การวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงความ
คิดเห็นซึ่งแบ่งแยกได้ 2 ประเภท คือ 

3.1 การตีความแนวดิ่ง จะไม่ยึดตามล าดับเวลาก่อนหลัง แต่ขึ้นกับประเด็นปัญหา
เป็นส าคัญ 

3.2 การตีความแนวราบ จะยึดตามล าดับก่อนหลังเป็นหลัก 
 4. การสังเคราะห์ คือ การน าข้อมูลมาจัดระเบียบผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จะต้องอาศัย
ปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เช่น การวางเค้าโครงเรื่อง ข้อสมมติฐานหลัก ข้อสมมติฐานรอง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ และตีความหลักฐาน ตลอดจนความสามารถในการสรุปเรื่องท่ีดีด้วย 
 สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 142 -145) ได้อธิบายขั้นตอนวิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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 1. ขั้นก าหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน  
     การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ แต่ก่อนที่
ผู้เรียนจะก าหนดปัญหาได้นั้น ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีต หรือการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร์ เพ่ือให้เกิดข้อคิดว่า มีจุดใด
หรือประเด็นที่สามารถน ามาก าหนดเป็นปัญหาเพื่อการศึกษาและค้นหาค าตอบได้ 
 2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน  
              ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีค้นคว้าและบอกแหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถ
แสวงหาและรวบรวมหลักฐานได้ ซึ่งหลักฐานหรือข้อมูลบางอย่าง ครูผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนเพื่อ
ประกอบการเรียนและค้นคว้า โดยรวบรวมไว้ในห้องสมุด หรือมุมหนังสือภายในห้องเรียน เมื่อ
นักเรียนได้หลักฐานแล้ว ต่อไปคือ การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน ผู้เรียนจะต้องรวบรวมและ     
คัดแยกว่าหลักฐานหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา และล าดับความส าคัญของหลักฐาน 
หรือข้อมูลเหล่านั้น  
 3. ขั้นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูลและหลักฐาน  
     ในขั้นนี้ผู้สอนต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าข้อมูลและ
หลักฐาน โดยใช้ “วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยการวิพากษ์ภายนอก และการ
วิพากษ์ภายใน  
     การวิพากษ์ภายนอก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบข้อมูลหรือตัวหลักฐานว่ามีความถูกต้อง
หรือข้อบกพร่องของหลักฐานที่จะน ามาใช้หรือไม่ โดยพิจารณาจากเรื่องต่าง ๆ เช่น อายุของหลักฐาน 
สภาพแวดล้อมที่หลักฐานนั้นถูกสร้างหรือเขียนขึ้น ผู้สร้างหรือผู้เขียนหลักฐาน จุดประสงค์ของการ
สร้างหลักฐานนั้น สภาพเดิมหรือรูปเดิมของหลักฐานนั้น เป็นต้น  
              ส่วนการวิพากษ์ภายใน คือ การศึกษาถึงความน่าเชื่อถือของเอกสารหรือหลักฐานว่ามี
ความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาแยกแยะสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง กับความคิดเห็นออกจาก
กัน  
 4. ขั้นตีความหลักฐานและสังเคราะห์ข้อมูลและหลักฐาน  
              การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องพยายามเรียบเรียงความคิดของตนเองโดย
อาศัยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้หากพบข้อค้นพบใหม่ ๆ ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไป
ศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลเพ่ิมเติมได้ เพ่ือน ามาใช้ในการสังเคราะห์ เมื่อสังเคราะห์แล้ว ผู้เรียนจะเรียบ
เรียงเนื้อหาใหม่ในลักษณะการอธิบายโดยมีความคิดเห็นของผู้ศึกษาประกอบ และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเท็จจริงและแนวคิดเข้าด้วยกัน  
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5. ขั้นน าเสนอผลการศึกษา 
              ขั้นน าเสนอผลการศึกษาที่ผ่านการค้นคว้าและสังเคราะห์มาแล้ว มาเรียบเรียงเป็นความรู้
และแนวคิดส าคัญ การน าเสนอเนื้อหาในขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถเสนอเนื้อหาได้หลายรูปแบบ เช่น การ
จัดท าเป็นรายงาน การเขียนเป็นบทความ การบรรยาย อภิปราย สัมมนา หรือเสนอในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยต้องน าเสนอให้น่าสนใจ มีความสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ  

เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 143) ได้กล่าวถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Method) ว่ามีข้ันตอนของการสอน ดังนี้ 
 1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือข้อสมมติฐาน (Setting up Problem or Hypothesis) จุดเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ในขั้นนี้ อยู่ที่การใช้การสังเกต (Observation) ของผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน เพ่ือให้พบ
ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของบุคคลในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน
เนื้อหาของบทเรียน ทางที่ดีผู้สอนควรจะด าเนินการวางแผน และเตรียมการล่วงหน้า เพ่ือเกิดความ
พร้อมที่จะช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนได้เกิดข้อคิดในขณะเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปัญหาหลัง
จากนั้นก็ถึงขั้นด าเนินการศึกษาขอบเขต และแนวทางของปัญหาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดซึ่ง
ถ้าผู้เรียนและผู้สอนกระท าด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังผลจะออกมาในรูปค าถามที่เกี่ยวด้วย
ปัญหาเป็นจ านวนมาก และถ้าเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาแล้ว ก็อาจด าเนินการ
ให้ผู้เรียนเดาค าตอบ หรือก าหนดแนวทางที่คาดว่า เป็นไปได้เกี่ยวกับค าตอบของปัญหาในรูปของการ
ก าหนดสมมติฐาน 
 2. ขั้นแสวงหาความรู้โดยการรวบรวมหลักฐาน (Data Collection) ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้า และบอกแหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถแสวงหา และรวบรวมหลักฐานได้ 
อาจก าหนดให้ในรูปของการบอกบรรณานุกรม (Bibliography) หรือหนังสืออ้างอิง (Reference 
books) และถ้าเป็นไปได้ ครูผู้สอนอาจจัดเตรียมหลักฐานหรือเอกสารเพ่ือประกอบการเรียนและ
ค้นคว้าโดยรวบรวมไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือภายในห้องเรียน ก็จะเกิดความสะดวกและเป็นการ
สนองตอบความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ของผู้เรียนให้สามารถด าเนินการรวบรวม และคัดเลือก
เอกสารหลักฐานที่มีคุณค่าตรงกับปัญหาหรือข้อสมมติฐาน ได้ทันทียิ่งดี ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ขาดไม่ได้ก็คือ จะต้องมีการจ าแนก (Classification) ประเภทของหลักฐานออกเป็นหลักฐานชั้นต้น 
(Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) และหลักฐานชั้นที่สาม (Tertiary 
Sources) ทั้งนี้ก็เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของ
หลักฐานเป็นเกณฑ์ 
 3. ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล (Data Analysis and Evaluation) ในขั้นนี้ผู้สอน
จะต้องให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าข้อมูล โดยอาศัยหลักการส าคัญ 
“Criticism” ซึ่งแยกเป็น 2 ขั้น คือ 
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  3.1 การประเมินคุณค่าภายนอก (External Criticism) ได้แก่  การพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือตรวจหาข้อบกพร่องผิดพลาดของ
หลักฐานที่ไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือ
แค่ไหน การส ารวจคุณค่าจากข้อเสนอใน Book Reviews การพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นบทคัดย่อ 
(Abstracts) บทน า บทสรุป และสารบัญ เรื่อง จะช่วยให้ผู้เรียน หรือผู้วิเคราะห์สามารถเข้าใจเนื้อหา
ทั้งเล่ม อย่างคร่าวๆ ได้ 
   3.2 การประเมินคุณค่าภายใน ( Internal Criticism) หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์
พยายามใช้ความเฉลียวฉลาดสามารถและความรอบรู้ค้นหาความมีเหตุผล (Rationalist) ความคงเส้น
คงวา (Consistency) ความเป็นจริง (Reality) และที่ส าคัญคือสิ่งที่เป็นวัตถุของหลักฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดในขั้นของการ
สังเคราะห ์
 4. ขั้นตีความและสังเคราะห์ (Data Interpretation and Synthesis) เป็นขั้นที่น าหลักฐาน
ที่ผ่านการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าแล้วมาตีความแล้วสังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) เป็นเรื่องๆ ซึ่งจะกระท าได้โดยการน า
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ แล้วจึง
ด าเนินการสรุปผสมผสานและสังเคราะห์เข้าด้วยกันกลายเป็นมโนทัศน์ของการเรียนรู้ 

5. ขั้นน าเสนอข้อมูล (Presentation) เป็นขั้นของการน าเสนอความรู้ และแนวความคิดที่
ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว ต่อผู้อื่นอาจกระท าได้โดยการบรรยาย การอภิปรายการสัมมนา 
การเขียนบทความการท ารายงาน (Working paper) และอ่ืน ๆ ซึ่งความส าคัญอยู่ตรงที่ผู้น าเสนอ
จะต้องใช้ความสามารถในการร่างโครงเรื่องและแนวทางเขียนอย่างรัดกุม เพ่ือให้น่าสนใจ มีคุณค่า มี
ความต่อเนื่อง และเร้าใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ติดตามการน าเสนอ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ อย่างสมบูรณ์ขั้น
สุดท้ายครบตามกระบวนการ 

ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 21-25) กล่าวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์ว่าประกอบด้วย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดหัวเรื่อง การรวบรวมหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล และการเรียบเรียงหรือการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีจะศึกษา 
การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เริ่มจากความสงสัย อยากรู้ ไม่พอใจกับค าอธิบาย

เรื่องราวที่มีมาแต่เดิม ดังนั้นผู้ศึกษาจ าเริ่มก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งในระยะแรก
อาจก าหนดขอบเขตให้กว้าง แล้วจึงค่อยจ ากัดประเด็นให้แคบลง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้นใน
ภายหลัง  
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2. การรวบรวมหลักฐาน  
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา ซึ่งมีทั้ง

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิ และหลักฐานชั้นรอง หรือ
หลักฐานทุติยภูมิ  

3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน  
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นมาได้ ก่อนจะท าการศึกษาต้องท าการประเมินคุณค่าว่าเป็น

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเพียงใด การประเมินคุณค่าของหลักฐานนี้เรียกว่า “วิพากษ์วิธี
ทางประวัติศาสตร์” ซึ่งมีอยู่ 2 วิธีได้แก่ 1) การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์ภายนอก เป็นการ
ประเมินว่าเอกสารนั้นเป็นของจริงหรือไม่ โดยพิจารณาสิ่งปรากฏจากภายนอก เช่น เนื้อกระดาษ   
เป็นต้น และ 2) การประเมินคุณค่าภายใน หรือวิพากษ์วิธีภายใน เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐาน
จากข้อมูลภายในหลักฐานนั้น เป็นต้นว่า มีชื่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ในช่วงที่หลักฐานนั้นท าขึ้น
หรือไม่  

4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
เมื่อทราบว่าหลักฐานนั้นเป็นของแท้ ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงในประวัติศาสตร์ 

ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
อะไรบ้าง ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย
แอบแฝงหรือไม่ ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่ เช่น    
ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ ความเป็นไปของเหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์ 
เป็นต้น  

5. การเรียบเรียงหรือการน าเสนอ 
การเรียบเรียงหรือการน าเสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมี

ความส าคัญมาก โดยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรี ยงหรือ
น าเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัย ต้องการอยากรู้เพ่ิมเติม ทั้งจากความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ รวมไปถึงความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟ้ืนหรือจ าลอง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลาง  

สมนึก ปฏิปทานนท์ (2545: 100) กล่าวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นวิธีวิจัยเอกสาร 
หลักฐานประกอบอื่น ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ  

1. ก าหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา 
2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 
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3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินค่าและตีความหลักฐาน 
4. สรุปข้อเท็จจริงเพื่อตอบปัญหา 
5. การน าเสนอที่น่าสนใจและมีเหตุผล 

 ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ (2551: 31) กล่าวว่า วิธีที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์และเขียน
เชิงประวัติศาสตร์นั้น ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะถามตนเองเก่ียวกับประเด็น
ปัญหาที่ต้องการศึกษา ค าถามท่ีส าคัญได้แก่ ที่ไหน ใคร เมื่อไร อะไร ท าไม 

2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน ผู้ศึกษาต้องพยายามค้นหา และรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนต้องการศึกษามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร จดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์ สถานที่และบุคคล 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินหลักฐาน การตรวจสอบและประเมินหลักฐานนี้ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

  3.1 การพิจารณาลักษณะภายนอกของหลักฐานว่าเป็นของจริงหรือของปลอม 
   3.2 การพิจารณาข้อมูลและเนื้อหาในหลักฐานตัดสินว่าเชื่อถือได้หรือไม่ 

4. ขั้นตีความหลักฐาน คือ การท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร หรือ
บอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญในการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการตีความหลักฐานที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ต้อง
อาศัยโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ศิลป์และนักวิชาการสาขาอ่ืนเช่นเดียวกับการตรวจสอบและ
ประเมินหลักฐาน 

5. ขั้นเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบ หรือตีความ
ได้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ให้เป็นเรื่องราวใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมากที่สุด เสมือน
หนึ่งช่างทอผ้าสอดประสานเส้นด้ายทอเป็นผืนผ้าเรียบร้อยสมบูรณ์ การน าเสนอ คือ การเผยแพร่
ความจริงที่ค้นคว้าตีความไปสู่ผู้อ่ืนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายอภิปราย เขียนรายงาน เขียน
บทความ เขียนหนังสือ เป็นต้น  

พลับพลึง คงชนะ (2551: 25) กล่าวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ตั้งค าถาม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ค าถามเพ่ือหาข้อมูลทั่วไป และค าถามเพ่ือสืบค้น
หลักฐาน 

2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในชุมชน 
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3. เรียบเรียงและตรวจสอบ น าข้อมูลมาตรวจสอบความขัดแย้งแล้ว จึงเรียบเรียงข้อมูล
ตามล าดับเวลา หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาตอบค าถามว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่ อไร และตีความ
ว่าท าไม่ และอย่างไร 

4. การน าเสนอเรื่องราว แล้วน าข้อมูลที่เรียบเรียงมาอธิบายให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันจากล าดับ
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ สรุปได้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินหลักฐาน ขั้นตีความหลักฐานและ ขั้นเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูล 
 จากขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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จากตารางการศึกษาขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์จากงานของ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 142-145) เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 
143) ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 21-25) ท าให้ได้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา เป็นขั้นตอนที่ผู้ ศึกษาจะต้อง
ก าหนดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ค าถามที่ส าคัญได้แก่ ที่ไหน ใคร เมื่อไร อะไร ท าไม
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ที่ได้จาก หลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง 
(Secondary Source) และหลักฐานชั้นที่สาม (Tertiary Sources) จากแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ สถานที่และบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือความ
สะดวกในการน าไปใช้โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของหลักฐานเป็นเกณฑ์ ขั้นตอนที่ 3 
การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก 
(External Criticism) ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน 
การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และการประเมินคุณค่า
ภายใน (Internal Criticism) หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่
ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ เป็นการ
ท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) เป็นเรื่องๆ ซึ่งจะกระท าได้
โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น
ประกอบ  และข้ันตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบ 
มาท าเป็นเรื่องราวใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมากที่สุด และน าเสนอ คือ การเผยแพร่
ความจริงที่ค้นคว้าตีความไปสู่ผู้อ่ืนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายอภิปราย เขียนรายงาน เขียน
บทความ เขียนหนังสือ การสัมมนา เป็นต้น 
 

การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 การศึกษาตามวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น สิ่งส าคัญที่สุดในการศึกษา คือ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สืบค้นเรื่องราวความเป็นมาของอดีตให้กระจ่างชัดได้ 
ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวิ ธีการ   
ทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

1. ความหมายและความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
  มาร์ค บลอค นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  ให้ค าจ ากัดความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ว่า “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระท า การพูด การเขียน           

40 
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การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอก นั่นคือ ทรรศนะ 
ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต ที่อาจจะตกตะกอนซ่อนเร้นอยู่ในความคิด โลกทัศน์ 
ความรู้สึกของคนในปัจจุบัน หรือสิ่งที่มนุษย์ได้จับต้องและทิ้งร่องรอยเหลือไว้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ใน
ธรรมชาติ และในวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเอง” (ภารดี มหาขันธ์, 2553: 29) 
  ค าจ ากัดความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลายรูปลักษณ์ 
มีทั้งร่อยรอยการกระท า การพูด การเขียน การประดิษฐ์ เช่น ศิลาจารึก จดหมายเหตุ จดหมายเหตุ
ความทรงจ า พระบรมมหาราชวัง ศาสนสถาน และสิ่งที่อยู่ภายในของคนในอดีต ซึ่งอาจจะท้ิงร่องรอย
ไว้ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก นิทานพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน จิตรกรรมฝาผนัง ประดิษฐ์กรรมทางศิลปะ 
วรรณกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ฯลฯ  
  กล่าวโดยสรุป หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระท าของมนุษย์ในอดีต 
แม้ว่าผู้กระท าจะมิได้ตั้งใจจะสร้างขึ้น หรือท าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เหล่านั้น ก็สามารถให้ข้อมูลของอดีตแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าได้ โดยอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

2. ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามยุคสมัย 
  ถ้าหากจะแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามยุคสมัย ณรงค์ พ่วงพิศ
และคณะ (2559: 27); ภารดี มหาขันธ์ (2553: 30) อธิบายว่า สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ 
     1) หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือหลักฐานทางโบราณคดี  
     ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้บันทึกเรื่องราว หลักฐานที่นักโบราณคดี 
หรือนักประวัติศาสตร์ใช้ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ 
ซากของสิ่งที่มีชีวิต เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับที่ท าจากหิน กระดูกสัตว์ เปลือกหอย ร่องรอย
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ภาพเขียนตามผนังถ้ า หลุมศพ เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นนิทาน
พ้ืนบ้าน ปรัมปราคติ เป็นต้น  
     2) หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ 
     หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานในสมัยที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์
ตัวอักษรขึ้นใช้บันทึกเรื่องราวของกลุ่มตน หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกัน บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ 
ดังกล่าวลงบนวัสดุที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่และกาลเวลา เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากโลหะ ร่องรอย
ของศาสนสถาน รูปเคารพ จารึก คัมภีร์ศาสนา และวรรณกรรม 
  3. ประเภทของหลักฐานตามลักษณะ 
  ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559); ภารดี มหาขันธ์ (2553: 27) ได้อธิบายหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ หรือร่องรอยการกระท าของมนุษย์ในอดีต ที่ปรากฏเป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบัน 
อาจจ าแนกตามลักษณะอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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   1) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Verbal or Written Sources) 
2) หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Nonverbal or Unwritten  
    Sources)  

     1) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Verbal or Written Sources) 
     หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ สิ่งที่คนในอดีตบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
จะโดยเจตนาสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบเรื่องราวในบันทึกนั้นหรือไม่ก็ตาม หลักฐานประเภทนี้
เป็นหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในวงวิชาการประวัติศาส ตร์        
นักประวัติศาสตร์จะเน้นการฝึกฝนทักษะ ในการใช้หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นส าคัญ     
จนอาจจะกล่าวได้ว่า หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรเป็นแก่นของงานประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ไทย  
     หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรได้แก่ จารึก ต านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ 
บันทึกความทรงจ า เอกสารทางราชการ กฎหมาย ชีวประวัติ จดหมายส่วนตัว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอ่ืน ๆ  
     จารึก เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ท่ีสุด ที่ใช้
บอกเรื่องราวเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บอก
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บันทึก (เช่น ศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1)  
     ศิลาจารึกเก่าแก่ที่พบได้แก่จารึกเหนือหลุมฝังศพ ค าอุทิศและไว้อาลัยแก่ผู้ตาย    
ที่เป็นกฎหมายก็มี เช่น กฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี เป็นต้น  
     จารึกที่พในประเทศไทยในปัจจุบันพบแล้วประมาณ 500 ชิ้น อาจจ าแนกประเภท
ต่าง ๆ ได้ถึง 6 ประเภท คือ  
   1) จารึกที่เป็นประกาศสาธารณะ 
   2) จารึกประกาศบุญที่ได้สร้างปูชนียสถาน 
   3) จารึกทางศาสนา  
   4) จารึกที่มีลักษณะเป็นสัญญา หรือการกระท าสัตย์ปฏิญญาระหว่างกัน 
   5) จารึกเรื่องราวของบุคคล  
   6) จารึกที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปโภค 
     จารึกที่น ามาพิมพ์เผยแพร่แล้วมีเพียง 300 ชิ้นเท่านั้น จารึกที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุ
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 เป็นจารึกปัลลวะ จารึกอยู่ในศิลา และแผ่นโลหะที่คงทนถาวร ต่อจาก
พุทธศตวรรษที่ 16 ลงมา จารึกที่พบเป็นจารึกในรูปอักษรขอมโบราณ  
     ต านาน หรือนิทานพ้ืนบ้าน รวมทั้งนิทานปรัมปราและเทพนิยายเนื้อเรื่องส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับความเป็นมาของปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ บุคคลส าคัญ ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง 
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เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมือง กษัตริย์ ราชวงศ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในอดีต แต่
บุคคลในต านานอาจไม่ใช่มนุษยธรรมดา มักจะเป็นเทพบุตร เทพธิดา นางฟ้า กษัตริย์ และผู้มี
อิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ  
    พงศาวดาร เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักร และพระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ประมุขของอาณาจักรนั้น ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ขณะที่ดินแดนภาคเหนือของไทยนิยมใช้จารีตการ
เขียนพงศาวดารแบบลังกา โดยใช้พุทธประวัติเป็นแกนกลางของเรื่องราว แล้วโยงสู่ดินแดนและ
ผู้ปกครองของตน ที่กรุงศรีอยุธยาได้พัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์อีกลักษณะหนึ่ง คือ แทนที่จะใช้
พุทธศาสนาเป็นแกนกลางของเรื่อง กลับใช้เรื่องราวของกษัตริย์ที่ครองอยุธยาเป็นศูนย์กลาง และงาน
นิพนธ์ที่ว่า “พงศาวดาร” หมายถึง เรื่องราวขององค์พระเป็นเจ้าผู้อวตารองค์ลงมา                    

     จดหมายเหตุ จดหมายเหตุเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้รายละเอียดและ
ความถูกต้องในเรื่องของเวลาได้ดี เพราะจดหมายเหตุเป็นการบันทึกในวันเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
หรือในเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น จดหมายเหตุของทาง
ราชการ จดหมายเหตุชาวต่างประเทศ จดหมายเหตุส่วนบุคคล 
      เอกสารการปกครอง หรือเอกสารราชการ 
     เอกสารการปกครองส่วนใหญ่ของไทยได้สูญหายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกสารการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี เอกสารทางราชการที่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเก็บรวบรวมเอกสารการปกครองของเก่ าที่จะหาได้ตามหน่วย
ราชการ หรือที่ตกเป็นสมบัติของเอกชนมาไว้ที่แผนกหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร
ปกครองตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ลงมา ปัจจุบันมีมากขึ้น 
เพราะได้รับเพ่ิมเติมจากส่วนราชการบางแห่ง เอกสารการปกครองเหล่านี้ประกอบด้วย ใบบอก     
สารตราศุภอักษร บัญชีทูลเกล้า บันทึก ค าให้การ บันทึก 

   บันทึกความทรงจ า เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกับ    
จดหมายเหตุ แต่การบันทึกความทรงจ าเป็นการบันทึกย้อนหลัง  
     จดหมายส่วนตัว  จดหมายส่วนตัวของบุคคลที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์เป็น
ของใหม่ท่ีถูกน ามาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
      กฎหมาย คือ ข้อก าหนดของผู้ปกครองที่มีต่อพลเมืองให้กระท าหรืองดกระท าสิ่ง
ต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น ๆ และสมัยต่อ ๆ มา ในบางกรณีกฎหมายจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ร่วม
สมัย และเงาของจารีตประเพณี  
     วรรณกรรม แม้ว่าวรรณกรรมจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่วรรณกรรมก็สามารถ
ให้ภาพของสังคมในยุคที่งานนั้นถูกเขียนขึ้น ถ้าผู้อ่านสามารถแยกแยะชีวิตมนุษย์เท่าท่ีเป็นจริงออกมา
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จากภาพนิมิตของผู้ประพันธ์ได้ เราจะได้ความรู้ ความเข้าใจ สภาพสังคมตามยุคสมัยที่ผู้ประพันธ์
น าเสนอได้  

2) หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Nonverbal or Unwritten Sources)  
  เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีความหมายครอบคลุมถึงกิจกรรมทุก ๆ ด้านของ
มนุษย์ตั้งแต่อดีต ดังนั้นการสืบค้นร้องรอยของอดีตจากหลักฐานมีจ ากัด เพราะมีอยู่แค่หลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เพราะหลักฐานลายลักษณ์อักษรเพ่ิงจะเกิดขึ้นประมาณ 5,000 ปีมานี้        
ก่อนคริสต์ศักราช ดังนั้นร่องรอยของมนุษย์ก่อนมีตัวอักษรใช้ จึงต้องอาศัยหลักฐานที่ไม่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น หลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ โครงกระดูก
ของสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับที่ท าจากหิน กระดูกสัตว์ เปลือกหอย ดินเผา โลหะจ าพวก
ทองแดง ส าริด หลักฐานโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และเครื่องประดับที่ท าจากโลหะ และหลักฐานจากการบอกเล่า คือ การเก็บข้อมูล
ประวัติศาสตร์จากความทรงจ าของบุคคลผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ คนส่วนใหญ่
มักคิดว่าประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า เป็นสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นใหม่ในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การบันทึกเสียง แต่ความจริงการสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการที่มีมานาน
พอ ๆ กับวิชาประวัติศาสตร์  กล่ าวคือ เฮโรโดตัส  (Herodotus)  บิดาแห่ งประวัติศาสตร์               
ได้พ่ึงหลักฐานจากค าบอกเล่าเพ่ือเขียนงานประวัติศาสตร์สงครามอ่าวเปอร์เซียของเขา 

4. หลักฐานตามลักษณะการเกิด 
   หลักฐานเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์ การที่นักประวัติศาสตร์จะรู้
ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไร และด้วยเหตุใดในอดีตก็เพราะหลักฐานบอกให้รู้ แต่หลักฐานมีอยู่มากมาย 
และกระจาย นักประวัติศาสตร์จึงต้องสืบค้นและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาได้แล้ว จึงเริ่มกระบวนการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานนั้นอย่างละเอียด เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด และความสูญเปล่าทางประวัติศาสตร์ไว้ชั้นหนึ่งก่อน นักประวัติศาสตร์มักจะเริ่มต้น
ด้วยการจ าแนกหลักฐานก่อน จากนั้ นจึ งเริ่มประเมินความน่าเชื่ อถือของหลักฐานต่อไป            
(ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ, 2559: 27; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 67) 
  นักประวัติศาสตร์ใช้ความช านาญจ าแนกหลักฐานแต่ละชิ้นตามลักษณะการเกิดเป็น 
2 กลุ่ม คือ หลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources)  
      1) หลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ หลักฐานที่เป็น
ของร่วมสมัยที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งมีส่วนร่วมนั้นโดยตรง 
เป็นหลักฐานที่สามารถบอก หรือแสดงร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต หรือเหตุการณ์ในอดีต
โดยตรง เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ สถาปัตยกรรม จดหมายเหตุ ใบบอก รายงานการตรวจราชการ    
บัญชีสินค้าต่าง ๆ สินค้าเข้า สินค้าออก บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีภาษีอากร บัญชีไพร่ บัญชีทาส เป็นต้น  
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     2) หลักฐานชั้นรอง หรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ หลักฐานที่
ผ่านการวิเคราะห์ ตีความ เสนอแนวคิดหรือข้อสันนิษฐานของนักวิชาการต่ าง ๆ เช่น นักโบราณคดี 
นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
     ความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองอยู่ที่หลักฐานชั้นรองจะ
มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในขณะที่หลักฐานชั้นต้นไม่มี แต่ก็มิได้หมายความว่าหลักฐานชั้นต้นจะ
สามารถบอกความมุ่งหมายจริง ๆ ของตัวหลักฐานได้ดีกว่าหลักฐานชั้นรอง หลักฐานชั้นต้นจะบอก
อะไรได้มากหรือน้อยและมีคุณค่าเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของค าถามที่นักประวัติศาสตร์
หรือนักศึกษาตั้งข้ึน เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด  

5. การวิเคราะห์และการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
  ภารดี มหาขันธ์ (2553: 50) กล่าวว่าว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือข้อเท็จจริง
ทางประวัติศาสตร์ไม่อาจเป็นประวัติศาสตร์โดยล าพังตัวเองได้ ข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะเป็น
ประวัติศาสตร์ได้ก็ต่อเมื่อนักประวัติศาสตร์น าหลักฐานและข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาพิจารณา ตีความ 
และเชื่อมต่อกับหลักฐานอ่ืน ๆ จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ 
  E.H.Carr (อ้างถึงในภารดี มหาขันธ์ , 2553: 50) กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์เป็น
เรื่องราวอันต่อเนื่องของการโต้ตอบกันระหว่างนักประวัติศาสตร์กับหลักฐานข้อเท็จจริง เป็นเรื่องของ
การถกเถียงกันระหว่างปัจจุบันและอดีตและอดีตไม่มีที่สิ้นสุด”  
  นิยามนี้แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ หลักฐานที่เป็นมรดกที่หลงเหลือจากอดีตเหล่านั้นหากปราศจากการท างาน
ของนักประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นคนของปัจจุบันแล้ว หลักฐานเหล่านั้นก็ยังคงเป็นอดีตที่ไม่มีความหมาย 
และประวัติศาสตร์ก็ยังคงถูกเก็บเงียบ หรือตายไปอย่างแท้จริง  
  นักประวัติศาสตร์มิใช่เพียงนักเล่าเรื่องในอดีตเท่านั้น แต่เขาคือ นักค้นคว้าและผู้
แสวงหาความจริงโดยใช้หลักฐานต่าง ๆ เป็นเครื่องยืนยันความจริงที่เขาค้นพบนั้น แต่การค้นพบความ
จริงเท่านั้นยังไม่เพียงพอ นักประวัติศาสตร์จะต้องสร้างชีวิต และความเคลื่อนไหวให้แก่ข้อเท็จจริงนั้น
จนสามารถเห็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของโลกและชีวิตมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้  
  การท างานของนักประวัติศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการฟ้ืนฟูชีวิตของอดีต
ขึ้นมานั้น มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ 1. การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน 2. ตีความข้อเท็จจริงที่ได้
จากหลักฐาน 3. วางข้อสรุปเรื่องราวนั้น ๆ อย่างกว้าง ๆ (Generalization) ด้วยความระมัดระวัง  
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6. การรวบรวมและคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  เมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ประเด็นหรือมีประเด็นที่จะศึกษาแล้ว นักประวัติศาสตร์
จะต้องตั้งค าถามพ้ืนฐานกับตัวเองว่า มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และหลักฐานเหล่านั้นกระจัด
กระจายอยู่ที่ไหน และต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุด เพราะหลักฐานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ การที่เราจะรู้ได้ว่า เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน อย่างไร เมื่อใดและเพราะอะไรในอดีต ก็เพราะ
มีหลักฐาน ถ้าไม่มีหลักฐานเหลืออยู่ ก็ไม่อาจรู้ประวัติศาสตร์ของสมัยนั้นได้ ภารดี มหาขันธ์ (2553: 
51) ได้อธิบายว่าหลักฐานที่หลากหลายแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องจะให้ความรู้แก่นักประวัติศาสตร์ 3 
ลักษณะ 
   1) ให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ ์
   2) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยอนุมาน 
   3) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ ์
  ถึงแม้ว่าหลักฐานจะมีความส าคัญ แต่ถ้านักประวัติศาสตร์ไม่น ามาใช้ก็หมดคุณค่า 
หรือไร้ความหมาย หรือถ้ามีผู้ใช้น าไปใช้ผิด ๆ ก็จะให้ผิดความจริงไป นักประวัติศาสตร์จึงต้อง
พยายามหาความจริงจากหลักฐาน ผสมผสานกับความรู้ ประสบการณ์ในชีวิต มาวิเคราะห์หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง นักประวัติศาสตร์และหลักฐานต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งกันและกัน หลักฐานให้
ข้อเท็จจริงแก่นักประวัติศาสตร์ ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ต้องตีความหมายให้แก่หลักฐาน  
  เมื่อรวบรวมหลักฐานได้แล้ว จะต้องคัดเลือกเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว
ที่จะศึกษา หลังจากนั้นก็น ามาจัดระบบและวางระเบียบแก่หลักฐานเหล่านั้น เช่น อาจจะแบ่งตาม
เรื่องราว ตามล าดับศักราช เพ่ือการตีความข้อเท็จจริง และสรุปเรื่องราว เป็นต้น 
  7. การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 
  การประเมินหรือตรวจสอบข้อมูลหลักฐานแต่ละชิ้นผ่านการเลือกเฟ้นมาแล้วว่าจะมี
ความน่าเชื่อถือเพียงใด ในการที่จะน ามาใช้เป็นหลักฐานในเรื่องที่ก าลังศึกษา อาจจะเริ่มด้วยการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เขียน หรือผู้สร้างหลักฐานนั้น ว่าเป็นใคร เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นอย่างไร 
เขียนขึ้นหรือสร้างขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ใด ผลงานหรือหลักฐานนั้นมีผู้วิจารณ์หรือให้ทรรศนะไว้ว่า
อย่างไรบ้าง (ภารดี มหาขันธ์, 2553: 51; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 57) 
  8. การวิพากษ์ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในหลักฐาน (การวิพากษ์ภายใน)  
  ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 24) กล่าวว่าการวิพากษ์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
หลักฐานหรือการวิพากษ์หลักฐานประวัติศาสตร์ คือ การวินิจฉัยหรือเข้าใจหลักฐานนั้น การวิพากษ์
ทางประวัติศาสตร์ก็เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดสิน
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานนั้น ๆ  
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  เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมิใช่
ลายลักษณ์อักษร  เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกแก่ผู้ศึกษาจึงมิใช่เฉพาะข้อความ
เท่านั้น ซึ่งสิ่งที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกแก่ผู้ศึกษา เรียกว่า “ข้อสนเทศ” ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
การวิพากษ์ข้อสนเทศทางประวัติศาสตร์ คือ การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของข้อสนเทศใน
หลักฐาน 
  วิธีพิพากษ์ข้อสนเทศมี 2 ขั้นตอน  
   1) การตีความหลักฐาน 
   2) การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศ 
  9. การตีความหลักฐาน 
  สัญชัย สุวังบุตรและคณะ (2559: 30) ได้อธิบายการวิพากษ์ข้อสนเทศ ว่าควรเริ่มต้น
ด้วยการเข้าใจความหมายของข้อสนเทศ กรณีเป็นข้อสนเทศจากหลักฐานที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้ศึกษาต้องพยายามเข้าใจความหมายตามรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นอย่างแท้จริงก่อน แล้วจึงพิจารณา
ความหมายเจตนารมณ์ของผู้สร้าง และข้อสนเทศที่หลักฐานนั้นบอก เช่น อะไร เกิดขึ้นอย่างไร ท าไม
จึงเกิดสิ่งนั้น เป็นต้น ทั้งเจตนารมณ์ข้อผู้สร้าง และข้อสนเทศที่หลักฐานนั้น ๆ บอกเราถือว่าเป็น
ความหมายแท้จริง  
  หลักฐานแต่ละชิ้นสามารถบอกข้อสนเทศแก่ผู้ศึกษาได้ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน    
ผู้ศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนมาดีจะมีความรู้สึกอ่อนไหว ฉับไว และสามารถอ่านข้อสนเทศที่ปรากฏจาก
หลักฐานได้มากกว่า ลึกซ้ึงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า หลักฐานจะบอกอะไรได้มาก
หรือน้อยลึกซึ้งเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยทั้งนี้ผู้ศึกษาจะต้องไม่ขยายความหมายของ
หลักฐานให้เกินไปกว่าที่จะเป็นไป ในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น นักประวัติศาสตร์    
พึงระลึกว่า ความจริงคือสิ่งที่เรารู้ได้จากหลักฐาน หลักฐานคือประจักษ์พยานชี้ให้เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ ความคิดและสังคมของชนที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นยังต้องตอบค าถามให้ได้ว่า สิ่งต่าง ๆ    
ที่เราพบเห็นจากหลักฐานนั้น บังเกิดขึ้นได้อย่างไร ท าไมจึงเกิดขึ้น ตลอดจนความเกี่ยวพันกับ
ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ข้อที่พึงตระหนักคือ หลักฐานที่บอกข้อเท็จจริงนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยที่หลงเหลือจาก
สมัยของหลักฐานนั้น ความผิดพลาดในการตีความอธิบายความอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีความรอบคอบ  
  10. การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศ 
  การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศหรือการตัดสินว่าข้อสนเทศใดเป็นความจริง 
ข้อสนเทศใดมิใช่ความจริง นอกจากการวิพากษ์ภายนอกและการตีความหลักฐานมักกระท ามาแต่ต้น
จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณค่าของข้อสนเทศแล้ว วิธีวิพากษ์ข้อสนเทศจากหลักฐานอย่าง
พิถีพิถันจะท าให้การประเมินคุณค่าของข้อสนเทศมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีตรวจสอบและ
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ทดสอบข้อสนเทศ สามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลา ผู้เขียนหรือผู้สร้าง จุดมุ่งหมาย
ของหลักฐาน การใช้หลักฐานภายใน เป็นต้น (ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ, 2551: 34) 
 

การคิดสะท้อน  

เนื่องจากท้องถิ่นเป็นหน่วยศึกษาท่ีไม่ใช่เพียงแต่การให้องค์ความรู้เท่านั้น แต่การศึกษา
ท้องถิ่นยังสะท้อนให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น อันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านการพูด การ
เขียนและการน าเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ซึ่งการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนั้น มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

 ความหมายของการคิดสะท้อน  

ส าหรับค าว่า Reflective Thinking ได้มีนักวิชาการให้ความหมายในภาษาไทยเอาไว้ว่า 
“การคิดสะท้อน” (พลรพี ทุมมาพันธ์, 2545; เยาวนารถ โพธิ์มี, 2553; ราชบัณฑิตยสถาน, 2558; 
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, 2549; สุมาลี พรหมชาติ, 2560) ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า 
“Reflective Thinking” ในภาษาไทยว่า การคิดสะท้อน  ตามความหมายในพจนานุกรมศัพท์
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2558 ที่เป็นพจนานุกรมทางการศึกษา
ฉบับล่าสุด  

การคิดสะท้อนได้มีนักวิชาการนิยามความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้  
Dewey (1993) กล่าวว่า การคิดสะท้อน หมายถึง การพิจารณาความเชื่อหรือข้อสมมุติอย่าง

รอบคอบ กระตือรือร้น และบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานมาช่วยในการพิจารณา
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นไปได้ 

Benton (2014) กล่าวว่า การคิดสะท้อน คือกระบวนการคิดไตร่ตรองภายในตนเอง        
โดยพิจารณาและทบทวนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบด้วยเหตุผล เพ่ือให้เกิด      
ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นผลให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ หรือมุมมองใหม่  

Schön (1983) กล่าวว่า การคิดสะท้อนเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหา
เมื่อมีการรับรู้ปัญหาหรือความยุ่งยากท่ีเกิดขึ้น เป็นการค้นพบแนวทางหรือวิธีการใหม่ที่จะน าไปใช้กับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป 

Taggart and Wilson (2005) กล่าวว่า การคิดสะท้อน คือกระบวนการการตัดสินอย่างมี
เหตุผล และการประเมินผลการตัดสินใจนั้น โดยกระบวนการนี้มีลักษณะเป็นการสนทนาภายใน
ตนเอง มีการนึกถึงประสบการณ์ ความเชื่อ และการรับรู้ที่ผ่านมา ซึ่งการสนทนานี้จะรับรู้และเปลี่ยน
ถ่ายออกมาเป็นความรู้และการกระท า 
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Johns (2013) กล่าวว่า การคิดสะท้อน หมายถึงการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบโดยใช้
สติและสมาธิ ท าให้ได้ทบทวนและย้อนคิดถึงการกระท าของตน โดยสามารถแสดงผ่านการพูดและ
การเขียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ ค้นหาคาตอบโดยใช้เหตุผล แก้ไขปัญหา
น าไปสู่การพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

จากนิยามต่าง ๆ ที่นักวิชาการได้ให้ไว้ การคิดสะท้อน (Reflective Thinking) หมายถึง 
กระบวนการคิดไตร่ตรอง และตัดสิน เพ่ือพิจารณาความเชื่อหรือประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
และรอบคอบ เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเมื่อมีการรับรู้ปัญหาหรือความยุ่งยากที่
เกิดข้ึน ด้วยการทบทวนและย้อนคิดถึงการกระท าของตน โดยสามารถแสดงผ่านการพูดและการเขียน
หรือการกระท า อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อน 

แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของงานวิจัยด้านการคิดสะท้อน ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Dewey แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Schön และแนวคิด
เกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Gibbs 

Dewey (1993) เป็นคนแรกที่เสนอค าว่า “การคิดสะท้อน” (Reflective Thinking) ใน
หนังสือชื่อ How We Think โดยให้ความหมายของการคิดสะท้อนว่าเป็นการคิดที่อาศัยการสืบสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือการพิสูจน์ความเชื่อ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการพิจารณาหา
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  

ส าหรับกระบวนการคิดสะท้อนของ Dewey สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่        
1) ระยะก่อนการคิดสะท้อน 2) ระยะของการคิดสะท้อน และ 3) ระยะหลังการคิดสะท้อน  

ระยะแรก คือ ระยะก่อนการคิดสะท้อน (Pre-Reflective Thinking) เป็นช่วงที่เกิดความ
งุนงง ความสับสน ความไม่แน่ใจ และความคับข้องใจในเหตุการณ์ ในระยะนี้เป็นระยะที่ก าหนด
ปัญหาส าหรับการคิดสะท้อนน าไปสู่การตั้งค าถามเพ่ือแสวงหาค าตอบ 

ระยะที่ ส อ ง คื อ  ระยะขอ งก ารคิ ด ส ะท้ อน  (Stages of Reflective Thinking) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ระยะย่อย ได้แก่ 1) ระยะการสร้างทางเลือก (Suggestion) เป็นระยะที่สมองรับเอา
ปัญหานั้นมาแล้วสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ เป็นไปได้ ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นมีลักษณะเป็นการ
ท านาย การคาดคะเนหรือสมมติฐานที่รอการพิสูจน์ 2) ระยะการใช้กระบวนการทางปัญญา 
(Intellectualization) เป็นระยะในการวิเคราะห์ความยากล าบากหรือความคลุมเครือในปัญหา เพ่ือ
พิจารณาว่าทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาที่เผชิญอยู่ 3) ระยะการตั้งสมมุติฐาน 
(Hypothesis) เป็นการเลือกทางเลือกหนึ่งที่พิจารณาแล้วเห็นว่าส าคัญหรือเป็นทางเลือกที่ดี  เรียกว่า 
“สมมุติฐาน” ส าหรับตรวจสอบหรือสืบสอบเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง 4) ระยะการใช้เหตุผล 
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(Reasoning) เป็นระยะที่ต้องวิเคราะห์ทางเลือกที่คัดมาหรือสมมุติฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น โดย
อาศัยการใช้เหตุผลเพ่ือให้ทางที่เลือกมาหรือสมมุติฐานเป็นจริง ถูกต้อง และมีเหตุผลที่สุด 5) ระยะ
การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) เป็นระยะที่ปฏิบัติตามทางเลือกหรือสมมุติฐานที่คัดมา
เพ่ือตรวจสอบว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการแสดงออกจริงหรือการลง
ความเห็นในใจ 

ระยะสุดท้าย คือ ระยะหลังการคิดสะท้อน (Post-Reflective Thinking) เป็นระยะที่ความ
สงสัยหรือปัญหาถูกคลี่คลาย ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาศักยภาพมากขึ้น เกิดความ   
พึงพอใจและความสบายใจ  

แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Donald A. Schön ได้เขียนหนังสือชื่อ The Reflective 
Practitioner (1983) และ Educating the Reflective Practitioner (1987) Schön ได้ เสนอ
แนวคิดว่า การคิดสะท้อนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ (Action) ซึ่งแนวคิดของSchönอาศัยรากฐาน
จากแนวคิดมาจากการคิดสะท้อนของ Dewey โดย Schön ได้ริเริ่มค าว่า “Reflective Practice” 
เป็นการเน้นความส าคัญของการปฏิบัติในการพัฒนาความรู้อย่างมืออาชีพ Schön ได้แบ่งประเภท
ของการคิดสะท้อนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การคิดสะท้อนระหว่างการปฏิบัติ (Reflection-in-
action) 2) การคิดสะท้อนหลังปฏิบัติ (Reflection-on-action) โดยเป็นการเชื่อมโยงการคิดสะท้อน
กับระยะเวลา (Time Frame) (นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์, 2553) 

แนวคิดเก่ียวกับการคิดสะท้อนของ Gibbs 
Gibbs (1988) กล่าวถึง แนวคิดที่เกี่ยวกับการคิดสะท้อนไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส าหรับกระบวนการคิดสะท้อนของ Gibbs ได้พัฒนามาจากกระบวนการคิด
สะท้อนของ Kolb และสร้างเป็นกระบวนการสืบสอบการคิดสะท้อนอย่างมีโครงสร้าง (Structured 
Debriefing) โดยนาเสนอเป็นรูปแบบมีลักษณะเป็นวงจร เรียกว่า รูปแบบวงจรการคิดสะท้อนของ  

Gibbs (Gibbs’ Reflective Cycle) ประกอบด้วย 6 ระยะดังนี้  
ระยะที่ 1 การอธิบาย (Description) เป็นการบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปราศจาก

การตัดสินหรือสรุปความ 
ระยะที่ 2 ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ (Feeling) เป็นการพิจารณาความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์

โดยปราศจากการวิเคราะห์สถานการณ์นั้น 
ระยะที่  3 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินตัดสินผลดีและผลเสียของ

สถานการณ์นั้น 
ระยะที่  4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยอาศัย

ประสบการณ์เดิมและความรู้ที่มีอยู่ 
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ระยะที่ 5 การสรุปผล (Conclusion) เป็นการสรุปผลจากประสบการณ์และการวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เกิดเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ในสถานการณ์นั้น 

ระยะที่ 6 การวางแผนปฏิบัติ (Action Plan) เป็นการวางแผนหรือเตรียมตัวในการจัดการ
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

สิ่งที่ส าคัญในรูปแบบวงจรการคิดสะท้อนของ Gibbs คือ ผู้ที่คิดสะท้อนควรใช้เวลาและการ
คิดในแต่ละระยะให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การคิดสะท้อนควรท าอย่างตรงไปตรงมา
เพ่ือให้เห็นข้อบกพร่องอย่างแท้จริงและน าไปสู่การเรียนรู้แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น 
(Gibbs, 1988) 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของนักวิชาการแต่ละคน แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการคิดสะท้อนที่เป็นขั้นตอนหลักมีความคล้ายคลึงกันคือ เริ่มจากการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดมาก่อน แล้วจึงคิดสะท้อนพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาโดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ จากนั้นจึงน าทางเลือกที่ ได้ไปทดลองใช้ และได้ความรู้ใหม่
หลังจากการทดลองใช้ ซึ่งรายละเอียดส่วนย่อยอาจมีความแตกต่างกันไปเป็นบ้างตามประเด็นจุดที่
นักวิชาการแต่ละคนมุ่งเน้น ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Dewey กระบวนการคิด
สะท้อนจะมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดสะท้อนของ Schön กระบวนการคิดสะท้อนจะมุ่งเรื่องการปฏิบัติการคิด
สะท้อนและระยะเวลาคิดสะท้อนเป็นหลัก และ Gibbs เน้นรูปแบบที่เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
และเรื่องการคิดสะท้อนโดยผ่านการเขียน 

 เทคนิคในการวัดการคิดสะท้อน  

1) การเขียนบันทึกการคิดสะท้อน (Reflective Journal) 
 การเขียนบันทึกการคิดสะท้อน (Reflective Journal) คือ การเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ประจ าวันของบุคคลหนึ่ง โดยมีการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งการ
เขียนบันทึกประจาวันมีส่วนในการพัฒนาการคิดและการกระท าของบุคคลให้เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้มีการตัดสินใจและการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Francis, 1995) 

อัจฉริกา  ไพศาลศรีสมสุข (2560: 264) กล่าวว่า ส าหรับการสอนการคิดสะท้อน เทคนิคการ
สอนที่ส าคัญและนิยมใช้โดยทั่วไปได้แก่ การเขียนบันทึกการคิดสะท้อน (Reflective Journal) การใช้
ค าถาม (Questioning) และการอภิปราย (Discussion) ในการวัดประเมินการคิดสะท้อน ผู้สอน
สามารถประเมินความสามารถในการคิดสะท้อนของผู้เรียนจากการวัดประเมินผลพฤติกรรมการคิด
ของผู้เรียน โดยจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การประเมินการปฏิบัติและการประเมิน
แฟ้มผลงานของผู้เรียน 
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การเขียนบันทึกการคิดสะท้อน เป็นหนึ่งในวิธีกระตุ้นการคิดสะท้อนและสามารถคิดสะท้อน
ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด (Olson, 2009) ซึ่งการเขียนไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเพียง
ความรู้ที่มีอยู่เท่านั้น แต่เป็นการเขียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ผู้เขียนคิดสะท้อนหรือแสดงความคิด
อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป (YuekMing & Manaf, 2014)  รูปแบบในการเขียนบันทึกคิดสะท้อน
โดยทั่วไปประกอบด้วย 1) วันเดือนปีที่บันทึก 2) บรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 3) การคิดสะท้อนของ
ผู้เขียนหรือความคิดเห็นผู้เขียนที่มีต่อเหตุการณ์ และ 4) แนวทางแก้ไขหรือที่จะกระท าในอนาคต 
(Johns, 2013; Taggart & Wilson, 2005) 

นักการศึกษาหลายคนใช้การเขียนบันทึกการคิดสะท้อนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งครูผู้สอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนเขียน
บันทึกการคิดสะท้อน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดสะท้อนในกระบวนการทางานในแต่ละชิ้นงานที่ผู้เรียนท า 
ครูผู้สอนอาจช่วยแนะน าผู้เรียนในการเขียนบันทึกการคิดสะท้อนโดยการให้นักเรียนลองตั้งค าถามกับ
ตนเองเช่น “ปัญหาอะไรที่ฉันจ าเป็นต้องแก้ไข” “ฉันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร” “ฉันแก้ไขปัญหานี้ได้
ไหม” “ฉันแก้ไขปัญหาได้ดีหรือไม่” “อะไรที่ฉันจะปรับปรุงในครั้งถัดไป” “เพราะอะไร” เป็นต้น การ
เขียนบันทึกการคิดสะท้อนจะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น สามารถที่จะเขียนความรู้สึก
ของตนเอง เข้าใจในกระบวนการคิดของตนเอง และวิเคราะห์การปฏิบัติของตนเองได้ ผู้เรียนสามารถ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนและออกแบบกลยุทธ์ในการเรียนอย่างเหมาะสม เพ่ือการวางแผนในการ
ท างานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Benton, 2014) 

Kember et al. (2000) กล่าวว่า การใช้ประโยคน าเหมาะส าหรับผู้เรียนที่เริ่มต้นในการคิด
สะท้อน ซึ่งไม่คุ้นเคยกับการเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดของตนเองมากนัก อีกวิธีหนึ่งในการ
เขียนบันทึกการคิดสะท้อนคือ การท าใบประเมินตนเองให้ผู้เรียนบันทึกการคิดสะท้อนในแต่ละชั่วโมง
เรียน โดยใบประเมินตนเองมีรูปแบบเป็นค าถามเปิดหรือเป็นการประเมินแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale)  ส าหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการเขียนบันทึกการคิดสะท้อนควรใช้การบันทึกที่
ไม่มีรูปแบบและไม่ควรใช้ประโยคน า เพ่ือให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดสะท้อนได้เต็มที่  

2) เทคนิคการใช้ค าถาม (Questioning) 
ในการสอนการคิดสะท้อน ผู้สอนสามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสะท้อน สิ่งหนึ่งที่

ส าคัญคือ ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนส ารวจความคิดของตนเองและกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
มากกว่าการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพียงอย่างเดียว ค าถามควรมีลักษณะปลายเปิดเพ่ือกระตุ้น
การอภิปรายและแสดง ความคิดเห็น ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนและ
เพ่ือนร่วมชั้นในกรณีที่เป็นการเรียนกลุ่ม ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคการตั้งค าถามมาประยุกต์ใช้ในการ
สอน (Benton, 2014) 
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ส าหรับเทคนิคการใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถใช้การถามตามระดับจุดมุ่งหมายทางด้าน      
พุทธิพิสัยของบลูม (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956) จากการคิดระดับต่ าไป
สูง 6 ระดับ คือ ระดับความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การประเมินค่า โดยผู้สอนสามารถน าระดับการคิดนี้ไปใช้ในการตั้งค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดสะท้อนในระดับที่สูงขึ้น  

3) เทคนิคการอภิปราย (Discussion) 
การอภิปรายเป็นกระบวนการพูดคุย ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์

ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และครูกับผู้เรียนในประเด็นที่ก าหนด และมีการสรุปผลอภิปรายเป็นข้อสรุป
ร่วมกัน จุดมุ่งหมายของการอภิปรายคือ เพ่ือทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว ตรวจสอบความคิด ความเห็น
ประเด็นหรือเหตุการณ์ ตัดสินปัญหา และพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งการอภิปรายจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน มีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างครู ผู้เรียนและ
เพ่ือนร่วมชั้น ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง 
การโต้แย้ง การวิพากษ์วิจารณ์ ทักษะการคิด ซึ่งรวมถึงการคิดสะท้อนด้วย  (ชนาธิป พรกุล, 2554; 
ทิศนา แขมมณ,ี 2557) 

วิธีการวัดและประเมินผลการคิดสะท้อน 

เนื่องจากกระบวนการคิดสะท้อนมีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นกระบวนการที่เกิดอยู่ใน
สมอง ดังนั้นจึงไม่สามารถวัดและประเมินผลที่การคิดสะท้อนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
คิดสะท้อนสามารถสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมได้ ดังนั้นการวัดและประเมินผลการคิดสะท้อนส่วน
ใหญ่จึงใช้การประเมินพฤติกรรม จึงต้องมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ การ
ทดสอบความรู้และความสามารถในการคิดสะท้อน การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) และการประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio Assessment) (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 , 
2554)  

1) การทดสอบความรู้และความสามารถในการคิดสะท้อน เป็นแนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ
ซึ่งพยายามศึกษาและวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย์ เริ่มจากการศึกษาและวัดเชาว์ปัญญา ด้วย
ความเชื่อว่าโครงสร้างทางสมองของมนุษย์มีองค์ประกอบและมีระดับความสามารถที่แตกต่างกันใน
แต่ละคน ซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ต่อมาได้ขยายแนวคิดของการวัด
ความสามารถทางสมองไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านอ่ืน ๆ ทั้งการวัดบุคลิกภาพ ความถนัด และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในด้านการคิดด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2557) 
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เครื่องมือที่ในการทดสอบความรู้และความสามารถในการคิดสะท้อน ได้แก่ แบบทดสอบและ
แบบบันทึกประจ าวัน ส าหรับแบบทดสอบ สามารถใช้การประเมินพัฒนาการทางด้านการคิดของ
ผู้เรียนในระดับการคิดในขั้นต่าง ๆ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย รวมทั้งสามารถวัดระดับการ
คิดสะท้อนของผู้เรียนโดยผ่านค าถามที่มีลักษณะกระตุ้นการคิดและการทบทวนตนเอง ในการวัด
ระดับการคิดในขั้นต่าง ๆ ตามระดับจุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัย สามารถใช้ข้อทดสอบแบบปรนัย
และข้อทดสอบแบบอัตนัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ผู้สอนจะพิจารณา ซึ่งควรค านึงถึงลักษณะ
เนื้อหาที่ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมในการใช้และตรวจด้วย  

ส าหรับแบบบันทึกประจ าวัน ควรมีลักษณะเป็นค าถามเปิดโดยครูผู้สอนควรมีการบอก
วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดสะท้อนอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดสะท้อน
ได้อย่างมีทิศทาง นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดในใช้แบบบันทึกประจ าวันคือ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะทาง
ภาษาเขียนที่เพียงพอ (Davidson & Scripp, 1990) จึงจะสามารถถ่ายทอดในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการคิด
สะท้อนได้ รวมทั้งผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดในระดับขั้นเข้าใจและขั้นวิเคราะห์ในระดับต้น 
จึงจะสามารถคิดสะท้อนได้ นอกจากนี้ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ในการคิดสะท้อนมาบ้างแล้วโดยผ่าน
การพูดคิดสะท้อนและอภิปรายในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความความมั่นใจและควา ม
แคล่วคล่องในการเขียนการคิดสะท้อนมากข้ึน (Hanson, 2012) 

2) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นแนวทางการวัดที่เสนอโดย
กลุ่มนักวัดการเรียนรู้ในบริบทที่เป็นธรรมชาติ โดยเน้นการวัดจากการปฏิบัติในชีวิตหรือคล้ายจริง วิธี
นี้จ าเป็นต้องใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ กระบวนการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูล
จากงานและวิธีการท างานของผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาในการ
ทางานในสถานการณ์จริงหรือคล้ายจริง และเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจส าหรับการเรียนเนื้อหาสาระ
และทักษะการคิดของผู้เรียนต่อไป (ทิศนา แขมมณี, 2557) 
 3) การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นการประเมินที่ต้องการให้
ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถโดยการปฏิบัติหรือผลิตผลงาน เพ่ือทดสอบทักษะและความสามารถ
ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานการณ์จริง หรือ
สถานการณ์จ าลองที่ ใกล้เคียงสภาพจริง ประเด็นที่ ใช้ในการประเมินได้แก่ 1) การประเมิน
กระบวนการ (Process) และ 2) การประเมินผลผลิต (Product) (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1, 2554) 

4) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงาน หมายถึงแฟ้มที่
ผู้เรียนสร้างขึ้นเพ่ือเก็บรักษาผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผ่านกระบวนสะสมและคัดเลือก 
เป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถ ความพยายาม ความคิดและกระบวนการท างาน เจตคติของ
ผู้เรียน แฟ้มสะสมงานมีความแตกต่างจากแฟ้มโดยทั่วไป คือ แฟ้มสะสมงานจะเก็บผลงาน/ชิ้นงาน
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ผู้เรียนเฉพาะชิ้นที่คัดเลือก รวมทั้งมีการประเมินตนเองและการสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อผลงาน 
และมีเก็บไว้อย่างเป็นระบบ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานสามารถประเมินในภาพรวมที่
ครอบคลุมถึงความรู้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึก ความถนัด และพัฒนาการของผู้เรียน โดย
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ซึ่งผู้สอนควรให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว (Francis, 1995; ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2558; ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, 2554) 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นหลายลักษณ์อักษร 
ประกอบกับหลักฐานอ่ืน ๆ โดยขั้นตอนนั้นเป็นกระบวนการคัดเลือกข้อมูล เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่
เชื่อถือได้ ซึ่งเน้นความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันน าไปสู่
การค้นพบความเป็นจริงของเรื่องราวในอดีต ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการศึกษา 5 ขั้นตอน  

วิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนส่งผลต่อการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
กล่าวคือ  

  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา ส่งผลท าให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมตระหนักว่าในท้องถิ่นมีประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาค้นคว้าอย่างไรบ้าง นักเรียน
จะเกิดพฤติกรรมการคิดสะท้อนในกระบวนการตั้งหัวข้อในการศึกษา  

  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้น เช่น สถานที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น เอกสารโบราณ และหลักฐานชั้นรอง เช่น ค าบอกเล่าของผู้รู้ และปราชญ์ชุมชน เอกสาร
วิชาการต่าง ๆ ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
จากการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยการศึกษานอกสถานที่นั้นนักเรียนจะ
ได้รับรู้และคุ้นเคยกับสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วยังท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวาและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลภายนอกโรงเรียน อันเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และได้รับ
ประสบการณ์จากท้องถิ่น (ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ , 2561: 290; สิริวรรณ ศรีพหล , 2559: 30) 
นักเรียนจะเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นผ่านประสบการณ์การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากในชุมชน อันเป็นการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ของการเรียนรู้ นอกจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียน  
   ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ในขั้นตอนนี้เป็นการ
ประเมินคุณค่าของหลักฐานประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก และการประเมินคุณค่า
ภายใน เพ่ือให้ทราบความน่าเชื่อถือ และได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้องมากที่สุด         
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ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการประเมินคุณค่าของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท าให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันจะสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ดังกล่าว 

  ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ เป็นการท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้นมี
ความหมายอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอย่างไรบ้าง ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเกิดความคิดรวบยอด 
(Concept) ของเรื่องที่ท าการศึกษา ผ่านการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น
ประกอบ ซึ่งนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการสนทนาใน
วงอภิปราย การเขียนสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

 ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะน าเอาข้อค้นพบที่
ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มาร้อยเรียงเรื่องราวเพ่ือน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ เช่น รายงาน รูปภาพ นิทรรศการ โดยในขั้นนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นผ่านพฤติกรรมการน าเสนอผลงาน และนิทรรศการที่จัดแสดง เพราะจะเป็นสิ่งที่
ท าให้นักเรียนตระหนักว่า ท้องถิ่นของตนนั้นมีความส าคัญ สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ และเข้าใจ อันเป็นการเน้นย้ าถึงความด ารงอยู่และคุณค่าของความเป็นท้องถิ่น  

 จากวิธีการทางประวัติทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ว่า การจะเกิดการคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนั้น จะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ดังที่ได้กระท าผ่าน
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จะต้อง
ปลูกฝังการคิดให้กับนักเรียน เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องคิดเพ่ือประเมินคุณค่าของหลักฐานที่
ได้ศึกษาจากท้องถิ่น การศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่านการสัมภาษณ์ผู้รู้ และปราชญ์ เมื่อนักเรียน
ได้ฝึกการคิดแล้ว ก็จะท าให้เห็นคุณค่าของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงด้าน
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชน บุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์บางหัวเสือในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการฝึกฝน
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่ท า
ให้เห็นว่าเกิดความภาคภูมิใจ เช่น การเขียนสะท้อนที่แสดงให้เห็นทัศนคติต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
การเล่าเรื่องความภาคภูมิใจ การอภิปราย การน าเสนอ และการจัดนิทรรศการความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น 

 
 จากทั้งหมดนี้สามารถน าเสนอผ่านแผนภูมิดังต่อไปนี้  
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แผนภูมิที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการมุ่งศึกษาท้องถิ่นอันเป็นบริเวณที่มีชุมชนอยู่รวมกัน
และมีความสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบความเชื่อ พิธีกรรม และการเมืองการปกครอง ซึ่ง
ผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีวัฒนธรรมร่วมกันและคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีจิตส านึกว่าเป็นคนถิ่น เดียวกัน 
การศึกษาเช่นนี้เน้นอดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงให้เห็นว่ามีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม
เกิดข้ึน ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ส่วนย่อย เช่น เมือง 
อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน เนื้อเรื่องที่ศึกษาอาจจะเน้นในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือก าเนิด
ของชุมชน และพัฒนาการของสถาบันใดสถาบันหนึ่งของท้องถิ่น อาชีพ กลุ่มชนต่าง ๆ เชื้ อชาติ 
ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น ล้วนอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกัน  
 แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้แก่ ค าบอกเล่า ต านานหรือเรื่องเล่าของท้องถิ่น เอกสาร
ที่เก็บไว้ตามวัดประจ าท้องถิ่นนั้น วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่น หรือหนังสือระดับชาติก็อาจมี
เรื่องราวของท้องถิ่นต่าง ๆ แทรกอยู่ นอกจากนี้อาจสืบค้นจากเอกสารของทางราชการ โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดวชิรญาณ และส านักงานจังหวัด  เป็นต้น  

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์และตีความ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อ 

ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน 

ขั้นที่ 5 เรียบเรียงและน าเสนอ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

ตระหนักถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 

ลงพื้นที่ได้รับประสบการณ์ความภาคภูมิใจ 

สัมผสัและเรียนรู้หลักฐานประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 

อภิปรายสะท้อนความภาคภมูิใจในท้องถิ่น 

รายงาน นิทรรศการความภาคภมูใิจในท้องถิ่น  

การคิดสะท้อน 
ความภาคูมิใจในท้องถิ่น 
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 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาพัฒนาการของสังคมหรือชุมชนที่อยู่ นอก   
แวดวงศูนย์อ านาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชนดังกล่าว (ยงยุทธ ชูแว่น , 2551: 261)      
กล่าวว่า ควรจะศึกษาในลักษณะดังต่อไปนี้  
 1) ก าหนดขอบเขตการศึกษาออกเป็น “หน่วย” เฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ของผู้ศึกษาว่าต้องการศึกษาในระดับใด เช่น เมือง หมู่บ้านหรือชุมชนระดับต่าง ๆ เป็นต้น “หน่วย” 
ทางกายภาพที่จะใช้ศึกษานับเป็นลักษณะที่ส าคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 2) ศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมทุกด้านในท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ หรือเลือก
ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหน่วยดังกล่าว แต่ควรโยงให้เห็นว่าประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ตนศึกษานั้น
มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวโยงกับบริบทด้านอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงอย่างไร  
 3) ศึกษาถึงความเป็นตัวของตัวเองที่แสดงผ่านมิติต่าง ๆ ดังกล่าว เพ่ือให้เห็นพ้ืนที่ของการ
เคลื่อนไหวของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอันหลากหลาย โดยเป็นกิจกรรมที่พวกเขาร่วมกันก าหนด
ขึ้นมาเองเป็นส าคัญ  
  ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้ศึกษาจะต้องแสดงสัมพันธภาพของชุมชนใน
ท้องถิ่น กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งอิทธิพล
ภายนอกที่มีต่อท้องถิ่นนั้น ๆ พึงระลึกว่าท้องถิ่นย่อมเป็นส่วนย่อยของสิ่งที่ใหญ่กว่า การจะเข้าใจ
ส่วนย่อยได้ จึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจส่วนใหญ่ซึ่งครอบง าหรือก าหนดวิถีของส่วนย่อยนั้นเสียก่อน  

ข้อควรระวังในการท างานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ เรื่องราวของท้องถิ่นย่อมสัมพันธ์กับ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ในระดับสูงกว่าท้องถิ่น ความ
เปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดขึ้นท านองเดียวกับประวัติศาสตร์ชาติ เพียงแต่ช้ากว่า และ
ไม่ประจักษ์ชัดเจนเท่า จนบางครั้งผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นหรือปฏิบัติงานในท้องถิ่นก็ไม่อาจสังเกตให้เห็น
ได ้

แนวทางในการจัดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้  

วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สถานศึกษาได้ก าหนดให้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น รหัสวิชา ส 30250 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นของชุมชนบางหัวเสือ 
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อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดมุ่งหมายของวิชาดังกล่าวต้องการให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน มีดังนี้ 
   1) วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้สอนสามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ การสอน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะให้มีชีวิตชีวา น่าเชื่อถือ และไม่น่าเบื่อหน่าย วิธีการหนึ่งที่ควรน ามาใช้ คือ 
วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา และนักเรียนจะรู้สึก
เหมือนว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีอยู่รอบตัวเขา (สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 206)  
   ในบางครั้ง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา
ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่ในบางครั้งหลักฐานอาจมีไม่เพียงพอ หรือไม่กระจ่าง ท าให้
เนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจยังไม่สมบูรณ์นัก ครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการประวัติศาสตร์
บอกเล่าในการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ จะท าให้ เนื้ อหาสาระของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   ด้วยเหตุนี้ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 207) จึงกล่าวไว้ว่า ครูผู้สอนควรมีข้ันตอนที่จะ
ให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากการบอกเล่า ดังนี้ 

1) การเตรียมอุปกรณ์ การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง หรืออุปกรณ์
บันทึกเสียง  

  2) อธิบายมโนมติของประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าให้แก่นักเรียน  
  3) แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือ  
  4) ให้นักเรียนรู้จักการจดบันทึก 
  5) เชิญบุคคลที่น่าสนใจมาห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้สัมภาษณ์ 
  6) เลือกหัวข้อที่จะให้นักเรียนค้นคว้าจากข้อมูล  
  7) อภิปรายกลยุทธ์หรือเทคนิคในการสัมภาษณ์ให้แก่นักเรียน 
  8) จัดตารางการสัมภาษณ์ 

 9) เลือกข้อมูลที่นักเรียนได้ไปบันทึกเสียงมา มาฟังร่วมกันในห้องเรียนเพ่ือให้
นักเรียนฝึกฝนการเขียนรายงาน 
 10) จัดแสดงผลงานของนักเรียน 

   ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกเล่า นอกจาก
จะท าให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวา ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ 
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เป็นกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ไม่ท าให้ชั้นเรียนน่าเบื่อหน่าย ตลอดจนปัจจุบันเทคโนโลยี    
การบันทึกเสียงสามารถท าได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องบันทึกเช่นในอดีต หากแต่สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์การสื่อสารอ่ืน ๆ ในการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ได้โดยง่าย และการส่ง
ข้อมูลไปยังนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งข้อมูลดังกล่าวได้  
   2) การศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
   สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 30) ได้กล่าวถึงการศึกษานอกสถานที่ ว่าเป็นการศึกษา  
ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษาไปแล้ว หรือที่ก าลังศึกษาอยู่ การศึกษานอก
สถานที่เป็นวิธีการสอนที่มุ่งส่งเสริมหรือขยายความในหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่ได้เรียนใน      
ชั้นเรียน การศึกษานอกสถานที่จะเป็นการไปดูหรือศึกษาในสิ่งที่น่าสนใจ เช่น การไปชมพิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ แหล่งวัฒนธรรม สถานที่ส าคัญ ๆ ทางราชการ เป็นต้น การไปศึกษานอกสถานที่นี้จะท าให้
ผู้เรียนได้รับรู้และคุ้นเคยกับสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้น ๆ รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นแต่ในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนการสอนด้วยการไปศึกษานอกสถานที่จะท าให้ผู้เรียน      
มีชีวิตชีวาและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบุคคลภายนอกโรงเรียน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ไปในตัวด้วย 
  การศึกษานอกสถานที่จากแหล่งความรู้ในชุมชน ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561: 
293) ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งความรู้ในชุมชน หมายถึง แหล่งวิชาการหรือแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นแต่ละ
แห่งซึ่งเป็นสถานที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยบุคคล สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมในชุมชน
ซึ่งสามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สภาพสังคมรอบ ๆ 
สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานที่เหมาะสมส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูล การเรียนการสอนในปัจจุบันจึง
ต้องก้าวเลยจากห้องเรียนไปสู่สังคมภายนอกที่อยู่รอบ ๆ สถานศึกษา เพราะสังคมภายนอกมี
ทรัพยากรที่พร้อมมูลที่จะให้ค าตอบ ให้ประสบการณ์ ให้ความจริงแก่ปัญหา ข้อสงสัย รวมถึงความรู้
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างมากมายหลายชนิด และกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
การจัดแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสามารถจัดกลุ่มได้ 4 ประเภท คือ 1) แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนประเภทบุคคล 2) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานที่ 3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ 4) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทกิจกรรม  

 การศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นับเป็นวิธีการที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ สอนในส่วนที่เป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้สอนควรน านักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ โดยไปยังแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสาระวิชา เช่น การศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ 
ร่องรอยความเจริญทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เป็นต้น (สิริวรรณ ศรีพหล, 2553: 207) 
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   การพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ท าให้นักเรียนได้พบเห็นและรับรู้ว่า 
เหตุการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนนั้น เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เพราะมีหลักฐานและ
ร่องรอยยืนยันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว ยังท า
ให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรักและหวงแหนในมรดกที่บรรพบุรุษใน
ท้องถิ่นได้สร้างไว้ให้กับชนรุ่นหลัง  
   การศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้น สิ่งส าคัญ
คือ ครูจะต้องวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่อย่างรัดกุม มีวัตถุประสงค์ในการไปศึกษา   
แหล่งเรียนรู้ที่แน่นอน รวมทั้งมีการสรุปผลหรือการอภิปรายผลหลังจากศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้ว  
  3) การส ารวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
   สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 208) ได้อธิบายว่า การให้นักเรียนฝึกการส ารวจค้นหา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตน นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มักจะสนใจหรือต้องการจะสัมผัสกับหลักฐาน
ที่เป็นจริงและปรากฏในท้องถิ่น จึงจะเชื่อถือเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์ที่ครู สอนไปแล้วมากขึ้น 
การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยตรง นอกจากจะท าให้
ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
ที่ก าลังศึกษาอยู่นั้น มิใช่เรื่องราวที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด  
  โดยแหล่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 36) เรียกว่า 
“แหล่งวิทยาการ” ซึ่งมีการเรียกชื่อต่าง ๆ กัน เป็นต้นว่า แหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ แหล่งการศึกษา 
แหล่งวิชาการ หรือแหล่งทรัพยากร ซึ่งค าทั้งหมดนี้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฎอยู่รอบตัวเรา 
ที่ เราสัมผัสได้  และเป็นสิ่ งที่ท าให้ เราเกิดการเรียนรู้  เกิดความเข้าใจ และให้ความรู้แก่ เรา           
แหล่งวิทยาการส่วนใหญ่ นอกจากให้ความรู้แก่เราแล้ว ยังก่อให้เกิดความภูมิใจแก่เราด้วย  
  ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561: 294) ได้กล่าวว่าการศึกษานอกสถานที่ยังเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสของจริงที่ผู้สอนไม่สามารถ
น ามาไว้ในชั้นเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากบทเรียน เป็นการเสริม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนหลาย ๆ ด้าน เช่น การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตของสังคม 
สภาพแวดล้อมในชุมชน  

 การศึกษานอกสถานที่สามารถศึกษาได้จากชุมชมท้องถิ่น สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 
53-57) ได้อธิบายว่าการศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เรียกว่า แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
ระดับท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นมีแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียน      
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การสอนประวัติศาสตร์ได้หลายแหล่งด้วยกัน เพียงแต่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และวัยของผู้เรียนส าหรับตัวอย่างแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส าหรับการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นท่ีส าคัญมีดังนี้ 

  1) วิทยากรหรือบุคคลในท้องถิ่น เป็นแหล่งความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ 
โดยตรง เช่น บุคคลที่เคยอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือบุคคลที่เคยเข้าร่วมสงครามเกาหลี 
หรือสงครามเวียดนาม ค าบอกเล่า ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากบุคคลในท้องถิ่นเหล่านี้จะมีค่า
อย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเหตุการณ์ในยุคนั้นหรือสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดจากชุมชนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป 
ขณะเดียวกันวิทยากรหรือบุคคลในท้องถิ่น ยังหมายรวมถึงผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ       
ในท้องถิ่น หรือกรณีที่ท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หรือหลายวัฒนธรรม การเรียน
ประวัติศาสตร์ของชนชาติใดชนชาติหนึ่งก็มีความส าคัญ ดังนั้นครูผู้สอนอาจจะเชิญคนในชนชาตินั้น
หรือผู้มีความรู้ของชนชาตินั้นมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในอดีตและปัจจุบันแก่ผู้เรียนได้ 

  2) วัด มัสยิด หรือโบสถ์ เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีคุณค่าอย่าง
มหาศาล ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัด มัสยิด หรือโบสถ์ที่มีประวัติการ
ก่อสร้างมายาวนานมากเพียงใดยิ่งมีคุณค่าต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งครูผู้สอน
สามารถน าประวัติการก่อสร้าง บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสร้าง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในวัดหรือมัสยิด 
หรือโบสถ์ มาใช้ประกอบการเรียนประวัติศาสตร์ได้ เช่นกัน โดยเฉพาะสิ่ งที่ปรากฎทั้ งด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

  3) พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งที่ครูผู้สอนควรน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้ เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานประจ าจังหวัด หรือเป็น
พิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิ หรือขององค์กร หรือของเอกชน ที่ จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาจัดแสดงไว้ หากครูผู้สอนประวัติศาสตร์ใช้
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ย่อมท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี เกิดความภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์พธ ามรงค์ จังหวัดสงขลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นต้น 

   4) ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้
ความเคารพ ศาลหลักเมืองก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถ
น ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก
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ศาลหลักเมืองจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก่อสร้าง ช่วงเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้งสามารถศึกษา
ถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองอีกด้วย 

  5) อนุสาวรีย์ในท้องถิ่น เป็นอีกแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ที่ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ แต่ทั้ งนี้ครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์จะต้องพิจารณาว่า ในท้องถิ่นของตนมีอนุสาวรีย์ใดบ้าง และอนุสาวรีย์เหล่านั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด และสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระ
ใดได้บ้าง ตัวอย่างอนุสาวรีย์ในท้องถิ่น อาทิเช่น อนุสาวรีย์จ่าด า จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถ  
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นบุกเมืองนครศรีธรรมราช หรือ
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สามารถน ามาใช้ประกอบ      
การเรียนการสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามเก้าทัพ หรืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา      
ในเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ เป็นต้น 

  6) แหล่งชุมชนโบราณ เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ในท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง     
ที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์สามารถน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากในชุมชนโบราณยังคงปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านผังเมืองโบราณ สถาปัตยกรรม รวมทั้งเรื่องราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนเหล่านั้น รวมวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชนในอดีตท่ีมีการถ่ายทอด
มาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างแหล่งชุมชนโบราณ เช่น ชุมชนโบราณเมืองสงขลา บริเวณถนนนครใน – 
นครนอก ชุมชนโบราณถนนวิชิต จังหวัดภูเก็ต หรือชุมชนโบราณตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   
เป็นต้น 

  7) โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ยิ่งต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ปรากฏให้ผู้เรียน
ได้เห็นนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพความเจริญที่มีมาในอดีตของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ขณะเดียวกันยังเป็นการยืนยันให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามารถของ     
บรรพบุรุษที่ ได้สร้างสรรค์สิ่ งที่ดีงามให้กับประเทศชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์จะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุในท้องถิ่นว่ามีที่ใดบ้าง 
และสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อย่างไร รวมทั้งพานักเรียนไปศึกษา
โบราณสถาน และโบราณวัตถุในท้องถิ่น ก็จะท าให้ผู้เรียนสามารถรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี โดยครูผู้สอนใช้โบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่อง เป็นต้น 

  8) ห้องสมุดโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ ของท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่ส าคัญ 
ที่ควรน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียน  
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การสอนโดยการมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านหรือค้นคว้าข้อมูลห้องสมุดโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
หรือของท้องถิ่น จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ 

  9) ป้ายจารึก เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ อีกประเภทหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
โดยเฉพาะป้ายจารึกของบุคคลส าคัญ เช่น ป้ายจารึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ น้ าตกวังเจ้า เกาะช้าง จังหวัดตราด หรือป้ายจารึก 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษา   
ยาวี บริเวณโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ ทั้งนี้ป้ายจารึกเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์จึงต้องศึกษาหาข้อมูลว่า ป้ายจารึกที่ปรากฏในท้องถิ่นของตนเองมีหรือไม่ หากมี
สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในเรื่องใดบ้าง 

   10) สถานีรถไฟ เป็นอีกแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟ ทั้งนี้
เนื่องจากสถานีรถไฟเป็นหลักฐานที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น ประวัติในการ
ก่อสร้าง รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการสร้างรถไฟ เป็นต้น 

  11) โรงเรียนเป็นอีกแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส า หรับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบางโรงในท้องถิ่นได้มีประวัติการก่อตั้ง
ที่ยาวนาน และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา 
ด้านสังคม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ หรือโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่างโรงเรียนเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เพ่ือให้เป็นโรงเรียนประจ ามณฑล และต้องการกระจายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค 
ซึ่งครูผู้สอนประวัติศาสตร์ สามารถใช้โรงเรียนเหล่านี้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ในเรื่องการปกครอง      
ส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการทางด้านการศึกษา เป็นต้น 

  12) ต้นไม้ เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน
ระดับท้องถิ่นได้อีกแหล่งหนึ่ง ทั้งนี้มิได้หมายความว่าทุกท้องถิ่นสามารถน าต้นไม้มาใช้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมด มีเพียงบางท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถน าต้นไม้มาเป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ได้ ตัวอย่างเช่น ต้นโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ที่สามารถน ามาใช้บอกเล่าประวัติ ศาสตร์
ท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรี หรือต้นยางพารา จังหวัดตรัง ที่สามารถน ามาใช้บอกเล่าประวัติศาสตร์
ของเมืองตรังได้ เป็นต้น 

  13) สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ ที่ส าคัญ ๆ ในแต่ละท้องถิ่น         
ก็สามารถน ามาใช้เป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับ
ท้องถิ่นได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว จังหวัดกาญจนบุรี อุโมงค์รถไฟขุนตาล จังหวัด
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ล าปาง - ล าพูน หรือชื่อถนน ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งชื่อถนนบางสาย มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล
ส าคัญหรือเหตุการณ์ส าคัญของท้องถิ่น เช่น ถนนลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งเป็นถนนสายหนึ่งที่เชื่อมระหว่าง
อ าเภอเมืองสงขลา กับอ าเภอหาดใหญ่ ลพบุรีราเมศวร์ คือชื่อของกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งเคย
ด ารงต าแหน่งสมุหเทศาภิบาลของมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้น 

  กล่าวโดยสรุปแล้วแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นมีมากมาย ได้แก่ วิทยากรหรือบุคคลในท้องถิ่น วัด มัสยิด หรือโบสถ์ 
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ในท้องถิ่น แหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ห้องสมุดโรงเรียน ป้ายจารึก สถานีรถไฟ โรงเรียน ต้นไม้ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ของครูที่จะสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนสูงสุดในการที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
   4) การจัดโครงการต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
   เพ่ือให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยอาจจะจัดท าในรูปแบบของโครงงาน หรือโครงการ และมอบหมายให้ผู้เรียน
ไปปฏิบัติ เช่น การจัดเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ในสังคม การจัดเอกสาร
แนะน าเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สนใจทั่วไป การเขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น     
การจัดท าสมุดภาพเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญในท้องถิ่น การจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เป็นต้น  
  ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์  (2561: 289) ได้ เสนอว่า การศึกษาดังกล่าวสามารถ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานประเภทส ารวจข้อมูล (Survey Research Project) เป็น
การศึกษาส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เป็นการส ารวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติ แล้วน าข้อมูลมาจัดกระท า 
เช่น จ าแนกหมวดหมู่ แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างโครงงานประเภทส ารวจข้อมูล เช่น 
การส ารวจประชากรพืชหรือสัตว์ในชุมชน การส ารวจเกี่ยวกับอาชีพของชุมชน การส ารวจ
โบราณสถานและโบราณวัตถุในชุมชน เป็นต้น  
   นอกจากแนวทางที่เสนอไว้ข้างต้น การเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
จะมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 208) ชี้ให้เห็นความส าคัญว่า ผู้สอน
จะต้องสอนเชื่อมโยงเหตุการณ์ในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อผู้สอนได้
สอนเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ผู้สอนควรให้เนื้อหาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 1-
3 ซึ่งเป็นการเมืองการปกครองของประเทศ ผู้สอนก็ควรโยงให้ผู้ เรียนเห็นว่า ในขณะนั้น หรือ
ระยะเวลาเดียวกัน การเมืองการปกครองของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเราเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลง



  66 

อ านาจทางการเมืองของส่วนกลาง (ประวัติศาสตร์ชาติ) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ
ท้องถิ่นอย่างไรหรือไม่ 
   กล่าวโดยสรุปการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควบคู่ ไปกับ
ประวัติศาสตร์ชาติ จะท าให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ชาติกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นดังกล่าว จะท าให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความหมายและมีคุณค่ายิ่งขึ้น 
ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเองอย่างลึกซึ้ง ท าให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของท้องถิ่นตน โดนเฉพาะในการพัฒนาจิตส านึก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตน ท าให้มีความรู้สึกหวงแหน ซึ่งน าไปสู่การอนุรักษ์ การส่งเสริม และการพัฒนาท้องถิ่นของตน
ให้เจริญยิ่งขึ้น  

 

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

วิถีชีวิตของมนุษย์ผูกพันกับท้องถิ่นของตน เพราะชุมชนท้องถิ่นเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่ง
แรกของประชากรก่อนจะออกไปศึกษาในเมืองใหญ่ ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตของประชากรในท้องถิ่นย่อมมี
ความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับท้องถิ่นของตน การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นกระบวนการที่ท าให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น อันจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ความหมายของความภาคภูมิใจ 

ความภาคภูมิใจสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ภายในตนเองก่อนเป็นล าดับแรก ก่อนจะก้าวสู่
ความภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ รอบตัว ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่ต้องทราบที่มาของความภาคภูมิใจ 
ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความภาคภูมิใจในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

Maslow (1970) นักจิตวิทยาในทฤษฎีมนุษยนิยมได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ ความภาคภูมิใจใน
ตนเองไว้ว่า บุคคลทุกคนในสังคมต้องการภาคภูมิใจในตนเองและการภาคภูมิใจในตนเองนี้สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1) ความต้องการความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เป็นความต้องการที่บุคคลอยาก
ให้ตนเป็นผู้เข้มแข็ง ประสบความส าเร็จ เป็นผู้มีความสามารถเพียงพอในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีอิสรภาพและมีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับ       
สิ่งต่าง ๆ ในโลก 
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2) ความต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นคุณค่าของตน (Esteem from Other People) เป็นความ
ต้องการของบุคคลที่อยากให้ผู้ อ่ืนยอมรับว่าตนเป็นผู้มีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน     
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญ และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น  

สุพัตรา ทาวงศ์ (2551) อาจารย์ประจ าศูนย์ให้ค าปรึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษ า 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกที่บุคคล    
มีต่อตนเองในทางที่ดี มีความเคารพและยอมรับตนเองว่ามีความส าคัญ มีความสามารถและใช้
ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ยอมรับนับถือตนเอง     
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เคารพในตนและผู้อ่ืน และมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งความภาคภูมิ ใจใน
ตนเองนั้น พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบตนที่ แท้จริง (Self-concept) กับตนในอุดมคติ         
(Ideal self) โดยคนที่มองเห็นตนเองในอุดมคติขัดแย้งกับตนเองตามความเป็นจริง จะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองต่ า (Low self-esteem) และคนที่มีความคิดเห็นตรงกันกับตนในอุดมคติ จะเป็น
คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง 

สุรพงศ์ อ าพันวงษ์ (2550) นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ กล่าวว่า ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) เป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของจิตใจและความโดดเด่น
ในการด าเนินชีวิตอันมีพ้ืนฐานของสุขภาพจิตที่ดี น ามาสู่ความส าเร็จต่าง ๆ ได้ง่าย หากจะมี IQ คือ 
ความฉลาดของสติปัญญาและมี EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้ง MQ คือ ความฉลาดทางด้าน
จริยธรรมอยู่ในตัวผู้นั้นอย่างเหมาะสม 

ความภูมิใจในตนเองนับว่า มีความส าคัญยิ่งที่จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ความภูมิใจในตนเองจัดว่ามีผลอย่างส าคัญต่อทุกช่วงชีวิตของเด็ก เด็กที่มี
ความภูมิใจในตนเองต่ า นับว่ามีความพิการทางบุคลิกภาพไม่แพ้เด็กท่ีมีความพิการทางร่างกาย เพราะ
เด็กท่ีมีความภูมิใจในตนเองต่ า จะประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียน 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งทางด้านที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งปวง ความภูมิใจในตนเองเป็น
เสมือนแรงบันดาลช่วยให้ความปรารถนาใด ๆ บรรลุจุดหมายปลายทางตามที่ พึงประสงค์ 
ขณะเดียวกันเด็กที่มีความภูมิใจในตัวเองก็จะมีความนับถือตนเอง พึงพอใจกับตนเอง และภาคภูมิใจ
ต่อตนเองและเพศของตนเองด้วยความภูมิใจในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี 

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เมื่อรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความส าคัญต่อตน รวมถึงเมื่อมีความรู้สึกว่าตนมีความดีเด่นเป็นพิเศษ           
ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่า อะไรมาท าให้มีความรู้สึกเช่นนั้น เมื่อมีความรู้สึกว่าตนมีความดีเด่นเหนือผู้ใด 
สามารถกระท าสิ่งที่ต้องการได้ส าเร็จ มีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าสามารถจัดการกับทุกสิ่งที่ต้องการกระท า
ได้ส าเร็จ และเมื่อมีความรู้สึกว่าสามารถกระท าได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อและ
ค่านิยมของตนเอง ด้วยเหตุนี้ความภูมิใจในตนเองหรือความนับถือตนเอง เป็นความรู้สึกในด้านบวก 
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ซึ่งเป็นแรงเสริมของความรู้สึกท่ีดี ความนับถือตนเองเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกเมื่อบุคคลกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ดังนั้น ความนับถือตนเองซึ่งเกิดขึ้นในเด็ก จึงสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อเด็กกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือกระท าสิ่งนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (2560) กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 
หมายถึง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่า ตนเองเป็นบุคคลที่ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เป็นเรื่องของเจตคติ และการแสดงออกทางอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกมีคุณค่า และชี้ให้เห็น
ว่า ความภาคภูมิใจในตนเองเกิดจากความส าเร็จ ประกอบด้วย การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-worth) 
การเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) การเคารพตนเอง (Self-respect) การรู้สึกว่าตนเองมี
ประสิทธิภาพ (Self-competence)  

แพง ชินพงศ์ (2552) ได้กล่าวถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกที่มี
ต่อตนเองในทางที่ดีทั้งหลาย เช่นการมีความมั่นใจและยอมรับนับถือตนเองตามความเป็นจริง 
พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าบุคคลใดเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) สามารถ
สังเกตได้ง่ายๆ คือ จะมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ขี้ใจน้อย ไม่ท้อใจง่าย อีกทั้งเป็นคนที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ภูมิใจในความสามารถตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มักจะ
สามารถปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ง่ายเพราะไม่ชอบคิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืน 

กล่าวโดยสรุป ความภาคภูมิใจ หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในทางที่ดี มีความ
เคารพและยอมรับตนเองว่ามีความส าคัญ มีความสามารถและใช้ความสามารถที่มีอยู่กระท าสิ่งต่าง ๆ 
ให้ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นความรู้สึกในด้านบวก ตลอดจนเป็นความสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มีอิสรภาพและมีความเชื่อมั่นในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆในโลก ซึ่งความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (Self-esteem) เป็นสภาวะที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของจิตใจและความโดดเด่นในการด าเนิน
ชีวิตอันมีพ้ืนฐานของสุขภาพจิตที่ดี น ามาสู่ความส าเร็จต่าง ๆ ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงถือว่ามีความส าคัญ
ยิ่งที่จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ความภูมิใจในตนเองจัดว่ามี
ผลอย่างส าคัญต่อทุกช่วงชีวิตของเด็ก  

ปัจจัยท่ีจะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจ 

ปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ได้แก่โอกาสที่บุคคลนั้นจะได้ใช้พลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองในการคุ้มครองดูแลตนเองหรือมีโอกาสได้เกื้อกูลผู้ อ่ืน ได้รับการให้
ความส าคัญ ได้รับความเชื่อถือศรัทธาและประสบความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  

สุพัตรา ทาวงศ์ (2551) กล่าวว่า บุคคลจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้ก็ต่อเมื่อยอมรับตนเอง
ได้ โดยที่การรับรู้ของบุคคลตามที่เขารับรู้สอดคล้องกับตนในอุดมคติหรือตามที่ตนเองคาดหวัง ทั้งใน
ด้านความรู้สึก เจตคติ ความเชื่อในเอกลักษณ์และคุณค่า ความศรัทธาในตนเอง รวมทั้งการรับรู้
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สัมพันธภาพของตนเองกับบุคคลอ่ืน ถ้าบุคคลใดคิดว่าตนเองตามความเป็นจริงเท่าเทียมหรือใกล้เคียง
กับตนเองในอุดมคติมากเพียงใด บุคคลก็จะมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าความ
ภาคภูมิใจในตนเองเป็นผลต่างของความคลาดเคลื่อนของตัวตนที่แท้จริงและตัวตนที่อยากจะเป็น 
นอกจากนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็มีผลต่อความภาคภูมิใจใน
ตนเองของบุคคลด้วย กล่าวคือ ถ้าสถานการณ์เป็นไปในด้านดีมีความส าเร็จในสิ่งที่กระท าความ
ภาคภูมิใจในตนเองก็เพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้ามการประสบความล้มเหลวก็จะท าให้บุคคลรู้สึกว่าตน  
ไม่มีความสามารถ ไร้ประโยชน์ ความภาคภูมิใจในตนเองย่อมลดลง 

บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) มีการรับรู้ “ตน”ตามความเป็น
จริง มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง สามารถให้เหตุผลในสิ่งที่ตนเอง
กระท าได้กระจ่างชัด มั่นใจในการกระท า หรือการตัดสินของตน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งการท างานให้ประสบผลส าเร็จ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน มั่นคงทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น บุคคลที่มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความวิตกกังวลน้อย มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จใน
การด ารงชีวิต จะมีระบบภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณให้บุคคลเผชิญกับปัญหา และมีพลังในการขจัดสิ่ง
เลวร้ายในชีวิตออกไป  

สุพัตรา ทาวงศ์ (2551) ได้กล่าวถึง เทคนิคเฉพาะในการพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
ดังต่อไปนี้ 

1) การยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริง จะช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกออกมา โดยเฉพาะการยอมรับความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกขัดแย้งและ
ความรู้สึกปฏิเสธของบุคคล เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการแสดงความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้น 

2) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเผชิญกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน ควรท าความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาและ ให้ โอกาสแต่ละบุคคลในการแสดง
ความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากบุคคลมีความคิดที่เหมาะสมเฉพาะวัยของเขาและมีความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่เขาต้องเผชิญอยู่แล้ว นอกจากนี้การให้โอกาสเขาได้ฝึกเลือกวิธีการแก้ปัญหาเอง
นั้นจะท าให้บุคคลค้นพบว่ายังมีวิธีการที่เหมาะสมอีกหลายอย่างที่เขาอาจจะเลือกใช้ 

3) ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบุคคลอย่างกะทันหัน ซึ่งจะท าให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกไม่มั่นใจ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในทันที
และถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเกิดขึ้น 

4) การมีตัวแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเผชิญเนื่องจากตัวแบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
มั่นคงของบุคคล ตัวแบบจึงควรมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
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การเผชิญปัญหาอย่างมั่นใจ และให้ก าลังใจว่าเขาสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ในการเผชิญ
ปัญหาด้วยตัวเอง 

5) ช่วยให้บุคคลพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยให้เขาได้ระบายความขุ่นมัว     
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เขาได้ค่อยๆเข้าใจความยุ่งยากในตนเอง ช่วยลดระดับความเครียด จากนั้นบุคคล
จะค่อยๆใส่ใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

6) ให้ความส าคัญกับการนับถือตนเองของบุคคลนั้น เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในการที่จะ
แก้ปัญหา 

7) สนับสนุนให้ผู้ใกล้ชิดมีความรู้ความเข้าใจในตัวบุคคลนั้น และให้ความร่วมมือในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการที่จะแก้ปัญหา 

ความหมายของท้องถิ่น 

ท้องถิ่นในลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น หาดูได้จากหมู่บ้านในชนบท
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ห่างไกลจะมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐาน มีรูปแบบการท ามาหากินเฉพาะ สามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับโลกภายนอก
ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิธีการผลิต อันเกิดจากศักยภาพของบุคคล กลุ่มคน 
ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดวางรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับกลุ่มคนใน
ชุมชน บุคคลกับท้องถิ่น รวมทั้งรูปแบบการรู้สึกนึกคิดและระบบการให้คุณค่าเป็นของชุมชนใน
หมู่บ้านนั้น ๆ  และที่ส าคัญคือ แต่ละหมู่บ้านจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดในด้านความเกี่ยวข้อง
ระหว่างตนเองกับบรรพบุรุษ ตนเองกับชุมชน บรรพบุรุษกับชุมชนและเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ตั้งของ
หมู่บ้านที่เป็นไปตามเง่ือนไขทางประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือท้องถิ่น  

นักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นิยามความหมายของค าว่าท้องถิ่นไว้ดังต่อไปนี้  
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) กล่าวว่า ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน

เป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ อาทิ พื้นที่หรือท้องที่ภายในเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ ณ เวลา
หนึ่งใดในท้องถิ่น หรือรวมตัวกันท าประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  

นงคราญ กาญจนประเสริฐ (2545) ได้อธิบายความหมายท้องถิ่น คือ ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง
โดยเฉพาะ ไม่สามารถก าหนดได้ว่ามีขนาดของพ้ืนที่ จ านวนประชากร หรือสิ่ งต่าง ๆ ได้ว่าเป็นเท่าใด 
บางครั้งอาจใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ และการมองภาพรวมที่น าไปใช้ว่ามีลักษณะใด 
  ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) ให้ความหมายว่า ท้องถิ่น คือ ภูมิ อันหมายถึงระบบเล็ก ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่ม เชื่อมกันในระบบนิเวศน์เดียวกัน หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เวลาใด
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เวลาหนึ่ง มีหนองน้ า ภูเขา ป่าทุ่ง ฯลฯ ใช้ร่วมกันและมีความหมายแก่กลุ่ม และค าว่า “ท้องถิ่น” หรือ 
ภูมิ ในบริบทนี้จะมีความหมายเสมือน มาตุภูมิ กล่าวคือ ทุกคนในชุมชนมีความรัก ความผูกพันใน
พ้ืนที่นั้นมีกฎระเบียบในวิถีชีวิตเพ่ือความม่ันคง ความยั่งยืน และไม่ประสงค์ใช้พื้นที่ส่วนนั้นเป็นปัจเจก
ชน (เฉพาะบุคคล) แต่ต้องการใช้เพ่ือให้เกิดความอยู่รวมกัน เพราะเป็นกระบวนการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มก้อน จะมีการร่วมกันกลั่นกรองภายในท้องถิ่น มีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยประนีประนอม มีระบบอาวุโส 
ร่วมรักษาโครงสร้างของชุมชนและท้องถิ่น 

ธิดา สาระยา (2539) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ชุมชนท้องถิ่นไว้ว่า เป็นสถาบันทางสังคมฐานล่างที่มี
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การพ่ึงตนเอง มีความเกื้อกูลกัน และอยู่
ร่วมกันมากับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ความเป็นชุมชนท้องถิ่นจึงมีความหมายมากกว่าที่จะก าหนด
เด็ดขาดหรือจ าเพาะเจาะจงตามเขตการปกครอง ดังการแบ่งเขตหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด       
แต่อาจหมายรวมถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

อัจฉรา ภาณุรัตน์และคณะ (2555) กล่าวว่านักวิชาการหลายฝ่ายนิยมใช้ค าว่า “ชุมชน” 
แทนค าว่า “ท้องถิ่น” แต่บางคนก็ใช้ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น” อย่างไรก็ดีทั้งท้องถิ่นและชุมชนต่างก็เป็น
สังคมหนึ่ง ซึ่งความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นการรวมตัวสัมพันธ์กันที่จะสร้างความมั่นคงร่วมกัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการอยู่รอดมีกระบวนการทางความรู้ ปลูกฝังและการศึกษา มีสายสัมพันธ์โดย
ระบบการสื่อสารและคมนาคม โดยมีความเชื่อทางศาสนาและภูมิปัญญาเป็นแกนกลาง ส าหรับสร้าง
พลังภายในชุมชนหรือท้องถิ่น  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น หมายควายถึง ชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน

เป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง

โดยเฉพาะ ทุกคนในชุมชนมีความรัก ความผูกพันในพ้ืนที่ ท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการอยู่ร่วมกันเป็น

กลุ่มก้อน มีการร่วมกันกลั่นกรองภายในท้องถิ่น มีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยประนีประนอม มีระบบอาวุโส 

ร่วมรักษาโครงสร้างของชุมชนและท้องถิ่นมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 

การพ่ึงตนเอง มีความเก้ือกูลกัน และอยู่ร่วมกันมากับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

 “บางหัวเสือ” ปัจจุบันเป็นชื่อของต าบลอยู่ในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ      
มีสภาพความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะอุตสาหกรรมเข้ามายังชุมชน สร้างรายได้แก่ประชากร 
ปัจจุบันผู้พักอาศัยในชุมชนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่อาศัยมาแต่ครั้งอดีต เพราะมีการอพยพย้ายถิ่นจากภูมิภาค
ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยในชุมชนบางหัวเสือ อาทิ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากที่สุด อีกทั้งประชากรคน
ไทยเชื้อสายจีน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ปัจจุบันสังคมบางหัวเสือมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม        
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หากย้อนถามถึงอดีตกับชาวบางหัวเสือที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน น้อยคนนักที่จะรู้จักความเป็นมาของภูมิ
สถานแห่งนี้ (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 1) 
 อาชีพในอดีตที่ส าคัญของชาวบางหัวเสือ คือ การขึ้นน้ าตาลมะพร้าว นับว่าเป็นอาชีพที่สร้าง
รายได้แก่ท้องถิ่นมากที่สุด จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชน ท าให้ได้ทราบข้อมูลบริบทในอดีตว่า
บริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนผสม เพราะพบผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ 
ส้มโอ ส้มทองดี ส้มขาวพวง ส้มขาวจีน ส้มเขียวหวาน มะพร้าว กล้วย และปลูกพืชผักสวนครัวนานา
ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือเป็นที่ปลูกมะพร้าวจ านวนมาก กล่าวได้ว่าตลอด
พ้ืนที่ของต าบลบางหัวเสือมีลักษณะเป็นสวนผสมทั้งหมด และบริเวณส่วนใหญ่รายล้อมสวนของ
ชาวบ้านมีลักษณะเป็นป่าจาก หรือต้นจาก ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก แต่ถัดจากถนนปู่เจ้าสมิงพรายไปทาง
ทิศเหนือ บริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะของไร่นาปลูกข้าว นับได้ว่ าเป็นสังคมชาวสวน และสังคม
เกษตรกรรมโดยแท้ นอกจากความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธรรมชาติแล้ว บริเวณแห่งนี้ยังอุดมไป
ด้วยแหล่งอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กุ้ง ปู และปลา มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดล าคลอง ชาวบ้านเล่า
ว่า หากต้องการรับประทานอาหารจ าพวกกุ้ง ปู ปลา เพียงแต่ลงไปหาในคลองก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้
อย่างไม่ขัดสน ซึ่งคุณภาพของน้ าในล าคลองในอดีต ยังมีลักษณะใสสะอาด ไม่สกปรกและมีสารเคมี
เจือปนจนเกินไปดังเช่นทุกวันนี้  (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 11) 
 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของบางหัวเสือเหมาะต่อการปลูกมะพร้าว และบริเวณพ้ืนที่สวน
เกือบทั้งชุมชน คือ สวนมะพร้าว จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชุนท าให้ได้ข้อมูลว่า พ้ืนที่สวนของ
ชาวบางหัวเสือ กว่าร้อยละ 80 ปลูกมะพร้าว จึงท าให้อาชีพหลักของชาวบางหัวเสือ คือ การขึ้น
น้ าตาลมะพร้าว นับได้ว่าเป็นรายได้ส าคัญส าหรับคนในท้องถิ่น จากการจ าหน่ายโดยตรง และผ่านทาง
พ่อค้าคนกลางเพ่ือน าไปขายที่ตลาดต่างต าบล และตลาดประจ าอ าเภอ นอกจากสวนมะพร้าวแล้ว 
พ้ืนที่ของบางหัวเสือยังมีลักษณะเป็นสวนผสม กล่าวคือ การปลูกผักและผลไม้ควบคู่ไปกับสวน
มะพร้าว เช่น บริเวณพ้ืนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการในอดีตนั้น เป็นสวน   
ส้มโอ คุณครูเกษียณคนหนึ่ง ผู้มีภูมิล าเนาในบางหัวเสือ กล่าวว่า “หากนึกอยากจะรับประทานส้มโอ 
ต้องเข้ามารับประทานในบริเวณท่ีเป็นโรงเรียนในสมัยปัจจุบันนี้” นอกจากส้มโอแล้ว บริเวณพ้ืนแห่งนี้
ยังปลูกส้มเขียวหวาน โดยบริเวณสวนที่ปลูกส้มเขียวหวานเป็นจ านวนมากนี้ ปัจจุบันเรียกชื่อพ้ืนที่
ชุมชนว่า “สวนส้ม” (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 19) 
 วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวบางหัวเสือเป็นวัฒนธรรมของชาวภาคกลาง ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมหลัก และมีวัฒนธรรมรอง ได้แก่ วัฒนธรรมของชาวจีน ชาวมอญ ในภายหลังมีวัฒนธรรม
ของชาวอีสานเพ่ิมเข้ามา ตามการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากภาคอีสาน จากการศึกษาพบว่า      
ในชุมชนบางหัวเสือมีพิธีเข้าทรง และพิธีตั้งศาล รวมไปถึงพิธีขึ้นบ้านใหม่ ได้มี การผสมผสาน
วัฒนธรรมของชาวอีสานเข้าไปด้วย เนื่องจากผู้พักอาศัยเป็นชาวอีสาน โดยสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด   
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คือ ดนตรีพ้ืนบ้านอีสานที่เปิดในพิธีการต่าง ๆ แต่ก็เป็นเพียงวัฒนธรรมรองที่เข้ามาในภายหลัง แต่
วัฒนธรรมหลักที่สืบทอดเรื่อยมาในชุมชน คือ ประเพณีสิบสองเดือนของภาคกลาง เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การเทศน์มหาชาติ การหล่อเทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา 
ตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีการบวชบุตรชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เป็นวัฒนธรรมพ้ืนฐานดังเช่น
วัฒนธรรมหลักของคนภาคกลางในจังหวัดอ่ืน (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 34) 
  ชุมชนบางหัวเสือได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรม และประเพณี โดยได้รับความร่วมมือในการ
สร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน ทั้งจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และสถานศึกษาในชุมชน คือโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม เป็นการร่วมมือเป็นครบวงจรทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างยิ่ง จึงนับได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไปยังคนรุ่นต่อไป 
ให้เข้าถึง เข้าใจ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ 

ชุมชนบางหัวเสือในอดีตนั้น เดิมมีสถานศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษา เช่น โรงเรียนวัด
บางหัวเสือ ท าให้ไม่ครอบคลุมไปถึงระดับชั้นมัธยม ชาวบ้านต าบลบางหัวเสือเมื่อต้องการส่งบุตร
หลานไปเรียนนั้น จะต้องข้ามฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาไปเรียนถึงพระประแดง หรือข้ามแม่น้ าไปเรียนถึง
ปากน้ า จึงจะได้รับการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในมุมมองของคนในยุคสมัยนั้น  
 สภาพบริบทด้านสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้ในอดีตพ่อแม่ และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการศึกษามากนัก เพราะมองว่าเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนสูง 
อดีตคุณครูโรงเรียนคนหนึ่งเล่าว่า “ในอดีตนั้นแทบสามารถระบุเป็นบ้าน ๆ ได้เลยว่า ครอบครัวไหน
ส่งลูกไปเรียนหนังสือ” ครอบครัวที่มีฐานะและเห็นคุณค่าของการศึกษาก็จะส่งบุตรหลานไปเรียนใน
โรงเรียนใหญ่ๆ ฝั่งพระประแดงและปากน้ า การเดินทางเพ่ือไปเรียนหนังสือก็ไม่สะดวกเหมือนใน
ปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่ได้เรียนหนังสือในยุคสมัยนั้นต้องมีความเพียรพยายามอย่างแท้จริง ด้วยเหตุ
นี้เมื่อพวกเขาเหล่านั้นส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลายคนได้กลับมาประกอบอาชีพในชุมชน
ของตนเอง รวมถึงการเข้ามารับอาชีพข้าราชการครูในท้องถิ่น (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 55) 
 การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามายังชุมชนในระยะแรก ๆ ได้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีถนนตัดเข้ามาในบางหัวเสือ ท าให้ความเจริญเข้า
มาในชุมชน ดังค ากล่าวที่ว่า “มีถนน วิถีชีวิตชาวบางหัวเสือก็เปลี่ยนไป” เพราะในอดีตชาวบางหัวเสือ
ใช้การสัญจรทางน้ า ผ่านทางล าคลองต่าง ๆ ความเจริญดังกล่าวได้สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมด้วย 
เช่น ปัญหามลพิษทางน้ า และปัญหามลพิษทางอากาศ  
 การพัฒนาด้านการศึกษาเริ่มพัฒนามากขึ้นจากการก่อตั้งของโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่ม
เนียมนิล ที่ต้องการให้เยาวชนต าบลบางหัวเสือไม่ต้องไปเรียนที่ห่างไกล ต่อมาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ หลังจากปี พ.ศ.2546 นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร     
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ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และในปี พ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน          
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ” กล่าวได้ว่า สถานศึกษานั้นมีส่วนในการพัฒนาชุมชน คือ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั่นคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและน าความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน     
ที่ตนอยู่อาศัย 

การประกอบอาชีพของชาวบางหัวเสือในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายอาชีพ อาทิ ท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง แต่ประชากรดังกล่าวส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนพ้ืนที่บาง
หัวเสือดั้งเดิม แต่เป็นประชากรที่อพยพเข้ามาในภายหลัง ซึ่งจ านวนมากเป็นประชากรชาวอีสาน 
นอกจากนี้ยังมีการประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านค้าขายของช า เปิดร้านขายอาหาร เป็นเจ้าของ
กิจการโรงงานเล็ก ๆ ในชุมชน และเป็นนักธุรกิจค้าปลีก ขายตรง เป็นต้น บางส่วนมีอาชีพรับราชการ 
อาชีพรับจ้างต่าง ๆ อาชีพพนักงานบริษัท ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อท าสินค้า OTOP ภายในชุมชน  

ชุมชนบางหัวเสือในปัจจุบันได้กลายเป็นสังคมเมืองอย่างเต็มตัว ครอบครัวส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันกลายเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม 
โดยสังคมมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดลดลง เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ และ   
การสมรสที่ช้าออกไปเนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งอัตราการตายลดลง เนื่องจาก
การแพทย์ในปัจจุบันที่ทันสมัย ในอนาคตมีแนวโน้มว่า จ านวนประชากรในวัยแรงงานจะลดลง      
การผลิตเน้นเครื่องจักรมากยิ่งข้ึน (ชนินทร์ แก้วบุญเรือง, 2560: 69-70) 

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของชุมชน ตลอดจนพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญอย่างต่อเนื่องของชุมชน ย่อมสร้างความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่ประชากรในชุมชน ทั้งนี้มนุษย์ย่อมเห็นคุณค่าท้องถิ่นของตนเองเป็นล าดับแรก 
เพราะท้องถิ่นเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่งแรกของการเรียนรู้ ก่อนที่ประชากรในท้องถิ่นจะออกไป
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประชากรในท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมา
ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) กล่าวถึงการศึกษาเพ่ือความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นว่า การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองใน
ท้องถิ่น เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  
รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม 
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สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวนี้ รวมทั้งจะต้อง
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง  

จากความหมายของท้องถิ่น และความภาคภูมิใจของท้องถิ่น สรุปได้ว่า ท้องถิ่นมีลักษณะเป็น
ชุมชนขนาดเล็กที่มีระบบความสัมพันธ์ภายใน มีการควบคุมสังคมด้วยระบบอาวุโส มีความผูกพันทาง
จิตใจ โดยท้องถิ่นนั้นมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การพ่ึงตนเอง มีความ
เกื้อกูลกัน และอยู่ร่วมกันมากับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพันและ  
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม  

การคิดสะท้อนความภูมิใจในท้องถิ่น 

จากนิยามความหมายของการคิดสะท้อน (Reflective Thinking) ที่หมายถึง กระบวนการ
คิดไตร่ตรอง และตัดสิน เพ่ือพิจารณาความเชื่อหรือประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ 
เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาเมื่อมีการรับรู้ปัญหาหรือความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ด้วยการ
ทบทวนและย้อนคิดถึงการกระท าของตน โดยสามารถแสดงผ่านการพูดและการเขียนหรือการกระท า 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนให้มีความรัก ความผูกพัน
และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม (Francis, 1995; ธิดา สาระยา, 2539; สิริวรรณ ศรีพหล, 
2559) 

 การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จึงหมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง และตัดสิน 
เพ่ือพิจารณาความเชื่อหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยการทบทวนและย้อนคิดถึงการกระท าของตน 
พร้อมทั้งแสดงออกผ่านพฤติกรรมการพูด การเขียน และการน าเสนอ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็น
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม           
การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ท า ให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันและมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง สิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ประยุกต์ต่อการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมของนักเรียน ซึ่งการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สามารถแสดงพฤติกรรมสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นออกมาได้หลายด้าน ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้
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ผู้วิจัยต้องการศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นบางหัวเสือของนักเรียน เพราะประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนบางหัวเสือมีพัฒนาการยาวนานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึง
เศรษฐกิจของชุมชนบางหัวเสือที่เจริญก้าวหน้าจากในอดีตอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเป็นชุมชน
อุตสาหกรรม สร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ประชาชนในท้องถิ่นบางหัวเสือ ยังได้
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากรในชุมชน จนเกิดเป็นอัตลักษณ์สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน
เป็นอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดรายได้นอกจากงานประจ าแก่ประชากรในชุมชน ตลอดจนสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยา และมีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ชาติ กล่าวคือ มีต านานเล่าขานเกี่ยวกับเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน -
มหาราชที่ได้มาพักทัพและสร้างยุ้งฉางที่ลานวัดบางหัวเสือ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้วัดบางหัวเสือ
กลายเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นบางหัวเสือ จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบางหัวเสือ จึงสามารถสร้างพฤติกรรมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนได้ อันจะเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด และชาติบ้านเมืองต่อไปใน
อนาคต  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้  
ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประวัติศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E และวิธีการทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีผลการศึกษากล่าวคือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ในกลุ่มทดลองที่ 1 กับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  4) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ก่อนและหลังจัด   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5Eแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 5) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.01 
6) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ในกลุ่มทดลองที่ 1 กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มทดลองท่ี 2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ธนวรรณ อิสโร (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ผลการศึกษาพบว่า 1) 
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2) นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 5) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 6) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) มีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศุภณัฐ พานา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบหมวกหกใบกับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 2) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  
แบบสืบสวนแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 5) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 6) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ธัฒนคร พวงค า (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพ้ืนฐานการสร้างองค์
ความรู้วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) วิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับร้อย
ละ 80 นักเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

น าโชค อุ่นเวียง (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มกับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม กับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์       
ไม่แตกต่างกัน 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4 ) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม กับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน  

ลัดดา ชัยหาทัพ (2558) ได้ศึกษาการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผัง 
กราฟิก และ2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วม กับผัง
กราฟิก ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจ านวน 34 คน มีนักเรียน     
ผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของนักเรียนทั้งหมด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนจ านวน 34 คน มีนักเรียน ผ่านเกณฑ์จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

สุภาพร เกติยะ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ในวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยวิธีการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายการเพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
3) นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 4 ) นักเรียนที่ได้การ
สอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นักเรียนที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์                
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            
6) นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน 

วิจิตรา นพรัตน์ (2559) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก 
โดยมี วัตถุป ระสงค์  1) เพ่ื อ พัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติ ศาสตร์                   
2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผั งกราฟิก 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก ส าหรับ
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่                
ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
5. ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นการประเมินผล ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.67 – 
1.00 2) นักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผัง
กราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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จากการศึกษาผลของการวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์พบว่า 
นักเรียนสามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ท าให้เกิดองค์ความรู้          
ทางประวัติศาสตร์ที่มากกว่าในชั้นเรียน และเนื้อหา การเลือกข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน ก่อให้เกิด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูล หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา 
รวมถึงยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้การเรียนรู้ไม่ได้สร้างความเครียดให้เกิดกับ
ผู้เรียนแต่อย่างใด  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดสะท้อน  

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา    
สาระประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในศาสตร์อื่น ๆ เพื่อท าการศึกษา ดังนี้ 

ดนุชา สลีวงศ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณด้วยการเรียนแบบ
กรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา   
ผลของการเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิดสะท้อนที่มีต่อการคิด
วิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวแปรที่ศึกษาคือ เทคนิคการตั้งค าถาม 2 แบบ ได้แก่
การตั้งค าถามแบบโสเครติส และแบบ 5W1H  และวิธีการคิดสะท้อน 2 แบบ ได้แก่ วิธีการคิดสะท้อน
แบบการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัล และวิธีการคิดสะท้อนแบบความเรียง กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 83 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บ 2) เว็บไซต์การเรียนด้วยกรณีศึกษาท่ีใช้เทคนิคการตั้งค าถามและการคิด
ส ะท้ อน  แล ะ  3 ) แบ บ วั ด ก ารคิ ด วิ จ ารณ ญ าณ  Cornell Critical Thinking Test level Z             
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัย พบว่า 
1) นักศึกษาที่เรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้เทคนิคการตั้งค าถามต่างกัน มีการคิดวิจารณญาณไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักศึกษาท่ีเรียนด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่ใช้วิธีการ
คิดสะท้อนต่างกัน มีการคิดวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชฎาภรณ วัฒนวิไล (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสะท้อนคิดและแผนผังความคิดกับทักษะ 
การแก้ปัญหาของนิสิตพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยของนิสิต
พยาบาลต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีนิสิตพยาบาลจ านวนมากที่
ไม่สามารถตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือศึกษาผลการเรียนโดยใช้การบันทึกสะท้อนคิดประจ าวันต่อทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาล
ของนิสิตพยาบาลชั้นปี 4 ที่ เรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2          
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ปีการศึกษา 2555 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 102 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 51 คน ในแต่ละวันทั้ง
สองกลุ่มได้รับมอบหมายให้มีการวางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีประชุม
ปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานและมีการเขียนรายงานกรณีศึกษา แต่ในกลุ่มทดลองมีกิจกรรม
เพ่ิมคือการเขียนบันทึกสะท้อนคิดและแผนผังความคิดในสมุดจดประจ าวันตามแบบวงจรการสะท้อน
คิดของกิบส์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ภายในกลุ่มทดลองหลังการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์ความคิดและความรู้สึก ด้านการอธิบายสถานการณ์และด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพ
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะด้านการอธิบาย
สถานการณ์เท่านั้นที่สูงขึ้น (p<0.05) จากการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาระหว่างกลุ่มควบคุม
กับกลุ่ม ทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยด้านการ วิเคราะห์ความคิดและความรู้สึก และด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม ความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง ต่อกิจกรรมการสะท้อนคิดที่มีคะแนนสูงสุดคือ การเรียน       
ซึ่งช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดีขึ้น จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการคิดสะท้อน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างสามารถมีการคิดสะท้อนในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งต่อตนเอง และต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากการเขียนสะท้อน และการด าเนินการประเมินผลจากสภาพจริง 

อัจฉริกา  ไพศาลศรีสมสุข (2560) ได้การท าวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเปียโนโดย
การสะท้อนคิด เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเปียโน ส าหรับนักเรียนเปียโนระดับกลาง การวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเปียโนโดยการสะท้อนคิดระดับเปียโน      
ขั้นกลางในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลจากการสอบถามครูสอนเปียโน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจ าแนกข้อมูล              
การเปรียบเทียบ และการสรุปเชิงอุปนัยผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านวัตถุประสงค์ การ ให้ผู้เรียนน า
ความรู้ดนตรีที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการบรรเลงบทเพลงและการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาทั้งหมดเป็นวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนให้ความส าคัญ 2) ด้านเนื้อหาสาระ ผู้สอนน าบทเพลงของ 
Bach, Beethoven, Chopin, และ Bartok มาใช้ในการเรียนการสอนมากที่ สุด 3) ด้านการจัด
กิจกรรมการสอน ผู้สอนส่วนใหญ่มีการใช้เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาการสะท้อนคิดของผู้เรียน   
4) ด้านสื่อและอุปกรณ์ ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือกล้องวีดิทัศน์บันทึกการบรรเลงของ
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการสะท้อนคิดให้กับผู้เรียน 5) ด้านการวัดและประเมินผล ผู้สอนส่วนใหญ่มีการ
วัดและประเมินการสะท้อนคิดโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 6) ด้านบริบทการเรียนการสอน 
ผู้สอนให้ความส าคัญกับความรักความชอบในดนตรีของผู้เรียนและจิตวิทยาในการสอน จากการ
วิเคราะห์ทั้ง 6 ด้านแสดงให้เห็นว่า ผู้สอนมีการน าการสะท้อนคิดมาใช้ในการเรียนการสอนเปียโน
ระดับกลางในประเทศไทย เพียงแต่การมุ่ งเน้นส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเปียโนโดย           
การสะท้อนคิดมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามผู้สอนแต่ละคน 
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สุมาลี พรหมชาติ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสอนโดยเน้นการคิดสะท้อนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจุดประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียนและความคิดเห็นของผู้เรียนหลังการสอนโดยเน้นการคิด

สะท้อนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1.ความสามารถด้านวิจัยใน

ชั้นเรียนหลังการสอน โดยเน้นการคิดสะท้อน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.91) ผ่านเกณฑ์     

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน เห็นว่าก่อนการสอนโดยเน้นการ

คิดสะท้อนมีความสามารถระดับน้อยที่สุด หลังจากการสอนเห็นว่ามีความสามารถระดับมาก      

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู้หลังใช้การสอนโดยเน้นการคิดสะท้อน พบว่าท าเป็น

ประจ าเรื่องคิดทบทวนว่าก าลังเรียนอะไรและเรียนเพ่ืออะไร ทบทวนเนื้อหาและสร้างข้อสรุปเพ่ือให้

เข้าใจมากขึ้น ทบทวนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้เรียนรู้อย่างไร ทบทวนและเชื่อมโยงความรู้แต่ละวิชา

เข้าหากัน ผู้เรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการเขียนบันทึกท าให้มีทักษะ การตัดสินใจดีขึ้น ท าให้คิด

ทบทวนประสบการณ์ของตนเองทั้งทางบวกและทางลบ ท าให้เข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง 

ท าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น  

จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดสะท้อนสรุปได้ว่า การคิดสะท้อนสามารถท าให้

เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการตั้งค าถามแบบโสเครติส และแบบ 5W1H ตลอดจนการใช้ทักษะ       

การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ การจดสมุดบันทึกประจ าวัน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จาก

การเขียนสะท้อน และการด าเนินการประเมินผลจากสภาพจริง รวมทั้งการใช้เทคนิคการใช้ค าถาม 

การเขียนบันทึกการเรียนรู้เพ่ือเป็นการทบทวนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้เรียนรู้อย่างไร นอกจากผล  

ท าให้เกิดการคิดสะท้อนแล้ว ยังท าให้มีทักษะการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน

ดีขึ้น 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีดังนี้  

จิราพร ยมนา (2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นภูเก็ต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการสอนโดยวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต 2) เปรียบเทียบ

ความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  



  83 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองถลาง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากนักเรียนทั้งหมด 5 ห้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่สอนด้วยการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชนภัทธ์ อินทวารี (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้  เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 2) ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี 3 ห้อง จ านวน 113 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งกลุ่ม 1 ห้อง จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.6-1.0 
ค่าความยากง่าย 0.20-0.89 และค่าอ านาจจ าแนก 0.21-0.58 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ านวน 5 แผน มีองค์ประกอบดังนี้  สาระ        
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
โดยมีวิธีจัดการเรียนรู้ คือ การทัศนศึกษาในสถานที่จริง การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น การสร้างแผนผังความคิด ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศศิพัชร จ าปา (2558) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ การวิจัย       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ 2) ทดลองใช้และ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
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เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ 3) ขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาสังคมศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการสอน แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบบประเมินกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ 
แบบสอบถามส านึกรักษ์ท้องถิ่น และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  มีชื่อว่า SSAS Model มีอยู่  4 องค์ประกอบ คือ หลักการ 
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ซึ่งกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นค าถามทางประวัติศาสตร์ (Study Local History Data and Historical Issue Analysis 
Question) ขั้นที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน (Survey and Collecting Data From Historical Learning and 
Checking Fact of Evidence) ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตีความข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วย
บ ริ บ ท แ ล ะ มุ ม ม อ ง ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ( Analysis Interpretation in Causality and 
Consequences by Historical Perspectives and  Context) ขั้นที่  4 การสังเคราะห์และสรุป
ข้อมูล  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  (Synthesis and Summarize Data for 
Construct Body of Knowledge in Local History) และมีการตรวจสอบรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
2) ผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ พบว่า 2.1) ผู้ เรียน           
มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น 2.2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3) ผู้เรียนมีส านึกรักษ์ท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และ 2.4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่
ในระดับมาก 3) ผลการขยายผลรูปแบบ พบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ฯ หลังเรียนตามรูปแบบผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น มีส านักรักษ์ท้องถิ่นในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
 ปภาวดี จอมทรักษ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบและแผนผังความคิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิดให้มี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) ศึกษาค่าดัชนีผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
ที่ เรียนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผั งความคิด กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ นั ก เรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน โรงเรียนชุมชนนาเรียนวิทยาคม ต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .917 ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและ
แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.71/82.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้    
ร้อยละ 80/80 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด เท่ากับ 0.7181 แสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.81 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการ
จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบและแผนผังความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ประสงค์   ปุ กค า  (2559 ) ได้ ท าการศึ กษ าเรื่ อ งการ พั ฒ นาชุ ดฝึ กทั กษะวิ ธี ก าร                 
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝึกทักษะวิธีการ       
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน 30 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย
เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้  1) ชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น            
2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะวิธีการ         
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ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test (Dependent Samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น พบว่า มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E1/E2) 
เท่ากับ 81.07 / 82.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2 ) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น พบว่า
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทีฆกุล ค างาม (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ   

2) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 28 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน       

ซึ่งนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ

นักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ          

แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ ทางประวัติศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระ

ต่อกันและแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนรู้ 

มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียน

การสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากผลการวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สามารถพัฒนามโนทัศน์ทาง
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ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนกระบวนการ
ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการน านักเรียนศึกษานอกสถานที่ ท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ และการอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น การสร้างแผนผัง
ความคิด ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การศึกษา  
ความพึงพอใจจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  

ด้วยผลการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ การศึกษาการคิดสะท้อน และการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พบว่าเป็น    

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้กับนักเรียน ผ่านกระบวนการศึกษาด้วยวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านการลงพ้ืนที่จริง          

การสัมภาษณ์ปราชญ์และผู้รู้ในชุมชน การอภิปราย และน าเสนอ ย่อมท าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์

ในทางประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวยังส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์      

ทางการเรียนของนักเรียน จากงานวิจัยพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ล้วนส่งผล

ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้แล้วการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ไม่ได้สร้างความเครียดแก่นักเรียน เพราะผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการศึกษาผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  88 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental 
Research Designs แบบหนึ่ งกลุ่มสอบก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)     
(ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
น้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร 
   ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน -       
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ที่ เรียนในรายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น             
(ส 30250) จ านวน 420 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-      
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  1. การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง       
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 16 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงรายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และข้อตกลงเบื้องต้นของรายวิชา จ านวน 2 ชั่วโมง  

  2. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จ านวน 12 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยการศึกษา 5 ขั้นตอน จ านวนขั้นตอนละ 2 ชั่วโมง และเนื่องจากข้ันตอนที่ 5 ของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ คือ ขั้นการเรียบเรียงและน าเสนอ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าขั้นตอน
อ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมระยะเวลาในขั้นตอนนี้อีกจ านวน 2 ชั่วโมง 

3. ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
จ านวน 1 ชั่วโมง 
  4. ทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
จ านวน 1 ชั่วโมง 
   นอกจากนี้ ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียน (15.00 – 18.00 น.) ระยะเวลา 5 สัปดาห์       
ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  เนื้อหาที่ ใช้ ในการวิจัยนี้  เป็นเนื้อหาที่อยู่ ในรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น             
(ส 30250) ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือนั้นมีบุคคลส าคัญที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เช่น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบุคคลส าคัญที่มีส่วนช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน อีกทั้ง
หลักฐานส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นคือ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวิถีชีวิตชาวบางหัวเสือคือเรื่อง สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตใน
ชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงใช้เนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3 หน่วยการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่นบางหัวเสือ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของบางหัวเสือ  

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชนบางหัวเสือในอดีต
จนถึงปัจจุบัน  
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แบบแผนการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research 
Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการทดลองแบบ The One - Group Pretest - Posttest Design  
(ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551)  

 
สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

 
T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ 
X  แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ 
2. แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
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การสร้างเครื่องมือในการท าวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ 
  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ใช้เวลาสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง มีขั้นตอน       
การสร้าง ดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
และโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าราเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
   2. ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
   3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่นบางหัวเสือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5 เรื่อง สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของบางหัวเสือ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สังคม
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชน บางหัวเสือในอดีตจนถึงปัจจุบัน จ านวน 16 ชั่วโมง  

  รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช้เวลาสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 1) ปฐมนิเทศ
เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือและข้อตกลงเบื้องต้นรายวิชา จ านวน 2 ชั่วโมง 2) ทดสอบก่อนเรียน
เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ จ านวน 1 ชั่วโมง 3) ทดสอบหลังเรียน
เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ จ านวน 1 ชั่วโมง 4) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน จ านวน 12 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 1-4 แบ่งออกเป็นขั้นตอนละ 
2 ชั่วโมง แต่ในขั้นตอนที่ 5 ใช้ 4 ชั่วโมง เนื่องจากขั้นการเรียบเรียงและน าเสนอ ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการมากกว่าขั้นตอนอ่ืน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมระยะเวลาในขั้นตอนนี้อีกจ านวน 2 ชั่วโมง ซึ่งมี
รูปแบบการบูรณาการเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    
5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 4 ตารางรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหน่วย

การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บางหัวเสือ 
จ านวน 16 ชั่วโมง 
1) บุคคลส าคัญใน
ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
2) สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของบาง
หัวเสือ 
3) สังคมวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตใน
ชุมชน บางหัวเสือใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมนิเทศ (2 ชั่วโมง)   ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือและข้อตกลงเบื้องต้น
รายวิชา  

ทดสอบก่อนเรียน  
(1 ชั่วโมง) 

ทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดปัญหาหรือ
หัวข้อเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา (2 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั่วโมงที่ 1)   
1. ครูให้นักเรียนทั้งห้องดูวิดีทัศน์ตัวอย่างละคร เรื่อง 
บุพเพสันนิวาส แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวละครประวัติศาสตร์
กับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยค าถาม ดังต่อไปนี้  
      1) “นักเรียนคิดว่า ก่อนที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบท
ละครจะถ่ายทอดเรื่องราวมาสู่นักเรียนได้ เขาต้องค้นคว้า
ก่อนหรือไม่” “เพราะอะไรนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น”  
      2) “แล้ วการท างานของนั กประวัติ ศ าสตร์ ใน
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ นักเรียนคิดว่า เขาต้องมีขั้นตอน
อะไรในการศึกษาหรือไม่ อย่างไร”  
     3) “นักเรียนรู้จักวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือไม่ 
อย่างไร” (ให้นักเรียนลองตอบว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
คืออะไร โดยให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษ)  
2. ครูอธิบายขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียน
ฟังทั้ง 5 ขั้นตอนโดยสังเขป  
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน 
(โดยคละเพศชายและเพศหญิง) โดยด าเนินการแต่งตั้ง
หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้าฯ และเลขานุการกลุ่ม  
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แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหน่วย

การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การ
ก าหนดปัญหาหรือ
หัวข้อเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา (2 ชั่วโมง) 
ต่อ 

4. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ที่ครูก าหนดให้  
5. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามในแบบฝึกหัดที่
ครูก าหนดให้  
6. ครูสุ่มให้นักเรียนจ านวน 2-3 กลุ่ม เพ่ืออกมาน าเสนอ 
“วิธีการทางประวัติศาสตร์” กลุ่มละ ไม่เกิน 5 นาที  
7. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ลงใน Mind 
Mapping  
(ชั่วโมงที่ 2)  
1. ครูเริ่มต้นด้วยค าถามว่า “นักเรียนคิดว่า การที่เราจะ
ศึกษาประวัติศาสตร์สัก 1 เรื่อง ต้องเริ่มต้นจากอะไร”  
2. ครูสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนว่า “นักเรียนคิด
ว่าหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์แบบใด ที่เราสามารถศึกษาได้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์” โดยให้นักเรียนในห้อง
ร่วมกันอภิปราย ภายในระยะเวลา 5 นาท ี
3. ครูอธิบายขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อ
เรื่องท่ีต้องการศึกษา ให้นักเรียนฟังโดยสังเขป  
4. ครูให้นักเรียนต่ละกลุ่ม (จากชั่วโมงที่ 1) ลองร่วมกันตั้ง
หัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
ภายในกรอบเรื่อง ดังนี้ 1) บุคคลส าคัญ 2) สถานที่ส าคัญ 
3) สังคมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชนบาง   
หัวเสือ 
5. ในขณะที่นักเรียนก าลังร่วมกันก าหนดหัวข้อทาง
ประวัติศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ครูเดินให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน  
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหัวข้อในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
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แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหน่วย

การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ครูให้เพ่ือนในห้องร่วมกันอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นของแต่ละหัวข้อ 
8. นักเรียนเขียนบันทึกความคิดสะท้อนต่อขั้นตอนวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา
หรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การ
รวบรวมหลักฐาน  
(2 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั่วโมงที่ 1) 
1. ครู เปิดวิดีทัศน์  “แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนได้รับชม 
2. ครูเริ่มต้นด้วยค าถามว่า “นักเรียนคิดว่า หากเรา
ต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เราจะสามารถไป
ศึกษารวบรวมข้อมูลได้จากที่ใดบ้าง”  
(เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบค าถาม และอภิปราย)  
“นักเรียนคิดว่า เราจะสามารถข้าถึงแหล่งในการศึกษา
ค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้อย่างไร” 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ก าหนดแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และหลักฐานส าหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใน
การศึกษาของกลุ่มตนเอง 
4. นักเรียนออกมาน าเสนอสิ่ งที่ กลุ่มตนเองได้ระดม
ความคิด เพ่ือแบ่งปันความรู้แก่กลุ่มอื่น ๆ  
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และหลักฐานส าหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
(ชั่วโมงที่ 2) 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันในการเขียนแนวทางใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตาม
หัวข้อเรื่องของกลุ่มตนเอง  
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แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหน่วย

การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ครูมอบหมายให้นักเรียนลงพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
(หลังเลิกเรียนเวลา 15.00 – 18.00 น. หรือวันเสาร์ และ
วันอาทิตย์)  
8. หลังจากนักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ครูให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดในขั้นตอนที่ 2
การรวบรวมหลักฐาน   

ขั้นตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน  
(2 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั่วโมงที่ 1)  
1. ครูตั้งค าถามก่อนเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าหลักฐาน 
และข้อมูลที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาทุกอย่าง สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมดหรือไม่
เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”  
(ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบ และอภิปรายภายในห้อง)  
2. ครูเปิดวิดีทัศน์ “การวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น”  ให้ นั ก เรียนรับชม พร้อมกับตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้  
     1) เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของหลักฐาน 
     2) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่า
ของหลักฐานคืออะไร  
3. ครูอธิบายสรุปขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยสรุปให้นักเรียนว่า
ประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External 
Criticism) ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐาน
อ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน การค้นคว้าพิจารณา
เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน 
และการประเมินคุณค่าภายใน หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์
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แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหน่วย

การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การ
วิเคราะห์ และ
ประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน (2 ชั่วโมง) 
ต่อ 

ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง 
และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด  
(ชั่วโมงที่ 2) 
 4. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันประเมิน
คุณค่าของหลักฐาน โดยพิจารณาเป็นรายการไป ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ ครูต้องคอยเดินให้ค าปรึกษา 
5. นักเรียนออกมาน าเสนอว่า หลักฐานใดบ้างที่ผ่านการ
ประเมินคุณค่ า และสามารถน าไปใช้ ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ต่อไปได้ พร้อมทั้งให้เหตุผลกับเพ่ือนใน
ห้องเรียน  
6. ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการคิดสะท้อนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเคราะห์และ
ตีความ (2 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั่วโมงที่ 1)  
1. ครูเริ่มต้นด้วยค าถามว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า 
เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์สองคน ศึกษาจากหลักฐาน
ชิ้นเดียวกัน แต่ท าไมได้ข้อสรุปไม่เหมือนกัน”  
(ครูให้นักเรียนตอบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีคนตอบว่า 
“เพราะการตีความที่แตกต่างกันไป”) 
2. ค รู เปิ ด วิ ดี ทั ศ น์  “ ก า ร ตี ค ว าม ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์” ให้กับนักเรียน แล้วตั้งค าถามกับนักเรียน
ว่า “นักเรียนคิดว่าขั้นตอนการตีความมีความส าคัญ
อย่างไร ถ้าท าได้ ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการศึกษา
อย่างไร”  
(ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและอภิปราย) 
3. ครูอธิบายโดยสังเขปว่า การสังเคราะห์ และตีความ
นักเรียนจะต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเคราะห์และ
ตีความ (2 ชั่วโมง) 
ต่อ 
 
 

    1) การสังเคราะห์และตีความเป็นการท าความเข้าใจว่า 
หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริง
อะไรแก่เรา  
    2) ข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์อะไรบ้าง  
    3) ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด  
    4) มีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไร  
    5) มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่  
    6) ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่  
    7) จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่  
     เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่ท าให้เกิด
เหตุการณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของ
แนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) 
     โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา 
อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ    
4. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเพ่ือตอบค าถามในประเด็น
ค าถามในข้อ 3. โดยครูจะต้องเดินเพ่ือให้ค าปรึกษา 
(ชั่วโมงที่ 2)  
5. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอในประเด็นสังเคราะห์
และตีความหลักฐาน ตามเรื่องที่กลุ่มนักเรียนศึกษา 
และเปิดโอกาสให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย 
6. ครูให้ค าแนะน านักเรียน หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่ม
รายงานเสร็จสิ้น 
7. นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการ
สังเคราะห์ มาสร้างเป็น Mind Mapping  
8. ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการคิดสะท้อนในขั้นตอนที่ 4 
การสังเคราะห์และตีความ    
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การเรียนรู ้

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียบ
เรียงและน าเสนอ  
(2 ชั่วโมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ชั่วโมงที่ 1)  
1. ครูเปิดวิดีทัศน์ “สารคดีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” แบบ
สรุป ให้นักเรียนได้รับชม พร้อมกับตั้งค าถามให้นักเรียน
ดังนี้ 
       1) นักเรียนคิดว่าผู้จัดท าได้น าเสนอประวัติศาสตร์ 
ในแง่มุมหรือด้านใดบ้าง 
        2) นั ก เรี ยน คิ ด ว่ าสิ่ งที่ น า เสนอจากวิดี ทั ศน์ 
ครอบคลุมหัวข้อเรื่องในการศึกษาของเขาหรือไม่ 
        3) นักเรียนคิดว่า ควรน าเสนอข้อมูลสรุปในด้าน
ใดบ้าง  
2. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนก าหนดโครง
เรื่องในการน าเสนอการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลุ่ม
ของตนเอง ซึ่งครูต้องเดินเพื่อให้ค าปรึกษา 
3. นักเรียนออกมาน าเสนอ โครงเรื่องที่ต้องการน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน เพ่ือให้เพ่ือนทั้งห้องร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น  
4. ครูให้ค าแนะน านักเรียนในการเขียนโครงเรื่องการ
น าเสนอ หลังจากนักเรียนน าเสนอเสร็จสิ้นเป็นรายกลุ่ม 
(ชั่วโมงที่ 2)  
5. ครูเอาตัวอย่างรายงานการศึกษาประวัติศาสตร์ถิ่น 
ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มดูเป็นตัวอย่าง  
6. นักเรียนบอกข้อดี และข้อควรปรับปรุงของรายงานที่
ครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง  
7. ครูเริ่มให้นักเรียนได้เขียนรายงานน าเสนอ โดยให้ส่ง
ตัวอย่างเพียงกลุ่มละ 1 ประเด็นก่อน เพ่ือให้ครูพิจารณา 
ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไข  
8. นักเรียนเริ่มเขียนรายงานเพ่ือน าเสนอข้อค้นพบใน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 5 การเรียบ
เรียงและน าเสนอ (2 
ชั่วโมง) 
ต่อ 
 

9. ครูเดินให้ค าปรึกษาในการเขียนรายงานของนักเรียน  
10. เนื่องจากระยะเวลาเรียนในชั่วโมงมีจ ากัด ครูสามารถ
ให้นักเรียนกลุ่มที่ท าไม่เสร็จ สามารถท าเป็นการบ้านได้  
11. เนื่ องจากขั้นตอนที่  5 ระยะเวลาในการศึกษา
ค่อนข้างมาก จึงขยายเวลาในการน าเสนอผลการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบางหัวเสือไปสัปดาห์ถัดไป
จ านวน 2 ชั่วโมง 
12. นักเรียนน าเสนอผลการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บางหัวเสือ หน้าชั้นเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องจด
บันทึกโดยสรุป ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
       1) หัวข้อที่ท าคืออะไร 
       2) หลักฐานที่ใช้ในการศึกษามีอะไรบ้าง 
       3) ผลการศึกษา 
       4) ข้อเสนอแนะในการศึกษา  
13. ครูให้ค าแนะน าในการน าเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงให้
สมบูรณ์ หลังจากน าเสนอเสร็จสิ้นเป็นรายกลุ่ม  

ทดสอบหลังเรียน  
(1 ชั่วโมง) 

ทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

 
  4. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะน าใน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ว่าให้ระบุจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ให้ชัดเจน และในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ระบุพฤติกรรมให้สามารถวัดได้ 
และการออกแบบข้อสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และระดับพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง
รายวิชา  
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   5. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  (มา
เรียม นิลพันธุ์, 2549: 177) 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
  ผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าระหว่าง 
0.67-1.00 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.99 (ภาคผนวก ค)   
   6. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) ให้ปรับ
ข้อความในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีภาษาที่เข้าใจง่าย และชัดเจน 2) ให้ก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินคะแนนให้ชัดเจน 3) ปรับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ให้มากข้ึน 4) ควรระบุเวลาในแต่ละขั้นให้ชัดเจน 
    7. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ไปใช้ทดลองสอน 
เพ่ือหาข้อบกพร่องด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลา
ที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งจากการทดลองสอนพบข้อบกพร่อง
ของการจัดการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงคือ ในการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ครูต้องเตรียมให้นักเรียนเบื้องต้น ไม่ควรให้นักเรียนไปแสวงหาเองเท่านั้น 
เพราะจะใช้เวลามาก นอกจากนี้แล้วการศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกสถานที่จะท าให้
นักเรียนตื่นเต้น และอยากเรียนรู้มากกว่าการจัดการศึกษาในห้องเรียน  
    8. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ขั้นที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบและข้ันตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นที่ 3 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ       
ทางประวัติศาสตร์ จ านวน 16 ชั่วโมง เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ขั้นที่ 4 

น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปปรับแก้ไขอีกครั้ง 

ขั้นที่ 5 

น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือค่าดัชนีความ

สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (IOC) 

ขั้นที่ 6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ทีป่รับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 7 
น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลอง 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ 
 
2. แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผู้ วิจัยได้สร้างเพ่ือใช้กับนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสร้างแบบวัด ผู้วิจัยใช้เนื้อหาสถานการณ์ ข้อความจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและบทความจากสื่อมวลชนต่าง ๆ เกี่ยวกับท้องถิ่นบางหัวเสือ เหมาะสมกับ  
วุฒิภาวะของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  2. ผู้วิจัยวางแผนการสร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทั้งในด้านค านิยาม องค์ประกอบ ลักษณะการเขียนข้อค าถาม การ
สร้างตัวเลือกและการให้คะแนน 
    2.2 สร้างนิยามปฏิบัติการของการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือท าให้แบบสอบที่สร้างครอบคลุมเนื้อหา  
  3. ผู้วิจัยสร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น แบบอัตนัย         
ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามแบบอัตนัย ส าหรับการให้คะแนนในแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น จะให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินคะแนน (Rubric Scores) เพ่ือวัดการคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
   
  ดั งต ารางเกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น คะแน น  (Scoring rubrics) เพ่ื อ วั ด ก ารคิ ด ส ะท้ อน             
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 
 
 
 

ขั้นที่ 8 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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เกณฑ์การ
ประเมินคะแนน 

3 2 1 

การคิดสะท้อน 
ความภาคภูมิใจ 

ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
- เขียนแสดงความรู้สึกความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได ้
- แสดงความชื่นชมถึงจุดเด่น
ของแต่ละช่วงเวลาในพฒันาการ
ความเป็นมาในท้องถิ่นได้อย่าง
ครบถ้วน 
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อลักษณะ
เศรษฐกิจของชุมชนบางหัวเสือ
ได ้
- เขียนข้อความแสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้  
- เล่าความภาคภูมิใจถึงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่โดดเดน่ในชุมชน
บางหัวเสือได ้
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่าของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน
บางหัวเสือได ้
- เขียนข้อความแสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของชุมชนได้  
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานภูมิปัญญา

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได้  
- เขียนข้อความแสดงความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได ้
   แต่ไม่สามารถแสดงความ
ชัดเจนเร่ืองความเป็นมาใน
ท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน 
หรือ 
- อภิปรายแสดงให้เห็นความ
เป็นมาลักษณะเศรษฐกิจของ
ชุมชนบางหัวเสือได้บางส่วน 
- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจใน
เศรษฐกิจภายในชุมชนบางหัว
เสือได้ แต่ไม่แสดงให้แสดง  
ทัศคติต่อการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดด
เด่นในชุมชนบางหัวเสือได ้
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
ชุมชนบางหัวเสือได้บางส่วน 
- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อันเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชน
ได้  แต่ไม่อภิปรายแสดง
ความเห็น และยกตัวอย่าง

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได ้
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความแสดงความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได้และไม่
สามารถบอกจุดเด่นในแตล่ะ
ช่วงเวลาของพฒันาการ
ความเป็นมาในท้องถิ่นได้
อย่างครบถ้วน 

หรือ 
- อภิปรายแสดงให้เห็นความ
เป็นมาของเศรษฐกิจชุมชน
บางหัวเสือได ้
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความแสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้ 
และไม่สามารถยกตัวอย่าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดด
เด่นในชุมชนบางหัวเสือได้ 
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่า
ของของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้ 
   แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เขี ย น
ข้อความแสดงให้ เห็นถึ ง
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์   
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เกณฑ์การ
ประเมินคะแนน 

3 2 1 

 
 

ท้องถิ่นชุมชนบางหัวเสือได ้
หรือ  
- แสดงความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นผ่านการเล่าประวัติความ
เป็นมา และข้อมูลส าคัญ
เก่ียวกับสถานทีส่ าคัญภายใน
ท้องถิ่นบางหัวเสือได้  
- เขียนข้อความที่แสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในสถานที่
ส าคัญภายในชุมชนบางหัวเสือ 
- เขียนแสดงความรู้สึกความ
ภาคภูมิใจต่อสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่น และแสดง
ทัศนคติให้เห็นถึงความส าคัญ
ของสถานที่นัน้ ๆ ได ้

และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบาง
หัวเสือได้ 
หรือ 
- เล่าเร่ืองที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้เพียง
บางส่วนเก่ียวกับประวัติความ
เป็นมา และข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับสถานทีส่ าคัญภายใน
ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
- เขียนข้อความที่แสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในสถานที่
ส าคัญภายในชุมชนบางหัวเสือ   
     แต่ไม่สามารถยกตัวอย่าง
สถานทีส่ าคัญภายในท้องถิ่น 
และอธิบายความส าคัญของ
สถานทีไ่ด ้

ที่ส าคัญของชุมชนได้ และไม่
สามารถยกตั วอย่ างและ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชุมชนบางหัว
เสือได้ 
หรือ 
- เล่าเร่ืองที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจประวัติความ
เป็นมา และข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับสถานทีส่ าคัญ
ภายในท้องถิ่นบางหัวเสือได ้
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความที่แสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในสถานที่
ส าคัญภายในชุมชนบางหัว
เสือและไม่สามารถ
ยกตัวอย่างสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่น และอธิบาย
ความส าคัญของสถานที่ได ้

 
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินคะแนนเพ่ือวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

 
  4. น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะน าในเรื่องของการใช้
ภาษา และรายละเอียดที่ให้นักเรียนตอบในข้อสอบ ต้องมีความสอดคล้องกับข้ันของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  
   5. น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์ และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กับจุดประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
 จากการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดปรากฏว่า ภาษาและเหตุผล    
ที่ใช้ มีความเหมาะสมกับระดับวัยของนักเรียน และสามารถน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งข้อสอบแต่ละข้อ
สามารถวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนได้ ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.00  
   6. น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) ให้ข้อความให้มีภาษาที่เข้าใจง่าย และชัดเจน 
2) ให้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคะแนนให้ชัดเจน  

7. น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 35 คน ที่เคยเรียนในเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาแล้ว เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง และความเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งผลการทดลอง
ใช้พบว่า การตอบค าถามในแต่ละข้อครูผู้สอนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจให้ชัดเจน เพราะแต่ละข้อ
หากให้นักเรียนท าความเข้าใจเองอย่างเดียวไม่ได้ ระดับภาษาที่ปรากฎนั้นเข้าใจยาก จากนั้นได้น ามา
ปรับปรุงคือ ปรับปรุงข้อความใหม่ให้สั้นกระชับ อ่านง่าย และระดับภาษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน  
   8. น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
   

จากขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
แผนภูมิดังนี้  

 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ขั้นที่ 2 วางแผนการสร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ขั้นที่ 3 
สร้างแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ชนิดอัตนัย โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคะแนน (Scoring rubrics)  

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไป

ปรับแก้ไขอีกครั้ง 

น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดการคิดสะท้อน

ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กับจุดประสงค์ (IOC) 

น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง 

แก้ไข 

น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปทดลองใช้ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลอง 

น าแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 
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3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 40 ข้อ เพ่ือใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน 
โดยมี ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 

  1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
และโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เนื้อหา การวัดและประเมินผลในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

  2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
   3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา
เพ่ือให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้ถูกต้องและสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  4. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ โดย
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หลักสูตร และสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการ
วัดจากผู้เรียนตามหลักของ เบนจามิน เอส (Bloom’s taxonomy) โดย แครทโวทล์ และคณะ 
(Krathwohl, 2002) เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า ต้องการวัดพฤติกรรมใดจ านวนมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ โดย 1) จ าแนกจุดประสงค์ของ
เนื้อหาออกเป็นพฤติกรรมว่าประกอบด้วยพฤติกรรมใดบ้าง 2) ให้ความหมายของแต่ละพฤติกรรม 
พร้อมระบุลักษณะการกระท า หรือการแสดงออกที่บุคคลมีพฤติกรรมนั้น ๆ  3) จ าแนกเนื้อหา และ
ระบุความคิดรวบยอดของแต่ละเนื้อหา และ 4) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  

 
ตารางที่ 6 จุดประสงค์ท่ีต้องการวัด เพ่ือใช้ในการสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

บทเรียน จุดประสงค์ (K) (C) (Ap) (An) (Sy) (E) 
รวม 
(ข้อ) 

บทท่ี 4 เร่ือง 
บุคคลส าคัญใน

ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

1. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ชีวประวัติ
ของบุคคลส าคญัในท้องถิ่นและน ามาเป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต 

1 2 - 2 - 1 6 

บทท่ี 5 เร่ือง 
สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของ

บางหัวเสือ 

1. นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์บางหัวเสือ 
 
 

2 2 - 2 1 1 8 
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บทเรียน จุดประสงค์ (K) (C) (Ap) (An) (Sy) (E) 
รวม 
(ข้อ) 

2. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ถึง
พัฒนาการและความส าคัญของสถานท่ีดังกล่าวมา
จนถึงปัจจุบัน 

2 1 1 2 1 - 7 

3.วิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงพัฒนาการและ
ความส าคญัของสถานท่ีดังกล่าวท่ีส่งผลต่อชุมชน 
บางหัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน 

- 1 1 1 2 - 5 

บทท่ี 6 เร่ือง สังคม
วัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถี
ชีวิตในชุมชนบาง

หัวเสือในอดีต
จนถึงปจัจุบนั 

1. นักเรียนสามารถบอกสภาพทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประชากรชมุชนบางหัวเสือ 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการได ้

1 1 1 2 1 - 6 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและเศรษฐกิจของ
ประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

- - 1 1 1 - 3 

3. นักเรียนสามารถประเมินค่าสังคมวัฒนธรรม 
ประเพณีบางหัวเสือท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวบางหัวเสือ
มาจนถึงปัจจุบัน 

- - - - - 5 5 

รวม 6 7 4 10 6 7 40 

 
  5. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ เสนอให้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาได้เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การใช้ภาษาให้สั้นกระชับเข้าใจง่าย ปรับปรุง
ข้อสอบแต่ละข้อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด การเรียงล าดับข้อความข้อสอบ ให้เรียงล าดับ
ให้เหมาะสม และให้ผู้อ่านข้อสอบเข้าใจง่าย และข้อค าถามไม่ควรถามนอกประเด็นของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางหัวเสือ และได้ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 1) ปรับปรุงภาษาให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย 2) ปรับปรุง
ข้อสอบให้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 3) เรียงล าดับข้อสอบให้เข้าใจง่าย 4) จ ากัด
ประเด็นประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด 

  6. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนประกอบด้วย 
1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 2) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์ และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง      
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ของแผนการจัดการเรียนรู้กับ จุ ดประสงค์  ( Index of Item Objective Congruence: IOC)           
(ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

  ผลจากการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
1.00  

  จากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังนี้               
1) ปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 2) ปรับปรุงเนื้อหาในข้อค าถาม 
และตัวเลือกให้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ 3) ปรับปรุงข้อความในข้อสอบให้สั้นกระชับ 
ผู้อ่านเข้าใจง่าย  

  7. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ
ค านวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20     
ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.24-0.68 
และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24-0.65 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึ่งเลือกใช้จ านวน 
40 ข้อ  

  8. น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR - 20 ของ 
Kuder Richardson ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 (รายละเอียดในภาคผนวก ค)  

  9. น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 จ านวน 35 คน 
    

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

ขั้นที่ 3 
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา

เพ่ือให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้ถูกต้อง 

ขั้นที่ 4 
สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดยผู้วิจยัท าการวิเคราะห์หลักสูตร และสรา้งตาราง

วิเคราะห์หลักสูตรจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดจากผูเ้รียนตามหลักของ 
Bloom’s taxonomy  

ขั้นที่ 5 

น าน าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ เสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (IOC) และ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ขั้นที่ 9 

ขั้นที่ 8 

น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร KR - 20 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพิ่มเติม 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

 ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชา
เพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ        
Likert ดังนี้  

 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน  

 2. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  เรื่ อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น น ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามปลายปิด โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

 การก าหนดค่าระดับความพึงพอใจของข้อค าถามในแบบสอบถาม มีดังนี้  
  พึงพอใจมากที่สุด  ให้ค่าระดับเท่ากับ 5 
  พึงพอใจมาก  ให้ค่าระดับเท่ากับ 4 
  พึงพอใจปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ 3 
  พึงพอใจน้อย  ให้ค่าระดับเท่ากับ 2 
  พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ 1 
 3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง โดยน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) แก้ไขข้อความให้มี
ความกระชับ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 2) ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับด้านที่ต้องการวัด  

 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) และได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญกล่าวคือ 1) ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้        
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โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 2) ปรับส านวนภาษาของข้อค าถามให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนที่ชัดเจน  
  5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นแผนภูมิ ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการและแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 2 
ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือน ามาสร้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 3 
น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณา

ความถูกต้อง แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่าง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ วิธีการ
ด าเนินการทดลองผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ การสอนใช้เวลา
สอน 8 สัปดาห์ จ านวน 16 ชั่วโมง  

1.1.2 แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
1.1.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
1.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัยไปเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  
 1.3 ผู้วิจัยปฐมนิเทศแนะน าวิธีการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และ

แนวทางในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับนักเรียน  
   1.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ท าแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ก่อน
เรียน (Pretest) เพ่ือวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียน  

 2. ขั้นทดลอง  
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ไป
ใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โดยท าการทดลองสอนจ านวน 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 16 ชั่วโมง ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องท่ีต้องการศึกษา  
       การก าหนดหัวข้อเป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาจะต้องก าหนดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่

ต้องการศึกษา ค าถามท่ีส าคัญได้แก่ ที่ไหน ใคร เมื่อไร อะไร และท าไม 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน 

   การรวบรวมหลักฐานที่ได้จากหลักฐานชั้นต้น (Primary Sources) หลักฐานชั้นรอง 
(Secondary Source) เช่น สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น ห้องสมุด  หน่วยงานราชการ จดหมายเหตุ 
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สถานที่และบุคคล โดยค านึงถึงล าดับความเชื่อได้ (Reality) ของหลักฐาน        
เป็นเกณฑ์  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน  
   การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐานประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่า
ภายนอก (External Criticism) ได้แก่ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนภายในท้องถิ่น         
ที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ให้สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นว่า มีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด และการประเมินคุณค่าภายใน ( Internal Criticism) 
หมายถึง การที่นักเรียนท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากหลักฐานภายในท้องถิ่น เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะ
เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่น
ของนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ  
   การสังเคราะห์และตีความเป็นการท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่า
อย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอด
หรือมโนทัศน์ (Concept) เป็นเรื่องๆ ซึ่งจะกระท าได้โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา 
อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมการ
คิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการพูดในวงอภิปราย การเขียนสะท้อนความภาคภูมิใจ    
ในท้องถิ่น และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ  
   การเรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง นักเรียนน าเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ค้นพบจาก
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บางหัวเสือด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์    
มาร้อยเรียงเรื่องราวเพ่ือน าเสนอผ่านการน าเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานการศึกษา โดยต้อง      
มีความสมบูรณ์ และน่าสนใจ ซึ่งการน าเสนอผลงานของนักเรียนจะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
   ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยแบบวัด
การคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รูปแบบอัตนัย ทุกครั้งหลังจากจัดกิจกรรมในห้องเรียน    
เสร็จสิ้น  

3. ขั้นสุดท้ายหลังจากการทดลอง 
   3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองโดยทดสอบนักเรียนด้วย 1) แบบวัดการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รูปแบบอัตนัย 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ หลังเรียน เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
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   3.2 ตรวจแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนไปวิเคราะห์โดยใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อน
เรียน และหลังเรียน น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานและสรุปผล และใช้
คะแนนการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในการสรุปผลเชิงคุณภาพ  
  3.3 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/7 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          
บางหัวเสือ เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการสอบถามมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่อไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย  

(�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for 
dependent)  
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ได้ใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ได้ค านวณหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ดังนี้  
  ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00 หมายถึง   พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง   พึงพอใจระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถึง   พึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถึง   พึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถึง   พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสังเกตพฤติกรรม และการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ในประเด็นการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ จากแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพ่ือ 1) ศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน 
รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้วิจัยขอเสนอผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพ่ิมเติม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จ านวน 35 คน  ดังตารางที่ 7 และข้อมูลพัฒนาการดังแผนภูมิที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการศึกษา 
การคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

สัปดาห์ที่ 1 35 3 1.43 .50 
สัปดาห์ที่ 2 35 3 1.71 .52 

สัปดาห์ที่ 3 35 3 1.74 .51 

สัปดาห์ที่ 4 35 3 2.09 .51 
สัปดาห์ที่ 5 35 3 2.17 .45 

สัปดาห์ที่ 6 35 3 2.37 .49 
สัปดาห์ที่ 7 35 3 2.51 .51 

สัปดาห์ที่ 8 35 3 2.74 .44 

 
แผนภูมิที่ 7 พัฒนาการผลคะแนนการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
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จากตารางที่  7 และแผนภูมิที่ 7 สรุปได้ว่า คะแนนผลการศึกษาการคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 (�̅�= 1.43, S.D.= 

0.50) และในสัปดาห์ที่ 8 (�̅�= 2.74, S.D.= 0.44) 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

 ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบาง
หัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  
จ านวน 35 คน ดังตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการเรียนรู้ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
t 

 
p 

ก่อนเรียน 35 40 17.97 4.38 
-16.90 .00 

หลังเรียน 35 40 29.31 3.43 

 
 จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅�= 29.31, S.D.         

= 3.43) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (�̅�= 17.97, S.D.= 4.38) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า สมุทรปราการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ านวน 35 คน จากแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  
เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการจัดการ

เรียนรู้ และเรียงล าดับเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลสรุป
ของการวิเคราะห์มาเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

บางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ความคิดเห็น �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ล าดับที ่

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ช่วยฝึก
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามล าดบั
ขั้นตอน 

4.54 .41 มากที่สุด 5 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตรส์่งเสริม
ให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใช้หลักการและ
เหตุผลตามหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ที่ปรากฎ 

4.62 .50 มากที่สุด 4 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง 

4.75 .44 มากที่สุด 1 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการพิจารณาความนา่เชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

4.23 .82 มาก 6 

5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ  

4.69 .51 มากที่สุด 3 
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ความคิดเห็น �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ล าดับที ่

6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

4.74 .44 มากที่สุด 2 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.60 .20 มากที่สุด (2) 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
ครูกับนักเรียน 

4.69 .50 มากที่สุด 2 

8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดบรรยากาศการใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะ
ค้นหาค าตอบ  

4.47 .71 มาก 3 

9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวตัิศาสตร์ เปน็การ
สอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของท้องถิ่น ทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์ความเปน็มา และบริบทในปัจจุบนั 

4.80 .44 มากที่สุด 1 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.65 .30 มากที่สุด (1) 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  

10. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความคิดแสวงหาความรู้ในทางประวัติศาสตร์ 

4.62 .49 มากที่สุด 2 

11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนือ้หาประวัติศาสตร์ท้องถิน่สู่
เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย  

4.25 .82 มาก 3 

12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณคา่การ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

4.81 .41 มากที่สุด 1 

รวมด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 4.56 .25 มากที่สุด (3) 
รวมทั้งหมด 4.60 .20 มากที่สุด  
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.60 , S.D.= 

.20) เมื่อพิจารณารายด้าน มีดังนี้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (�̅�= 4.65, S.D.= .17) ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  (�̅�= 4.60, S.D.= .20) และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  (�̅�= 4.56, 
S.D.= .25) ตามล าดับ ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของท้องถิ่น ทั้ง

ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และบริบทในปัจจุบัน (�̅�= 4.80, S.D.= .44) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และครูกับ

นักเรียน (�̅�= 4.69, S.D.= .50) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้

นักเรียนเกิดบรรยากาศการใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบ (�̅�= 4.47, S.D.= .74)  
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง 

(�̅�= 4.75, S.D.= .44) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ

คิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (�̅�= 4.74, S.D.= .44)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นเพ่ือค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ (�̅�= 4.69, S.D.= .51)  การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใช้

หลักการและเหตุผลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฎ (�̅�= 4.62, S.D.= .50) การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ช่วยฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ตามล าดับขั้นตอน (�̅�= 4.54, S.D.= .41) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์     

(�̅�= 4.23, S.D.= .82)  
 ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

และเห็นคุณค่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (�̅�= 4.81, S.D.= .41) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดแสวงหาความรู้ในทางประวัติศาสตร์  (�̅�= 4.62, 
S.D.= .49) และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ

เชื่อมโยงเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย (�̅�= 4.25, S.D.= .82) 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน รายวิชา
เพ่ิมเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3 ) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายวิชาเพ่ิมเติม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Research Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบ
ก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 2) แบบวัดการคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ    
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
for dependent) ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้  
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                                               สรุปผลการวิจัย 

  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้  
 1. ผลการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น 

2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

 

                                              อภิปรายผลการวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ดังนี้  

1. ผลการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีกระบวนการศึกษาที่ท า
ให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้  ที่จะแสวงหาค าตอบจากการส ารวจ และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ           
ผ่านการศึกษานอกสถานที่ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่หาความรู้ และค้นพบสิ่งต่าง ๆ ค าตอบที่
ค้นพบจึงมีความหมาย นอกจากนี้แล้วการได้รับรู้ถึงความเป็นมาของท้องถิ่นบริเวณท่ีนักเรียนอยู่อาศัย 
ยังท าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ดังจะเห็นได้อย่างละเอียดในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือในสัปดาห์ที่ 1 เป็นการ
ปฐมนิเทศเพ่ืออธิบายชี้แจงขั้นตอนในการศึกษา โดยการอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ และในการศึกษานอก
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สถานที่ต้องเคารพต่อสถานที่ส าคัญ ในสัปดาห์ที่ 2 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ 1 การก าหนด
ปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยเป็นเรื่องราวในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ การก าหนดหัวข้อเรื่องที่   
แปลกใหม่ที่นักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน จะท าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมีความหมาย และยังส่งผล
ต่อการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เพราะนักเรียนได้ตระหนักถึงประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นว่ามีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายให้ได้ศึกษาค้นคว้า  จากนั้นในสัปดาห์ที่ 3 คือ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ในขั้นนี้แบ่งกระบวนการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็น
การเรียนในห้องเรียน กล่าวคือ การเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากท้องถิ่น 
การเรียนรู้ภายในคาบนักเรียนไม่สามารถออกมาศึกษานอกสถานที่ได้  ดังนั้นต้องมีการศึกษา        
นอกสถานที่ คือ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ครูจึงต้องนัดหมาย
นักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ในขั้นนี้จากการศึกษาข้อมูลทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
โดยเฉพาะการได้ลงพ้ืนที่ศึกษาเก็บข้อมูล ท าให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนตื่นตัว และ
กระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ผ่านการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่นของนักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561); ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) ; สิริวรรณ ศรีพหล 
(2559) ที่ได้กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์จากการลงพ้ืนที่จริงในชุมชนช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน และการได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวย่อมเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นให้กับนักเรียน  หลังจากด าเนินการรวบรวมหลักฐานแล้ว ในสัปดาห์ที่ 4 ครูด าเนินการ    
จัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้เกิด
การพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานต่าง ๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใน
ลักษณะที่ใกล้เคียง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยผลจากการประเมินคุณค่าหลักฐานพบว่า 
ข้อมูลที่นักเรียนได้รับจากท้องถิ่นมีลักษณะเป็นต านาน และค าบอกเล่าของผู้อาวุโส ผู้รู้ หรือปราชญ์
ในชุมชน ที่มีเนื้อหาเป็นลักษณะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ด้วยเหตุนี้ครูจึงได้แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณค่าจากหลักฐาน และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานที่ได้รับจากต านานและค าบอกเล่า   
ต่าง ๆ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในสัปดาห์ที่ 5 ได้จัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และ
ตีความ ในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องข้อเท็จจริงที่ได้รับจากหลักฐานต่าง ๆ ใน  
รูปแบบแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (Concept) โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียน
จะแสดงพฤติกรรมการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการพูดในวงอภิปราย การเขียน
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล 
(2553) ได้กล่าวว่า การศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ตีความย่อมสร้างองค์ความรู้แบบรวบยอดให้เกิดขึ้นได้ สร้างการตระหนักรับรู้ในความส าคัญ         



  126 

ของการศึกษาประวัติศาสตร์ และสอดคล้องกับ ชฎาภรณ วัฒนวิไล (2559); สุพัตรา ทาวงศ์ (2551); 
อัจฉริกา  ไพศาลศรีสมสุข (2560) ทีได้กล่าวว่าความภาคภูมิใจสามารถแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม
ต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเล่าความรู้สึก การเขียน การน าเสนอความคิดต่าง ๆ และจะ
ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้ศึกษา นั่นคือความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่นักเรียนได้อยู่อาศัย เมื่อ
ผ่านกระบวนการสังเคราะห์และตีความแล้ว ในสัปดาห์ที่ 6 และ 7 ครูจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 5    
การเรียบเรียงและน าเสนอ ครูใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการด าเนินการจัดกิจกรรม โดยในขั้นตอนนี้
นักเรียนน าเอาผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ มาร้อยเรียงเรื่องราวเพ่ือน าเสนอด้วย
รูปแบบวิธีต่าง ๆ อาทิ ความเป็นมาของชื่อบางหัวเสือ ปู่ เจ้าสมิงพรายมาจากไหน ปริศนาของ     
หลวงพ่อบัว หลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือมีที่มาอย่างไร และสภาพภูมิศาสตร์ของบางหัวเสือที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ซึ่งการน าเสนอผลงานของนักเรียนจะสะท้อนให้เห็น
พฤติกรรมการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  กล่าวคือ ในด้านภูมิศาสตร์นักเรียนเห็น
ความส าคัญของสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอดีตของคนในชุมชน ด้วยการ      
เล่าเรื่องที่สะท้อนถึงภาพในอดีตแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่มีพัฒนาการความเป็นมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผลการศึกษาในด้านสังคม
วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญา เห็นได้จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์บางหัวเสือเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา วิถีชีวิตและแนวความเชื่อของคนในยุค
สมัยนั้น และด้วยการสืบสานประเพณีต่าง ๆ จากผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสถานศึกษา ท าให้
ประเพณีทั้งหลายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้ ซึ่งประเพณีที่นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ประเพณี
ลอยกระทง เพราะประเพณีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ตลอดจนผลการศึกษา
ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชน ยังพบว่า ผู้อาวุโสในชุมชนเล่าสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องว่า 
บริเวณบางหัวเสือเคยเป็นที่ พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ท าให้นักเรียนเกิด           
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จากนั้นในสัปดาห์ที่ 8 
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนสะท้อนผลการศึกษา ด้วยการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น นักเรียนได้
เสนอแนะว่า ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร และน านักเรียนค้นคว้าแหล่งข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และยังพบว่าการศึกษาในส่วนเนื้อหาเฉพาะ
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก พร้อมทั้งสามารถต่อยอดท าเป็นเอกสาร
น าชมสถานที่ส าคัญแห่งนั้นแก่ชุมชนได้อีกด้วย 

จากผลจากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นบางหัวเสือ ในรายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใน
ท้องถิ่นทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจและสังคม การด ารงชีวิต ภู มิปัญญา
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และศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีของของ Maslow (1970) ที่ระบุว่า ความภาคภูมิใจเกิดจาก
อิสรภาพและความเชื่อมั่นในการเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่พบเจอ สิ่งดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาประวัติศาสตร์ของสิริวรรณ ศรีพหล (2559: 16) กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
เป็นวิธีการแสวงหาความรู้หรือกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสรุป
หลักการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการที่น าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้สอบสวนปัญหาทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ เฉลิม มลิลา นิติเขตต์
ปรีชา (2559: 143); พรภิรมณ์ เชียงกูล (2543: 12); ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ (2551: 31) ที่กล่าวว่า
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยการคัดเลือกข้อมูล และต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาเป็นอย่าง
มาก ด้วยเหตุนี้การสังเคราะห์และตีความ ท าให้ให้เกิดความเข้าใจในรูปของแนวคิดรวบยอด 
(Concept) เป็นเรื่องๆ ซึ่งจะกระท าได้โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบาย
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ และกระบวนการสุดท้ายนักเรียนจะน าเอาสิ่งที่ค้นพบ
น ามาเรียบเรียงและน าเสนอ คือการเผยแพร่ความจริงที่ค้นคว้าตีความไปสู่ผู้อื่นด้วยวิธีการต่าง ๆ 

นอกจากนี้แล้วผลจากการศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สอดคล้องกับผล
การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) ได้กล่าวว่า 
การศึกษาสภาพของท้องถิ่น ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น เรียนรู้สภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา และ
ศิลปะ ท าให้มีความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โดยจะต้องด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และก่อให้เกิดการ
คิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Francis (1995); ธิดา สาระยา 
(2539); สิริวรรณ ศรีพหล (2559) ที่กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดไตร่ตรอง เพื่อพิจารณาความเชื่อหรือประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและรอบคอบ 
ด้วยการทบทวนและย้อนคิดถึงการกระท าของตน โดยสามารถแสดงผ่านการพูดและการเขียนหรือ
การกระท า สิ่งดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะ         
จากกระบวนการทั้งหมดจะท าให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง  รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตใน
สังคม และสอดคล้องกับจิราพร ยมนา (2554); ชนภัทธ์ อินทวารี (2558); ปภาวดี จอมทรักษ์ 
(2559); ประสงค์  ปุกค า (2559); ลัดดา ชัยหาทัพ (2558); สุภาพร เกติยะ (2558) ที่ได้ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยการลงพ้ืนที่ใน
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ และท าให้
นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ กระบวนการศึกษาที่น านักเรียนศึกษานอกสถานที่จาก
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สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิพัชร จ าปา (2558) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มีชื่อว่า SSAS Model พบว่า 
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีส านึกรักษ์ท้องถิ่นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
และจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ต้องใช้วิธีการคิดสะท้อน สอดคล้องกับการศึกษา
ด้านการคิดสะท้อนของ ชฎาภรณ วัฒนวิไล (2559); ดนุชา สลีวงศ์ (2558); สุมาลี พรหมชาติ 
(2560); อัจฉริกา  ไพศาลศรีสมสุข (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการคิดสะท้อน กล่าวว่า กระบวนการ
การแสดงออกท่ีเกิดจากการคิด การแสดงความคิดเห็น และการเขียนบันทึก ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
คิดสะท้อน และเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรียน แม้ผลการศึกษาดังกล่าวจะไม่ใช่การศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์โดยตรง เพราะการศึกษาเรื่อง การคิดสะท้อน ยังไม่มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ประวัติศาสตร์ แต่ผลการศึกษาดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า การคิด การแสดงความคิดเห็น และ
โดยเฉพาะการเขียนบันทึก เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการคิดสะท้อนแก่นักเรียน เพราะท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือท า และปฏิบัติด้วยตนเอง จากปัจจัยทั้งหมดร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จึงส่งผลให้เกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีความภาคภูมิใจแล้ว ก็จะมีแนวโน้มสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์ 
และร่วมพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืนสืบไป  

2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
เป็นส่วนส าคัญในการเรียนรู้ กระตุ้นการใฝ่เรียนใฝ่รู้  ท าให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาที่เรียน ส่งผล  
ท าให้การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขั้นตอนวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เน้นในการแสวงหาค าตอบของค าถามที่ต้องการศึกษา สิ่งดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนได้รับองค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 17-18) 
ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ช่วยให้มนุษย์เกิดส านึกใน
การศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน สร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึก
นิยมในชาติ และองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท าให้ทราบถึง ปัญหา สาเหตุของปัญหา และ
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ผลกระทบจากปัญหา ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงท าให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์   
และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาแขนงอ่ืน ๆ 
คุณสมบัตินี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าและมี
พัฒนาการสูง สอดคล้องกับ ณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 21) ที่ ได้กล่าวว่า วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ คือ ขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์ ใช้เพ่ือศึกษา
ค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบกับ
หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย วีดิทัศน์ หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจ าลองอดีต
หรือรื้อฟ้ืนอดีตขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และน่าเชื่อถือ อีกทั้ง ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ (2551: 
18) ยังกล่าวสอดคล้องกันว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์นั้น มีจุดมุ่งหมายคือ การบรรลุถึงข้อเท็จจริง
หรือความเป็นจริงในอดีต การศึกษาประวัติศาสตร์จึงต้องใช้วิธีการเฉพาะของตนเรียกว่าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเน้นความส าคัญในการตรวจสอบข้อมูลและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์     
อันน าไปสู่การค้นพบความเป็นจริงของเรื่องราวในอดีต  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา เป็นขั้นตอนที่ท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบที่ชัดเจน สามารถ
น าไปสู่กระบวนการในการศึกษารวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ      
กรมวิชาการ (2546: 57) ที่กล่าวว่าการรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน เป็นขั้นตอนที่ต้องท าตั้งแต่
เริ่มแรก และตลอดเวลาระหว่างการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้จะต้องคอยติดตามหลักฐานที่อาจจะมีการ
ค้นพบใหม่ๆ หรือมีการตีความใหม่ๆ เสมอ และสิริวรรณ ศรีพหล (2553: 142-145) ที่กล่าวว่า     
การก าหนดปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ แต่ก่อนที่ผู้เรียน      
จะก าหนดปัญหาได้นั้น ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ
เหตุการณ์ในอดีต หรือการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร์ เพ่ือให้เกิดข้อคิดว่า มีจุดใดหรือประเด็น
ที่สามารถน ามาก าหนดเป็นปัญหาเพ่ือการศึกษาและค้นหาค าตอบได้  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวม
หลักฐาน ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาค าตอบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ หลักฐาน
ชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านผลการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนี้ฝึกให้
นักเรียนเป็นคนรอบคอบในการหาหลักฐานต่าง ๆ ที่มีในชุมชนท้องถิ่น อาทิ สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้อาวุโสหรือปราชญ์ในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการศึกษาและค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 30) ได้กล่าวว่า
การศึกษานอกสถานที่ เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริง เป็นวิธีการสอนที่มุ่ง
ส่งเสริมหรือขยายความในหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่ได้เรียนในชั้นเรียน การศึกษานอกสถานที่  
จะเป็นการไปดูหรือศึกษาในสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับรู้และคุ้นเคยกับสภาพที่แท้จริง    
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ของสิ่งนั้น ๆ อีกทั้งท าให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวาและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลภายนอก
โรงเรียน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ไปในตัวด้วย และสิริวรรณ ศรีพหล (2553: 142-145)   
ได้อธิบายว่า ในขั้นนี้ผู้สอนจะต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีค้นคว้าและบอกแหล่งที่ผู้เรียนจะสามารถ
แสวงหาและรวบรวมหลักฐานได้ ซึ่งหลักฐานหรือข้อมูลบางอย่าง ครูผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนเพื่อ
ประกอบการเรียนและค้นคว้า เมื่อผู้เรียนได้หลักฐานแล้ว ผู้เรียนจะต้องรวบรวมและคัดแยกว่า
หลักฐานหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา และล าดับความส าคัญของหลักฐาน หรือข้อมูล
เหล่านั้น นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561: 294) ที่ได้กล่าวว่าการศึกษา
นอกสถานที่ยังเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสของจริง   
ที่ผู้สอนไม่สามารถน ามาไว้ในชั้นเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีนอกเหนือไปจากบทเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการคัดกรอง
ค าตอบหรือองค์ความรู้ที่ ได้รวบรวมมา จากขั้นตอนนี้จะท าให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื้อหา           
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา อันเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ให้เกิดองค์ความรู้อย่างชัดแจ้ง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์ พ่วงพิศและคณะ (2559: 24) ที่กล่าวถึงการประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน หรือการวิพากษ์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานว่า เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ 
ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานนั้น ๆ  และสอดคล้องกับ        
สัญชัย สุวังบุตรและคณะ (2559: 30) กล่าวถึงข้ันตอนนี้ว่า ผู้ศึกษาต้องพยายามเข้าใจความหมายตาม
รูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นอย่างแท้จริงก่อน แล้วจึงพิจารณาความหมายเจตนารมณ์ของผู้สร้าง และ
ข้อสนเทศที่หลักฐานนั้นบอก เช่น อะไร เกิดขึ้นอย่างไร ท าไมจึงเกิดสิ่งนั้น เป็นต้น อันจะเป็นค าตอบ
ที่น าไปสู่องค์ความรู้ที่ผู้ศึกษาจะได้รับ ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ ในขั้นตอนนี้ท าให้
นักเรียนได้เกิดแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ท าให้องค์ความรู้   
ที่ได้รับเป็นระบบ ท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือมีประเด็นการน าเสนอที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ (2551: 31) กล่าวว่าการตีความหลักฐาน คือ การท าความ
เข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่าอย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา และการศึกษาของ 
เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 143) ที่อธิบายว่า การตีความหลักฐานเป็นการสังเคราะห์ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและ
น าเสนอ ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปองค์ความรู้เพ่ือการน าเสนอ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นักเรียนจะต้องประมวลเนื้อหาโดยภาพรวมทั้งระบบ น าไปสู่การจัดระบบ
องค์ความรู้ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับงานเขียนของ ณรงค์ พ่วงพิศและ
คณะ (2559: 21-25) ที่กล่าวว่า การเรียบเรียงหรือการน าเสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญมาก ต้องน าเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัย รวมไป
ถึงความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการจ าลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมา
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ใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลาง สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 142-145) ที่กล่าวว่า ขั้น
น าเสนอผลการศึกษาที่ผ่านการค้นคว้าและสังเคราะห์มาแล้ว มาเรียบเรียงเป็นความรู้และแนวคิด
ส าคัญ ผู้เรียนสามารถเสนอเนื้อหาได้หลายรูปแบบ เช่น รายงาน บทความ การบรรยาย อภิปราย 
สัมมนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยต้องน าเสนอให้น่าสนใจ มีความสมบูรณ์ และ
น่าเชื่อถือ  ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐกรณ์ ด าชะอม (2553); 
ธนวรรณ อิสโร (2554); ธัฒนคร พวงค า (2556); น าโชค อุ่นเวียง (2558); ลัดดา ชัยหาทัพ (2558); 
วิจิตรา นพรัตน์ (2559); ศุภณัฐ พานา (2554); สุภาพร เกติยะ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิธีการอ่ืน ๆ ที่
ส่งผลให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบ 
4MAT, 5E, 7E ซึ่งมีวิธีการที่สอดคล้องกับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น เพราะกระบวนการดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทั้งทักษะกระบวนการ 
และองค์ความรู้อย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ทุกงานวิจัยจึงมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับแรก คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการในการแสวงหา
ความรู้ และค าตอบจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต้องมีการออกพ้ืนที่เพ่ือไปศึกษานอกสถานที่
ในแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชุม และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ การได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน    
เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิดขึ้นกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักเรียนมีความ
สนใจใคร่รู้ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งหลักฐานชั้นต้น 
ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เอกสารเก่าแก่ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อวัดบางศีศะเสือ   
เป็นวัดบางหัวเสือใน รศ.124 และหลักฐานชั้นรอง ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้อาวุโส ผู้รู้ และปราชญ์ใน
ชุมชน ด้วยการลงพ้ืนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน ท าให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้      
นอกห้องเรียน นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง และการได้รับรู้ถึงความเป็นมาของของสถานที่
ส าคัญในชุมชน  จึงสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียน โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าสถานที่ดังกล่าวมีความเป็นมา
ที่ยาวนาน สืบเนื่องต่อมานับหลายร้อยปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 
(2561: 294) ได้กล่าวว่าการศึกษานอกสถานที่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับ
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ประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสของจริงที่ผู้สอนไม่สามารถน ามาไว้ในชั้นเรียนได้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากบทเรียน เป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนหลาย ๆ ด้าน เช่น 
การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตของสังคม สภาพแวดล้อมในชุมชน และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 208) ได้อธิบายว่า การให้นักเรียนฝึกการส ารวจค้นหา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตน นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มักจะสนใจหรือต้องการจะสัมผัสกับหลักฐาน
ที่เป็นจริงและปรากฏในท้องถิ่น จึงจะเชื่อถือเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร์ที่ครูสอนไปแล้วมากขึ้น 
การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยตรง ท าให้มีความม่ันใจว่า 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ก าลังศึกษาอยู่นั้น มิใช่เรื่องราวที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้วยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556) ที่กล่าวถึงการศึกษา
เพ่ือความภาคภูมิใจในท้องถิ่นว่า การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ชีวิตจริงของตนเองในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง ผลการศึกษาของธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561); ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2556); สิริวรรณ ศรีพหล (2553) เป็นสิ่งยืนยันว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ นอกเหนือไปจากการศึกษา
ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ส่วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีวิธีการที่หลากหลาย และมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การแสวงหาค าตอบของปัญหาที่นักเรียนสงสัยใคร่รู้ ย่อมเป็นการเรียนรู้ 
ที่ท้าทาย ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง การศึกษาประวัติศาสตร์ มิใช่เพียงการ
ค้นคว้าเนื้อหาจากต ารา หรือแบบเรียนเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง การท าให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักฐาน ย่อมเป็นการ
สร้างการเรียนรู้ให้มีความหมายและใกล้ตัวกับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของ       
วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 8-15) ได้กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น
ท าเป็น การสอนประวัติศาสตร์ไทยต้องเน้นให้นักเรียนเข้าใจชุมชน สังคม และประเทศของเขา    
ความเข้าใจมาจากการศึกษาและวิพากษ์ข้อมูล ซึ่งสามารถท าได้หลายระดับ เช่น การอภิปราย      
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาความเป็นปัญญาชนตั้งแต่ยังเยาว์ เช่น การพูดหน้าชั้นเรียน 
การเขียนเรียงความ และการถกเถียงประเด็นเฉพาะ การสอนวิชาประวัติศาสตร์สามารถมีชีวิตชีวา
ขึ้นมาจากการที่ครูใช้สื่อการสอนต่าง ๆ เช่น แผนที่ วีดีทัศน์ และการศึกษานอกสถานที่   อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2559: 13) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หมายถึง 
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การสอนมุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
อดีต เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลว่าหลักฐานหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด และที่ส าคัญการเรียน
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติหรือท้องถิ่นที่ตนอาศัย
อยู่ ความรักและความภูมิใจนี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชาติหรือ
ท้องถิ่นของตนเช่นบรรพบุรุษในประวัติศาสตร์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมา  

ทั้งนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ จากประเด็นการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย อาจเป็นสิ่งไกลตัวส าหรับนักเรียน แม้ว่าจะมี
เรื่องราวการเสด็จเพ่ือมาพักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บางหัวเสือ เพ่ือจัดการเรื่อง
เสบียงอาหาร แต่นั่นก็เป็นเพียงเนื้อหาส่วนน้อยของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหมด แต่ในประเด็นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดแสวงหาความรู้ในทาง
ประวัติศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนั้น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการใช้กระบวนการขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง นอกเหนือจากนี้
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จากผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2537: 2) ที่ได้กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าความรู้เหล่านั้น ไปก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนิน
นโยบายให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในศาสตร์
แขนงอ่ืน ๆ คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคม          
ที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง อีกทั้งสอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2556) กล่าวถึง การเรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม         
การด ารงชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะ ท าให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจ     
ในท้องถิ่น สอดคล้องกับ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561); สิริวรรณ ศรีพหล (2553) ที่กล่าวว่า 
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ก าลังศึกษาอยู่นั้น มิใช่เรื่องราวที่ เลื่อนลอย  แต่มุ่ งให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากบทเรียน  

เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้ 
ที่น่าสนใจส าหรับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้จากบรรยากาศในการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม         
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ในการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้น    
ที่จะศึกษาหลักฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะการน านักเรียนออกศึกษานอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในชุมชุน ท าให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจ เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ ผู้วิจัยสามารถสัมผัสได้
ถึงสีหน้าของนักเรียนที่แจ่มใส และรอยยิ้มของนักเรียน ตลอดจนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของท้องถิ่น เช่น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวเก่าแก่ที่เป็นต านาน 
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและประทับใจในท้องถิ่นของตนที่มีความเป็นมายาวนานคู่กับ
ประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดในทุก ๆ ด้าน  
 

                                                  ข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  

  1. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ผู้วิจัยจัด
ตามขั้นตอนส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ แต่จากกระบวนการที่มีจ านวนมาก ท า
ให้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างมาก จึงต้องมีการนัดนักเรียนเพ่ือเรียนเพิ่มเติม มากกว่าจ านวน
เวลาเรียนในห้องเรียนปกติ ด้วยเหตุนี้ครูจะต้องบริหารจัดการเวลาเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีเวลาเพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้  
  2. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ต้องมีการศึกษานอกสถานที่ คือ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และ
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ไม่สามารถกระท าได้ในเวลาเรียนใน
ห้องเรียน ด้วยเหตุนี้การศึกษาดังกล่าว ครูต้องนัดหมายนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อลงพ้ืนที่
ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับครู คือการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
เริ่มต้นตั้งแต่การท าเรื่องขออนุญาตเพ่ือน านักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการดูแลเรื่องการ
เดินทางของนักเรียน  
  3. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ต้องใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรองในการศึกษา ด้วยเหตุ
นี้ครูต้องชี้แจงเก่ียวกับลักษณะของหลักฐานแต่ละประเภท และข้อจ ากัดในการศึกษา  
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  4. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ บางขั้นตอน
มีความซับซ้อน เช่น การสังเคราะห์และการตีความ ในขั้นตอนนี้ครูต้องใช้เวลาในการชี้แจง และท า
ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพ่ือท าให้เข้าใจวิธีการในการสังเคราะห์และตีความอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งต้องมีการวางแผนบริหารจัดการเวลาเป็นอย่างดี และครูต้องเข้าใจในขั้นตอนวิธีการนี้อย่าง
ถ่องแท้  
  5. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  ใน
กระบวนการน านักเรียนออกศึกษานอกสถานที่ บริเวณสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หลาย
แห่งมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชน ดังนั้นครูจึง
ต้องชี้แจงให้กับนักเรียนในเรื่องความเคารพต่อสถานที่ส าคัญ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไป  

  1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  เพ่ือ
เชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ว่ ามีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือขยายขอบข่ายของเนื้อหาให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ไทย  
  2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ภายในท้องถิ่น เช่น 
การศึกษาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น 
   3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีรูปแบบ วิธีสอนและเทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา
ในลักษณะอ่ืนหรือไม่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดสะท้อน หรือคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น   
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ภาคผนวก 
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       ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1) 2) และ 3)  
  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ   ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์  

 ภาควิชาวิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 ภาควิชาภาควิชาการวัดผล และวิจัยการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.ทัศนีย์  ทองไชย    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  
 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต าแหน่ง ครู คศ.4  
 วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
 ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร   
 จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  139 

 
 

                                ภาคผนวก ข  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 
แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

 
แบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพิ่มเติม  
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
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แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยบูรณาการเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้  

ในการขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561     

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  จ านวน  16 คาบ  
โดย  นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง   ต าแหน่ง ครู 

 
 

1. ผลการเรียนรู้ 
 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว 
 1. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่นและน ามาเป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
 2. นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์บางหัวเสือ  
 3. นักเรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการและความส าคัญของสถานที่ส าคัญใน
ท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน 
 4.นักเรียนสามารถสังเคราะห์พัฒนาการและความส าคัญของสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนบางหัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน 
 5. นักเรียนสามารถบอกสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการได้  
 6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและ
เศรษฐกิจของประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 7. นักเรียนสามารถประเมินค่าสังคมวัฒนธรรม ประเพณีบางหัวเสือที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาว
บางหัวเสือมาจนถึงปัจจุบัน 
 
2. สาระส าคัญ  

“บางหัวเสือ” ปัจจุบันเป็นชื่อของต าบลอยู่ในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี
สภาพความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะอุตสาหกรรมเข้ามายังชุมชน สร้างรายได้แก่ประชากร ด้วย
ความเป็นมาอันยาวนานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท าให้มีสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ   
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ทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท าให้เกิดการสร้างสมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม ประกอบด้วยประเพณีในชุมชน และงานวันส าคัญต่าง ๆ การสร้างสรรค์เหล่านี้เกิด
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะบุคคลส าคัญในชุมชนทั้งผู้น า และปราชญ์ชุมชน        
รุ่นต่อรุ่นที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตลอดมา  

 
3. สาระการเรียนรู้  

1. ชีวประวัติของบุคคลส าคัญในท้องถิ่น  
บุคคลส าคัญในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นบางหัวเสือ เช่น พระครูวิบูล

สีลวัฒน์  ก านันเครือวัลย์ มีวัฒนะ เป็นต้น 
 2. สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์บางหัวเสือ 
  2.1 วัดบางหัวเสือ 

2.2 ศาลปู่เจ้าสมิงพราย 
2.3 ท่าเรือวัดบางหัวเสือ 
2.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  
2.5 ชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 3. สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและอิทธิพลของวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประชากรชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  3.1 สภาพสังคมบางหัวเสือในอดีต 

3.2 ประเพณี และวัฒนธรรมส าคัญของวิถีชาวชุมชนบางหัวเสือในอดีต 
3.3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชุมชนบางหัวเสือตั้งแต่อดีต ถึง

ปัจจุบัน 
3.4 วิถีชีวิตในชุมชนกับเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบางหัวเสือ 

 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ปฐมนิเทศ (2 คาบ)  

ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รายละเอียด
เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือและข้อตกลงเบื้องต้นรายวิชา 
 ทดสอบก่อนเรียน (1 คาบ) 
 ทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
 
 



  142 

 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา (2 คาบ) 
(คาบที่ 1)   
1. ครูให้นักเรียนทั้งห้องดูวิดีทัศน์ตัวอย่างละคร เรื่อง บุพเพสันนิวาส แล้วเชื่อมโยงเรื่องราว

ละครประวัติศาสตร์กับวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยค าถาม ดังต่อไปนี้  
        1) “นักเรียนคิดว่า ก่อนที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบทละครจะถ่ายทอดเรื่องราวมาสู่
นักเรียนได้ เขาต้องค้นคว้าก่อนหรือไม่” “เพราะอะไรนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น”  
        2) “แล้วการท างานของนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ นักเรียนคิดว่า 
เขาต้องมีข้ันตอนอะไรในการศึกษาหรือไม่ อย่างไร”  
       3) “นักเรียนรู้จักวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร” (ให้นักเรียนลองตอบว่า
วิธีการทางประวัติศาสตร์ คืออะไร โดยให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษ)  

2. ครูอธิบายขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนฟังทั้ง 5 ขั้นตอนโดยสังเขป  
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน (โดยคละเพศชายและเพศหญิง) โดย

ด าเนินการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้าฯ และเลขานุการกลุ่ม  
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ครูก าหนดให้  
5. นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามในแบบฝึกหัดที่ครูก าหนดให้  
6. ครูสุ่มให้นักเรียนจ านวน 2-3 กลุ่ม เพ่ืออกมาน าเสนอ “วิธีการทางประวัติศาสตร์” กลุ่ม

ละ ไม่เกิน 5 นาที  
7. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ลงใน Mind Mapping  
 
(คาบที่ 2)  
8. ครูเริ่มต้นด้วยค าถามว่า “นักเรียนคิดว่า การที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์สัก 1 เรื่อง ต้อง

เริ่มต้นจากอะไร”  
9. ครูสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์แบบใด 

ที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์” โดยให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปราย ภายใน
ระยะเวลา 5 นาท ี

10. ครูอธิบายขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา ให้นักเรียนฟัง
โดยสังเขป  

11. ครูให้นักเรียนต่ละกลุ่ม (จากคาบที่ 1) ลองร่วมกันตั้งหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นบางหัวเสือ ภายในกรอบเรื่อง ดังนี้ 1) บุคคลส าคัญ 2) สถานที่ส าคัญ 3) สังคมวัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตในชุมชนบางหัวเสือ 
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12. ในขณะที่นักเรียนก าลังร่วมกันก าหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ครูเดินให้

ค าปรึกษาแก่นักเรียน  

13. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 

14. ครูให้เพ่ือนในห้องร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของแต่ละหัวข้อ 

15. นักเรียนเขียนบันทึกความคิดสะท้อนต่อขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนที่ 
1 การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องท่ีต้องการศึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน (2 คาบ) 
(คาบที่ 1) 
1. ครูเปิดวิดีทัศน์ “แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ให้กับนักเรียนได้รับชม 
2. ครูเริ่มต้นด้วยค าถาม 

 “นักเรียนคิดว่า หากเราต้องการจะศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เราจะสามารถไป
ศึกษารวบรวมข้อมูลได้จากที่ใดบ้าง”  

(เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบค าถาม และอภิปรายร่วมกัน)  
“นักเรียนคิดว่า เราจะสามารถข้าถึงแหล่งในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ได้อย่างไร” 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ก าหนดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

และหลักฐานส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในการศึกษาของกลุ่มตนเอง 
4. นักเรียนออกมาน าเสนอสิ่งที่กลุ่มตนเองได้ระดมความคิด เพ่ือแบ่งปันความรู้แก่กลุ่มอื่น ๆ  
5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ

หลักฐานส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
(คาบที่ 2) 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันในการเขียนแนวทางในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามหัวข้อเรื่องของกลุ่มตนเอง  
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนลงพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

(หลังเลิกเรียนเวลา 15.00 – 18.00 น. หรือวันเสาร์ และวันอาทิตย์)  
8. หลังจากนักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครูให้นักเรียนเขียน

สะท้อนคิดในขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน   
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน (2 คาบ) 
(คาบที่ 1)  
1. ครูตั้งค าถามก่อนเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าหลักฐาน และข้อมูลที่นักเรียนได้รับจาก

การศึกษาทุกอย่าง สามารถน ามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมดหรือไม่เพราะเหตุใดจึงคิด
เช่นนั้น”  

(ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบ และอภิปรายภายในห้อง)  
2. ครูเปิดวิดีทัศน์ “การวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ให้นักเรียนรับชม พร้อม

กับตอบค าถามดังต่อไปนี้  
1) เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
2) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐานคืออะไร  

3. ครูอธิบายสรุปขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
โดยสรุปให้นักเรียนว่าประกอบไปด้วยการประเมินคุณค่าภายนอก (External Criticism) ได้แก่ การ
พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน การค้นคว้าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิ
หลังของผู้เขียนว่า มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และการประเมินคุณค่าภายใน (Internal Criticism) 
หมายถึง การที่ผู้วิเคราะห์ศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความ
เป็นจริงมากที่สุด  

(คาบที่ 2) 
4. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินคุณค่าของหลักฐาน โดยพิจารณา

เป็นรายการไป ซึ่งในข้ันตอนนี้ ครูต้องคอยเดินให้ค าปรึกษา 
5. นักเรียนออกมาน าเสนอว่า หลักฐานใดบ้างที่ผ่านการประเมินคุณค่า และสามารถน าไปใช้

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไปได้ พร้อมทั้งให้เหตุผลกับเพ่ือนในห้องเรียน  
6. ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการคิดสะท้อนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และประเมินคุณค่า

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ (2 คาบ) 
(คาบที่ 1)  
1. ครูเริ่มต้นด้วยค าถามว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์สองคน 

ศึกษาจากหลักฐานชิ้นเดียวกัน แต่ท าไมได้ข้อสรุปไม่เหมือนกัน”  
(ครูให้นักเรียนตอบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีคนตอบว่า “เพราะการตีความที่แตกต่างกันไป”) 
2. ครูเปิดวิดีทัศน์ “การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์” ให้กับนักเรียน แล้วตั้งค าถามกับ

นักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าขั้นตอนการตีความมีความส าคัญอย่างไร ถ้าท าได้ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาอย่างไร”  
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(ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและอภิปราย) 
3. ครูอธิบายโดยสังเขปว่า การสังเคราะห์ และตีความนักเรียนจะต้องพิจารณาประเด็น

ดังต่อไปนี้ 
1) การสังเคราะห์และตีความเป็นการท าความเข้าใจว่า หลักฐานนั้น มีความหมายว่า

อย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา  
2) ข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้าง  
3) ข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด  
4) มีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไร  
5) มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่  
6) ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่  
7) จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่ เช่น ความเป็นมาของเหตุการณ์ 

สาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบยอดหรือ
มโนทัศน์ (Concept) โดยการน าหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ 
และแสดงความคิดเห็นประกอบ    
4. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเพ่ือตอบค าถามในประเด็นค าถามในข้อ 3. โดยครูจะต้องเดิน

เพ่ือให้ค าปรึกษา 
(คาบที่ 2)  
5. ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอในประเด็นสังเคราะห์และตีความหลักฐาน ตามเรื่องที่กลุ่ม

นักเรียนศึกษาและเปิดโอกาสให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย 
6. ครูให้ค าแนะน านักเรียน หลังจากท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานเสร็จสิ้น 
7. นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการสัง เคราะห์ มาสร้างเป็น Mind 

Mapping  
8. ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกการคิดสะท้อนในขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์และตีความ    
ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงและน าเสนอ (2 คาบ) 
(คาบที่ 1)  
1. ครูเปิดวิดีทัศน์ “สารคดีประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” แบบสรุป ให้นักเรียนได้รับชม พร้อมกับ

ตั้งค าถามให้นักเรียนดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว่าผู้จัดท าได้น าเสนอประวัติศาสตร์ ในแง่มุมหรือด้านใดบ้าง 
2) นักเรียนคิดว่าสิ่งที่น าเสนอจากวิดีทัศน์ ครอบคลุมหัวข้อเรื่องในการศึกษาของเขา

หรือไม ่
3) นักเรียนคิดว่า ควรน าเสนอข้อมูลสรุปในด้านใดบ้าง  
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2. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนก าหนดโครงเรื่องในการน าเสนอการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกลุ่มของตนเอง ซึ่งครูต้องเดินเพื่อให้ค าปรึกษา 

3. นักเรียนออกมาน าเสนอ โครงเรื่องที่ต้องการน าเสนอ หน้าชั้นเรียน เพ่ือให้เพ่ือนทั้งห้อง
ร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็น  

4. ครูให้ค าแนะน านักเรียนในการเขียนโครงเรื่องการน าเสนอ หลังจากนักเรียนน าเสนอเสร็จ
สิ้นเป็นรายกลุ่ม 

(คาบที่ 2)  
5. ครูเอาตัวอย่างรายงานการศึกษาประวัติศาสตร์ถิ่น ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มดูเป็นตัวอย่าง  
6. นักเรียนบอกข้อดี และข้อควรปรับปรุงของรายงานที่ครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง  
7. ครูเริ่มให้นักเรียนได้เขียนรายงานน าเสนอ โดยให้ส่งตัวอย่างเพียงกลุ่มละ 1 ประเด็นก่อน 

เพ่ือให้ครูพิจารณา ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไข  
8. นักเรียนเริ่มเขียนรายงานเพื่อน าเสนอข้อค้นพบในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ  
9. ครูเดินให้ค าปรึกษาในการเขียนรายงานของนักเรียน  
10. เนื่องจากระยะเวลาเรียนในคาบมีจ ากัด ครูสามารถให้นักเรียนกลุ่มที่ท าไม่เสร็จ สามารถ

น าไปท าเป็นการบ้านได้  
11. เนื่องจากขั้นตอนที่ 5 ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างมาก จึงขยายเวลาในการน าเสนอ

ผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบางหัวเสือไปสัปดาห์ถัดไปจ านวน 2 คาบ 
12. นักเรียนน าเสนอผลการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ หน้าชั้นเรียน โดย

นักเรียนแต่ละคนจะต้องจดบันทึกโดยสรุป ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1) หัวข้อที่ท าคืออะไร 
2) หลักฐานที่ใช้ในการศึกษามีอะไรบ้าง 
3) ผลการศึกษา 
4) ข้อเสนอแนะในการศึกษา  

13. ครูให้ค าแนะน าในการน าเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ หลังจากน าเสนอเสร็จสิ้น
เป็นรายกลุ่ม 

ทดสอบหลังเรียน (1 คาบ) 
ทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ 
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5. สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1 สื่อการเรียนรู้ 
        1)  เอกสารความรู้ ประวัติศาสตร์บางหัวเสือ 
         2)  ภาพบุคคลส าคัญของชุมชนบางหัวเสือ 
         3)  ภาพสถานที่ส าคัญของชุมชนบางหัวเสือ 
 5.2 หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 

1)  หนังสือ “บางหัวเสือถ่ินที่อยู่คู่ปากน้ า” โดย นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง โครงการ
ศึกษาท้องถิ่นบางหัวเสือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
2) หนังสือ “วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรปราการ”  

       5.3 แหล่งการเรียนรู้ 

1)  ห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดบางหัวเสือ 
3) วัดบางหัวเสือ  
 

6. การวัดและประเมินผล 
 

 กรอบการวัดและประเมินผลตามขอบเขตการเรียนรู้ 

สิ่งท่ีต้องการวัดผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

นักเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบาย 
และวิเคราะห์ชีวประวัติ
ของบุคคลส าคัญใน
ท้องถิ่นและน ามาเป็น
แบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิต 
 

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

2. นักเรียนสามารถบอก
ที่มาของสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์บางหัวเสือ  

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 
 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
สามารถเชื่อโยงค าตอบได้
อย่างสมเหตุสมผล 
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สิ่งท่ีต้องการวัดผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

3. นักเรียนสามารถอธิบาย 
และวิเคราะห์ถึง
พัฒนาการและ
ความส าคัญของสถานที่
ส าคัญในท้องถิ่นมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การอภิปรายคู่ 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

4. นักเรียนสามารถ
สังเคราะห์พัฒนาการและ
ความส าคัญของสถานที่
ส าคัญในท้องถิ่นที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนบางหัว
เสือมาจนถึงปัจจุบัน 

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การอภิปราย โดย
ใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

5. นักเรียนสามารถบอก
สภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประชากร
ชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการได้  

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การอภิปราย 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

6. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
สภาพทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
เศรษฐกิจของประชากร
ชุมชนบางหัวเสือ อ าเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

- การตอบค าถาม 
- การท าใบงาน 
- การอภิปราย โดย
ใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 

- ค าถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมินผล 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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สิ่งท่ีต้องการวัดผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด 

7. นักเรียนสามารถ
ประเมินค่าสังคม
วัฒนธรรม ประเพณีบาง
หัวเสือที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ชาวบางหัวเสือมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

- เทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
- การอภิปรายกลุ่ม/
คู ่
- ก ารท า แ ผ่ น พั บ 
เพ่ือสรุปองค์ความรู้ 

- แบบการวัด 
- แบบประเมินผล 
- แผ่นพับ 

ผ่านเกณฑ์ได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรืออยู่
ในระดับ “ดี” ขึ้นไป  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน  

กลุ่มวิชา………………………………………………………………………………………………….. 
 ภาคเรียนที่.......                           ปีการศึกษา........................... 

กลุ่ม......................................... 
ชื่อ.........................................สกุล...........................................................ชั้น........................เลขที่................ 
ชื่อ........................................สกุล...........................................................ชั้น........................เลขที่................ 
ชื่อ........................................สกุล...........................................................ชั้น........................เลขที่................ 
ชื่อ.......................................สกุล...........................................................ชั้น........................เลขที่................ 
ค าชี้แจง : จงท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับคะแนนที่เป็นความจริง 
ล าดับ 

ประเด็นการประเมิน 
น้ าหนัก ระดับคะแนน รวม

คะแนน 4 3 2 1 
1 ความกระตือรือร้น 2      
2 ความสนใจ และความตั้งใจ 2      
3 การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ  2      
4 ความกล้าแสดงออก  3      
5 การท างานร่วมกับผู้อื่นได้  3      
6 ความมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน 

และครูผู้สอน 
3      

รวม       
รวมคะแนน    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ................................... 

ระดับคุณภาพ 
50-60 คะแนน ระดับดีมาก   40-49     คะแนน ระดับดี 
30-39 คะแนน ระดับพอใช้   ต่ ากว่า 30 คะแนน ระดับควรปรับปรุง 
ได้ผลคะแนน.....................................คะแนน 
คิดเป็นระดับคุณภาพของผลคะแนน อยู่ในระดับ 
 ระดับดีมาก    ระดับดี  ระดับพอใช้       ระดับควรปรับปรุง  

     ลงชื่อ........................................... 
                (นายชนินทร์   แก้วบุญเรือง) 
                                                                                            ครูผู้สอน 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics Score) 
ล าดับ ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความ

กระตือรือร้น 
-มีความกระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรมทุกครั้ง  
-มีความอยากที่จะท า
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครู
จัดเตรียมให้ทุกครั้ง 
-พยายามชักจูงเพ่ือนให้
กระตือรือร้นเช่นเดยีวกับ
ตนเอง 
-เตรียมวัสดุอุปกรณม์า
ทุกครั้งท่ีอาจารย์นัด
หมายให้เตรียมมา 

-มีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม
บ่อยครั้ง  
-มีความอยากที่จะท า
กิจกรรมทุกกิจกรรม
ที่ครูจัดเตรียมให้
บ่อยครั้ง 
-พยายามชักจูงเพ่ือน
ให้กระตือรือร้น
เช่นเดียวกับตนเอง
ในบางครั้ง 
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์
มาเกือบทุกครั้ง 

-มีความ
กระตือรือร้นในการ
ท ากิจกรรมเป็น
บางครั้ง  
-มีความอยากที่จะ
ท ากิจกรรมเป็น
บางครั้ง 
-ไม่ยายามพยายาม
ชักจูงเพื่อนให้
กระตือรือร้น
เช่นเดียวกับตนเอง 
-เตรียมวัสดุอุปกรณ์
มาเป็นบางครั้งท่ี
อาจารย์นัดหมาย 

-มีความ
กระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรม
นานๆครั้ง และไม่
เลย  
-ไม่มีความอยากท่ี
จะท ากิจกรรม 
-ชวนเพ่ือนไม่ให้
กระตือรือร้นใน
การท างาน 
-เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์มานานๆ
ครั้ง และไม่เตรียม
มาเลย 

2 ความสนใจ 
และความตั้งใจ 

-มีความสนใจ และตั้งใจ
เรียนตลอดทั้งช่ัวโมง 
-ขณะฟังครูบรรยาย จด
บันทึกลงสมุดทุกครั้ง 
-ไม่มีพฤติกรรมวอกแวก
ในขณะก าลังเรียน 
-มีความตั้งใจ และสนใจ
ในกิจกรรมทุกอย่าง 
-ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ให้ส าเรจ็อย่างมีคณุภาพ 

-มีความสนใจ และ
ตั้งใจเรียนเกือบ
ตลอดช่ัวโมง 
-ขณะฟังครูบรรยาย 
จะจดบันทึกลงสมุด
เกือบทุกครั้ง 
-มีพฤติกรรม
วอกแวกในขณะ
ก าลังเรียนบา้ง 
-มีความตั้งใจ และ
สนใจในกิจกรรม
เกือบทุกครั้ง 
-ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
นั้นให้ส าเรจ็ 

-มีความสนใจ และ
ตั้งใจเรียนเล็กน้อย 
-ขณะฟังครูบรรยาย 
จะจดบันทึกลงสมุด
เป็นบางครั้ง 
-มีพฤติกรรม
วอกแวกในขณะ
ก าลังเรียน 
-มีความตั้งใจ และ
สนใจในกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

-มีความสนใจ 
และตั้งใจเรียน
ร้อยมาก 
-ขณะฟังครู
บรรยาย จะจด
บันทึกลงสมุดแทบ
จะนานๆครั้ง 
-มีพฤติกรรม
วอกแวกในขณะ
ก าลังเรียน 
-ไม่มีความตั้งใจ 
สนใจในกิจกรรม 

3 การมีส่วนร่วม
ด้วยความเต็ม
ใจ  

-มีความเตม็ใจในทุก
กิจกรรมการเรียนรู ้
-มีความสนุกสนานใน
ขณะที่ร่วมกจิกรรม 

-มีความเตม็ใจร่วม
กิจกรรมบ่อยๆครั้ง 
-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้

-มีความเตม็ใจร่วม
กิจกรรมบ่อยๆครั้ง 
-มีความสนุกสนาน
ในขณะที่ร่วม

-ไม่มีความเตม็ใจ
ร่วมกิจกรรม 
-ไม่มีความ
สนุกสนานใน
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ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

-มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
-ชักชวนเพ่ือนให้มีส่วน
ร่วมอย่างพร้อมเพรียง 
-ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
อย่างเต็มใจทุกครั้ง 

เกือบทุกครั้ง 
-ชักชวนเพ่ือนให้มี
ส่วนร่วมอย่างพร้อม
เพรียงบ้างเป็น
บางครั้ง 
-ปฏิบัติงานท่ี
มอบหมายอย่างเต็ม
ใจเกือบทุกครั้ง 

กิจกรรม 
-ปฏิบัติงานท่ี
มอบหมายอย่างเต็ม
ใจนานๆครั้ง 

ขณะที่ร่วม
กิจกรรม 
-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมน้อยมาก 

4 ความกล้า
แสดงออก  

-มีความกล้าแสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้ง 
-ชักชวนเพ่ือนให้กล้า
แสดงออกเช่นเดียวกับ
ตนทุกครั้ง 

-มีความกล้า
แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
เกือบทุกครั้ง 
-ชักชวนเพ่ือนให้กล้า
แสดงออก
เช่นเดียวกับตนเกือบ
ทุกครั้ง 

-มีความกล้า
แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้นานๆครั้ง 
-ชักชวนเพ่ือนให้
กล้าแสดงออก
เช่นเดียวกับตน 

-มีความกล้า
แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้น้อยมาก 
หรือไมม่ีเลย 
-ชักชวนเพ่ือน
ไม่ให้กล้า
แสดงออก 

5 การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  

-สามารถท างานร่วมกับ
เพื่อนในช้ันเรียนได้ทุก
ครั้ง 
-มีความเตม็ใจในการแบ่ง
งานกลุ่มด้วยความสมัคร
ใจ และครูจดัให้ทุกครั้ง 
และท างานร่วมกับเพื่อน
ได้ทุกครั้ง 
-แบ่งปันสิ่งของ หรือ
อุปกรณ์การเรียนให้แก่
เพื่อนทุกๆครั้ง 

-สามารถท างาน
ร่วมกับเพื่อนในช้ัน
เรียนได้เกือบทุกครั้ง 
-มีความเตม็ใจในการ
แบ่งงานกลุ่มด้วย
ความสมคัรใจ และ
ครูจัดให้ทุกครั้ง และ
ท างานร่วมกับเพื่อน
ได ้
-แบ่งปันสิ่งของ หรือ
อุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เพื่อน
บ่อยๆครั้ง 

-สามารถท างาน
ร่วมกับเพื่อนในช้ัน
เรียนได้นานๆครั้ง 
-มีความเตม็ใจใน
การแบ่งงานกลุ่ม
ด้วยความสมัครใจ 
และครจูัดให้ทุกครั้ง 
และท างานร่วมกับ
เพื่อนได้นานๆครั้ง 
 

-ไม่สามารถท างาน
ร่วมกับเพื่อนใน
ช้ันเรียน 
-แบ่งปันสิ่งของ 
หรืออุปกรณ์การ
เรียนให้แก่เพื่อน
น้อยมาก หรือไม่มี
การปฏิบัตเิลย 

6 ความมีมิตร
สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน และ
ครูผู้สอน 

-มีมิตรสัมพันธไมตรีกับ
เพื่อนร่วมชั้นไดด้ีทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติกิจกรรม 
-ปรึกษาครูเกี่ยวกับ

-มีมิตรสัมพันธไมตรี
กับเพื่อนร่วมชั้นไดด้ี
เกือบทุกครั้งท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม 

-มีมิตรสัมพันธไมตรี
กับเพื่อนร่วมชั้นได้
ดีนานๆครั้ง 
-ปรึกษาครูเกี่ยวกับ

-ไม่มีมติร
สัมพันธไมตรีกับ
เพื่อนร่วมชั้น 
-ปรึกษาครู
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ล าดับ ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

กิจกรรมการเรียนรู้
บ่อยๆครั้ง  
-พูดจาไพเราะกับเพื่อน
และครูในช้ันเรียนทุกครั้ง 

-ปรึกษาครูเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นบางครั้ง  
-พูดจาไพเราะกับ
เพื่อนและครูในช้ัน
เรียน 
บ่อยๆครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้
บ้างนานๆครั้ง  
-พูดจาไพเราะกับ
เพื่อนและครูในช้ัน
เรียนนานๆครั้ง 

เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรยีนรู้น้อย
มาก  หรือไม่
ปฏิบัติเลย  
-พูดจาไมสุ่ภาพ 
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แบบประเมินการน าเสนอ/อภิปรายหน้าห้อง 
สมาชกิกลุม่ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

ที่ รายการประเมิน 
ผู้ประเมิน รวม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ตนเอง เพื่อน ครู 
1 เนื้อหา  (  4  คะแนน ) 

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ ์
2. เนื้อหาถูกต้อง 
3. เนื้อหาต่อเนื่อง 
4. มีการค้นคว้าเพิ่มเติม 

    คะแนน 4  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 3  : มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 2  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 1 ข้อ  ขาด 3  ข้อ 

2 กระบวนการท างาน(2คะแนน ) 
1. มีการวางแผนอย่างเปน็ระบบ 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. ติดตามประเมนิผล 
4. การปรับปรุงพฒันางาน 

    คะแนน 2:  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1  : มี ไม่ครบ 4 ข้อ 
คะแนน 0  :  ไมป่รากฏกระบวน 
                  การท างานทีช่ัดเจน 

3 การน าเสนอ  (  2 คะแนน ) 
1. การใช้ส านวนภาษาด ี
     ถูกต้อง 
2. การสะกดค าและไวยากรณ์

ถูกต้อง 
3. รูปแบบน่าสนใจ 
4.    ความสวยงาม 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน 1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  : มี 1 ข้อขาด 3  ข้อ 

4 คุณธรรม  ( 2 คะแนน ) 
1. ตรงต่อเวลา 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ความกระตือรือร้น 
4. ความมีน้ าใจ 

    คะแนน 2  :  มีครบทุกข้อ 
คะแนน 1.5: มี 3 ข้อ ขาด 1 ข้อ 
คะแนน1  :  มี 2 ข้อ  ขาด 2  ข้อ 
คะแนน 0.5  :มี 1 ข้อ ขาด 3  ข้อ 

รวม  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
เฉลี่ย  

ลงชื่อผูป้ระเมิน……………………………..  ตนเอง        ลงชื่อผูป้ระเมิน……………………………..  เพื่อน   
ลงชื่อผูป้ระเมิน……………………………..  ครู 
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เอกสารความรู้ ประวัตศิาสตร์บางหัวเสอื  
จากหนังสือบางหัวเสือถิ่นที่อยู่ คู่ปากน ้า” 

 โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ชื่อสถาน นามนี  “บางหัวเสือ” 

 “บางหัวเสือ” ปัจจุบันเป็นชื่อของต าบลอยู่ในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

มีสภาพความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะอุตสาหกรรมเข้ามายังชุมชน สร้างรายได้แก่

ประชากร ปัจจุบันผู้พักอาศัยในชุมชนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่อาศัยมาแต่ครั้งอดีต เพราะมีการอพยพ

ย้ ายถิ่ นจากภูมิ ภาคต่ าง ๆ  เข้ ามาอาศั ย ใน ชุมชนบางหั ว เสื อ  อาทิ  ป ระชากรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวันออก โดยเฉพาะประชากรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณมากที่สุด อีกทั้งประชากรคนไทยเชื้อสายจีน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

ปัจจุบันสังคมบางหัวเสือมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม หากย้อนถามถึงอดีตกับชาวบางหัว

เสือที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน น้อยคนนักที่จะรู้จักความเป็นมาของภูมิสถานแห่งนี้ จากการ

ศึกษาวิจัยโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “บางหัวเสือถิ่นที่อยู่คู่ปากน้ า” ท าให้ทราบข้อมูลใน

มิติต่างๆ ทั้งด้านประวัติความเป็นมา สังคม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 

จากค าบอกเล่าของผู้อยู่อาศัยในชุมชนนี้มาอย่างยาวนาน ควบคู่กับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์

อักษร ผลจากการศกึษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังประเด็นต่อไปนี ้ 

  

1. ความเป็นมาของค้าว่า “บางหัวเสือ”  

  หากกล่าวถึงค าว่า “บางหัวเสือ” ปัจจุบันค าดังกล่าวได้กลายเป็นความทรงจ า

อันเลือนรางของผู้คนในอดีต จากค าบอกเล่าของ “ผู้เฒ่าผู้แก่” ชาวบางหัวเสือ และหลักฐานที่

เป็นลายลักษณ์อักษรของประวัติการสร้าง “วัดบางหัวเสือ” ระบุว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2300 

ศาสนสถานคู่ชุมชน ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยา จากความทรงจ าอันเลือนรางในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่

เล่าสืบต่อกันมาว่า บางหัวเสือเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช จากการศึกษาข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับหมอบลัดเลย์

ระบุว่าเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช จากเมืองจันทบุรีเพื่อตีค่ายโพธิ์สามต้น

ที่กรุงศรีอยุธยา ผ่านเมืองปากน้ าสมุทรปราการ แต่ในเอกสารไม่ได้ระบุว่าผ่านบริเวณใดบ้าง 

และมีความเป็นได้หรอืไม่ว่าก่อนที่พระองค์จะเข้าตีป้อมวิไชยประสิทธิ์ ธนบุรี พระองค์ได้พักทัพ

บริเวณใกล้เคียงก่อนแล้วจึงเข้าตี จากประเด็นค าบอกเล่าดังกล่าวขาดหลักฐานที่ชัดเจน ท าให้

ไม่สามารถสรุปได้ว่า สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีเคยพักทัพบริเวณบางหัวเสือจริงหรือไม่ แต่จาก
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หลักฐานการสร้างวัดบางหัวเสือในปี พ.ศ.2300 แสดงใหเ้ห็นว่า บริเวณนีเ้คยเป็นชุมชนมีคนอยู่

อาศัยมาตั้งแตป่ลายกรุงศรอียุธยา 

 

  ความเป็นมาของค าว่า “บางหัวเสือ” จากการศึกษามีอยู่หลายส านวน 

ดังตอ่ไปนี ้ 

  ความเชื่อที่ 1 ระบุว่า บางหัวเสือ มาจากเรื่องเล่า “เสือต่อสู้กับจระเข้ และ

จระเข้ได้กัดหัวเสือจนขาดกระเด็นออก โดยหัวเสือนั้นได้เก็บรักษาไว้ที่วัด นับแต่นั้นมาจึงเรียก

สถานที่นี้ว่า บางหัวเสือ และเรียกวัดที่เก็บรักษาหัวเสือนั้นว่า วัดบางหัวเสือ ” จากค าบอกเล่า

ตามส านวนนี้ขาดหลักฐานสนับสนุน เพราะปัจจุบันไม่มี “หัวของเสือ (ที่เป็นสัตว์)” เก็บไว้ที่วัด

บางหัวเสือแต่อย่างใด และจากการสอบถามผูอ้าวุโสในชุมชน และเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ ท า

ให้ทราบว่า ไม่เคยมีประวัติการเก็บรักษาหัวของเสือไว้ที่วัด ความเชื่อนี้จึงอาจเป็นเพียง

เรื่องราวที่สรา้งขึ้นมาในภายหลัง  

  ความเชื่อที่ 2 ระบุว่า บางหัวเสือ มาจากเรื่องเล่า “เสือต่อสู้กัน แล้วกัดหัวของ

อีกตัวหนึ่งขาด เป็นเหตุให้เรียกภูมิสถานนี้ว่า บางหัวเสือ” เรื่องเล่าดังกล่าวขาดหลักฐาน

สนับสนุน และจากการวิเคราะห์ตามสภาพภูมิศาสตร ์บริเวณแห่งนีใ้นอดีตเป็นป่าชายเลน มตี้น

จากขึ้นเป็นจ านวนมาก ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเสือขนาดใหญ่ เช่น “เสือโคร่ง” ที่จะสามารถต่อสู้

กันได้ หากแต่เป็นที่อยู่อาศัยของ “เสือปลา” ที่มีขนาดเล็ก มีรูปร่างและลักษณะคล้ายแมวเบ

งกอล กินปลาเป็นอาหาร ตามค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนอายุ 83 ปี ระบุว่าในอดีตบางหัว

เสือเป็นที่อาศัยของเสือปลาเท่านั้น ไม่เคยมี   เสือโคร่งหรือเสือขนาดใหญ่อาศัยอยู่ ซึ่ง

สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่บริเวณนี้ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่ง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

แนวความเชื่อเรื่อง บางหัวเสือมาจากเสือต่อสู้กัน และเสือต่อสู้กับจระเข้ในความเชื่อที่ 1 มี

ความเป็นได้นอ้ยมาก  

 
เสือปลาเป็นสัตวท์ี่พบเห็นไดใ้นอดีตของชุมชนบางหัวเสือ 
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  ความเชื่อที่ 3 ระบุว่า บางหัวเสือ มาจาก “ต่อหัวเสือ” ได้สร้างรังเป็นจ านวน

มาก ท าให้บริเวณนี้พบต่อหัวเสือได้ทั่วไป ผู้คนจงึเรียกสถานที่แหง่นี้วา่ “บางหัวเสือ”  

  ความเชื่อที่ 4 ระบุว่า บางหัวเสือ มาจาก หัวของเสือที่เป็นมนุษย์ โดยในอดีต

นั้นเราเรียกโจรที่มีฝีมือ ว่า “เสือ” จากค าบอกเล่าท าให้ทราบว่า “ในอดีตบริเวณแหง่นีไ้ด้มีการ

น าเอาเสือที่เป็นโจร มาประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะเรื่อยมา” สอดคล้องกับค าบอกเล่าของ 

“ผู้เฒ่าผู้แก่” หลายท่านระบุตรงกันว่า ในอดีตเคยมีการน าโจรมาประหารชีวิตในบริเวณนี้จริง 

เพราะเป็นสถานที่ห่างไกลจากพระนคร มีสภาพเป็นดงป่าจากอยู่ลับตาผู้คน และบริเวณแห่งนี้

ยังเป็นแหล่งโจรผู้ร้ายชุกชุม เมื่อมีการปราบปรามจับกุมโจรดังกล่าวแล้วก็จะจับมัดแล้วเอา

ศีรษะห้อยลงร่องน้ า ร่องน้ าในบริเวณนี้ในบางครั้งคราวจึงมีลักษณะเป็นสีแดงของเลือด แนว

ความเชื่อตามส านวนนี้พบหลักฐานสนับสนุน กล่าวคือ จากเอกสารโบราณในสมัย รศ.114 

เรียกวัดบางหัวเสือ ว่า “วัดบางศีศะเสือ” (สะกดตามเอกสารร่วมสมัย) รวมถึงบริเวณแห่งนี้ว่า 

“บางศีศะเสือ” นั่นแสดงให้เห็นว่า ภูมิสถานแห่งนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เรยีกว่า “บางศีรษะเสือ”  

 
เอกสารโบราณระบุวา่ เดิมวดับางหวัเสือ มีช่ือว่า วดับางศรีษะเสือ  
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 ค าว่า “ศีรษะ” ตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 

ระบุความหมายว่า “น. หัว (เป็นค าสุภาพที่ใช้แก่คน). (ส.; ป. สีส)” จากความหมายใน

พจนานุกรมเป็นไปได้หรือไม่ว่า “บางหัวเสือ” อาจมีที่มาจาก “ศีรษะมนุษย์” และจากค าบอก

เล่าของผู้อาวุโสในชุมชนยังระบุว่า “โฉนดที่ดินในสมัยก่อนนั้น เรียกบริเวณแห่งนี้ว่า บางศีรษะ

เสือ”  

 ข้อค้นพบดังกล่าวสืบค้นจากเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้มีความเป็นไปได้

มากกว่าแนวความเชื่ออื่น ๆ แต่ข้อความจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 

เกี่ยวกับ “คลองส าโรง” ซึ่งเป็นคลองโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นคลองที่อยู่บริเวณ

ใกล้กับบางหัวเสือในปัจจุบัน ระบุว่า “ศักราช 860 ปีมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ.2041)...ขณะนั้น

คลองส าโรงที่จะไปคลองศีรษะจระเข้ คลองทับนางจะไปปากน้ าเจ้าพระยาตื้น เรือใหญ่จะเดิน

ไปมาขัดสน จึงให้ช าระ ขุดได้รูปเทพารักษ์ 2 องค์ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ จาฤกชื่อองค์หนึ่งชื่อ

พญาแสนตา องค์หนึ่งชื่อบาทสังขกร ในที่ร่วมคลองส าโรงกับคลองทับนางต่อกัน จึงให้พลี

กรรมบวงสรวง แล้วรับออกมาปลูกศาลเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ เมืองพระประแดง”  

 
ข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุว่าคลองสา้โรงมมีา

ตั งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แหง่กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2034-พ.ศ.2072) 

  จากข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ช่ือภูมิสถานในบริเวณใกล้เคียงได้ใชชื้่อ

ว่า “ศีรษะจระเข้” ดังนั้นการใช้ค าว่า “ศีรษะ” เพื่อตั้งชื่อภูมิสถาน จึงไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นศรีษะ

ของมนุษย์เท่านั้น หากแต่เป็นศรีษะของสัตวช์นิดอื่น ย่อมเป็นไปได้ เชน่ ศีรษะจระเข้  
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คลองส้าโรง และบริบทแวดลอ้มในปัจจุบัน 

   การศึกษาท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ “คลองส าโรง” ว่าเป็นคลองตั้งแต่ในสมัย

โบราณ ซึ่งชาวบางหัวเสือเคยใช้คลองนีเ้พื่อเป็นทางสัญจรด้วย เพราะคลองนีขุ้ดไปจนถึงแม่น้ า

ปางปะกง ส าหรับความเป็นมานั้นบ้างระบุว่า ขุดตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ แต่ไม่มีหลักฐาน

ยืนยันอย่างชัดเจน ว่าคลองส าโรงขุดขึ้นเมื่อใด มีวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก แต่สันนิษฐานว่า 

คลองนี้ขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร มากกว่าการท าเกษตรกรรม จากหลักฐานที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษรท าให้ทราบว่า ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีคลองส าโรงเกิดขึ้น

แล้ว ซึ่งในสมัยนั้นคลองนี้ตื้นเขิน จึงโปรดฯให้ช าระ หรือขุดลอกคูคลองใหม่ จนน าไปสู่การพบ 

เทวรูปโบราณ คือ พญาแสนตา และบาทสังขกร  สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า ชาวบ้านเรียก

เทวรูปสององคน์ีว้่า “กัมรเดง” แตเ่พี้ยนตามปากชาวสยามว่า พระประแดง 

  กวีเอกสุนทรภู่เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงว่า “ถึงยามสองล่องล านาวาเลื่อน” 

ผ่านบางพึ่ง “ถึงบางผึ้งผึ้งรังก็รังร้าง” แล้วผ่านปากลัด “ถึงปากลัดแลท่าชลาตื้น” ถึงบาง

กระเจ้า “มาพบบ้านบางกระเจ้ายิ่งเศร้าใจ” พอเกือบสว่าง เขียนว่า “จนจวบจวนแจ่มแจ้ง

ปัจจุสมัย ศศธิรอ่อนอับพะยับไพร ถึงเชงิไทรศาลพระประแดงแรง” และเมื่อสว่าง “พอแจม่แจ้ง

แสงเงินเงาระยับ ดาวดวงดับเด่นดวงพระสุริย์ไส ถึงปากช่องคลองส าโรงส าราญใจ พอน้ าไหล

ขึ้นเช้าก็เข้าคลอง” วิเคราะห์ได้ว่าสุนทรภู่ออกจากกรุงเทพฯ โดยทางเรือเมื่อยามสองขณะน้ า

ลง ช่วยลดเวลาเดินทาง ผ่านบางพึ่ง ผ่านปากลัด ผ่านบางกระเจ้าโดยไม่เข้าคลองลัดหลวงซึ่ ง

ขุดเมื่อ พ.ศ.2363 คือไม่ผ่านนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดงปัจจุบัน) ที่ตั้งอยู่บนคอคอดระหว่าง

คลองลัดโพธิ์กับคลองลัดหลวง ท่านล่องตามล าน้ าเจ้าพระยาจึงผ่าน ศาลพระประแดงที่

คลองเตย แล้วเข้าคลองส าโรงเมื่อรุ่งเชา้ช่วงน้ าขึ้น 
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  ศาลเจ้าพ่อประแดงยังปรากฏในในนิราศถลางของหมื่นพรหมสมพัตสร ว่า 

   ถงึศาลเจ้าพระประแดงแสยงเกล้า     นึกกลัวเจ้าพระประแดงแรงนักหนา 

บนศาลศรมีีเศียรของกุมภา       แต่พันตาพันวังหัวฝังดนิ 

พระประแดงแข็งกล้าเจ้าข้าเอ๋ย    ขอลาเลยลับไปดังใจถวลิ 

ช่วยป้องกันกุมภาในวารนิ     อย่าให้กินชาวบ้านบานบุรี 

  เทวรูป 2 องค์นั้นได้อยู่ให้ชาวพระประแดงเคารพบูชาถึง พ.ศ.2102 พระยา

ละแวก กษัตริย์เขมรเห็นอยุธยาก าลังจะท าศึกกับพม่าไม่ได้ระวังตัวว่าจะเขมรจะยกทัพมาท า

ร้าย พระยาละแวกยกทัพจะมาปล้นเอาพระนคร แต่ถูกฝ่ายอยุธยาต่อสู้ป้องกันอย่างแข็งขัน 

เขมรเห็นว่าการจะไม่ส าเร็จก็ให้ทหารกวาดต้อนผู้คนไปจนถึงเมืองสาครบุรี แล้วยกเอาเทวรูป 

2 องค์กลับกรุงละแวกไปด้วย  

  เมืองพระประแดงในอดีตนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณพระประแดงในสมัยปัจจุบัน 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อว่าเมืองพระประแดงอยู่บริเวณคลองเตย เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นที่ท าการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพราะในอดีตปากแม่น้ า

เจ้าพระยาอยู่บริเวณที่แหง่นั้น ตลิ่งยังไม่งอกไปจนถึงบริเวณปากน้ าในปัจจุบัน ส่วนศาลเจ้าพ่อ

ประประแดงในปัจจุบันยังคงตัง้อยู่ที่คลองเตยดังเดิม 

 
ศาลเจ้าพ่อพระประแดง คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 

  จากการศึกษาเรื่องที่มาของค าว่า “บางหัวเสือ” ไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่ามา

จากอะไร แตจ่ากหลักฐานสามารถกล่าวได้ว่ามีแนวความเชื่อที่เป็นไปได้อยู่ 2 ความเชื่อ  

  ประการแรก คือ บางหัวเสือ มีที่มาจากเสือที่เป็นโจร ซึ่งในอดีตมีการจับโจร

เพื่อมาประหารชีวิตในบริเวณนี้ อีกทั้งชาวบ้านยังกล่าวอีกว่า “บางแห่งนี้คนดุเหมือนเสือ” เมื่อ
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ครั้งในอดีตเมื่อมีประเพณีงานวัดจัดขึ้นมา มักจะมีการทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันอยู่เสมอ เป็น

เหตุให้ต้องมีการควบคุมโดย “ผู้มีอิทธิพลในชุมชน” คือ ก านันรอด จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน

ผู้อาวุโสได้ความว่า “เดิมนั้นก านันรอดเป็นชาวกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) ต่อมาได้มาเป็น

ก านันที่บางหัวเสือ ท่านมีความเด็ดขาด ดุดันเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีงานวัด ท่านเพียงถือไม้ตะพด

เพียงอันเดียว สามารถควบคุมคนได้ทั้งบาง” สอดคล้องกับค าบอกเล่าของผู้ที่อยู่อาศัยบางหัว

เสือนานเกินกว่า 60 ปี ยืนยันว่า “เคยมีการน าเอาโจรมาประหารในบริเวณแห่งนี้อย่างแน่นอน 

เพราะเพื่อนของดิฉัน คอื หนึ่งในนั้น” อีกทั้งจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุว่า บางหัว

เสือเดิมมีชื่อเรียกว่า “บางศีรษะเสือ” (บางศีศะเสือ-สะกดตามต้นฉบับ) โดยค าว่าศีรษะนั้น

ปกติมักใช้กับมนุษย์ ดังในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุความหมายของค าว่า ศีรษะ 

คือ “น. หัว (เป็นค าสุภาพที่ใชแ้ก่คน). (ส.; ป. สสี)” 

 

 
ภาพการเดินทางไปลานประหารในสมัยโบราณ 

ที่มาของภาพ : หอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ
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ภาพการประหารชวีิตในอดีตของสยาม 

ที่มาของภาพ : หอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ

 

 ประการที่สอง คือ บางหัวเสือ มีที่มาจากหัวของ “เสือ” ที่เป็นสัตว์ป่า แต่จาก

ค าบอกเล่าของผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาอย่างยาวนาน ไม่ปรากฏร่องรอยของเสือโคร่ง หรือเสือ

ขนาดใหญ่ อันจะเป็นเหตุส าคัญในการตั้งชื่อนามเมืองแห่งนี้ว่า “บางหัวเสือ” หากแต่พบเจอ

เพียง “เสือปลา” ซึ่งเป็นเสือที่มีขนาดเล็ก กินปลาเป็นอาหารหลัก ดังนั้นต านานที่กล่าวว่า 

“เสือสู้กับจระเข้” หรือ “เสือสู้กับเสือ” จึงเป็นไปได้น้อยมาก แต่ความเชื่อนี้นับได้ว่าเป็นความ

ทรงจ าส าคัญของผู้อาวุโสในชุมชนที่ยืนยันอย่างหนักแนน่ว่า “บรรพบุรุษของตนได้เล่าสืบต่อกัน

มาอย่างนี้” ตลอดจนความเชื่อของผูอ้าวุโสบางท่าน ได้ระบุว่า “เคยมีเสือเทพารักษ์ วนเวียนไป

มาอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ ก่อนถึงวัดบางหัวเสือ” แต่ความเชื่อหรือค าบอกเล่าโดยปราศจาก

หลักฐานยืนยัน ไม่อาจน าไปสู่ขอ้สรุปที่มาของบางหัวเสือได้  

 เนื่องจากขาดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีประจักษ์พยานบุคคลที่

เกิดร่วมสมัยสามารถยืนยันได้ว่า “บางหัวเสือ” มีที่มาจากอะไร ด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงไม่อาจ

สรุปได้อย่างช้ีชัดถึงความเป็นมาของค าว่า “บางหัวเสือ” หากแต่สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า มี

ที่มาจาก 2 ความเชื่อหลัก คือ หัวของเสอืที่เป็นโจรมนุษย์ และหัวของเสอืที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน  
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 2. สภาพภูมิศาสตร์บางหัวเสือ 

  บางหัวเสือ เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีล าคลองมากมาย ล าคลองสาย

ส าคัญคือ คลองส าโรง คลองสรรพสามิต มีความส าคัญยิ่งในการใช้ประโยชน์ทางคมนาคม

และการขนส่งทางน้ ารวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม ส่วนพืชพรรณธรรมชาติไม่มีพื้นที่

ป่าไม้ (ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลนเท่านั้น บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยานั้น บริเวณทั้งสองฝั่งเป็นที่

ราบลุ่มทั้งหมดแต่เดิมเหมาะแก่การท านา ท าสวน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตาม

สภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองที่เกิดขึน้ใหม่เกือบทั้งหมด 

   ลักษณะภูมิอากาศเป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมี

ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝน

ตกมากช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี เท่ากับ 1 ,175.72 

มิลลิเมตร เฉลี่ยตก 37 วัน ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีพื้นที่

ตอนล่างตดิกับอ่าวไทย เป็นระยะทาง 47.20 กิโลเมตรมนี้ าทะเลขึน้มาปนกับน้ าจดืเป็นน้ ากร่อย 

มีป่าชายเลนมาก บ้านเมืองเจรญิขึน้อย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ผู้คนเข้ามา

อยู่มากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

   สภาพทางภูมิศาสตร์ที่พื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการอยู่อ่าวไทยตอน

ในและปากน้ าเจ้าพระยา จุดพบของน้ าจืดน้ าเค็ม เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางไข่ของปลาและ

สัตว์น้ า ทั้งเป็นที่รองรับตะกอนดินอันอุดม ที่ไหลมากับแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลองสาขาของ

แม่น้ าเจ้าพระยา พื้นที่เลนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเลิศ เป็นดินแดนปฐมภูมิของสิ่งมีชีวิตใน

ทะเลหลายหลากมากมาย จังหวัดสมุทรปราการจึงมีมรดกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมี

ประโยชน์ตอ่มวลมนุษย์มากที่สุด 
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บางหัวเสือ มองจากภาพถา่ยดาวเทียม 

ที่มาของภาพ : Google Map 

 
ทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการในปัจจุบัน 

ที่มาของภาพ : Google Map 
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3. สภาพบริบทชุมชนบางหัวเสือเมื่อครั งในอดีต 

  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ในอดีตนั้นบริเวณแถบนี้มี ชุมชนที่

เจริญรุ่งเรืองในอดีตตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นคือเมืองพระประแดง ซึ่ งหมายถึง 

สมุทรปราการ เมืองหน้าด่านสมัยอยุธยา เมืองพระประแดงแต่ดั้งเดิมอาจอยู่ในบริเวณปาก

คลองพระโขนงตรงข้ามกับบางกะเจ้าซึ่งมีร่องรอยของสถานที่ส าคัญคือ วัดมหาธาตุหรือวัด

หน้าพระธาตุ และมีศาลเจ้าพ่อพระประแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรือและชาวบ้านในละแวกนั้น

ตั้งอยู่ปากคลองพระโขนงซึ่งปัจจุบันคือบริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ โค้งบริเวณบางกะเจ้าบางทีก็

เรียกกันว่า โค้งกระเพาะหมู หรือโค้งข้าวเหนียวบูด เพราะกว่าจะพ้นโค้งดังกล่าวข้าวเหนียวก็

คงบูดเสียก่อน 

  เมื่อการค้าทางทะเลกับชาวตะวันตกเฟื่องฟู ในแผนที่สยามของชาวตะวันตก

ปรากฏต าแหน่งสถานที่โรงเก็บสินค้าของบริษัท VOC หรือบริษัท ดัทช์ อีสต์ อินเดีย ของ

ฮอลันดา ซึ่งชาวฮอลันดาเรียกเหมือนชื่อเมืองท่าในประเทศของตนว่า อัมสเตอร์ดัม อยู่ห่าง

จากปากแม่น้ าราว 6 ไมล์ ใกล้กับบริเวณที่เรียกว่าบางปลากด ซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถ

พระราชทานที่บริเวณปากน้ าทางฝ่ังตะวันตกของแมน่้ าเจ้าพระยา ในปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอย

หลงเหลอือยู่แล้ว 

   สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรากฏชื่อ “เมืองสมุทรปราการ” ซึ่งน่าจะเป็น

เมืองเดียวกันกับ “เมืองพระประแดง” แต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการย้ายเมืองหรือสถาปนา

เมืองใหม่ขึ้น ณ ที่เดิมหรือไม่อย่างไร แต่สันนิษฐานว่าบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นสถานที่

ส าคัญส าหรับการเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่พระนคร ดังนั้น นอกจากสันดอนปากแม่น้ าซึ่งเป็น

ปราการธรรมชาติแล้ว เมืองด่านหรือเมืองป้อมก็มีความส าคัญยิ่งเช่นกัน ในระยะต่อมาเมือง

ป้อมที่ให้ความส าคัญสูงสุดคือเมืองบางกอกซึ่งเป็นชุมชนอยู่เข้ามาภายในลึกกว่าเมือง

สมุทรปราการ และมีการสร้างป้อมปราการส าคัญคือป้อมวิไชยประสิทธิ์และป้อมเมือง

บางกอกอย่างแข็งแรงโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

  ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ มีชาวตะวันตกชาติ ฮอลันดา (วิลันดา) เข้ามา

ค้าขายกับเมืองสยาม พระองค์จึงพระราชทานที่ดินบริเวณริมคลองบางปลากด ให้สร้างเป็น

คลังสินค้าและตึกอาศัย ชุมชนนี้เจริญขึ้นอย่างมากจนท าให้พ่อค้าต่างชาติรู้จักเมืองปากน้ าใน

ชื่อ “อัมสเตอร์ดัม” หรือ “นิว อัมสเตอร์ดัม” ซึ่งชาวดัตช์มักจะตั้งชื่อเมืองท่าตามบ้านเมือง

ต่างๆ ตามชื่อเมอืงท่าของตน คือ “อัมสเตอร์ดัม” ภายหลังเมื่อการค้ากับเมืองสยามลดน้อยลง

จึงทอดทิง้คลังสนิค้าและชุมชนบริเวณนี้ไป จนปัจจุบันไม่พบร่องรอยหลักฐานหลงเหลอือยู่  
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  ชุมชนบางหัวเสือนั้นอยู่ในอาณาเขตของอ าเภอพระประแดงในปัจจุบัน จาก

หลักฐานประเภทมุขปาฐะของผูค้นในอดีต กล่าวว่า ชุมชนบางหัวเสือมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน

เมืองประแดงตั้งแต่ครั้งอดีต เพราะในสมัยก่อนบริเวณชุมชนบางหัวเสือนั้นเป็นเรอืกสวนผลไม้

ที่ส าคัญของบริเวณนี้ มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอกผ่านทางคลองต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ 

คลองส าโรง การสัญจรเป็นไปเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวบางหัว

เสือ คอื ข้าวสาร  

  เมื่อครั้งในอดีตนั้นชุมชนบางหัวเสือมีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ มีจ านวน

ประชากรจ านวนไม่มาก เมื่อก่อนมีพื้นที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร มี 15 หมู่บ้าน และมี 14 

ชุมชนของเทศบาล ซึ่งค าว่า “บาง” หมายถึง ต าบลที่อยู่ริมแม่น้ า หรือมีน้ าไหลผ่าน ทิศเหนือ

ติดต าบลส าโรงใต้ ทิศตะวันออกติดต าบลบางโปรง ทิศตะวันตกติดบางหญ้าแพรก ทิศใต้ติด

แมน่้ าเจ้าพระยา  

 
ภาพบางหัวเสือในอดีตแสดงให้เห็นวา่ มีสวนมะพรา้วตลอดสองขา้งทางถนนเป็นจา้นวน

มาก 

ที่มาของภาพ : วัดบางหัวเสือ 

 

  อาชีพในอดีตที่ส าคัญของชาวบางหัวเสือ คือ การขึ้นน้ าตาลมะพร้าว นับว่า

เป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นมากที่สุด จากค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชน ท าให้ได้ทราบ

ข้อมูลบริบทในอดีตว่าบริเวณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนผสม เพราะพบ

ผลไม้หลากหลายชนิด อาทิ ส้มโอ ส้มทองดี ส้มขาวพวง ส้มขาวจีน ส้มเขียวหวาน มะพร้าว 

กล้วย และปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือเป็นที่
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ปลูกมะพร้าวจ านวนมาก กล่าวได้ว่าตลอดพื้นที่ของต าบลบางหัวเสือมีลักษณะเป็นสวนผสม

ทั้งหมด และบริเวณส่วนใหญ่รายล้อมสวนของชาวบ้านมีลักษณะเป็นป่าจาก หรอืต้นจาก ซึ่งมี

เป็นจ านวนมาก แต่ถัดจากถนนปู่เจ้าสมิงพรายไปทางทิศเหนือ บริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะ

ของไร่นาปลูกข้าว นับได้ว่าเป็นสังคมชาวสวน และสังคมเกษตรกรรมโดยแท้ นอกจากความ

อุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธรรมชาติแล้ว บริเวณแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยแหล่งอาหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง กุ้ง ปู และปลา มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดล าคลอง ชาวบ้านเล่าว่า หากต้องการ

รับประทานอาหารจ าพวกกุ้ง ปู ปลา เพียงแต่ลงไปหาในคลองก็สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างไม่

ขัดสน ซึ่งคุณภาพของน้ าในล าคลองในอดีต ยังมีลักษณะใสสะอาด ไม่สกปรกและมีสารเคมี

เจือปนจนเกินไปดังเชน่ทุกวันนี ้ 

  
 

 
ร่องสวนมะพรา้ว 
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  ชาวบ้านและผู้อาวุโสในชุมชนเล่าตรงกันว่า บริเวณแห่งนี้อุดมไปด้วยต้น

มะพร้าว อาชีพหลักจึงเป็นการท าน้ าตาลมะพร้าว และเมื่อชาวบางหัวเสือได้ผลผลิตจากการ

ท าน้ าตาลมะพร้าว ก็จะน าสินค้าเหล่านี้ไปแลกข้าวเพื่อน ามาบริโภค หรือน าน้ าตาลมะพร้าวไป

ขายเป็นปี๊บ เพื่อน าเงนิมาซื้อข้าวรับประทาน ส าหรับการค้าขายในอดีตนั้น เรียกร้านค้าสะดวก

ซือ้ หรอืร้านขายของช า ว่า “แพ” เนื่องจากบริเวณค้าขายในอดีตสว่นใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ า  

   จากเหตุผลดังกล่าว จึงเรียกร้านค้าว่า “แพ” ด้วยเช่นกัน ส าหรับร้านค้า หรือ

แพ มีความส าคัญต่อชีวิตของคนในชุมชน เพราะนอกจากจะสามารถจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าได้

แล้ว ยังสามารถไปดูโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงได้อีกด้วย เนื่องจากฐานะทางครอบครัว และ

ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ยังมีขีดจ ากัด จึงท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีโทรทัศน์ภายในที่

พักอาศัยของตนเอง ส าหรับที่พักอาศัยของชาวบ้านนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรือนที่ปลูกด้วยไม้ และมี

ลักษณะหลังไม่ใหญ่มากนัก ยกเว้นเฉพาะบ้านของผู้มีฐานะซึ่งส่วนใหญ่ร่ ารวยจากการเป็น

พ่อค้าคนกลางขายน้ าตาลมะพร้าว และท าธุรกิจเกี่ยวกับที่ดนิ 

  สังคมในอดีตมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะประชากรภายใน

ชุมชนมีจ านวนไม่มาก ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย เมื่อมีผลผลิต

ภายในสวนของตนก็จะน ามาแลกเปลี่ยนกันรับประทาน ความสัมพันธ์ในครอบครัวมี

ค่อนข้างมาก แต่ด้วยฐานะที่ไม่ได้ร่ ารวย ประชากรในอดีตจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการศึกษา

มากนัก ท าให้บริเวณนี้มีน้อยหลังคาเรือนที่จะส่งลูกเรียนไปเรียนหนังสือในระดับสูง ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่จงึเรียนจบเพียงระดับช้ันประถมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ออกมาท าไร่ท าสวน

ของตนเอง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่า อาชีพหลัก คือ การท าน้ าตาลมะพร้าว เพราะมะพร้าวมี

จ านวนมากในชุมชนแหง่นี้ รว่มกับการปลูกลักษณะสวนผสมกับผลไม้อื่นๆ ร่วมดว้ย แตผ่ลผลิต

ไม่มากเท่ากับมะพร้าว  
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 การค้าขายในอดีตของชุมชนที่อยู่อาศัยริมน า้ มีรูปแบบเปน็เรือนแพ และเรือขายสนิค้า 

ด้วยเหตุนี คนในยุคสมัยก่อนจึงเรียกร้านคา้แบบตดิปาก วา่ “แพ” 

ที่มาของภาพ : หอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ
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  ในอดีตชุมชนบางหัวเสือเป็นลักษณะชุมชนที่การเดินทางไปมาไม่สะดวกมาก

นัก การสัญจรส าคัญคือ การสัญจรทางน้ า โดยการพายเรือเพื่อไปในชุมชนอื่น เมื่อต้องการซื้อ

หาสินค้าต่าง ๆ ต้องพายเรือเพื่อไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าน้ าพระประแดงในปัจจุบัน หรือล่องเรือ

ไปตามล าคลอง ออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อเดินทางไปยัง “ปากน้ า” เมืองสมุทรปราการ  

  การสัญจรทางเรือนั้นมีความส าคัญมาก เพราะชาวบางหัวเสือ ตลอดจนชาว

สมุทรปราการ อาศัยการสัญจรทางน้ าเป็นส าคัญมาอย่างยาวนาน เพราะสมุทรปราการเป็น

จังหวัด   ที่มีแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลองมากมาย ในการติดต่อของชาวบ้านทั้งสองฝั่งจึง

จ าเป็นต้องอาศัยเรือส าปั้นบ้าง เรือแจวบ้าง เรือมาดก็มี การข้ามฝั่งแม่น้ า การข้ามแต่ละครั้ง

มักจะน าเอาสินค้าหรอืของฝากการตดิเรือไปฝากแก่ผู้ที่เคารพนับถือและผูท้ี่รูจ้ัก  

  เรือจึงเป็นพาหนะส าคัญส าหรับการติดต่อซึ่งกันและกัน การแบ่งปันและการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนไปโดยปริยาย ส าหรับตามล าคลองที่แยกจากแม่น้ าเจ้าพระยา มีทั้งคลองที่

มีอยู่ตามธรรมชาติ และคลองที่ขุดเพื่อการสัญจร ตลอดจนการสงครามเมื่อครั้งอดีต รวมไปถึง

ล าน้ าเล็ก ๆ ก็มีไว้เพื่อการสัญจรโดยใช้เรือเป็นพาหนะ หากจะย้อนให้นานแต่ครั้งกาลก่อน ล า

คลองใหญ่ ๆ อย่างเช่นล าคลองส าโรงก็ขุดขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ในการสงครามและการติดต่อ

ถึงกันระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยากับแม่น้ าบางปะกง  

 4. เศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพของชาวบางหัวเสือในอดีต 

   เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของบางหัวเสือเหมาะต่อการปลูกมะพร้าว และ

บริเวณพื้นที่สวนเกือบทั้งชุมชน คือ สวนมะพร้าว จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชุนท าให้ได้

ข้อมูลว่า พื้นที่สวนของชาวบางหัวเสือ กว่าร้อยละ 80 ปลูกมะพร้าว จึงท าให้อาชีพหลักของ

ชาวบางหัวเสือ คือ การขึน้น้ าตาลมะพร้าว นับได้ว่าเป็นรายได้ส าคัญส าหรับคนในท้องถิ่น จาก

การจ าหน่ายโดยตรง และผ่านทางพ่อค้าคนกลางเพื่อน าไปขายที่ตลาดต่างต าบล และตลาด

ประจ าอ าเภอ นอกจากสวนมะพร้าวแล้ว พื้นที่ของบางหัวเสือยังมีลักษณะเป็นสวนผสม 

กล่าวคือ การปลูกผักและผลไม้ควบคู่ไปกับสวนมะพร้าว เช่น บริเวณพื้นที่โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการในอดีตนั้น เป็นสวนส้มโอ คุณครูเกษียณท่านหนึ่ง ผู้มี

ภูมิล าเนาในบางหัวเสือ กล่าวว่า “หากนึกอยากจะรับประทานส้มโอ ต้องเข้ามา

รับประทานในบริเวณที่เป็นโรงเรียนในสมัยปัจจุบันน้ี” นอกจากส้มโอแล้ว บริเวณพื้นแห่ง

นี้ยังปลูกส้มเขียวหวาน โดยบริเวณสวนที่ปลูกส้มเขียวหวานเป็นจ านวนมากนี้ ปัจจุบันเรียกชื่อ

พืน้ที่ชุมชนว่า “สวนส้ม”  

  ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนกล่าวว่า “ชุมชนน้ีอุดมสมบูรณ์มาก อยากรับประทาน

ผักและผลไม้ ก็ไม่มีขาดแคลน การหาสัตว์น้้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีเป็นจ้านวนมาก 



  171 

เพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชนทั้งหมด” และเนื่องจากสภาพสวนในชุมชนที่เต็มไป

ด้วยสวนมะพร้าว อาชีพที่เป็นหลักของชุมชน จงึเป็นการท าน้ าตาลมะพร้าว ไม่มีผู้เฒ่าผู้แก่หรือ

ชาวบ้านในอดีตคนใดไม่รู้จักกระบวนการในการผลิตน้ าตาลมะพร้าว รวมไปจนถึงเคยท าอาชีพ

การท าน้ าตาลมะพร้าว ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏค าว่า “การขึ นมะพร้าว” หมายถึง การขึ้นไปบน

ต้นมะพร้าว เพื่อไปเอาน้ าตาล ลงมาท าเป็นน้ าตาลมะพร้าว และอุปกรณ์ในการขึ้น เรียกว่า 

“พะอง” โดยสองค านี้ หากไม่ใช่คนรุ่นเก่าย่อม  ไม่รู้จัก เช่น นักเรียนในชุมชนปัจจุบันไม่รู้จัก

การขึ้นมะพร้าวแล้ว และหากกล่าวถึง “พะอง” ค าถาม  ที่เกิดขึน้คือ “พะอง หมายถงึอะไร”  

   “พะอง” คือไม้ไผ่ล ายาวที่มีตาของไผ่ยาวประมาณ 3-5 นิ้ว เป็นล าไม้ไผ่

ส าหรับพาดขึ้นต้นมะพร้าวต่างบันได ส าหรับเหยียบไต่เป็นบันไดขึ้นสู่ยอดต้นมะพร้าว ส าหรับ

ต้นที่สูงมากต้องใช้พะองหลายล า พะองที่สูงมากจะใช้ไม้ไผ่ประมาณสี่ล า พะอง ๆ หนึ่งยาว

ประมาณสิบศอกถึงสามวา หรอืประมาณ 6 เมตร 

 

 
การขึ นต้นตาล หรือต้นมะพรา้ว ต้องใชพ้ะองสา้หรบัปีนขึ นไป 
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ชาวบา้นต้องมคีวามช้านาญมากพอสมควร ในการขึ นมะพร้าว เพราะต้องใช้ของมคีม คอื “มีด” 

 

  ส าหรับกระบวนการท าน้ าตาลมะพร้าว มะพร้าวที่ท าน้ าตาลได้ต้องมีอายุ

ประมาณ 5 ปีและเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ชาวบ้านคัดเลือก ตามที่เห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ให้น้ าตาลมาก 

และท าพันธุ์ต่อไปได้ จึงเป็นการคัดเลือกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้ได้พันธุ์ให้น้ าตาลมาก

ตามต้องการ ส่วนของมะพร้าวที่จะให้น้ าตาลก็คือจั่นมะพร้าว ภายในจั่นมะพร้าวมี “หางหนู” 

ลักษณะคล้ายรวงข้าว มีดอกเหมือนเกล็ดแข็งเป็นรวงอัดแน่นอยู่จั่นมะพร้าวที่จะท าน้ าตาลได้ 

เมื่อเราปาดครั้งแรกแล้ว น าดอกเกล็ดแข็งเอามือกดเป็นน้ าสีขาวขุ่นๆ ถือว่าท าน้ าตาลได้แล้ว 

แต่ชาวสวนสังเกตเพียงภายนอกเท่านั้น หากไม่ปาดจั่นมะพร้าวท าน้ าตาล จั่นจะแตกออกติด

ผลกลายเป็นทะลายมะพรา้ว 

   เมื่อจั่นมะพร้าวโตได้ที่ ชาวสวนก็จะกรีดรกที่โคนทางมะพร้าวหรือบริเวณโคน

จั่นมะพร้าว แล้วค่อยๆโน้มจั่นมะพร้าวให้โค้งก้มลงวันละน้อย จนกระทั่งจั่นมะพร้าวก้มลง

พอที่จะช่วยให้น้ าตาลหยดแล้วไม่ไหลย้อนไปที่คอมะพร้าว เพราะหากน้ าตาลไหลลงไปจะท าให้

ด้วงมากินน้ าตาลที่คอมะพร้าว ท าให้มะพร้าวตาย  
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เชือกส้าหรับมดัจ่ันมะพร้าว  

ที่มาของภาพ : สา้นักงานคณะกรรมการการศกึษาขั นพื นฐาน 

 
มดีปาดจ่ันและฝักมดี 

   
การเหนี่ยวงวงตาลใหโ้น้มลง และตดัปลายงวง 

ที่มาของภาพ : สื่อการเรียนรู ้ส้านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั นพื นฐาน 

การโน้มจั่นมะพร้าวนั้น แต่เดิมจะใช้เชือกปอหรือเชือกกล้วยในการผูกโน้มจั่นมะพร้าว 

ปัจจุบันใช้เชือกไนลอน เชือกฟาง เมื่อโน้มจั่นมะพร้าวได้ที่แล้วจึงใช้มีดปาดปลายจั่น ในการ

ปาดครั้งแรกนั้นจะปาดลึกเข้าไปจากปลายจั่นประมาณ 3 นิ้ว แล้วเอากระบอกไม้ไผ่ซึ่งร้อยหูไว้
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ด้วยเชือกปอไปผูกรองน้ าตาลไว้ที่ปลายจั่นมะพร้าว ครั้งต่อๆ ไปจะปาดลึกประมาณ 0.5 

เซนติเมตร มดีที่ใช้ปาดน้ าตาลนั้นเป็นมีดเหล็กหล่อมีความบางและความคมมากแต่เปราะ หาก

ท าตกอาจจะหักได้ เทคนิคพิเศษที่ชาวสวนใช้คือใช้เนื้อไม้หรอืเปลือกไม้ตะเคียนสับเป็นชิ้นๆ ใส่

ไปในกระบอกที่รองน้ าตาลป้องกันไม่ให้น้ าตาลเน่าเสียได้ 

    น้ าตาลที่ได้จากจั่นมะพร้าวเรียกว่า น้ าตาลสด อร่อย หอม หวาน โดยเฉพาะ

ในฤดูหนาวน้ าตาลสดจะมีลักษณะใส เมื่อน ามาเคี่ยวแล้วจะหอมมาก โดยชาวบ้านเล่าว่า “เมื่อ

เคี่ยวแล้ว เทกากลงไปในคลอง เมื่อน้ าในในคลองไหลไปในที่ตา่ง ๆ ส่งกลิ่นหอมยิ่งนัก” 

   ส่วนน้ าตาลสดที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์แล้วไม่หอมหวานเหมือนน้ าตาลสดแท้ 

ๆ น้ าตาลสดจะต้องน ามากรองด้วยกระชอนเพื่อเอาเศษไม้ตะเคียนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 

ออก แล้วจึงน าไปเทลงในกระทะเพื่อเคี่ยวให้เป็นน้ าตาล กระทะที่ใช้เคี่ยวเป็นกระทะใบใหญ่

เรียกว่า กระทะใบบัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร  

  
เตาส้าหรับการเคี่ยวน ้าตาลมะพรา้ว 

 
เตาส้าหรับเคี่ยวน า้ตาล และปล่องควนัดา้นหนา้ 

ที่มาของภาพ : นิตยสารหมอชาวบา้น ฉบับเดือนมกราคม 2547 
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  ส่วนเตาที่ใช้ส าหรับเคี่ยวน้ าตาลนั้น จะมีปล่องควันสูงด้านหน้าเป็นช่องส าหรับ

ใส่เชื้อเพลิงและมีตะแกรงให้ขี้เถ้าตกข้างล่าง เชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทางมะพร้าวและ

วัสดุอื่นๆ ที่หาได้ในสวน แต่ถ้าหากฝนตกอาจจะได้ใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิงแทนก็ได้ ทางมะพร้าว

ที่น ามาท าฟืนนั้น จะน ามาตัดโคนออก ส่วนที่เป็นใบน ามามัดรวมกัน 4-5 ทาง ไว้ใส่เป็น

เชื้อเพลิง สว่นโคนก็จะน ามาผา่เป็นท่อนๆ ท าฝนืส าหรับประกอบการท าอาหาร ถ้าเคี่ยวน้ าตาล

น้อยไม่ต้องใช้เตาแบบมีปล่องก็ได้ เมื่อตั้งน้ าตาลไปจนเดือดก็จะน า “ครอบ” มาครอบกระทะ  

ส าหรับครอบนั้นเป็นไม้ไผส่านเป็นทรงกระบอกขนาดเล็กกว่าปากกระทะเล็กน้อย ใช้ครอบเพื่อ

ไม่ให้น้ าตาลล้นออกนอกกระทะ แตน่้ าตาลจะล้นออกตามรูด้านข้างของครอบเอง  

 

 
กระทะเคี่ยวน ้าตาลมะพร้าว และ “ครอบ”  

ที่มาของภาพ : กระบวนการจัดทา้น า้ตาลมะพร้าว แหล่งเรียนรู้ชุมชนทา้น า้ตาล 

 

  ในการเคี่ยวน้ าตาลชาวบ้านจะคอยดูแลเติมเชื้อเพลิงและดูไม่ให้น้ าตาลล้นออก

นอกครอบ เมื่อน้ าตาลเดือดจนกระทั่งน้ าตาลงวด ก็จะเอาครอบออกแล้วเคี่ยวต่อไป จน

น้ าตาลมีลักษณะเป็นยางมะตูม ซึ่งในตอนนี้น้ าตาลจะมีกลิ่นหอมมากจึงยกลง จากนั้นจึงปั่น

น้ าตาล ซึ่งแต่เดิมชาวสวนใช้ไม้พายในการปั่น ในภายหลังชาวสวนใช้เครื่องปั่นน้ าตาล ใบพัดมี

ลูกโซ่ใช้แรงคนดึงให้ใบพัดหมุน หลังจากปั่นน้ าตาลจะแห้งหมาดแล้ว จึงตักน้ าตาลลงใส่ปี๊บ

หรอืหยอดเป็นน้ าตาลปึกพร้อมที่จะขาย 

  ส าหรับน้ าตาลที่ขูดออกจากกระทะ เทใส่ปี๊บ เรียกว่า "น ้าตาลปี๊บ" ถ้าเทลงใส่

ถ้วยตะไลหรอืพิมพ์ได้น้ าตาลที่มลีักษณะเป็นก้อนกลมๆ นิยมเรียกว่า "น ้าตาลปึก" 
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(ซา้ย) น า้ตาลปี๊บ  (ขวา) น า้ตาลปึก 

 

    ในการท าน้ าตาลมะพร้าวนั้น ชาวสวนจัดระบบการท างานโดยเฉพาะการ

บริหารเวลาและบริหารคน กล่าวคือ ในขณะที่มีการเคี่ยวน้ าตาลอยู่นั้นจะต้องล้างท าความ

สะอาดกระบอกกรองน้ าตาลด้วย “ไม้ทะลวง” ส าหรับไม้ทะลวงนั้น ท ามาจากก้านเครือของ

จากมาทุบหัวท้ายให้บานออก น ามาทะลวงล้างกระบอกให้สะอาด (ทะลวง โดยชักเข้าชักออก

ช่วยใหส้ะอาด) หลังจากล้างดว้ยน้ าเสร็จแล้วก็น ากระบอกไปอบในเตาอบ เตาอบใช้อฐิก่อขึน้มา

เป็นคอกแล้วมีฝาปิด ฝาปิดนั้นใช้ปูนเทเป็นแผ่นแล้วใช้ท่อหรือสังกะสีม้วนเป็นท่อ วางตั้งลงบน

แผ่นปูนเรียงเป็นแถวๆ เมื่อแผ่นปูนแห้งก็จะได้ฝาบิดที่มีท่อต่อขึ้นมาจากในเตา ส่วนภายในเตา

นั้นไม่ได้จุดไฟแต่อย่างใด แต่จะต่อท่อมากจากเตาเคี่ยวน้ าตาลความร้อนก็จะผ่านเข้ามาในเตา

อบ และออกทางท่อของฝาปิด แล้วจึงน ากระบอกกรองน้ าตาลมาครอบไว้ที่ท่อของฝาปิดนั้น

เป็นการอบกระบอกเพื่อป้องกันมิให้น้ าตาลที่น ากระบอกไปรองนั้นบูดเน่า แต่ถ้าอบกระบอกไว้

นานอาจท าให้กระบอกไม้ไผ่น้ันแตกได้ จงึคว่ ากระบอกอบไว้แค่เพียงกระบอกแหง้ก็น าขึ้น  

  วิธีอบกระบอกรองน้ าตาลเช่นนีเ้ป็นการอบด้วยไอร้อนจากเตาเคี่ยวน้ าตาล ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีท้องถิ่นที่ด าเนินการมาอย่างได้ผล เมื่ออบกระบอกเสร็จแล้วก็จะน าไม้ตะเคียนที่

สับแล้วมาใส่กระบอกละประมาณ 1 หยิบมือจากนั้นก็หาบกระบอกไปรายไว้ตามพะองตาม

จ านวนของจั่นมะพร้าวของต้นนั้น ๆ พะองใช้ไม้ไผ่ล าเดียวที่น ามาเจาะรูให้ทะลุห่างกันประมาณ

ขั้นบันไดแล้วใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดพอดีกับรูตอกเข้าไปให้แน่นใช้แทนบันไดส าหรับปีนต้นมะพร้าว 

ต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของคนปาดตาล คนปาดตาลก็จะมีมีดปาดตาลใส่ปลอกเหน็บไว้ที่เอวแล้วใช้

ปากคาบหูกระบอกรองน้ าตาลปีนขึ้นไปปาดตาลและเปลี่ยนกระบอกที่รองไว้ลงมา ในขาลง

จะต้องใช้มือข้างหนึ่งถือกระบอกอีกข้างหนึ่งจับบันใด การเปลี่ยนกระบอกรองน้ าตาลทุกครั้ง

จะต้องปาดจั่นตาลทุกครั้งเชน่กัน ท าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจ่ันตาลกุดหรอืไม่ให้น้ าตาลแล้ว

จงึเลิกท าน้ าตาลที่จ่ันนั้น 



  177 

 
การกระทุ้งเพื่อให้น า้ตาลแห้ง  

 

   ในหนึ่งวัน ชาวสวนจะท าน้ าตาลได้ 2 – 3 ปี๊บโดยจะท ากันวันละ 2 รอบรอบ

แรกในตอนเช้า คือ เมื่อฟ้าสางก็จะเริ่มปาดน้ าตาลและเปลี่ยนกระบอก น าน้ าตาลมาเคี่ยวแล้ว

เตรียมกระบอกส าหรับรอบบ่าย ราว ๆ บ่าย 3 – 4 โมงเย็นก็จะเริ่มขึ้นไปปาดน้ าตาลกันอีก ซึ่ง

จะแล้วเสร็จประมาณ 2 – 3 ทุ่มท าเช่นนี้ทุก ๆวัน  

  ส าหรับน้ าตาลปี๊บที่ชาวสวนผลิตได้จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่สวนเป็นประจ า 

หากวันใดฝนตก ปัญหาของการท าน้ าตาลที่พบก็คือ เชื้อเพลิงที่จะใช้เคี่ยวน้ าตาลเปียกฝน จึง

อาจท าให้เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องมีแกลบหรอืทางมะพร้าวแห้งเก็บไว้ส ารอง นอกจากนี้

ยังมีปัญหาน้ าฝนไหลลงกระบอกรองน้ าตาล แต่ปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่นัก แต่ต้องใช้เวลา

เคี่ยวน้ าตาลนานขึ้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับการหาสิ่งก าบังฝนให้กับกระบอกน้ าตาลทุก

กระบอก ก็เป็นปัญหามากไม่แพ้กัน  

  ในบางครั้งชาวสวนได้ใช้ภูมิปัญญาแก้ปัญหานี้ด้วยการ ใช้ขวดพลาสติกที่ใช้

แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ในการรองน้ าตาล ข้อดีคือ ปากขวดที่งุ้มเข้าสวมได้พอดีกับปลายจั่นที่

ปาด น้ าฝนเข้าได้ยาก ผึ้งก็เข้ายาก น้ าหนักของกระบอกเบามากไม่ต้องถึงขนาดใช้คล้องคาน

แบกไป  

 นอกจากจะน าน้ าตาลสดมาท าน้ าตาลปี๊บแล้ว ยังสามารถน ามาท าเป็นน้ าเมา

ได้อีกด้วย การท าน้ าตาลเมานั้นเริ่มจากน าน้ าตาลสดมาต้มให้พอเดือดทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นน า

เปลือกไม้ตะเคียนกับเปลือกไม้มะเกลือมาย่างให้หอมแลว้มัดอย่างละ 1 ก ามอืต่อน้ าตาลสด 1 – 

2 ลิตร ใส่รวมกันในภาชนะที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ 2  คืนก็จะได้น้ าตาลเมา ซึ่งมีแอลกอฮอล์น้อยกว่า

สุรา และมีรสหวาน อร่อย 

  ปัจจุบันการผลิตน้ าตาลปึกและน้ าตาลปี๊บมีความยากล าบากมาก เพราะต้น

มะพร้าวที่มีอายุมากจะมีล าต้นสูงมากยากล าบาก ต่อการปีนขึ้นไปเก็บน้ าตาล อีกทั้งเสี่ยงต่อ
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การตกต้นมะพร้าวลงมาบาดเจ็บ พิการหลายรายถึงกับเสียชีวิต เด็กรุ่นใหม่จึงไม่นิยมสืบทอด

อาชีพนี้ท าให้อาชีพการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้ค่อยๆ ลดน้อยลงไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง

กรรมวิธีการผลิตที่ท าให้ได้น้ าตาลปริมาณมากขึ้น มีผู้ผลิตบางรายผสมแป้งมัน กากน้ าตาล 

หรอืน้ าตาลทราย ในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มปริมาณและลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้น้ าตาลไม่

คืนตัวเร็วเกินไป มกีารใส่สารฟอกขาวเพื่อใหไ้ด้น้ าตาลสีขาวนวลน่ากิน 

    ในบริเวณพื้นที่ชุมชนบางหัวเสือ นอกจากสวนมะพร้าวแล้ว ยังมีต้นจากเป็น

จ านวนมาก ส าหรับ “จาก” นั้น ให้ประโยชน์หลายอย่าง ชาวบ้านได้ประโยชน์มากในการ

ด ารงชีวิตโดยอาศัยจาก เช่น ใช้ใบอ่อนมวนยาสูบ ห่อข้าวต้มมัด ผลอ่อนใช้รับประทานมีรส

อร่อย ก้อนช่อดอกน าไปตีท าแส้ปัดยุง ใบแก่ใช้มุงหลังคา และห่อขนมจาก ซึ่งเป็นสินค้า

พืน้เมืองมีช่ือของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
พื นที่ในชุมชนบริเวณนี  มีต้นจาก เป็นจ้านวนมาก 

 

  ใบจาก ใช้ประโยชน์ในการเข้าตับจาก งานเข้าตับจากนี้ใช้ใบจากแก่  แต่ไม่แก่

จัดจนแตกกรอบง่าย เพราะมีปัญหาเรื่อความแข็งในขณะใช้นิ้วมอืรีดใบจาก ความยาวค่อนข้าง

สม่ าเสมอ ตัดทางจาก ริดใบจากน าไปแช่น้ าให้ใบจากนิ่มเตรียมไว้ให้นิ้วมือรีดใบจะเข้าตับให้ใบ

เรียบ ใบจากที่พอนิ่มนี้ท างานง่ายกว่า ก้านทางจากหากน ามาผ่าเป็นซีกเล็กลงก็ใช้เป็นก้านตับ

จากได้ แตบ่างทีก็นิยมใช้ไม้ไผผ่า่ซีกท าไม้ก้านตับจาก 

   การเย็บใบจากเข้าตับ น าใบจากพาดคร่อมก้านตับจาก โดยไล่ไปตั้งแต่ต้นทีละ

ใบ วางใบจากในลักษณะเอาด้านบนใน (ผิวมัน) ออกหรือขึ้นข้างบน พับใบจากให้ด้านปลายใบ

ยาวกว่าด้านขั้วก้านใบซึ่งถูกพับไว้ด้านใน เมื่อพับใบจากให้ด้านในชนกันแล้วก็เริ่มด้วยการใช้
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หวายซีกชนิดหนา เย็บร้อยตั้งแต่ใบหัวแถวเป็นใบแรก ใบต่อมาน ามาวางพับอีก ซ้อนทับชายกัน

เล็กน้อย เย็บร้อยต่อไป ถ้าหากตรงไหนโหว่หรือไม่สนิทก็ใช้ใบจากที่มีขนาดกลางหรือเล็กกว่า

เสียบพับแซม หรอืเพียงแซมเข้าไปให้ชนก้านตับจากก็ได้ ท าเชน่นีไ้ปจนจบตับ  

  นอกจากการเย็บหวายที่ชิดก้านตับจากแล้วต้องเย็บอีกแนวให้ห่างจากก้านตับ

จากประมาณ 3 – 4 ซม. เพื่อใหใ้บจากที่พับเข้าข้างในกับใบทีพ่ับออกไว้ขา้งนอกใหต้ิดกัน  

  การร้อยหวายแต่ละใบจาก อย่าเจาะร้อยรอยเดียวเพราะใบจากจะบิดงอ 

ฉะนั้นใบจาก 1 ใบต้องเย็บร้อยหวายหรอืคล้า 2 รอยจึงจะได้ โดยทั่วไปตับจากจะมีความยาว 2 

ขนาด คือ ยาว 1.20 เมตรและ 1.50 เมตร  

   อาชีพของคนในชุมชนบางหัวเสือไม่ได้มีเฉพาะการท าน้ าตาลมะพร้าวเพียง

เท่านั้น หากยังมีอาชีพอื่นๆ ที่พบเห็นได้ในอดีต อาทิ การเป็นพ่อค้าคนกลางในการขายน้ าตาล

มะพร้าว การท านาข้าวในบางพื้นที่ แต่ไม่แพร่หลายมากนักเพราะสภาพภูมิประเทศ และแร่

ธาตุในดินไม่เอื้ออ านวย อาชีพพ่อค้า แม่ค้าน าสินค้ามาขายในชุมชน หรือในอดีตนั้นเรียก

ร้านค้าชุมชนว่า “แพ” เพราะเดินร้านค้ามักอยู่ริมแม่น้ า คนทั่วไปจึงเรียกว่าแพ พ่อค้าแม่ค้าจึง

มีความส าคัญมาก เพราะเป็นแหลง่กระจายสินค้าแก่ชุมชนรวมไปถึงเป็นสถานที่ใหค้วามบันเทิง

และการสื่อสารจากโลกภายนอกส่งมอบใหก้ับชุมชนอีกทางหนึ่ง  

  เมื่อการศึกษาเริ่มได้รับความส าคัญจากชุมชน และมีการขายโอกาสทาง

การศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยม ผู้คนในชุมชนได้รับการศกึษาในระดับสูงขึ้น ท าให้อาชีพ

รับราชการเริ่มมีในชุมชน แต่ไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากฐานะของประชากรส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถส่งบุตรหลานให้เล่าเรียนถึงระดับสูงได้ แต่ก็ปรากฏว่าหลายครอบครัวที่มีฐานะ ส่ง

บุตรหลานเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นน ามาพัฒนาชุมชน 

บางท่านเข้ามารับราชการครูในชุมชน เพื่อสั่งสอนอบรมบุตรหลานของคนในชุมชน นับได้ว่าเป็น

การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง  

  นับตั้งแต่ความเจริญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โรงงานเริ่ม

เข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ และอ าเภอพระประแดง รวมถึงชุมชนบางหัวเสือ ผู้คนในอดีต

เดิมประกอบอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว หันไปท างานที่โรงงานมากขึ้น เพราะไม่ต้องการใช้ชีวิต

อย่างยากล าบากในการท าน้ าตาลมะพร้าว ไม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืด หรือนอนดึก เพื่อขึ้นต้น

มะพร้าวและเก็บเอาน้ าตาล   ไม่ต้องเสี่ยงกับการปีนพะองเพื่อขึ้นต้นมะพร้าวสูง ๆ ชาวบ้านที่

อยู่อาศัยในชุมชนมายาวนานกว่า 65 ปี เล่าว่า “คนหนุ่มสาวเริ่มตื่นเต้นกับการเข้ามาของ

โรงงาน พวกเขาหันไปท้างานโรงงานมากขึ้นเรื่อย ๆ” รวมไปถึงคนในชุมชนหลาย

ครอบครัว เริ่มขายที่ดนิของตนเองเพื่อให้นายทุนสร้างโรงงาน แล้วอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ชุมชนอื่น 
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เชน่ ปากน้ า ดังนั้นการมีโรงงานของชุมชนบางหัวเสือและบริเวณใกล้เคียง ท าให้เกิดการอพยพ

ย้ายถิ่นของแรงงานจากต่างจังหวัดทั่วทั้งภูมิภาค เข้ามาท างานโรงงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คนอีสาน) มีปริมาณมากที่สุด ท าให้

สังคมชาวบางหัวเสือปัจจุบัน มีลักษณะเป็นชุมชนของคนอีสานและคนต่างถิ่น มากกว่าชุมชน

ของผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม จนมีผู้อยู่อาศัยมาอย่างยาวนานในชุมชนนี้ กล่าวว่า “ปัจจุบันผม

สามารถระบุได้เลยว่า ครอบครัวไหนหรอืใครเป็นคนบางหัวเสือมาตั้งแต่เก่าก่อน”  

   นอกจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาของประชากรไทยต่างจังหวัดแล้ว ยังมีการ

เข้ามาของแรงงานชาวกัมพูชา และเมียนมา โดยเฉพาะชาวกัมพูชามีจ านวนมากที่สุด ปัจจุบัน

หลาย ๆ ชุมชนในต าบลบางหัวเสือ จึงมีผู้อยู่อาศัยเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทุก ๆ ปี  

  โรงงานท้องที่อ าเภอพระประแดงที่เปิดอย่างต่อเนื่องในอดีต ในชุมชนใกล้เคียง

กับ  บางหัวเสือ ปรากฏชื่อจากเอกสารทางราชการ ดังนี้  

  1. โรงงานทอผ้าและปั่นด้าย ของนายเต้างว้น แซ่ล้อ ต าบลส าโรงใต้ 

2. โรงงานท าแก้วและสีทาบ้าน ของนายกาญจนะ ตังทัตสวัสดิ์ ต าบลส าโรงใต้ 

3. โรงงานท าตะปู ของนายคิมฟุง้ แซ่ก๊ก ต าบลส าโรงใต้ 

4. โรงงานโม่ถั่ว ของนางนี้ แซ่จวิ ต าบลส าโรงใต้ 

5. โรงงานท าลายดอกไม้ ของนายเองเอี่ย แซ่โล้ว ต าบลส าโรงใต้ 

6. โรงงานท าน้ าส้มสายชู ของนายเซีย้ะเผา่ แซ่ลิม้ ต าบลบางหญ้าแพรก 

  การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้ชุมชนบางหัวเสือเป็นสังคมที่มีความ

หลากหลายของประชากร วัฒนธรรมการด ารงชีวิต ในอดีตหากกล่าวถึงอาหารของชุมชนต้อง

เป็นอาหารหลักของคนภาคกลางเท่านั้น แต่ในปัจจุบันหากเดินทางไปตลาดนัดเพื่อจับจ่ายซื้อ

สินค้า ต้องพบว่า มีอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอีสานมี

ขายอยู่ทุกตลาด 

  ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิต การอยู่อาศัยของ

คนต่างจังหวัดในชุมชนแห่งนี้ ไม่ได้มีความแปลกแยกจากสังคมเหมือนเช่นในอดีต หากแต่เป็น

โลกไร้พรมแดน สามารถติดต่อกับทางบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น การติดต่อสื่อสารไม่ต้องผ่านทาง

จดหมาย ไปรษณีย์เหมือนในอดีต หากแต่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย

มากมาย 
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โรงงานขนาดใหญ่ภายในชุมชน ท้าให้เศรษฐกจิในชุมชนเจรญิก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด 

 

 5. ศาสนา และความเชื่อของชาวบางหัวเสือ 

  ชุมชนและความเชื่อเป็นสิ่งคู่กันมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล เพราะมนุษย์ต้องการ

แสวงหา   ที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อให้การด ารงชีวิตมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 

ส าหรับชาวบางหัวเสือนั้นมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ด้วยการสร้างวัดบางหัวเสือ 

ประมาณปี พ.ศ.2300 ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อเป็นศาสนสถานของชุมชนใน

การประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และประชาชน  

 
พระอโุบสถวัดบางหัวเสือในปจัจุบัน 
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จากหลักฐานที่ศกึษาไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัดบางหัวเสือ แต่สันนิษฐานว่า หลวงพ่อบัว 

เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบางหัวเสือ เพราะมีการค้นพบรูปหล่อของหลวงพ่อบัว มาตั้งแต่

ครั้งสมัยโบราณ แต่ส าหรับความเป็นมาของหลวงพ่อบัวนั้นยังคงเป็นปริศนา บ้างระบุว่า หลวง

พ่อบัวมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และระบุว่าท่านเกิดประมาณ ปี พ.ศ. 2358 ซึ่งอยู่ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย รัชกาลที่ 2   

 
รูปหล่อของหลวงพ่อบัวที่พบในสมัยโบราณ 

ที่มาของภาพ : วัดบางหัวเสือ 

 

  วัดบางหัวเสือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 ได้ผูก     

พัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2400 การศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่             

พ.ศ. 2477 ชื่อวัดเดิมตามหลักฐาน ชื่อ  “วัดบางศีศะเสือ” แล้วในรัชสมัยรัชกาลที่  4 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ได้โปรดใหม้ีปฏิรูปวงการพระสงฆ์ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวัด

ต่างๆใหม่ให้สอดคล้องกับภาษา สระ วรรณยุกต์ จึงได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่าวัดบางหัวเสือจนถึง

ปัจจุบัน 

  พุทธศาสนาสถานแห่งนีอ้ยู่คู่กับชุมชนมาตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยา เคยมีผู้

ศึกษาตีพิมพ์ลงในเอกสารพระเครื่องวัดบางหัวเสือ ระบุว่า “ในอดีตเล่าสืบต่อกันมา สมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) เคยมาตั้งทัพอยู่ที่ลานวัดบางหัวเสือ มีการ
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สร้างยุ้งฉางข้าวบริเวณลานวัด” แต่จากหลักฐานทาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ไม่ปรากฏข้อความ

ดังกล่าว จงึท าให้ขาดหลักฐานในการพิสูจนว์่าการศกึษานั้นมคีวามถูกต้องทางประวัติศาสตร์  

  ตลอดระยะเวลากว่า 260 ปี ของการสร้างวัดบางหัวเสือขึ้นมาได้ปรากฏ

หลักฐานนามเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ มาตั้งแต่ยุคก่อสร้างวัด โดยมีประวัติเจ้าอาวาสรูปแรก

ดังนี ้

  เจ้าอาวาสรูปที่ 1 หลวงพ่อบัว (เกิดใน ร.2-ร.5) ตามประวัติเดิม สันนิษฐานว่า 

หลวงพ่อบัว ท่านเป็นน้องชายหลวงปู่จีน วัดท่าราษเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติความ

เป็นมาของหลวงปู่จีน ทราบจากการเล่าสืบต่อกันมาจากผูท้ี่เกิดทันได้พบหลวงปู่ สันนิษฐานว่า

ท่านเกิดในราวปี พ.ศ.2357 และเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าลาดในราวปี พ.ศ.2397 ท่านเป็นพระเกจิ

ผู้เช่ียวชาญด้านวิปัสสนาธุระและพุทธาคมเป็นพิเศษ รวมทั้งวิชาการแพทย์แผนโบราณ และมี

เมตตาธรรมสูง ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ 

จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง    แปดริ้วและใกล้เคียง ต่อมากิตติศัพท์ของท่านเริ่มขจร

ไกล มลีูกศษิย์ลูกหามากมาย ท่านมรณภาพในราวปี พ.ศ.2440 สิรอิายุ 83 ปี 

  ท่านทั้ง2 ได้แยกกันธุดงค์ มากับหลวงพ่ออ้นและได้มาจ าวัดที่ วัดบางศีศะเสือ 

และได้รับอาราธนา เป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมาจนถึงราวปี พ.ศ. 2431 จนถึง พ.ศ. 2438 

หลวงพ่อพิน ได้เป็นเจ้าอธิการ และอุปัชฌาย์ในเวลาต่อมา หลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือ บาญชี

พระสงฆ์เล่ม 1 วัดบางหัวเสือ ที่ได้คัดลอกในสมัยหลวงพ่ออยู่ โดยพระอาจารย์ค า ได้บันทึกไว้

ว่าได้อุปสมบทหลวงพ่อพนิ โดยมี  

ท่านช้างวัดโปรดเกษเชฎฐาราม เป็น พระอุปัชฌาย์จารย์ 

   หลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนอื(ฉะเชิงเทรา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์  

หลวงปู่บัว วัดบางสีสะเสือ(วัดบางหัวเสือ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

  จงึสันนิษฐานว่าหลวงพ่อบัว อ่อนพรรษากว่าหลวงปู่จีน จึงได้ลงไว้เป็นพระอนุ

สาวนาจารย์ เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเกิด และ บวช หลังหลวงปู่จีน ซึ่งหลวงปู่จีนท่านได้มี

ประวัติว่า หลวงปู่จีนท่านเกิดในราวปี พ.ศ.2357 และมรณะภาพ ในปี พ.ศ. 2440 อายุราว 83 

ปี อ้างองิจากบทความในหนังสือ พระปิดตานั่งยองเมอืงปากน้ า โดย เก่ง ศ.ตระกูล  

  "เมื่อพระอธิการอ้น เจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่บัวถึงกาลมรณภาพ หลวง

พ่อพินได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดบางหัวเสือ"และ ประวัติหลวงพ่อ

เที่ยงในตอนที่กล่าวว่า "เมื่อหลวงพ่อเที่ยงบวชได้พรรษา 3 หลวงปู่บัวท่านก็ถึงกาล

มรณภาพ ราว ปี พ.ศ. 2435 " 
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    สันนิษฐานว่า หลวงพ่อบัวเกิด ปีพ.ศ.2358 มรณะราวปี พ.ศ.2435 นับจาก 

พ.ศ.เกิดท่านจะบวชราวปี  2378 และตามกฎแต่งตั้งเจ้าอาวาส ท่านต้องมีพรรษา 10 จึงเป็น

เจ้าอาวาสและอุปัชฌาย์ได้ จึงเป็นไปได้ว่าท่านเดินทางมาเป็นเจ้าอาวาสในราวปีพ.ศ. 2388 ซึ่ง

ก็ใกล้เคียงกับช่วงที่หลวงปู่จีนได้เป็นเจ้าอธิการวัดลาดเหนือในราวปี พ.ศ.2397 และได้

ติดต่อกันอยู่จนได้มาร่วมกัน อุปสมบทให้หลวงพ่อ พิน ที่วัดโปรดเกษเชฎฐาราม ในปี พ.ศ.

2383 ซึ่งในปีนั้นหลวงพ่อบัว และ หลวงปู่จีน ยังไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์จึงไม่ได้บวชให้เอง สิริ

รวมอายุหลวงพ่อบัวตามประวัติ ท่านมีอายุในช่วงปี พ.ศ. 2358-2435 ท่านจึงมีอายุอยุ่ในราว 

77 ปี 

   เอกลัษณ์ที่โดดเด่น  หลวงพ่อบัว ท่านมีรูปหล่อลงรักปิดทองอยู่แต่เดิมมานาน

แล้วแต่ถ้าได้สัมผัส หรือ ลูบทองออกจากองค์ท่านจะเห็นลอดลาย จีวรลายดอกพิกุลเรียงอยู่

อย่างสวยงาม พร้อมทั้งประคตเอว ท่านก็เป็นลวดลายเช่นกัน ซึ่งจีวรแบบปราณีเช่นนี้ใช้กันใน 

วังหลวง หรอื วัดหลวง อย่างแพร่หลายในต้นรัชกาล  

   

 
  ในภาพคือ พระวินัยกิจการีเถร(ปั้น พรฺหมฺสโร) เจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานวรวิหาร 

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ครองจวีรดอกพิกุล 

  ส าหรับความเป็นมาของจีวรลายดอกพิกุลนั้น ช่างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ท า

เลียนแบบผ้าชาวตะวันตก ทอเป็นดอกเล็ก ๆ ลายคล้ายดอกพิกุล ชาวบ้านจึงเห็นเป็นของ

แปลก ประณีต มีราคาสูงค่า ต่อมาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้ตัดย้อมเป็นจีวรถวาย

พระเถระ  
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  จากบันทึกประวัติศาสตร์ข้างต้นเป็นหลักฐานส าคัญ ว่าทางมาจากวัดหลวง 

หรืออาจเป็นผู้ที่มียศฐานบรรดาศักดิ์ในพระนคร จึงได้รับผ้าจีวรลายดอกพิกุลนี้ติดตัวมาจน

ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ 

   นอกจากความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์

เป็นสิ่งที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

  ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นชื่อของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่

เคารพนับถือของประชาชนของอ าเภอพระประแดง แม้ปู่เจ้าสมิงพรายไม่ได้อยู่ในเขตของชุมชน

บางหัวเสือ แต่เป็นที่เคารพของคนในอ าเภอพระประแดง รวมไปถึงชาวชุมชนบางหัวเสือด้วย  

“ปู่เจ้าสมิงพราย” เป็นชื่อของป้อมค่าย ซึ่งรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างขึ้น เมื่อสร้าง "เมืองนครเขื่อนขันธ์" (อ าเภอพระประแดง) เสร็จในปี พ.ศ. 2358 พระราช

พงศาวดาร รัชกาลที่ 2 ในพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพตอนหนึ่งว่า  

  "เพื่อให้เมืองนครเขื่อนขันธ์ มีความแข็งแรงมั่งคงเพื่อป้องกันข้าศึกทาง

ทะเล จงึได้สร้างป้อมทางฝั่งตะวันออก 3 ป้อม คอื ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ป้อมปีศาสสิง 

ป้อมราหูจร เมื่อรวมทั้งป้อมวิทยาคม ซึ่งสร้างในรัชการที่ 1 ด้วยกัน เป็น 4 ป้อม" 

   ศาลองค์ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนในอ าเภอ

พระประแดง และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวศาลตั้งอยู่ในป้อมปู่เจ้าสมิง

พราย ไม่ทราบแน่ชัดว่าองค์ปู่ เจ้าสมิงพรายคือใคร เพราะไม่มีการจดบันทึกเอาไว้ แต่

สันนิษฐานว่า ชาวมอญรุ่นหลังสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่สักการะบรรพบุรุษที่เคยท าหน้าที่ปกป้อง

ประเทศไทย มิใหอ้ริราชศัตรูลว่งล้ าเข้ามาทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
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ศาลปูเ่จ้าสมงิพราย ปัจจุบันตั งอยู่ที่โรงพยาบาลพระประแดง 

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 

 6. วัฒนธรรม ประเพณขีองชาวบางหัวเสือ 

  วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวบางหัวเสือเป็นวัฒนธรรมของชาวภาค

กลาง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลัก และมีวัฒนธรรมรอง ได้แก่ วัฒนธรรมของชาวจีน ชาวมอญ ใน

ภายหลังมีวัฒนธรรมของชาวอีสานเพิ่มเข้ามา ตามการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากภาค

อีสาน จากการศึกษาพบว่า ในชุมชนบางหัวเสือมีพิธีเข้าทรง และพิธีตั้งศาล รวมไปถึงพิธีขึ้น

บ้านใหม่ ได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวอีสานเข้าไปด้วย เนื่องจากผู้พักอาศัยเป็นชาว

อีสาน โดยสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ ดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เปิดในพิธีการต่าง ๆ แต่ก็เป็นเพียง

วัฒนธรรมรองที่เข้ามาในภายหลัง แต่วัฒนธรรมหลักที่สืบทอดเรื่อยมาในชุมชน คือ ประเพณี

สิบสองเดือนของภาคกลาง เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การเทศน์มหาชาติ 

การหล่อเทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีการบวช

บุตรชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานดังเช่นวัฒนธรรมหลักของคนภาคกลาง

ในจังหวัดอื่น  

   ชุมชนบางหัวเสือได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรม และประเพณี โดยได้รับความ

ร่วมมือในการสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน ทั้ งจากเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย และ

สถานศึกษาในชุมชน คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ตลอดจน

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม เป็นการร่วมมือเป็นครบวงจรทั้งบ้าน 
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วัด และโรงเรียน ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นอย่างยิ่ง จึงนับ

ได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไปยังคนรุ่นต่อไป ให้เข้าถึง เข้าใจ และสามารถ

น าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันใหเ้กิดประโยชน์  

  ชาวบางหัวเสือได้จัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนเป็นงานประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เกิดการร่วมมือทั้งจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง

พราย องค์กรภายในท้องถิ่น และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ดังตอ่ไปนี ้

  6.1 ประเพณีสงกรานต์บางหัวเสือ  

   ชาวบางหัวเสือร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดประเพณีสงกรานต์ประจ าปี ในเดือน 5 ทางจันทรคติ หรือเดือน

เมษายนของทุก ๆ ปี มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ส าหรับประเพณีสงกรานต์มี

ลักษณะเป็นวัฒนธรรมหลักของคนในภาคกลาง มีการแสดง การละเล่นตามแบบแผนประเพณี

ดั้งเดิมของภูมิภาค นอกจากเป็นการสบืสานประเพณีแล้ว ยังก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน  

   วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณก่อนที่จะมีการประกาศวัน

ขึ้นปีใหม่แบบสากล ในขณะที่ชาวต่างชาติต่างรู้จักวันสงกรานต์ในฐานะของการละเล่นสาดน้ า

คลายร้อน 

   ค าว่า สงกรานต์ นั้น แปลว่า ก้าวขึ้น เปลี่ยนผ่าน หรือย่างขึ้น ซึ่งตรงกับทาง

โหราศาสตรท์ี่ว่า วันสงกรานต์จะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศมีีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 13, 14, 15 เมษายนของทุกปี ในบางจังหวัดก็จะมีการเฉลิมฉลองยาวนานกว่า 3 

วัน เช่น ประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ หรือประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประเพณีสงกรานต์  

(วันไหล) พัทยา และนอกจากไทยแล้ว ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ก็มี

ประเพณีวันสงกรานตเ์ชน่เดียวกัน 
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ประเพณสีงกรานต์บางหวัเสอืในอดีต 

จากภาพเห็นสภาพบริบทของชุมชนบางหัวเสือ ในปี พ.ศ.2510  

ที่มาของภาพ : วัดบางหัวเสือ 
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   ประเพณีสงกรานต์ของประชาชนภาคกลางในระหว่าง 3 วันนี้ มีกิจกรรมต่างๆ 

เกิดขึ้นมากมาย เช่น การท าความสะอาดบ้านเรือน เข้าวัดท าบุญ ขนทรายเข้าวัด ก่ อเจดีย์

ทราย สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผูใ้หญ่ และการละเล่นสาดน้ าของหนุ่มสาว 

   ในวันที่ 13  เมษายน เรียกว่าวันมหาสงกรานต์ เป็นวันสิ้นปีเก่าเตรียมเข้าสู่วัน

ขึ้นปีใหม่ ผู้คนจะปัดกวาด ท าความสะอาดบ้าน เพื่อช าระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากบ้าน เป็น

การต้อนรับปีใหม่ บางบ้านก็จะยิงปืน จุดประทัด หรือท าอะไรก็ได้ให้เกิดเสียงดัง เพื่อขับไล่สิ่ง

ไม่ดีตา่งๆ ออกไป 

   วันที่ 14 เมษายน วันเนาหรอืวันเน่า ตามวัดวาอารามต่างๆ จะมีการเตรียมงาน

ท าบุญสงกรานต์ ตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัดเตรียมก่อเจดีย์ทราย ในวันนี้คนโบราณมี

ความเช่ือวา่ หา้มพูดจาไม่ดีตอ่กัน หา้มทะเลาะเบาะแว้ง เพราะจะท าให้โชคไม่ดีไปตลอดทั้งป ี

   วันที่  15 เมษายน วันเถลิงศกหรือวันพญาวัน  เป็นวันที่ผู้คนพากันเข้าวัด 

ท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีการรดน้ าด าหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ ผู้

อาวุโสในชุมชน มีการก่อเจดีย์ทราย การละเล่นสาดน้ าของหนุ่มสาว ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญที่

หนุม่สาวจะได้พบปะกันพูดคุยกัน เกีย้วพาราสีกันได้ด้วยการละเล่นสาดน้ า 

    ที่มาของประเพณีสงกรานต์นั้นอ้างอิงมาจากต านานนางสงกรานต์ เมื่อธรรม

บาลกุมารผู้มีสติปัญญาปราดเปรื่อง สามารถตอบค าถามท้าวกบิลพรหมได้  โดยค าถามของ

ท้าวกบิลพรหมที่ถามแก่ธรรมบาลกุมารมีอยู ่3 ข้อ กล่าวคือ  

   “ตอนเช้าราศีอยู่ที่ใด กลางวันราศีอยู่ที่ใด ตอนเย็นราศีอยู่ที่ใด”  

  โดยตกลงกันว่า ถ้าธรรมบาลกุมารไม่สามารถตอบค าถามได้ภายใน 7 วัน 

จะต้องตัดศีรษะบูชาท้าวกบิลพรหม แต่ถ้าสามารถตอบได้ ท้าวกบิลพรหม จะตัดเศียรบูชา

ธรรมบาลกุมารเชน่กัน 

   จนเวลาผ่านไปได้ 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังไม่สามารถตอบค าถามได้ แต่

ระหว่างที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ก็ได้ยินพวกนกคุยกันว่า พรุ่งนี้ไม่ต้องออกหาอาหารแล้ว จะรอ

กินร่างกายของธรรมบาลกุมารที่ไม่สามารถตอบค าถามของท้าวกบิลพรหมได้ และนกยังได้

พูดคุยกันถึงเรื่องค าถามค าตอบว่า  

  “ตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้า มนุษย์จึงต้องเอาน้้าล้างหน้า กลางวันราศีอยู่ที่

อก มนุษย์จงึเอาน้้าพรมอก ตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้า มนุษย์จงึเอาน้้าล้างเท้า”  

ธรรมบาลกุมารจงึจดจ าค าตอบไว้ 

  เมื่อธรรมบาลกุมารสามารถตอบค าถามได้ ท าให้ท้าวกบิลพรหมต้องตัดศีรษะ

ตนเองตามที่ตกลงไว้กับธรรมบาลกุมารไว้ แต่ศีรษะของท้าวกบิลพรหมนั้นหากตัดแล้วน าไปตั้ง
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ไว้บนผืนดิน แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ ถ้าโยนขึ้นท้องฟ้า ฝนจะแล้ง ท้าวกบิลพรหมจึงให้ลูกสาวทั้ง

เจ็ดคนผลัดเปลี่ยนกันจัดขบวนแห่ศีรษะของตนเองรอบเขาพระสุเมรุ ทุก  ๆ 365 วัน การน า

ศีรษะของท้าวกบิลพรหมออกแห่ จึงถูกนับว่าเป็นการขึ้นปีใหม่ และเป็นที่มาของประเพณี

สงกรานต์นั่นเอง 

  ส าหรับ “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง” หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์

ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ-ไทย ที่สืบทอดกันมาแต่

โบราณเอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะ โดยในประเพณีสงกรานต์พระประแดง

นี้ ชาวบางหัวเสือได้ข้ามฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อไปร่วมในประเพณีของชาวพระประแดงทุก ๆ 

ปี นับได้วา่เป็นสงกรานต์ที่ตอ่เนื่องจากสงกรานต์ของชาวบางหัวเสือเอง  

  ในวันท้ายของสงกรานต์ ถัดจากวันที่ 13 เมษายน ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ทุก

หมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่

นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนสาวรามัญ-หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่า ๆ 

ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแตง่กายด้วยชุดไทยรามัญและชุดลอยชาย เพื่อแห่นก แห่

ปลาไปท าพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการ

สะเดาะเคราะห์ท าให้อายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มใน

หมูบ่้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ ากับสาว ๆ ด้วยกิรยิาท่าทีที่สุภาพ 
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ประเพณสีงกรานต์ของชาวบางหวัเสือในปัจจุบัน  

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 
ประเพณสีงกรานต์ของชาวบางหวัเสือในปัจจุบัน  

แม้กาลเวลาผา่นพ้นไป แต่ประเพณียังคงสืบทอดมาสู่รุ่นลกู รุ่นหลาน 

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 

   6.2 ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ  

  “การแห่เทียนพรรษา” เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธได้ยึดถือเป็น

ประเพณีด้วยการน าเทียนไปถวายพระภิกษุ ตามพระอารามต่างๆ ในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อ

ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ดว้ยความปรารถนาใหต้นเองเป็นผูเ้ฉลียวฉลาด มี

ไหวพริบ ประดุจแสงสวา่งของดวงเทียน  
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  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภกิษุสงฆ์จะจ าพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอด 

3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สวดมนต์ท าวัตรเช้าเย็น ในการศึกษาพระธรรมค าสอน

จ าเป็นต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงหรอืแสงเทียน ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะ

น าเทียนที่มีอยู่ในบ้านออกมารวมกัน หล่อให้เป็นเทียนขนาดใหญ่ แล้วจัดขบวนฟ้อนร าแห่ต้น

เทียนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัด ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ใดถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ

สงฆ์ ชีวติจะสว่างไสวดุจแสงเทียน 

  ส าหรับชุมชนบางหัวเสือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

ได้ร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษามาทุกปี ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์ ชาญ

อักษร ได้เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดยาวนานมาในสังคมไทย ได้ให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการแห่เทียนพรรษาทุก ๆ ปี ไปยังวัดต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ วัดบางหัวเสือ 

วัดบางฝา้ย วัดบางหญ้าแพรก เพื่อใหน้ักเรียนเห็นความส าคัญของประเพณีในพระพุทธศาสนา 

โดยจะจัดขึน้ในวันธรรมดา ก่อนวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ า เดือน 8)  
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ภาพประเพณแีหเ่ทียนพรรษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ สมทุรปราการ 

ที่มาของภาพ : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
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ผู้อ้านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมทุรปราการ นายกิตตศิักดิ์ ชาญอักษร  

ไดเ้หน็ความสา้คัญของวัฒนธรรมและประเพณทีีส่ืบทอดยาวนานมาในสังคมไทย ได้ใหน้ักเรียนมี

ส่วนรว่มในการแห่เทียนพรรษาทุก ๆ ปี 

ที่มาของภาพ : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 

 

  6.3 ประเพณีลอยกระทง วัดบางหัวเสือ 

  ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อ

ว่าเป็นการบูชาและขอขมาแมพ่ระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนา

พราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท การลอยกระทงนิยมท ากันในวันเพ็ญ เดือน 12 

ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ าในแม่น้ าล าคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์

พระราชพิธีสิบสองเดือน และต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรี

จุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทง

ส้าหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมท าตามสืบต่อมา นอกจากนั้นใน

ศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียนเล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ท าให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็น

งานลอยกระทงอย่างแน่นอน 

  ประวัติการลอยกระทง มีอยู่ว่านางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุง

สุโขทัย คิดท ากระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ าไหล 

ในหนังสอื ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่น้ีสืบไปเบื้องหน้า โดยล้าดับกษัตริย์
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ในสยามประเทศ ถึงกาลก้าหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ท้าโคมลอย เป็นรูป

ดอกบัวอุทศิสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานท ีตราบเท่ากัลปาวสาน" 

          ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการท ากระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 

14 ค่้า 15 ค่้า แรมค่้าหน่ึงพิธีจองเปรียงน้ัน เดิมได้โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์

ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีก้าลังพาหนะมาท้ากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็น

ถังบ้าง ท้าเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 

11 ศอก ท้าประกวดประขันกันต่างๆ ท้าอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และท้าเป็น

กระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเคร่ืองสด คนท้าก็นับร้อย คิดในการลงทุนท้ากระทงทั้งค่า

เลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถงึ 10 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"  

          ประเพณีลอยกระทงของวัดบางหัวเสือ จัดขึ้นทุก ๆ ปี ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า 

เดือน 12 เป็นความร่วมมือระหว่างวัดบางหัวเสือ กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สมุทรปราการ ร่วมกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวัดได้จัดบริเวณส าหรับลอยกระทง

ลงไปในแม่น้ าเจ้าพระยา และมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ กิจกรรมแสงสีเสียง ดนตรีต่าง ๆ 

รวมไปถึงการขายสินค้าของเหล่าพ่อค้า แม่ค้า สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นการสืบ

สานวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้มี

ส่วนร่วมทุก ๆ ปี คอื การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กระทง เพื่อให้โรงเรียนได้มอบ

แก่ทางวัดได้น าไปจัดจ าหน่ายเป็นการกุศล ร่วมท าบุญในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตลอดจน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ เช่น นักเรียนช่วยขายกระทงให้กับ

วัดบางหัวเสือ เป็นต้น  

 กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน สร้าง

เสริมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและ

ประเพณีโบราณที่สบืทอดกันมาอย่างยาวนานในท้องถิ่น  
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นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมทุรปราการ มีส่วนร่วมในการประดิษฐก์ระทงใหว้ัด 

และรว่มกันเปน็ผู้ช่วยขายกระทง ให้กับวัดบางหัวเสือ ทุก ๆ ป ี 

 

   6.4 ตลาดรมิน ้าวัดบางหัวเสือและงานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด  

   ในอดีตที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรปราการมีการจัดงานใหญ่ที่มีขึ้นเพียงปีละครั้ง 

นั่นคือ “งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์” จัดขึ้นตั้งแต่วันแรม 5 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี เป็น

เวลาต่อเนื่องถึง 9 วัน 9 คืน ชาวบ้านแทบทุกคนจะรอคอยที่จะได้ไปเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะ

เด็ก ๆ ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นจะเป็นการเดินทางโดยทางเรอื 

  จากอุบายของผูป้กครองไม่อยากให้บุตรหลานเดินทางไกลเพื่อไปงานนมัสการ

องค์พระสมุทรเจดีย์ ด้วยการคมนาคมที่ไม่สะดวกในสมัยก่อน จึงใช้อุบายหลอกล่อพาบุตร

หลานไปซื้ออาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเดินเที่ยวตามร้านและเรือที่มาจอดเทียบ
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ขายบริเวณท่าน้ าหน้าวัดบางหัวเสือ (ปัจจุบันได้กลายเป็นด้านหลังของวัดบางหัวเสือ)  

ก่อให้เกิดเป็นงานเล็ก ๆ ขึ้น บริเวณท่าน้ าวัดบางหัวเสือ ในช่วงวันแรม 7 ค่ า เดือน 11 นั่นคือ

จุดเริ่มต้นของงานอาหารดีเจดยี์หน้าวัด เมื่อครัง้เก่าก่อน     

   ผูท้ี่ไปเที่ยวงานนี้จงึมักต้องมาลงเรือบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือ โดยชาวบ้านจะ

มาลงเรือกันมากเป็นพิเศษ พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวบ้านในละแวกนั้นจะน าสินค้าและอาหาร

หวานคาวที่มีรสชาติอร่อยจากฝีมอืชาวบ้านเองมาวางขายบริเวณหน้าวัดบางหัวเสือเป็นจ านวน

มาก แต่เมื่อการคมนาคมทางรถยนต์มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ท าใหช้าวบ้านที่เดินทางโดย

ทางเรอืเพื่อไปงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์หันมาใช้การทางโดยรถยนต์แทน  ส่งผลกระทบ

ต่อการค้าขายบริเวณท่าเรือหน้าวัดบางหัวเสือที่อดีตเคยคึกคัก กลับเงียบเหงาลง บรรดา

พ่อค้าแมข่ายที่ในเคยมาวางขายบริเวณนีจ้งึมใีห้เห็นเพียงประปราย   

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2535  ทางวัดบางหัวเสือได้ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่มี

ความประณีตสวยงามมาก  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (สุขาภิบาลส าโรงใต้ในขณะนั้น)  จึง

ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณภายในวัดบางหัวเสือ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต  ต่อมาในปี พ.ศ. 

2548  ท่านเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ และนายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร ผู้อ านวยการโรงเรียนบาง

หัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล (ต่อมา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ) ได้มี

ความคิดที่จะฟื้นฟูงานประเพณีนี้ขึ้นมาอีก เพื่อไม่ให้ประเพณีดั้งเดิมเลือนหายไป ทางวัดจึงได้

ร่วมกับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในต าบลบางหัวเสือ โดยมีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง

พราย เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานโดยใช้ช่ืองานว่า “อาหารดีเจดีย์หน้า

วัด” เป็นประจ าทุกปีเรื่อยมาจนทุกวันนี้  นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดบาง

หัวเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมอืง  โดยการส่งเสริมให้เกิด “ตลาดริมน้ าบางหัวเสือ”  ซึ่งมีการ

จ าหน่ายอาหารรสชาติอร่อย ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดและกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

    ผู้ บ ริหารเทศบาลเมื องส าโรงใต้  ที่ น าโดยนายสรรเกี ยรติ  กุ ล เจริญ 

นายกเทศมนตรี  ได้น าแนวคิดที่จะสืบสานงานอาหารดีเจดีย์หน้าวัดของเจ้าอาวาสวัดบางหัว

เสือ มาจัดท าเป็นโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และสภาเทศบาล ซึ่งได้ให้

ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานจ านวน 450,000  บาท โดยมีขั้นตอน

ด าเนนิการดังนี ้

   จัดประชุมผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนทุก

ชุมชน  ผู้แทนจากโรงเรียนในต าบลบางหัวเสือ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน  
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คณะกรรมการวัด เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาซึ่งเป็น

แม่งานของเทศบาลเมืองส าโรงใต้ (ในขณะนั้น) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน และมีการ

มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนก าหนดรูปแบบการจัดงาน เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ  ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายติดต่อ

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้

แทนที่ได้รับมอบหมายมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ 

ประกอบด้วย อ าเภอพระประแดง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรส าโรงใต้ ผู้แทนจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ และประชาชน ให้เกียรตมิาร่วมงานเป็นจ านวนมาก  

   การจัดงานอาหารดีเจดีย์หน้าวัด ที่ประกอบกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ท าบุญ

ไหว้พระหลวงพ่อน้ ามนต์ทิพย์ (น้ าหยด) ประกวดสาวงาม ประกวดแม่ค้าแต่งกายย้อนยุค

สวยงาม มอบประกาศนยีบัตรให้แก่ร้านอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ฯลฯ   

  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวต าบลบางหัวเสือให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง ซึ่งนอกจากการจัดงานดังกล่าวแล้ว เทศบาลฯ 

ยังได้พัฒนาสถานที่และจุดที่น่าสนใจต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อดึงดูดคนให้มาเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ตลาดริมน้ าบางหัวเสือ พิพิธภัณฑ์ของโบราณส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวต าบลบางหัว

เสือ พิพิธภัณฑ์พระเครื่องรุ่นต่าง ๆ พระอุโบสถทรงสถาปัตยกรรมไทยสองช้ันประดับด้วย

เซรามิคทั้งหลัง ที่จัดว่ามีความงดงามที่สุดแหง่หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ  

  ทั้งหมดนี้ถือเป็นความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาคประชาชน

ของบางหัวเสือ ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี

ไทย เพราะเป็นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ย่อมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความอยู่กินดี

ของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างด ี 
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บรรยากาศตลาดริมน า้วดับางหัวเสือในปัจจุบัน  

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 

 
งานอาหารดเีจดีย์หนา้วดั 

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 
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บรรยากาศงานอาหารดีเจดีย์หนา้วัด ในปี พ.ศ.2553 

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 

   โครงการนี้นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของท้องถิ่นในความพยายามที่จะสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญา ตลอดจนการปรับปรุงดูแลสถานที่ทางประวัติศาสตร์ดัง้เดิม 

ให้กลับมาเป็นจุดขายและสร้างอัตลักษณ์ของเมือง ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองควบคู่ไป

กับการส่งเสริมให้เกิดมิติในสังคมเป็นสุข คือ งานสนุกสนานรื่นเริงแบบท้องถิ่น สร้างความมี

ชีวติชีวาแก่เมือง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตตามบริบทเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม  

 6.5 ประเพณีแห่ยอดพระเจดยี์ทรายวัดบางหญ้าแพรก  

  ประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทรายวัดบางหญ้าแพรกเป็นประเพณีดั้งเดิม 

ประชาชนในชุมชนแถบต าบลบางหญ้าแพรกรู้กันโดยทั่วไป ซึ่งพื้นที่บางหญ้าแพรกในอดีตนั้นมี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ของบางหัวเสือ ประเพณีจัดขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 

จะมีการจัดงานประเพณีแห่พระเจดีย์ทราย (ขนทรายเข้าวัด)ซึ่งโดยปกติจะท ากันในวัน

สงกรานต์ แต่ที่นี่จะท ากันหลังจากประเพณีสงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีที่แตกต่าง

จากที่อื่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

   ผู้คนก็จะมารวมตัวกันจัดขบวนแห่ต้นเงินเข้าวัดเพื่อที่น ายอดเงินนั้นไปปักบน

ยอดพระเจดีย์ทราย การประกวดเจดีย์ทราย ประกวดธิดาเจดีย์ทราย เป็นต้น การแห่ยอดพระ

เจดีย์ทรายนั้น มทีี่มาเชน่เดียวกับการขนทรายเข้าวัด แต่รูปแบบของงานนั้นจะเป็นการซื้อทราย
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เข้าวัด เพราะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป การคมนาคมยุคนี้สะดวกกว่าแต่ก่อนวิธีน าทรายเข้าวัด

จงึเปลี่ยนเป็นการซือ้ และมาร่วมกันก่อเป็นพระเจดยี์ทรายแทน 

 
บรรยากาศงานประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทรายวัดบางหญา้แพรก 

ที่มาของภาพ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมงิพราย 

 

   6.6 วัฒนธรรมและประเพณีของชาวจนี 

   ชาวจีนในสมุทรปราการอพยพเข้ามาเมื่อใดไม่ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับจีนนั้น มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการแต่งงานระหว่างชาวไทย ชาว

จนี เมื่อนานวันไปคนรุ่นใหมน่ีย้อมรับในวัฒนธรรมไทยมากกว่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม 

  อาชีพดั้งเดิมชาวจีนเข้ามาค้าขายทางเรือส าเภา มาเป็นเจ้าของเตาเผาเครื่อง

สังคโลกที่กรุงสุโขทัย กระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนไทยมีภาระในการรับใช้บ้านเมืองเป็น

แรงงานรับใช้รัฐเข้าเดือนออกเดือน ท าให้ชาวจีนเข้ามามีบทบาทในการค้าขาย คุมเรือส าเภา 

รับราชการ และเป็นกุลี สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช กองทหารส่วนหนึ่งของพระองค์ที่ใช้ใน

การกู้เอกราชก็เป็นชาวจีนท าให้ชาวจีนมีบทบาทในระบบราชการมากขึ้น 

   เมืองสมุทรปราการเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ชาวจีนใช้เป็นที่ก่อร่างสร้างตัว โดย

ประกอบอาชีพเป็นกุลีตามท่าเรือเป็นพ่อค้า แม่ค้า ท าสวนผัก โรงฝ่ิน และอื่น ๆ ด้วยความขยัน

และมีทักษะทางการ ค้าขายท าให้ชาวจีนเหล่านี้ มีความร่ ารวยอย่างรวดเร็วหลายท่านในอดีต
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เคยเป็นกุลี แต่ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่กิจการทางด้านพาณิชยกรรม ล้วน

อยู่ในก ามือจีน อาคารพาณิชย์สูงหลายชั้น เป็นของชาวจีน ส่วนคนไทยดั้งเดิมเป็นเจ้าของเพียง

บ้านไม้ หลังเล็ก ๆ 

   6.8 วัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาว 

   ชาวลาวเข้ามาอยู่ในสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อครั้งมีการสร้างพระสมุทรเจดีย์ใน

สมัยรัชกาลที่ 3 แต่เรื่องจากชาวลาวนั้นประเพณีเหมือนกับชาวไทยภาคอีสาน เมื่อคนเหล่านี้

มาอยู่ในสมุทรปราการ สภาพความเป็นอยู่จึงไม่แปลกแยกไปจากคนไทยไม่ว่าจะเป็นคติความ

เชื่อ รูปร่างหน้าตา การนับถือศาสนา เครื่องแต่งกาย การประกอบอาชีพ อาหารการกิน 

กิริยามารยาท โดยเฉพาะอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาว เช่น ข้าวเหนียว เป็นอาหารที่คน

ไทยชอบรับประทานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้าวเจ้า 

   ชาวลาวเมื่อมาอยู่ในสมุทรปราการเดิมนั้นอยู่ในบริเวณมหาวงษ์ แต่เนื่องจาก

ชาวไทยมีความโอบอ้อมอารี ชาวลาวจึงกระจัดกระจายออกไปท ามาหากินกันทั่วสมุทรปราการ 

และแยกไม่ออกว่าคนไทยคนไหนเป็นคนไทยคนไหนเป็นชาวลาว บางคนไม่รู้ด้วยซ้ าว่าบรรพ

บุรุษของตนเองเคยอพยพมากจากประเทศลาว 

   ชาวลาว ไทย จนีและมอญ ในสมุทรปราการล้วนมีสทิธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอยู่

ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตรยิ์พระองค์เดียวกัน สว่นใหญ่นับถือศาสนาเดียวกัน 

แต่งงานกัน ไม่จ ากัดชาติพันธุ์ เดิม ท างานด้วยกัน อยู่ด้วยกันมานาน ท าให้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมปนกันเกือบแยกไม่ออก 

 

 7. การปกครองของชุมชนบางหัวเสือ 

   ข้อมูลของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ระบุว่า ต าบลบางหัวเสือในปัจจุบัน 

ประกอบไปด้วย 14 ชนชน มีรายชื่อชุมชนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ชุมชนสะพานเขียว หมู่ที่ 1,5 

2. ชุมชนสยามพัฒนา หมู่ที่ 2  

3. ชุมชนบ้านสวนน้ า หมู่ที่ 3 

4. ชุมชนจตุพร หมูท่ี่ 4 

5. ชุมชนหมู่ 6 หมู ่7 รวมใจ  

6. ชุมชนวัดบางหัวเสือ หมู่ที่ 8 

7. ชุมชนก้าวพัฒนา หมู่ที่ 9 

8. ชุมชนเก้า เก้า เก้า พัฒนา หมู่ที่ 10  
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9. ชุมชนบางฝ้าย 11 หมูท่ี่ 11 

10. ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย หมูท่ี่ 12 

11. ชุมชน 12 บ.บ.น. พัฒนา หมู่ที่ 12 

12. ชุมชน 4 ส พัฒนา หมูท่ี่ 13 

13. ชุมชนไทยสมุทรรว่มพัฒนา หมูท่ี่ 14 

14. ชุมชนบุญแจม่สร้างสรรค์ หมู่ที่ 15 

  บางหัวเสือในอดีตมีการปกครองเฉพาะส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ต าบลบางหัว

เสือ มีก านันเป็นผูป้กครอง สมัยก่อนนั้นยังเป็นสังคม “ไกลปืนเที่ยง” ความเจริญและอ านาจรัฐ

ส่วนกลางยังไม่เข้ามาถึงในชุมชน  หากผู้น าชุมชนไม่มีความเด็ดขาดและใช้อ านาจอย่าง

เหมาะสม ไม่อาจจะปกครองประชากรในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ จากค าบอกเล่าของผู้คนใน

อดีตระบุว่า ชุมชนบางหัวเสือมีโจรมักเข้ามาในชุมชนอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเป็นคนต่างถิ่น รวมไปถึงคน

บางหัวเสือเป็นคนที่มีลักษณะที่คนโบราณเรียกว่า “ดุ” เมื่อมีการจัดงานประจ าปี มักมีเรื่อง

ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง  

  จากค าบอกเล่าในอดีตระบุว่า ภายใต้การปกครองของ “ก านันรอด” ก านัน

ต าบลบางหัวเสือในอดีต ผู้มีภูมิล าเนาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีผู้ใดกล้าสร้างความ

วุ่นวายภายในชุมชน เมื่อท่านเดินผ่านไปจุดใดในงานวัด นักเลงอันธพาลจะไม่กล้าแสดงกิริยาใด 

ๆ อันเป็นการก่อความวุ่นวายให้กับงานที่จัดขึ้นโดยเด็ดขาด เรื่องเล่ายังระบุอีกว่า ก านันรอด 

เป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า ฟันแทงไม่เข้า เป็นก านันที่ผู้คนในชุมชนย าเกรงเป็นอันมาก นับได้ว่า

เป็นการปกครองในอดีตของชาวบางหัวเสือที่ใชร้ะบบควบคุมชุมชนด้วยตนเอง 

  การปกครองบางหัวเสือในปัจจุบัน ในส่วนภูมิภาค บางหัวเสือเป็นต าบลหนึ่ง

อยู่ในอาณาเขตของอ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

คือ อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปัจจุบันมีนายสรรเกียรติ  กุลเจริญ เป็น

นายกเทศมนตรี 
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พื นที่ต้าบาลบางหัวเสือในปัจจุบัน  

ข้อมูลจากเทคโนโลยสีมัยใหม่ Google Map  

 

 
 

พื นที่ต้าบาลบางหัวเสือในปัจจุบัน  

ข้อมูลจากเทคโนโลยสีมัยใหม่ Google Map  
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  ข้อมูลปัจจุบันใน Google Map แสดงให้เห็นว่า ชุมชนบางหัวเสือในปัจจุบันมี

การเกิดขึ้นของชุมชนมากขึ้นมากกว่าในอดีต เพราะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของโรงงาน

อุตสาหกรรม และการอพยพย้ายถิ่นของคนต่างภูมิภาคเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบัน แต่ถึงแม้ว่าการ

ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนจะมีอย่างต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่ของต าบลบางหัว

เสือยังมี “สีเขียว” ปรากฏอยู่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าจาก ป่าชายเลน และสวนของ

ชาวบ้าน สืบทอดมาตั้งแตค่รั้งในสมัยอดีต  

 
ที่มา: ชนินทร์ แก้วบุญเรือง. (2560). บางหัวเสือ ถิ่นที่อยู่คู่ปากน ้า : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัว
เสือ. เอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โครงการบางหัวเสือถิ่นที่อยู่คู่ปากน้ า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ. 
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บันทึกผลหลงัสอน  

ครั้งที่..........  
 1. ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
 2. ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ และรายละเอียดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 3. ผลการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .........................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 4. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.................................................................................................................................................. ..............  

5. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ...........................................................
.................................................................................................................................................. .............. 
................................................................................................................................................................  

                         ………………………………………… 
                          (นายชนินทร์   แก้วบุญเรือง) 
           (ผู้สอน) 
      วัน............ที่.......เดือน......... พ.ศ.................  
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                             แบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ”  

บันทึกครั้งท่ี........ วัน................ที่......เดือน.................พ.ศ. .......................... 
ชื่อ.......................................สกุล..................................................เลขที่.............ชั้น..... .................. 

 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้กระท า 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................  
2. รายละเอียดของการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................  
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนอย่างไร จากการเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้  
...................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

การประเมินคะแนนของคร ู

 ระดับ “3” ดีมาก    ระดับ “2” ดี   ระดับ “1” พอใช้ 

ความเห็นของครู...........................................................................................................................................................  
นายชนินทร์  แก้วบุญเรือง ต าแหน่ง ครู 
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เกณฑ์การประเมินคะแนน (Rubric Score) เพื่อวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

เกณฑ์การ
ประเมิน
คะแนน 

3 2 1 

การคิด
สะท้อน 
ความ

ภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นถึงพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง 
- เขียนแสดงความรู้สึกความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได ้
- แสดงความชื่นชมถึงจุดเด่น
ของแต่ละช่วงเวลาใน
พัฒนาการความเปน็มาใน
ท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน 
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อลักษณะ
เศรษฐกิจของชุมชนบางหัว
เสือได้ 
- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจใน
เศรษฐกิจภายในชุมชนบางหัว
เสือได้  
- เล่าความภาคภูมิใจถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดด
เด่นในชุมชนบางหัวเสือได้ 
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่าของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
ชุมชนบางหัวเสือได ้
 

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได้  
- เขียนข้อความแสดงความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได ้
   แต่ไม่สามารถแสดงความ
ชัดเจนเร่ืองความเป็นมาใน
ท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน 
หรือ 
- อภิปรายแสดงให้เห็นความ
เป็นมาลักษณะเศรษฐกิจ
ของชุมชนบางหัวเสือได้
บางส่วน 
- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจใน
เศรษฐกิจภายในชุมชนบาง
หัวเสือได้ แต่ไม่แสดงให้
แสดง  ทัศคติต่อการ
ประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่โดดเด่นในชุมชน
บางหัวเสือได ้
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้
บางส่วน 

- ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นพัฒนาการความ
เป็นมาของชุมชนได ้
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความแสดงความ
ภาคภูมิใจในประวัติความ
เป็นมาของท้องถิ่นได้และไม่
สามารถบอกจุดเด่นในแตล่ะ
ช่วงเวลาของพฒันาการ
ความเป็นมาในท้องถิ่นได้
อย่างครบถ้วน 

หรือ 
- อภิปรายแสดงให้เห็นความ
เป็นมาของเศรษฐกิจชุมชน
บางหัวเสือได ้
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความแสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้ 
และไม่สามารถยกตัวอย่าง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดด
เด่นในชุมชนบางหัวเสือได้ 
หรือ 
- แสดงทัศนคติต่อคุณค่า
ของของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในชุมชนบางหัวเสือได้ 
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เกณฑ์การ
ประเมิน
คะแนน 

3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อันเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชน
ได้  
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ต่อการสร้างสรรค์ผลงานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ชุมชนบางหัว
เสือได้ 
หรือ  
- แสดงความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นผ่านการเล่าประวัติ
ความเป็นมา และข้อมูลส าคัญ
เก่ียวกับสถานทีส่ าคัญภายใน
ท้องถิ่นบางหัวเสือได้  
 
- เขียนข้อความที่แสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในสถานที่
ส าคัญภายในชุมชนบางหัวเสือ 
- เขียนแสดงความรู้สึกความ
ภาคภูมิใจต่อสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่น และแสดง
ทัศนคติให้เห็นถึงความส าคัญ
ของสถานที่นัน้ ๆ ได ้

- เขียนข้อความแสดงให้เห็น
ถึงความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อันเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของ
ชุมชนได้  แตไ่ม่อภิปราย
แสดงความเห็น และ
ยกตัวอย่างและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชุมชนบางหัวเสือได ้
หรือ 
- เล่าเร่ืองที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้เพียง
บางส่วนเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมา และข้อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่นบางหัวเสือ  
- เขียนข้อความที่แสดงให้
เห็นถึงความภาคภูมิใจใน
สถานทีส่ าคัญภายในชุมชน
บางหัวเสือ   
     แต่ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่น และอธิบาย
ความส าคัญของสถานที่ได ้

   แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เขี ย น
ข้อความแสดงให้ เห็นถึ ง
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของชุมชนได้ และไม่
สามารถยกตั วอย่ างและ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นชุมชนบางหัว
เสือได้ 
หรือ 
- เล่าเร่ืองที่แสดงถึงความ
ภาคภูมิใจประวัติความ
เป็นมา และข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับสถานทีส่ าคัญ
ภายในท้องถิ่นบางหัวเสือได้ 
   แต่ไม่สามารถเขียน
ข้อความที่แสดงให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจในสถานที่
ส าคัญภายในชุมชนบางหัว
เสือและไม่สามารถ
ยกตัวอย่างสถานที่ส าคัญ
ภายในท้องถิ่น และอธิบาย
ความส าคัญของสถานที่ได ้
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                  แบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ   

วิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ส 30250)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องมากที่สุด ลงในกระดาษค าตอบ  
1. เจ้าอาวาสท่านใด จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่าเป็นต านาน แต่ ไม่มีหลักฐาน ที่ชัดเจน 

ก. หลวงพ่อบัว    ข. หลวงพ่อเที่ยง 
ค. หลวงพ่ออ้น    ง. หลวงพ่ออยู่ 

2. “บางแห่งนี้คนดุเหมือนเสือ” เมื่อครั้งในอดีตเมื่อมีประเพณีงานวัดจัดขึ้นมา มักจะมีการทะเลาะ
วิวาท ชกต่อยกันอยู่เสมอ เป็นเหตุให้ต้องมีการควบคุมโดย “ผู้มีอิทธิพลในชุมชน” ซึ่งหมายถึงใคร 

ก. หลวงพ่ออยู่                      ข. ก านันโต  
ค. ก านันรอด                        ง. นายอ าเภอพระประแดง 

3. บุคคลส าคัญในท้องถิ่นท่านใด นอกจากเป็นผู้น าชุมชนแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นปราชญ์ชุมชน เช่น  
การท าไข่เค็มจนมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก  

ก. หลวงพ่ออยู่                      ข. ก านันโต  
ค. ก านันรอด                        ง. นายอ าเภอพระประแดง 

4. กรมสามัญศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการสร้างโรงเรียน แต่จ านวนที่ดินของโรงเรียนในช่วง  
พ.ศ.2521 ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด ครูใหญ่จึงได้ไปขอความร่วมมือในการบริจาคที่ดินจากใคร  

ก. เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ     ข. นางสะอ้ิง เนียมนิล 
ค. นายทองสุข  บุญแจ่ม        ง. นางวศรินทร์  บุญแจ่ม 

5. ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มมอบที่ดิน 10 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ท าให้เกิดการสร้างโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่ม
เนียมนิล แต่ไม่ทันจะประสบผลส าเร็จก็ถึงแก่กรรมลงเสียก่อน  

ก. เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ     ข. นางสะอ้ิง เนียมนิล 
ค. นายทองสุข  บุญแจ่ม        ง. นางวศรินทร์  บุญแจ่ม 

6. นักเรียนสามารถน าเอาแบบอย่างของหลวงพ่อพระครูวิบูลสีลวัฒน์ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างไร 

ก. ขยันเล่าเรียนจนประสบผลส าเร็จ 
ข. มีมารยาทเคารพผู้ใหญ่และครูอาจารย์ 
ค. ประหยัดอดออม และมีเหตุผลในการใช้จ่าย 
ง. ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนและงานส่วนรวมให้ดีที่สุด 
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7. นักเรียนสามารถน าเอาแบบอย่างของก านันโต มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
ก. มีมารยาทเคารพผู้ใหญ่และครูอาจารย์ 
ข. ประหยัดอดออม และมีเหตุผลในการใช้จ่าย 
ค. ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนและงานส่วนรวมให้ดีที่สุด 
ง. มีภาวะผู้น า และรู้จักประยุกต์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

8.  คุณูประการส าคัญของหลวงพ่อพระครูวิบูลสีลวัฒน์ในด้านใดสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
สถานศึกษามากท่ีสุด  

ก. สร้างบุญกุศลเพ่ือพัฒนาชีวิต   ข. ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากล าบาก 
ค. ริเริ่มโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา  ง. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน 

9. ความเชื่อเกี่ยวกับที่มาของบางหัวเสือในข้อใดที่เกิดขึ้นหลังสุด 
         ก.  ความดุของโจรผู้ร้าย และผู้คนในสมัยก่อน 
         ข.  ต านานเสือสู้กับจระเข้ และจระเข้กัดหัวเสือขาด 
         ค.  ในบริเวณท้องถิ่นแห่งนี้พบต่อหัวเสือจ านวนมาก 
         ง.  ภูมิสัณฐานของบางหัวเสือ มีลักษณะคล้ายกับหัวเสือ 
10. ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า บางหัวเสือเคยเป็นที่พักทัพของใคร 

ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช             
ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

11. “วัดบางศีศะเสือ” เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางหัวเสือ ในสมัยรัชกาลใด  
ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช             
ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

12. พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ได้กล่าวถึงคลองโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
เป็นคลองท่ีอยู่บริเวณใกล้กับบางหัวเสือในปัจจุบัน มีชื่อว่าอะไร 
          ก. คลองด่าน                                

ข. คลองตาปลั่ง           
ค. คลองบางฝ้าย                            
ง. คลองส าโรง 
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13. จุดเด่นของพระอุโบสถ วัดบางหัวเสือ ในข้อใดมีความพิเศษมากกว่าสถานที่แห่งอ่ืนในชุมชน
ใกล้เคียง  

ก. เป็นโบสถ์เก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี    
ข. รูปภาพฝาผนังในโบสถ์เป็นแบบสามมิติ  
ค. มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง   
ง. ทางข้ึนโบสถ์มีบันไดพญานาค 

14. บริเวณบางหัวเสือ ไม่เคยพบเจอเสือโคร่งมาก่อน แต่จากหลักฐานพบว่ามีสัตว์ประเภทใดท่ีเคยอยู่
อาศัย จนท าให้เป็นที่มาของชื่อชุมชนนี้  

ก. ตัวเงินตัวทอง                       
ข. เสือด า 
ค. แมวเบงกอล                             
ง. เสือปลา 

15. จากที่มาของค าว่า “บางหัวเสือ” ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ที่มาของค าว่า “เสือ” 
ก. เสือโคร่ง       ข. โจร 
ค. ต่อหัวเสือ     ง. มันหัวเสือ 

16. ปู่เจ้าสมิงพราย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นชื่อของอะไร  
ก. อาคารในสมัยรัชกาลที่ 5     ข. ป้อมปราการ 
ค. บุคคล     ง. เมือง 

17. เทวรูปโบราณ คือ พญาแสนตา และบาทสังขกร สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า ชาวบ้านเรียกเทวรูป 
สององค์นี้ว่า “กัมรเตง” แต่เพ้ียนตามปากชาวสยาม ต่อมากลายเป็นที่มาของค าว่าอะไร 

ก. พระประแดง     ข. บางหัวเสือ 
ค. นครเขื่อนขันธ์     ง. เมืองสมุทรปราการ 

18. ค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนกล่าวถึง “ก านันรอด” ในการควบคุมผู้คนในงานวัดบางหัวเสือว่า 
“ไม่มีนักเลงหรืออันธพาลคนใดกล้าก่อกวนในงาน หากใครกล้าก่อกวนจะถูกไม้เท้าหวดเข้าท่ีขา” 
เพราะเหตุใดก านันรอดจึงต้องควบคุมด้วยตนเอง  

ก. ในยุคสมัยนั้นไม่มีต ารวจ   ข. บางหัวเสือไกลปืนเที่ยง  
ค. เจ้าหน้าที่บ้านเมืองดูแลไม่ดี   ง. กฎหมายในสมัยนั้นระบุว่าท าได้ 

19. “อุบายของผู้ปกครองไม่อยากให้บุตรหลานเดินทางไกลเพ่ือไปงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 
ด้วยการคมนาคมที่ไม่สะดวกในสมัยก่อน” เกี่ยวข้องกับสถานที่ใดมากท่ีสุด 

ก. วัดบางฝ้าย     ข. วัดบางหัวเสือ 
ค. วัดบางหญ้าแพรก    ง. วัดสวนส้ม 
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20. จากข้อความ “คนหนุ่มสาวเริ่มตื่นเต้นกับการเข้ามาของโรงงาน พวกเขาหันไปท างานโรงงาน 
มากขึ้นเรื่อย ๆ” คนหนุ่มสาวนิยมไปท างานที่ใด 

ก. โรงงานโอวัลติน             ข. โรงงานไทเกียงการทอ        
ค. โรงงานผลิตรถยนต์อิซูซุ   ง. โรงงานผลิตน้ าตาลมะพร้าว 

21. “หากนึกอยากจะรับประทานส้มโอต้องไปรับประทาน ณ สถานที่แห่งนั้น” หมายถึงสถานที่ 
ในข้อใดของบางหัวเสือ 

ก. วัดบางหัวเสือ                   ข. บ้านก านัน 
      ค. สวนส้ม     ง. บริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน 
22. ข้อใดเป็นต านานที่ท าให้ “วัดบางหัวเสือ” เป็นที่เคารพศรัทธาของ “เซียนพระ”  

ก.  วาจาสิทธิ์ของหลวงพ่ออยู่    
ข.  การสร้างวัดของหลวงพ่อบัว 
ค.  น้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าอาวาส    
ง.  ความอยู่ยงคงกระพันของก านันรอด 

23. หากต้องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นบางหัวเสือ ต้องน าไปจ าหน่าย
ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

ก. ตลาดนัดบางหญ้าแพรก   ข. ตลาดส าโรง 
ค. ตลาดน้ าวัดบางหัวเสือ     ง. ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 

24. สภาพบริบทของการด ารงชีวิตของชาวบางหัวเสือ เมื่อเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน  
สิ่งใดมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด  

ก.  การนับถือศาสนา     
ข.  การประกอบอาชีพ 
ค.  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน    
ง.  ความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

25. ข้อใดเป็นเหตุผลส าคัญท่ีสุดในการก่อตั้งโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล (ซึ่งต่อมาคือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ) มากท่ีสุด  

ก. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล    
ข. นายทองสุข  บุญแจ่มบริจาคท่ีดิน 
ค. ความต้องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง   
ง. ความต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล 
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26. ต านานท้องถิ่นกล่าวว่า พระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จมาพักทัพที่วัดบางหัวเสือ ข้อใดต่อไปนี้
อาจเป็นหลักฐานสนับสนุนต านานนี้ได้ดีที่สุด  

ก. เคยมีคนนิมิตเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปรากฏที่วัดบางหัวเสือ  
ข. บางหัวเสือเป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนถึงกรุงศรีอยุธยา 
ค. พระราชพงศาวดาร กล่าวถึงเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านบริเวณนี้  
ง. วัดบางหัวเสือสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2300 และเป็นทางผ่านก่อนถึงธนบุรี  
   และกรุงศรีอยุธยา 

27. สิ่งใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด ในการท าให้ชุมชนบางหัวเสือมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนถึง
ปัจจุบัน  

ก. มีพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร สะดวกในการพัฒนาชุมชน 
ข. มีการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติชาวอาเซียน ท าให้เศรษฐกิจคึกคัก 
ค. มีการเข้ามาสร้างของโรงงานอุตสาหกรรมมากมายท าให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า 
ง. ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจในการบริหารชุมชน 

28. ข้อใดคือผลกระทบส าคัญที่สุดต่อหนุ่มสาวชาวบางหัวเสือ กับการเข้ามาตั้งโรงงานไทเกียงการทอ 
ก. รายได้ชาวบางหัวเสือเพ่ิมมากข้ึน   
ข. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเปลี่ยนแปลง 
ค. เศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด  
ง. อาชีพสาวโรงงานเป็นที่นิยมแทนที่การข้ึนมะพร้าว 

29. ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบางหัวเสือกล่าวว่า “ชุมชนนี้อุดมสมบูรณ์มาก อยากรับประทานผักและผลไม้ 
ก็ไม่มีขาดแคลน การหาสัตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีเป็นจ านวนมาก เพียงพอต่อการบริโภคของ
คนในชุมชนทั้งหมด” ปัจจัยใดในอดีตส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว  

ก. ความขยันหมั่นเพียร     
ข. การแสวงหาความสุข 
ค. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม    
ง. ศาสนาและความเชื่อ 

30. “เมื่อเคี่ยวแล้ว เทกากลงไปในคลอง เมื่อน้ าในในคลองไหลไปในที่ต่าง ๆ ส่งกลิ่นหอมยิ่งนัก” 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่ 

ก.  เหมาะสม เพราะน้ าตาลเป็นอาหารแก่ปลา  
ข.  เหมาะสม เพราะไม่เป็นการท าลายระบบนิเวศ 
ค.  ไม่เหมาะสม เพราะผิดกฎหมายชุมชน   
ง.  ไม่เหมาะสม เพราะกลิ่นส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน 
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31. กิจกรรมใดเหมาะสมที่สุดในการท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเข้าวัดท าบุญในวัดบางหัวเสือ 

ก.  ครูมอบหมายให้นักเรียนไปท าบุญ 
ข.  โรงเรียนจัดกิจกรรมน านักเรียนเข้าวัดบ่อย ๆ  
ค.  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาวัดบางหัวเสือ  
ง.  จัดท าโฮมสเตย์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภายในวัดบางหัวเสือให้กับเยาวชน 

32. “งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด” เป็นอุบายของผู้ใหญ่ในการให้เยาวชนชาวบางหัวเสือได้เที่ยวชม 
เพ่ือทดแทนประเพณีใดของจังหวัดสมุทรปราการ 

ก. สงกรานต์     ข. ลอยกระทง 
ค. แห่ยอดพระเจดีย์ทราย    ง. นมัสการพระสมุทรเจดีย์ 

33. “ประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทราย” เป็นประเพณีท่ีมีชื่อเสียงของวัดใดในชุมชนบางหัวเสือ  
ก.  วัดบางฝ้าย     ข.  วัดบางหัวเสือ 
ค.  วัดบางโปรง     ง.   วัดบางหญ้าแพรก 

34. วิธีการใดต่อไปนี้ มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับนักเรียนในการมีส่วนร่วมต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของบางหัวเสือ  

ก. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
ข. จัดท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาล 
ค. เป็นกรรมการในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ   
ง. ดูแลกองทุนในการจัดงานต่าง ๆ ช่วยเจ้าอาวาส 

35. ประเพณีใดในบางหัวเสือที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มีส่วนร่วม
มากที่สุด  

ก. ประเพณีสงกรานต์     
ข. ประเพณีลอยกระทง 
ค. ประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทราย    
ง. ประเพณีเทศน์มหาชาติ 

36. ในอดีตชาวบางหัวเสือมีวิธีการจ าหน่ายผลผลิตน้ าตาลมะพร้าว อย่างไร  
ก.  น าไปขายที่ตลาดนัด 
ข.  ชาวชลบุรีมารับซื้อจากสวน 
ค.  น าไปขายที่ตลาดพระประแดง และพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ 
ง.  น าไปขายที่ตลาดกรุงเทพมหานคร และบางส่วนน าไปขายต่างภูมิภาค 
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37. กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมในข้อใด มีความเหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงประชาชนภายในชุมชน
บางหัวเสือ  

ก.  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ข.  ตั้งรางวัลส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค.  ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน 
ง.  จัดท าเป็นภาพยนตร์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมภายในชุมชนให้ชาวบางหัวเสือทุกคนได้รับชม 

38. “ลอยกระทงวัดบางหัวเสือ ส าหรับคนมีคู่” นักเรียนคิดว่าข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

ก. เหมาะสม เพราะเป็นหลักสิทธิส่วนบุคคล  
ข. เหมาะสม เพราะหากขาดคู่ลอยกระทงท าให้อับอาย 
ค. ไม่เหมาะสม เพราะคู่ครองสามารถแสวงหาได้ 
ง. ไม่เหมาะสม เพราะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลอยกระทง 

39. พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้ดีที่สุดส าหรับ
นักเรียน 

ก. สมชายเป็นคนอาสาท าต้นเทียนส าหรับวัด 
  ข. สมหญิงเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 

ค. สมสมรน ากระทงท าด้วยมือไปบริจาควัด 
ง. สมรสช่วยออกเงินค่าจัดท ากระทงส าหรับวัด 

40. หากมีคนกล่าวว่า “วัฒนธรรม ประเพณี ไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้ เพราะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์”  
ควรตอบบุคคลดังกล่าวอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด  

ก.  ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ดอกบัวมีสี่เหล่า   
ข.  วัฒนธรรม และประเพณีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข  
ค.  การเข้าร่วมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลัก ส่วนความเชื่อเป็นเรื่องรอง 
ง.  การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติในขณะที่เราเป็นนักเรียน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิน่ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพจริง โดยพิจารณา 
ตามเกณฑ์ดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ช่วยฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบตามล าดับขั้นตอน 

     

2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
ใช้หลักการและเหตุผลตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฎ 

     

3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นของ
ตนเอง 

     

4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

     

5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นเพื่อค้นหาข้อมูล
ใหม่ ๆ  

     

6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
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ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน และครูกับนักเรียน 

     

8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดบรรยากาศการใฝ่รู้ และ
กระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบ  

     

9 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
เป็นการสอนที่เนน้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ท้องถิ่น ทั้งด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และ
บริบทในปัจจุบนั 

     

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
10 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดแสวงหาความรู้
ในทางประวัติศาสตร ์

     

11 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย  

     

12 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และเห็นคุณค่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
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                                 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
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ตารางที่ 10 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑅 IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

1.องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้      

1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วย
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง +1 +1 +1 3.00 1.00 

5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุม
เนื้อหาสาระ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์      

7 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาในคาบ +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ

เนื้อหาสาระ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
ระดับชั้นของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกการศึกษาหลักฐาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑅 IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

ทางประวัติศาสตร์ 

14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการคิดสะท้อน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนรู้      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย +1 +1 +1 3.00 1.00 

17 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง +1 +1 +1 3.00 1.00 

4.การวัดและประเมินผล      
19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

20 มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการคิด
สะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบวัดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น เรื่อง ประวัติศาสตร์บางหัวเสือ  รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑅 IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

1 แบบวัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 แบบวัดสอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 ข้อค าถามสามารถประเมินการคิดสะท้อนความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 เกณฑ์การประเมินคะแนน (Rubric Score) 
สอดคล้องกับข้อค าถาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 เกณฑ์การประเมินคะแนน (Rubric Score) 
สามารถประเมินผลค าตอบของนักเรียนได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 แบบวัดสามารถน าไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 แบบวัดสอดคล้องกับการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8 แบบวัดเหมาะสมกับระยะเวลาในคาบ +1 +1 +1 3.00 1.00 

9 แบบวัดเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 แบบวัดสามารถวัดผู้เรียนได้หลากหลาย +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

1 เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบางหัวเสือมีชื่อว่าอะไร 
(ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 เจ้าอาวาสท่านใด จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์
พบว่าเป็นต านาน แต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน 
(ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 “บางแห่งนี้คนดุเหมือนเสือ” เมื่อครั้งในอดีตเมื่อมี
ประเพณีงานวัดจัดขึ้นมา มักจะมีการทะเลาะวิวาท 
ชกต่อยกันอยู่เสมอ เป็นเหตุให้ต้องมีการควบคุม
โดย “ผู้มีอิทธิพลในชุมชน” ซึ่งหมายถึงใคร (ความ
เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 บุคคลส าคัญในท้องถิ่นท่านใด นอกจากเป็นผู้น าชุม
ชุนแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นปราชญ์ชุมชน เช่น การท า
ไข่เค็มจนมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก  (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 กรมสามัญศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการสร้าง
โรงเรียน แต่จ านวนที่ดินของโรงเรียนใน พ.ศ.2521 
ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด ครูใหญ่จึงได้ไปขอ
ความร่วมมือในการบริจาคท่ีดินจากใคร (ความรู้
ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มมอบที่ดิน 10 ไร่ 3 งาน 40 ตาราง
วาท าให้เกิดการสร้างโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่ม
เนียมนิล แต่ไม่ทันจะประสบผลส าเร็จก็ถึงแก่กรรม
ลงเสียก่อน (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7 นักเรียนสามารถน าเอาแบบอย่างของหลวงพ่อพระ
ครูวิบูลสีลวัฒน์ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างไร (การน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

8 นักเรียนสามารถน าเอาแบบอย่างของก านันโต มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร (การน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 หากต้องการสร้างอาชีพและหารายได้เสริมจากการ
สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือออกจ าหน่าย ควรศึกษาจาก
บุคคลใดมากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10 “เมื่อมีเด็กคนหนึ่งมาเล่นหยอกล้อกับท่านโดยไม่มี
สัมมาคารวะ ท่านจึงบอกว่า ‘ไอ้เด็กบ้า’ ต่อมาเด็ก
คนนั้นได้เติบโตและเสียสติในที่สุด” จาก
สถานการณ์ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสรูปใด
ของวัดบางหัวเสือ (ความเข้าใจ) 

-1 +1 +1 3.00 0.33 

11 คุณูปการส าคัญของหลวงพ่อพระครูวิบูลสีลวัฒน์ใน
ด้านใดสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา
สถานศึกษามากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 เหตุการณ์ก่อก าเนิดของข้อใดที่ส่งผลท าให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาของชุมชนบางหัวเสือมากที่สุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13 ข้อใด ไม่ใช่ แนวความเชื่อเกี่ยวกับท่ีมาของบางหัว
เสือ (ความรู้ความจ า) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

14 ความเชื่อเกี่ยวกับท่ีมาของบางหัวเสือในข้อใดที่
เกิดข้ึนหลังสุด (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า บางหัวเสือเคยเป็นที่
พักทัพของใคร (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16 “วัดบางศีศะเสือ” เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางหัวเสือ ใน
สมัยรัชกาลใด (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17 พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ได้
กล่าวถึงคลองโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็น
คลองที่อยู่บริเวณใกล้กับบางหัวเสือในปัจจุบัน มี
ชื่อว่าอะไร (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

18 คลองมีที่มาของชื่อจากชาวบ้านในชุมชนบางหัว
เสือ 

(ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19 จากเอกสารโบราณในสมัย รศ.114 เรียกวัดบางหัว
เสือชื่อเดิมว่าอะไร (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20  จุดเด่นของพระอุโบสถ วัดบางหัวเสือ ในข้อใดมี
ความพิเศษมากกว่าสถานที่แห่งอื่นในชุมชน
ใกล้เคียง (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21  บริเวณบางหัวเสือ ไม่เคยพบเจอเสือโคร่งมาก่อน 
แต่จากหลักฐานพบว่ามีสัตว์ประเภทใดที่เคยอยู่
อาศัย จนท าให้เป็นที่มาของชื่อชุมชนนี้  (ความ
เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22  จากที่มาของค าว่า “บางหัวเสือ” ข้อใดต่อไปนี้ 
ไม่ใช่ที่มาของค าว่า “เสือ” (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23  จากข้อสันนิษฐาน ปูเ่จ้าสมิงพราย เป็นชื่อของ
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่เคารพ
นับถือของประชาชนในชุมชนนั้น ข้อใดต่อไปนี้ ไม่
เกี่ยวข้อง กับท่ีมาของปู่เจ้าสมิงพราย (ความ
เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24  ปูเ่จ้าสมิงพราย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เป็นชื่อของอะไร  (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25  เทวรูปโบราณ คือ พญาแสนตา และบาทสัง- ขกร 
สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า ชาวบ้านเรียกเทวรูปสอง
องค์นี้ว่า “กัมรเดง” แต่เพ้ียนตามปากชาวสยาม 
ต่อมากลายเป็นที่มาของค าว่าอะไร (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนกล่าวถึง “ก านัน
รอด” ในการควบคุมผู้คนในงานวัดบางหัวเสือว่า 
“ไม่มีนักเลงหรืออันธพาลคนใดกล้าก่อกวนในงาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

หากใครกล้าก่อกวนจะถูกไม้เท้าหวดเข้าท่ีขา” 
เพราะเหตุใดก านันรอดจึงต้องควบคุมด้วยตนเอง  
(ความเข้าใจ) 

27  “อุบายของผู้ปกครองไม่อยากให้บุตรหลานเดิน
ทางไกลเพื่อไปงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 
ด้วยการคมนาคมที่ไม่สะดวกในสมัยก่อน” 
เกี่ยวข้องกับสถานที่ใดมากท่ีสุด (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28 จากหลักฐานที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ข้อใดต่อไปนี้เป็นที่มาของชื่อวัดบางโปรง 
(ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29 “คนหนุ่มสาวเริ่มตื่นเต้นกับการเข้ามาของโรงงาน 
พวกเขาหันไปท างานโรงงานมากข้ึนเรื่อย ๆ” คน
หนุ่มสาวนิยมไปท างานที่ใด 
(ความเข้าใจ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 โรงงานอุตสาหกรรมแห่งแรกของชุมชนบางหัวเสือ 
มีชื่อว่าอะไร (ความรู้ความจ า) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 มีสถานที่แห่งหนึ่งในบางหัวเสือ ที่มีผู้กล่าวว่า 
“หากนึกอยากจะรับประทานส้มโอต้องไป
รับประทาน ณ สถานที่แห่งนั้น” หมายถึงสถานที่
ในข้อใดของบางหัวเสือ (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 จากภาพส าคัญในอดีตของบางหัวเสือ บริเวณริม
ข้างทางของถนนทางไปวัดบางหัวเสือ มีลักษณะ
อย่างไร (ความรู้ความจ า) 
 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

33 ในยุคต้น พ.ศ.2500 บริเวณบางหัวเสือยังเป็น
ลักษณะของดินแดน “ไกลปืนเที่ยง” หมายความ
ว่าอย่างไร 
(ความเข้าใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

34 ข้อใดเป็นต านานที่ท าให้ “วัดบางหัวเสือ” เป็นที่
เคารพศรัทธาของ “เซียนพระ” (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35 หากต้องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางหัวเสือ ต้องน าไปจ าหน่ายที่
ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด (การน าไปใช้)      

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36 สภาพบริบทของการด ารงชีวิตของชาวบางหัวเสือ 
เมื่อเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน สิ่งใดมีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37 ข้อใดเป็นเหตุผลส าคัญที่สุดในการก่อตั้งโรงเรียน
บางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล (ซึ่งต่อมาคือโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ) มาก
ที่สุด  (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38 การเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนของชาวบางหัวเสือใน
อดีตมีลักษณะอย่างไร (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39  สถานที่ส าคัญแห่งใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวมอญ
มากที่สุด (วิเคราะห์)  

0 +1 +1 2.00 0.67 

40 สถานที่แห่งใดภายในวัดบางหัวเสือ ที่ชาวบ้านต่าง
เล่าลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่หวงห้าม
มากที่สุด (ความเข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

41  ต านานท้องถิ่นกล่าวว่า พระเจ้าตากสินมหาราช
เคยเสด็จมาพักทัพที่วัดบางหัวเสือ ข้อใดต่อไปนี้
อาจเป็นหลักฐานสนับสนุนต านานนี้ได้ดีที่สุด 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

42 การเดินทางสัญจรระหว่างชุมชนของชาวบางหัว
เสือในอดีต มีลักษณะอย่างไร (ความรู้ความจ า)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 สิ่งใดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด ในการท าให้ชุมชนบาง
หัวเสือมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนถึง
ปัจจุบัน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44 ชาวบางหัวเสือในอดีตอยู่บ้านริมแม่น้ า และอยู่ใกล้
กับวัดบางหัวเสือ ควรจะประกอบอาชีพใด จึงจะ
สร้างรายได้มากท่ีสุด 
(สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45  กิจกรรมใดต่อไปนี้ เป็นการส่งเสริมให้ตลาดน้ าวัด
บางหัวเสือ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนมากที่สุด (สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46  จากสภาพบริบทของชุมชนบางหัวเสือในอดีต   ที่
มีต้นมะพร้าวเป็นจ านวนมาก นักเรียนคิดว่า
นอกจากอาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าวแล้ว อาชีพใด
ที่ชาวบ้านอาจสามารถท าได้เพ่ิมเติมอีก เพ่ือสร้าง
รายได้ให้มากท่ีสุด (สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

47 ข้อใดคือผลกระทบส าคัญท่ีสุดต่อหนุ่มสาวชาวบาง
หัวเสือ กับการเข้ามาตั้งโรงงานไทเกียงการทอ 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48 ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบางหัวเสือกล่าวว่า “ชุมชนนี้
อุดมสมบูรณ์มาก อยากรับประทานผักและผลไม้ ก็
ไม่มีขาดแคลน การหาสัตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา 
ก็มีเป็นจ านวนมาก เพียงพอต่อการบริโภคของคน
ในชุมชนทั้งหมด” ปัจจัยใดในอดีตส่งเสริมให้เกิด
สถานการณ์ดังกล่าว (วิเคราะห์)  
       

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

49 พิพิธภัณฑ์ของโบราณวัดบางหัวเสือในปัจจุบัน ไม่
เป็นที่นิยมและไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
นักเรียนคิดว่าวิธีการใดเหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้จัก และเข้ามาชมมาก
ยิ่งขึ้น 
(สังเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

50 “เมื่อเคี่ยวแล้ว เทกากลงไปในคลอง เมื่อน้ าในใน
คลองไหลไปในที่ต่าง ๆ ส่งกลิ่นหอมยิ่งนัก”
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีความเหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อมหรือไม่ (การประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51 กิจกรรมใดเหมาะสมที่สุดในการสร้างให้ชุมชนบาง
หัวเสือเป็นศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เข้าถึงได้ง่าย (สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52 กิจกรรมใดเหมาะสมที่สุดในการท าให้เยาวชนรุ่น
ใหม่ในชุมชน ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเข้าวัดท าบุญในวัดบางหัวเสือ (สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53 “งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด” เป็นอุบายของผู้ใหญ่
ในการให้เยาวชนชาวบางหัวเสือได้เที่ยวชม เพ่ือ
ทดแทนประเพณีใดของจังหวัดสมุทรปราการ 
(ความรู้ความจ า)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54 “งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด” ปัจจุบันเจดีย์ 
หน้าวัด อยู่บริเวณใดของวัดบางหัวเสือ (ความรู้
ความจ า) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

55 “ผู้คนก็จะมารวมตัวกันจัดขบวนแห่ต้นเงินเข้าวัด
เพ่ือที่น ายอดเงินนั้นไปปักบนยอดพระเจดีย์ทราย 
ซี่งภายในงานนั้นจะมีกิจกรรมการประกวดเจดีย์

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

ทรายและ ประกวดธิดาเจดีย์ทราย”  จากข้อความ
ดังกล่าว หมายถึงประเพณีอะไร (ความเข้าใจ) 

56 “ประเพณีแห่ยอดพระเจดีย์ทราย” เป็นประเพณีท่ี
มีชื่อเสียงของวัดใดในชุมชนบางหัวเสือ  (ความรู้ 
ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57 วิธีการใดต่อไปนี้ มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับ
นักเรียนในการมีส่วนร่วมต่อประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของบางหัวเสือ (การน าไปใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58 เพราะเหตุใดภายในชุมชนบางหัวเสือ จึงมีการทรง
เจ้า ประกอบกับการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59  ประเพณีใดต่อไปนี้ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนบางหัวเสือได้ดีที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60 กิจกรรมใด ไม่ปรากฏ ในงานอาหารดีเจดีย์ หน้า
วัด  (ความรู้ความจ า) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

61 ประเพณีใดในบางหัวเสือที่นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้มีส่วนร่วม
มากที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

62 ปัจจุบันชุมชนบางหัวเสือ นอกจากชาวบางหัวเสือ
แต่ก าเนิดแล้ว พบว่ามีคนกลุ่มใดอพยพมาอยู่ใน
ชุมชนนี้มากที่สุด (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

63 เหตุผลส าคัญท่ีสุดที่ท าให้ชาวบ้านในชุมชนบางหัว
เสือ ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมต่อประเพณีต่าง ๆ  
มากนัก คือข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

64 ปัจจุบันชุมชนบางหัวเสือ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอะไร (ความรู้ความจ า) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

65 ในอดีตนั้นเคยมีคนกล่าวว่า เชื้อเพลิงบริเวณบาง
หัวเสือไม่เพียงพอต่อการท าน้ าตาลมะพร้าว จึงต้อง
หาเชื้อเพลิงจากท่ีใด (วิเคราะห์)  

-1 +1 +1 1.00 0.33 

66 จากสภาพบริบทของการประกอบอาชีพในอดีต 
ชาวบางหัวเสือต้องการสินค้าชนิดใดจากชุมชน
ภายนอกมากท่ีสุด (ความรู้ความจ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

67 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านชุมชน
บางหัวเสือได้ดีที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

68 ในอดีตชาวบางหัวเสือมีวิธีการจ าหน่ายผลผลิต
น้ าตาลมะพร้าว อย่างไร (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

69 ประเพณีใดในชุมชนมที่ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะมากท่ีสุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

70 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมในข้อใด มีความ
เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงประชาชนภายในชุมชน
บางหัวเสือ (สังเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

71 “ลอยกระทงวัดบางหัวเสือ ส าหรับคนมีคู่” 
นักเรียนคิดว่าข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสม
หรือไม่ 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

72 ประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน
ในครอบครัวมากที่สุด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

73 พฤติกรรมในข้อใดต่อไปนี้ เป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้ดีที่สุดส าหรับ
นักเรียน 
(ประเมินค่า) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ ระดับค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

74 ข้อใดต่อไปนี้ จับคู่การปฏิบัติตนของบุคคลใน
กิจกรรมประเพณีส าคัญในท้องถิ่น ไม่เหมาะสม  
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

75 บุคคลใดต่อไปนี้ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของประเพณีสงกรานต์ของไทย 
มากที่สุด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

76 “ประเพณี คือวัฒนธรรมที่สร้างสมและถ่ายทอด
จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน” การท ากระท าใดของบุคคล
ต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อความดังกล่าว (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77 “ไม่มีประเพณีใดที่ล้าสมัย หากรู้จักปรับตัว”  
วัตถุประสงค์ส าคัญท่ีสุดของข้อความดังกล่าว คือ
ข้อใด (ความเข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

78 การท ากระท าของบุคคลใดต่อไปนี้ เป็นการสืบทอด
และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนบางหัว
เสือได้เหมาะสมที่สุด (ประเมินค่า)     

+1 +1 +1 3.00 1.00 

79 ในการประกวดสาวงาม งานอาหารดีย์ เจดีย์หน้า
วัด นางงามคนหนึ่งได้รับค าถามว่า “งานประเพณี
ต่าง ๆ นับวันเยาวชนก็ต่างลืมเลือนไม่สนใจ จะท า
อย่างไรให้เยาวชนกลับมาสนใจอีกครั้ง”  
นักเรียนคิดว่าค าตอบใด เหมาะสมที่สุด (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

80 หากมีคนกล่าวว่า “วัฒนธรรม ประเพณี ไม่ต้องเข้า
ร่วมก็ได้ เพราะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์”  
ควรตอบบุคคลดังกล่าวอย่างไร จึงจะเหมาะสม
ที่สุด 
(ประเมินค่า)  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 0.95 
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หมายเหตุ 
ข้อสอบที่มีค่า IOC 1.00 มีจ านวน 71 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบจ านวน 40 ข้อ จาก

ข้อสอบที่มีค่า IOC 1.00 เพ่ือน าไปใช้เป็นแบบวัดผลการเรียนรู้  
 ข้อสอบที่มีค่า IOC 0.67 มีจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 13, 33, 39, 40, 49, 54, 60 
 และข้อสอบที่มีค่า IOC 0.33 มีจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 10,65 ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้เป็น
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ได้ 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาดสัน KR-20 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

1 0.84* 0.12* ใช้ไม่ได้ 
2 0.26 0.45 ใช้ได้ 

3 0.52 0.64 ใช้ได้ 
4 0.67 0.35 ใช้ได้ 

5 0.72 0.23 ใช้ได้ 

6 0.82* 0.26 ใช้ไม่ได้ 
7 0.65 0.21 ใช้ได้ 

8 0.32 0.42 ใช้ได้ 

9 0.44 0.67 ใช้ได้ 
10 0.12* 0.27 ใช้ไม่ได้ 

11 0.71 0.32 ใช้ได้ 
12 0.76 0.24 ใช้ได้ 

13 0.51 0.35 ใช้ได้ 

14 0.77 0.29 ใช้ได้ 
15 0.87* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

16 0.24 0.55 ใช้ได้ 

17 0.45 0.27 ใช้ได้ 
18 0.77 0.32 ใช้ได้ 

19 0.91* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

20 0.36 0.44 ใช้ได้ 
21 0.66 0.42 ใช้ได้ 

22 0.78 0.69 ใช้ได้ 
23 0.76 0.34 ใช้ได้ 

24 0.88* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

25 0.67 0.43 ใช้ได้ 
26 0.35 0.42 ใช้ได้ 

27 0.62 0.44 ใช้ได้ 



  235 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

28 0.16* -0.18* ใช้ไม่ได้ 
29 0.55 0.62 ใช้ได้ 

30 0.22 0.37 ใช้ได้ 
31 0.57 0.65 ใช้ได้ 

32 0.77 0.24 ใช้ได้ 

33 0.31 0.25 ใช้ได้ 
34 0.22 0.76 ใช้ได้ 

35 0.77 0.42 ใช้ได้ 

36 0.79 0.56 ใช้ได้ 
37 0.68 0.38 ใช้ได้ 

38 0.89* 0.13* ใช้ไม่ได้ 

39 0.86* 0.24 ใช้ไม่ได้ 
40 0.11* 0.17* ใช้ไม่ได้ 

41 0.35 0.77 ใช้ได้ 
42 0.68 0.34 ใช้ได้ 

43 0.72 0.57 ใช้ได้ 

44 0.79 0.32 ใช้ได้ 
45 0.44 0.41 ใช้ได้ 

46 0.82* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

47 0.66 0.46 ใช้ได้ 
48 0.69 0.31 ใช้ได้ 

49 0.75 0.22 ใช้ได้ 
50 0.27 0.59 ใช้ได้ 

51 0.79 0.61 ใช้ได้ 

52 0.61 0.49 ใช้ได้ 
53 0.88* 0.12* ใช้ไม่ได้ 

54 0.23 0.49 ใช้ได้ 

55 0.87* 0.19* ใช้ไม่ได้ 
56 0.39 0.83 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปความหมาย 

57 0.71 0.25 ใช้ได้ 
58 0.19* -0.08* ใช้ไม่ได้ 

59 0.68 0.43 ใช้ได้ 
60 0.75 0.24 ใช้ได้ 

61 0.76 0.69 ใช้ได้ 

62 0.67 0.38 ใช้ได้ 
63 0.19* 0.11* ใช้ไม่ได้ 

64 0.92* 0.08* ใช้ไม่ได้ 

65 0.87 0.22 ใช้ได้ 
66 0.33 0.47 ใช้ได้ 

67 0.78 0.32 ใช้ได้ 

68 0.27 0.39 ใช้ได้ 
69 0.69 0.43 ใช้ได้ 

70 0.74 0.33 ใช้ได้ 
71 0.21 0.74 ใช้ได้ 

72 0.55 0.32 ใช้ได้ 

73 0.68 0.57 ใช้ได้ 
74 0.33 0.47 ใช้ได้ 

75 0.28 0.22 ใช้ได้ 

76 0.54 0.41 ใช้ได้ 
77 0.35 0.33 ใช้ได้ 

78 0.55 0.48 ใช้ได้ 
79 0.25 0.77 ใช้ได้ 

80 0.49 0.67 ใช้ได้ 
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1. ข้อสอบข้อที่ 1, 6, 15, 19, 24, 38, 39, 46, 53, 55, 64 มีค่าความยากง่าย (p) 
มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไป จึงตัดออก 

  2. ข้อสอบข้อที่ 10, 28, 40, 58, 63 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็น
ข้อสอบที่ยากเกินไป จึงตัดออก 
  3. ข้อสอบข้อที่ 1, 28, 38, 40, 53, 55, 58, 63, 64 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อย
กว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้จึงตัดออก  
  4. รวมข้อสอบที่ใช้ไม่ได้ 16 ข้อ ข้อสอบที่ใช้ได้ 64 ข้อ ผู้วิจัยได้คัดเลือก 40 ข้อ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู้  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร KR-20 ของคู
เดอร์ ริชาดสัน (Kuder Richardson) ได้เท่ากับ 0.82  
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ตารางที่ 14 ผลคะแนนการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จ านวน 8 สัปดาห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

เลขท่ี  สัปดาห์ที่ 
1 

สัปดาห์ที ่
2  

สัปดาห์ที ่
3  

สัปดาห์ที ่
4  

สัปดาห์ที ่
5 

สัปดาห์ที ่
6  

สัปดาห์ที ่
7  

สัปดาห์ที ่
8  

1 1 1 1 1 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 

3 1 2 2 3 3 2 3 3 

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

6 1 2 2 3 2 2 2 3 

7 1 1 1 2 2 2 2 3 
8 1 2 2 2 2 2 3 3 

9 1 2 2 2 2 3 3 3 
10 2 2 2 2 2 3 3 3 

11 1 1 1 2 2 2 2 3 

12 1 2 2 2 2 2 2 3 
13 1 2 2 2 2 2 2 3 

14 1 2 2 2 2 2 3 2 

15 1 1 1 2 2 3 3 3 
16 1 1 1 2 2 3 3 3 

17 2 2 2 2 3 3 3 3 

18 2 2 2 3 3 3 3 3 
19 1 1 2 2 2 2 2 3 

20 1 1 1 1 2 2 2 2 
21 1 2 2 2 2 3 3 3 

22 2 2 2 3 3 3 3 3 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 2 2 2 3 3 2 2 
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เลขท่ี  สัปดาห์ที่ 
1 

สัปดาห์ที ่
2  

สัปดาห์ที ่
3  

สัปดาห์ที ่
4  

สัปดาห์ที ่
5 

สัปดาห์ที ่
6  

สัปดาห์ที ่
7  

สัปดาห์ที ่
8  

25 1 1 1 2 2 2 2 2 

26 2 2 2 2 2 2 3 3 
27 2 2 2 2 2 3 3 3 

28 2 3 3 3 3 3 3 3 
29 1 2 2 3 3 3 3 3 

30 2 2 2 2 2 2 2 3 

31 2 2 2 2 2 2 2 3 
32 1 1 1 2 2 2 2 2 

33 2 2 2 2 2 3 3 3 

34 1 1 1 1 1 2 2 2 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 

คะแนน
เฉลี่ย 

1.43 1.71 1.74 2.09 2.17 2.37 2.51 2.74 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

0.50 0.52 0.51 0.51 0.45 0.49 0.51 0.44 
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ตารางที่ 15 คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบางหัวเสือ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 

เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
1 13 28 

2 19 21 
3 15 27 

4 18 29 

5 18 30 
6 8 27 

7 10 21 

8 14 30 
9 13 26 

10 23 32 

11 20 30 
12 20 28 

13 14 30 
14 21 30 

15 18 26 

16 17 34 
17 14 30 

18 14 24 

19 17 26 
20 23 27 

21 20 32 
22 22 33 

23 28 37 

24 17 29 
25 24 34 

26 23 27 
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เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

27 20 29 
28 12 31 

29 22 30 

30 21 31 
31 14 30 

32 20 33 

33 17 32 
34 23 33 

35 17 29 
คะแนนเฉลี่ย 17.97 29.31 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

4.38 3.43 
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บางหัวเสือ รายวิชาเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

∑𝑹 IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ช่วย
ฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ตามล าดับขั้นตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยใช้
หลักการและเหตุผลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฎ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่นของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ 
ๆ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

7 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน และครูกับนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ข้อ รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ∑𝑹 IOC 

8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดบรรยากาศการใฝ่รู้ และ
กระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบ  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็น
การสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นคณุค่าของท้องถิ่น ทั้ง
ด้านประวัติศาสตร์ความเปน็มา และบริบทในปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
10 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดแสวงหาความรู้ในทาง
ประวัติศาสตร์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่เนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
เห็นคุณค่าการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.00 
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ตัวอย่างความเห็นนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ 
 

“...การลงพ้ืนที่ศึกษาในชุมชนท าให้เรารู้ว่า ท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างยาวนาน มีเรื่องราว
มากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อน...รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ลงพื้นที่เห็นของจริง” 

บันทึกการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนักเรียนคนที่ 1 
 

“...รู้สึกได้รับบรรยายกาศท่ีแปลกใหม่ในการเรียนมาก ๆ ตื่นเต้น สนุกและไม่น่าเบื่อ...ท าให้ทราบถึง
ประวัติความเป็นมาของบางหัวเสือ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน...ประทับใจมาก ๆ ที่ได้เห็นสถานที่

จริง นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังรู้สึกสบายใจที่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในชุมชน” 
บันทึกการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนักเรียนคนที่ 2 

 
“...ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า แถวนี้ในอดีตมีสวนมะพร้าวเยอะ ท าให้อาชีพหลักของชุมชนคือ การท า

น้ าตาลมะพร้าว...ที่มาของบางหัวเสือมีทั้งด้านความเชื่อตามต านานลึกลับ และหลักฐานจากผู้เฒ่าผู้แก่ 
ท าให้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นมาก ๆ ...การเข้ามาของโรงงานท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เศรษฐกิจ

ของท้องถิ่นก็ดีขึ้นมาก ๆ รู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ชุมชนของเราเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อน”  
บันทึกการคิดสะท้อนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนักเรียนคนที่ 3 
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