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บทคัดย่อภาษาไทย 

58262303 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค้าส้าคัญ : กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์, การสอนประวัติศาสตร์, การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์, เจต
คติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ศักด์ิแสน: ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  2) เปรียบเทียบการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ 3) ศึกษาเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 4) เปรียบเทียบเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ้านวน 36 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดการ
เข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

2. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

4. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58262303 : Major (TEACHING  SOCIAL  STUDIES) 
Keyword : DACIR INTRUTIONAL PROCESS, TEACHING HISTORY, HISTORICAL EMPATHY, ATTITUDE 
TOWARDS HISTORICAL STUDIES 

MR. NARONGRIT SAKSAEN : EFFECTS OF USING DACIR INSTRUCTIONAL 
PROCESS ON HISTORICAL EMPATHY AND ATTITUDE TOWARDS HISTORICAL STUDIES  OF 
TENTH GRADE STUDENTS  THESIS ADVISOR :  CHAIRAT TOSILA, Ph.D. 

The purposes of this research were to: 1) study the historical empathy of tenth grade 
students using DACIR instructional process. 2) compare the historical empathy of tenth grade 
students before and after the usage of DACIR instructional process. 3) study the attitude towards 
historical studies of tenth grade students using DACIR instructional process, and 4) compare the 
attitude towards historical studies of tenth grade students before and after the usage of DACIR 
instructional process. The sample of this research consisted of 36 students of class 10/2 studying 
in the second semester of the academic year 2017 in Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School, 
Bangkok. The research instruments used for data collection were the historical empathy test and 
the attitude towards historical studies test. The instrument used in the experiment were three 
historical unit plans using DACIR instructional process. The data was analyzed by arithmetic mean 
(M), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.      
The research findings were summarized as follows: 

1. The mean scores of historical empathy of tenth grade students after using DACIR 
instructional process were at the high level. 

2. Historical empathy of tenth grade students after using DACIR instructional process 
was higher than that before using  DACIR instructional process at .05 level of significance. 

3. The arithmetic mean of attitudes towards historical studies of tenth grade students 
after using DACIR instructional process was at a good level. 

4. Attitude towards historical studies of tenth grade students after using DACIR 
instructional process was higher than that before using DACIR instructional process at .05 level of 
significance. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส้าเร็จได้ด้วยความรักและความเอาใจใส่จากอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ผู้มีบทบาทส้าคัญในการกระตุ้นให้ผู้วิจัยมีความรับผิดชอบต่อการท้าวิทยานิพนธ์อย่างเต็มความสามารถ  ตลอดระยะเวลาในการวิจัยน้ัน
อาจารย์ได้ทุ่มเทก้าลังแรงใจอันเป็นการสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีความเพียรพยายามในการท้าวิทยานิพนธ์ โดยคอยสอบถามถึงความก้าวหน้า
ของงานวิจัยพร้อมทั้งให้ค้าปรึกษา ข้อคิด และข้อช้ีแนะหลายประการที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ผู้วิจัยมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนได้เสียสละ
เวลาอันมีค่าเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยอย่างดีย่ิงในทุกขั้นตอนของการท้าวิทยานิพนธ์ กระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ศศิพัชร จ้าปา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา ปนค้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ตลอดจน อาจารย์ ดร. สรภัส น้้าสมบูรณ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์และ
มีคุณค่ามากย่ิงขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต ณ 
ป้อมเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่
พงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ วุฒฑะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักด์ิ อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ อาจารย์ ดร.ศรัณย์พร 
ยินดีสุข อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองไชย และอาจารย์ ดร.ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าย่ิงในการตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลอง พร้อมทั้งให้ข้อคิด ค้าแนะน้า ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์อย่างดีย่ิงต่อผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มิตรชัย กุลแสงเจริญ ที่ได้กรุณาค้าปรึกษาเก่ียวกับประเด็นส้าคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการ
แนะน้าข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิจัย และอาจารย์อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ ที่ได้กรุณาให้
ค้าปรึกษาและแนะน้าเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้อ้านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้วิจัยในการทดลองใช้
เคร่ืองมือวิจัยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และขอขอบพระคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนทุกท่าน
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประวัติศาสตร์เป็นการวิจัยหรือการแสวงหาค าตอบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของ

มนุษย์ในอดีต (R.G. Collingwood, 1978: 9) รวมถึงความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีส่ังสม
และถ่ายทอดสืบเนื่องกันต่อมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต้องเป็น
ข้อเท็จจริงท่ีมีหลักฐานยืนยันความถูกต้องและน่าเช่ือถือ รวมท้ังมีความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน (วงเดือน นาราสัจจ์, 2548: 2-3) ประวัติศาสตร์จึงเป็นความพยายามท่ีจะบันทึกและท าความ
เข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกอันเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทุกด้าน (สมศักด์ิ ชูโต, 2527: 19) โดยมี
ระเบียบสัมพันธ์กับการล าดับของเวลา (Gottschalk 1964, อ้างถึงในพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2547: 23) 
นอกจากนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ยังมีปรัชญาท่ีว่าด้วยการแสวงหาความจริง และท่ีมาของความจริง
ในโลกท้ังหลายในระดับลึก โดยมีสาระหลักในเรื่องของความคิด เหตุผล และท่ีมาในองค์ความรู้             
ของศาสตร์ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการแสดงมุมมองต่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตในเชิงจุลภาค 
โดยเฉพาะความส าคัญและความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ด้วยจุดมุ่งหมายคือค้นหาข้อสรุปในความจริง
เกี่ยวกับอดีตอันเป็นการศึกษาอดีตในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ในการอธิบายความจริงในทาง
ประวัติศาสตร์ (อดิศร ศักดิ์สูง, 2552: 15)  

 
การศึกษาประวัติศาสตร์จะช่วยให้บุคคลเกิดส านึกในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลท่ีเช่ือมโยง

อดีตและปัจจุบัน (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2537: 2) อีกท้ังช่วยปรับปรุงทัศนะในเชิงความคิดและ               
ฝึกให้บุคคลมีนิสัยช่างสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ มีความคิดกว้าง (แดเนียลส์ โรเบิร์ต วี, 2520: 6) ท่ีจะ
น าไปสู่การรู้จักตนเอง การท าความเข้าใจความคิดของผู้อื่นและส่ิงแวดล้อมทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถคิดอย่างเหตุผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยปราศจากอคติ ท้ังนี้การใช้กลวิธี
ศึกษาประวัติศาสตร์ท่ียึดหลักเหตุผลจะส่งเสริมให้นักเรียนมองประเด็นปัญหาอย่างชัดเจนและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ, 2525: 24-26) ประวัติศาสตร์
จึงมีคุณค่าในการพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 11) 
ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แก่นักเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดเน้นในการจัดการศึกษาของประเทศในหมวด 4 มาตรา 23 (1) ว่า การ
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จัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความรู้เรื่องเกี่ยวตนเอง และความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และมาตรา 24 (2) ท่ี
ก าหนดให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545: 13)  
 

เมื่อพิจารณาจุดเน้นในการจัดการศึกษาของประเทศข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์จึงควรมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ คุณธรรม และทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ เข้าใจถึงการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง  ๆ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคม สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 1-3) แต่จากการ
ติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า 
ยังมีจุดอ่อนด้านความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และการก าหนดจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนท่ีจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2556: 1-2)  

  
 จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์คือ การสร้าง

ความเข้าใจเหตุการณ์ในเชิงการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความจริงในอดีต ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องของ
การสอนท่ีเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลมากมายจนน าไปสู่ความน่าเบื่อหน่าย ครูประวัติศาสตร์ควรต้องใช้
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นฐานความคิดเพื่อฝึกฝนนักเรียนได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ข้อคิดเห็นหรือ               
การวิจารณ์โดยปราศจากข้อมูลพื้นฐาน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2554: 20-21)            
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์จึงควรมุ่งให้นักเรียนฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีได้ค้นคว้ามา              
ด้วยเหตุผล (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539: 187) นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ สืบค้น เก็บ จัดระบบ
ข้อมูลช้ันต้น คัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ตีความเพื่อหาความน่าเช่ือถือของข้อมูลเหล่านั้น และบันทึก
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สาระส าคัญ การใช้ความคิดเพื่อพิจารณาประเด็นหลัก และสร้างแผนผังความคิด ตลอดการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเอาประสบการณ์
ต่าง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิต ท้ังในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วันเพ็ญ วรรณโกมล, 
2544: 81-84; วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2552: 61)  

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์แล้ว นักเรียนหรือผู้ท่ีเคยศึกษาซึ่งยังไม่เข้าใจ

ความหมายของประวัติศาสตร์ดีพอมักจะคิดว่าเป็นวิชาท่ีถูกบังคับให้ต้องเรียนหรือท่องจ าช่ือวีรบุรุษ
ของชาติและการล าดับวันเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2556: 327; วินัย 
พงศ์ศรีเพียร, 2543: 1) อันเป็นผลมาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ในช้ันเรียนแบบด้ังเดิม (traditional 
history class) ท่ีเน้นให้นักเรียนต้องจดจ าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จากการน าเสนอของครู    
โดยปราศจากการวิพากษ์หรือตีความข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ ท่ีศึกษาเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการทดสอบแบบปรนัยเท่านั้น ท าให้นักเรียน
ประวัติศาสตร์โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่สามารถ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์กับบริบทในการด าเนินชีวิตของตน (Nair & 
Narayanasamy, 2017: 109-110; McDiarmid, 1994 cited in Viator, 2012: 198) นอกจากนี้ ยัง
พบว่าการเขียนประวัติศาสตร์ชาติท่ีมุ่งไปในลักษณะของการสถาปนาความเป็นรัฐชาติ โดยสอดแทรก
ส านึกชาตินิยมลงไปเป็นแก่นหลักในการน าเสนอ จนบางครั้งภาพลักษณ์ของประเทศอื่น ๆ ท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของชาติถูกน าเสนอให้มีลักษณะท่ีด้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์
ความเป็นศัตรูของประเทศเพื่อนบ้านท่ีถูกขับเน้นควบคู่ไปกับภาพวีรบุรุษของประเทศท่ีน าพาชาติสู่
ความเอกราชและความยิ่งใหญ่ เพื่อหาสาระและแก่นสารหลักทางความคิดท่ีหล่อหลอมชีวประวัติ      
ให้มีบทบาทในการสร้างชาติ และส่งผ่านสู่เวทีสาธารณะในหลายรูปลักษณ์ โดยเฉพาะการส่งผ่าน
การศึกษาในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนและแบบเรียน จนน าไปสู่การสร้างข้อสรุป         
ท่ีตายตัว แล้วถูกหยิบยกมาเป็นมาตรฐานปรุงแต่งจินตนาการด้านต่าง ๆ เช่น นิยาย อิงประวัติศาสตร์ 
ละครเวที ละครโทรทัศน์ เพลงปลุกใจ หรือแม้แต่โฆษณา เพื่อสร้างกระแสให้เห็นถึงประโยชน์ของชาติ
หรือประโยชน์ทางธุรกิจ (สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, 2557: 250-251) สภาพการณ์ดังกล่าว           
ท าให้นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ฝึกฝนทักษะและกระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในบริบทต่าง ๆ และความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตกับ
ปัจจุบันผ่านการค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจของตนเอง นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยังถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างประโยชน์เฉพาะด้านตามวัตถุประสงค์ของการน าเสนอในวาระต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนขาดการมี
มุมมองท่ีหลากหลายต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา  
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ด้วยเหตุนี้ ความส านึกทางประวัติศาสตร์ (historical consciousness) (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 

2556: 325) อันเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีจะส่งผลให้บุคคลเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์
เหตุการณ์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร , 2558: 57) จึงยังไม่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในชีวิตของผู้คนท่ัวไปและในเชิงปรัชญาวิชาการ เนื่องจากการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์แทบทุกระดับยังอยู่ในขั้นที่ไม่สามารถวางพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างทัศนจิต
ทางประวัติศาสตร์ (historical mindedness) ให้เกิดขึ้นส าหรับการเข้าใจประเทศชาติ สังคม 
วัฒนธรรม และความเป็นมาในโลกดีพอ โดยใฝ่ใจต่อการต้ังค าถาม การแสวงหาข้อเท็จจริง การใช้
เหตุผล การวิเคราะห์วิจารณ์ให้เกิดความคิดท่ีหลากหลาย และสามารถต่อยอดจากพื้นฐานไปสู่การ
สร้างวาทกรรมเชิงปรัชญา (philosophical discourse) ได้ในท่ีสุด (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2556: 325) 
ท้ังท่ีโดยแท้จริงแล้ว ความหมายหรือความส าคัญเหนือส่ิงอื่นใดของการเรียนประวัติศาสตร์นั้น               
อยู่ท่ีผู้เรียนได้ฝึกการสร้างภาพร่างของอดีตท่ีไม่มีผู้ใดสามารถรับรู้ได้ถูกต้องครบถ้วนและพยายามขจัด
ความเป็นอคติท่ีแฝงอยู่ในหลักฐานท่ีมีเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้โดยท่ีหลักฐานเหล่านั้นได้ผ่าน
กระบวนการสร้างผูกเรื่อง เสริม เติม ตัด และดัดแปลงมาแล้วแทบท้ังส้ิน ส่วนในด้านการรับรู้             
ความจริงในอดีต เป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้น (National 
Center for History in the Schools, 1996: 27 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 2)  
 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับจุดประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ อันเป็นผลจากความก้าวหน้าของการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของนักเรียน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ (historical process) ซึ่งถือเป็น
การออกจากกระบวนทัศน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ในช้ันเรียนแบบด้ังเดิมท่ีมุ่งเน้นเฉพาะ              
การท่องจ าส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอดีต แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง แต่คุณค่าท่ีแท้จริงของการศึกษาประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียน
ได้รับการสอนให้คิดอย่างประวัติศาสตร์ (think historically) เช่น การรวบรวมหลักฐาน การยืนยัน
หรือสนับสนุนด้วยข้อมูลหลักฐาน การพิจารณาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลากหลายมุมมองท่ี
แตกต่างกัน (Wineburg, 2001 cited in Dillenburg, 2017: 1) รวมไปถึงการวิเคราะห์และตีความ
ความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจ การกระท า และการเผชิญสถานการณ์ของผู้คนในอดีตภายใต้บริบท
ทางสังคมและประวัติศาสตร์ของยุคสมัยนั้น ๆ (Endacott, J. & Brooks, 2013: 41) ผ่านการ
ตรวจสอบหลักฐานช้ันต้นและช้ันรองท่ีมีอยู่อย่างพินิจพิเคราะห์ (Foster, 1999: 19) ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนโดยการก าหนดและต้ังค าถามเชิงปรัชญาอย่างต่อเนื่อง (Colby, 2007: 17) ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นความสามารถของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
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(historical empathy) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ ง ในการคิดทางประวั ติศาสตร์  (historical thinking) 
(Dickinson & Lee, 1978: Lee, 1978 cited in Doppen, 2002: 46) แม้ว่าการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์อาจส่งผลให้เกิดความคิดอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์             ซึ่ง
ความหมายท่ีแท้จริงของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่การตัดสินบุคคลในประวัติศาสตร์
โดยยึดถืออุดมคติร่วมสมัย (contemporary ideals) เป็นหลัก แต่นักเรียนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเหตุผลในการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร์ตามวัฒนธรรมของช่วงเวลา  ท่ีก าลังศึกษาอยู่
ร่วมด้วย (Jensen, 2008: 56)  

   
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นความสามารถในการอธิบายอดีตบนพื้นฐานเดิม

โดยใช้สายตาและประสบการณ์ของคนในอดีตตามท่ีได้มีการเปิดเผยผ่านงานวรรณกรรม บันทึก 
จดหมาย วิวาทะ งานศิลปะ และส่ิงประดิษฐ์ท่ีคนในอดีตสร้างขึ้น การค านึง ถึงบริบททาง
ประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์ท่ีปรากฏท้ังค่านิยม มุมมอง การตัดสินใจ และเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ในเวลาและสถานท่ีนั้น ตลอดจนหลีกเล่ียงการใช้ความคิด บรรทัดฐาน และค่านิยมในปัจจุบัน             
เพียงอย่างเดียวในการ ตัดสินอดีต (National Center for History in the Schools, 1996)  มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ 2) การเปิดรับมุมมองท่ี
หลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และ 3) การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ  
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะท าให้นักเรียนเข้าใจความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคล 
รวมถึงสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้น 
ด้วยการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสะท้อนความคิด          
และความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาอย่างระมัดระวัง อันเกิดจากการ
เช่ือมโยงความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตของตนท่ีมีผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ การกระท า และประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีเผชิญอยู่จนเกิดเป็น
ความรู้สึกใส่ใจต่อความเป็นไปของอดีต และใช้ดุลยพินิจในการท าความเข้าใจบริบทในปัจจุบันท่ีมีผล
ต่อมุมมองในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยหลีกเล่ียงการพิจารณาอดีตด้วยการใช้ค่านิยมใน
ปัจจุบันเป็นตัวก าหนด (Barton & Levstik, 2004; Davison, 2012; Endacott, J. & Brooks, 2013; 
Jensen, 2008) เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการท าความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อีกท้ังยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึง
ความซับซ้อนของวิธีการท่ีนักประวัติศาสตร์ใช้ในการอธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต (Jensen, 
2008: 55) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมความสามารถดังกล่าวให้เกิดแก่ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ     
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นอกจากการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนแล้ว การเน้นใหน้ักเรียนตอบสนองและแสดงความสนใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์กเ็ป็น
ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง ในกระบวนการเรียนประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ครูจึงต้อง                 
ท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนท่ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของนักเรียนในการจดจ าข้อความจากหนังสือหรือค าบอกเล่าและการบรรยายของครูให้ได้มากท่ีสุด                  
แต่ในทางท่ีถูกนั้น นักเรียนควรจะต้องยอมรับและเห็นความส าคัญของวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย
ความใส่ใจ (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 12) ลักษณะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด
และพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีมีต่อสภาพการณ์ (Secord & Backman, 1964: 97)              
ในกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ อันเป็นปัจจัยท่ีจะก าหนดให้แต่ละนักเรียนแต่ละบุคคล
แสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มของการตอบสนองต่อส่ิงท่ีศึกษาในทางใดทางหนึ่ง (ไพศาล หวังพานิช, 
2523: 146) ความรู้ สึกโน้มเอียงท่ีแสดงออกในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบ (Anastasi, 1982: 552)              
ของนักเรียนแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์คือ เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ การมี               
เจตคติท่ีดีหรือเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งท่ีจะ              
ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น การต้ังค าถาม การต้ังสมมติฐาน การวิเคราะห์หลักฐานอย่าง
เป็นระบบตามล าดับข้ันตอน การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 142-144) 
ท้ังนี้ในเบื้องต้นครูจึงควรก าหนดเจตคติ (attitude) และค่านิยม (value) ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจท าได้โดยการน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถงึการจัดสภาพบรรยากาศ
ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ อันจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ตลอดจนจนสามารถพัฒนาสติปัญญา         
ได้ด้วยตนเอง (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 12-13) นอกจากนั้น ข้อมูลจากการศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาหรือครูจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การจัดเรียนรู้            
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดียิ่งขึ้น (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 55)  

 
การจัดการเรียนการสอน ท่ีจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถ เข้าถึงความรู้ สึกทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติกรรมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการท างานกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Working with the record of the past) 
ได้แก่ สืบค้น ประเมินความน่าเช่ือถือ สร้างความรู้ เกี่ยวกับบริบท ตีความอดีตจากมุมมองท่ี
หลากหลาย รวมถึงอภิปรายเกี่ยวกับความเช่ือในอดีตท่ีได้จากการตีความจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (Davison, 2012) เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการ
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ท าความเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึง
ความคิดและประสบการณ์ของผู้คนในอดีตได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนเช่ือมโยงความรู้สึกของตนเองกับ
ผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าเช่ือถือ (Barton, 2005; Davis, 2001; Endacott, J. & 
Brooks, 2013) นอกจากนี้ การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการท างานกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
และเห็นคุณค่าของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการท าความเข้าใจเรื่องราวในอดีต อันจะ
น าไปสู่การเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 140-145)  
 

จากสภาพการณ์ ปัญหา และความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ข้างต้น พบว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ได้
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับวิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake and Brown 
(2003) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (historical thinking skills) ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยการอ้างอิงข้อเท็จจริงจากหลักฐานช้ันต้นและช้ันรอง รวมท้ัง            
การค านึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัยของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้น ๆ  สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการเช่ือมโยง
ข้อความรู้ได้อย่าง สมเหตุสมผล ตลอดจนเกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางมาก
ขึ้น (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 104-108) ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับแนว
ทางการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Davison, 2012: 123; 
Endacott, J. & Brooks, 2013: 46-55; Endacott, J. L., 2010: 16; Foster, 2001: 175-178) และ
มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์   (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 12-13; พรเพ็ญ ฮั่น
ตระกูล, 2556: 335-340; สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 201; อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี, 2554: 148)  

 
 
 
 
กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  (DACIR) ประกอบด้วย 5 

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

2 ) ขั้ น วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก ฐ าน ห ลั ก  ( The analysis of the essential primary 
evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้
นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ 

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

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

5) ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the findings: R) คือ การท่ีนักเรียนน าเสนอ
เรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง                     
โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก (ชัยรัตน์ โตศิลา, 
2555: 131-133)   

 
ลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ คือการให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์หลักฐาน             

ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ันต้นท่ีครูจัดเตรียม
ให้เป็นหลักฐานในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ ต่อมาวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบ
หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีอาจใช้หลักฐานสนับสนุนหรือขัดแย้งในประเด็นท่ีครูก าหนด ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถช่วยส่งเสริมทักษะ             
การคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 134-136) ท้ังนี้                
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์   
ในลักษณะท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกัน ได้แก่ 1) การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถท าความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับสภาพการณ์ในอดีตได้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้น รวมไปถึงเข้าใจความซับซ้อนในการกระท าของมนุษย์ ตลอดจนน าเหตุการณ์ท่ีศึกษามาเป็น
บทเรียน นอกจากนี้การท าความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์บนฐานของทักษะการคิดทางประวัติ
ศาสตร์ก็จะส่งผลให้การอธิบายสภาพแวดล้อม ความคิด ความรู้ ความเช่ือหรือความรู้สึกท่ีมีต่อการ
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กระท าของผู้คนในเหตุการณ์มีความน่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ และ 2) การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน
ด้วยความเข้าใจบนพื้นฐานของการยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะท าให้การเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์มีความสมเหตุสมผลและน่าเช่ือถือ (ศุภณัฐ พานา, 2560: 45-46) .ขณะท่ี
การเข้าถึงความรู้ทางประวั ติศาสตร์ด้านการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์  อันจะน าไปสู่ความเข้าใจและเกิดการ
ยอมรับในความหลากหลายของค่านิยม ทัศนคติ และความเช่ือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในอดีต 
ตลอดจนตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความเช่ือในอดีตกับปัจจุบัน (Barton & Levstik, 2004; 
Davison, 2012; Endacott, J. & Brooks, 2013; National Center for History in the Schools, 
1996) อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนพึงมี   

 
นอกจากนี้ กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวยังสามารถพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง

ประวัติศาสตร์ (ทีฆกุล ค างาม, 2560: 122) รวมถึงความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญและทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์ (ยุทธศิลป์ แปลนนาค, 2559: 103) ให้แก่นักเรียน           
ได้อีกด้วย เมื่อพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จะเห็นได้ว่า 
การท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์นั้นจะต้องศึกษาข้อมูลจากหลักฐาน
ช้ันต้นและ/หรือช้ันรองท่ีหลากหลาย จึงเป็นโอกาสในการท าความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และ
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ หรือความรู้ สึกของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์
ของข้อมูลบนฐานของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา เมื่อพิจารณาแนวคิด หลักการพื้นฐาน และ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จะเห็นได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวมี
ขั้นตอนท่ีสามารถพัฒนาการเข้าถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการเข้าถึงความรู้
ทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ตามท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น ซึ่ง
นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อปฏิบัติกิจกรรมการสืบสอบเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 31) ท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานส าคัญในการคิดทางประวัติศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น า
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มาใช้เป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จ าเป็นต้องค านึงถึงช่วงวัยท่ีเหมาะสมของนักเรียนในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ท้ังนี้พบว่า นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 16-20 ปี เป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแบบแผนโดยท่ัวไปและประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์โดยภาพรวม (Egan, 1997 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 41) นอกจากนี้ นักเรียน
ในช่วงวัยดังกล่าวควรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาสามารถในการค้นหาหลักฐานและสร้างข้อโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุผล รวมท้ังการแสดงความรู้สึกของตนท่ีกอปรด้วยวิจารณญาณและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน          
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในปัจจุบันเทียบเท่ากับปัญหาในอดีต ตลอดจนวิเคราะห์และตีความ
เพื่อสืบค้นความจริงท่ีอยู่ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (ฮิล ชาร์ล ปิเตอร์, 2513: 105-107) เนื่องจาก
เป็นช่วงวัยท่ีสนใจค้นหาข้อเท็จจริงจากส่ิงท่ีก าลังเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ เปรียบเทียบ         
และพิจารณาส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นเหตุเป็นผลอย่างเป็นระบบ แม้ว่าข้อมูลท่ีมีอยู่
จะไม่ครบถ้วน รวมท้ังสามารถคิดคาดการณ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ต้ังสมมติฐานและสรุปกฎเกณฑ์จากการตรวจสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล (ลักขณา 
สริวัฒน์, 2557: 69; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559: 57,88) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาผลของใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความใฝ่ใจต่อการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พัฒนาทักษะการรู้คิดทางสังคม (social cognition) และการคิดอย่างมี
วิ จารณญาณ (critical thinking) ตลอดจนการมี คุณลักษณะความเป็นพลเมื อง ในระบอบ
ประชาธิปไตยต่อไป (Diamond, 2012: 7)  
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ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ อยู่ในระดับใด  

2. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่  

   

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4               
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4               
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
  

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนอยู่ในระดับดี 
 2. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ท่ีระดับ .05 
 3. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนอยู่ในระดับสูง 
 4. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    1.1 ประชำกร 

         ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทรา-         
ชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน 325 คน            
โดยทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ คือมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน
ระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน  

    1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนนวมินทรา-         
ชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
 

 2. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
    เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 4 ตัวชี้วัดช่วงช้ัน 
ม. 4 - 6 ตามมาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 และ 2 และมาตรฐาน ส 4.3 ตัวชี้วัดท่ี 1 2 และ 3  จ านวน 
3 หน่วยการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

    2.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลาย
จ านวน 4 ช่ัวโมง 

    2.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีตอนปลาย 
จ านวน 4 ช่ัวโมง      

    2.3 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี 4 เรื่อง การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองสมัย
รัตนโกสินทร์ จ านวน 4 ช่ัวโมง  
 

3. ตัวแปรที่ศึกษำ 
    3.1 ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
    3.2 ตัวแปรตำม  

3.2.1 การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  
3.2.2 เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  
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4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการ

ทดลองจ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) หมายถึง แบบแผนในการจัดการเรียน          
การสอนประวัติศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จากการบูรณาการแนวคิด           
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดย
เรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 ข้ันอภิปรำยเพื่อก ำหนดประเด็นศึกษำ (The Discussion on the Issue 
of the Study: D) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่การก าหนด
ค าถามส าคัญ การตั้งสมมติฐาน และการก าหนดกรอบเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 

    ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก (The Analysis of the Essential Primary 
evidence: A) คือ การจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน เพื่อให้
นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ  

    ขั้นตอนที่  3 ขั้น เป รียบเทียบข้อ มูล  (The Comparison of Data: C) คือ  การ
จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีศึกษาด้วยจ านวนท่ีมากขึ้น ไม่ต่ ากว่า 3 ช้ิน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และเช่ือมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเปรี ยบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จาก           
ขัน้ท่ี 2  

    ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ (Interaction with the 
Historical Evidence: I) คือ การท่ีนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ัน
รองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 โดยน ามา
วิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 

    ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ (Report the Findings: R) คือ การท่ีนักเรียน
น าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง 
โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 
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 2. กำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ (Historical Empathy) หมายถึง การเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คือ ความสามารถในการรับรู้และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก มุมมอง และการตัดสินใจท่ีน าไปสู่การกระท าของบุคคลจาก
เหตุการณ์ในอดีต รวมท้ังแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการมองโลกตามท่ีคนในอดีตเห็น          
บนพื้นฐานการตรวจสอบและตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยปราศจากการใช้ค่านิยม          
ในปัจจุบัน วัดได้จากแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ 
5 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  2.1 กำรสร้ำงค ำอธิบำยบริบททำงประวัติศำสตร์ เป็นการอธิบายสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คนในเหตุการณ์ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

2.2 กำรเปิดรับมุมมองที่หลำกหลำยของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์  มี
องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
       2.2.1 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
       2.2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
  2.3 กำรเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยควำมเข้ำใจ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
       2.3.1 แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์           
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันบนพื้นฐานบริบทของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ี
ศึกษา 
       2.3.2 น าความรู้ ท่ีได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  

3. เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ หมายถึง สภาพความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก 
อารมณ์ และพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในทิศทางบวกหรือทางลบ 
ทางใดทางหนึ่ง วัดได้จากแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน                 
ดังนี้  

3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ ความคิด และความเช่ือของนักเรียน
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่า หรือไม่เห็นคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  

3.2 ด้านความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  

3.3 ด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มในการแสดงออกของนักเรียนท่ีจะปฏิบัติ หรือ
หลีกเล่ียงจะปฏิบัติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
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4. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ อันจะเป็น
พื้นฐานส าคัญท่ีช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการรู้คิดทางสังคม (social cognition) การวางแผน
การท างานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการมี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นทักษะและความสามารถท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ครู ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูสังคมศึกษาสามารถ           
น าแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียน         
มีทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
การตั้งค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ การตีความ และการประเมินคุณค่าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การสังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมท้ังการสรุปหลักการหรือ          
การวางนัยท่ัวไป (Generalization) ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่บริบทเนื้อหาสาระท่ีมีความคิดรวบยอด
คล้ายคลึงกัน ตลอดจนน าไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา ได้แก่ 
ทักษะเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล ทักษะการจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูล ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นและการมีส่วนร่วมทางสังคมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  
 3. ได้แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางส าหรับ          
ครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และ          
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ 
     1.1 ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ 
     1.2 ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ 
     1.3 คุณค่าของวิชาประวัติศาสตร์ 
     1.4 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ 
     2.1 ความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  
     2.2 แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  
     2.3 ขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

3. แนวคิดเก่ียวกับกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์    
     3.1 ความหมายของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
     3.2 ลักษณะส าคัญของการเข้าถึงความรู้สึกทางทางประวัติศาสตร์ 
     3.3 องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
     3.4 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
     3.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
     3.6 การวัดและประเมินการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
     4.1 ความหมายของเจตคติ 
        4.2 ลักษณะส าคัญของเจตคติ 
       4.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
        4.4 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาเจตคติ 
        4.5 การวัดเจตคติ 
        4.6 เจตคติกับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
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5. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

        5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
    5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
    5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์       
 

1. แนวคิดเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ 
   การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับความหมาย ธรรมชาติ คุณค่า และแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  

   1.1 ควำมหมำยของวิชำประวัติศำสตร์ 
 จากการศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาได้
ให้ความหมายของประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้   
 R.G. Collingwood (1978: 9) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นศาสตร์
ท่ีเป็นการวิจัยหรือการแสวงหาค าตอบท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต 
 Hexter (1971: 5) กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นเรื่องราวเหตุการณ์
ในอดีตท่ีเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ท่ีมีผู้เขียนอย่างมีระเบียบและเหตุผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด 
 อี.เอช.คาร์ (2531: 22) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์คือกระบวนการอันต่อเนื่องของการตอบ
โต้ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริงเป็นบทสนทนาอันไม่มีท่ีส้ินสุดระหว่างอดีตกับปัจจุบัน  
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525: 12) กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์
ไว้ว่า ประวัติศาสตร์คือการศึกษาเพื่ออธิบายอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา หรือประวัติศาสตร์
คือการศึกษาเพื่อเข้าใจอดีตของสังคมมนุษย์ในมิติของเวลา 
   สมศักดิ์ ชูโต (2527: 19) สรุปไว้ว่า วิชาประวัติศาสตร์พยายามท่ีจะบันทึกและท าความ
เข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกอันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกด้าน  
 แถมสุข นุ่มนนท์ (2531: 1) อธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นการไต่สวน
เข้าไปให้รู้ถึงความจริงถึงทุกส่ิงท่ีมนุษย์ได้ท า ได้คิด ได้หวัง และได้รู้สึก ฉะนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ การเปล่ียนแปลงของสังคม ความคิดท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
สังคม และสภาพเหตุการณ์ท่ีส่งเสริมหรือขัดขวางวิวัฒนาการของสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ ง                 
วิชาประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ทุกแง่ทุกมุม 
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 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  (2537: 2)  กล่าวถึงความหมายของประวั ติศาสตร์ไว้ว่า 
ประวัติศาสตร์คือเรื่องราวของอดีตซึ่งนักประวัติศาสตร์ค้นคิดขึ้นมาอย่างมีหลักฐาน แล้วน ามาถกเถียง
ถึงความหมายของมันในปัจจุบัน 
 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 8) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ คือ ความพยายามของคนในสังคม
ใดสังคมหนึ่งและในยุคใดยุคหนึ่งในการศึกษาเพื่อท่ีจะเข้าใจและอธิบายว่า เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ส าคัญท้ังหลายในอดีตได้เกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างไร บนพื้นฐานของหลักฐาน             
ร่วมสมัยประเภทต่าง ๆ เท่าท่ียังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน  
  วงเดือน นาราสัจจ์ (2548: 1) ได้ให้ความหมายของประวัติศาสตร์ว่า เหตุการณ์หรือ
เรื่องราวในอดีตท่ีมีหลักฐานยืนยันและตรวจสอบได้ เรื่องราวหรือความจริงในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์
เรียงร้อยขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานท่ีเช่ือว่าเป็นความจริงและถูกต้องประกอบการวิเคราะห์
หรือข้อสมมติฐานของตน  
  อดิศร ศักด์ิสูง (2552: 6) ให้ความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ว่า การศึกษาเรื่องราวใน
อดีตท่ีรวมไปถึงระเบียบวิธีในการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคมซึ่งได้ผ่านไปแล้ว 
  สืบแสง พรหมบุญ (2555: 22) ได้สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ไว้อย่างกว้างไว้  2 
ประการ คือ 
  1) ประวัติศาสตร์ในความหมายท่ีกว้างท่ีสุด หมายถึง ประสบการณ์ท้ังมวลในอดีตของ
มนุษย์ ซึ่งก็ไม่มีใครจะหาข้อเท็จจริงหรือทราบได้ท้ังหมด แต่ส่ิงท่ีเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ท้ังหลายท้ัง
ปวงนั้น เป็น “ประวัติศาสตร์” ของมนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนี้ไม่มีความส าคัญหรือ
มีประโยชน์อะไรนัก เพราะเราไม่มีทางทราบส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอดีตได้ท้ังหมดนั่นเอง 
   2) ประวัติศาสตร์ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งมีความส าคัญกว่าความหมายแรก หมายถึง 
“การเขียนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และประสบการณ์ในอดีตท่ีนักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมา
ใหม่ โดยอาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์ และการตีความจากหลักฐานท้ังปวงท่ีมีอยู่” ความหมาย
ประการท่ีสองนี้ มีความหมายและมีคุณค่ากว่าความหมายแรก เพราะเป็นประวัติศาสตร์ท่ีเราเข้าใจได้
มีเหตุมีผลและมีหลักฐานสนับสนุน   
  เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 5-6) ได้สรุปความหมายของประวัติศาสตร์หรือ
ค าจ ากัดความว่าประวัติศาสตร์คืออะไรนั้น อาจกล่าวได้เป็นนัยท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 
  1) ในความหมายท่ีเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ประวัติศาสตร์ (History) จึงมีความหมาย
ว่า ประมวลวิทยาการความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวท้ังหลายของมนุษย์ ซึ่งได้ก่อก าเนิด
วิวัฒนาการและแปรเปล่ียนปรับปรุงมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามความเป็นจริง (reality) ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับตัวแปร (variable) คือ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด สามารถ ความรอบรู้ ความรู้สึกนึกคิด 
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ความต้องการ ความหวัง และพฤติกรรมของมวลมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญกับหมายถึงการสร้าง
ประสบการณ์ในอดีตท่ีพิจารณาเห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่ ท้ังนี้โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ ประกอบด้วยการสังเคราะห์ (synthesis) คือ การใช้ความคิดและการตีความผสมผสานกันของ
นักประวัติศาสตร์ 
  2) ในความหมายท่ีเป็นวิชาความรู้แขนงหนึ่ง (Academic subject) ประวัติศาสตร์ 
หมายถึง บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ของโลกและมนุษยชาติต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวด้วยเรื่องประวัติความเป็นมาของโลก วิวัฒนาการ ความสามารถ พฤติกรรม และความสัมพันธ์
ของมนุษย์ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและปรัชญา ดังนั้นประวัติศาสตร์
ในสภาวะนี้จึงอาจจ าแนกย่อยออกได้หลายแขนง เช่น ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 
ประวัติศาสตร์กฎหมาย ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ และ
ประวัติศาสตร์ศาสนา เป็นต้น 
 
  จากการศึกษาความหมายของประวั ติศาสตร์ ท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ า 
ประวัติศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ความหวัง และความรู้สึกท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านต่าง ๆ ตามช่วงเวลาใดช่วงเวลา
หนึ่งผ่านการค้นคว้า การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน          
 

   1.2 ธรรมชำติของวิชำประวัติศำสตร์  
 ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการท าความเข้าใจอดีตท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
ในด้านต่าง ๆ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมชาติ
ของวิชาประวัติศาสตร์จึงมีความส าคัญ ท้ังนี้ได้มีนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์และการศึกษา
ประวัติศาสตร์กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้          

 เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 6-8) ได้สรุปธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
  1) ประวัติศาสตร์เป็นท่ีรวบรวมเรื่องไว้นานาชนิด ดังนั้นจึงเป็นท่ีสนองความสนใจของ
นักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันได้ 
  2) จุดประสงค์ของการศึกษาประวัติศาสตร์คือการมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาสังคมของมนุษย์ให้
ถูกต้องกาลเทศะ บุคคล และเหตุการณ์ 
 3) เรื่องราวในประวัติศาสตร์อาจไม่เป็นท่ีพอใจของทุกคน แม้แต่ในหมู่ผู้ท่ีเห็นประโยชน์
ของประวัติศาสตร์ก็อาจไม่ชอบก็ได้ หากเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้ว ประวัติศาสตร์
ไม่ได้ให้ประโยชน์ และให้ผลทางการศึกษาทันทีทันใด ไม่เหมือนกับผลของการทดลองทาง
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วิทยาศาสตร์ ถ้าหากเปรียบเทียบกับอักษรศาสตร์ วรรณคดีแล้ว ประวัติศาสตร์ท้ังท่ีเขียนขึ้นไว้ในอดีต
และท่ีเขียนขึ้นในปัจจุบัน ก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการทางการจริยธรรมและสุนทรียศาสตร์อย่าง
เต็มท่ี เพราะประวัติศาสตร์ในรูปลักษณะของวิชาการแล้ว เป็นเรื่องราวของค าสอนท่ีไม่ดีนัก 
  4) การศึกษาประวัติศาสตร์อาจไม่ได้รับค าตอบท่ีถูกต้อง เพราะประวัติศาสตร์มีตัวการท่ี
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง เป็นตัวการท่ีไม่คงท่ี ประวัติศาสตร์สามารถท าได้อย่างดีก็แค่ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับกรณีต่างๆ ในประวัติศาสตร์เพื่อประกอบประสบการณ์ของมนุษย์  
 5) ประวัติศาสตร์ย่อมมีเรื่องซ้ าๆ กันและเรื่องใหม่ๆ มาก มีเรื่องคล้ายคลึงกันและ 
แตกต่างกันท้ังนี้เป็นเพราะประวัติศาสตร์เป็นเพียงบันทึกท่ีไม่รู้จักจบส้ินเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์จ านวน
มหาศาลท่ีเหมือนและไม่เหมือนกันเลย 
  6) ประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนบทเรียนให้โดยตรง แต่สอนให้พอเป็นแนวทาง ดังนั้นการท่ีจะ
คิดหวังว่าจะด าเนินตามบทเรียนในประวัติศาสตร์ท้ังหมดจึงไม่เป็นการฉลาด ไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าท่ีควร 
  7) ประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีพอดีและเกินความพอดี และ
เปล่ียนแปลงไปภายในขอบเขตอะไรบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าของ
สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไป 
  8) ประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ าตัวเองในรายละเอียด เพราะไม่มีกาลเทศะ บุคคล และ
เหตุการณ์ตอนใดเหมือน แต่อาจมีสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันอันน าไปสู่ผลท่ีคล้ายกันด้วย 
 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2529: 19-22) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 1) ประวัติศาสตร์เป็นผลผลิตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นปัจเจกบุคคลหนึ่งใน
สังคมถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะเป็นปัจเจกบุคคล แต่ประวัติศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีเขามี
ชีวิตอยู่ภายใต้ เงื่อนไขและลักษณะของ สังคมปัจจุบันจึงมี ส่วนก าหนดวิธีและการตีความ                   
ในประวัติศาสตร์ท่ีเขาเขียน 
 2) ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการสะท้อนความคิดหรือค่านิยมกระแสหลักของ                  
นักประวัติศาสตร์นิพนธ์หรือการเขียนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก 
 3 ) นักประวั ติศาสตร์ เป็นกระบอกเสียงของยุคสมัยและจะสะท้อนปัญหาและ                 
ความต้องการของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยผ่านการตีความและคัดเลือกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท าให้
สาระของประวัติศาสตร์สะท้อนความคิดซึ่งเป็นจุดยืนของนักประวัติศาสตร์ออกมา และกลายเป็น
ประวัติศาสตร์ชนิดต่าง ๆ เช่น มหาบุรุษนิยม ชาตินิยม ภูมิปัญญานิยม ประชาธิปไตยนิยม เป็นต้น  
 แถมสุข นุ่มนนท์ (2531: 9-12) กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ก็เพื่อท่ีจะเข้าใจสังคม
ในอดีตให้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด และไม่ใช่เป็นการศึกษาอดีต หากต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้าใจในสังคมปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้ หลักค าส าคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือเรื่องท่ีจะเป็น
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ความจริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้นั้น หลักฐานหรือข้อมูลท่ีเป็นต้นเรื่องจะต้องเป็นความจริง
ก่อน นอกจากนี้ประวัติศาสตร์แม้ว่าจะเป็นการศึกษาทุกแง่มุมของมนุษย์ แต่ก็เป็นเรื่องท่ีผ่านพ้น
มาแล้ว ย่อมไม่มีใครสามารถจ าลองเหตุการณ์ในอดีตได้สมบูรณ์ ประวัติศาสตร์จึงเป็นเพียงการ
ประมาณความจริงของพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยังเป็นเรื่องท่ี               
นักประวัติศาสตร์สร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์ นักประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ีจะสอดแทรก
ทัศนคติ ความคิด และอคติของตนเองเข้าไว้ในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีความสามารถหรือ
คุณธรรมสูงเพียงใด ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์กับหลักฐานท่ีปราศจากชีวิตย่อมเกิดการตีความได้
หลากหลายตามความรู้ความสามารถของตน 
 สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 75) กล่าวว่า วิชาประวัติศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษารู้จากการ             
สืบเสาะหาความรู้จากข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และรู้จักวิธีวิเคราะห์ ตลอดจน
ตีความจากข้อมูลเหล่านั้น แต่ถ้าการสอนประวัติศาสตร์เป็นการเน้นความรักชาติหรือความภาคภูมิใจ
แต่ในชาติของตน อาจท าให้ครูต้องละเลยข้อเท็จจริงบางประการท่ีมีผลกระทบหรือไม่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในเรื่องของความรักชาติ หรือบางครั้งการสอนท่ีมุ่งเน้นความรักชาติจนเกินไปอาจท าให้
นักเรียนเกิดความหลงชาติได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้จากหลักฐาน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถเข้าใจสังคมในอดีตได้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม          
งานเขียนของนักประวัติศาสตร์จัดเป็นการพยายามแสวงหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษย์ท่ีถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นจึงท าให้นักประวัติศาสตร์ไม่สามารถหลีกเล่ียง         
ท่ีจะสอดแทรกทัศนคติ ความคิด และอคติหรือการตีความเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามมุมมอง
ความเข้าใจของตนเองลงไปในเขียนทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ยังเป็นเรื่องราวท่ี
สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละยุคสมัยซึ่งสามารถน าใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจปัจจุบัน อันเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไป 
และมีแบบแผนพฤติกรรมบางประการของผู้คนในอดีตท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้คนในสมัยต่อมาจึงท าให้
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ แต่ท้ังนี้แบบแผนพฤติกรรมของผู้คนอาจจะ
เปล่ียนไปได้และอาจจะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากแต่ละสถานการณ์ย่อมมี
เหตุปัจจัยท่ีเป็นเงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกันออกไป     

 

   1.3 คุณค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ 
 นิธิ  เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525: 24 -26) อธิบายถึง คุณค่าของวิชา
ประวัติศาสตร์ไว้ ดังนี้  
 1) เพื่อให้มนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของ
สังคมได้ มนุษย์ต้องเข้าใจส่ิงแวดล้อมตัวเอง อันได้แก่ ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมทางสังคม 
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การท่ีจะเข้าใจส่ิงแวดล้อมทางสังคมได้ คือการรู้ท่ีมาและคล่ีคลายของส่ิงนั้น รู้ก าเนิดและพัฒนาการ
ของส่ิงนั้น เรียกว่า การเข้าสู่ปัญญาด้วยประวัติศาสตร์จึงมีคุณค่าท่ีสอนให้รู้วิธีการท่ีจะเข้าใจ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มนุษย์จ าเป็นต้องรู้จักตนเอง ว่าตนสามารถและไม่สามารถท าอะไรได้ และภายใต้
เงื่อนไขอะไรท่ีมนุษย์ไม่สามารถท าได้ ความรู้เหล่านี้ได้มาโดยการพิจารณาส่ิงท่ีมนุษย์เคยท ามาแล้วคือ
การรู้จักตนเองในฐานะมนุษย์จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและของสังคมท่ีเล็กลง 
 3) มนุษย์มีอดีตของตนเอง ซึ่งไม่ได้ศึกษาแค่ในช้ันเรียนแต่เกิดจากการบอกเล่า การ
อบรมส่ังสอนและทางอื่น ๆ ความรู้เกี่ยวกับอดีตนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าของมนุษย์ใน
ปัจจุบันอย่างมาก ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ถึงอดีตเหล่านั้น และท าให้คนท่ีมีความรู้ทางประวัติศาสตร์
เข้าใจความคิดของผู้คนอื่น ๆ ในสังคมนั้น ๆ ได้กระจ่างแจ้งขึ้น 
 4) ประวัติศาสตร์สอนวิธีคิดท่ีมีเหตุผลและวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง วิชา
ประวัติศาสตร์เน้นความส าคัญของการขจัดอคติ ไม่มีความเป็นพวกพ้องในการศึกษา จึงวางกลวิธี
ศึกษายึดถือในเหตุผลเป็นใหญ่ให้รู้จักตรวจสอบและวัดน้ าหนักความน่าเช่ือถือของหลักฐาน การคิด
อย่างเท่ียงธรรมและเป็นกลางอย่างแท้จริงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการศึกษาวิชาการทุกแขนง การฝึกวิธี
คิดแบบนักประวัติศาสตร์จึงให้ประโยชน์อย่างมากแก่การศึกษาแขนงอื่น ๆ นอกจากนี้วิธีคิดท่ีเท่ียง
ธรรมและเป็นกลาง โดยเคารพในข้อเท็จจริงและเหตุผลเป็นส าคัญนี้ยังมีคุณค่าอย่างมากในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอีกด้วย การมองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนแก้ปัญหาโดยไตร่ตรองข้อเท็จจริง และ
ข้อเท็จจริงของหลักฐานอย่างรอบคอบ เก็งผลท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ อย่างเท่ียงธรรม คือ
การขจัดปัญหาอย่างฉลาดท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์จะท าได้ในชีวิตจริง 

 แถมสุข นุ่มนนท์ (2531: 13-14) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ให้ประโยชน์กับมนุษย์ไว้ 3 
ประการ คือ ประการแรก ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตนเอง รู้บางอย่างท่ีเป็นขอบเขตของตนเอง 
รู้จักผู้อื่น ปัญหาท่ีมนุษย์ก าลังเผชิญ มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข ประการ
ท่ีสอง ประวัติศาสตร์ช่วยให้เข้าใจมรดกในมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีความรู้ความคิดอ่าน
กว้างขวางทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถวัดคุณค่าส่ิงต่าง ๆ ในสมัยของตนได้ ประการท่ี
สาม ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ฝึกฝนความ
อดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย มีความละเอียดเพียงพอท่ีจะเข้าใจปัญหาท่ี
สลับซับซ้อน เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เผชิญหลักฐานท่ีได้มายากล าบากแล้ว            
ยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนและขัดแย้งกันเองอยู่เสมอ 
 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 16) กล่าวว่า การเรียนประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้เหตุการณ์
ส าคัญในอดีตเพื่อรู้จักความเป็นมาของตนเอง หรือเพื่อรู้จักประสบการณ์ในอดีตท่ีเช่ือมประสาน              
จิตวิญญาณของคนในสังคม 
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 สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 74) กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ
พื้นฐานของตนเอง เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร 
ได้เรียนรู้ความส าเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน 
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมิใช่การฝึกจ าเหตุการณ์ ระยะเวลา ช่ือบุคคล หากมุ่งเพื่อให้รู้จักตนเองของ
มนุษย์มากกว่า นอกจากนี้การสอนประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ ประการแรก การพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดี การท่ีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาติใน
อดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถิ่นของตนนั้นจะท าให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อชาติของ
ตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบในประเทศของตนเอง จะท าให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพลเมือง 
ประการท่ีสอง การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบันรวมท้ังท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต     
เป็นการฝึกฝนนักเรียนให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเพื่อน ามาเป็นวิถีทาง
การด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ ท่ี
คล้ายคลึงกัน และประการสุดท้าย การพัฒนาทักษะการคิด วัตถุประสงค์ของการสอนประวัติศาสตร์
ต้องเน้นท่ีตัวนักเรียนให้เขาเรียนประวัติศาสตร์  โดยการใช้ความคิดอย่างเป็นระเบียบ  คือ  การคิด
เรื่องเกี่ยวกับล าดับเวลา (Chronological  thinking) ความเข้าใจในประวัติศาสตร์  (Historical  
Comprehension)  การวิเคราะห์และตีความทางประวัติศาสตร์  (Historical  analysis  and  
Interpretation) การวิจัยทางประวัติศาสตร์  (Historical  Research) ด้านการสร้างมโนทัศน์และ
การสรุปหลักการและการวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์  (Historical 
issues - analysis and  decision - making) 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554: 11-12) สรุปคุณค่าของประวัติศาสตร์         
ไว้ดังนี้ 
 1) ประวัติศาสตร์ สอนให้รู้จักตนเอง รู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ของตน เข้าใจพัฒนาการของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยต้ังแต่อดีต และความรุ่งเรืองท่ีวิวัฒนาการ
สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 2) ประวั ติศาสตร์ สร้าง จิตส านึกในความเป็นชาติ เกิด ความรักความภาคภูมิใจ                     
ในบรรพบุรุษท่ีก่อต้ังชาติบ้านเมือง ยังความเป็นปึกแผ่นด ารงเอกราชมาจนปัจจุบัน รวมถึงการ         
สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีคนรุ่นหลัง
จะต้องสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป 
 3) ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนักคิด มีเหตุมีผล เพราะกระบวนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์มุ่งเสริมสร้างจิตใจให้ใฝ่รู้ ( Inquiring mind) ต้ังค าถาม 
ค้นคว้าหาค าตอบ โดยศึกษาจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน วิเคราะห์ กล่ันกรองข้อเท็จจริง และ
สรุปผลการสืบค้นอย่างมีเหตุผล 
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 4) ประวัติศาสตร์ เป็นบทเรียนจากอดีต ท าให้ผู้คนในสังคมได้เรียนรู้ความเป็นมา                
ในสังคม ในพื้นท่ีและบริบทของเวลาต่าง ๆ กัน เห็นบทเรียนในอดีตท่ีมีท้ังความส าเร็จและความ
ล้มเหลว เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ และช่วยตัดสินใจท่ีจะด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและชาติ
บ้านเมือง บทเรียนในอดีตจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมในชะตากรรมให้กับคนในสังคมเดียวกัน ปลูกฝัง
ความรู้สึกในความเป็นชาติ หวงแหนอิสรภาพ และเอกราชของชาติตน 
 เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 9-11) ได้อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา
วิชาประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์ได้สร้างประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าขึ้นใหม่จากการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจประสบการณ์ในอดีตอย่างมีระเบียบแบบแผน และได้น ามาใช้เพื่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
เกิดการคลายตัวความสงสัยและอยากรู้ อยากเห็น ท้ังยังอ านวยประโยชน์ในแง่ของการท าความเข้า
ใจความจริงจากการศึกษาพฤติกรรมชีวิตมนุษย์ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาจากการค้นคว้าในทาง
ประวัติศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เป็นพื้นฐานในการเสาะแสวงหาความรู้ในแขนงวิชา
ต่างๆ ท้ังยังสร้างความเพลิดเพลินให้ขบคิด ตอบ อ่าน และเรียนรู้ และเป็นรากฐานอันจะน าไปสู่การ
ฝึกให้เกิดนิสัย ทัศนคติ และค่านิยมท่ีดี กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกและมีเหตุผล พร้อมท้ังท างานอย่างมีระบบขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 จากคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า ประวัติศาสตร์ให้คุณค่าแก่ผู้ศึกษา
ใน 3 แง่มุมด้วยกัน คือ ประการแรก ประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือค่านิยม
และวิถีชีวิต ประการต่อมา ประวัติศาสตร์ท าใหผู้้ศึกษามีจิตใจใฝ่เรียนรู้และท างานอย่างเป็นระบบด้วย
การวิ เคราะห์และวิพากษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ีมีอยู่ อย่างรอบคอบ และประการสุดท้าย 
ประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองจากสภาพและปัญหาในอดีต ปัจจุบัน รวมท้ังท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นการฝึกฝนใหน้ักเรียนน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตมาใช้
เป็นบทเรียนและช่วยตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  
 

   1.4 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์   
  ในประเทศไทยก่อนพุทธศักราช 2494 ค าว่า “ประวัติศาสตร์” ยังไม่ถูกบัญญัติขึ้น         
แ ต่ ก า ร ศึกษา เ รื่ อ ง ร า วขอ งประ วั ติ ศาสตร์ ไ ทย  ถู ก จั ดอยู่ ใ น เ รื่ อ งขอ ง  “พงศาวดาร ”                              
การจัดการเรียนการสอนจึงจัดอยู่ในวิชา “ความรู้เรื่องเมืองไทย” ในหลักวิชาภาษาไทย ซึ่งจ ากัด
การศึกษาอยู่เฉพาะเรื่องราวของไทยกับประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับไทยท่ีจะสามารถหาหลักฐานได้ ต่อมา
พุทธศักราช 2503 การเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษาจึงท าให้วิชาประวัติศาสตร์ไทยจัดอยู่ในวิชา 
“สังคมศึกษา” โดยในระดับมัธยมศึกษาจะเรียกว่า “วิชาประวัติศาสตร์” เนื้อหาสาระจะสอนท้ัง
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ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ต่างประเทศ (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา , 2559: 45-46)                
แนวทางการจัดการเรียนการรู้วิชาประวั ติศาสตร์ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากปัญหาการเรียนรู้ท่ีครูยังไม่เข้าใจในความหมายท่ีแท้จริงของวิชาประวัติศาสตร์ โดยยึด
ต าราเล่มเดียวและเนื้อเนื้อหาท่ีมากจนขาดการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการฝึกฝน การใช้เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีให้น้ าหนักท่ีเรื่องราวทางการเมืองโดยขาดการศึกษาในเชิงประชาชน ชุมชน และ
วัฒนธรรม (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2556: 326-330)   ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จึง
ค่อนข้างท่ีจะปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลายวิธีการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
 แถมสุข นุ่มนนท์ (2527: 30-31) ได้อธิบายถึงวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีผู้ศึกษา              
ควรจะยึดถือเป็น 2 แนวทาง ประการแรก ศึกษาในลักษณะขององค์สามตามท่ีสมเด็จพระเจ้า                
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงช้ีแนะ ประกอบไปด้วย ข้อท่ี 1 ตัวการ ก่อนจะศึกษา
เรื่องอะไรต้องเข้าใจเรื่องนั้นๆ เสียก่อนข้อท่ี 2 เหตุ เพราะเหตุใดเหตุการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น และข้อท่ี 3 
ผล เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่เกิดผลจะเป็นอย่างไร ประการท่ีสอง ศึกษา
อย่างไรจึงจะใกล้ความจริงมากท่ีสุด โดยตีความหมายข้อเท็จจริงด้วยบริสุทธิ์ 
 สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 87-95) อธิบายว่า การสอนประวัติศาสตร์อาจสอนโดยวิธีการ
เน้นข้อเท็จจริงเป็นหลัก (Information oriented approach) กับวิธีการท่ีเน้นนักเรียนเป็นหลัก 
(Student oriented approach) วิธีการท่ีเน้นนักเรียนเป็นหลัก นับเป็นวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ถ้าเป็นการสอนท่ีเน้นข้อเท็จจริงครูจะสอนได้ไม่หมด เพราะข้อเท็จจริงหรือปัญหาของโลกหรือของ 
แต่ละชาติมีมากและซับซ้อนยิ่งขึ้น การสอนเพียงข้อเท็จจริงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดังนั้น 
การสอนประวัติศาสตร์จึงควรเน้นนักเรียนเป็นหลัก พยายามพัฒนาให้นักเรียนมีความคิด
วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลหรือหลักฐานในอดีต หรือเหตุการณ์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล เช่น การน า
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ฝึกหัดการประเมินคุณค่าของหลักฐานให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ การใช้วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเติมเต็มในข้อมูลให้สมบูรณ์และน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น โดยอาจเชิญบุคคล                
ท่ีน่าสนใจมาท่ีห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สัมภาษณ์และใช้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูล 
  ประณาท เทียนศรี (2556: 20-23) ได้เสนอแนะแนวทางการสอนประวัติศาสตร์โดยครู
จ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการสอนท่ีส าคัญ คือ การสอนให้รู้จักแสวงหาความจริง ไม่ตัดตอนเนื้อหา
สาระเพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวท่ีต่อเนื่อง เช่ือมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันให้ เกิด
ความสัมพันธ์กัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจกับเหตุการณ์เข้าใจกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาก
ขึ้น ฝึกให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเรื่องเวลาด้วยการท าเส้นแสดงเวลา ท้ังนี้จะช่วยให้การจัดล าดับ



  26 

เหตุการณ์ได้ถูกต้อง ฝึกความคิดรวบยอดในด้านสถานท่ี ใช้อุปกรณ์ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม เพื่อก่อ
ประโยชน์แก่นักเรียน เช่น รูปภาพ พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีจริง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ภาพยนตร์ ของจริง 
ส่ือจากอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม และ
สอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
 สืบแสง พรหมบุญ (2555: 29-31) ไ ด้เสนอแนะหลักเกณฑ์ท่ีเป็นแนวทางให้ครู
ประวัติศาสตร์น าไปใช้ในการพิจารณาตรวจสอบตนเองเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้
อย่างประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1. ผู้สอนต้องตรวจสอบตนเองว่ า เข้ าใจความหมายและความส า คัญของ
ประวัติศาสตร์เพียงใด รวมทั้งเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาชัดเจนหรือยัง 
   2. พยายามปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยในทางวิชาการอยู่เสมอหรือไม่ มิฉะนั้นการ
สอนจะลดประสิทธิภาพลงเรื่อย ๆ การท่ีหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหากว้างขวางเจาะลึกมากขึ้นเป็น
ปัญหาหนักส าหรับผู้สอนซึ่งจะต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างดี มิฉะนั้นการสอนท้ังประเภท
บรรยายและสัมมนาจะเป็นไปอย่างต้ืนเขินและไม่น่าสนใจ 
   3. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนสนองตอบต่อปัญหาในประวัติศาสตร์และต่อการ
สอนเพียงใด การสนองตอบเช่นนี้เป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเจริญงอก
งามด้านสติปัญญา 
   4. จะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตีความอย่างระมัดระวัง          
เตรียมแนวความคิดและแนวการสอนให้นักเรียนสนใจและเข้าใจได้ง่าย  
   5. มีความล าเอียงหรืออคติในการสอนหรือไม่ จะแก้ไขให้มีน้อยท่ีสุดได้อย่างไร 
“อคติ” ท่ีครูมักจะมีมากคือ อคติทางสังคม โดยเฉพาะในด้านเช้ือชาติและวัฒนธรรมท้ังในด้านนิยม
ชมชอบหรือรังเกียจเดียดฉันท์ ก่อนอื่นจ าเป็นต้องยอมรับความจริงว่า ครูในฐานะมนุษย์ปุถุชนย่อมมี
อคติในทางหนึ่งทางใดไม่มากก็น้อย ปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะจ ากัดอคติให้มีน้อยท่ีสุดได้อย่างไร             
นักประวั ติศาสตร์บางกลุ่มมีความเช่ือมั่นว่า ถ้าสามารถลดอคติในการสอนลง แล้วเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของสังคมอื่นตามความเป็นจริง บางที “สงคราม” อาจจะเกิดได้ยากขึ้น ศาสตราจารย์ 
ซี.แอล. แฮนนัม (C.L. Hannam) เสนอวิธีลด “อคติ” ในทางศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติอื่น
ดังต่อไปนี้  
        5.1 ศึกษาอารยธรรมของชนชาติอื่นโดยใช้วิธีการของนักมานุษยวิทยา ด้วย
การศึกษาลักษณะของสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่น าค่านิยมของสังคมอื่นไปเปรียบเทียบซึ่งจะท าให้เกิด
อคติได้ง่าย 
        5.2 ศึกษาเหตุการณ์สงครามโดยไม่เน้นการรบ แต่เน้นความขัดแย้งอันเป็นบ่อ
เกิดของสงครามเพื่อท่ีจะได้พยายามหลีกเล่ียงข้อขัดแย้งในอนาคตให้ได้มากท่ีสุด 
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        5.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นขัดแย้งของผู้เรียนแม้จะเป็นความคิดเห็นท่ีผิดจาก
ข้อเท็จจริงก็ตาม หากครูผู้สอนไม่ยอมรับฟังก็แสดงว่าครูมี “อคติ” เสียเอง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังอคติ
ให้แก่นักเรียนอย่างไม่รู้ตัว ผู้สอนจะต้องยอมรับฟังแล้วพยายามใช้เหตุผลท่ีสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริง
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน 
        5.4 ถ้าเป็นอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา ควรจะมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาเพียงพอและรู้บรรณานุกรมท่ีเกี่ยวข้องกว้างขวาง จนสามารถช้ีให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ และสามารถแนะน านักศึกษาให้ศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปด้วยตนเองได้ 
        5.5 ให้ความร่วมมือกับครูคนอื่น ๆ มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
ในหมู่ครูอาจารย์ด้วยกันท้ังในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันบ้างหรือไม่ ครูควรจะให้ความร่วมมือกัน
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตต าราและงานทางประวัติศาสตร์   
 พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556: 330-340) ได้เสนอแนะเทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์             
ท่ีดีไว้ว่า ควรสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้วิธีเรียน (Teach him to learn how to learn) สอนให้รู้จัก
หาวิธีค้นพบความรู้ (Teach him how to find means to  discover  knowledge) สอนให้รู้จัก
ถาม (Teach him to inquire) สอนเขาให้คิดอย่างวิพากษ์วิเคราะห์และช่างตรึกตรอง (Teach him 
to think critically) รวมทั้งน ากลวิธีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น การสอนท่ีมุ่งฝึกฝนนักเรียนนักเรียน
มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ โดยให้ไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ แล้วน ามาเสนอ             
ในช้ันเรียน ซึ่งครูจะไม่เน้นให้ความส าคัญท่ีข้อเท็จจริง การสอนท่ียึดหลักการทางวิทยาศาสตร์           
เน้นการสังเกต การสงสัย การต้ังถาม การแสวงหาค าตอบ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ การสอน
ท่ีมุ่งให้นักเรียนฝึกฝนให้นักเรียนมีจิตใจท่ีชอบตรวจสอบ ไต่สวน ค้นหา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
จนกระท่ังมีความช านาญในการไตร่ตรองใช้เหตุผล ใช้จินตนาการวินิจฉัย รวมท้ังเข้าใจผู้อื่น การสอน
ท่ีมุ่งฝึกฝนนักเรียนในด้านการอ่านและการตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์และการตีความหลักฐาน 
ตลอดจนการรู้จักน าหลักฐานมาใช้ประกอบเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 166-168) เสนอแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกับนักเรียนวัย 15-18 ปี เป็นวัยของการมุ่งไปสู่การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น           
การจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ท่ีจะเป็นรากฐาน เพื่อเตรียมตัวสู่การสอบ
เข้าเรียนต่อ การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้ รู้จักรับผิดชอบในฐานะท่ี
เป็นพลเมืองของสังคมประชาธิปไตย และควรให้ได้เรียนรู้จากกิจกรรมมาก ๆ วิธีสอนท่ีเหมาะสม เช่น 
การอภิปรายเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ครูคอยควบคุมให้อภิปรายอยู่ในกรอบเนื้อหา โดยให้มีการ
เตรียมเนื้อหามาก่อนหรือให้เกิดการเรียนรู้เอง ถาม และคิดเอง โดยศึกษาค้นคว้าจากต าราและ
หนังสืออื่น ๆ เป็นต้น 
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 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า              
การสอนประวัติศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมนั้น ครูประวัติศาสตร์ควรสอนให้นักเรียนพิจารณาจาก
หลักฐานเป็นหลักเพื่อสืบสอบแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมผ่านการอ่าน การสังเกต การต้ังค าถาม การแสวงหา
ค าตอบด้วยการวิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์           
ในอดีตกับปัจจุบัน อันจะท าให้นักเรียนมีความช านาญในการไตร่ตรอง ใช้จินตนาการอย่างมีเหตุผล
เพื่อวินิจฉัย รวมทั้งการท าความเข้าใจผู้อื่น นอกจากนี้ ครูประวัติศาสตร์ควรขจัดอคติในการสอน และ
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการลดอคติทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ตลอดจน
พยายามใช้เหตุผลท่ีสนับสนุนด้วยข้อเท็จจริงประกอบหลักฐานเพื่อแก้ไขมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ท่ี
คลาดเคล่ือนของนักเรียนอีกด้วย  

2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) 
 การน ากระบวนการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เกี่ยวกับความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ แนวคิด หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์  
ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทาง           
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมาย มีรายละเอียดดังนี้  
 

   2.1 ควำมเป็นมำของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) 
     กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ได้พัฒนาขึ้นอันเนื่องจากสภาพการเรียน            

การสอนประวัติศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในประเทศไทยท่ีพบว่า การเรียน            
การสอนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher - centered instruction) กิจกรรม             
การเรียนการสอนเน้นการบรรยายของครู การศึกษาด้วยตนเองจากใบความรู้และแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ การท ารายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามท่ีครูได้มอบหมาย 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาท่ีตัวครูเอง โดยครูประวัติศาสตร์มีความรู้ไม่เพียงพอในการสอน วุฒิการศึกษา
ไม่ตรงกับวิชาท่ีสอน และไม่มีความเข้าใจในทักษะหรือกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ในขณะท่ี
พฤติกรรมการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนนั้นไม่ให้ความสนใจในวิชาประวัติศาสตร์ มีส่วนร่วม        
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นน้อย ไม่สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะเห็นว่าเป็นวิชาท่ี
เน้นการท่องจ า นักเรียนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจกับเนื้อหาท่ีเรียน เป็นต้น 

     ด้วยสภาพการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาข้างต้น ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) จึงศึกษา
วิธีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) ของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาจึงน ามาสู่การพัฒนาการสอนโดยใช้แนวคิดของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake 
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and Brown (2003) เกิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ซึ่งได้น ามาทดลองใช้กับนั กเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีอายุระหว่าง 14 ถึง 15 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาความ
เข้าใจทางประวัติศาสตร์ ท่ีมุ่งความสนใจท่ีการศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในอดีต เกี่ยวกับวีรกรรมของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง               
(ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65, 88) 

 

   2.2 แนวคิด หลักกำรพื้นฐำน และวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
     กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ได้พัฒนาขึ้นจากวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

และการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 
ของ Drake and Brown (2003) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

     2.2.1 วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์  
     วิธีการทางประวัติเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีนักเรียนใช้ในการเรียนรู้และแสวงหาข้อเท็จจริง

ทางประวัติศาสตร์ ตามท่ี Louis Gottschalk (1964 อ้างถึงใน พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2547: 45) กล่าว
ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการตรวจสอบอย่างวิเคราะห์วิพากษ์ในหลักฐานการบันทึก (Record) 
และส่ิงท่ีหลงเหลือมาจากอดีต (survival of the past) หลักฐานดังกล่าวเกิดจากการสะสมข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอดีตจากสาขาต่าง ๆ ของนักประวัติศาสตร์ แล้วน ามาคัดเลือกเพื่อให้ได้ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประเมินความส าคัญของข้อเท็จจริง พร้อมกับการต้ังค าถามเพื่อพิสูจน์ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน 
ล าดับความส าคัญของหลักฐาน ใช้วิจารณญาณในการแจกแจงข้อเท็จจริงและหาสาเหตุอันน ามาสู่
ความสัมพันธ์กัน พร้อมท้ังเรียบเรียงค าตอบตามลีลาการประพันธ์ของนักประวัติศาสตร์           แต่
ละคน (เตช บุนนาค, 2527: 83-90) นอกจากวิธีการทางประวัติศาสตร์จะถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสืบค้นข้อเท็จจริงในอดีตแล้ว นักวิชาการทางการศึกษายังน าวิธีการดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐาน ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในช้ันเรียนด้วยเช่นกัน   

     ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 19-24) ได้อธิบายถึงขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์             
ท่ีน ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    2.2.1.1 กำรก ำหนดประเด็น/ ปัญหำ/ เรื่องที่จะศึกษำ  
               นักเรียนต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร สมัยไหน 

เพราะเหตุใด กล่าวคือ จะต้องมีการต้ังสมมติฐานหลักและต้ังค าถามประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง          
ซึ่งการต้ังค าถามท่ีดีจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบด้วยเหตุผล ในการก าหนดประเด็นปัญหานั้น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับผู้ศึกษาก็คือจะต้องถามและตอบปัญหาดังต่อไปนี้ 
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          1) อะไร จะศึกษากิจกรรมของมนุษย์ในด้านใด อาจเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ค าถามนี้เป็นปัญหาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของพฤติกรรมมนุษย์
ในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

          2) ที่ไหน ผู้ศึกษาจะต้องระบุสถานท่ีหรือดินแดนท่ีสนใจจะศึกษา
ค้นคว้า เช่น ประเทศ จังหวัด หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีสนใจจะศึกษา ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์เพื่อก าหนดขอบเขตในการศึกษา 
                     3) ใคร ใครเป็นบุคคลท่ีนักเรียนสนใจศึกษา โดยอาจจะเป็นชาวจีน              
ชาวไทย บรรพบุรุษของตน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค าถามท่ีเป็นปัญหาด้านชีวประวัติ 
                4) เม่ือไหร่ สมัยหรือยุคใดท่ีนักเรียนสนใจศึกษา เช่น สมัยประชาธิปไตย 
ยุคมืด ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ค าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
                                   ถ้าผู้ศึกษาสามารถระบุขอบเขตของปัญหาหรือประเด็นท่ีจะศึกษา            
ให้ชัดเจนมากขึ้นเพียงใดก็จะเป็นการช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนท่ีสองได้อย่างมีทิศทาง
มากขึ้น ในทางการสอนสังคมศึกษานั้น โดยท่ัวไปสามารถแบ่งการได้มาซึ่งหัวข้อหรือประเด็นใน
การศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ครูก าหนดหัวข้อหรือประเด็นให้นักเรียน หรือครูก าหนดแต่ขอบข่าย
กว้าง ๆ แล้วให้นักเรียนเสนอหัวข้อท่ีสนใจ ท้ังนี้ หัวข้อหรือประเด็นท่ีจะศึกษาควรอยู่ในขอบข่ายของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อีกท้ังครูจะต้องพิจารณาความยากง่ายของหัวข้อหรือประเด็นท่ีจะศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียน และ
มีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 
      2.2.1.2 กำรสืบค้น รวบรวม และจัดระบบหลักฐำนหรือข้อมูลต่ำง ๆ 
                หลังจากท่ีได้ก าหนดประเด็นหัวข้อได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือต้องหาข้อมูล
เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงสถานภาพความก้าวหน้าหรือเนื้อหาในหัวข้อนั้น ๆ การอ่านหนังสือจ านวนมาก
และพิจารณาบรรณานุกรมหรืออ้างอิงในหนังสือนั้นจะช่วยสร้างเครือข่ายทางความรู้ในประเด็นท่ีจะ
ศึกษาได้ง่ายขึ้น นักเรียนต้องเก็บรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษาท่ีมีอยู่หลากหลาย
ประเภทท้ังหลักฐานช้ันต้น (Primary source) และหลักฐานช้ันรอง (Secondary source) ให้ได้มาก
ท่ีสุด 
      2.2.1.3 กำรวิเครำะห์ วิพำกษ์ และตีควำมหลักฐำน 

                เป็นการตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อประเมินคุณค่าของ
หลักฐานว่าน่าเช่ือถือเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

                1) กำรวิพำกษ์ภำยนอก เป็นกรรมวิธีในการตรวจสอบประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาท่ีแท้จริงของข้อมูล โดยจะตรวจสอบเวลา สถานท่ี ช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียน ความมุ่งหมาย
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ของผู้เขียน และจะต้องหาค าตอบว่าข้อมูลหรือหลักฐานนั้นถูกท าขึ้นเมื่อไหร่ ท่ีไหน เพราะเหตุใด และ
โดยใครกับหลักฐานอื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว 
                2) กำรวิพำกษ์ภำยใน เป็นกรรมวิธีในการตรวจสอบสืบหาความหมาย 
ความน่าเช่ือถือได้ในเนื้อหาของข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานเกี่ยวกับผู้เขียน เวลา สถานท่ี พยายามค้นหา
ความหมายของศัพท์ท่ีผู้เขียนใช้ว่าหมายถึงอะไร ข้อความน่าเช่ือถือเพียงใด ผู้เขียนมีแรงจูงใจอะไร             
มีวิธีการด าเนินงานอ้างหลักฐานถูกต้องหรือไม่ 
                ในการวิพากษ์หลักฐานท้ังการวิพากษ์ภายนอกและภายในต้องอาศัย
ความช านาญและฝึกฝน โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจในเรื่องความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง
แม่นย า แนวคิด ทัศนคติ ความเช่ือ การช าระในหลักฐานประเภทต่าง ๆ นั้น 

      2.2.1.4 กำรสังเครำะห์และผูกเร่ืองจำกหลักฐำน  

                เป็นการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงในอดีตผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์
และการตีความจากหลักฐานต่าง ๆ มาผสมผสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเ ท็จจริงต่าง ๆ              
เข้าด้วยกัน เพื่อท่ีจะอธิบายประเด็นปัญหาหรือสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งการสังเคราะห์ท่ีดีต้องมาจาก         
การวางโครงเรื่องและต้ังสมมติฐานท่ีชัดเจน ความสามารถของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐาน ความสามารถในการสรุปเรื่อง และการอธิบายอย่างเท่ียงธรรม และความสามารถ                
เชิงวรรณศิลป์ในการเรียบเรียงน าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกัน 

      2.2.1.5 กำรน ำเสนอ 

                การจัดระเบียบข้อเท็จจริงแล้วน าเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์          
ให้น่าสนใจ มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นจริงมากท่ีสุด การน าเสนออาจอยู่ในรูปแบบของการเขียน
หรือการบอกเล่า ต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนอ้างอิงหลักฐานอย่างเป็นระบบซึ่งจะท าให้
เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าและมีความหมาย 

 

      2.2.2 วิธีกำรศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงเป็นระบบโดยเรียงล ำดับกำร
พิจำรณำเป็น 1 – 2 และ 3 (The Systematic Approach of 1st -/2nd -/ and 3rd - Order 
Document) Drake and Brown (2003) 
      วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ
พิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการสอน
ประวัติศาสตร์ของครูประวัติศาสตร์ โดยมีกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงความรู้ทางด้านเนื้อหาและ
ความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน และน าหลักฐานช้ันต้นมาเป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนได้เข้ามามีประสบการณ์ในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วย
ตนเอง (Drake & Brown, 2003: 465) มีรายละเอียด ดังนี้ 



  32 

      ชัยรัตน์ โตศิลา (2555 : 24 – 28) ได้อธิบายว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 ( The Systematic 
Approach of 1st -/ 2nd - /  and 3rd–  Order Document ) นั้ น  Drake and Brown (2003) ไ ด้
ส ารวจนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนการสอนของครูประวัติศาสตร์ ได้ข้อค้นพบว่า
ครูสอนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้หลักฐานช้ันต้นท้ังในส่วนท่ีเป็นเอกสารและรูปภาพโดยน ามาใช้ 2 
แนวทาง ได้แก่ การใช้หลักฐานช้ันต้นเพียงหลักฐานเดียว และการใช้หลักฐานช้ันต้นท่ีมีความ
หลากหลายเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ ครูส่วนหนึ่งจะใช้หลักฐานช้ันต้นหลักฐานเดียว 
ในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมนักเรียนได้รับข้อมูลจากการ
น าเสนอของครูได้ในเบื้องต้น นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมข้อมูลฐานช้ันต้นท่ีมี ความ
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้พบข้อมูลท่ีครูนั้นทราบอยู่แล้วด้วยตนเอง ในแนวทางท่ี 2 นี้มีความ
ซับซ้อนและเกี่ยวพันกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม 
เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งข้อมูลจะน าไปหัวข้อทางประวัติศาสตร์ในห้องเรียน โดยท่ี
แนวทางท่ี 2 ในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น Joan (2001 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 24)                  
ได้น าเสนอแนวทางท่ีครูควรด าเนินการ ดังนี้ 
      1) ควรเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเหมาะสม 
      2. ควรมีความมั่นใจในการเลือกหลักฐานท่ีสามารถอ่านได้และมีการเรียบเรียงอย่าง
เหมาะสม 
      3) ควรมีพื้นความรู้ ในการช่วยนักเรียนแปลความหมายจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
      4) ควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
      5) ควรสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร ์
      เหตุผลท่ีครูควรใช้หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์นั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างต่ืนตัว               
ครูควรใช้ค าถามเพื่อเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การอ่านและตรวจสอบหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์               
แก่นักเรียน วัตถุประสงค์ของแนวทางในการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีมุมมอง            
เชิงบวกในท้ายท่ีสุดซึ่งจะเป็นการช่วยในการสืบสอบทางประวัติศาสตร์และการตีความทางประวัติศาสตร์                
แก่นักเรียน 
      จากวิธีการในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นจะช่วยให้มี
การน าหลักฐานประวัติศาสตร์และสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามครูควรพิจารณาแนวทางท่ี 3 
ซึ่งจะช่วยในการศึกษาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ โดยท่ีได้มีการค้นพบจากบัณฑิต นักศึกษา และ
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ครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าวิธีการดังกล่าวนี้สามารถท าให้ครูประสบความส าเร็จในการสอน
ประวัติศาสตร์ แนวทางท่ี 3 นี้ คือ วิธีการในการสืบสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน 
3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 1 (First - Order Documents)              
การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 2 (Second - Order Documents) และการพิจารณา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 3 (Third - Order Documents) (Dark and Brown, 2003) 
  Drake and Brown (2003: 465-470) ไ ด้ ก ล่ าวว่ า  วิ ธี ก าร ศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้มีเป้าหมายในการเตรียมการเริ่มต้นให้กับครูประวัติศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ท่ีช่วยให้ครูสามารถออกแบบการสอน
เพื่อพัฒนาความรู้ท้ังในด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และสมรรถภาพในการคิดทางประวัติศาสตร์ให้กับ
นักเรียน โดยเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบในการใช้หลักฐานขั้นต้น มุ่งเน้นไปท่ีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางประวัติศาสตร์ วิธีการเชิงระบบนี้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิบัติ          
ดีเลิศในศาสตร์ทางด้านการสอน โดยมีพื้นฐานมาจากการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การสอน                 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยจากรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีสอนประวัติศาสตร์ 
เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ในห้องเรียนของครูประวัติศาสตร์  
ประสบการณ์ของครูท่ีเกษียณอายุราชการ นักศึกษาท่ีจบสาขาประวัติศาสตร์และประสบการณ์                   
ในห้องเรียนของครูประวัติศาสตร์ 
  วิธีการดังกล่าวนี้ออกแบบครอบคลุมล าดับข้ันตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณา
หลักฐานทางประวั ติศาสตร์ล าดับท่ี 1 (First - Order Documents) การพิจารณาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ล าดับท่ี 2 (Second - Order Documents) และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ล าดับท่ี 3 (Third - Order Documents) วิธีดังกล่าวจัดเป็นแนวทางเชิงระบบส าหรับครูเพื่อช่วยให้
นักเรียนได้เกิดการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ท้ังนี้ได้มีครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนได้น า
วิธีการเชิงระบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและได้ข้อค้นพบว่า วิธีการดังกล่าว              
ช่วยสร้างให้นักเรียนได้เกิดความระมัดระวังในการใช้หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้             
โดยหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากหนังสือและอินเทอร์เน็ต ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้
ช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกับนักประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ 
นักวิชาการทางประวัติศาสตร์มีความเช่ือว่าวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ และสามารถท่ีจะพัฒนาความรู้และความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
  ค าศัพท์ท่ีใช้เป็นขอบเขตของวิธีการนี้ใช้ค าว่าล าดับ (Order) ซึ่งผู้พัฒนาวิธีการดังกล่าว
ตระหนักว่าค าดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนส าหรับครูในการน าไปใช้ในการจัดการ
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เรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน ทว่าวิธีการ
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม การตัดสินใจ
น าวิธีการดังกล่าวไปใช้นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ในเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครู 
  Drake and Brown (2003: 467 - 468) ได้น าเสนอล าดับขั้นตอนของวิธีการศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 – 2 และ 3 ไว้ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1) กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวั ติศำสตร์ล ำ ดับที่  1  (First - Order 
Documents) ขั้นตอนนี้ครูต้องเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจ านวน 1 ช้ิน โดย
ท่ีครูจะเป็นผู้พิจารณาถึงความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวซึ่งต้องเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีขาดไม่ได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นนั้น ๆ ท้ังนี้ ครูจะใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้น าในการอภิปราย
ดังกล่าว โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นอิสระซึ่งครูจะเป็นผู้ใช้ค าถามปลายเปิดและปลายเปิดแก่
นักเรียน ท้ังนี้ครูและนักเรียนจะต้องไม่มีอคติในการใช้หลักฐานดังกล่าว 
  2) กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ล ำดับที่  2  (Second - Order 
Documents) เป็นการใช้หลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์จ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการ
สนับสนุนหรือท้าทายหลักฐานในล าดับท่ี 1 โดยครูควรใช้หลักฐานประมาณ 3 - 5 ช้ิน โดยท่ีอาจจะ
เป็นหลักฐานเอกสาร ภาพ หรือส่ิงประดิษฐ์ ในการด าเนินการในล าดับนี้มีเป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่ 
เพื่อสนับสนุนแนวคิดท่ีเป็นข้อค้นพบจากการศึกษาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ในล าดับ          
ท่ี 1 เพราะฉะนั้นล าดับท่ี 2 จะมีความเกี่ยวข้อง กับล าดับท่ี 1 ท้ังนี้เป้าหมายดังกล่าวมีเพื่อให้นักเรียน
ได้อภิปรายอันจะน าไปสู่ความแตกต่างทางความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตท่ีพวกเขาได้พิจารณาจากวิธีการ              
ในล าดับท่ี 2 ท่ีเป็นการสนับสนุนหรือท้าทายข้อค้นพบจากล าดับท่ี 1  
  3) กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ล ำ ดับที่  3 (Third – Order 
Documents) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเป็นผู้จัดหาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง โดยครู 
จะเป็นผู้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลของหลักฐานช้ันต้นท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับหัวข้อ ประเด็น หรือ
แนวคิดในการอภิปรายในช้ันเรียนท่ีนักเรียนจะต้องไปค้นคว้าในจัดหา อาทิ ภาพถ่าย จดหมาย บทความ
ในหนังสือพิมพ์ เรื่องเล่าจากบุคคล อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการด าเนินการล าดับท่ี 3 จะเป็นการ
ใช้หลักฐานช้ันต้นท่ีนักเรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส าคัญ ท้ังนี้ การค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของ
นักเรียนในล าดับท่ี 3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานท่ีครูได้จัดเตรียมไว้ให้ในล าดับท่ี 1 
 



  35 

  สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ได้พัฒนาขึ้นจากปรับและประยุกต์แนวทาง    
การจัดการเรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (Dark and 
Brown, 2003) ตามแผนภาพท่ี 1 โดยมีหลักการของกระบวนการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้                      
ท่ีคาดหวัง วัตถุประสงค์ของกระบวนการการเรียนการสอน และขั้นตอนการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้น า
ขั้นตอนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) มาใช้ในงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน  
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แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 

1. การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็นค าถาม
ที่ต้องการ 
2. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน 
3. การวิเคราะห์หลักฐานและตีความหลักฐาน 
4. การสังเคราะห์ข้อเท็จจริง 
5. การน าเสนอเร่ืองที่ศึกษา 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
 ขั้นตอนที่ 1 ข้ันอภิปรายเพ่ือก าหนด

ประเด็นศึกษา (The Discussion on 
the Issue of the Study) (D) 
ขั้นตอนที่ 2 ข้ันวิเคราะห์หลักฐาน
หลัก (The Analysis of the 
Essential Primary Evidence) (A) 
ขั้นตอนที่ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูล 
(The Comparison of Data) (C) 
ข้ันตอนที่ 4 ข้ันปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร ์
(Interaction with the historical 
evidence) (I) 
ขั้นตอนที่ 5 ข้ันน าเสนอข้อค้นพบ 
(Report the Finding) (R) 
 

 

 

 

 
 
 

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร ์

 

วิธีกำรศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
อย่ำงเป็นระบบโดยพิจำรณำเป็น 1 – 2 
และ 3 (Drake & Brown, 2003) 
 1. กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ล ำดับท่ี 1 ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 ชิ้น โดยครู
จะเป็นผู้พิจารณาถึงความส าคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ครูจะใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการ
จัดการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้น าใน
การอภิปรายหลักฐานดังกล่าว 
2. กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ล ำดับท่ี 2 เป็นการใช้หลักฐานชั้นต้นทาง
ประวั ติศาสตร์จ านวนที่ เพิ่มมากขึ้นเพื่ อ
น ามาใช้ในการสนับสนุนหรือท้าทายหลักฐาน
ในล าดับที่ 1 
3. กำรพิจำรณำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ล ำดับ ท่ี 3 เป็นการใช้หลักฐานชั้นต้นที่
นักเรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส าคัญ ทั้งน้ี การ
ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของนักเรียนใน
ล าดับที่ 3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐาน               
ที่ครูได้จัดเตรียมในล าดับที่ 1 
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      2.2.3 หลักกำรพื้นฐำนและวัตถุประสงค์ของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ 
     ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 130-131) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน โดยมีหลักการ
พื้นฐานส าคัญของกระบวนการเรียนการสอน 5 ประการ ดังนี้ 
     1) ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ครูควรให้นักเรียนฝึกต้ังสมมติฐานไว้เป็น
กรอบความคิดเพื่อเช่ือมโยงค าถามท่ีนักเรียนต้องการหาค าตอบกับวิธีการค้นคว้าข้อมูลมาตอบค าถาม
นั้นได้ตรงตามประเด็นท่ีต้ังไว้ 
     2) การจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครูเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา          
และอภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์ มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
     3) การใช้หลักฐานทางประวั ติศาสตร์ ท่ีมีความสัมพันธ์กับประเ ด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดมุมมอง
และแนวคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางมากขึ้น 
     4) การให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์                
ในประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา         
จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
     5) การให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 
โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลจนน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
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   2.3 ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์  
      กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์หรือแดคีร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ            

การคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131-
133) 

  
ตำรำงที่ 1  ขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) 
 

ขั้นตอนกำรเรียน 
กำรสอนแดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นที่ 1  
ข้ันอภิปรายเพ่ือก าหนด
ประเด็นศึกษา  
(The Discussion on 
the issue of the 
study) 
 

นั ก เ รี ย น อ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะ
น าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญ 
การต้ังสมมติฐาน การก าหนด
กรอบเน้ือหา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาและการศึกษาเน้ือหา
ส า ร ะ เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ก า ร ศึ ก ษ า
หลักฐานประวัติศาสตร์ที่นักเรียน
ต้องศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบ 

     1 .  ค รู ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่ท าให้ นักเรียนเกิดความ
สงสัย 
     2. ครู ให้ นักเรียนฝึก ต้ังค าถามจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ครูยกตัวอย่าง 
     3. ครู ใช้ค าถามกระตุ้นให้ นักเรียน
ต้ังสมมติฐานเ พ่ือตอบค าถามส าคัญที่
นักเรียนก าหนดข้ึน อันเป็นการน าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวทางที่นักเรียนต้องศึกษา 
ค้นคว้าและตรวจสอบต่อไป 
     4. ครู มอบหมายให้ นักเรียนศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน              
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์            
ที่ต้องศึกษาจากเอกสารหรือหนังสือที่ครู
แนะน า 

ข้ันที่ 2  
ข้ันวิเคราะห์หลักฐาน
หลัก (The analysis of 
the essential 
primary evidence) 

ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 
ชิ้น เพ่ือให้ นักเรียนอภิปรายใน
บริบทต่าง ๆ 

     1. ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา จ านวน 
1 ชิ้น เพ่ือให้นักเรียนศึกษา 
     2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐานชั้น 
ต้นทางประวัติศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ชื่อเรื่อง วันที่ ชนิด
ของเอกสาร สาระส าคัญของเอกสาร และ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนและอคติของผู้เขียน 
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ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำรเรียน 
กำรสอนแดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ข้ันที่ 3 
ข้ันเปรียบเทียบข้อมูล 
(The comparison of 
data) 

ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและ
หรือชั้นรองทางประวัติศาสตร์ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาด้วยจ านวน
ที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 3 ชิ้น เพ่ือให้
นักเรียนวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
และเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าว
เพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อ
ค้นพบที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 

     1. ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและหรือ
หลัก ฐานชั้ น รองทางปร ะ วั ติ ศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่
ศึ กษาจ านวน 3 ชิ้ น ข้ึนไป ที่ มี เ น้ือห า
สนับสนุนและเน้ือหาท่ีแตกต่างจากหลักฐาน
ในข้ันตอนที่ 2 
     2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประ วั ติศ าสตร์ แ ต่ละชิ้ น                     
ในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา 
ชื่อเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญ
ของเอกสาร วัตถุประสงค์และอคติของ
ผู้เ ขียนที่สัมพันธ์กับประเด็น/บริบททาง
ประวัติศาสตร์ 
     3. นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นตาม
ประ เ ด็นที่ ไ ด้ วิ เค ราะห์ และ ตีความกับ
หลักฐานหลักในข้ันตอนที่ 2 
      4. นักเรียนน าเสนอผลการเปรียบเทียบ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อค้นพบในข้ัน ตอนน้ี
กับข้อค้นพบที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ในข้ันตอนที่ 2 

ข้ันที่ 4  
ข้ันปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์   
(Interaction with the 
historical evidence) 

นั ก เ รี ย น เ ป็ น ผู้ ค้ น ค ว้ า แ ล ะ
จัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นและหรือ
ชั้นรองทางประ วัติศาสตร์ที่ มี
ความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในข้ันตอนที่ 2 โดย
น ามาวิเคราะห์และตีความเพ่ือ
น าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้จาก
ข้อค้นพบในข้ัน ตอนที่ 2 และ 3 

     1 .  นั ก เรี ยนค้นค ว้าและจัด เ ตรี ยม
ห ลั ก ฐ า น ชั้ น ต้ น ห รื อ ชั้ น ร อ ง ท า ง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในข้ันตอนที่ 2 
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ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนกำรเรียน 
กำรสอนแดคีร์ 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ข้ันที่ 4  
ข้ันปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์   
(Interaction with the 
historical evidence) 
(ต่อ) 
 

      2. นักเรียนน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้
ค้นคว้าและจัดเตรียมด้วยตนเองมาวิเคราะห์และ
ตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา 
ชื่อเรื่อง วันที่ ชนิดของเอกสาร สาระส าคัญของ
เอกสาร วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนที่สัมพันธ์
กับประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์ 
     3. นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้กับข้อค้นพบในข้ันตอนที่ 2 
และ 3 เพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีความ
ต่อเน่ืองและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอ
ทั้ง ข้อมูลที่ เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่
ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 

ข้ันที่ 5  
ข้ันน าเสนอข้อค้นพบ 
(Report the finding) 

นักเรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษา
เพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล
มีความต่อเน่ืองและมีการอ้างอิง
ข้อเท็จจริง โดยน าเสนอทั้งข้อมูล 
ที่ เ ป็ น แน วคิ ดส นั บ ส นุ นแล ะ
แนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 

     1. นักเรียนออกแบบแนวทางการน าเสนอ
เรื่องราวที่ศึกษา เพ่ือตอบสมมติฐาน อย่างมีเหตุผล 
มีความต่อเน่ืองและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดย
น าเสนอทั้ง  ข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและ
แนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ในลักษณะของ
แผนผังกราฟิกหรือเส้นเวลา 
     2. นักเรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษา 
     3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อสรุปที่
เก่ียวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษา 
     4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเรียนรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  มาใช้ในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on 
the issue of the study)  ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (The analysis of the essential 
primary evidence) ขั้น ท่ี  3 ขั้น เปรียบเทียบข้อมูล  (The comparison of data) ขั้น ท่ี  4 ขั้น
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ( Interaction with the historical evidence) และ          
ขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131-133) เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน เนื่องด้วย
ลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนนี้เป็นการให้นักเรียนเกิดการฝึกวิเคราะห์หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตีความหลักฐานช้ันต้นท่ีครูจัดเตรียมให้         
ซึ่งเป็นหลักฐานในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ ต่อมาวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบ
หลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามท่ีครูก าหนด (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 136) หากพิจารณากระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ พบว่า การท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนแสวงหาข้อเท็จจริง          
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ดังกล่าว นักเรียน
จะต้องศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสใน
การวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบและตีความอย่างหลากหลาย อันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ หรือความรู้ สึกของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์บนฐานของหลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้พบว่า ในการเรียนรู้แต่ละครั้งนักเรียน 
จะได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ผ่านการเขียนบันทึกการเรียนรู้  (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 142-144) แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเจตคติต่อศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาหรือครูจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา        
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดียิ่งขึ้น (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538: 55) 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ (Historical Empathy) 
ผู้คนในอดีตไม่เพียงแต่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์และ

โลกทัศน์ผ่านระบบความเช่ือท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเรียนเผชิญหน้ากับความแตกต่าง            
ในอดีต พวกเขาอาจคิดว่าผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันมักใช้วิธีคิดในแบบเดียวกัน 
กับตนเอง ความผิดพลาดของการใช้สมมติฐานและความเช่ือในปัจจุบันมาตัดสินอดีต หรือท่ีเรียกว่า 
“ปัจจุบันนิยม” (presentism) นับเป็นความล้มเหลวในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ท้ังนี้



  42 

การท่ีจะสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเข้าใจผู้คนในอดีตท่ีแตกต่างจากปัจจุบันได้นั้น 
ต้องอาศัย “การเข้าถึงความรู้ สึก” (empathy) หรือการพิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร์  
(historical perspective-taking) อันเป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจบริบทจากการมอง           
ในมุมของผู้อื่น ซึ่งจะต้องอาศัย “จินตนาการ” (imagining) ของตนเองเพื่อเข้าไปอยู่ในต าแหน่งของ
บุคคลในอดีตภายใต้กรอบของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นท่ีต้ัง (Seixas & Peck, 2004: 113) 

 

   3.1 ควำมหมำยของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
     การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “historical 

empathy” (Endacott, J. L., 2014) ซึ่งมีผู้ใช้ค าอื่นในความหมายเดียวกัน เช่น “perspective 
taking” (Davis, 2001; Dulberg, 2002; Seixas & Peck, 2004: 113)  “perspective recognition” 
(Barton (Barton & Levstik, 2004) ท้ังนี้ในแวดวงวิชาการด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยได้มี
การใช้ค าเพื่อสะท้อนความหมายของแนวคิดดังกล่าวไว้อย่างหลากหลาย เช่น “การกลับไปมีชีวิตอยู่
ในอดีต” “การจ าลองตนไปสู่สถานการณ์ในอดีต” (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ , 2525) 
“ความสามารถท่ีจะเข้าใจทางประวัติศาสตร์” (ศศิพัชร จ าปา, 2558: 96) “การรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์” (ศุภณัฐ พานา, 2560) และ “ความรู้สึกร่วมยุคร่วมสมัย” (วินัย พงศ์ศรีเพียร, อ้างถึง
ใน ศุภณัฐ พานา, 2560) นอกจากนี้ไชยันต์ รัชชกูล ได้ใช้ค านี้ว่า “ความรู้สึกนึกคิดของสมัย” (อาร์
โนลด์ จอห์น เอช, 2560: 121) โดยท่ีแวดวงวิชาการด้านจิตวิทยาได้ก าหนดค าเพื่อใช้ส่ือความหมาย
ของ “empathy” ไว้อย่างหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ “การรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่น” (พจนี วัฒนมง
คล, 2553; รวิตา ระย้านิล, 2553; สรียา โชติธรรม, 2553) “การเข้าถึงความรู้สึก” (ญาติกา เอกวัฒน
พันธ์, 2555) “ความเห็นอกเห็นใจ” (ดวงกมลชนก ต้ังวิฑูรย์, 2559) และ “การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก” (กัน
ยกานต์ โสภา, 2559) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นมีความ
เข้าใจผู้อื่นด้วยการมองผ่านมุมมองของผู้อื่นท้ังในด้านความคิดอารมณ์ และความรู้สึก (Tettegah & 
Anderson, 2007) อนึ่ง (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2527: 97) นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ได้เรียกค า
ดังกล่าวว่า “การเข้าถึงจิตใจ” เมื่อพิจารณาความหมายในทางจิตวิทยาของค าดังกล่าวร่วมกับบริบท
ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ งานวิจัยนี้จึงใช้ค าว่า “การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์” 
(historical empathy) ซึ่งค าดังกล่าวได้มีนักวิชาการ           นักการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้ความหมายไว้ดังนี้     

National Center for History in the Schools (1996) ได้อธิบายว่า การเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์คือ ความสามารถในการอธิบายอดีตบนพื้นฐานเดิมโดยใช้สายตาและประสบการณ์
ของคนในอดีตตามท่ีได้มีการเปิดเผยผ่านงานวรรณกรรม บันทึก จดหมาย วิวาทะ งานศิลปะ และ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีคนในอดีตสร้างขึ้น การค านึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์ท่ีปรากฏ           
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ท้ังค่านิยม มุมมอง การตัดสินใจ และเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาและสถานท่ีนั้น ตลอดจน
หลีกเล่ียงการใช้ความคิด บรรทัดฐาน และค่านิยมในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวในการตัดสินอดีต 

Foster (2001) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมของมนุษย์ ความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์และล าดับเหตุการณ์ การวิเคราะห์
หลักฐานและการตีความอย่างหลากหลาย และการสร้างกรอบในการบรรยายข้อสรุปทาง
ประวัติศาสตร์ 

Davis (2001: 3) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับมิติทางปัญญา
และอารมณ์ของการคิดทางประวัติศาสตร์ซึ่งพัฒนาจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคิดเกี่ยวกับผู้คนเหตุการณ์ และสถานการณ์ในบริบทของพวกเขา  

Seixas (2006: 10) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นการแสดงออกถึง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และบริบททางอารมณ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อชีวิตและการกระท าของผู้คนในอดีต ซึ่งมีความแตกต่างจากสามัญส านึกของอารมณ์
ความรู้สึกส่วนลึกและการระบุตัวตนกับบุคคลอื่นเป็นอย่างมาก  

Colby (2007: 17) ได้อธิบายว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นความสามารถ         
ในการตีความและท าความเข้าใจมุมมองท่ีหลายหลายเกี่ยวกับการกระท าของคนในอดีต อันเกิดจาก          
การตรวจสอบหลักฐานช้ันต้นและช้ันรองอย่างระมัดระวัง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยการก าหนดและต้ังค าถามเชิงปรัชญา  

Yilmaz (2007: 331) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คือ ทักษะในการแสดง
บทบาทใหม่ (re-enact) เกี่ยวกับความคิดท่ีอยู่ในใจของบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ 
(historical agent) หรือความสามารถในการมองโลกตามท่ีคนในอดีตเห็นโดยปราศจากการใช้ค่านิยม
ในปัจจุบัน   

Jensen (2008: 55) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นความสามารถ             
ในการรับรู้ว่าอดีตมีความแตกต่างจากปัจจุบันเพื่อจ าแนกความแตกต่างของมุมมองจากอดีต               
เพื่ออธิบายมุมมองของผู้เขียนและเพื่อปกป้องมุมมองด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

Endacott, J. and Brooks (2013: 41) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้ สึกทางประวั ติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจผู้คนในอดีตจากความรู้ สึก การตัดสินใจ การกระท า และการ
เผชิญหน้ากับผลกระทบภายในสังคมและบริบททางประวัติศาสตร์ ท่ีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งเป็น
กระบวนการในการมีส่วนร่วมทางความคิดและความรู้สึกของนักเรียนกับบุคคลในประวัติศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ การตัดสินใจ หรือการกระท าของพวกเขา            
ได้ดียิ่งขึ้น 
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Centre for the Study of Historical Consciousness (2014) ระบุว่า การเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์เป็นการท าความเข้าใจผู้คนในอดีตเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ความรู้ และความรู้สึก
อันส่งผลต่อชีวิตและการกระท าของผู้คนในอดีต ซึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบุคคลในอดีตอาจจะแสดง
การกระท าบนพื้นฐานของความเช่ือและอุดมการณ์ท่ีขัดแย้งกัน 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ อาคม พัฒิยะ (2525: 221-222) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะเข้าใจความหวัง ความเช่ือ ความกลัวและวิถีชีวิตของคน 
ในอดีต รวมท้ังคิดและรู้สึกเฉกเช่นคนในอดีตโดยอาศัยความรู้เป็นตัวก ากับและจินตนาการด้วยการ
จ าลองตนเองไปอยู่ในสถานะของคนในอดีตตามท่ีได้ประมวลมาจากหลักฐาน อันจะท าให้รู้จักชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้อย่างลึกซึ้ง 

ศุภณัฐ พานา (2560: 35) ได้สรุปความหมายของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ว่า
หมายถึง การท าความเข้าใจความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกต่างๆ ของบุคคลในเหตุการณ์โดยใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นและ/หรือความรู้สึกของตนโดย
หลีกเล่ียงปัจจุบันนิยม 

จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คือ ความสามารถ
ในการรับรู้และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก มุมมอง และ           
การตัดสินใจท่ีน าไปสู่การกระท าของบุคคลจากเหตุการณ์ในอดีต รวมท้ังแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองในการมองโลกตามท่ีคนในอดีตเห็นบนพื้นฐานการตรวจสอบและตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์โดยปราศจากการใช้ค่านิยมในปัจจุบัน 

 

   3.2 ลักษณะส ำคัญของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงทำงประวัติศำสตร์ 
     การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (historical empathy) หรือการให้มุมมองของ

การกระท าทางประวัติศาสตร์ (Take a Historical Perspective) มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับหลักฐานในการอ้างอิงเกี่ยวกับ

ความคิด ความรู้สึกของคน หากเป็นความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นท่ีไม่ให้ความส าคัญกับหลักฐาน 
ก็เป็นส่ิงท่ีไร้ค่าทางประวัติศาสตร์ 

2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะทางประวัติศาสตร์ใด ๆ ก็ตามเกี่ยวข้องกับผู้คน
ท่ีมีความหลากหลายมุมมองเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งการเข้าใจมุมมองอันหลากหลายของบุคคลท่ีได้กระท า
ในประวัติศาสตร์เป็นกุญแจหรือให้ความหมายส าคัญสู่ความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต 

3) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้หมายถึงว่าผู้กระท ามีความคิด
เหมือนกัน 
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     การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ในระดับซับซ้อนท่ีสุดนักเรียนควรสามารถ
ตระหนักถึงส่ิงท่ีเป็นปัจจุบันในเนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมท้ังใช้หลักฐานและความเข้าใจ
บริบทสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์  เพื่อตอบค าถามวิถีแห่งการกระท าของบุคคลท่ีอาจจะ
แตกต่างไปจากความเข้าใจ ความคิด และการกระท าของผู้คนในปัจจุบัน (Seixas, 2006) 
 

     Foster (1999: 19) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมี
ลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ความเข้าใจและ
การอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดผู้คนในอดีตจึงกระท าเช่นนั้น 

 2) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของการบริบท
และล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ นักเรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ส าคัญ บุคลิกภาพ 
และวัฒนธรรมของช่วงเวลาท่ีศึกษาซึ่งอยูภ่ายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างพินิจพิเคราะห์ 

 3) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จะต้องอาศัยการวิเคราะห์และประเมิน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือ         
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ นักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าในอดีตได้มากขึ้น 

 4) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของผลสืบเนื่อง
จากการกระท าในอดีต นักเรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลของการกระท าและสามารถท่ีจะสะท้อนถึง
ความคิดเกี่ยวกับการกระท าใด ๆ ของตัวละครทางประวัติศาสตร์ (historical character) ท่ีมี
ผลกระทบต่อเหตุการณ์ในอนาคต 

 5) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้คนในอดีตจะต้องไม่ถูกตัดสินโดยค่านิยม ประเพณี
ความเช่ือ และความรู้ในปัจจุบัน การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
นักเรียนจ าเป็นต้องเริ่มเห็นคุณค่าของพลังการเมืองเชิงสังคมและวัฒนธรรมในอดีต 

 6) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ต้องให้ความเคารพ เห็นคุณค่า รวมถึงการ
รู้สึกถึงความซับซ้อนและผลส าเร็จจากกระท าของมนุษย์ นักเรียนต้องตระหนักว่าการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และไม่มีกฎเกณฑ์ใดท่ีใช้บังคับกับการกระท า
ของมนุษย์ในอดีต กล่าวคือ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันมากหรือมีสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในท านองเดียวกัน ทว่าบุคคลแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน การด าเนินการกระท าในสถานการณ์
นั้น ๆ จึงอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักเรียนจ าเป็นต้องเข้าใจว่า            
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ความซับซ้อนทางบุคลิกภาพ ภูมิหลัง ลักษณะนิสัย และความเช่ือของแต่ละบุคคลย่อมมีอิทธิพลส าคัญ
ต่อการกระท าของบุคคลนั้น ๆ  

     ท้ังนี้ การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไม่ควรจะสับสนกับการจินตนาการ เช่น           
ให้นักเรียนจินตนาการว่าตนเองก าลังอยู่ในสถานท่ีท่ี เกิดเหตุการณ์หรือเป็นบุคคลในอดีตเพียง              
อย่างเดียว อันจะน าไปสู่ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ ท่ีคลาดเคล่ือนได้ เนื่องจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท่ีแท้จริงขึ้นอยู่กับการสอบสวนอย่างระมัดระวังและการตรวจสอบหลักฐานท่ีมีอยู่              
อย่างพินิจพิเคราะห์ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นกระบวนการท่ีเต็ม
ไปด้วยจินตนาการ เนื่องจากนักเรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
รวมไปถึงการพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดอันส่งผล
ต่อการกระท าใด ๆ ของผู้คนในอดีต  

     ดังนั้น การท าความเข้าใจเหตุผลในการกระท าและมุมมองอันหลากหลายของบุคคลท่ีได้
กระท าในอดีต การตระหนักถึงบริบทและล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และ
ประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์  การตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท าในอดีต การตระหนัก
ถึงความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และการพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระท าของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของบริบทและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงเป็นลักษณะส าคัญของการ
เข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์   

 

   3.3 องค์ประกอบของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
      การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์พบว่า

มีนักประวัติศาสตร์ นักการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาประวัติศาสตร์ได้น าเสนอไว้ 
ดังนี้  

     Barton and Levstik (2004: 208-221) ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง
ประวัติศาสตร์ คือ  การรับรู้มุมมอง (perspective recognition) ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 

1) การรับรู้ถึงผู้อื่น (sense of otherness) คือ การรับรู้ค่านิยม ทัศนคติ ความเช่ือ 
ความสนใจของผู้อื่นมีความแตกต่างจากตน 

2) การยอมรับความแตกต่าง (acknowledgement of shared normalcy) คือ 
มุมมองของผู้อื่นมีความเป็นไปได้และไม่สรุปว่าส่ิงนี้โง่เขลาหรือเกิดจากความเข้าใจผิด 

3) การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ (historical contextualization) 
คือ ความสามารถในการอธิบายการพฤติกรรมและเหตุการณ์ในอดีต ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับค่านิยม 
ทัศนคติ และความเช่ือทางประวัติศาสตร์ 
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4) การรับรู้ความหลากหลายของมุมมองทางประวัติศาสตร์ (recognition of the 
multiplicity of historical perspective) คือ ความเข้าใจในความหลากหลายของค่านิยม ทัศนคติ 
และความเช่ือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในช่วงเวลานั้น 

5) การท าเข้าใจบริบทในปัจจุบัน (contextualization of the present) คือ การ
รับรู้มุมมองของตนบนบริบททางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ การตระหนักถึงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อมุมมองในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 

      Jensen (2008: 55) กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบ          
ท่ีส าคัญดังนี้  

1) การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน  
2) การจ าแนกมุมมองท่ีหลากหลายในอดีต  
3) การเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ในอดีต  
4) การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงข้อมูล  

      Davison (2012 อ้างถึงใน ศุภณัฐ พานา , 2560: 36-38) ได้ศึกษาและวิจัยโดยใช้
กรณีศึกษาซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์การวิเคราะห์เอกสาร การท าแบบส ารวจย้อนกลับของ
นักเรียน และการสังเกตในช้ันเรียน ซึ่งได้สรุปองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียน ดังนี้   

1) การใส่ใจความรู้สึก (feeling care) เป็นการสะท้อนความคิดและความรู้สึก         
ของตนท่ีมีต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการใส่ใจความรู้สึกของบุคคลในอดีตจะท าให้
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช้ันเรียน     

2) การใช้หลักฐานในการอ้างอิง (evidence) เป็นการตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ และแนวทางในการกระตุ้นให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของหลักฐานในการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ 

3) การจินตนาการ (imagination) เป็นการมโนภาพให้ตนเอง เข้าไปอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าไปถึงเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

4) การศึกษามุมมองท่ีหลากหลาย (multiple perspective) เป็นการหลีกเล่ียงการ
เล่าเรื่องโดยใช้มุมมองใดมุมมองหนึ่ง เพราะค่านิยม ความเช่ือ ส่งผลให้ผู้ท่ีศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์สามารถตีความได้แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลายจะไม่ปักใจเช่ือ
การอธิบายเหตุการณ์ด้วยมุมมองใดมุมมองหนึ่ง แต่นักเรียนจะค้นหามุมมองอื่น ๆ มาใช้ในการอธิบาย
เหตุการณ์เดียวกัน 
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5) การเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ (contextual knowledge) นักเรียนท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์สามารถพัฒนาภาพรวมของเหตุการณ์ได้ สามารถให้เหตุผล
เกี่ยวกับการกระท าของบุคคลในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ง่ายขึ้น การอธิบายบริบทเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการตีความโลกทัศน์ของบุคคลในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์             
จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน 

6) การเปิดใจ (open-mindedness) คือ การเรียนรู้และท าความเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของบุคคลในอดีตท่ีนักเรียนไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกับบุคคลเหล่านั้น และไม่ด่วนสรุปหรือ 
รีบตัดสินเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามความเข้าใจของตน 

7) การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความเช่ือในอดีตกับปัจจุบัน (aware that 
past and present day belief are often different) เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการน าแนวคิดปัจจุบัน
นิยมไปตัดสินอดีต อย่างไรก็ตาม ในบางบริบทยังมีคุณลักษณะของบุคคลท่ีอยู่เหนือกาลเวลา กล่าวคือ 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในยุคสมัยใดเมื่อประสบกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เช่น 
เมื่อมนุษย์เผชิญกับภัยสงครามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ในยุคใดก็จะเกิดความรู้สึกกลัว วิตกกังวลในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตน เป็นต้น ดังนั้นในบางครั้งนักเรียนอาจใช้ความรู้สึกในปัจจุบันหรือความรู้และ
ประสบการณ์เ ดิมของตนท าความเข้าใจความคิดหรือความรู้ สึกของบุคคลในเหตุการณ์              
ประวัติศาสตร์ได้    

8) การใช้ดุลยพินิจ (making judgments) คือ การน าเสนอคุณธรรมจริยธรรมใน 
ยุคปัจจุบันและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนบนพื้นฐานของความเข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ว่า การกระท าในอดีตอยู่บนศีลธรรมท่ีแตกต่างจากตน  

      จากองค์ประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นการ
สะท้อนความคิดและความรู้สึกของบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยความเอาใจใส่โดย
อาศัยจินตนาการในการท าความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของการใช้หลักฐานใน
การอ้างอิงข้อมูลโดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือ
เหตุการณ์ในอดีตโดยไม่น ามุมมองในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนั้นการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์จึงเป็นส่วนผสมของจิตพิสัยและพุทธิพิสัย (Davison, 2012) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  มิติด้านจิตพิสัยและพุทธิพิสัยของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Davison,  
               2012: 41) 

 

กำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
ด้ำนจิตพิสัย 

กำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
ด้ำนพุทธิพิสัย 

ใช้จินตนาการในการรับรู้ เข้าถึงความรู้สึก สร้างความรู้เก่ียวกับบริบททางประวัติศาสตร์ 
เต็มใจในการรับฟังมุมมองของผู้อื่น ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 

ความใสใจผู้คนในอดีตและมี ขันติธรรมต่อความ
แตกต่างทางความคิด ความเชื่อของผู้คนในอดีต   

ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจ 

หรือคิดเก่ียวกับอดีต  

 
      แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างจิตพิสัยและพุทธิพิสัย ของ Davison (2012) สอดคล้องกับ 

Brooks (2011) ท่ีได้สรุปว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ เป็น มุมมองท่ีเอาใจใส่และเห็น
คุณค่าของอดีต (Perspective Recognition and Care) มีความเกี่ยวเนื่องกันในการอธิบายความคิด 
ความรู้สึก การตัดสินใจและการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Barton and Levstik (2004: 229-240) ท่ีได้น าเสนอว่า ความรู้ สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลท่ีมีความเป็นอัตวิสัย (subjective 
component) ของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นเจตคติและ/หรือความรู้สึก           
ท่ีบุคคลมีต่อบุคคลมีต่อสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียกว่า “ความเอาใจใส่ (Care)” โดยจ าแนก
ออกเป็น 4 ลักษณะเฉพาะ (four specific types) ดังนี้        

1) ความเอาใจใส่เกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Care about) 
เป็นการให้ความส าคัญกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่า มีส่ิงใดเกิดขึ้นบ้างในอดีตและ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

2) ความเอาใจใส่ท่ีมีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Care that) เป็น
การแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ในอดีต     

3) การแสดงความใส่ใจไปยังบุคคลหรือสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Care for) 
เป็นความต้องการท่ีจะช่วยเหลือผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมในอดีต และพยายามคิดหา
แนวทางท่ีจะท าให้บุคคลนั้นหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น นักเรียนคิดถึงวิธีการท่ีท าให้ผู้ท่ีตกเป็นทาส
ในอดีตได้รับอิสรภาพ  

4) ความใส่ใจแก่บุคคลหรือสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Care to) เป็นการน า
ความเข้าใจสถานการณ์หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าความรู้ท่ีได้จากศึกษา
เหตุการณ์นั้น ๆ มาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาเรื่องราวชีวิต           
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ของทาส นักเรียนน าไปปรับใช้กับการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน หรือการรณรงค์การกระท าความ
รุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น  

 
      Endacott and Brooks (2013: 43)  ได้จ าแนกการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์

ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ การรับรู้มุมมองของบุคคล
ในประวัติศาสตร์ และการเช่ือมโยงความรู้สึก ดังแผนภาพท่ี 2 
 

 

 
 

       
แผนภำพที่ 2  องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Endacott and Brooks,  
                   2013: 44) 
 

จากแผนภาพท่ี 2 Endacott and Brooks (2013: 43) ได้อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ดังนี้    

1) การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ (Historical Contextualization) 
เป็นการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบรรทัดฐานทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของยุคสมัยภายใต้
การตรวจสอบ รวมท้ังความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยท่ีน าไปสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน  

2) การรับรู้มุมมองของบุคคลในประวัติศาสตร์ (Perspective Taking) เป็นความ
เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ หลักการ จุดยืน เจตคติ และความเช่ือของผู้อื่นเพื่อท าความเข้าใจถึง
ความคิดของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่    
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3) การเช่ือมโยงความรู้สึก (Affective Connection) เป็นการท าความเข้าใจความ
เช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ชีวิตของตนในการตอบสนองอารมณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสถานการณ์        
พฤติกรรมและประสบการณ์ของบุคคลในประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีมากขึ้นกว่าการรับรู้
มุมมองของบุคคลในประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นการพิจารณากับแนวคิด ความเช่ือ 
และการตัดสินใจในเหตุการณ์ทางประวั ติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง อันจะท าให้นักเรียนสามารถ
อธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล  

      สรุปได้ว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นการพยายามสร้างค าอธิบายบริบท
ทางประวัติศาสตร์โดยใช้จินตนาการท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์             
ซึ่งต้องอาศัยการท าความเข้าใจประสบการณ์ ความเช่ือ และแนวคิดของบุคคลในอดีตด้วยมุมมอง          
ท่ีหลากหลาย ตลอดท้ังการเช่ือมโยงความรู้สึกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมต่อความเป็นไป           
ของบุคคลในอดีตโดยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความเช่ือในอดีตกับปัจจุบันและความเข้าใจ
บริบทในปัจจุบัน   
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   3.4 กำรสังเครำะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
      ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ี Barton and 

Levstik (2004) Jensen (2008) Davison (2012) และ  Endacott and Brooks (2013) มาศึกษา
ความสอดคล้องและได้สังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3   
 

ตำรำงที่ 3  การสังเคราะห์องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
 

องค์ประกอบของ
กำรเข้ำถึงควำมรู้สึก
ทำงประวัติศำสตร ์

ที่ผู้วิจัยสังเครำะห ์

องค์ประกอบของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 

Barton and 
Levstik (2004) 

Jensen  
(2008) 

Davison  
(2012) 

Endacott and 
Brooks  
(2013) 

การสร้างค าอธิบาย
บริบททางประวัติศาสตร์ 

การสร้างค าอธิบาย
บริบททาง

ประวัติศาสตร์ 

การเข้าใจบริบทของ 
เหตุการณ์ในอดีต 

การใช้หลักฐานทาง 
ประวัติศาสตร์ในการ 

อ้างอิงข้อมูล 

การใช้หลักฐานใน
การอ้างอิง 

การจินตนาการ 
การเข้าใจในบริบท 
ทางประวัติศาสตร์ 

การสร้างค าอธิบาย
บริบททางประวัติศาสตร์ 

การเปิดรับมุมมองที่
หลากหลาย 

ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

การรับรู้ถึงผู้อื่น 
การยอมรับความ

แตกต่าง 
การรับรู้ความ

หลากหลายของ
มุมมองทาง

ประวัติศาสตร์ 

การจ าแนกมุมมองที่ 
หลากหลายในอดีต 

การเปิดใจ 
การศึกษามุมมองที่

หลากหลาย 

การรับมุมมองของ
บุคคลในประวัติศาสตร์ 

การเชื่อมโยงอดีตกับ
ปัจจุบัน 

ด้วยความเข้าใจ 

การท าความเข้าใจ
บริบท 

ในปัจจุบัน 

การตระหนักถึงความ 
แตกต่างระหว่างอดีต

กับปัจจุบัน 

ความรู้สึกเป็นห่วง
เป็นใย 

การตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่าง

ความเชื่อ 
ในอดีตกับปัจจุบัน 
การใช้ดุลยพินิจ 

การเชื่อมโยงความรู้สึก 
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      จากตารางท่ี 3 องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ี ผู้วิ จัย
สังเคราะห์มีดังนี้ 

 
       องค์ประกอบที่ 1 กำรสร้ำงค ำอธิบำยบริบททำงประวัติศำสตร์ 

      การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเข้าใจบริบทของ 
เหตุการณ์ในอดีตด้วยการอธิบายสภาพแวดล้อม ความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของผู้คน                  
ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยจินตนาการเหตุการณ์บนพื้นฐานของการใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการอ้างอิงข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Jensen, 2008; Davison, 2012) ซึ่งหลักฐานท่ี
น ามาใช้อ้างอิงนั้นอาจระบุข้อมูลหรือสะท้อนให้เห็นความคิด ความเช่ือ หรือความรู้สึกนั้น โดยตรง 
หรือเป็นการตีความหลักฐานของนักเรียนเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ หรือความรู้สึก ท่ีเป็นผลมาจาก
หลักฐานนั้นก็ได้ (Sexias & Morton, 2013) ดังนั้นในองค์ประกอบนี้  นักเรียนควรท่ีจะสามารถ
อธิบายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คนในเหตุการณ์
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 
       องค์ประกอบที่ 2 กำรเปิดรับมุมมองที่หลำกหลำยของเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ 

      การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นการป้องกันอคติ          
ท่ีเกิดจากการรับรู้ข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังท่ี Barton and Levstik (2004) และ Endacott 
and Brooks (2013) ได้กล่าวว่า เป็นความสามารถของในการรับรู้ถึงมุมมอง ความคิด ค่านิยม และ
ความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมุมมองในอดีตด้วยการเปิดใจศึกษามุมมอง
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อยากหลากหลายจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Davison, 2012) รวมไปถึงการ
จ าแนกมุมมองท่ีหลากหลายในอดีต (Jensen, 2008) ดังนั้นนักเรียนท่ีเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จึงควรมีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้    

1) น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

2) ระบุความแตกต่างของความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
 
  องค์ประกอบที่ 3 กำรเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยควำมเข้ำใจ 
  การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจและ
ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีตนศึกษาด้วยความตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างบริบทในอดีตกับปัจจุบันในมิติต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ท่ีมีผลต่อ
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การตอบสนองทางอารมณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสถานการณ์ การกระท า และประสบการณ์ชีวิตของบุคคล 
ในประวัติศาสตร์จนเกิดเป็นความรู้สึกใส่ใจต่อความเป็นไปของอดีต และใช้ดุลยพินิจในการท าความ
เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยไม่ใช้มุมมองในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน (Barton and 
Levstik, 2004; Jensen, 2008 ; Davison, 2012; Endacott and Brooks, 2013) ดังนั้นนักเรียน            
ท่ีจะสามารถเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจจึงควรมีพฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ 
   1) แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์          
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันบนพื้นฐานบริบทของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ี
ศึกษา 
                 2) น าความรู้ท่ีได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

   3.5 แนวทำงกำรจัดกำรเ รียนกำรสอน เพื่อส่ ง เส ริมกำรเข้ำ ถึงควำมรู้สึกทำง
ประวัติศำสตร์ 
      Foster (2001: 175-178) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม             
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้  
      1) การฝึกฝนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ควรมุ่งเน้นไปท่ีการใช้เหตุการณ์              
ในอดีตท่ีมีข้อมูลขัดแย้งกันให้นักเรียนพิจารณาเพื่อสร้างความความงุนงงสงสัยแก่นักเรียนอันจะเป็น
การกระตุ้นความใฝ่รู้ของนักเรียนในเบื้องต้นและช่วยให้นักเรียนจ าแนกความแตกต่างระหว่าง
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์กับช่วงเวลาในอดีตท่ีตนศึกษา 
      2) ให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทและล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นบางส่วนก่อนท่ีจะ
ให้นักเรียนศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ตามท่ีตนสนใจในเชิงลึก 
      3) แนะน าขอบเขตของหลักฐานช้ันต้นและช้ันรองอย่างหลากหลายแก่นักเรียน                
โดยพิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 
      4) กระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามส าคัญเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อช่วย
หลีกเล่ียงความเส่ียงในการรับหลักฐานอย่างไม่เหมาะสมตามท่ีควรจะเป็น 
      5) สนับสนุน (scaffold) และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาตนเองผ่านการตั้งค าถามกระตุ้นคิดและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น   
      6) กระตุ้นให้นักเรียนต้ังค าถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วย
ตนเอง  
      7) กระตุ้นให้นักเรียนระบุแหล่งท่ีมาของหลักฐานพร้อมท้ังระบุเหตุผลในการเลือกใช้
หลักฐานและความส าคัญของหลักฐานท่ีมีต่อการท าความเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์      
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      8) ช่วยให้นักเรียนระมัดระวังถึงความไม่แน่นอน (tentativeness) ของข้อสรุปในขั้น
สุดท้ายและระมัดระวังการตีความของบุคคลอื่นท่ีอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของนักเรียน  
      9) ครูควรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมสืบสอบเพื่อการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อย่างมีความหมายนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาในช้ันเรียน ความพยายามและ
ทรัพยากรเป็นอย่างมาก  
      10) ครูต้องมีหลักในการเลือกหลักฐานท่ีเหมาะสม การต้ังค าถามเพื่อให้เกิดการค้นพบ            
การกระตุ้นการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบคอบ การน าการอภิปรายในช้ันเรียน และการรักษาแรง
กระตุ้น (momentum) ของการสืบสอบ เป็นหัวใจส าคัญในการฝึกปฏิบัติการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ในช้ันเรียนให้ประสบความส าเร็จ  
 
      โดยท่ี Endacott,  J. L. (2010: 16) ได้น าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นแนวทาง            
ในส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
      1) การตัดสินใจส่วนบุคคล เป็นวางรากฐานในการตอบสนองการเข้าถึงความรู้สึก            
บนพื้นฐานของประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันผ่านการอภิปรายในช้ันเรียน ซึ่งนักเรียน         
จะได้แสดงถึงหลักฐานในการเช่ือมต่อระหว่างประสบการณ์ในอดีต 
      2) การแนะน าเข้าสู่บทเรียนด้วยประเด็นความขัดแย้ง ท่ีต้องใช้การตัดสินใจทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นการน าเสนอบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ (decision maker) 
และเรียนรู้การตัดสินใจทางประวัติศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงผ่านกิจกรรมสืบสอบโดยใช้หลักฐานช้ันต้น
และช้ันรองทางประวัติศาสตร์ และการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการสร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ 
ซึ่งนักเรียนจะรับรู้ได้ถึงภาวะยากล าบากท่ีบุคคลในประวัติศาสตร์ต้องเผชิญ   
      3) การพิจารณาบริบท เป็นการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและสถานะของบุคคล          
ในประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมสืบสอบโดยใช้หลักฐานช้ันต้นและช้ันรองทางประวัติศาสตร์ และการใช้
ค าถามเพื่อกระตุ้นการสร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกันความสับสนท่ีจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนเกี่ยวกับการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ   
      4) การเผชิญกับความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ เป็นการกระตุ้นนักเรียนให้สร้างข้อ
สมมติฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความเข้าใจบริบทและสถานะของบุคคลในประวัติศาสตร์ 
ผ่านการอภิปรายในช้ันเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญเช่นเดียวกันกับการพิจารณาบริบทข้างต้น  
      5) การเล่าเรื่องคนแรก (First Person Narratives) เป็นการจัดวางสถานะของนักเรียน
ไปยังสถานการณ์ท่ีพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในการตอบสนองการเข้าถึงความรู้สึกด้วยการ 
“ท าตัวราวกับว่า” (“acting as if”) โดยวิเคราะห์หลักฐานจากการตอบสนองการเข้าถึงความรู้สึก 
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ในขณะท่ีรับรู้มุมมองอันเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงถึงสถานะและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ 
      6) กิจกรรมเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Activity) เป็นการทบทวนและต้ังค าถาม         
ในการค้นหามุมมองทางประวัติศาสตร์จากทัศนะของบุคคลท่ีสามผ่านการสะท้อนคิด ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อมูลมาใช้ในการเปรียบเทียบกับการเล่าเรื่องคนแรกเพื่อให้สามารถสร้างค าอธิบายบริบททาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีความชัดเจน  
      นอกจากการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของนักวิชาการ
ดังกล่าวข้างต้น Davison (2012) ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์             
ท่ีสอดคล้องกับวิถีทางของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (historical empathy pathway)  
ดังแผนภาพท่ี 3  
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แผนภาพท่ี 3   วิถีทางของมิติทางด้านจิตพิสัยและพุทธิพิสัยในการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
                   (Davison, 2012: 123) 

 
หมายเหตุ    = จิตพิสัย   = พุทธิพิสัย         = จิตพิสัยและพุทธิพิสัย 

 
 

กำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร ์
องค์ประกอบของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึก

ทำงประวัติศำสตร ์
เป้ำหมำยกำรสอน 

การกลับสู่อดีต 
(Entering into the past) 

การเปิดใจ 
(open-mindedness) 

การระบุและตระหนักถึงความเชื่อและ
ความรู้เดิมเก่ียวกับเหตุการณ์และ/หรือ
บุคคลในประวัติศาสตร์ของนักเรียน และ
เต็มใจรับฟังมุมมองอ่ืน ๆ 

การใส่ใจความรู้สึก 
(Feeling care) 

แบบอย่างคณุลักษณะของการเอาใส่ใจ
ความรู้สึกและมีขันติธรรมต่อผู้อื่น    

จินตนาการ 
(Imagination) 

การช่วยนักเรียนจินตนาการอดีต 
โดยการใช้แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ภาพยนตร์ รูปภาพ และหลักฐานชั้นต้น 

 
การท างานด้วยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์  
(Working with the record  

of the past)  

การส ารวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
(Exploring evidence) 

พัฒนาความต้ังใจของนักเรียนในการ
สืบค้นข้อมูลจากหลักฐานในเชิงลึก  
การตรวจสอบทฤษฎีเก่ียวกับข้อมูลจาก
หลักฐานที่ขัดแย้งกัน การสร้างองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยการวิพากษ์
ความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของ
หลักฐาน รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การมีส่วนร่วมในการท าความเข้าใจอดีต 

การสร้างความรู้เก่ียวกับบริบท 
(Building contextual Knowledge) 

การสร้างองค์ความรู้ที่กว้างขวางเก่ียวกับ
บุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ที่ไม่ได้นอกเหนือไปจากความเชื่อและ
พฤติกรรมอันเป็นปกติของสังคมใน
ช่วงเวลาน้ัน 

การแสวงหามุมมองที่หลากหลาย 
(Finding multiple Perspectives) 

ส่งเสริมให้นักเรียนตีความอดีตด้วย
มุมมองที่หลากหลาย 

การตระหนักถึงความแตกต่างทางความ
เชื่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 

(Aware that past and present day 
beliefs are different) 

ส่งเสริมให้นักเรียนตีความความเชื่อใน
อดีต เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในการ
ท าความเข้าใจอดีตโดยปราศจากการใช้
ความเชื่อในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิง่ที่หลีกเลี่ยง
ได้ยาก 

   

การออกจากอดีต 
(Exiting the past) 

การใช้ดุลยพินิจ 
(Making judgments) 

ให้นักเรียนใช้ดุลยพินิจ (อาจใช้หลัก
ศีลธรรมหรือวิจารญาณ) พิจารณา
เก่ียวกับเหตุการณ์หรือบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ ในลักษณะของเขียน 
เป็นบทความ 
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      จากแผนภาพท่ี 3 Davison (2012: 122) ได้อธิบายว่า การสอนตามวิถีทางการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านจิตพิสัยและพุทธิพิสัย เริ่มต้นจากการกลับเข้าสู่อดีตโดยให้
นักเรียนเปิดใจรับฟังมุมมองทางประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่างจากการรับรู้ของตน ตระหนักถึงความเป็นไป
ได้ท่ีหลากหลายท่ีอาจเกิดขึ้น และจินตนาการความหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
เหล่านั้น ในขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนท่ีเน้นมิติทางด้านจิตพิสัย ขั้นตอนต่อมา ครูควรให้นักเรียนศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้และ             
ท าความเข้าใจเหตุการณ์เกี่ยวกับบริบทของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นและตีความข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุน ตลอดจน
ตระหนักถึงความแตกต่างทางความเช่ือระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนท่ีเน้นมิติ
ทางด้านพุทธิพิสัย ในขั้นสุดท้ายครูควรให้นักเรียนออกจากอดีตเพื่อกลับเข้าสู่ปัจจุบัน โดยให้นักเรียน
สะท้อนเหตุผลท่ีตนมีความรู้สึกต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้บริบทของเหตุการณ์
ท่ีศึกษาและอ้างอิงหลักฐานในการอธิบายเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตน ในขั้นสุดท้ายนี้จึงเป็นการ
ผสมผสานระหว่างมิติทางด้านจิตพิสัยและพุทธิพิสัย 
       
      ท้ังนี้  Endacott and Brooks (2013: 46-54) ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน             
ท่ีปรับปรุงขึ้นจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายคน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดผ่าน
กระบวนการในการมีส่วนร่วม (the process of engaging) กับผู้คนในอดีตและน าความเข้าใจนี้มาใช้
ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1) ขั้นตอนการแนะน า (Introductory) ออกแบบมาเพื่อน าเสนอสถานการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และ/หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ (historical figure) กับบุคคลท่ีนักเรียนจะมีส่วนร่วม
ในการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยโอกาสในการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือการตัดสินใจท่ีกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน โดยท่ีนักเรียนจะต้องได้รับการเตรียมพร้อมและความช่วยเหลือในการส ารวจบริบทและ
มุมมองทางประวัติศาสตร์ การเช่ือมโยงความรู้สึกไปสู่ประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ รวมท้ังจะต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลและส่ือต่าง ๆ ตลอดจนค านึงถึงสถานการณ์และ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลาย ผ่านการอ่านต าราเรียนหรืออาจใช้สารคดีเพื่อแนะน าให้
นักเรียนเข้าใจถึงเวลา สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ในอดีต ท้ังนี้หลักฐานช้ันต้น เช่น สถิติจากการ
ส ารวจระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคนั้น สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกท่ีเด่นชัดของช่วงเวลา
ต่าง ๆ ในอดีตแก่นักเรียนได้ ดังนั้นรายการเหตุการณ์ตามล าดับเวลา (chronological list of 
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events) หรือเส้นเวลา (timeline) อาจช่วยให้นักเรียนเห็นภาพสถานการณ์ในอดีตท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างกว้างขึ้น  
      เมื่อนักเรียนได้รับการแนะน าให้รู้จักกับบริบททางประวัติศาสตร์อย่างเพียงพอ จะมีการ
ส ารวจความคิดและความรู้สึกบนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมตามช่วงเวลาของนักเรียนแต่ละบุคคล โดยอาจให้นักเรียนสะท้อนเกี่ยวกับประสบการณ์           
ท่ีพวกเขามีซึ่งอาจจะเช่ือมต่อกับเนื้อหาท่ีจะส ารวจ อันจะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
ตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตนเองเพื่อให้ความเข้าใจประสบการณ์
ชีวิตของบุคคลในประวัติศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือเตรียมนักเรียนเพื่อต่อสู้ (grapple) 
กับมุมมองทางประวัติศาสตร์ท่ีอาจจะแตกต่างจากของพวกเขาเอง การแนะน านี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของมุมมองท่ีเกี่ยวข้องและสถานการณ์ท่ีจะส ารวจ และท้ายท่ีสุดคือ 
ครูควรจะแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัตศาสตร์กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ทราบถึงกิจกรรมท่ีพวกเขาก าลังจะมีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด
และความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประวัติศาสตร์และคาดหวังให้พวกเขาเข้าใจโลกท่ีเขาอาศัย
อยู่ได้ดีขึ้นผ่านการด าเนินการในขั้นนี้ 
      2) ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน (Investigation) นักเรียนเป็นผู้ศึกษาหลักฐานช้ันต้น
และหลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตร์ในเชิงลึกเพื่อพัฒนาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์  
มุมมองทางประวัติศาสตร์ และการพิจารณาเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น           
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถส ารวจความแตกต่างของบริบททางประวัติศาสตร์  ตลอดจนความคิด 
และความรู้สึกท่ีของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการกระท าท่ีเฉพาะเจาะจง 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ได้แก่ การใช้ภาพยนตร์ สารคดี ต ารา และเอกสารช้ัน
รอง การใช้ค าถามท่ีส่งเสริมความคิดเชิงอนุมานเพื่อตรวจสอบมุมมองและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมกับบุคคลในอดีต การอภิปราย ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับมุมมองท่ีนักเรียนเอาใจใส่ 
(empathize) ด้วยการอ่านหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ เช่น บันทึกประจ าวัน ภาพถ่าย 
จดหมาย หรือสุนทรพจน์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือมีท่ีมาจาก บุคคลใน
ประวัติศาสตร์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน 
ท้ังนี้ครูควรจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและ
มุมมองทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางอันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของ
บุคคลในประวัติศาสตร์  
      อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ควรจะได้รับการคัดลอกและ
แก้ไขให้ ดีท่ีสุดเพื่อให้นักเรียนสามารถท างานกับเนื้อหาส าคัญทางประวัติศาสตร์ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นความสนใจของนักเรียนไปยังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
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ท่ีศึกษา เมื่อนักเรียนจะต้องท างานกับหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ พวกเขาจ าเป็นต้องต้ังค าถาม
พื้นฐานท่ีมีต่อหลักฐาน เช่น ใครเป็นผู้สร้างหลักฐาน สร้างขึ้นเมื่อใดและเพราะเหตุใด สร้างขึ้นเพื่อใคร 
อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากค าถามเฉพาะเจาะจง (questions 
specific) ของแต่ละหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ประกอบการศึกษา นอกจากนี้นักเรียนควร
ต้ังค าถามเกี่ยวกับอคติและต าแหน่งแห่งท่ี (positionalities) ของตัวเองในฐานะท่ีเป็นผู้สืบสวน
สอบสวนทางประวัติศาสตร์ (historical investigators) การสะท้อนถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
จะช่วยให้นักเรียนค านึงถึงอคติและมุมมองของตนเองท่ีน ามาใช้ในการสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับอดีต  
      การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ต้องการให้นักเรียนวางแนวการรับรู้มุมมองและ
การเช่ือมโยงความรู้สึก ด้วยความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ ดังนั้นขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน 
ควรไปรวมถึงการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งต่าง ๆ  ซึ่งจะช้ีให้เห็นถึงบรรทัดฐาน
ทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของช่วงเวลาดังกล่าวได้กระจ่างยิ่งขึ้น หากนักเรียนมีความสนใจ
ต่อบริบททางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนการแนะน าก็จะต้ังค าถามท่ีน าไปสู่การสืบสวนสอบสวนในล าดับ
ต่อมา ซึ่งครูจะต้องสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจถึงบริบททางประวัติศาสตร์ในประเด็นท่ีศึกษาโดยการ
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนอันช่วยให้สามารถรับรู้ถึงความคิดและรู้สึกของนักเรียน ท้ังนี้กุญแจส าคัญ
ในการอภิปรายอย่างมีความหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์คือ การให้
ความส าคัญกับความคิดเห็นและปฏิกิริยาของนักเรียนทุกคนบนพื้นฐานการใช้ข้อมูลท่ีปรากฏ             
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
      3) ขั้นตอนการแสดงผล (Display) นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจท่ีได้พัฒนาขึ้น การ
ฝึกฝนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ต้องท าให้นักเรียนสามารถในการใช้และสังเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ ตลอดความเช่ือมโยงความรู้สึกของพวกเขาไปสู่
อดีตได้ เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับสถานการณ์และบุคคลในประวัติศาสตร์ในขั้นตอนการแนะน าแล้ว พวก
เขาควรได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ 
กิจกรรมการแสดงผลมักกลับไปใช้ค าถามส าคัญในขั้นตอนการแนะน า และน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสืบสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
      โอกาสในการแสดงออกถึงการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างข้อสรุปหรือสร้างข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์ ท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ ความเช่ือ            
การตัดสินใจหรือการกระท าในอดีตของตนเอง กิจกรรมการแสดงผลมีจุดประสงค์ให้นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ของตนเองบนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีสืบสอบมาได้ โดยหลีกเล่ียงการละเลยความชอบธรรมของมุมมองในอดีตหรือการ
ก าหนดตนเองไปอยู่ในต าแหน่งของบุคคลในประวัติศาสตร์ ด้วยการเขียนและการอภิปรายโต้แย้ง
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อย่างมีโครงสร้างในส่ิงท่ีพวกเขาคิดและรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์จากมุมมองของ
บุคคล โดยน าข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการยืนยันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต  
      4) ขั้นตอนการสะท้อน (Reflection) นักเรียนจะได้รับเชิญ (invited) ให้ เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โดยความคิดเห็นและมุมมองส่วนบุคคลของพวกเขาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ในระหว่างนั้น ซึ่ ง เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องได้รับค าแนะน าผ่านกระบวนการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
อดีตเพื่อรายงานถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึก และการกระท าของตนเองในปัจจุบัน ท้ังนี้ เป้าหมาย
สูงสุดประการหนึ่งของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์คือ การให้นักเรียนเข้าใจความคิด         
ท้ังในอดีตและปัจจุบันเป็นผลมาจากบริบททางประวัติศาสตร์ กิจกรรมในขั้นตอนการสะท้อนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนค้นหาสถานการณ์ในอดีตท่ีคล้ายคลึงกันด้วยเหตุนี้จึงอาจช่วยอธิบายสถานการณ์ในปัจจุบัน
ได้ รวมท้ังควรกระตุ้นนักเรียนให้สร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง ความรู้ สึก การกระท า                 
และสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีพวกเขาได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ นักเรียน
ยังควรได้รับการส่งเสริมให้ตัดสินใจทางศีลธรรมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ในอดีตและเชิญชวนให้แสดง
ความเห็นต่อการกระท าในปัจจุบันอีกด้วย  
 
      จากการศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ครูควรมุ่งเน้นในการคัดเลือกเนื้อหาสาระท่ีเป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีมี
ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะท่ีมีความขัดแย้งกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัย  
อันจะน าไปสู่การต้ังค าถามและใฝ่ใจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ี
ศึกษาต่อไป หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องเพียงพอต่อการท่ี
นักเรียนจะสามารถท าความเข้าใจความคิด ค่านิยม ความรู้สึก และความเช่ือของบุคคลและเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนศึกษา ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การต้ังค าถามต่อ
ความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
การส ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลาย            
ด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ใช้แนวคิดหรือ
มุมมองของผู้คนในปัจจุบันไปตัดสินพฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา          
แต่ควรมุ่งไปท่ีการท าความเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมอันเป็นเหตุปัจจัยท่ีน าไปสู่ผลกระทบของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของตนเองท่ีมีต่อข้อค้นพบเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีศึกษาด้วยวิธีการท่ีเปิดกว้างและ
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หลากหลาย เช่น การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละครประวัติศาสตร์ การจัด
นิทรรศการ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ และการเขียนเรียงความหรือบทความ เป็นต้น  
 

   3.6 กำรวัดและประเมินกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
     นักการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดและประเมิน

ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
     Davison (2012) ระบุว่า ในการวัดและประเมินการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

ควรก าหนดชุดเวลา (series of time-point) ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สถานการณ์จ าลอง และข้อความเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และ
หลักฐานเพื่อการตอบค าถามในลักษณะของการแสดงความรู้สึกของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์โดยอ้างอิง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ควรมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน           
หรือหลากหลายเกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตนท่ีมีต่อ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4   
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ตารางที่ 4  ตัวอย่างข้อค้าถามท่ีใช้ในแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Davison,  
               2012:77) 
 

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง ค ำถำม หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

ในเดือนสิงหาคม 1914 นางซีเวอส์ ได้
ทราบข่าวว่า เจอร์ราด ลูกชายของตน
ก าลังจะออกไปท าสงคราม 

นางซีเวอส์จะรู้สึกอย่างไร เมื่อทราบข่าว
ว่าลูกชายของตนต้องไปท าสงคราม 

หลักฐานจากนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 
และภาพของกองก าลังทหารที่ก าลงัออก
จากนิวซีแลนด์ จากหนังสือ My 
Mother’s eyes: The story of a boy 
soldier โดย Wilson 

ในช่วงกลางปี 1915 เจอร์ราด ได้สู้รบ 
กับกองก าลังตุรกีบนเนินเขาที่คาบสมุทร 
Gallipoli 

ในช่วงกลางปี 1915 เจอร์ราดจะมี
ความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตในคาบสมุทร  
Gallipoli อย่างไร 

รูปภาพร่วมสมัยจากศิลปินและช่างภาพ 
จากเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์ 
และ Scarecrow Army โดย Davidson 

ในเดือนตุลาคม 1915 นางซีเวอส์ 
ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชาย 

ความรู้สึกของนางซีเวอส์ที่มีต่อ
สงครามโลกคร้ังที่ 1 หลังจากได้ทราบ
ข่าวการเสียชีวิตของลูกชายจะเป็น
อย่างไร 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาน้ัน  
ปกหนังสือ Her Excellency’s Knitting 
นิตยสารปี 1970 เร่ือง New Zealand 
Heritage ‘the making of a nation 

      
     Endacott and Brooks (2013 : 49-50) กล่าวว่า  การวัดและประเมินการเข้าถึ ง

ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์สามารถใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์โดยการก าหนดให้นักเรียนศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์จ าลองท่ีปรากฏในแบบทดสอบ แล้วน ามาใช้ตอบค าถามท่ี
ก าหนด ซึ่งลักษณะของค าถามควรเป็นค าถามปลายเปิดท่ีไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องตายตัว แต่เป็นการใช้
ความคิดเชิงอนุมานในการแสดงเหตุผลประกอบค าอธิบาย ดังนั้นการวัดและประเมินการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จึงควรสร้างเครื่องมือวัดโดยให้นักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และมีข้อค าถามท่ีเช่ือมโยงระหว่างหลักฐานกับความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์  ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
จริงหรือตัวละครสมมติเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้หรือคาดการณ์ความคิด ความเช่ือ หรือความรู้สึกของ
บุคคลในเหตุการณ์นั้นโดยใช้หลักฐานสนับสนุน อันเป็นการประเมินองค์ประกอบทางด้านการสร้าง
ค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
และการเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ   

     จากการศึกษาเอกสารดังกล่าวผู้วิ จัยจึงเลือกใช้แบบวัดการ เข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวั ติศาสตร์ชุดเดียววัดก่อนและหลังการทดลองท่ีก าหนดให้ นักเรียนศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และน ามาใช้ตอบค าถามพร้อมท้ังแสดงความรู้สึกของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์โดยอ้างอิง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งข้อค าถามท่ีใช้เป็นค าถามปลายเปิดท่ีไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องตายตัว 
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนก่อนแล้วจึงประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง  
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4. แนวคิดเก่ียวกับเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
   4.1 ควำมหมำยของเจตคติ 
                 เจตคติ มาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Aptus” มีหมายความว่า “เหมาะเจาะ” (fitness) 
หรือ “การปรับให้เหมาะ” (adaptation) ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีไม่สามารถจะสังเกต
ได้โดยง่าย แต่จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยกรรมวิธี ท่ีซับซ้อน Spencer เป็นคนแรกท่ีน าค าว่า 
“attitude” มาใช้ (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2553: 167-168) และมีผู้ใช้ค าอื่นในความหมายเดียวกัน 
เช่น “ทัศนคติ” หรือ “เจตนคติ” (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 1) ซึ่งนักวิชาการ นักการศึกษา และ
นักจิตวิทยาได้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวนาน และได้ให้ความจ ากัดความของเจตคติไว้ดังนี้  
                 Thurstone, L.L. (1929) Good (1945) Campbell (1950 อ้างถึง ในล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2543: 52) และ Fishbein and Ajzen (1975) ได้ให้ค าจ ากัดความของเจตคติ
ไว้สอดคล้องกันว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่าง
มั่นคงเกิดจากการตอบสนองต่อเป้าหมายภายหลังจากได้รับประสบการณ์หรือการเรียนรู้ในส่ิงดังกล่าว
แล้วแสดงความโน้มเอียงไปในทิศทางเชิงบวกหรือลบ เช่น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบ 
โดยมีการแสดงระดับความเข้มมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป    

     นอกจากนี้ เจตคติยังมีค าจ ากัดความท่ีเพิ่มสาระส าคัญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน            
มากขึ้น ดังความหมายต่อไปนี้ 
                 Newcomb (1954: 128) ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติ คือ ความรู้สึกภายใน
จิตใจต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  
                 Triandis (1971: 6-7) ได้กล่าวว่า เจตคติ มีความหมายอยู่ 2 ประการ คือ เจตคติเป็น
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองและความสม่ าเสมอของบุคคลในการท่ีจะตอบสนองต่อบุคคลหรือต่อสภาพ
ของสังคมนั้น  
                 Allport (1985: 810) ให้ความหมายว่าเจตคติ หมายถึง ลักษณะความพร้อมทางจิต          
ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สภาวะความพร้อมนี้จะเป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้อง 
                 Katz (1960 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2547: 1) ให้ความหมายว่า เจตคติ
เป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งในรูปแบบของความชอบหรือไม่ชอบ รวมไปถึงความรู้และ
ความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงนั้น คุณลักษณะ และส่วนสัมพันธ์กับส่ิงอื่น 
                 Secord and Backman (1964: 97) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก 
ความนึกคิด และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อส่ิงแวดล้อมหรือสภาพการณ์    
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                 Anastasi (1982: 552) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีแสดงออก
ว่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น เช้ือชาติ ประเพณี หรือสถาบันต่าง ๆ เจตคติไม่สามารถสังเกตได้
โดยตรง แต่สามารถสรุปได้จากพฤติกรรมภายนอกท้ังท่ีใช้ภาษาหรือไม่ใช้ก็ได้  
                 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 3) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
แสดงออกอย่างมั่นคงต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใด  ๆ ท่ีเป็นไปในทางท่ีดี (Positive) ขัดแย้ง 
(Negative) หรือเป็นกลาง (Neutral) ก็ได้ ซึ่งเป็นผลของการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะท่ีดีหรือเลวของ
บุคคลหรือสถานการณ์นั้น ๆ  
                 กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2527: 172) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า คือ ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ แล้วแสดงสภาวะร่างกายและจิตใจในด้านความพร้อม             
ท่ีจะตอบสนองต่อบุคคลหรือส่ิงของต่าง ๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 2 ลักษณะ คือ แสดงความ
พร้อมท่ีจะเข้าไปหาเมื่อเกิดความรู้สึกชอบ เรียกว่า เจตคติท่ีดีหรือทางบวก หรือแสดงความพร้อมท่ีจะ
หลีกหนีเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบ เรียกว่าเจตคติไม่ดีหรือทางลบ   
                 รัชนีกร เศรษโฐ (2528: 53) ให้ความหมายว่า เจตคติหรือทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดท่ีประเมินออกมาเป็นทัศนะของความพอใจหรือไม่พอใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเรื่องใด            
เรื่องหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ 
                 ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531: 2) กล่าวถึง เจตคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า 
เจตคติ หมายถึง ความสลับซับซ้อนของความรู้สึกหรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้างความ
พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีได้รับมา และความโน้มเอียงท่ีจะมี
ปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ีดีหรือต่อต้านส่ิงแวดล้อมท่ีจะมาถึงทางหนึ่งทางใด รวมทั้ง พฤติกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
                 รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์ (2533: 12) สรุปว่า เจตคติ หมายถึง ศักยภาพภายในของ
บุคคลท่ีมีแนวโน้มแสดงออกทางพฤติกรรมในทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือเป็นกลาง 
                 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540: 106) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล
ต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ต่อส่ิงต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือทางต่อต้านก็ได้ 
                 นพมาศ ธีรเวคิน (2542: 90) ให้ค านิยามของเจตคติไว้ว่า เป็นความเช่ือท่ีคงทน                
ซึ่งมนุษย์เรียนรู้มาเกี่ยวกับบางส่ิงบางอย่างเป็นการรวมตัวของความเช่ือท่ีต้ังเป็นระบบคงทนซึ่งส่อให้
เห็นว่า เจตคตินั้นเป็นส่ิงท่ีรวมตัวกันจากความเช่ือเป็นกลุ่มจนกระท่ังมีความมั่นคงและเป็นระบบ 
                 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 54) สรุปว่า เจตคติหรือทัศนคติถือเป็น
ความรู้สึกเช่ือ ศรัทธาต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดจนเกิดความพร้อมท่ีจะกระท าออกมา ซึ่งอาจจะเป็นไป                
ในทิศทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติเป็นตัวการท าให้เกิดพฤติกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ 
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                 บุญเรียง ขจรศิลป์ (2543: 78) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง สภาพการแสดงออก
ของจิตใจในการตอบสนองต่อส่ิงใดหนึ่ง เช่น ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ 
                 สุชา จันทน์เอม (2544: 270) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคล
ท่ีมีต่อบุคคล วัตถุ ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นไปในท านองท่ีพึงพอใจหรือไม่พอใจ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
                 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 243) กล่าวว่า เจตคติเป็นเรื่องของความชอบ               
ความไม่ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือฝังใจของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด มักจะ
เกิดขึ้น เมื่อเรารับรู้หรือประเมินผู้คน เหตุการณ์ในสังคม บุคคลจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกบางอย่าง
ควบคู่ไปกับการรับรู้นั้นและมีผลต่อความคิด และปฏิกิริยาในใจของตน ดังนั้น เจตคติจึงเป็นท้ัง
พฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได้ หรือพฤติกรรมภายในท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย แต่มีความ
โน้มเอียงท่ีจะเป็นพฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอก   
                 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2547: 295) สรุปไว้ว่า เจตคติเป็นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของ
บุคคลท่ีเกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจซึ่งแสดงออกต่อส่ิงเร้าหนึ่ง ๆ เช่น วัตถุ 
ส่ิงของและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม โดยแสดงออกในทางสนับสนุนซึ่งมีความรู้สึกเห็นดี เห็นชอบ
ต่อส่ิงเร้านั้น ๆ หรือในทางต่อต้านซึ่งมีความรู้สึกท่ีไม่เห็นดี ไม่เห็นชอบต่อส่ิงเร้านั้น 
                 ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2550: 69) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีค่อนข้างถาวรต่อส่ิงเร้า (ส่ิงของ เหตุการณ์ สถานการณ์ ประสบการณ์ ฯลฯ) ท่ีเรารู้จักหรือ
เข้าใจ แล้วมีแนวโน้มให้เรามีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกนั้น 
                 จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2553: 169) ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยการตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไม่ชอบ 
                 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553: 64) ให้ความหมายว่า เจตคติเป็นเรื่องของความรู้สึกท้ังท่ีพอใจ
และไม่พอใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบต่อส่ิงเร้าแตกต่างกัน
ไป  
                 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 181) กล่าวว่า เจตคติเป็นความรู้สึก ความเช่ือ ความศรัทธา              
ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีช่วยกระตุ้นใจให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น สนับสนุนหรือต่อต้าน ชอบหรือไม่ชอบ  
                 สุรางค์ โค้วตระกูล (2559: 396) ให้ความหมายว่า เจตคติเป็นอัชฌาสัย (Disposition) 
หรือแนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงเร้าซึ่งอาจเป็นไปได้ท้ังคน วัตถุ 
ส่ิงของ หรือความคิด (Ideas) เจตคติอาจเป็นบวกหรือลบ ถ้ามีบุคคลมีเจตคติบวกต่อส่ิงใดก็จะมี
พฤติกรรมท่ีเผชิญกับส่ิงนั้น ถ้ามีเจตคติลบก็จะหลีกเล่ียง  
                 จากการศึกษาความหมายของเจตคติท่ีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้           
ให้ค าจ ากัดความไว้ สามารถสรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง สภาวะทางความเช่ือ ความรู้สึก และการรู้คิด
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ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมท่ีมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองตอบต่อส่ิงแวดล้อมหรือ
ส่ิงเร้าในทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือเป็นกลาง อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใน
ลักษณะต่าง ๆ สามารถสังเกตได้จากการแสดงพฤติกรรมภายนอก   

 

   4.2 ลักษณะส ำคัญของเจตคติ 
        นักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายคนได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ       

เจตคติซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 9 ลักษณะ ดังนี้ 
 4.2.1 เจตคติเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ความ

ศรัทธา และการกระท าของบุคคล ส่งผลให้บุคคลมีท่าทีในการตอบสนองต่อเป้าเจตคติอย่างมีทิศทาง 
(direction) ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ท่ีเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ อาทิ กล้าเผชิญหรือ
หลีกเ ล่ียงจาก ส่ิง เร้ าหรือ เป้า เจตคติ เจตคติของบุคคลไม่สามารถวัดหรือ สัง เกตเห็นไ ด้                    
โดยตรง การวัดเจตคติจึงเป็นการวัดทางอ้อม (indirect observation) โดยใช้แบบวัดเจตคติเป็น             
ส่ิงเร้าให้ ผู้ ท่ีถูกวัดเจตคติแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการตอบแบบวัดเจตคติแล้วน าผลของ                  
การวัดนั้นมาแปลความหมาย (Sax, 1997: 496; Triandis, 1971: 181-182; โชติกา ภาษีผล, 2559: 
124; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 3-5; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546: 249-250; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 
181-182; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559: 397)  

อย่างไรก็ตามเจตคติเป็นเพียงความรู้ สึกโน้มเอียงจากการประเมินซึ่งยังไม่ใช่
พฤติกรรม ตัวเจตคติเองไม่ใช่แรงจูงใจแต่เป็นการท าให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม เมื่อแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

          1) Positive - approach ตัวอย่างเช่น ความเป็นเพื่อน ความรัก ฯลฯ  
          2) Negative - approach ตัวอย่างเช่น การโจมตี ด่าว่า ต่อสู้ ฯลฯ            
          3) Negative - avoidance ตัวอย่างเช่น ความกลัว ความเกลียด ฯลฯ 

ประเภทนี้เป็นเจตคติท่ีไม่ดีแบบไม่อยากพบเห็นหน้าคืออยากหลีกให้ไกลนั่นเอง  
          4) Positive - avoidance เป็นลักษณะเจตคติดีทางบวกแต่ก็อยากจะหลบ

หลีกหรือไม่รบกวน ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้เขาอยู่เงียบ ๆ เมื่อเขามีทุกข์ เป็ นต้น (Shaw and 
Wright, 1967 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 57)      

4.2.2 เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการส่ังสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม (Triandis, 1971; โชติกา ภาษีผล, 2559: 124; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559: 
397) ท้ังนี้การเกิดเจตคติของแต่ละบุคคลอาจเป็นผลมาจากเรียนรู้เป้าเจตคติผ่านตัวจริงหรือผ่านส่ือ
ท้ังหลายท่ีมีต่อเป้าเจตคติตัวจริงก็ได้ (Shaw and Wright, 1967 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543: 57) อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลท่ีมีประสบการณ์เหมือนกันก็อาจมีเจตคติท่ีแตกต่างกัน
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ได้เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อายุ เป็นต้น (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546: 249-
250) 
  4.2.3 เจตคติต้องมีเป้า (Target) จะเกิดขึน้ลอย ๆ ไม่ได้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 3)  
เจตคติจะต้องมีส่ิงเร้าจึงมีการตอบสนองขึ้น ส่ิงเร้าท้ังหลายอาจเป็นบุคคล สัตว์ ส่ิงของ สถาบัน          
มโนภาพ อุดมการณ์ สถานการณ์ สถานท่ี อาชีพหรือส่ิงอื่น ๆ ก็ได้ เจตคติจะมีลักษณะอย่างไร         
จึงขึ้นอยู่กับเป้าเจตคติท่ีได้สัมผัสเรียนรู้มามากน้อยแตกต่างกันเป็นส าคัญ เป้าเจตคติท่ีมีลักษณะเป็น
กลุ่มใกล้เคียงกันจะมีเจตคติแตกต่างจากเป้าเจตคติท่ีมีลักษณะของกลุ่มแตกต่างกันมาก (Shaw and 
Wright, 1967 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 57) นอกจากนี้ไม่จ าเป็นว่าเจตคติ
ท่ีแสดงออกจากพฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอกจะตรงกัน เนื่องจากก่อนแสดงออก บุคคลนั้น
ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรทัดฐานทางสังคมก่อนแล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก  
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546: 249-250)  
  4.2.4 เจตคติมีความเข้ม (Intensity) ท่ีแสดงปริมาณหรือระดับความมากน้อยของ
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อเป้าเจตคติ ซึ่งแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่อาจ
แตกต่างกันในเรื่องความเข้มข้นท่ีแต่ละบุคคลรู้ สึกมากน้อยต่างกัน เช่น ชอบมาก ชอบน้อย 
(Sax,1997: 496; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2546: 249-250; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 3; โชติกา          
ภาษีผล , 2559: 124) โดยเปล่ียนแปรความเข้มตามแนวของทิศทางต้ังแต่บวกจนถึงลบ นั่นคือ         
เป็นการแสดงความรู้สึกไปในทางบวกมากหรือน้อย ไปทางลบมากหรือน้อย ความเข้มเป็นศูนย์ก็คือ         
ไม่รู้สึกใด ๆ หรือเป็นกลางระหว่างบวกกับลบ แต่จุดท่ีเป็นกลางนั้นเป็นปัญหาต่อการแปลผล 
เนื่องจากตามธรรมดาจะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการตอบ (Central error) (Shaw and 
Wright, 1967 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 57-58) อย่างไรก็ตาม ความรู้สึก
ของบุคคลอาจเหมือนกันแต่รูปแบบการแสดงออกจะแตกต่างกันไปหรืออาจมีการแสดงออกท่ี
เหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกันได้ เจตคติจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Typical) (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 3)  

4.2.5 เจตคติมีความคงเส้นคงวา (consistency) เจตคติเป็นสภาพการณ์ทางจิตใจท่ี
มีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ี เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของบุคลนั้น        
ซึ่งจะไม่เปล่ียนแปลงได้ง่ายในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากแต่ละบุคคลได้ส่ังสมประสบการณ์การเรียนรู้
และผ่านการเรียนรู้มามาก ดังนั้นเจตคติจึงมีความคงทนพอสมควรและถ้าเป็นเจตคติจริง ๆ แล้วการ
เปล่ียนแปลงจะช้าและท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม เจตคติอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม การขัดเกลาทางสังคม การสร้างเงื่อนไขและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนได้รับการพัฒนาจนเกิดการเรียนรู้ต่อส่ิงนั้น (Triandis,1971; Shaw and Wright, 1967  
อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 58; Sax,1997: 496; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2546: 249-250; โชติกา ภาษีผล, 2559: 124; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 181-182) ในขณะท่ี สุรางค์ 
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โค้วตระกูล (2559: 397) กล่าวว่า เจตคติสามารถเปล่ียนแปลงได้ง่าย ซึ่งอาจจะเปล่ียนแปลงจากบวก
เป็นลบหรือจากลบเป็นบวก บางครั้งเรียกว่า การเปล่ียนแปลงทิศทางของเจตคติ หรืออาจจะ
เปล่ียนแปลงความเข้มข้น (Intensity) หรือความมากน้อย เจตคติบางอย่างอาจจะหยุดหรือเลิกไปได้    

4.2.6 มีการแผ่ซ่าน (Pervasiveness) เจตคติมีลักษณะแพร่กระจายหรือแผ่ซ่านจาก
กลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งได้ เช่น กลุ่มเล็ก ๆ มีเจตคติไม่ดีต่อชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความ
แตกต่างไปจากตนเอง เจตคติไม่ดีลักษณะนี้อาจแพร่กระจายไปสู่บุคคลหรือกลุ่มอื่น ๆ ได้ (Sax, 
1997: 496) 
  4.2.7 มีความพร้อมท่ีจะแสดงออกอย่างเด่นชัด (Salience) (โชติกา ภาษีผล, 2559: 
124) ซึ่งเป็นระดับขั้นของความพร้อมหรือเต็มใจหรือในการแสดงความคิดเห็น การท่ีบุคคลจะมี
ลักษณะนี้ของเจตคติจะต้องเห็นความส าคัญอันเด่นชัดและมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับเป้าเจตคติ ซึ่งจะ
วัดได้เมื่อเจตคติแสดงออกมาโดยปราศจากการควบคุมหรือกล่อมเกลา มาตรของเจตคติท่ีวัดจาก
ข้อความให้แสดงความรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นจะไม่สามารถวัดความพร้อมท่ีจะแสดงออกได้ 
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะดังกล่าวสามารถวัดได้จากการสัมภาษณ์หรือสังเกตเมื่อบุคคลได้รับโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น (Sax,1997: 496)     
  4.2.8 เจตคติมีท้ังพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน                   
เป็นสภาวะทางจิตใจซึ่งหากไม่ได้แสดงออกก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเรื่องนั้น 
เจตคติท่ีเป็นพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ้น ซึ่งการกระตุ้นนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ 
ร่วมอยู่ด้วย เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบด้วยการดุด่าคนอื่น นอกจากไม่ชอบคนนั้นกแ็ล้วอาจจะเป็น
เพราะถูกท้าทายก่อน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546: 250)   
  4.2.9 เจตคติมีค่าสหสัมพันธ์ภายในเปล่ียนแปลงไปตามกลุ่ม นั่นคือกลุ่มท่ีมีลักษณะ
เดียวกัน เจตคติจะมีความสัมพันธ์กันสูง กลุ่มท่ีมีลักษณะต่างกันเจตคติจะมีความสัมพันธ์กันต่ า          
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงเดียวกันย่อมมีความสัมพันธ์กันด้วย (Shaw and Wright, 
1967 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 58) 
 

   4.3 องค์ประกอบของเจตคติ 
       แม้ว่าเจตคติจะเป็นเรื่องท่ีมีนักวิชาการได้ศึกษาไว้เป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังมีแนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเจตคติได้           
3 กลุ่ม ตามท่ี Oskamp (1977) ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) อรพินทร์ ชูชม (2545)             
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2547) และธีรวุฒิ เอกะกุล (2549) ท่ีได้ศึกษาไว้ดังนี้ 
       1) เจตคติมีองค์ประกอบเดียว แนวคิดนี้ระบุว่า เจตคติมีองค์ประกอบด้านความรู้สึก 
(Affective) อันเกิดจากการท่ีบุคคลประเมินความรู้สึกของตนว่าชอบหรือไม่ชอบต่อเป้าเจตคติ 
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นักจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงแนวคิดนี้ ได้แก่ Insko (1967) Bem (1970) Fishbein and Ajzen (1975) 
และ Thurstone, L. L. (1959) โดยท่ีพวกเขาจะถือเอานิยามองค์ประกอบทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นนิยาม
เจตคติด้วย  
       2) เจตคติมี 2 องค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว่า เจตคติมีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้น 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ กับองค์ประกอบด้านความรู้สึก ซึ่งจะไม่มีองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม นักจิตวิทยาท่ีกล่าวถึงการแบ่งเจตคติเป็นสององค์ประกอบ ได้แก่ Katz (1960)           
และ Rosenberg, Milton. J. (1960) ความหมายของเจตคติตามแนวคิดนี้จึงให้ความหมายท่ีมี          
เนื้อใจความรวมเฉพาะสององค์ประกอบนี้  ดังท่ี Rosenberg ให้ความหมายของเจตคติว่าเป็น
โครงสร้างรวมระหว่างความรู้ความเข้าใจกับความรู้สึก ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้  
    2.1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง กลุ่มของความ
เช่ือท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของเจตคติจะเป็นตัวส่งเสริม หรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่าง ๆ ของ
บุคคล  

2.2) ด้านความรู้สึก (Affective Component)  หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีเมื่อถูก
กระตุ้นโดยท่ีหมายของเจตคติ  

Rosenberg เห็นว่า อารมณ์ความรู้ สึกทางบวกท่ีบุคคลมี ต่อ เป้าเจตคติจะมี
ความสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีว่า เป้าเจตคตินั้นสัมพันธ์กับการบรรลุถึงค่านิยมทางบวก และขัดขวาง
การบรรลุถึงค่านิยมทางลบของบุคคล ในทางกลับกันอารมณ์ความรู้สึกทางลบท่ีบุคคลมีต่อเป้าเจตคติ
จะมีความสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีว่า เป้าเจตคตินั้นสัมพันธ์กับการบรรลุถึงค่านิยมทางลบและขัดขวาง
การบรรลุถึงค่านิยมทางบวกของบุคคล ส่วนเจตคติทางบวกเล็กน้อยหรือทางลบเล็กน้อยท่ีบุคคลมีต่อ
เป้าเจตคติจะมีความสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีว่าเป้าเจตคตินั้นมีความสัมพันธ์กับค่านิยมท่ีมีความสัมพันธ์
น้อยส าหรับบุคคล หรือหากสัมพันธ์กับค่านิยมท่ีส าคัญ บุคคลจะมีความมั่นใจน้อยถึงความสัมพันธ์
ระหว่างท่ีหมายของเจตคติกับค่านิยมนั้น ๆ 
       3) เจตคติมี 3 องค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว่า บุคคลจะมีเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น และมีประสบการณ์ต่อส่ิงนั้นมาแล้วจึงท าให้เกิดความรู้สึกต่อส่ิงนั้นได้ 
ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ต่อส่ิงนั้นมาก่อนจะแสดงความรู้สึกต่อส่ิงนั้นไม่ได้ นักการศึกษาและ
นัก จิตวิทยา ท่ีก ล่าวถึงแนวคิดนี้  (Maio & Haddock, 2014; McGuire, 1969; Oskamp, 1977; 
Rosenberg, M. J. & Hovland, 1960; Triandis, 1971; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549; นพมาศ ธีรเวคิน , 
2542; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546; อรพินทร์ ชูชม, 2545) เสนอว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้  

  3.1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง การรับรู้ ความรู้ 
ความเช่ือ และความคิดเห็นของบุคคลท่ีเป็นเหตุเป็นผลในการประเมินส่ิงเร้าหรือเป้าเจตคติ (attitude 
object) โดยความรู้ ความคิดและความเช่ือจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดลักษณะและทิศทางเจตคติของแต่ละ
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บุคคลกล่าวคือ ถ้าบุคคลนั้น ๆ มีความรู้ ความคิด และความเช่ือต่อส่ิง ๆ หนึ่งครบถ้วนบุคคลนั้นก็จะมี
เจตคติต่อส่ิงเร้านั้นไปในทางบวกหรือลบท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น    
  3.2) ด้านความรู้ สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้ สึก อารมณ์ท่ี
สัมพันธ์กับการประเมินส่ิงเร้าอย่างมีทิศทางในลักษณะชอบ ไม่ชอบ หรือท่าทีท่ีดีหรือไม่ดีต่อเป้า            
เจตคติ เป็นภาวะความรู้สึกท่ีสนองตอบต่อส่ิงเร้าหรือต่อ เป้าเจตคติไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี หรือ            
ในทางบวก (positive) หรือในทางลบ (negative) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจ  
  3 . 3 ) ด้ านพฤ ติก ร รม  (Behavioral Component) หมายถึ ง  แนว โน้ มหรื อ                 
ความพร้อมของบุคคลท่ีจะปฏิบัติต่อเป้าเจตคติท่ีเหมาะสมซึ่งอาจจะยังไม่แสดงออกจริงหรือการมี
ปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถ้ามีส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมจะเกิดการตอบสนองในทางสนับสนุนหรือ
คัดค้านต่อส่ิงเร้านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจหรือความรู้สึกท่ีผ่านการประเมินผลและจะแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกของตน   
  แนวคิดนี้จะให้ความหมายของเจตคติครอบคลุมองค์ประกอบท้ังสามอย่างครบถ้วน 
และเห็นว่าองค์ประกอบท้ังสามมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่ง 
เจตคติเป็น 3 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านนี้ ได้แก่ Krech, Crutchfield, and 
Ballachey (1962) และ Triandis (1971) นัก จิตวิทยาก ลุ่มนี้ เห็นว่ าอง ค์ประกอบเหล่านี้ มี
ความสัมพันธ์ต่อกันและกันพอสมควร กล่าวคือ Krech, Crutchfield, and Ballachey ได้ศึกษา
พบว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ถ้าหากองค์ประกอบท้ังสาม          
ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กันในระดับต่ า แต่ละองค์ประกอบอาจจะเป็นอิสระจากกัน หรือหาก
องค์ประกอบท้ังสามมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง องค์ประกอบท้ังสามอาจเป็นส่ิงเดียวกัน 
       จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของเจตคติ สรุปได้ว่า นักจิตวิทยาและ
นักการศึกษามีแนวคิดในการจ าแนกองค์ประกอบของเจตคติท่ีแตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
องค์ประกอบของเจตคติท่ีมีองค์ประกอบเดียวท่ีเป็นการกล่าวถึงเจตคติเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 
แบบสององค์ประกอบจะเป็นการกล่าวถึงเจตคติด้านความรู้ความเข้าใจและด้านความรู้สึก และแบบ
สามองค์ประกอบจะเป็นการรวมเจตคติในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม
เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กัน 
 

   4.4 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำเจตคติ 
                  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลซึ่งมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อ     
การเปล่ียนแปลงเจตคติของบุคคล (Allport and Hilgard, 1962 อ้างถึงใน ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2549:         
13-14; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 11; Triandis, 1971; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546: 250) ดังนี้     
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                         1) การติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น (communication from others) เจตคติ
หลายอย่างของบุคคลเกิดขึ้นจากผลของการได้ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
กระบวนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการท่ีได้รับในครอบครัวและสังคม เช่น การได้รับค าบอกเล่า        
จากผู้ปกครองและครู เป็นต้น  
                         2) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (specific experiences) วิธีการหนึ่งท่ีบุคคลเรียนรู้
เจตคติ คือ จากการมีประสบการณ์เฉพาะอย่างกับส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคตินั้นตามแบบแผนและ
พัฒนาการทางร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งจะท าให้แต่ละบุคคลเกิดเจตคติท่ีแตกต่างกันออกไป     
เจตคติบางอย่างจึงเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคล เช่น การมีประสบการณ์ท่ีดี การได้รับการลงโทษทาง
ร่างกายและจิตใจ การเกิดภาวะคับข้องใจ เป็นต้น   
                         3) ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (models) หรือการเลียนแบบ (identification) เจตคติ
บางอย่างของบุคคลถูกสร้างขึ้นจากการเลียนแบบบุคคลอื่น กระบวนการเลียนแบบเริ่มข้ึนต้ังแต่การ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นขั้นต่อไป เป็นการแปลความหมายการปฏิบัติให้อยู่ในรูปของความเช่ือ 
ยิ่งบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างเป็นท่ีเคารพ หรือได้รับการยกย่องอยู่แ ล้วจะมีผลต่อความเช่ือมากยิ่งขึ้น 
แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีแนวโน้มในการเลียนแบบผู้ท่ีบุคคลต่าง ๆ ท่ีตนเองช่ืนชอบ เจตคติจึงเป็นการ
ถ่ายทอดจากผู้ท่ีบุคคลนั้นเคารพนับถือ มีความพึงพอใจหรือความสัมพันธ์ที่ดี เช่น เจตคติจากพ่อแม่ 
(Kelman, 1958) 
                         4) องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน ( institutional factors) เจตคติของ
บุคคลหลายอย่างเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถาบัน เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น  
สถาบันเหล่านี้จะเป็นท้ังแหล่งท่ีมาและส่ิงช่วยสนับสนุนให้บุคคลเกิดเจตคติบางอย่าง เช่น เจตคติต่อ
ศาสนา สถาบันต่าง ๆ เป็นต้น จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเจตคติต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม
ดังกล่าว   
                         5) อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือความตระหนกจะเป็น
ผลให้เกิดการจดจ าประสบการณ์นั้นได้ยาวนานจนท าให้บุคคลมีเจตคติต่อส่ิงนั้น ๆ เช่น เคยข้ึนรถเมล์
แล้วประสบอุบัติเหตุก็จะพยายามหลีกเล่ียงไม่ข้ึนรถเมล์สายนั้น 
                     นอกจากนี้ Kelman (1958) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลการเปล่ียนแปลงเจต
คติของบุคคลซึ่งมีสาระส าคัญเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ดังนี้  
                         1) การยินยอม (compliance) เมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตัวเขา และ
เพื่อมุ่งหวังจะให้เกิดความพึงพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น 
                         2)  ความต้องการ (internalization) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพล
เหนือกว่าอันสืบเนื่องมาจากส่ิงนั้นตรงกับความต้องการภายในของบุคคลนั้น  
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                     จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจตคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงได้จากการ
ยินยอมในส่ิงท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง รวมไปถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท่ีบุคคลมีเข้าไปเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น การได้รับประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน การเลียนแบบุคคลท่ีช่ืนชนหรือเคารพยกย่อง และการเข้าไปมี ส่วนร่วมอยู่ ใน
สถาบันการศึกษา ศาสนา และหน่วยงานต่าง ๆ       
                     ถึงแม้ว่าเจตคติจะมีท่ีมาจากปัจจัยข้างต้นก็ตาม แต่เจตคติก็สามารถเปล่ียนแปลง
และพัฒนาได้หากมีการจัดประสบการณ์และก าหนดปัจจัยตามบริบทท่ีเหมาะสม ดังท่ีนักจิตวิทยา 
และนักการศึกษาหลายคนได้กล่าวไว้ ดังนี้  
                     สุชา จันทน์ เอม (2544: 274)  กล่าวว่า  เจตคติบางอย่างพอท่ีจะปรับปรุ ง
เปล่ียนแปลงได้ ถ้าเห็นว่าเป็นไปในทิศทางท่ีจะท าให้บุคลิกภาพเส่ือมเสีย ซึ่งนักจิตวิทยาได้ เสนอ
วิธีการเปล่ียนแปลงเจตคติ 3 ไว้ประการ ดังนี้   
                         1) การชักชวน (persuasion) มีบุคคลเป็นจ านวนมากท่ีสามารถปรับปรุงเจตคติ
หรือเปล่ียนแปลงเจตคติของตนใหม่ หลังจากได้รับค าแนะน า บอกเล่า หรือได้รับความรู้เพิ่มพูนขึ้น  
                         2) การเปล่ียนกลุ่ม (group change) กลุ่มมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของ
บุคคลมาก ฉะนั้นหากจะเปล่ียนเจตคติของบุคคล อาจจะต้องลองเปล่ียนกลุ่มสมาชิกดูจะช่วยได้  
                         3) การโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) เป็นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรือ
รับรู้โดยการสร้างส่ิงแปลกใหม่  
                     ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงเจตคติจะได้ผลอย่างไรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่   
                         1) การเลือกรับรู้ (selective perception) บุคคลจะรับรู้ในส่ิงท่ีเห็นว่าเหมาะสม
กับตนเท่านั้น หากส่ิงใดไม่เหมาะสมกับตน ตนจะตัดออกไป คือ การไม่รับรู้ 
                         2) การหลีกเล่ียง (avoidance) บุคคลจะรับเอาแต่ส่ิงท่ีให้ความสุขหรือให้ใน
ความส่ิงท่ีตนต้องการเท่านั้น ส่วนส่ิงท่ีจะบังเกิดความทุกข์แก่ตน บุคคลจะไม่ยอมรับ   
                         3) การสนับสนุนของกลุ่ม (group support) บุคคลท่ีประสบความส าเร็จขณะอยู่
ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะไม่อยากเปล่ียนแปลงกลุ่มใหม่ เนื่องจากมีความสุขและประสบความส าเร็จแล้ว 
                     McGuire (1969) และ Triandis (1971) ได้เสนอกระบวนการเปล่ียนแปลงเจตคติ
ไว้ 5 ข้ันตอนท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
                         1) การสนใจ (attention) เป็นความสนใจความใส่ใจในการรับฟัง ถ้าบุคคลไม่ให้
ความสนใจท่ีจะฟังแล้วกระบวนการขั้นต่อไปจะไม่เกิดขึ้นและไม่มีการเปล่ียนแปลงเจตคติ สาเหตุท่ีท า
ให้คนสนใจฟัง ได้แก่ ผู้ส่ือความหมาย และเนื้อหาของสารนั้น ๆ  
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                         2) ความเข้าใจ (comprehension) เป็นความเข้าใจในความหมายของสารนั้น 
บุคคลจะแสดงความเข้าใจในการรับรู้สารชักจูงท่ีขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความเหมาะสมระหว่าง
สารชักจูงกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
                         3) การยอมรับ (acceptance) เป็นผลท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลสนใจและเข้าใจสาร
ได้อย่างชัดเจนแล้วบุคคลจะเช่ือถือแล้วยอมรับสารชักจูงนั้น กล่าวคือ การเช่ือ การปฏิบัติตนตาม          
สารชักจูงนั้นซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงตามสารชักจูงหากไม่ยอมรับสารชักจูงก็จะแสดงออกในทาง
ตรงกันข้าม 
                         4) การจดจ า (retention) เป็นการแสดงออกถึงความคงทนหรือการเก็บจ าซึ่ง
อาจเก็บไว้ระยะหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรืออาจยังคงอยู่  รวมถึงการเพิ่ม
หรือลดการยอมรับหรือไม่ยอมรับสารชักจูงนั้นตามเวลา 
                         5) การกระท า (action) เมื่อบุคคลเปล่ียนแปลงเจตคติก็จะมีการเปล่ียนแปลง            
ด้านการกระท าด้วยซึ่งจะผลต่อส่วนรวมและสังคม  
                     กระบวนการเปล่ียนแปลงเจตคติตามท่ี McGuire ได้เสนอไว้จะสัมฤทธิผลได้นั้น
จะต้องอาศัยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการเปล่ียนแปลงเจตคติของบุคคล ดังนี้ 
                         1) การแนะน า (suggestion situation) เจตคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลง
ได้หากได้รับการแนะน าจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อตนเองทางใดทางหนึ่ง เช่น กลุ่มเพื่อนหรือผู้ท่ีมี
อ านาจเหนือกว่าตน 
                         2) การให้ท าตาม (conformity situation) โดยการเลียนแบบบุคคลท่ีมีอิทธิพล          
ต่อตน เช่น คนท่ีมีอ านาจ บุคคลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นต้น   
                         3) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion situation) โดยการให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้เสนอแนะความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ แล้วหาข้อสรุปท่ีถูกต้องเหมาะสมจะท าให้สมาชิกในกลุ่มรับรู้
และคล้อยตามได้ 
                         4) การใช้สารชักจูง (persuasive messages) โดยการส่งสารส่ือประเภทต่าง ๆ 
เช่นบทความ ค าพูดโดยผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ ไปยังผู้รับ จะท าให้บุคคลคล้อยตามและเปล่ียนแปลง           
เจตคติได้ 
                     ทิศนา แขมมณี (2552: 237-238) กล่าวว่า แครทโวล (Krathwohl) บลูม (Bloom) 
และมาเซีย (Masia) ได้เสนอล าดับขั้นของการเรียนรู้ด้านเจตคติหรือความรู้สึก (Affective Domain) 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของการศึกษาไว้ 5 ขั้น ประกอบด้วย 
                         1) ขั้นการรับรู้ (perceiving or receiving) เป็นขั้นท่ีนักเรียนได้รับรู้ค่านิยมท่ี
ต้องการจะปลูกฝังในตัวนักเรียน 



  75 

                         2) ขั้นการตอบสนอง (responding) เป็นขั้นท่ีนักเรียนได้รับรู้และเกิดความใส่ใจ
ในค่านิยมนั้น แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
                         3) ขั้นการเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
ค่านิยมนั้น แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อค่านิยมนั้น 
                         4) ขั้นการจัดระบบคุณค่า (organizing) เป็นขั้นท่ีนักเรียนรับค่านิยมท่ีตนเห็น
คุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยมของตน 
                         5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย (characterization) เป็นขั้นท่ีนักเรียนปฏิบัติตน
ตามค่านิยมท่ีตนรับมาอย่างสม่ าเสมอจนกระท่ังเป็นนิสัย 
                     ท้ังนี้ อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553: 65) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาเจตคติแก่
นักเรียนไว้ ดังนี้ 
                         1) ให้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องแก่นักเรียน โดยการอธิบายหรือจัดประสบการณ์ให้
นักเรียนน าไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับเจตคตินั้น 
                         2) ชักจูงให้นักเรียนเกิดการยอมรับโดยให้ค าแนะน า บอกเล่า หรือให้ความรู้
เพิ่มเติมจากท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้ว 
                         3) จัดกิจกรรมท่ีสร้างความประทับใจ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ใหม่ให้แก่นักเรียน เช่น การชมภาพยนตร์ ละคร หรือรูปภาพ เพื่อกระตุ้นใหน้ักเรียนเกิดการยอมรับ          
เจตคติ 
                         4) เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้พบหรือสัมผัสด้วย
ตนเอง 
                         5) การอ่านหนังสือ หากครูจัดหนังสือท่ีดีให้ผู้อ่านก็จะท าให้ผู้อ่านน าตนเองเข้า
ไปแทนในบทบาทในเรื่อง ท าให้คล้อยตามแนวคิดต่าง ๆ 

 
                     จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส่ิงเร้า บุคคล สถานการณ์ ประเด็นปัญหา และ
กลุ่มสังคมล้วนเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาเจตคติ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเจต
คติของบุคคลสามารถพิจารณาได้ตามองค์ประกอบของเจตคติ (Triandis, 1971) ท้ัง 3 ด้านดังนี้  
                         1) ด้านความรู้ความเข้าใจ สังเกตได้จากการตอบสนองการรับรู้ และค าพูดแสดง
ความเช่ือ  
                         2) ด้านความรู้สึก สังเกตได้จากการตอบสนองของประสาทสัมผัส และค าพูด
แสดงความรู้สึก 
                         3) ด้านพฤติกรรม สังเกตจากปฏิกิริยาแสดงออกและค าพูดท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
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                     จากการศึกษาแนวทางการเปล่ียนแปลงและพัฒนาของเจตคติท่ีนักจิตวิทยาและ               
นักการศึกษาได้ศึกษาไว้ สรุปได้ว่า เจตคติของบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาได้ เมื่อบุคคลนั้น
สัมผัสรับรู้กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความสนใจและตอบสนองกับส่ิงนั้น อันน าไปสู่การ 
เห็นคุณค่า ยอมรับและแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัย ซึ่งแนวทางในการพัฒนาเจตคตินั้น
มีหลายวิธีและสามารถน าวิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานกันตามความเหมาะสม การพัฒนาเจตคติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงบริบทท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ท้ังนี้          
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง สามารถสังเกตได้จากการตอบสนอง 
ค าพูด และปฏิกิริยาของบุคคลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมอันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของเจตคติท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
   

   4.5 ควำมส ำคัญของเจตคติ 
                 จากหัวข้อท่ีผ่านมาได้มีการกล่าวถึงความหมาย ลักษณะส าคัญ องค์ประกอบ และการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลงเจตคติท าให้เห็นได้ว่า เจตคติเป็นส่ิงส าคัญท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดและ
แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งมีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการ
ศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของเจตคติไว้ดังต่อไปนี้ 
                 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 5-6) และธีรวุฒิ เอกะกุล (2549: 20) กล่าวถึงความส าคัญ
ของเจตคติไว้อย่างสอดคล้องกันดังนี้    
                         1) เจตคติช่วยท าให้เข้าใจส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเขา 
                         2) เจตคติช่วยให้มีการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Esteem) ท าให้บุคคลสามารถ
หลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ดีหรือปกปิดความจริงบางอย่าง ท่ีจะน าความไม่พอใจมาสู่ตัวเอง 
                         3) เจตคติช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีสลับซับซ้อน การมีปฏิกิริยา
ตอบโต้หรือการกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกไปนั้น ส่วนมากจะท าในส่ิงท่ีน าความพอใจมาให้ตนหรือเป็น
บ าเหน็จรางวัลจากส่ิงแวดล้อม 
                         4) เจตคติช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดงว่า               
เจตคตินั้นน าความพอใจมาให้บุคคลนั้น 
                 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 54-55) ได้อธิบายความส าคัญของเจตคติซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
                         1) เจตคติเป็นค าย่อของการอธิบายความรู้สึกยาว ๆ ท่ีครอบคลุมพฤติกรรม            
ต่าง ๆ ได้มาก  
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                         2) เจตคติเกิดจากส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีงาม
ตามเป้าประสงค์ของสังคมจึงต้องศึกษาสัญชาตญาณและปรับส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีอิทธิพลต่อเจตคติ           
ของบุคคลตามท่ีต้องการ   
                         3) เจตคติมีความดีงามในตัวมันเอง เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อเป้าเจตคติรอบ ๆ            
ตัวเราเองสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของบุคคล ๆ นั้น ซึ่งมีคุณค่าในการศึกษาจุดมุ่งหมายของชีวิตเขา    
                         4) เจตคติท าให้สามารถมองสังคมได้ เพราะเจตคติเป็นส่ิงคงเส้นคงวา พฤติกรรม
ของบุคคลท่ีจะแสดงออกจากเจตคติจึงสามารถน ามาอธิบายความคงเส้นคงวาของสังคมได้ด้วย ท้ังนี้       
ในสาขาวิชาสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายคนให้ความเห็นว่า เจตคติเป็นศูนย์ความคิดและเป็นฐาน
ของพฤติกรรมสังคม การจะปรับระบบกลไกของสังคมจึงควรเปล่ียนแปลงเจตคติของแต่ละบุคคล   
                         5) เจตคติมีความส าคัญต่อศึกษาเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนควรศึกษาเจตคติ          
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียนหรือต่อครูผู้สอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีขึ้น การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนนั้นจะท าให้การเรียนวิชานั้นดีขึ้นด้วย   
                 นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการศึกษากล่าวได้ถึงความส าคัญของ         
เจตคติเพิ่มเติมไว้ดังนี้   
                         1) เจตคติช่วยให้สามารถท านายการกระท าของบุคคลรวมท้ังช่วยให้บุคคล
คาดคะเนล่วงหน้าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแม้จะไม่ถูกต้องเสมอไป (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523; ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2543: 55; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 20) 
                         2) เจตคติช่วยในการพิจารณาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงอื่นหรือมีต่อ
เป้าเจตคติเพื่อให้เข้าใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกท่ีมีต่อการกระท าของบุคคลต่าง ๆ (ดวงเดือน           
พันธุมนาวิน, 2523; ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 55; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 20)   
                         3) เจตคติช่วยให้สามารถเลือกสรรบุคคลได้ตามต้องการและเป็นการป้องกัน
ปัญหา ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก้ไข ส่งเสริมหรือยับยั้งส่ิงท่ีบุคคลจะแสดงออก
ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นการเตรียมบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติการ (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน, 2523; ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 55; ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549: 20) 
                         4) เจตคติท าให้บุคคลได้รับความส าเร็จตามหลักชัยท่ีวางเอาไว้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2549: 20) 
 
                 จากศึกษาความส าคัญของเจตคติสามารถสรุปได้ว่า เจตคติสภาพของความรู้สึกท่ีคง
เส้นคงวาซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม 
การศึกษาเกี่ยวกับเจตคติจึงมีความส าคัญในการช่วยให้เข้าใจสาเหตุและผลของเจตคติต่อส่ิงต่าง ๆ 
สามารถท านายการกระท าของบุคคลและท าความเข้าใจสังคมโดยภาพรวมได้ ท้ังนี้จะช่วยให้สามารถ
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ส่งเสริมหรือยับยั้งส่ิงท่ีบุคคลจะแสดงออกได้ สามารถเลือกสรรบุคคลได้ตามเป้าประสงค์ รวมถึงเป็น
แนวทางในการเตรียมบุคคลให้พร้อมต่อการปฏิบัติการและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้บุคคลตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวซึ่งจะ
ช่วยในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีสลับซับซ้อน สามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ตลอดจน
ท าให้บุคคลประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ ท้ังนี้ในวงการศึกษา การส่งเสริมเจตคติให้แก่
ผู้เรียนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากเจตคติจะมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

   4.6 กำรวัดเจตคติ 
         เจตคติเป็นมโนภาพท่ีเป็นนามธรรมอันเป็นคุณลักษณะท่ีอยู่ภายในของบุคคลท่ี
ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน การวัดเจตคติไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงในระยะเวลาจ ากัด แต่สามารถ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลแสดงออก (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 60; โชติกา 
ภาษีผล 2559: 126; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559: 182) ซึ่งเจตคติสามารถวัดทางอ้อมได้โดยวัดจากความ
คิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทนและใช้ความคิดเห็นเป็นเครื่องช้ีหรือเป็นตัวกลางในการวัดเจตคติ ท้ังนี้
การใช้ความคิดเห็นเป็นตัวอย่างบ่ง ช้ีเจตคติของแต่ละบุคคลนั้น ต้องยอมรับว่าอาจจะมีความ
คลาดเคล่ือนเกิดขึ้น ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง อย่างไรก็ตาม
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นนี้ก็เป็นลักษณะธรรมดาของการวัดท่ัว ๆ ไป (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543: 
78) อย่างไรก็ตาม การวัดเจตคติถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ ดังท่ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 1-4) 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดเจตคติไว้ดังต่อไปนี้ได้กล่าวถึงวิธีการวัดเจตคติไว้ว่า   
                         1) วัดเพื่อท านายพฤติกรรม เนื่องจากเจตคติต่อส่ิงใด ๆ ของบุคคล ย่อมเป็น
เครื่องแสดงว่าเขามีความรู้สึกด้านท่ีดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับส่ิงนั้นมากน้อยเพียงใด และเขามีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบส่ิงนั้นเพียงใด ทัศนคติของบุคคลต่อส่ิงนั้นจึงเป็นเครื่องหมายท านายว่า บุคคลนั้นจะมีการ
กระท าต่อส่ิงนั้น ๆ ไปในท านองใดด้วย   
                         2) วัดเพื่อหาทางป้องกัน การท่ีบุคคลจะมีทัศนคติอย่างไรนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล  
แต่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมย่อมจะเป็นไปได้เมื่อพลเมืองมีเจตคติต่อส่ิงต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน           
ซึ่งเป็นทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันและไม่เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม ในการประกอบอาชีพ
บางประเภทมีความจ าเป็นจะต้องได้บุคคลท่ีมี เจตคติท่ีเหมาะสมมาเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและเกิดความเป็นธรรมแก่สังคม เช่น แพทย์ ครู ต ารวจ เป็นต้น   
                         3) วัดเพื่อการแก้ไข การวัดเจตคติในบางเรื่อง เช่น การวัดเจตคติของประชากร
เกี่ยวกับนโยบายของชาติท่ีรัฐบาลก าหนดขึ้นมาว่า ประชากรมีเจตคติสอดคล้องหรือเห็นด้วยหรือไม่ 
ถ้าไม่สอดคล้องกับนโยบายท่ีก าหนดขึ้นมา ประเทศชาติอาจเกิดความเสียหายข้ึนได้     
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                         4) วัดเพื่อให้เข้าใจสาเหตุและผลเจตคติต่อส่ิงต่าง ๆ นั้นเปรียบเหมือนสาเหตุ
ภายในซึ่งมีก าลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่าง ๆ กัน สาเหตุภายในหรือเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งของ
บุคคลนั้นอาจได้รับผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง และเจตคติของบุคคลอาจเป็น            
เครื่องกรองหรือเครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอกท่ีมีต่อการกระท าของบุคคลนั้นได้       
         ท้ังนี้มีนักวิชาการ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้พยายามหาวิธีการวัดและสร้าง
เครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพเพื่อกระตุ้นให้ได้มาซึ่งความรู้สึกท่ีแท้จริงของผู้ถูกวัด ซึ่ง ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2543: 61-63) ธีรวุฒิ เอกกะกุล (2549: 19-20) และโชติกา ภาษีผล (2559: 126-
127) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดเจตคติท่ีมีความสอดคล้องกัน ดังนี้  
                         1) การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิดโดยการสนทนากันอย่างมีจุดมุ่งหมายตามแนววัตถุประสงค์ท่ีจะวัด ซึ่งเป็นวิธีการท่ีง่ายและ
ตรงไปตรงมามากท่ีสุด เนื่องจากเหมาะส าหรับบุคคลทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ท่ีอ่านหนังสือไม่ออก ข้อมูล
ท่ีได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถามของผู้สัมภาษณ์ การวัดเจตคติโดยการสัมภาษณ์จะต้องสร้าง 
ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน ข้อค าถามแต่ละข้อจะต้องกระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอบความรู้สึกต่อเป้าเจตคติท่ีผู้ท าการสัมภาษณ์ต้องการได้ข้อค าถามหรือข้อรายการนั้น วิธีนี้อาจมี
ข้อจ ากัดในกรณีท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่เต็มใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตอบท าให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ผู้ถามอาจไม่ได้รับค าตอบท่ีจริงใจจากผู้ตอบเพราะผู้ตอบอาจบิดเบือนค าตอบ เนื่องจาก
อาจเกิดความเกรงกลัวต่อการแสดงความคิดเห็น วิธีการแก้ไข คือ ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศใน
การสัมภาษณ์ให้เป็นกันเอง ให้ผู้ตอบรู้สึกสบายใจไม่เคร่งเครียด มีความเป็นอิสระ และแน่ใจว่า
ค าตอบของเขาจะเป็นความลับ การเตรียมคนและเตรียมเครื่องมือการวัดจึงเป็นส่ิงส าคัญ การวางแผน
สร้างข้อค าถามจะต้องคิดถึงระยะเวลา ลักษณะของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยข้อค าถามควรครอบคลุม             
ท้ังทางบวกและทางลบ เพื่อจะได้ใช้ประเมินเปรียบเทียบความรู้สึกท่ีแท้จริง 
                         2) การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการวัดเจตคติโดยการศึกษาและบันทึก
พฤติกรรมท่ีสะท้อนเจตคติอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีแบบแผนเพื่อให้ทราบว่าบุคคลท่ีเราสังเกต            
มีเจตคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงต้องสังเกตในสถานการณ์ท่ีแท้จริง และไม่ควรให้
ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวเพื่อป้องกันการได้ข้อมูลท่ีเกิดจากการเสแสร้ง มีข้อจ าจัดคือในบางสถานการณ์ไม่อาจ
สังเกตได้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เครื่องมือส าคัญของการสังเกต คือ การใช้ตาและหู โดยการ
เฝ้าดู เนื่องจากการบันทึกในสมองจะท าให้ลืมง่ายจึงจ าเป็นต้องสร้างข้อรายการ (Checklist) ท่ีจะใช้
ในการสังเกตไว้ให้พร้อม ถ้าพฤติกรรมนั้นปรากฏก็จะได้บันทึกไว้ทันที ในการสังเกตเจตคติของคนนั้น 
ต้องใช้เวลาเพื่อหาความแน่นอนของการเกิดพฤติกรรมนั้น  ๆ ท้ังนี้เพราะเจตคติของบุคคลมาจาก
หลายสาเหตุ นอกจากนี้ตัวผู้สังเกตเองจะต้องท าตัวเป็นกลาง ไม่มีความล าเอียง และการสังเกต              
ควรสังเกตหลาย ๆ ช่วงเวลา ไม่ใช่สังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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                         3) การรายงานตัวเอง (Self-Report) เป็นการใช้แบบวัดเพื่อให้ผู้ตอบแสดง
ความรู้สึกความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ ออกมาตามส่ิงเร้าท่ีได้สัมผัส คือส่ิงเร้าท่ีเป็นข้อความ ข้อค าถาม 
หรือภาพเพื่อให้ผู้สอบแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้กับคน           
กลุ่มใหญ่ แบบวัดเจตคติมีหลายแบบ ซึ่งแบบทดสอบหรือมาตรวัดท่ีถือว่าเป็นมาตรฐาน (Standard 
form) เป็นแนวการสร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน (Thurstone) กัตต์แมน (Guttman) ลิเคอร์ท 
(Likert) และออสกูด (Osgood) ส่วนการวัดเจตคติแบบรายงานตนเองยังมีวิธีออกแบบอื่น ๆ อีกมาก 
แต่ไม่ถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งสร้างแล้วแต่จุดมุ่งหมายของการสร้างหรือการวัดเป็นคราว ๆ ไป 
                         4) เทคนิคจินตนาการหรือการฉายออก (Projective Technique) เป็นวิธีการวัด
ทางอ้อมท่ีใช้แบบวัดท่ีมีค าถามท่ีลึกซึ้งขึ้นจากเดิม สถานการณ์ท่ีก าหนดให้จะไม่มีโครงสร้างแน่นอน
ท าให้ผู้สอบจะต้องจินตนาการออกมาตามแต่ประสบการณ์เดิมของตน แต่ละคนจะแสดงออกมา           
ไม่เหมือนกัน เช่น แบบให้โยงความสัมพันธ์ (Association) แบบสร้างความคิด (Construction) แบบ
ให้เติมความให้สมบูรณ์ (Completion) แบบให้จัดอันดับ (Ordering) ภาพนามธรรม และเล่านิทาน 
จากภาพ เมื่อผู้สอบเห็นส่ิงเหล่านี้จะจินตนาการออกมาแล้วน ามาตีความหมาย จากการตอบนั้น ๆ 
พอจะรู้ได้ว่ามีเจตคติต่อเป้าเจตคติอย่างไร  
                         5) การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) เป็นวิธีการตรวจหา
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคล การวัดด้านนี้อาศัยเครื่องมือไฟฟ้า 
หรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงสภาพของร่างกาย แต่สร้างเฉพาะเพื่อจะวัด
ความรู้สึกอันท าให้พลังไฟฟ้าในร่างกายเปล่ียนแปลง เช่น การใช้เครื่องกัลวานอมิเตอร์ชนิดหนึ่ง            
เพื่อวัดดูความต้านทานกระแสไฟฟ้าในผิวหนัง เมื่อคนเกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ส่วนผสมของ
สารเคมีต่าง ๆ จะเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติ เรียกว่า มีกระแสไฟฟ้าไหลสามารถ
เปล่ียนแปลงขนาดได้ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าก็จะสามารถวัดตรวจสอบเปรียบเทียบกับขณะท่ีร่างกาย
อยู่ในสภาพปกติได้ เครื่องมือจับเท็จอาศัยหลักการอันนี้ การจะเช่ือถือได้ขนาดไหนต้องศึกษาให้
รอบคอบ อารมณ์ต่าง ๆ อาจศึกษาได้จากการเปล่ียนแปลงของลูกตาด า ปริมาณของฮอร์โมน
บางอย่างก็สามารถบอกอารมณ์ความพอใจหรือไม่พอใจของคนได้ อย่างไรก็ตามเครื่องมือแบบนี้              
ยังพัฒนาไม่ดีพอ จึงไม่นิยมใช้เท่าใดนัก 
  
         สรุปวิธีการวัดเจตคติได้ว่า เจตคติมีลักษณะเป็นนามธรรมท่ีมีความซับซ้อนจึงไม่
สามารถสังเกตได้โดยตรงในระยะเวลาอันส้ัน แต่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลแสดง
ออกมาในแต่สถานการณ์ตามช่วงเวลาท่ียาวนานพอสมควร ท้ังนี้นักจิตวิทยาและนักวัดผลได้พยายาม
ออกแบบการวัดและประเมินเจตคติด้วยการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบข้อมูลเจตคติ             
ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง เทคนิคการจินตนาการหรือการฉายออก และการ
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วัดทางสรีระภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีสะท้อนเจตคติตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของบุคคลมากท่ีสุดอัน
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาเจตคติของบุคคลตามเป้าประสงค์เฉพาะด้านต่อไป   
         ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดเจตคติตามแบบของ Likert (Likert’s scale) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีแสดงถึงความรู้สึกหรือท่าทีของนักเรียนต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท้ัง             
ในทิศทางบวกและทิศทางลบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

   4.7 เจตคติกับกำรศึกษำประวัติศำสตร์   
                  ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องราวส าคัญ ๆ ท่ีเช่ือว่าได้เกิดข้ึนจริง
เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่งบนพื้นฐานของการวิพากษ์วิเคราะห์
หลักฐานเอกสารช้ันต้นและหลักฐานร่วมสมัยอื่น ๆ เพื่อเข้าใจปัญหาในสังคมปัจจุบัน (วินัย               
พงศ์ศรีเพียร 2552: 55-56) จากความหมายดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าครูประวัติศาสตร์ควรจะต้อง
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท าความ
เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านการค้นคว้า การตรวจสอบ การอ่าน การตีความ การอธิบาย 
และการวิพากษ์วิจารณ์หลักฐานเป็นหลัก แต่การสอนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมักจะได้รับ
การวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการสอนท่ีนักเรียนต้องอ่านต าราและท่องจ าเนื้อหาเป็นหลักและครูมักใช้           
วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ท าให้นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย และคิดว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์มีมาก ไม่มีจบส้ิน การให้นักเรียนจดจ าแต่เนื้อหาใน
ประวัติศาสตร์เป็นการเรียนท่ีไม่คงทน (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 201) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบันจะมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนโดยเน้นให้นักเรียน           
เป็นศูนย์กลาง แต่สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าครูมุ่งเน้นการมอบหมายงาน การบ้าน หรือภาระ
งานให้ท ามากเกินไปจนส่งผลให้นักเรียนขาดความสนใจหรือขาดความกระตือรือร้นต่อการเรียนในช้ัน
เรียน นอกจากนี้ยังท าให้เสียโอกาสส าคัญในการส่ือสารอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนโดยตรง (พรเพ็ญ          
ฮั่นตระกูล, 2556: 326,328)        
                  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มี จุดมุ่งหมายส าคัญท่ีเป็นจุดเน้นซึ่งครู
ประวัติศาสตร์พึงตระหนัก (สืบแสง พรหมบุญ, 2555: 31-32) ดังนี้   
                         1) การสอนให้ “คิดเป็น” ควรจะเป็น จุดมุ่ งหมายส า คัญ ท่ี สุด การสอน
ประวัติศาสตร์มิใช่เป็นเพียง “การเล่าเรื่อง” หรือ “การสรุปข้อเท็จจริง” การกล่าวสรุปทางวิชาการ
โดยไม่มีการสนับสนุนหลักฐานและเหตุผล มิใช่การสอนแต่เป็นเวทมนต์คาถา การอธิบายเหตุผลท่ี
น าไปสู่การสรุปเป็นการแสดงถึง “วิธีคิด” (Method of Thinking) ของครู ท าให้นักเรียนเข้าใจได้
กระจ่างชัดเจน ผลก็คือ จะท าให้นักเรียนสามารถหัดคิดด้วยตนเองได้อย่างมีระบบและมีระเบียบ ซึ่ง
จะน าไปสู่การค้นคว้าส าคัญต่อในอนาคต 
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                         2) การสร้าง “ความเป็นตัวของตัวเอง” หมายถึง การไม่ยอมหลงเช่ืออะไรง่าย ๆ 
มีจิตใจกว้างขวางท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้ววิเคราะห์ค้นหาความจริงด้วยสติปัญญา
ของตนเอง  
                         3) การสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ตามมิติเวลา
จะต้องอธิบายให้เห็นว่า อดีตต่างจากปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะท าให้นักเรียนต่ืนตัวท่ีจะปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอ เพราะนักเรียนจะตระหนักในความจริงว่า ผู้ท่ีหยุดอยู่กับท่ีในขณะท่ีทุกส่ิงในโลกมีการ
เปล่ียนแปลง ผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ล้าหลังไปในท่ีสุด 
                         4) ต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีนักเรียนและสังคมส่วนรวมจะได้รับ ครูประวัติศาสตร์
จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่ควรท่ีจะสอนประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมจนเกินไป การสอน
ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมในอดีตเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศและการ
สงคราม เราควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศอย่างมีเหตุผลเพื่ออนาคตของประเทศจะไม่
มืดมน 
                         5) ในด้านหลักการสอน ครูประวัติศาสตร์จะต้องหนักว่า การสอนประวัติศาสตร์
มีลักษณะต่างจากศาสตร์สาขาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ในการสอนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ นักเรียนจะต้อง
เรียนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องยากตามล าดับขั้นของเนื้อหาซึ่งไม่สามารถข้ามขั้นได้เพราะจะท าให้
นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องท่ีก าลังเรียนอยู่  แต่การสอนประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะสอนนักเรียน              
ในรายละเอียดของทุกเนื้อหาได้ ด้วยเหตุนี้ ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครูประวัติศาสตร์จึงต้อง
เลือกเรื่องหรือประเด็นและวิธีสอนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
                         วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ครูจะต้องรู้จักใช้หลักฐานท่ีมองปัญหาประวัติศาสตร์
ในเรื่องเดียวกันด้วยทัศนะท่ีแตกต่างกัน โดยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ทัศนะส าคัญเหล่านี้พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเข้าใจได้แจ่มแจ้ง ปัญหาต่อมาคือ ผู้สอนจะผสมผสานวิธีการสอนกับ
อิทธิพลต่อการคัดเลือกเนื้อหาเช่นกัน วิธีการสอนส าคัญกว่าเนื้อหาท่ีจะสอน ถ้าเนื้อหาดีวิธีการสอน 
ไม่ดีจะเกิดประโยชน์น้อยมาก     
                  ดังนั้นครูประวัติศาสตร์ต้องปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้เป็น
วิชาท่ีไม่เน้นเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล วิธีการท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีอยู่หลายวิธีท่ีจะสนองกระบวนการคิด
ให้เกิดแก่นักเรียน เช่น การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการสืบสวนสอบสวนและวิธีการแก้ปัญหา 
กลยุทธ์การสอนด้วยวิธีสอนดังกล่าวจะช่วยสร้างความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลให้แก่นักเรียน ท าให้
นักเรียนเกิดการสังเกต สงสัย ต้ังสมมติฐาน และค้นคว้ารวบรวมหลักฐานเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนหรือโต้แย้งสมมติฐานอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนน าไปสู่การสร้างข้อสรุปหรือผลการศึกษาด้วย
วิธีดังกล่าวอย่างเป็นระบบ การให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีกล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้นักเรียน
เกิดทัศนคติใหม่ท่ีมีต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในทิศทางเชิงบวก กล่าวคือ กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่การท่องจ า
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เนื้อหาเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือได้ไม่
เล่ือนลอย การเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนให้เป็นเช่นนี้
จะส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มีความส าคัญและให้ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
(สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 201)  
                  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 12) เนื่องจากเจตคติเป็นส่ิงท่ีช่วยเตรียม
นักเรียนให้พร้อมต่อการปฏิบั ติ (ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2549: 20) ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ โดยอาศัยทักษะและกระบวนการท่ีจ าเป็นทางประวัติศาสตร์ เช่น การสืบค้น             
การล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การ
วิเคราะห์ การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังเกิดการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 130) 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้น ากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (แดคีร์)            
ท่ีเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยมุ่ง
ศึกษาเจตคติในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์            
ตามนิยามองค์ประกอบของเจตคติท้ัง 3 ด้าน ดังนี้     
                         1) ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ ความคิด และความเช่ือของนักเรียน
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่า หรือไม่เห็นคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์   
                         2) ด้านความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์   
                         3) ด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มในการแสดงออกของนักเรียนท่ีจะปฏิบัติ 
หรือหลีกเล่ียงจะปฏิบัติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์    
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5. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนประวัติศาสตร์ การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ดังนี้ 

   5.1 งำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ 
                  5.1.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ 
                           ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: ง) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 2) ศึกษาคุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่า 1) กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้น
อภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (4) ขั้น
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และ (5 ) ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  2) คุณภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากผลของการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น
มีดังนี้ 2.1) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.2) ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 2.3) 
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น นักเรียนสามารถก าหนดค าถามส าคัญ ต้ังสมมติฐาน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเส้นเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
                           ปรางฤทัย ใจสุทธิ (2556: 79-80) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อความสามารถในการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความสามารถในการคิด
สังเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนจ านวน 80 คน แบ่งเป็น            
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสามารถในการประเมิน
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05             
2) นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียน
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสามารถในการประเมินหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และการคิดสังเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 
                           ศศิพัชร จ าปา (2558: 184-187) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ 2) ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ และ 3) ขยายผลการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาข้อมูลท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นค าถามทางประวัติศาสตร์ ขั้นท่ี 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลหลักฐาน ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ตีความข้อมูล
เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบด้วยบริบทและมุมมองทางประวัติศาสตร์ และ ขั้นท่ี 4 การสังเคราะห์
และสรุปข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2) ผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นพบว่า 2.1) นักเรียนมีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น 
2.2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2.3) นักเรียนมีส านึกรักษ์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 2.4) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 3) ผลการขยายผลรูปแบบ 
พบว่า การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ หลังเรียนตามรูปแบบนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
มีกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์สูงขึ้น มีส านึกรักษ์ท้องถิ่นในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
 
                           ยุทธศิลป์ แปลนนาค (2559: 102-103) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
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ความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการต้ังค าถามส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
30 คน ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์และความสามารถใน
การต้ังค าถามส าคัญทางประวัติศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
            
                           ทีฆกุล ค างาม (2560: 121-122) ไ ด้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีมีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีมีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  2) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR ก่อนและหลังการทดลอง และ 3) เปรียบเทียบ
การเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีเรียนด้วยกระบวนการ
เรียนการสอน DACIR กับกลุ่มท่ีเรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
DACIR มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) 
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
                  5.1.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ      
                           Colby (2007) ได้พัฒนารูปแบบการสืบสอบทางประวัติศาสตร์ท่ีมีหลักการ
สอน คือ 1) สอนความรู้ท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ 2) เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการตีความ 3) ปลูกฝัง
มุมมองทางประวัติศาสตร์โดยมีพื้นฐานประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์ และ 4) เสริมแรงให้นักเรียนเขียน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการสอนท่ีสัมพันธ์กับทักษะการคิดทาง
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ประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเกรด 7 จ านวน 25 คน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน
ก่อนและหลังการสอน ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนและเทคนิคการสอน ได้แก่ การอภิปรายแบบกลุ่ม
ใหญ่และเล็ก  การน าเสนอปากเปล่า อภิปรายเกี่ยวกับเอกสารช้ันต้น การพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างการบรรยาย และการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ การสร้างงานเขียนทางประวัติศาสตร์โดย
น าแต่ละมุมมองมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมทักษะ 
การคิดทางประวัติศาสตร์และการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
    
                           Monte-Sano (2011: 212-249) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการ
สอนสาขาวิชาเฉพาะของครูประวัติศาสตร์รายหนึ่งและการเขียนและให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนสหรัฐอเมริกา เกรด 11 ท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ในระยะเวลา 1 ภาคเรียน ไปพร้อมกัน
ข้อมูลของนักเรียนประกอบด้วยตัวอย่างการเขียนก่อนและหลังการเรียนการสอน รวมถึงการ
มอบหมายให้เขียนเรียงความ การสัมภาษณ์ ค าอธิบายประกอบการอ่านอย่างสม่ าเสมอ ข้อมูลของครู
ประกอบด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และแผนงานต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงาน และผลสะท้อน
กลับ มีขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาท่ีเน้นการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การให้มุมมอง และการ
ตีความ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การตีความอดีตได้อย่างมีเหตุผลและถูกต้องมากขึ้น โดยใช้               
กลยุทธ์การสอนท่ีส าคัญ ได้แก่ การให้นักเรียนบันทึกเขียนค าอธิบายเพิ่มเติมหลังจากการอ่าน
หลักฐานช้ันต้นซึ่งการเขียนในลักษณะนี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องการรับรู้และอธิบายมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งการสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใช้หลักฐานและความถูกต้องของการตีความแก่นักเรียน งานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า วิธีการอ่านและเขียน           
ท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์และเรียนรู้ ในการคิดอย่างเป็น
ประวัติศาสตร์ (think historically) ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ขั้นสูง 
(advanced literacy skills)  
 
                           Carvalho and Barca (2012 :  24 - 39 )  ไ ด้ ศึ กษาการ ใ ช้ห ลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยศึกษาความสามารถในการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนไอซ์แลนด์ อิตาลี และโปรตุเกสท่ีเรียนปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา  
ภาคภาคบังคับ จ านวน 54 คน อายุระหว่าง 13 - 16 ปี นักเรียนจะต้องน าเสนอการตีความหลักฐานท่ี
เป็นข้อโต้แย้งระหว่างการยึดครองโรมันกับสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ใช้ตัวชี้วัด 2 ข้อ คือ 
แหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ตีความหลักฐาน และการตัดสินท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนส่วนน้อยใน 3 ประเทศท่ีตัดสินเหตุการณ์อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และให้เหตุผล           
ท่ีขัดแย้งระหว่างสถานท่ีกับการตีความหลักฐาน 



  88 

                           Terence, Wout, and Wilfried (2012: 94-105) ไ ด้ศึกษาผลของการใช้            
แผนท่ีความคิดเพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ สมมติฐานการวิจัย คือ การเช่ือมโยงความคิดรวบยอด
หลาย ๆ ความคิดน าไปสู่ความคิดหลักได้  และปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์สามารถกระท าผ่านการใช้แผนท่ีความคิดได้ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา               
เป็นนักเรียนจ านวน 207 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม โดย 4 กลุ่มแรกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยละประมาณ 25 
คน ภาระงานคือการท าแผนท่ีความคิด อีก 4 กลุ่มหลังให้ท าภาระงานอื่น ๆ ตามปกติ โดยมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้ท าแผนท่ีความคิดได้ออกแบบ
แผนท่ีความคิดด้วยการเสนอความคิดเชิงนามธรรมโดยวิธีการใช้ความคิดหลักเช่ือมโยงกับความคิด
ย่อย การวิเคราะห์ผลแสดงให้เห็นว่าการใช้แผนท่ีความคิดมีความสัมพันธ์ในทิศทางท่ีดีกับความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ 
 

   5.2 งำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
                  5.2.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ     
                           ศุภณัฐ พานา (2560: ง) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์             
ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มร่วมกับแนวคิด Magic If เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ท่ีพัฒนาตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มร่วมกับแนวคิด Magic 
If เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 31 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบด้วย แบบทดสอบทักษะคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มร่วมกับแนวคิด Magic If ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการเรียนการ
สอน แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ (2) ขั้นการ
จินตนาการเกี่ยวกับอดีต (3) ขั้นการจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (4) ขั้นการส ารวจผ่าน
กาลเวลา และ (5) ขั้นการสะท้อนถึงอดีต ตลอดจนการวัดและประเมินผล 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีการเปล่ียนแปลง
ของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไปในทางท่ีดีขึ้น   
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                  5.2.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ       
                           Meier (2009) ไ ด้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  The Use of Primary Source Historical 
Documents, Historical Reasoning Heuristics, and the Subsequent Development of 
Historical Empathy มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของการใช้แหล่งข้อมูล/เอกสารช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกับการแนะน าและกระตุ้นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์
ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท่ีมีต่อการให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบ คือ 1) การ
จัดหาข้อมูล 2) การหาหลักฐานสนับสนุน และ 3) การสร้างค าอธิบายบริบท อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการ เข้ าถึ ง ความรู้ สึ กทางประวั ติศาสตร์ ของนั ก เรี ยนจากโรง เรี ยนมั ธยม ศึกษา                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 26 คน ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
แหล่งข้อมูล/เอกสารช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ และได้รับการแนะน าเกี่ยวกับการให้เหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 จ านวน 23 คน ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบโดยจะได้รับเฉพาะ
แหล่งข้อมูล/เอกสารช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ แต่จะไม่ได้รับการแนะน าเกี่ยวกับการให้เหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 28 คน ถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียน  
การสอนโดยใช้เอกสารและต าราเรียนแบบด้ังเดิมตลอดระยะเวลาการศึกษา ระหว่างการวิจัย               
ทุกกลุ่มจะได้รับการประเมินผล 4 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการให้เหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์และการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ โดยกลุ่มควบคุม            
มีคะแนนเฉล่ียของท้ังสองตัวแปรดังกล่าวต่ าท่ีสุด นอกจากนั้นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ               
ยังมีคะแนนเฉล่ียการให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น
ควบคู่กันตลอดการศึกษา  
 
     Brooks (2011) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Historical Empathy as Perspective 
Recognition and Care in One Secondary Social Studies Classroom เ ป็ น วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดจากการจัดการเรียน            
การสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปข้ันสูงส าหรับนักเรียนเกรด 10 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 1 คน และนักเรียน 4 คน โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ซึ่งใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูล 5 เดือน ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดการเรียนสอน 29 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการ
ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ การรับรู้มุมมองทางประวัติศาสตร์ด้วยการบรรยาย 
การใช้แหล่งข้อมูลช้ันต้นและช้ันรอง และการอภิปรายในช้ันเรียน ส่วนการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนนั้นยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความซับซ้อนของบุคคล         
กับวัตถุประสงค์ของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
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                         Davison (2012: 178-186) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 14-15 ปี จ านวน 47 คน จาก 
Eastside School แบ่งห้องเรียน A/C จ านวน 22 คน ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับจิตพิสัย (affective learning 
tasks) ห้อง C/A  23 คน ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธิพิสัย (cognitive learning tasks) ซึ่งท้ังสองห้อง             
ต่างมีนักเรียนร้อยละ 70 เป็นชาวเอเชียหรือชาวนิวซีแลนด์ยุโรป (New Zealand European) และ              
ร้อยละ 8 เป็นชาวเมารี (Maori) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร การท าแบบ
ส ารวจย้อนกลับของนักเรียน และการสังเกตการณ์ในช้ันเรียน สามารถระบุพฤติกรรมท่ีแสดง                
ให้เห็นถึงองค์ประกอบของการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ คือ การใส่ใจความรู้สึก หลักฐาน 
จินตนาการ มุมมองท่ีหลากหลาย ความรู้เกี่ยวกับบริบท การเปิดใจ การใช้ดุลยพินิจ ซึ่งงานวิจัย             
นี้ระบุว่า การเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์เป็นความสามารถท้ังทางด้านจิตพิสัยและ                
พุทธิพิสัย 
 
                         Endacott and Brooks (2013: 41-55) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสรุปได้ว่า การเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์นักเรียนจะต้องรับรู้ความหลากหลายของมุมมองทางประวัติศาสตร์ ยอมรับและศึกษา
ความแตกต่างของมุมมองท่ีหลากหลายของผู้อื่น การสร้างและอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์                        
จากการจินตนาการและใช้หลักฐานในการอ้างอิงเพื่อท าความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์                
การเช่ือมโยงความรู้สึกท่ีแสดงความใส่ใจต่อความเป็นไปของอดีตจากดุลยพินิจของตน โดยตระหนัก
ถึงความแตกต่างระหว่างความเช่ือในอดีตกับปัจจุบันและความเข้าใจบริบทในปัจจุบัน  
 

   5.3 งำนวิจัยที่เก่ียวกับเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์  
                  5.3.1 งำนวิจัยภำยในประเทศ   
                         อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี (2554: 148) ได้ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ (Backward Design) โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของการใช้
หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติต่อการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 40 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยใช้การ
สอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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ท่ีสุด 2) นักเรียนจ านวนร้อยละ 85  มีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อยละ 75.52 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด คือร้อยละ 70 3) นักเรียนจ านวนร้อยละ 85 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 86.5 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือร้อยละ 80 และ 4)  นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ในระดับมากท่ีสุด 
 
                         สัญญาพร เสิงขุนทด (2557: 94-96) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง                
การเรียนสาระประวัติศาสตร์ เจตคติท่ีมีต่อสาระประวัติศาสตร์ และทักษะทางสังคมของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจากนั้นจับสลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบพุทธะและกลุ่มควบคุมใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 15 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการวิจัยพบว่า                 
1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
พุทธะมีเจตคติต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะมีทักษะทางสังคมสูง
กว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) นักเรียน            
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนสาระประวัติศาสตร์ 
และทักษะทางสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 
5) นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียนสาระ
ประวัติศาสตร์และทักษะทางสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ท่ีระดับ .01 
 
                         นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ (2558: 101-107) ได้ศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการเรื่อง “เสรีไทยแพร่” ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการเรื่อง “เสรีไทย
แพร่” 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้
สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง “เสรีไทยแพร่” และเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 
3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วย
การเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง “เสรีไทยแพร่” และเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 60) และ 4) เปรียบเทียบทัศนคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
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เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง “เสรีไทยแพร่” กลุ่มตัวอย่าง            
ท่ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ
โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01                  
3) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์           
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ทัศนคติต่อการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
                  5.3.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ     
                         David and Cheruiyot (2016: 90-93) ได้ศึกษาเจตคติของผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน Bomet County ประเทศเคนยาท่ีมีต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
การเมืองการปกครอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 18 คน ครูประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองจ านวน 24 คน และ
นักเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 410 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการเก็บรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมข้อมูลจากครูและนักเรียน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนร้อยละ 71 สนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง 
เนื่องจากบทเรียนมีความน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย รวมท้ังครูมีความพร้อมในการสอนและการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้แก่นักเรียนอยู่เสมอ นักเรียนร้อยละ 87 คิดว่าประวัติศาสตร์และการเมือง   
การปกครองวิชาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองและช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมประเทศอื่น ๆ ส่วนผู้บริหารโรงเรียน          
ร้อยละ 88.9 เห็นว่านักเรียนในโรงเรียนของตนเองรู้สึกชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเมือง         
การปกครองซึ่งส่งผลให้เกิดความสนใจในสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียน          
ร้อยละ 66.7 ได้เสนอว่าประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครองควรจะเป็นวิชาเลือกในโรงเรียน
มัธยมศึกษา แม้ว่างานวิจัยดังกล่าวจะสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและครูควรให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกรายวิชา เนื่องจากเจตคติเป็นหัวใจส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้เพราะเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมหรือยับยั้งพฤติกรรมของนักเรียนหรือมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ การเอาใจใส่ การตอบสนอง การให้ความส าคัญ และการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้           
ท้ังนี้การท่ีนักเรียนมีเจตคติเชิงลบต่อบางวิชาจึงถือเป็นปัญหาท่ีส าคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน
ประการหนึ่ง 
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                         Köse (2017: 1291-1311) ได้ศึกษาเจตคติของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีต่อ
บทบาทของครูประวัติศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์               
กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาครูจ านวน 
30 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาควิชาสังคมศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์                   
ของมหาวิทยาลัยในเขตทะเลด าตะวันตก ผลการน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา          
สรุปได้ว่า ครูประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียน          
มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าวิธีการและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
ท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระหว่าง/ตลอด
หลักสูตรการศึกษา เช่น การพานักเรียนไป ทัศนศึกษา การใช้ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์                    
นวนิยาย บทกวีเป็นส่ือในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลิกภาพและทัศนคติของครูประวัติศาสตร์
มีผลโดยตรงต่อความชอบหรือไม่ชอบของผู้เรียน ซึ่งความรู้สึกท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะส่งผลต่อเจตคติและความสนใจเกี่ยวกับ
บทเรียนประวัติศาสตร์ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปอีกด้วย 
   
                         จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน             
การสอนประวัติศาสตร์ การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
สรุปได้ว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นส่ิง
สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ หากครูประวัติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ           
กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของนักเรียน เช่น การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การอภิปรายเกี่ยวกับเอกสารช้ันต้น การสืบสอบ 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การตีความ การสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการน าสารสนเทศ
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์มาใช้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อกระตุ้น             
ความสนใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยค านึงถึงลีลาการเรียนรู้ของนักเรียน บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ ทักษะ กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันจ าเป็นต่อการสร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น การต้ังค าถามส าคัญ การเรียนรู้ 
มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ การอ่านเชิงวิพากษ์ การให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ รวมท้ังการเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้            
จึงได้น ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ซึ่งเป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนให้
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นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์     

 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตาม

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยได้ดังแผนภาพท่ี 4  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แผนภำพที่ 4  กรอบแนวคิดของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ (DACIR) 
 

แบบแผนในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรำยเพ่ือก ำหนดประเด็นศึกษำ (D) 
      นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะน าไปสู่
การก าหนดค าถามส าคัญ การต้ังสมมติฐาน การก าหนดกรอบเน้ือหาเพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก (A) 
      ครูจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 ชิ้น 
เพ่ือให้นักเรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C) 
      ครูจัดเตรียมหลักฐานต้นและหรือชั้นรองทางประวัติศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาด้วยจ านวนที่มากขึ้น ไม่ต่ า
กว่า 3 ชิ้น เพ่ือให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่
ได้จากขั้นที่ 2 
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ (I)   
      นักเรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นที่ 2 
โดยน ามาวิเคราะห์และตีความเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ (R) 
      นักเรียนน าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล          
มีความต่อเน่ืองและอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิด
สนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก 
 
 
 
 
 

กำรเข้ำถึงควำมรู้สึก 
ทำงประวัติศำสตร ์

(Historical Empathy) 
มีองค์ ประกอบ  3 ด้าน 
ดังน้ี 
1. การส ร้ าง ค า อธิบ าย
บริบททางประวัติศาสตร์  
2. การเปิดรับมุมมองที่
หลากหลายของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์  
3. การเชื่อมโยงอดีตกับ
ปัจจุบันด้วยความเข้าใจ 

เจตคติต่อกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร ์

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 ด้าน ดังน้ี 
1. ความรู้ความเข้าใจ 
2. ความรู้สึก 
3. พฤติกรรม 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง

ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การออกแบบการวิจัย 
  3. การก าหนดขอบเขตของการวิจัย 
  4. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  5. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  8. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ต ารา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  
 2. ศึกษามาตรฐาน ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ศึกษาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์จากเอกสารและต าราวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 
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 4. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อน ามาใช้ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แบบวัดการเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ และ 2 ) แบบวัดเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์  
 

กำรออกแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ  
ก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง (The One Group Pretest - Posttest Design)             
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 143-144) ดังตารางท่ี 5    
 

ตำรำงที่ 5  แบบการวิจัย The One Group Pretest - Posttest Design 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

       สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบการวิจัย 
T1     แทน   การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน 

      การสอนแดคีร์ 
     X      แทน   การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

T2     แทน   การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน 
      การสอนแดคีร์ 
 

กำรก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชำกร 

         ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทรา-         
ชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน 325 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่ำง 
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนนวมิน- 
ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

    3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

         3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
3.2.1 การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  
3.2.2 เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาในการ

ทดลองจ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 
 5. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
     เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ตามช่วงวัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 18 ปี ท่ีมีความรู้สึกของตนเองไป
ในทิศทางของการมีวิจารณญาณ มีการคิดอย่างอิสระในปัญหาปัจจุบันเท่ากับปัญหาในอดีต และ
สามารถท่ีจะค้นหาพยานหลักฐาน สร้างข้อโต้แย้งท่ีมีเหตุผลแยกแยะ แปลความหมายเพื่อหาความ
จริงท่ีซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องราวได้ (ฮิล ชาร์ล ปิเตอร์, 2513: 105-107) นอกจากนี้นักเรียนวัยดังกล่าว   
อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแบบแผน
โดยท่ัวไปและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยภาพรวม (Egan, 1997 อ้างถึงใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 
2555: 41) และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ช่วงช้ัน ม. 4 - 6 สาระท่ี 4 ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน ม. 4 - 6 ตามมาตรฐาน ส 4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 และ 2 และ
มาตรฐาน ส 4.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1 2 และ 3  จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้           
ท่ี 2 ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลาย จ านวน 4 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีตอนปลาย จ านวน 4 ช่ัวโมง และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ จ านวน 4 ช่ัวโมง รวมเป็น 12 ช่ัวโมง  
ดังตารางท่ี 6 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6  ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
               พุทธศักราช 2551 กับเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย   
     

มำตรฐำน 

กำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

เน้ือหำตำม 

หลักสูตรแกนกลำง 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ส 4.1  1. ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ  

1. เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล 
2. ตัวอย่างเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ของสังคม
มนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
3. ความส าคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัย
อยุธยาตอนปลาย 
    
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
สมัยธนบุรีตอนปลาย 
 
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  
การเปลี่ยนแปลงการเมือง 
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร ์
    

ส 4.3 1. วิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย 
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งเสริมการสร้างสรรค ์
ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทยที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมา
ของชนชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และ
อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย 
ปัจจัยที่มีต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่าง ๆ สาเหตุและผลของ
การปฏิรูปการปกครอง
บ้านเมือง การเลิกทาส  
เลิกไพร่ การเสด็จประพาส
ยุโรป และหัวเมืองสมัย
รัชกาลที่ 5 แนวคิด
ประชาธิปไตยต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ 6 จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 สมัยรัชกาลที่ 7 
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กำรพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียน

การสอนแดคีร์ (DACIR) ท่ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนด
ประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue of the Study: D) ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน
หลัก (The Analysis of the Essential Primary Evidence: A) ขั้นท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The 
Comparison of Data: C) ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Interaction with 
the Historical Evidence: I) และขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Findings: R) จ านวน 
3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยเรื่อง 1) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2  2) การส้ินอ านาจของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี และ 3) การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ใช้เวลาสอน 12 สัปดาห์                 
สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ประกอบด้วย 3 
หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง การจัดการเรียน
การสอน 4 คาบเรียน ถือว่าครบตามเนื้อหาใน 1 เรื่องจากท้ังหมด 3 เรื่อง และครบตามขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ซึ่งแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. ศึกษากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 
ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบ
ข้อมูล ขั้นท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และขั้นท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  
 3. ศึกษาเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ไทยท่ีจะน ามาใช้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ประกอบด้วย ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา            
ตอนปลาย ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีตอนปลาย และการเปล่ียนแปลงการเมือง            
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์  จากนั้นน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา           
ความเหมาะสม 
 4. ศึกษาความหมาย องค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เพื่อน ามา
สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ แล้วน ามาพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์พบว่ามีความสอดคล้องกัน 
 5. ศึกษาความหมาย ลักษณะส าคัญ องค์ประกอบ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาเจตคติ              
การวัดและประเมินเจตคติ และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม               
เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน 
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 6. น าเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีพิจารณาร่วมกับการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ มาสร้างเป็นแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1 หน่วยการเรียนรู้             
ได้ตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  การจ้าแนกจ้านวนช่ัวโมงกับข้ันตอนการเรียนการสอนแดคีร์  
 

แผนหน่วย 
กำรเรียนรู้ 

ชั่วโมง ขั้นตอนกำรสอนแดคีร์  

1 หน่วย 
การเรียนรู้/ 
4 ช่ัวโมง 

ช่ัวโมงท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา  

ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  

ช่ัวโมงท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
ช่ัวโมงท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 

 
 7. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เนื้อหาสาระ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
 8. น าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวั ติศาสตร์มาปรับปรุงตามข้อเสนอของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
     8.1 ควรปรับปรุงสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมโนทัศน์ส าคัญของเนื้อหา
ท่ีสะท้อนถึงกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญอันจะน าไปสู่การเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
     8.2 ควรปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องและครอบคุลมสาระการเรียนรู้ 
     8.3 ควรปรับปรุงการใช้ข้อค าถามน าเข้าสู่บทเรียนในขั้นการอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็น
ท่ีศึกษาให้เป็นค าถามท่ีเปิดกว้างหรือถามความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ           
ท่ีนักเรียนศึกษา 
     8.4 ควรปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
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     8.5 ควรอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ขั้นตอนให้ถูกต้องและชัดเจน 
     8.6 ควรเพิ่มเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นเปรียบเทียบข้อมูลจาก 2 - 3 ช้ิน 
เป็นไม่ต่ ากว่า 3 ช้ิน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์           
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 
     8.7 ควรปรับปรุงใบความรู้และใบงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ 
 9. น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแล้ว         
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามประเด็นการประเมินดังนี้ 

1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยครบถ้วน เหมาะสม และ                 
มีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

2) การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยกระชับ และครอบคลุม
ข้อสรุปท่ีเป็นหลักการโดยท่ัวไป  

3) จุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระ 
4) กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน

แดคีร์ 
5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง 
6) กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวังให้เกิด

กับนักเรียน 
7) เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับจ านวนเวลาท่ีก าหนด 
8) เนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยถูกต้องตามหลักวิชาการ 
9) หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท่ีน ามาใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียน           

การสอนมีความเหมาะสม 
10) การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และจุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 
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เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณา ดังนี้ 
  +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความเหมาะสม 

0    หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความเหมาะสม 
-1   หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่มีความเหมาะสม 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแผนหน่วย
การจัดการเรียนรู้ ท้ัง 3 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.96  0.93  และ 0.97 ตามล าดับ ถือว่า             
มีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้            

10. น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 คน ได้ตรวจสอบ                    
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น                            
ซึ่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญสามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
                 10.1 ควรเพิ่มกิจกรรมการทบทวนความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีจ าเป็นต่อ                
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามประเด็นท่ีก าหนดในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจภาพรวมของสาระการเรียนรู้โดยสังเขปก่อนการน าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนต่อไป 
                 10.2 ควรปรับค าถามในใบงานให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเขียนค าอธิบายเพิ่มเติม
ในใบงานหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในกรณีท่ีมีค าศัพท์ยากแก่การท าความเข้าใจของนักเรียน 

       10.3 ควรให้นักเรียนท าใบงานและปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์          
นอกเวลาเรียนเพื่อน ามาใช้อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ท้ังนี้ครูจะต้องติดตามและประเมินการท างาน
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวแก่นักเรียนเป็นระยะ  

       10.4 ควรเพิ่มหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีให้มุมมองท่ีแตกต่างกัน  

       10.5 ควรเพิ่มแนวค าถามในระหว่างการอภิปรายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

       10.6 ควรเน้นย้ าให้นักเรียนประเมินคุณค่าหลักฐานก่อนน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในสร้าง
ค าอธิบายทางประวัติศาสตร์หรือน าเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์   

       10.7 การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนต้องมีหลักการ
เลือกใช้ ช่วงเวลาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกัน และหลักฐานสามารถให้ข้อมูล
ท่ีมีผลต่อการสร้างความเข้าใจทางประวัติศาสตร์แก่นักเรียน 
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       10.9 การน าเสนอเนื้อหาในใบความรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรเรียบเรียงตามล าดับ
ของเหตุการณ์ คือ สาเหตุของเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ และผลของเหตุการณ์ 
 11. น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุง เทพมหานคร จ านวน 35 คน               
ท่ีเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ 1 และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิ จัย  พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบั ติกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของ                
แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ในขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 4 ของกระบวนการเรียนการสอน พบว่า 
นักเรียนใช้เวลาค่อนข้างมากในการท าความเข้าใจข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีไม่
คุ้นชินด้วยการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แนะน าให้นักเรียนพยายามตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และท าความเข้าใจค าศัพท์ท่ียากด้วยการให้นักเรียนร่วมกันระบุค าศัพท์ยังไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจไม่ชัดเจน แล้วน ามาอภิปรายถึงความหมายตามความเข้าใจของตน จากนั้นให้นักเรียน
สืบค้นค าอธิบายค าศัพท์ดังกล่าวจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น รวมทั้ง 
พิจารณาข้อความแวดล้อมค าศัพท์ท่ียากต่อการท าความเข้าใจในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันจะ
น าไปสู่การตีความทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ เมื่อนักเรียนต้องน าเสนอ            
ข้อค้นพบจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 3 ถึงขั้นตอนท่ี 5 ด้วยการเขียนเชิง
บรรยาย นักเรียนโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีการอ้างอิงหลักฐานประกอบการน าเสนอข้อมูลในการเขียน
ของตน ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลท่ีตนน ามาใช้ประกอบการน าเสนอและแนะน า 
แนวทางการอ้างอิงหลักฐานประกอบการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงน าข้อค้นพบดังกล่าวมา
ปรับปรุงแผนรายหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   
 12. น าแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วไปใช้เป็น เครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
   

กำรพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แก่ 1) แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์ และ 2) แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยข้ันตอนของการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แบบวัดกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์  
    เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

แบบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในการวัดก่อน
และหลังการทดลองชุดเดียวกัน มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ศึกษาองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ท่ีจะน ามาใช้เป็น
เกณฑ์การวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
                   2.1 การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่                  
5 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
           2.1 . 1  การสร้ า งค าอธิ บายบริบททางประวั ติศาสตร์  คือ อธิ บาย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คนในเหตุการณ์ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
           2.1.2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่  
                   2.1.2.1 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
มาอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  
                   2.1.2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
           2.1.3 การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
                   2.1.3.1 แสดงความรู้ สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันบนพื้นฐานบริบทของข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
                   2.1.3.2 น าความรู้ ท่ีได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา                
มาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน   

3. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบวัดและเกณฑ์วัดการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์ 

4. น าสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา           
ตอนปลาย แนวทางการสร้างแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ มาสร้างแบบวัด                   
ซึ่งแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และส่วนท่ี 2 คือ 
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ค าถามย่อย 7 ข้อค าถาม ครอบคลุมทุกองค์ประกอบท่ีก าหนด โดยข้อสอบแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม         
ข้อละ 3 คะแนน และมีคะแนนเต็มเฉล่ียองค์ประกอบละ 3 คะแนน ดังตารางท่ี 8 ต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 8    ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์กับ 
                 จ านวนข้อค าถามท่ีใช้ในการสร้างแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

 
องค์ประกอบหลัก 

ของกำรเข้ำถึง
ควำมรู้สึกทำง
ประวัติศำสตร์ 

องค์ประกอบย่อย 

ของกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำง
ประวัติศำสตร์ 

ข้อ
ค ำถำม

ที่ 

จ ำนวน
ข้อสอบ 

 

คะแนน
เต็ม 

 

คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย 

1. การสร้าง
ค าอธิบายบริบททาง

ประวัติศาสตร์ 

อธิบายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท า
ของผู้คนในเหตุการณ์ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

1 1 3 3 

2. การเปิดรับ
มุมมองที่

หลากหลายของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

2.1 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คน 
ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มา
อธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

2 1 3 

3 
2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึก
คิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 

3.1 1 3 
3.2 1 3 

3.3 1 3 

3. การเชื่อมโยงอดีต
กับปัจจุบันด้วย

ความเข้าใจ 

3.1 แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 
ที่มีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ที่เหมือนหรือแตกต่างกันในอดีต 
กับปัจจุบันบนพ้ืนฐานบริบทของข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา 

4 1 3 

3 

3.2 น าความรู้ที่ได้จากเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษามาปรบัใช้กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 

5 1 3 

จ ำนวนข้อสอบ 5 7   
รวมคะแนนทั้งหมด 21 3 
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ท้ังนี้ ผู้วิจัยก าหนดระดับการให้คะแนนระดับคุณภาพการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ดังนี้ 

       ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่าง 2.25 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับดี  

       ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่าง 1.50 – 2.24 หมายถึง นักเรียนมีการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง  

       ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่าง 0.75 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 

       ค่าเฉล่ียของคะแนนระหว่าง 0.00 – 0.74 หมายถึง นักเรียนมีการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรุง  

  5. สร้างตารางแสดงเกณฑ์บ่งช้ีการให้คะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์                     
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์มาเป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการสร้างประเด็นการวัดและก าหนดเกณฑ์บ่งช้ีถึงพฤติกรรมของนักเรียน โดยปรับใช้
เกณฑ์การวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ Jensen (2008: 65) และ Meier (2009:  
95-98) ร่วมกับเกณฑ์การวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 87-98) และ 
VanSledright (2014: 92) ให้สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ดังปรากฏในตารางท่ี 9 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 9  เกณฑ์บ่งช้ีการให้คะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
 

 
* ส่วนมาก หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบบ้างเล็กน้อย/ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
** ส่วนน้อย หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบเกินครึ่ง/มีความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 

  

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 1 
การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด อธิบายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการ
กระท าของผู้คนในเหตุการณ์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ข้อค ำถำมที่ 1 จงอภิปรายถึงสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลให้พระยา
ตาก (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ด าเนินการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ ท่ีต้ังตน
เป็นใหญ่ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบ 
การอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- ระบุสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามท่ีปรากฏ 
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและครอบคลุมสาระส าคัญ 
- อธิบายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยไม่น าแนวคิดในปัจจุบันมาเป็นข้อก าหนดในการท าความเข้าใจอดีต 

3 
ดี 

- ระบุสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามท่ีปรากฏ 
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและครอบคลุมสาระส าคัญเป็นส่วนมาก* 
- อธิบายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยน าแนวคิดในปัจจุบันบางส่วนมาเป็นข้อก าหนด 
ในการท าความเข้าใจอดีต 

2 
พอใช้ 

 

- ระบุสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามท่ีปรากฏ 
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและครอบคลุมสาระส าคัญเป็นส่วนน้อย** 
- อธิบายปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยน าแนวคิดในปัจจุบันมาเป็นข้อก าหนดในการท าความเข้าใจอดีต 

1 
ปรับปรุง 

ไม่สามารถระบุสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามท่ี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ 

0 
ไม่ดี 
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ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

 

 
* ส่วนมาก หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบบ้างเล็กน้อย/ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
** ส่วนน้อย หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบเกินครึ่ง/มีความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50   

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 2  
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด 2.1 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ข้อค ำถำมที่ 2 จงอภิปรายถึงความรู้สึกนึกคิดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ท่ีส่งผลใหพ้ระองค์ทรงฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีตอนต้น พร้อมท้ังยกตัวอย่าง
ประกอบการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์
อย่างสมเหตุสมผล 
- น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการตีความ
ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษามาอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นได้ครอบคลุมสาระส าคัญ 

3 
ดี 

- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์
อย่างสมเหตุสมผลเป็นส่วนมาก*    
- น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการตีความ
ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษามาอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นได้ครอบคลุมสาระส าคัญเป็นส่วนมาก* 

2 
พอใช้ 

 

- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ 
- น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการตีความ
ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษามาอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้นได้ครอบคลุมสาระส าคัญเป็นส่วนน้อย** 

1 
ปรับปรุง 

- ไม่สามารถตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้ 

0 
ไม่ดี 
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ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

  

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 2  
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด 2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
ข้อค ำถำมที่ 3.1 ผู้คนท่ีอยู่ในช่วงเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรี        
มีความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้อย่างสมเหตุสมผล 
และครอบคลุมสาระส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์ 

3 
ดี 

- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้สมเหตุสมผล 
แต่ยังไม่ครอบคลุมสาระส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์  

2 
พอใช้ 

- ตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาไม่สมเหตุสมผล และไม่ครอบคลุมสาระส าคัญของบริบท 
ทางประวัติศาสตร์ 

1 
ปรับปรุง 

- ไม่สามารถตีความเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์ 
ทางประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้ 

0 
ไม่ดี 
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ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

 

 

* ส่วนมาก หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบบ้างเล็กน้อย/ไม่ถูกต้องท้ังหมด 
 

  

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 2  
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

คะแนน/ 
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด 2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
ข้อค ำถำมที่ 3.2 นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพสังคม
สมัยธนบุรีอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
- อภิปรายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บน
พื้นฐานของข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้สมเหตุสมผล และครอบคลุม
สาระส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์ 

3 
ดี 

- อภิปรายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บน
พื้นฐานของข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาได้สมเหตุสมผลเป็นส่วนมาก*  
แต่ยังไม่ครอบคลุมสาระส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์ 

2 
พอใช้ 

- อภิปรายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดย
ไม่พิจารณาถึงสาระส าคัญของบริบททางประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏใน
หลักฐานท่ีศึกษา 

1 
ปรับปรุง 

- ไม่สามารถอภิปรายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 

0 
ไม่ดี 



  111 

ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

 

 

 
  

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 2  
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด 2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 
ข้อค ำถำมที่ 3.3 ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่ีอยู่ในช่วงเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพ
สังคมสมัยธนบุรีท่ีมีต่อเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น มีความเหมือนหรือแตกต่างจาก
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร จงอธิบายประกอบ
เหตุผล 
- ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
กับตนเองได้ชัดเจน 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับตนเองได้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์
และประเด็นท่ีศึกษา  

3 
ดี 

- ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
กับตนเองได้ชัดเจน 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับตนเองได้ แต่ไม่สอดคล้องกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์และประเด็นท่ีศึกษา 

2 
พอใช้ 

 

- ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
กับตนเองได้ แต่ไม่ชัดเจน 
- ให้เหตุผลในการแยกแยะความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับตนเองท่ีไม่สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์
และประเด็นท่ีศึกษา 

1 
ปรับปรุง 

- ไม่สามารถระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับตนเองได้ 

0 
ไม่ดี 
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ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

 

 
* เหมาะสม หมายถึง อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันโดยมีมุมมองทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานบริบทของ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา หรืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของตนเองท่ี
คล้ายคลึงกับบุคคลในประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา  

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 9  (ต่อ) 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 3 
การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันบนพื้นฐานบริบท 
ของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
ข้อค ำถำม 4 รัฐบาลไทยสามารถน าแนวคิดท่ีได้รับจากวิธีการฟื้นฟูสภาพสังคม
สมัยธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือบริหาร
บ้านเมืองในยุคปัจจุบันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม* 

3 
ดี 

อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ แต่ไม่ครอบคลุมสาระส าคัญของข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 

2 
พอใช้ 

อธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเหมือนหรือ
แตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันโดยไม่พิจารณาถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ี
ศึกษา 

1 
ปรับปรุง 

ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ 

0 
ไม่ดี 
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* ส่วนน้อย หมายถึง ผิดไปจากแนวค าตอบเกินครึ่ง/มีความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 
** ไม่ เหมาะสม  หมายถึง  อธิบายแนวทางในการน าความรู้ ท่ี ไ ด้รับจากข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษา ใช้ค่านิยม
ในปัจจุบันเป็นหลักในการตัดสินการกระท าของคนในอดีต และหรือเสนอแนวทางในการปรับใช้กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันท่ีไม่สร้างสรรค์ ไม่สามารถปรับใช้ได้จริงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ไม่สัมพันธ์กับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
 

 

เกณฑ์บ่งชี้กำรให้คะแนนองคป์ระกอบที่ 3 
การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ 

คะแนน/
ควำมหมำย 

ตัวชี้วัด 3.2 น าความรู้ท่ีได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้กับ
บริบทเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
ข้อค ำถำมที่ 5 นักเรียนจะมีแนวทางในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช ภายหลังจากเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 มาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างไร 
- อธิบายแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีศึกษาโดยไม่ใช้ค่านิยมในปัจจุบันเป็นหลักในการตัดสินอดีต  
- เสนอแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์มาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างสร้างสรรค์ 
มีความเป็นไปได้ และสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

3 
ดี 

- อธิบายแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้สอดคล้องกับ
ประเด็นท่ีศึกษาโดยไม่ใช้ค่านิยมในปัจจุบันเป็นหลักในการตัดสินอดีต 
- เสนอแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์มาปรับ
ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันท่ีมีความเป็นไปได้ และสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ 

2 
พอใช้ 

อธิบายแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้เป็นส่วนน้อย*  
หรือยังขาดความชัดเจนและ/หรือไม่เหมาะสม** 

1 
ปรับปรุง 

ไม่สามารถอธิบายแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา
มาปรับใช้กับในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคมยุคปัจจุบันได้ 

0 
ไม่ดี 
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6. น าแบบวัดการเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้
ตามประเด็นดังต่อไปนี้   

6.1 ควรปรับค าถามให้ตรงประเด็น ชัดเจน สอดคล้อง และครอบคลุมองค์ประกอบของ
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

6.2 ควรเพิ่มหลักฐานทางประวั ติศาสตร์ ท่ีน ามาใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้มีความ
หลากหลายเกี่ยวกับมุมมองทางประวัติศาสตร์ และครอบคลุมสาระส าคัญท่ีต้องการให้นักเรียนศึกษา
อันจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนสามารถสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ตามประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ได้ 

      6.3 ควรอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เป็นระบบตามรูปแบบท่ีถูกต้อง 
7. น าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ตามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ                   

จ านวน 7 คน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ                
ความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตามกรอบประเด็นการประเมิน 3 ด้าน
ดังนี้ 
  ด้านท่ี 1 ความสอดคล้อง/เหมาะสมของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินท่ี
น ามาใช้ในการวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   1) สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของเหตุการณ์ 
   2) สามารถน ามาใช้วัดตัวชี้วัดของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ได้ 
   3) หลักฐานมีความสอดคล้องกับข้อค าถามในแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์  
  ด้านท่ี 2 ความสอดคล้อง/เหมาะสมของข้อค าถามแต่ละข้อกับตัวช้ีวัดการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  
  ด้านท่ี 3 ความสอดคล้อง/เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนการเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   1) เกณฑ์การให้คะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ชัดเจน และ
ครอบคลุมการประเมินในทุกองค์ประกอบของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
   2) เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
   3) เกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการตรวจให้
คะแนนของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ได้จริง เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ดังนี้  



  115 

+1  หมายถึง ข้อค าถามสอดคล้องกับความสามารถท่ีต้องการวัด 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับความสามารถท่ีต้องการวัด 
-1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับความสามารถท่ีต้องการวัด 

ค่าดัชนีความสอดคล้องท้ังฉบับของแบบวัด ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มีค่าเท่ากับ 0.93 ซึ่งค่าต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

นอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
 7.1 ควรปรับข้อค าถามให้มีความชัดเจน ไม่ก ากวม และมีความสัมพันธ์กับหลักฐาน

ท่ีน ามาใช้ประกอบการสร้างแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  
 7.2 ควรปรับปรุงค าท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบวัดให้มีความชัดเจน

สามารถตรวจให้คะแนนได้จริง และสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงการเข้าถึงความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์  

 7.3 ควรเพิ่มเติมข้อมูลของหลักฐานท่ีน ามาใช้ในการสร้างแบบวัดในบางประเด็น
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

 7.4 ควรตัดค าว่า “อาจจะ” ออกจากประโยคค าถามเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิด
ความสับสนในการตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับการตีความความรู้สึก ความคิด ความ เช่ือของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ และเพิ่มค าว่า “…เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” และ “. ..พร้อมท้ังยกตัวอย่าง
ประกอบการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์” ท้ายประโยคค าถาม เพื่อให้นักเรียนสามารถตอบ
ค าถามได้อย่างชัดเจน เช่น 
                 ค ำถำมเดิม : ผู้คนในเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรี อาจจะมี
ความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไร 

                แก้ไขเป็น : ผู้คนท่ีอยู่ ในช่วงเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรี มี
ความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

                ค ำถำมเดิม : จงอภิปรายถึงความรู้สึกนึกคิดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ท่ีส่งผลใหพ้ระองค์ทรงฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีตอนต้น 

                แก้ไขเป็น : จงอภิปรายถึงความรู้สึกนึกคิดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช             
ท่ีส่งผลให้พระองค์ทรงฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีตอนต้น พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบการอ้างอิง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

  
8. น าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ท่ีผ่านการปรับแก้ตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญและผ่านการอนุญาตอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จ านวน 30 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน          
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเคยเรียนรายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา        
ปีท่ี 4 มาแล้ว เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ โดยใช้
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป พบว่า แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.44 - 0.59 ซึ่งข้อสอบมีระดับค่อนข้างยาก (ดี) ถึง 
ค่อนข้างง่าย (ดี) มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.66 - 0.81 มีระดับท่ีจ าแนกได้ดีมาก  

9. น าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 
มีระดับความเช่ือมั่นสูง  

10. น าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีเป็น           
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

2. แบบวัดเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์  
   ในการวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัด 1 ฉบับ คือ แบบ

วัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนในช่วง
ก่อนและหลังการทดลอง มีข้ันตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

    1. ศึกษาความหมาย ลักษณะส าคัญ องค์ประกอบ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาเจตคติ
การวัดเจตคติ และเจตคติกับการศึกษาประวัติศาสตร์ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของเจตคติตามแนวคิดของนักวิชาการ นักจิตวิทยา และ
นักการศึกษาแล้วน ามาปรับใช้เป็นองค์ประกอบของเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  ซึ่งองค์ประกอบของเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้     

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ ความคิด และความเช่ือของนักเรียน
เกี่ยวกับการเห็นคุณค่า หรือไม่เห็นคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  

1.2 ด้านความรู้สึก หมายถึง อารมณ์ของนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  

1.3 ด้านพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้มในการแสดงออกของนักเรียนท่ีจะปฏิบัติ หรือ
หลีกเล่ียงจะปฏิบัติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
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    2. สร้างแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จ านวน 78 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) และข้อความเชิงนิเสธ (Negative) 
มีรายละเอียดครอบคลุมถึงคุณลักษณะท่ีต้องการวัดท้ัง 3 องค์ประกอบ โดยมีการแบ่งระดับความ
คิดเห็นของข้อความเชิงนิมานและข้อความเชิงนิเสธ ดังต่อไปนี้ 

 
        ระดับควำมคิดเห็น        ข้อควำมเชิงนิมำน         ข้อควำมเชิงนิเสธ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน   1 คะแนน 
เห็นด้วย   4 คะแนน   2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3 คะแนน   3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   2 คะแนน   4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 คะแนน   5 คะแนน  

 
      ผู้วิจัยด าเนินการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท้ังฉบับ แล้วแปลงเป็นระดับเจตคติในเชิง

คุณภาพท่ีมีการแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย           ควำมหมำย 
4.51 – 5.00     นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูงมาก 
3.51 – 4.50     นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูง 
2.51 – 3.50     นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ปานกลาง 
1.51 – 2.50     นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ต่ า 
1.00 – 1.50     นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ต่ ามาก  
 

3. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ท่ีสร้างขึ้น เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบท่ีต้องการวัดกับ
ข้อความท่ีสร้างขึ้น โดยข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ควรปรับส านวนภาษาท่ีใช้ในการสร้างข้อความให้ส่ือความหมายถึงเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจนและครอบคุลม 

 3.2 ควรสร้างข้อความท่ีใช้ในการวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมาย แนวทางการสอน และความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  ตามแนวคิดของ 
Barton and Levstik (2004) นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525) แถมสุข นุ่มนนท์ (2531)  
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สิริวรรณ ศรีพหล (2554) วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543; 2552) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2554; 2558) ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556) และเฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา 
(2559)  

 3.3 ควรตัดข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีสามารถคาดการณ์ผลได้ชัดเจนหรือมีลักษณะ
เป็นกลางท่ีไม่แสดงให้เห็นถึงคุณหรือโทษของเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีต้องการวัด 
เนื่องจากไม่สามารถจ าแนกนักเรียนท่ีมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่างกันได้  

 3.4 ควรพิจารณาปรับหรือตัดข้อความท่ีแสดงรายละเอียดของเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบท่ีมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 

 3.5 ควรปรับและเพิ่มข้อความท่ีแสดงรายละเอียดของเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์เชิงนิเสธให้มีจ านวนมากขึ้น เนื่องจากมีข้อความท่ีแสดงรายละเอียดของเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงนิมานเป็นจ านวนมาก 

 3.6 ควรจัดล าดับข้อความท่ีใช้ในการวัดแต่ละองค์ประกอบของเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ให้เป็นไปตามกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ 

4. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าให้มีข้อความท่ีประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) และข้อความเชิง
นิเสธ (Negative) คงเหลืออยู่จ านวน 61 ข้อ  

5. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ จ านวน 61 ข้อ ท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความ             
ตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องขององค์ประกอบท่ีต้องการวัดกับข้อความ ความครอบคลุมของ
องค์ประกอบท่ีต้องการวัดและความถูกต้องของการใช้ภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความและองค์ประกอบท่ีต้องการวัด (Item Objective Congruence, IOC) โดยเกณฑ์ในการ
คัดเลือกข้อความท่ีมีคุณภาพควรมีดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าข้อความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและนิยามท่ีต้องการวัด ท้ังนี้ข้อความท่ีใช้ในการวัดเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์แต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด            
ทุกข้อ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เช่ียวชาญสามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้  

 5.1 ควรเน้นค าว่า “ไม่” ท่ีปรากฏในข้อความเชิงนิเสธโดยท าเป็นตัวหนาเพื่อให้
นักเรียนสามารถสังเกตรายละเอียดของข้อความได้ชัดเจนมากขึ้น  

 5.2 ควรตัดค าท่ีแสดงถึงความถี่ของพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น “แทบทุกครั้ง” “ทุกครั้ง” 
“เสมอ” “เป็นประจ า” “มักจะ” ออกจากข้อความท่ีแสดงรายละเอียดของเจตคติต่อการศึกษาประวัติ
ศาสตร์ เนื่องจากเป็นค าบ่งช้ีระดับการแสดงพฤติกรรม ซึ่งนักเรียนจะต้องประเมินความคิดเห็นของ
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ตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ ในช่องมาตราส่วนประมาณค่าท่ีก าหนดไว้ในแบบวัดเจตคติ              
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่แล้ว 

 5.3 ข้อความท่ีใช้ควรหลีกเล่ียงค าศัพท์เฉพาะทางซึ่งไม่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  
6. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

7. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการน าไปทดลองใช้มาหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (Discrimination) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมท้ังฉบับท่ีไม่รวมค่าของข้อนั้น (Corrected Item - total Correlation) และ
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ
หาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกข้อความท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ต้ังแต่ 0.2 – 0.8 และค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.8 ขึ้นไป  
จึงจะถือว่าข้อความนั้นมีคุณภาพ และสามารถใช้วัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ ท้ังนี้พบว่า
ข้อความท้ังหมด 61 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.82 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ             
และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.97 โดยมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นรายด้าน ดังนี้ 

 ด้านความรู้ความเข้าใจ 24 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.89 ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 

 ด้านความรู้สึก 21 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.80 ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.94 

 ด้านพฤติกรรม 16 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.39 - 0.80 ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.90 

8. น าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบรูณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง             
ในการวิจัย 
 

กำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนมัธยมศึกษา              
ปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 36 คน           
มีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมกำร 
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    1.1 ผู้วิจัยเตรียมการเรียนการสอน ประกอบด้วย สร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 
    1.2 จัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              
แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 
 2. ข้ันด ำเนินกำรทดลอง 

    2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และ
แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผล              
การทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้หลังเรียน 
         2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ตามแผนหน่วย               
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีได้สร้างไว้ท้ัง 3 หน่วยการเรียนรู้ และเริ่มทดลองในภาคเรียนท่ี 2             
ปีการศึกษา 2560 รวม 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง  
         2.3 ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และ
แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์หลังเรียน (Post-test)  
 3. ข้ันหลังกำรทดลอง 

    ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลการทดสอบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์หรือไม่ จากนั้น
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามล าดับ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีใช้กระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี             
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ดังนี้  
  2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
  2.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
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  2.4 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  3.2 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์                 

3.3 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดแบบวัดเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การแปลผลการวัด              
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (M)               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)                
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บทที่ 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง

ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560              
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 36 คน ท่ีเรียนรายวิชา ส31106 ประวัติศาสตร์หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2  3 และ 4 เรื่อง ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลาย ประเด็นส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีตอนปลาย และการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองสมัย
รัตนโกสินทร์ ตามล าดับ ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ            
จับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดการ
เข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และ 2) แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เครื่องมือท่ีใช้
ในการทดลอง คือ แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน        
แดคีร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน และขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งออกเป็น 
4 ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ท่ีมีต่อเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตอนที่ 1 ผลของกำรใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ที่มีต่อกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำง   
           ประวัติศำสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 
ตำรำงที่ 10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน          
การสอนแดคีร์จ าแนกตามรายองค์ประกอบ 

 

กำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
คะแนน
เต็มเฉลี่ย 

M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 
1. กำรสร้ำงค ำอธิบำยบริบททำงประวัติศำสตร ์ 3 2.67 0.48 ดี (1) 
      อธิบายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิด
อันส่งผลต่อการกระท าของผูค้นในเหตุการณ์ตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์

3 2.67 0.48 ดี - 

2. กำรเปิดรับมุมมองที่หลำกหลำยของเหตุกำรณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ 3 2.40 0.33 ดี (2) 

      2.1 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์มาอธิบายปัจจัย 
เชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบที่เกิดข้ึน 

3 2.42 0.50 ดี 1 

      2.2 ระบุความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน 3 2.39 0.34 ดี 2 

3. กำรเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยควำมเข้ำใจ 3 2.31 0.32 ดี (3) 
      3.1 แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบันบนพ้ืนฐานบริบทของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่
ศึกษา 

 
3 
 

2.47 0.51 ดี 1 

      3.2 น าความรู้ที่ได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่
ศึกษามาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 3 2.14 0.35 

ปาน
กลาง 

2 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3 2.41 0.26 ดี  

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ หลังเรียนมี ค่าเฉล่ียของคะแนนการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (M=2.41, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดับดี ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ล าดับท่ีหนึ่ ง คือ องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างค าอธิบายบริบททางประวั ติศาสตร์  (M=2.67,             
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S.D.= 0.48) รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ (M=2.40, S.D.=0.33) และล าดับสุดท้ายคือ องค์ประกอบท่ี 3 การเช่ือมโยงอดีตกับ
ปัจจุบันด้วยความเข้าใจ (M=2.31, S.D.= 0.32) โดยในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดของ
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ อธิบายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อรู้สึกนึกคิดอันส่งผลต่อการกระท าของผู้คนในเหตุการณ์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์          
อยู่ในระดับดี (M=2.67, S.D.=0.48)  

องค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์             
เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบย่อยพบว่า ท้ัง 2 องค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับดี โดยท่ีองค์ประกอบ
ย่อยด้านน าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวั ติศาสตร์มาอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุ           
และ/หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (M=2.42, S.D.= 0.50) อยู่ในล าดับท่ีหนึ่ง และด้านระบุความแตกต่าง
ของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน (M=2.39, S.D.= 0.34)            
อยู่ในล าดับท่ีสอง   
 องค์ประกอบท่ี 3 การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ  เมื่อพิจารณาในราย
องค์ประกอบย่อย พบว่า ด้านแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์            
ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันบนพื้นฐานบริบทของข้อมูลทางประวัติศาสตร์           
ท่ีศึกษา อยู่ในระดับดี (M=2.47, S.D.=0.51) และด้านน าความรู้ท่ีได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ท่ีศึกษามาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.14, S.D.=0.35) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4  
           ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
ตำรำงที่ 11  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ก่อนเรียนและหลังเรียน จ าแนกตามรายองค์ประกอบ 

  
องค์ประกอบของ

กำรเข้ำถึง
ควำมรู้สึกทำง
ประวัติศำสตร์ 

คะแนนเต็ม
แต่ละ

องค์ประกอบ 

ก่อนเรียน 
(N=36) 

หลังเรียน 
(N=36) 

t 
 
p 

 M S.D. ระดับ M S.D. ระดับ 

1. การสร้าง
ค าอธิบายบริบท

ทางประวัติศาสตร ์

3 0.89 0.40 พอใช้ 2.67 0.48 ดี 15.67* .000 

2. การเปิดรับ
มุมมองที่

หลากหลายของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

3 0.93 0.16 พอใช้ 2.40 0.33 ดี 23.22* .000 

3. การเชื่อมโยง
อดีตกับปัจจุบันด้วย

ความเข้าใจ 

3 0.97 0.16 พอใช้ 2.31 0.32 ดี 21.16* .000 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3 0.94 0.16 พอใช ้ 2.41 0.26 ดี 28.95* .000 

 

* p< .05, df=35  

  
จากตารางท่ี 11 พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์         

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์           
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้าน
ของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์  มีค่าเฉล่ียของคะแนน          
หลังเรียน (M=2.67, S.D.=0.48) สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (M=0.89, S.D.=0.40) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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องค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์                 
มีค่าเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน (M=2.40, S.D.=0.33) สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 
(M=0.93, S.D.=0.16) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

องค์ประกอบท่ี 3 การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียของคะแนน            
หลังเรียน (M=2.31, S.D.=0.32) สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน (M=0.97, S.D.=0.16) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตอนที่ 3 ผลของกำรใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ที่มีต่อเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
            ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 
ตำรำงที่ 12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์จ าแนกตามรายด้าน  

 

เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 
ด้ำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 4.46 0.27 สูง (1) 
1. ฉันคิดว่าหลักสูตรไมค่วรก าหนดให้ประวัติศาสตร์เป็นวิชาบังคับ
ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเน่ืองจากนักเรียนสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง (-) 

 
 

4.17 

 
 

0.74 

 
 

สูง 

 
 

23 
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการ
ส่งเสริมให้ฉันได้ฝึกการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ  4.47 0.56 สูง 14 
3. การพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏ 
ส่งเสริมให้ฉันได้ฝึกสร้างมโนภาพเก่ียวกับความรู้สึกของผูค้นใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันเป็นโอกาสในการท าความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 4.50 0.61 สูง 9 
4. ฉันคิดว่าการพิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร์จากหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายช่วยลดอคติของผู้ที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์ลงได้ 4.50 0.51 สูง 9 
5. การท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ในอดีตท าให้
ฉันเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาได้ลึกซึ้งย่ิงข้ึน 4.44 0.61 สูง 16 
6. การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ฉันเห็นความแตกต่างระหว่าง
บริบทสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 4.61 0.55 สูงมาก 2 
7. การศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้
ฉันมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ที่ศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 4.39 0.65 สูง 19 
8. ฉันคิดว่าความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จัก
ตัวตนของตัวเองมากข้ึน 4.50 0.61 สูง 9 
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ตำรำงที่ 12  (ต่อ) 
 

เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 
9. ฉันคิดว่าความรู้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ส่งผลให้ประชาชน
แต่ละชาติเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 4.28 0.66 สูง 21 
10. การศึกษาประวัติศาสตร์ส่งผลให้ฉันมีทักษะในการ 
คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นระบบมากข้ึน 4.47 0.70 สูง 14 
11. ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์สง่เสริมให้ผู้ศึกษา 
มีความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4.56 0.56 สูงมาก 5 
12. ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน 4.42 0.55 สูง 17 
13. ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ควรเป็นหน้าท่ีหลักของ 
นักประวัติศาสตร์เท่าน้ัน (-) 4.61 0.60 สูงมาก 2 
14. การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ฉันมีความสามารถในการ
สื่อสารมากข้ึน 4.17 0.56 สูง 23 
15. การศึกษาประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้ฉันสามารถเชื่อมโยง
เหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล 4.56 0.56 สูงมาก 5 
16. ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่มีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สงครามและความขัดแย้งของผู้คนในอดีต (-) 4.25 0.73 สูง 22 
17. การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ฉันได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอื่น ๆ  4.31 0.53 สูง 20 
18. การศึกษาประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้ฉันมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.56 0.50 สูงมาก 5 
19. การศึกษาประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้ฉันรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล 4.50 0.51 สูง 9 
20. ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์ท าให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งเสริม 
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อสังคมในปัจจุบัน 4.64 0.49 สูงมาก 1 
21. ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์ไมไ่ด้ช่วยส่งเสริมให้ผูศ้ึกษามคีวามคิด
สร้างสรรค์ (-) 4.42 0.65 สูง 17 
22. ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้อง
กับทักษะที่จ าเป็นของผู้คนในยุคปัจจุบัน (-) 4.58 0.50 สูงมาก 4 
23. ฉันคิดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้หลักฐานเป็นองค์ประกอบหลักใน
การศึกษาประวัติศาสตร์เน่ืองจากมีความยากล าบากในการเข้าถึง
แหล่งหลักฐาน (-) 4.56 0.65 สูงมาก 5 
24. ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไมไ่ด้ช่วยฝึกฝนให้ผูเ้รียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิชาอื่น ๆ ได้ (-) 4.50 0.74 สูง 9 
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ตำรำงที่ 12  (ต่อ) 
 

เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 

ด้ำนควำมรู้สึก 4.37 0.39 สูง (3) 
1. ฉันรู้สึกง่วงในเวลาเรียนประวัติศาสตร์ (-) 4.22 0.76 สูง 18 
2. ฉันรู้สึกว่าผู้ที่สนใจในการศึกษาประวัติศาสตรส์่วนใหญ่ 
มีความคิดล้าหลัง (-) 4.47 0.74 สูง 4 
3. ฉันสนุกที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 4.42 0.60 สูง 8 
4. ฉันต่ืนเต้นเมื่อค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้
สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ก าลัง
ศึกษา 4.33 0.59 สูง 14 
5. การสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
ก าลังศึกษาเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับฉัน 4.36 0.76 สูง 12 
6. เมื่อได้ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ ฉันรู้สึกว่า
ตนเองเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตมากข้ึน 4.58 0.50 สูงมาก 2 
7. การอภิปรายข้อมูลในหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นที่ศึกษาเป็นเรื่องน่าสนใจส าหรับฉัน 4.44 0.65 สูง 5 
8. ฉันไมช่อบกิจกรรมการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยการอภิปราย
ถกเถียงเก่ียวกับข้อมูลที่ขัดแย้งกัน (-) 4.25 0.73 สูง 17 
9. ฉันชอบการศึกษาประวัติศาสตรโ์ดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เน่ืองจากกิจกรรมเหล่าน้ันท้าทายความสามารถ
ของฉัน 4.61 0.60 สูงมาก 1 
10. การท าการบ้านหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติ
ศาสตร์นอกเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ท าให้ฉันเสียเวลาโดยเปล่า 
ประโยชน์ (-) 4.44 0.74 สูง 5 
11. ฉันรู้สึกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย
เพราะต้องจ ายุคสมัยและศักราชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ (-) 4.44 0.65 สูง 5 
12. ฉันรู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์  4.53 0.65 สูงมาก 3 
13. ฉันเป็นกังวลเมื่อต้องเตรียมสอบวิชาประวัติศาสตร์ (-) 4.22 0.80 สูง 18 
14. ฉันรู้สึกว่าผู้สอนไม่ควรมอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนไปสืบค้น
หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก (-)  4.33 0.79 สูง 14 
15. ฉันเสียดายโอกาสในการฝึกทักษะ/ความสามารถที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อมีเหตุจ าเป็นที่ต้องหยุดเรียนในวันที่มี
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4.42 0.65 สูง 8 
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ตำรำงที่ 12  (ต่อ) 
 

เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 
16. ฉันรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากแนวคิดหลัก/
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น าเสนอโดยผู้สอนเป็นสิ่งที่ไมค่วรท า (-) 4.36 0.64 สูง 12 
17. ฉันชอบสนทนากับกลุ่มเพ่ือนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ 4.31 0.62 สูง 16 
18. ฉันชอบสืบค้นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเพ่ือตรวจสอบ ยืนยัน และ/หรือขยาย
รายละเอียดของเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์ 4.39 0.80 สูง 10 
19. ฉันอยากให้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน
โรงเรียนและชุมชน 4.39 0.73 สูง 10 
20. ฉันอยากให้มีการจัดต้ังชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ข้ึนในโรงเรียน 4.14 0.72 สูง 19 
21. ฉันอยากให้มีการเพ่ิมคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4.03 0.85 สูง 20 

ด้ำนพฤติกรรม 4.45 0.39 สูง (2) 
1. ก่อนที่จะสรุปและน าเสนอข้อมูล ฉันจะต้องหาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาอ้างอิง 4.50 0.61 สูง 4 
2. ฉันพยามท าความเข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยการตีความหลักฐานที่ปรากฏ 4.50 0.61 สูง 4 
3. ฉันให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ
เมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร ์ 4.53 0.61 สูงมาก 2 
4. ฉันจะหลีกเลี่ยงการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการตีความ
หลักฐาน (-) 4.22 0.68 สูง 16 
5. ฉันจะตัดสินการกระท าของผู้คนในอดีตด้วยการใช้บรรทัดฐาน
และค่านิยมในปัจจุบัน (-) 4.39 0.60 สูง 14 
6. เมื่อมีข้อสงสัยหรือความสนใจเก่ียวกับประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ฉันจะสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือศึกษา 
ก่อนจะสอบถามผู้สอนหรือเพ่ือน 4.42 0.65 สูง 11 
7. ฉันจะพยายามท าความเข้าใจสาระส าคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ประกอบการสืบค้น 4.47 0.70 สูง 7 
8. ฉันจะพยายามวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
ที่น ามาใช้ประกอบในการศึกษาประวัติศาสตร ์ 4.47 0.61 สูง 7 
9. ฉันจะพยายามต้ังค าถามส าคัญต่อประเด็นทางประวัติศาสตร์
เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อในการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไป 4.50 0.66 สูง 4 
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ตำรำงที่ 12  (ต่อ) 
 

เจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ M S.D. ระดับ 
ล ำดับ

ที่ 
10. ฉันจะไมใ่ห้ความส าคัญเก่ียวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ 
ใด ๆ ท่ีเคยได้ศึกษามาแล้ว (-) 4.47 0.70 สูง 7 
11. ฉันจะกระตือรือร้นในการแสวงหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล  4.53 0.65 สูงมาก 2 
12. ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมพูนความรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อมีโอกาส 4.42 0.69 สูง 11 
13. ฉันจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่อยู่ในบทเรียนมาก่อนการเรียนในชั้นเรียน 4.25 0.60 สูง 15 
14. ฉันจะน าผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากกระบวนการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 4.69 0.53 สูงมาก 1 
15. ฉันจะแบ่งปันข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษาเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ ฯลฯ 4.44 0.61 สูง 10 
16. หากมีเวลาว่าง ฉันจะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติม  
นอกเหนือจากแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ใช้ในชั้นเรียน 4.42 0.65 สูง 11 

ภำพรวม 4.42 0.31 สูง  

 

จากตาราง ท่ี 12 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไ ด้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีค่าเฉล่ียเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง (M=4.42, S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง          
ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ล าดับท่ีหนึ่งคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (M=4.46, S.D.=0.27) 
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม (M=4.45, S.D.=0.39) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความรู้สึก (M=4.37, 
S.D.=0.39) โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด้านความรู้ความเข้าใจ นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ ในระดับสูง         
โดยประเด็นท่ีนักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก 2 ล าดับแรก คือ            
ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์ท าให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อ
สังคมในปัจจุบัน (M=4.64, S.D.=0.49) มีค่าเฉล่ียเป็นล าดับท่ีหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ฉันคิดว่า
การศึกษาประวัติศาสตร์ควรเป็นหน้าท่ีหลักของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น (M=4.61, S.D.=0.60) และ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ฉันเห็นความแตกต่างระหว่างบริบทสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน  

(M=4.61, S.D.=0.55) มีค่าเฉล่ียอยู่ในล าดับท่ีสองเท่ากัน 
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 ด้านความรู้สึก นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูง โดยประเด็นท่ี
นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ฉันชอบ
การศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เนื่องจากกิจกรรมเหล่านั้นท้าทาย
ความสามารถของฉัน (M=4.61, S.D.=0.60) 2) เมื่อได้ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ 
ฉันรู้สึกว่าตนเองเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตมากขึ้น (M=4.58, S.D.=0.50) และ 3) ฉัน
รู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ันเรียนประวัติศาสตร์ (M=4.53, S.D.=0.65) ตามล าดับ 
 ด้านพฤติกรรม นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูง โดยประเด็นท่ี
นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก 2 ล าดับแรก คือ ฉันจะน าผลการ
เรียนรู้ท่ีได้รับจากกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
(M=4.69, S.D.= 0.53) มีค่าเฉล่ียเป็นอันล าดับท่ีหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ฉันจะกระตือรือร้นในการ
แสวงหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล (M=4.53, S.D.= 0.65) และฉัน
ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ (M=4.53, S.D.= 0.61) มีค่าเฉล่ียอยู่ในล าดับท่ีสองเท่ากัน 
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ตอนที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4  
           ท่ีได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตำรำงที่ 13  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนจ าแนกเป็นรายด้าน  

 
องค์ประกอบ 
ของเจตคติ 

ต่อกำรศึกษำ
ประวัติศำสตร์ 

คะแนนเต็ม 
แต่ละ

องค์ประกอบ 

ก่อนเรียน 
(N=36) 

หลังเรียน 
(N=36) 

t p 
M S.D. ระดับ M S.D. ระดับ 

1. ด้านความรู้
ความเข้าใจ 

5 2.90 0.54 
ปาน
กลาง 

4.46 0.27 สูง 21.86** .000 

2. ด้านความรู้สึก 5 2.80 0.64 
ปาน
กลาง 

4.37 0.39 สูง 18.32** .000 

3. ด้านพฤติกรรม 5 2.88 0.62 
ปาน
กลาง 

4.45 0.39 สูง 18.89** .000 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 5 2.86 0.57 
ปำน
กลำง 

4.42 0.31 สูง 21.94** .000 

 

** p< .05, df=35 
 

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ค่าเฉล่ียรวมเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านของเจตคติ         
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียหลังเรียน (M=4.45, S.D.=0.27) สูงกว่าค่าเฉล่ียก่อน
เรียน (M=2.90, S.D.=0.54) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ด้านความรู้สึก มีค่าเฉล่ียหลังเรียน (M=4.37, S.D.=0.39) สูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียน 
(M=2.80, S.D.=0.64) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียหลังเรียน (M=4.37, S.D.=0.39) สูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเรียน 
(M=2.80, S.D.=0.64) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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บทที่ 5  
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง

ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre Experimental 
Designs) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง (The One Group 
Pretest - Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึง
ความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
3) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ และ 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียน
วิชา ส31106 ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  3 และ 4 เรื่อง ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์
สมัยอยุธยาตอนปลาย ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีตอนปลาย และการ
เปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ จ านวน  36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวน           
การเรียนการสอนแดคีร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีผ่านการการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.96  0.93  และ 0.97 ตามล าดับ 2) แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 0.93   มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.59 มีระดับท่ีค่อนข้างยาก (ดี) ถึงค่อนข้าง
ง่าย (ดี) มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.66 - 0.81 มีระดับท่ีจ าแนกได้ดีมาก และมีค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.85 มีระดับความเช่ือมั่นสูง และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 61 
ข้อประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.95 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.82 มีระดับท่ีจ าแนก
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ได้ดีมาก และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.97 มีระดับความเช่ือมั่นสูง  ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทาง

ประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  สามารถสรุป
ผลการวิจัยดังนี้ 
 1. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี 
 2. การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง 
 4. เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  สามารถ
อภิปรายผล โดยจ าแนกตามตัวแปรตามใน 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ด้ำนกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ 
             ผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี             
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 และการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา             
ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2  
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             ท้ังนี้การท่ีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อยู่
ในระดับดี และคะแนนเฉล่ียการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีหลักการส าคัญ คือ 1) การใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาใช้เป็นหลัก             
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางมากขึ้น 2) การให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
การคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ 3) การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเองสามารถเช่ือมโยงข้อความรู้
ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลจนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ เป็นหลักการส าคัญ
ท่ีช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเปรียบเทียบยุคสมัยจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การตีความหลักฐานจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสร้างและ
เช่ือมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้สอดคล้องกับบริบทสังคม ดังท่ีผลการวิจัยของชัยรัตน์ โตศิลา 
(2555) ซึ่งได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า กระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น เรียกว่า 
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ประกอบด้วยข้ันตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็นศึกษา 2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 4) ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 5) ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ เมื่อพิจารณาผลของการทดลองใช้
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน              
กลุ่มทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ี
นักเรียนกลุ่มทดลองมีพัฒนาการในการก าหนดค าถามส าคัญ ต้ังสมมติฐาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตีความหลักฐาน และเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบของเส้นเวลาเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น  
ซึ่งลักษณะของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ 2) 
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  และ 3) การเช่ือมโยงอดีตกับ
ปัจจุบันด้วยความเข้าใจ ด้วยเหตุนี้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์จึงสามารถส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Dulberg (2002: 5) ท่ีกล่าวว่านักประวัติศาสตร์
และนักการศึกษาจ านวนมากเห็นว่าการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์อาจเป็นผลพลอยได้จาก
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การคิดทางประวัติศาสตร์หรือการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญหลัก
ของการคิดทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์จะต้องมีทักษะการให้
เหตุผลทางประวัติศาสตร์ ท้ังนี้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีกิจกรรม            
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
 
             ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรำยเพื่อก ำหนดประเด็นศึกษำ ขั้นนี้จัดเป็นขั้นเตรียมการเบื้องต้นท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างค าอธิบายบริบท
ทางประวัติศาสตร์ และการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยมี
กิจกรรมท่ีนักเรียนได้ร่วมกันศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ท่ีศึกษา                       
จากใบความรู้ หนังสือเรียน เอกสารหรือบทความท่ีครูแนะน า เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยภาพรวม จากนั้นครูยกตัวอย่างกรณีศึกษา           
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายของข้อมูลโดยอิงบริบทจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเดิมของตนท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาด้วยเหตุผล กิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท
ทางประวัติศาสตร์ในเบื้องต้น รวมท้ังได้สะท้อนมุมมองอันหลากหลายท่ีมีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการอภิปรายร่วมกันจนน าไปสู่การก าหนดค าถามส าคัญและต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบเนื้อหาส าคัญท่ีน าไปสู่แนวทางในการศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Foster (2001) ท่ีกล่าวว่า ในการฝึกฝนการเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ ครูควรมุ่งเน้นไปท่ีสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความงุนงงสงสัย
และความขัดแย้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และช่วยให้นักเรียนเห็น            
ความแตกต่างของอดีตท่ีห่างไกลกับอดีตท่ีตนศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ สึกทางประวั ติศาสตร์ของ Davison (2012) ท่ี เสนอกิจกรรม            
เพื่อให้นักเรียนได้กลับสู่อดีตโดยมีจุดเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนถึงความเช่ือและ             
ความรู้เดิมของตนเกี่ยวกับเหตุการณ์และ/หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ อันจะน าไปสู่การเต็มใจท่ีรับฟัง
มุมมองอื่น ๆ 

  
             ท้ังนี้นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ผ่านบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ท่ีเป็นการวางพื้นฐานต่อการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ใน
ขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป ดังนี้ 
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 “...การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ในคาบน้ี  
ท าให้ผมได้ทบทวนความรู้ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่เคยเรียน
มาแล้วตอน ม.ต้น เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยอยุธยา         
แต่การเรียนในครั้งน้ีแตกต่างจากการเรียนในชั้น ม. ต้น คือ เป็นการเรียนที่ให้ผมได้ฝึก
คิด ฝึกพูด และรับฟังว่าเพ่ือน ๆ มีความรู้สึกและคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ครูได้ยกตัวอย่าง ซึ่งผมชอบการเรียนแบบน้ีมากกว่าการเรียนที่จะต้อง
น่ังฟังครูพูดอธิบายเน้ือหาตลอดทั้งคาบ เพราะว่าผมกับเพ่ือน ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ          
ต้ังค าถามจากประเด็นที่ครูน ามาอภิปราย ท าให้ผมมีแนวทางหาความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สนใจจากหนังสือและเอกสารที่ครูแนะน า...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

“...ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในแบบที่น่าสนใจ ...เป็นการเรียนรู้ที่เน้นอภิปรายเก่ียวกับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์จากค าถามต่าง ๆ และฝึกให้ตั้งค าถามท่ีในเรื่องสงสัย เพ่ือให้
มีแนวทางศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่หนูสนใจ...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 
“...บางเรื่องราวที่ครูยกตัวอย่างก็แตกต่างไปจากความเข้าใจที่ผมมีอยู่ ...การเรียน           
ในข้ันตอนน้ีท าให้ผมได้แสดงความคิดเห็นและอธิบายในเรื่องที่ผมมีความเข้าใจ และมี
หลายเรื่องที่ผมยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ชัดเจน เช่น สาเหตุที่แท้จริงที่น าไปสู่การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้แก่อะไรบ้าง คนในสมัยน้ันคิดอย่างไรและมีวิธีการรับมือ
อย่างไรบ้างเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึน ...ได้ ต้ังค าถามและทราบถึง           
แนวทางการหาค าตอบด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 

 
             ขั้นที่ 2 ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก ในขั้นนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
เข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างค าอธิบายบริบททาง
ประวัติศาสตร์ และการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเบื้องต้น              
จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ และตีความหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีส าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาจ านวน 1 ช้ิน เกี่ยวกับท่ีมา ช่วงเวลา 
ประเภท ความน่าเช่ือถือ สาระส าคัญหรือแนวคิดหลักวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน รวมท้ัง
ประเด็นค าถามหรือข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินดังกล่าว โดยครูเป็น            
ผู้จัดเตรียมหลักฐานดังกล่าวให้ กิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนได้สร้างความเข้าใจของตนเองท่ีมีต่อ
บริบททางประวัติศาสตร์ตามประเด็นท่ีศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนมุมมอง
เกี่ยวกับความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของตนท่ีมีต่อเหตุการณ์และบุคคลในอดีต สอดคล้องกับ              
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ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 140) ท่ีได้กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนวิเคราะห์หลักฐาน
หลักของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์         
ท่ีส าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
วิพากษ์เกี่ยวกับสาระส าคัญตามบริบทและความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวมี
ส่วนส าคัญท่ีช่วยพัฒนาทักษะการระบุแหล่งท่ีมาและบริบทต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  และเป็นไปตามท่ี Foster (2001) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน               
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทและ
ล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางส่วนก่อนจะช่วยให้นักเรียนศึกษาหัวข้อท่ีตนสนใจได้ลึกซึ้ง         
มากขึ้น และการกระตุ้นใหน้ักเรียนต้ังค าถามท่ีส าคัญเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเป็นการตรวจสอบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากขึ้น 
  
             นอกจากนี้ วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 14) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทยส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายว่า ครูจะต้องช่วยพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์วิจารณ์ของนักเรียน ด้วยการให้นักเรียนได้อ่านและตีความเอกสารช้ันต้นบ้าง ซึ่งจะท าให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงบรรยากาศของสมัยท่ีศึกษาได้ สอดคล้องกับ Barton (2005: 751-752) ท่ีได้
เสนอแนวทางการสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไว้ว่า การท่ี
ครูใช้แหล่งข้อมูลในช้ันเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในเบ้ืองต้น และจัดเตรียมหลักฐานให้
นักเรียนปฏิบัติการสืบสอบแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในอดีตเป็นช่องทาง
หนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงความคิดและประสบการณ์ของผู้คนในอดีตได้อย่าง
ลึกซึ้ง ท้ังนี้ Foster (1999: 19) ยังเสนอแนะว่า นักเรียนจ าเป็นต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ส าคัญ 
บุคลิกภาพ และวัฒนธรรมของช่วงเวลาท่ีศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐาน
อย่างพินิจพิเคราะห์ เนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาประวั ติศาสตร์ 
นักเรียนจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตีความและประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและล าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์              
ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในอดีตได้มากขึ้น  

 
             อนึ่ง นักเรียนได้สะท้อนการรู้ ผ่านบันทึกการเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม                
การเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ท่ีเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ใน
องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ ดังนี้  
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 “...ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในหลากหลายแง่มุม และตีความจาก
หลักฐานว่าคนในอดีตได้คิดหรือรู้สึกอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในเหตุการณ์น้ัน ท าให้ผมสรุป
ประเด็นส าคัญจากการอ่านได้ดีข้ึน ...ได้ต้ังค าถามที่มีหลักฐานชิ้นดังกล่าวเพ่ือน าเรื่อง             
ที่สงสัยไปหาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้เพ่ิมเติม…” 

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

“การอ่าน วิเคราะห์ ตีความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์เป็นประสบการณ์ใหม่            
ในเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้ดีย่ิงข้ึน ...ท าให้หนูสามารถอธิบายความรู้สึกนึกคิด
และการกระท าของคนในอดีตได้อย่างมีเหตุผล...” 

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 

 
             ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ในขั้นนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ และ 
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันศึกษา
หลักฐานช้ันต้นและหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา
ด้วยจ านวนมากขึ้น ไม่ต่ ากว่า 3 ช้ิน ตามท่ีครูได้จัดเตรียมไว้ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนและเนื้อหาท่ีแตกต่าง
จากหลักฐานในขั้นตอนท่ี 2 แล้วร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับสาระส าคัญเบื้องต้นและเนื้อความของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังกล่าว จากนั้น
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก กิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนสามารถ
อภิปรายสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การกระท าของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผล และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตีความ
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน          
ท่ีศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล รวมท้ังน าความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการตีความข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษามาอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามสาระส าคัญของหลักฐาน จากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีปรากฏ          
ในหลักฐานท่ีศึกษาแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
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ประวัติศาสตร์กับตนเองโดยใช้เหตุผลในการแยกความแยะแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบันตามบริบทและประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
             การวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเป็นไปตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นการเปรียบเทียบข้อมูลจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในประเด็น
สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ทางประวัตินั้น ๆ ได้อย่างกว้ างขวางและลึกซึ้ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Monte-Sano (2011: 212-249) ท่ีสรุปได้ว่า ในการสร้างเข้าใจทางประวัติศาสตร์ให้แก่
นักเรียนจ าเป็นจะต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอภิปราย ต้ังค าถาม วิเคราะห์ และตีความ
เพื่อให้นักเรียนประเมินความคิดและมุมมองของผู้เขียนซึ่งจะท าให้เกิดเข้าใจบริบทและมุมมองของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่างและมีความหลายหลาย ตลอดจนเห็นถึงประเด็นท่ีซับซ้อนของ
เรื่องราวในอดีต อันจะน าไปสู่ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับบริบท มุมมอง ความคิด 
และความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตีความของตนเองท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในอดีต
อย่างชัดเจนและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ดังท่ี Drake and Brown (2003: 467-468) ได้เสนอว่า การให้
นักเรียนได้อภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานท่ีมีข้อมูลหลากหลายท้ังข้อมูลสนับสนุน
และข้อมูลท่ีท าให้เห็นความแตกต่างของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานส าคัญใน
ขั้นตอนแรกท่ีน ามาให้นักเรียนศึกษาจะท าให้นักเรียนเข้าใจถึงแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตตาม
บริบทท่ีพวกเขาได้พิจารณา นอกจากนี้ Barton and Levstik (2004) และ Endacott and Brooks 
(2013) ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่า การจะท าให้นักเรียนสามารถอธิบายสภาพแวดล้อม ความรู้ 
ความคิด และความเช่ือของผู้คนในเหตุการณ์และให้เหตุผลเกี่ยวกับการกระท าของบุคคลในเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นนั้น นักเรียนต้องสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง
โดยการพยายามสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สัมพันธ์กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ Jensen (2008) และ 
Davison (2012) ท่ีเสนอว่า การน าบริบททางประวัติศาสตร์มาใช้อธิบายเหตุการณ์นั้น นักเรียน
จ าเป็นต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบค าอธิบายเพื่อสร้างน้ าหนักหรือความน่าเช่ือถือ
ให้แก่ค าอธิบายของตน  และเป็นไปตามข้อสนับสนุนของ Sexias and Morton (2013)  ท่ีระบุว่า
หลักฐานท่ีนักเรียนน ามาใช้อ้างอิงนั้นอาจระบุข้อมูลหรือสะท้อนให้เห็นความคิด ความรู้ ความเช่ือ 
หรือความรู้สึกนั้นโดยตรง หรือเป็นการตีความหลักฐานของผู้เรียนเกี่ยวกับความคิด ความรู้ ความเช่ือ 
หรือความรู้สึกท่ีเป็นผลมาจากหลักฐานนั้นก็ได้ 

 
             ท้ังนี้นักเรียนได้สะท้อนการรู้ผ่านบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
การสอนในขั้นตอนนี้ท่ีเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบท่ี 1  
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การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลาย
ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ดังนี้  

 
“...ผมใช้ความสามารถที่เคยได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วในข้ันตอนที่  2 มาวิเคราะห์ ตีความ 
และประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีจ านวนชิ้นมากข้ึนในข้ันตอนที่ 3 น้ี ...
กิจกรรมน้ีท าให้ผมได้ตีความและแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อผู้คนเหตุการณ์
จากหลักฐานที่ให้ข้อมูลอย่างหลากหลายได้ดีมากข้ึน ...เห็นบริบทของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์  ...แยกแยะได้ว่าอดีตกับปัจจุบันมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน               
ในประเด็นใดบ้าง...” 

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

 “...การวิเคราะห์และประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญในการอธิบาย
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ และตีความเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ค่านิยม          
ต่าง ๆ ของผู้คนในเหตุการณ์ ในข้ันตอนน้ีหนูได้ฝึกเปรียบเทียบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์หลากหลายชิ้นมากข้ึน ซึ่งก็ท าให้หนูแปลกใจไม่น้อยเมื่อพบว่าหลักฐาน
บางชิ้นเป็นเรื่องเล่าที่ผู้แต่งได้ปฏิเสธเน้ือหาในพงศาวดารและสร้างค าอธิบายในแง่มุม
ใหม่ที่ไม่ปรากฏในหลักฐานชั้นต้นให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์น้ัน ๆ เพราะหลักฐานชิ้นน้ันขาดความน่าเชื่อ...”   

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 

 “…ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หนูได้เปรียบเทียบในข้ันตอนน้ีมีทั้งที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและแตกต่างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นที่ 1 ตามมุมมองของ
ผู้เขียนหลักฐานชิ้นต่าง ๆ ...กิจกรรมในข้ันตอนน้ีท าให้หนูได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหลักฐานแต่ละชิ้น และ
ตีความเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ มุมมองของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่ งท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนอดีตน้ันเป็นผลมาจาก
ความรู้สึกนึกคิดของเขาเหล่าน้ัน และความรู้สึกนึกคิดเขาเหล่าน้ันก่อให้เกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่ตามอย่างไร ซึ่งจะต้องใช้พยายามเป็นอย่างมากในการตีความและ
อธิบายประเด็นดังกล่าวเพ่ือจะใช้ประกอบการน าเสนอข้อค้นพบอย่างเป็นเหตุเป็นผล
บนพ้ืนฐานของหลักฐานที่ศึกษา…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 

 
             ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ ในขั้นนี้มีกิจกรรมการเรียน             
การสอนท่ีส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างค าอธิบาย
บริบททางประวัติศาสตร์ และการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์               
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จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันสืบค้น คัดเลือก รวบรวม และจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและ/หรือช้ันรอง
ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 แล้วน ามาวิเคราะห์
และตีความเกี่ยวกับท่ีมา ช่วงเวลา ประเภท ความน่าเช่ือถือ สาระส าคัญหรือแนวคิดหลักวัตถุประสงค์
ของการสร้างหลักฐาน รวมทั้งประเด็นค าถามหรือข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ช้ินดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากการวิ เคราะห์และตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความเช่ือ ความคิด ความรู้สึก ค่านิยม การตัดสินใจของบุคคลท่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรมในอดีตท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา และสะท้อนถึงความรู้สึก
นึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ แล้วเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของความรู้สึกนึกของบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับความรู้สึ กนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเคราะห์ข้อค้นพบท่ีได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาตามกรอบของสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 1 ให้มีความต่อเนื่อง
ตามล าดับเวลา มีความเป็นเหตุเป็นผล และใช้ภาษาท่ีท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน แล้วน าผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบเป็นผลงานเพื่อใช้ในการน าเสนอข้อค้นพบในรูปแบบแผนผัง
ความคิดหรือรูปแบบท่ีนักเรียนสนใจตามความเหมาะสม ท้ังนี้เป็นไปตามท่ี ปิยนาถ บุนนาค (2553: 
21) ได้กล่าวไว้ว่า การสังเคราะห์ท่ีดีนั้นต้องมาจากการวางโครงเรื่องและต้ังข้อสมมติฐานท่ีชัดเจน 
ความสามารถของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน ความสามารถในการสรุปเรื่อง และการ
อธิบายอย่างเท่ียงธรรม รวมถึงความสามารถเชิงวรรณศิลป์ในการเรียบเรียงน าเสนอเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างสมดุลต่อเนื่องและมีความเป็นเหตุเป็นผล  

 
             กิจกรรมในขั้นตอนท่ี 4 ท าให้นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จาก
กระบวนการสืบสอบของตนเองและกลุ่ม จนน าไปสู่การอภิปรายเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสาระส าคัญ
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ตามประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระหว่าง
ข้อค้นพบท่ีได้ในขั้นตอนนี้กับข้อค้นพบในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 นอกจากนี้ยังเป็นการท าความเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีส่งผลต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยการอธิบายปัจจัยเชิง
สาเหตุและหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามสาระส าคัญของหลักฐานท้ังหมด แล้วสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานโดยหลีกเล่ียง
การน ามาตรฐานของความคิด ความเช่ือ และค่านิยมในปัจจุบันมาตัดสินความเป็นไปของอดีต กอปร
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กับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมุมมอง ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และค่านิยมของตนเอง
กับผู้คนในอดีตเป็นการสนับสนุนการเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจตามบริบทและประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาอันเป็นการขยายมุมมองท่ีหลากหลายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ท่ีศึกษาได้มากขึ้น การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยง
อดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบท่ี 3 ของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์  

 
             กิจกรรมในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับหลักการของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีส่งเสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ หลักการให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงข้อความรู้ได้อย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผลจนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยท่ีหลักการนี้น าไปสู่การ
พัฒนาการคิดเพื่อสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้สอดคล้องกับบริบทสังคมสมัยนั้นอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับเวลา และให้เหตุผลประกอบการสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อมูลท่ีน าเสนอ และการคิดเพื่อ
แปลงข้อมูลท่ีน าเสนอในรูปแบบของเส้นเวลาตามล าดับของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ และหลักการ
ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเด็น ต่าง  ๆ จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
การคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการคิดเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากข้อมูลในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการคิดเพื่อแสดงเหตุผล
ในการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง  ๆ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 
2555: 138) ซึ่งเป็นไปตามท่ี Drake and Brown (2003: 467-468) ได้กล่าวว่า การให้นักเรียนได้
ค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานท่ีผู้สอนได้จัดเตรียมให้
ในขั้นต้นเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึน้  
 

             นอกจากนี้ Davison (2012: 123) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ไว้ว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นแกนส าคัญในการให้นักเรียนได้ส ารวจหลักฐานเพื่อน ามาตรวจสอบแนวคิดท่ีขัดแย้ง 
โดยการให้น้ าหนักกับการประเมินความน่าเช่ือถือและกระตุ้นให้นักเรียนเช่ือมโยงอดีตผ่านหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เป็นแนวทางการสร้างความรู้เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะท่ีกว้างขึ้นท่ีไม่ได้นอกเหนือไปจากความเช่ือและพฤติกรรมโดยปกติของสังคมในช่วงเวลานั้น 
รวมท้ังการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาและตีความอดีตจากมุมมองท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความเช่ือในอดีตกับปัจจุบันโดยสนับสนุนให้นักเรียนตีความ             
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ความเช่ือในอดีต ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการท าความเข้าใจอดีตโดยปราศจากการใช้ความเช่ือในปัจจุบัน
ในการท าความเข้าใจเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์และบุคคลในประวัติศาสตร์ ดังท่ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525: 222) เสนอว่า 
การศึกษาประวัติศาสตร์โดยการจ าลองตนเองไปสู่สถานการณ์ในอดีตนั้นสามารถท าได้โดยอาศัย
ความรู้ท่ีประมวลมาอย่างถูกต้องจากหลักฐาน และจินตนาการท่ีมีความรู้เป็นตัวก ากับอันจะท าให้            
ผู้ศึกษารู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตดีขึ้นและเกิดความเข้าใจยุคสมัยท่ีผ่านไปแล้ว ได้                 
อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องงานวิจัยของ Colby (2007) ท่ีสรุปได้ว่า การเรียนการสอนท่ีฝึกฝนให้นักเรียน
ต้ังค าถาม วิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ อภิปราย และพิจารณาเกี่ยวกับบริบทและมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์บนฐานของการใช้หลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรองท่ีหลากหลายผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมสืบสอบทางประวัติศาสตร์สามารถช่วยส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์          
ให้แก่นักเรียนได้ 
 

             อนึ่ง นักเรียนได้สะท้อนการรู้ ผ่านบันทึกการเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม                 
การเรียนการสอนในขั้นตอนนี้ ท่ีเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ สึกทางประวัติศาสตร์ใน
องค์ประกอบท่ี 1 การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ี
หลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบท่ี 3 การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วย
ความเข้าใจ ดังนี้  

 
“...ในข้ันตอนที่ 4 ผมและเพ่ือน ๆ สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ร่วมกันสืบค้น รวบรวม 
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้ันตอนที่ 1 ...ข้ันตอนน้ีส าคัญมาก เน่ืองจากผมและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ กิจกรรมน้ีนอกจากจะท าให้ผมเข้าใจเน้ือหา
สาระส าคัญเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นข้อเท็จจริงมากข้ึนแล้ว ยังจะช่วยผมมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของเหตุการณ์ในอดีตได้ดีย่ิงข้ึน ...การศึกษาและ
ตีความข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
อย่างหลากหลายท าให้ผมรับรู้มุมมองที่หลากหลายของผู้คนในอดีตและมุมมองตนเองที่
มีต่อเหตุการณ์ที่ศึกษาซึ่งจะมีทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ...ท าให้ไม่ใช้บรรทัด
ฐานของค่านิยมในยุคปัจจุบันไปตัดสินความคิดและการกระท าของคนในอดีต…”   

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

 “…การวางแผนการสืบค้นและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างสนุกสนาน กลุ่มของหนูได้นัดหมายสมาชิก
ทุกคนทุก ๆ ช่วงหลังเลิกเรียนเพ่ือช่วยกันหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าหนดไว้
จากพงศาวดาร บทความ ต ารา นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพ่ือให้ได้
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เรียนรู้เก่ียวกับเหตุการณ์จากมุมมองที่หลากหลายซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้ส่วนใหญ่น้ัน
จะมาจากต าราและนิตยสารที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในบางเว็บไซต์
ยังขาดความน่าเชื่อ เพราะไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของหลักฐานที่ใช้ในการเรียบเรียง 
และพบว่ามีความคิดเห็นของผู้เ ขียนที่ ไม่สอดคล้องกับหลักฐานและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ปรากฏรวมอยู่ในเน้ือความโดยเฉพาะข้อมูลในเว็บบอร์ด ดังน้ัน จึงควร
ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินความน่าเชื่อถือ และระมัดระวังในการน าข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตมาใช้น าเสนอข้อค้นพบ ...ในข้ันตอนน้ีหนูกับเพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันสร้าง
ค าอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ และตีความเกี่ยวกับความคิด 
ความเชื่อ ความรู้สึกของผู้คนในอดีตที่มีต่อบุคคลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ...ชอบเรียน
ประวัติศาสตร์เพราะกิจกรรมน้ีท าให้หนูที่ได้ใช้ความคิดของตนเองในการอภิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตจากหลักฐานที่ได้สืบค้นและรวบรวมมา ...ได้เปรียบเทียบ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตกับตัวเราเอง บางอย่างก็คล้าย หลายอย่างก็ต่างกัน
ออกไป ในบางเรื่องน้ันคนในอดีตเขาก็คิดไม่เหมือนกับเราในปัจจุ บัน ...ยุคสมัย
เปลี่ยนไป ความคิดความเชื่อบางอย่างก็เปลี่ยนไป เราจึงไม่ควรด่วนตัดสินการกระท า
ของเขาโดยยึดถือความคิดในยุคสมัยของเราเป็นหลัก...การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือนในระหว่างการท ากิจกรรมท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา และ
มุมมองในใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท างานร่วมกัน รวมทั้งเข้าใจความคิดและ
พฤติกรรมที่เพ่ือนแสดงออกมากย่ิงข้ึนอีกด้วย…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 
 “…ผู้คนในอดีตมีความความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อาจจะแตกต่าง
จากเราในยุคปัจจุบัน ...การสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและมีความน่าเชื่อ แล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ ท าให้ผมเห็นความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก าลังศึกษา ...ในข้ันตอนที่ 4 ของหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่องประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีตอนปลาย ผมและสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือและถกเถียงกันในประเด็นน้ีอยู่เป็นเวลานานเพราะ
การตีความข้อมูลของเรามีความต่างแตกกันออกไป แต่น่ันไม่ใช่เรื่องที่จะท าให้เราต้อง
ผิดใจหรือบาดหมางกันแต่อย่างใด เพราะการถกเถียงในลักษณะน้ีจะท าให้ได้เห็น
มุมมองของผู้เขียนหลักฐานและทัศนคติของเพ่ือนที่มีต่อผู้เขียนหลักฐาน ตลอดจน
บุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในประเด็นที่ก าลังศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรับรู้
ความรู้สึกนึกคิดของผมเองที่มีต่อประเด็นดังกล่าวและเป็นโอกาสที่จะได้แสดงเหตุผล
ของตนเองบนพ้ืนฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สืบค้นมา …”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 
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             ขั้นที่ 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ ในขั้นนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์  
การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และการเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน
ด้วยความเข้าใจ จากการท่ีนักเรียนได้น าเสนอเรื่องราวจากประเด็นทางประวัติศาสตร์ ท่ีศึกษาผ่าน
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท้ัง 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 
2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล และ 4) ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อตอบสมมติฐานตามประเด็นค าถามอย่างมีเหตุผล ความต่อเนื่องและอ้างอิง
ข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ี
ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อค้นพบท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอในประเด็น
เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาบริบทและมุมมองท่ี
หลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความรู้ สึกของผู้คนในเหตุการณ์และความรู้สึกของ
นักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์อันจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน แล้วร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรม              
การเรียนการสอนตามกระบวนการสอนแดคีร์ และแนวทางการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน      

 
             กิจกรรมในขั้นตอนท่ี 5 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ  
ดังจะเห็นได้จากการท่ีนักเรียนสามารถสังเคราะห์และน าเสนอข้อค้นพบโดยการน าความรู้สึกนึกคิด
ของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการตีความข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษามา
อธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามสาระส าคัญของหลักฐาน จากนั้นอภิปราย
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลท่ี
ปรากฏในหลักฐานท่ีศึกษาแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์กับตนเองโดยใช้เหตุผลในการแยกความแยะแตกต่างของความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบันตามบริบทและประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาโดยไม่ใช้
ค่านิยมในปัจจุบันมากตัดสินบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับ วงเดือน นาราสัจจ์ 
(2548: 11) ท่ีได้เสนอว่า การน าหลักฐานมาใช้ในการน าเสนอข้อเท็จจริงเชิงสาเหตุและผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ผู้ศึกษาต้องเรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องท่ีก าหนดไว้ด้วยส านวนของตนเอง
อย่างเป็นกลาง มีความระมัดระวังในการตรวจสอบและตีความข้อเท็จจริง รวมท้ังมีวิจารณญาณและ
เหตุผลในการเลือกใช้ข้อมูล โดยเฉพาะในบางเหตุการณ์ท่ีมีข้อมูลหลากหลายและ/หรือบางส่วนเป็น
ข้อมูลท่ีขัดแย้งกันหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเหตุการณ์มีมุมมองต่างกัน โดยสะท้อนความคิดท่ีแตกต่างกัน
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ของผู้ท่ีอยู่ร่วมหรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น ท่ีส าคัญจะต้องไม่น าความคิดของสมัยปัจจุบันไปตัดสิน
ความคิดของคนในอดีตซึ่งแตกต่างกันท้ังด้านโลกทัศน์และสภาพแวดล้อมทางสังคม  

 
             เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบแล้วจะท าให้นักเรียน
สามารถอธิบายความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ท้ังประเด็นท่ีเหมือน 
หรือแตกต่างกับปัจจุบันโดยมีมุมมองทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์        
ท่ีศึกษา และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ของตนเองท่ีคล้ายคลึงกับบุคคลใน
ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล น าไปสู่การ
อธิบายแนวทางในการน าความรู้ท่ีได้รับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาปรับใช้กับเหตุการณ์  
ในปัจจุบันได้สอดคล้องกับประเด็นท่ีศึกษาและสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ค่านิยมในปัจจุบันเป็นหลักในการตัดสินการกระท าของคนในอดีต เป็นไป
ตามท่ี Endacott and Brooks (2013) ได้กล่าวว่า การพิจารณาเช่ือมโยงประสบการณ์ชีวิตของตน       
ท่ีมีต่อการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสถานการณ์ การกระท า และประสบการณ์ของบุคคล
ในประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดราวกับว่าก าลังเผชิญหน้ากัน จะน าไปสู่ความเข้าใจท่ีมากขึ้นกว่าการรับรู้
มุมมองของผู้อื่นเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวคิด ความเช่ือ และการ
ตัดสินใจในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนอย่างลึกซึ้งท าให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ดังท่ี Brooks (2011) ท่ีได้กล่าวว่า การเข้าถึงความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์ คือ มุมมองท่ีเอาใจใส่และเห็นคุณค่าของอดีต (Perspective Recognition and 
Care) เป็นส่ิงท่ีต้องใช้ร่วมกันในการอธิบายความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจและการกระท าของ
บุคคลในประวัติศาสตร์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น  
             อนึ่ง Barton and Levstik (2004) ได้น าเสนอว่า ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลท่ีเป็นอัตวิสัยของการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นเจตคติและ/หรือความรู้สึกท่ีบุคคลท่ีมีต่อสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ด้วยเหตุนี้ความเอาใจใส่แก่บุคคลหรือสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์  (Care to) จึงเป็นการน า            
ความเข้าใจท่ีมีต่อสถานการณ์หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าความรู้ท่ีได้จาก 
ศึกษาเหตุการณ์นั้น ๆ มาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน สัมพันธ์กับแนวคิดของ เฮอเดอร์           นัก
ประวัติศาสตร์กลุ่ม Historicism ท่ีได้แสดงทัศนะว่า หลักส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ การ
เข้าถึงจิตใจ (empathy) ซึ่งหมายความว่า ผู้เขียนประวัติศาสตร์จะต้องสร้างความรู้สึกของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับยุคสมัยท่ีตนเขียนไว้ให้ได้ โดยท่ีต้องสร้างบุคลิก สถานท่ีและบรรยากาศ
ของเหตุการณ์ท่ีต้องการศึกษาร่วมด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2527: 97) สัมพันธ์กับแนวคิดของ 
Dilthey ท่ีอธิบายว่า การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของ มนุษย์ 
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ผู้ศึกษาจะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นหากมีความรู้สึกเสมือนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย (สืบแสง พรหม
บุญ, 2527: 80) เป็นไปตามท่ี Collingwood (1956) ได้อธิบายว่า ประวัติศาสตร์มีวิธีการอันเป็นอัต
โนภาพท่ีถือเป็นวิธีการเฉพาะของวิชานี้ ท้ังนี้ส่ิงท่ีนักประวัติศาสตร์หรือผู้ท่ีสนใจเรื่องเกี่ยวกับอดีตต้อง
ท าคือ การสร้างประสบการณ์แห่งอดีตให้กลับมาเป็นความรู้สึกนึกคิดของปัจจุบัน ต้องดึงภาพอดีตมา
จากความบันดาลใจ ความเข้าอกเข้าใจ ท้ังนี้เพื่อสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ หรือน าตนเองเข้าไปสู่ยุคสมัยท่ี
ตนศึกษาให้จงได้โดยเข้าไปให้ถึงความคิดของคนในยุคนั้น ซึ่งประวัติศาสตร์ก็คือการจ าลองความคิด
ของคนในอดีตขึ้นใหม่ โดยท่ี วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 25) ได้ให้ข้อสรุปว่า การใช้วิธีการดังกล่าวใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ จะท าให้เข้าถึงอดีตจากแง่มุมประวัติศาสตร์ คือ การเข้าใจความคิดหรือ
ปัจจัยท่ีอยู่เบ้ืองหลังความคิดของตัวละครในประวัติศาสตร์ 

 
             ท้ังนี้ นักเรียนได้สะท้อนการรู้ผ่านบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนในขั้นตอนนี้ท่ีเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในองค์ประกอบท่ี 1 
การสร้างค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบท่ี 2 การเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบท่ี 3 การเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ ดังนี้  

 
 “...หนูและเพ่ือนในกลุ่มได้น าข้อค้นพบตามที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมมาต้ังแต่ข้ันตอนที่              
1 - 4 ในรูปแบบแผนผังความคิดโดยน าเสนอข้อมูลซึ่งมีที่มาอย่างหลากหลายเป็นข้อ
ค้นพบที่ไม่ได้สนับสนุนแนวคิดหลักทั้งหมด หลังจากได้น าเสนอข้อมูลทุกคนในกลุ่มของ
เราก็ได้ช่วยกันตอบข้อสงสัยที่เพ่ือนกลุ่มอื่น ๆ ถามในประเด็นเกี่ยวกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์ สาเหตุและผลกระทบของประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ ได้น าเสนอ 
รวมถึงการท าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและไม่ตัดสินการกระท าของคนในอดีตด้วย
การใช้ค่านิยมในปัจจุบัน ...หนูให้ความสนใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ทุกข้ันตอนเพราะเป็น
การเรียนที่ไม่น่าเบื่อ และสนุกสนานมาก ๆ เวลาที่ได้อภิปรายกับเพ่ือน ๆ เกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษา ...เป็นครั้งแรกที่หนูได้เรียนประวัติศาสตร์ในแบบที่ได้ฝึกตีความ
ความรู้สึก ความคิด ค่าความเชื่อของผู้คนในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์” 
  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
  

 “…สนุกการเรียนในข้ันตอนน้ีมากที่สุด เพราะได้น าเสนอข้อมูลที่ผมกับเพ่ือนในกลุ่ม
ช่วยกันค้นคว้าและรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังบทความ บันทึกความทรงจ า และค า
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ...ผมได้เห็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลายหลายจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์แต่ละชิ้น ...การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแล้วน าข้อค้นพบที่ได้มา
น าเสนอในครั้งน้ีท าให้ผมมีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์และการน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ในหลาย ๆ 
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เรื่อง เช่น การวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร การรับฟัง
เหตุผลของบุคคลที่คิดต่างจากเราและไม่ใช้ความคิดและค่านิยมส่วนตัวไปตัดสินบุคคล
ที่แตกต่างจากเราในเรื่องต่าง ๆ ...กิจกรรมในข้ันตอนน้ีท าให้ผมมั่นใจมากข้ึนว่าตัวเรา
เองก็สามารถตีความและพยายามท าความเข้าใจความคิด ความเชื่อ ของคนในอดีตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากฝึกฝนการวิเคราะห์ ตีความ ประเมิน สังเคราะห์ และ
เชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 

“...การเรียนในข้ันตอนน้ีท าให้หนูได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์จากหลากหลาย
มุมมองตามการตีความข้อมูลในหลักฐานชิ้นต่าง ๆ ที่เพ่ือนแต่ละกลุ่มได้สืบค้นมา ...การ
ฝึกตีความเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกของผู้คนในอดีตจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท าให้หนูมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากข้ึน ...ท าให้เข้าใจที่มาของ
ค าอธิบายเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์เขียนได้มากข้ึน เน่ืองจาก     นัก
ประวัติศาสตร์เองก็ต้องอาศัยการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพ่ือศึกษาความคิด 
ความเชื่อของคนในอดีต ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เพราะบางครั้งหลักฐานที่เรามีอยู่ก็ไม่ได้
เปิดเผยให้เราทราบเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตเอาไว้โดยตรง เมื่อเป็นเช่นน้ี  
เราจึงจะต้องพยายามค้นหาหลักฐานให้มากข้ึนและฝึกฝนการตีความความรู้สึกนึกคิด
ของคนในอดีตที่อาจจะแฝงอยู่ในเอกสาร หลักฐานชิ้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
เราต้องการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจบริบทและมุมมองทางทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง
ความคิดและเหตุผลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ของคนในอดีตได้ดีย่ิงข้ึน และที่ส าคัญใน
การศึกษาประวัติศาสตร์น้ันเราไม่ควรใช้ความคิดในปัจจุบันไปตัดสินบุคคลและ
เหตุการณ์ในอดีต เพราะอดีตมีความแตกต่างจากปัจจุบัน...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 
 

2. ด้ำนเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์  
             ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4             
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 3 และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 4 ท้ังนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มี
หลักการ 5 ประการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) การสืบสอบ
แสวงหาค าตอบตามสมมติฐาน 2) การกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยการวิพากษ์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3) การปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4) การขยายมุมมอง
และแนวคิดทางประวัติศาสตร์ และ 5) การลงมือปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
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จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละขั้นตอน (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 112-117, 142-144) โดยท่ีนักเรียนบางส่วนได้
เสนอแนวทางในการน าทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม          
ดังจะเห็นได้จากการท่ีนักเรียนได้เขียนแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้             
ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว 
 
             การท่ีกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถส่งเสริมเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้นั้น เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์     
ท่ีเหมาะสม ดังท่ีพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556: 330-340) ได้เสนอไว้ว่า ครูไม่ควรเน้นท่ีจะให้ความส าคัญ
กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่เห็นประโยชน์ของวิชา
ประวัติศาสตร์ แต่ควรสอนให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้วิธีเรียน (Teach him to learn how to learn) 
สอนให้รู้ จักวิธีการค้นพบความรู้ (Teach him how to find means to discover  knowledge) 
สอนให้รู้จักสืบสอบด้วยการใช้ค าถาม (Teach him to inquire) และสอนให้นักเรียนคิดอย่างวิพากษ์
วิเคราะห์และช่างตรึกตรอง (Teach him to think critically) โดยเฉพาะการสอนท่ีมุ่งฝึกฝนนักเรียน
ให้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ ตลอดท้ังศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ โดยยึด
หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสังเกต การสงสัย การต้ังค าถาม การแสวงหาค าตอบด้วยการ
อ่านและการตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์และตีความหลักฐาน การสังเคราะห์ แล้วน ามาเสนอ       
ในช้ันเรียน ตลอดจนการรู้จักน าหลักฐานมาใช้ประกอบการให้เหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
เรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าวจะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนมีจิตใจท่ีชอบตรวจสอบ ไต่สวน ค้นหา  
คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ จนกระท่ังมีความช านาญในการไตร่ตรองใช้เหตุผล รวมท้ังการใช้จินตนาการ
วินิจฉัยข้อมูล ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวของนักเรียนมีความสอดคล้องกับเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์  

 
             การท่ีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่ในระดับสูงและ
ค่าเฉล่ียเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05              
อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีมี
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์          
โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านความรู้สึก และ 3) ด้านพฤติกรรม 
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ซึ่งสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละด้านกับกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีปรากฏในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการเรียนการสอนได้ดังต่อไปนี้ 
 
             2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้าน
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาในรายประเด็น พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูงมาก 8 ประเด็น 
ส าหรับการอภิปรายครั้งนี้จะน าเสนอใน 3 ประเด็นท่ีนักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูง
มาก ดังนี้ ล าดับท่ี 1 ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์ท าให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อสังคมในปัจจุบัน ล าดับท่ี 2 นักเรียนมีค่าเฉล่ียเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
สูงมากเท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่ ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ควรเป็นหน้าท่ีหลักของนัก
ประวัติศาสตร์เท่านั้น และการศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ฉันเห็นความแตกต่างระหว่างบริบท
สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ในแต่ละขั้นตอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ใน
ด้านความรู้ความเข้าใจตามกรอบของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อ
ก าหนดประเด็นศึกษา นักเรียนได้ฝึกตัง้ค าถามส าคัญจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการ
อภิปรายและฝึกต้ังสมมติฐานเพื่อตอบค าถามส าคัญท่ีนักเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้นอันเป็นการน าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ได้ใช้ความคิดเพื่อต้ังค าถามและก าหนดสมมติฐานต่อประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ท่ีตนก าลังศึกษา และช่วยเปิดมุมมองต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในเบื้องต้นก่อนท่ี
จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการสืบสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป 

  
             ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลจากหลักฐาน
ช้ันต้นทางประวัติศาสตร์อันเป็นแกนหลักส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นค าถามและสมมติฐานท่ีได้
ต้ังไว้ในขั้นตอนท่ี 1 ท่ีครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ในเบ้ืองต้นเพื่อน ามาร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และตีความ
เกี่ยวกับท่ีมา แรงจูงใจในการสร้าง สาระส าคัญและบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในเนื้อความของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
พยายามให้เหตุผลในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง มุมมองของผู้เขียน 
และบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานส าคัญช้ินดังกล่าวมากท่ีสุด กิจกรรมดังกล่าวช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในหลักฐานและท าให้เกิดความสนใจท่ี
จะศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษามากขึ้น สังเกตได้
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จากการท่ีนักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการตอบค าถาม ต้ังค าถามส าคัญ 
ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน เป็นไปตามหลักการของกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 137-138) ท่ีระบุว่า การจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครู
เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาและอภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการ
เรียนการสอนและส่งเสริมทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อน ามาใช้ใน
การเรียนการสอน 

  
             ในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาหลักฐานช้ันต้นและ/หรือ
ช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาด้วยจ านวนท่ีมากขึ้น ไม่ต่ า
กว่า 3 ช้ิน ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนและเนื้อหาท่ีแตกต่างจากหลักฐานท่ีครูจัดเตรียมมาในขั้นตอนท่ี 2 แล้ว
ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีได้จากการตีความไปสู่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นแกนในขั้นต้น กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดใน
การจัดการกับข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายมากขึ้นซึ่งหลักฐานใน
ขั้นตอนนี้จะมีลักษณะเฉพาะเพื่อกระตุ้นการคิดเชิงเปรียบเทียบแก่นักเรียนด้วยการท่ีครูจัดเตรียม
หลักฐานในประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา แต่หลักฐานแต่ละช้ินท่ีน ามาให้นักเรียนวิเคราะห์นั้นจะ
มีเนื้อความท่ีสนับสนุนและ/หรือขัดแย้งกับหลักฐานหลักในขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมต่อการวิพากษ์
หลักฐานในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนได้ขยายมุมมองในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นเนื่องจาก
นักเรียนจะพบกับข้อเท็จจริงท่ีหลากหลายท้ังท่ีสนับสนุนและขัดแย้งกันเองจนท าให้นักเรียนเกิดความ
สงสัยต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากขึ้นกว่าขั้นตอนท่ี 2 อันน าไปสู่การ
สังเกตและต้ังค าถามเพื่อต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ได้มากท่ีสุด สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการต้ังค าถามของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเมื่อพบกับข้อมูลท่ีแตกต่างกันระหว่างหลักฐาน        
ท่ีกลุ่มตนศึกษากับหลักฐานของเพื่อนในกลุ่มอื่น ๆ  มีการโต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลด้วยการใช้ข้อมูล
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีตนศึกษาท าให้นักเรียนต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา นักเรียนและครูจึงได้ร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษาจาก
แหล่งต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนท่ี 4 ต่อไป  
             นอกจากนี้การท่ีนักเรียนได้พิจารณาถึงบริบทสภาพแวดล้อมในอดีตท่ีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายจึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านความรู้
ความเข้าใจในประเด็น “การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้ฉันเห็นความแตกต่างระหว่างบริบท
สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน” อยู่ในระดับสูงมาก เป็นไปตามหลักการท่ี 3 และ 4 ของ
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา , 2555: 138) ท่ีระบุว่า การใช้หลักฐานทาง
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ประวัติศาสตร์จากหลาย ๆ แหล่งท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษามาใช้เป็นหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีกว้างขวางมากขึ้น และการ
ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทางประวั ติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความหลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
การคิดในระดับต่าง ๆ ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทยของ วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 11-13) ท่ีกล่าวว่า ครูควรกระตุ้นกระบวนการคิด
ของนักเรียนด้วยการส่งเสริมให้รู้จักการวิพากษ์และอภิปรายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนควร
ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความสามารถในการสังเกตความแตกต่างของส่ิงท่ีศึกษาบนพื้นฐานของเวลาและ
สถานท่ี ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นการปลูกฝังส านึกของความเป็นนักประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียนอีก
ทางหนึ่ง  
 
             ในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นักเรียนต้องร่วมกันค้นคว้า
และจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและ/หรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นแกน แล้วน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 จากนั้นต้องร่วมกันออกแบบการ
น าเสนอข้อมูลตามประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีได้ค้นพบในรูปแบบแผนผังความคิดหรือรูปแบบ       
ท่ีตนเองสนใจตามความเหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยตนเองตามกรอบของค าถามและสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 1 เมื่อแต่ละ
กลุ่มได้รวบรวมหลักฐานมาแล้วจะต้องน ามาวิเคราะห์และตีความท่ีมา แรงจูงใจในการสร้าง 
สาระส าคัญและสภาพแวดล้อมตามบริบทท่ีปรากฏในข้อมูลของหลักฐาน จากนั้นเช่ือมโยงข้อค้นพบ
ดังกล่าวกับข้อค้นพบในหลักฐานอื่น ๆ ตามขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ก่อนท่ีจะออกแบบการน าเสนอข้อ
ค้นพบในขั้นตอนท่ี 5 จากกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้น การ
รวบรวมข้อมูล การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน การวิเคราะห์ การตีความ และการ
สังเคราะห์ข้อมูลแล้วร่วมกันออกแบบการน าเสนอตามท่ีแต่ละกลุ่มสนใจ จากการสังเกตพฤติกรรม
และการตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ      
แต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้สืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตาม
ประเด็นท่ีศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการน าเสนอ นักเรียน
ทุกกลุ่มแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในปฏิบัติกิจกรรมอย่างชัดเจน ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว
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สังเกตได้ว่า นักเรียนทุกกลุ่มจะน าข้อมูลท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ วิพากษ์
หลักฐานมาปรึกษากับครูเป็นระยะเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความสมบูรณ์ของ
ข้อค้นพบในประเด็นทางประวัติศาสตร์ตามท่ีกลุ่มตนได้ศึกษา รวมท้ังรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม
ต่อข้อค้นพบของกลุ่มตนเพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการน าเสนอข้อค้นพบในขั้นตอนท่ี 5 เมื่อปฏิบัติ
กรรมเสร็จส้ินแล้วนักเรียนทุกกลุ่มก็ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดในการ
วางแผนและร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา
ด้วยความต้ังใจ  

 
             การปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนได้ฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในการสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ในอดีต จนน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ อันเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจทาง
ประวัติศาสตร์แก่นักเรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนักเรียนจึงมีเจตคติต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจในประเด็น “ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ควรเป็นหน้าท่ี
หลักของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น” อยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตามข้อความสะท้อนเจตคติดังกล่าว
เป็นข้อความเชิงนิเสธ ซึ่งการท่ีนักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นประเด็นนี้อยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในทางตรงกันข้ามกับ
ข้อความดังกล่าว หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งได้ว่า นักเรียนคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ควร
เป็นหน้าท่ีหลักของนักประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ทุกคนสามารถได้รับการฝึกฝนเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้สอดคล้องกับหลักการของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ดังท่ี ชัยรัตน์ โตศิลา 
(2555: 138) ระบุว่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดย
การสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลจนน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ และเป็นไปตามท่ี (Ogle, Klemp, & McBride, 2007: 56)    
ได้อธิบายว่า การท่ีครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยการใช้มูลท่ีช่วยให้นักเรียนเช่ือมโยง
เหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันอย่างเหมาะสมจะท าให้นักเรียนเห็นความเกี่ยวข้องของเนื้อหาท่ีศึกษากับ
ตนเองอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อเรื่องท่ีศึกษา  

 
             ในขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ นักเรียนต้องน าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษาเพื่อตอบ
สมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องและอ้างอิงข้อเท็จจริงจากหลักฐาน โดยต้องน าเสนอท้ังข้อมูล
ท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก แล้วร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลการเรียนรู้       
ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนตามกระบวนการสอนแดคีร์ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าเสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นข้อ
ค้นพบทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ ตีความ วิพากษ์วิจารณ์ด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย
โดยมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของหลักฐานผ่านการใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างบริบทสภาพแวดล้อมใน
อดีตกับปัจจุบันและเช่ือมโยงเหตุการณ์ในอดีตท่ีส่งผลต่อเนื่องมาสู่ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล การเปิด
โอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อค้นพบของแต่ละกลุ่มยังเป็นการช่วยลดอคติของนักเรียนท่ีมีต่อ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตามข้อค้นพบได้ การใช้ค าถามของครูเพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรี ยนใช้ความคิดในการเสนอแนว
ทางการประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาและทักษะท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม สังเกตได้การท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือในการอภิปรายและมีการโต้แย้งข้อค้นพบท่ีกลุ่มอื่นน าเสนอโดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในการอ้างอิงถึงสาเหตุและผลสืบเนื่องในด้านต่าง ๆ จากประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านความรู้ความ
เข้าใจในประเด็น “ฉันคิดว่าประวัติศาสตร์ท าให้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อสังคมในปัจจุบัน” อยู่ในระดับสูงมากเป็นอันดับแรก ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการท่ี 4 
และ 5 ของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 138) ท่ีระบุว่า การใช้ความคิด
ในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความ
หลากหลายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล จนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการ
จัดเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556: 339) ท่ีระบุว่า ครูจะต้องสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ หรือสร้างความคิด แนวคิด กรอบทฤษฎีของตนเองได้ 
ท้ังนี้ไม่จ าเป็นต้องท าการทดสอบอย่างพร่ าเพรื่อ เนื่องจากจะให้นักเรียนเกิ ดความเครียด เสียเวลา 
และครูกับนักเรียนได้อภิปรายร่วมกันน้อยลง  

 
             ท้ังนี้ นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นท่ีสัมพันธ์กับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์            
ในด้านความรู้ความเข้าใจผ่านบันทึกการเรียนรู้ ดังนี้     
 

“...ก่อนหน้าน้ีผมมองว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาหน่ึงที่มีเน้ือหาค่อนข้างยากเกินกว่าท่ีเรา
จะมีความสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ส าหรับการเรียนประวัติศาสตร์ในครั้งน้ีท าให้มี
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โอกาสได้ฝึกต้ังค าถามและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบของ
เหตุการณ์ ...ได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่สนใจ
ด้วยตนเอง …การเรียนประวัติศาสตร์จากการศึกษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
น้ัน ๆ ท าให้ผมมองวิชาประวัติศาสตร์เปลี่ยนไป …ถ้าฝึกการวิเคราะห์หลักฐานและใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ...ประวัติศาสตร์ก็จะไม่ได้ยาก
อย่างที่เราคิด”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

 “การเรียนประวัติศาสตร์ในครั้งน้ีไม่ใช่การเรียนที่มุ่งให้เราจดจ าและสะสมข้อเท็จ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอดีตให้ได้มากที่สุด แล้วน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้เขียนตอบ
ข้อสอบ ...การแสดงความคิดเห็นและอธิบายเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ
ของคนในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตบนพ้ืนฐานของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
หนูและเพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันสืบค้นและรวบรวมมา ท าให้หนูเข้าใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาในแง่มุมที่หลากหลายและในบางประเด็นก็มีความแตกต่างไปจาก
การจากความรู้เดิมที่มีอยู่...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 

“หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตได้เกิดข้ึน
จริง ...เราต้องศึกษาหลักฐานเหล่าน้ันอย่างระมัดระวัง เพราะความคิด ความเชื่อ
บางอย่างของคนในอดีตที่เราสามารถตีความได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจจะมี
ความแตกต่างจากความคิดของคนในปัจจุบัน ...เราต้องพยายามขจัดอคติ ไม่ด่วนตัดสิน
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดโดยไม่ศึกษาหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ...ไม่น าความคิด ความเชื่อ
ของเราไปอธิบายสาเหตุในการกระท าของผู้คนในอดีต เน่ืองจากบริบทสภาพแวดล้อม
ของเหตุการณ์และยุคสมัยมีความแตกต่างกัน ...การสืบค้น การวิเคราะห์ ตีความและ
ประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเรียนประวัติศาสตร์”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 
 

“...จากการที่ครูใช้หลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อการสอนในข้ันตอนน้ีท าให้หนูได้วิเคราะห์
เก่ียวกับข้อมูลที่ปรากฏ เช่น หลักฐานมีสาระส าคัญอย่างไร ผู้ที่สร้างหลักฐานเป็นใคร มี
จุดประสงค์อย่างไรในการสร้างหลักฐาน ท าให้เห็นว่าหลักฐานชิ้นน้ีถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างย่ิง 
เพราะการประเมินหลักฐานจะท าให้เรามีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพ่ือน าไปใช้ในการ
สังเคราะห์และเรียบเรียงเป็นข้อค้นพบในตอนสุดท้ายของการปฏิบัติกิจกรรม…” 

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 4 
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“...หนูคิดว่าหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นรองเสมอมา แต่ตอนน้ี
หนูเริ่มไม่แน่ใจว่าจะเป็นเช่นน้ันเสมอไป เพราะบางครั้งผู้เขียนหลักฐานหรือผู้คนที่อยู่
ร่วมยุคสมัยน้ันอาจจะมีอคติต่อบุคคล เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือมีจุดประสงค์อื่นที่
แฝงอยู่เบื้องหลังการเขียนมากกว่าการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เช่น ต้องการโจมตีหรือใส่ร้าย
ป้ายสีผู้อื่น ดังน้ัน จึงควรต้องมีการตรวจสอบหลักฐานก่อนน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งการเรียนในข้ันตอนน้ี ท าให้หนูวิเคราะห์ ตีความ และประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 5 
 

             2.2 ด้านความรู้สึก ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านความรู้สึก
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์           
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาใน
รายประเด็น พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูงมาก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ฉันชอบ
การศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เนื่องจากกิจกรรมเหล่านั้นท้าทาย
ความสามารถของฉัน 2) เมื่อได้ศึกษาบริบทสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ ฉันรู้สึกว่าตนเองเข้าถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตมากขึ้น และ 3) ฉันรู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในช้ัน
เรียนประวัติศาสตร์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน
แดคีร์ในแต่ละขั้นตอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านความรู้สึก 
กล่าวคือ ในขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา การท่ีครูได้ยกกรณีตัวอย่างทาง
ประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและมีเนื้อความท่ีขัดแย้งกันซึ่งแตกต่างจากรับรู้เดิมของ
นักเรียนเป็นการความขัดแย้งทางปัญญาท่ีท้าทายให้นักเรียนเกิดความสงสัยต่อข้อมูลในประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีตนก าลังเรียนรู้อันเป็นแรงจูงใจท่ีน าไปสู่การ ต้ังค าถามส าคัญและสมมติฐานจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีตนก าลังศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการค้นคว้าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์ผ่านการตอบค าถาม การต้ังค าถาม การให้เหตุผล การอธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับ
ข้อมูลท่ีครูได้น ามาใช้ในเบื้องต้นเพื่อก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งสังเกตได้ว่า 
นักเรียนมีความใส่ใจในการตอบสนองต่อกิจกรรมดังกล่าวอย่างกระตือรือร้น สอดคล้องกับ Bloom 
(1956) ท่ีอธิบายว่าการท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ในส่ิงท่ีตน
ก าลังศึกษาอย่างใส่ใจ โดยเฉพาะการน าเสนอกรณีตัวอย่างท่ีเป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับความรู้ 
ค่านิยม หรือความเช่ือเดิมของนักเรียนหรือการใช้ค าถามท่ีท้าทายความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้นจะเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการรู้ตัวและเต็มใจท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงท่ีตนก าลังศึกษา  
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             นอกจากนี้กิจกรรมในขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 4 เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์และตีความสาระส าคัญจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีมีความหลากหลาย การสืบค้นและประเมินค่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์               
การเปรียบเทียบและเช่ือมโยงข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท่ีสัมพันธ์กับบริบททาง
ประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ การน าเสนอข้อค้นพบตามประเด็นค าถามและสมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้ใน
ขั้นตอนท่ี 1 โดย ไม่ใช้ค่านิยมในปัจจุบันในการตัดสินเรื่องราวในอดีต โดยท่ีครูเป็นผู้สนับสนุนให้
นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเตรียมหลักฐานหลักและ
หลักฐานอื่น ๆ ท่ีมีความหลากหลายเพื่อน าให้นักเรียนร่วมกัน วิเคราะห์ วิพากษ์ตามข้ันตอนท่ี 2  และ 
3 แนะน าหลักฐานและวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ของในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ต้ังค าถาม ยกตัวอย่าง และให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์และประเด็นท่ีศึกษา จากการ
สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวของนักเรียนพบว่า นักเรียนให้ความใส่ใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมใน
ทุกขั้นตอน มีความต่ืนเต้นเมื่อได้ข้อค้นพบใหม่ทางประวัติศาสตร์ ท่ีตนไม่เคยได้รับรู้มาก่อน 
กระตือรือร้นต่อการมีส่วนในการอภิปรายท้ังในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เต็มใจในการท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายทุกครั้ง ยอมรับเมื่อข้อค้นพบใหม่ในกรณีท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตนได้ต้ังไว้ พึงพอใจ
เมื่อเมื่องานท่ีท าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นไปตามท่ี Shaw and Wight (1976) และ จิระวัฒน์ 
วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2547) ได้อธิบายว่า ประสบการณ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อเจตคติ ดังนั้นการสะสม
ประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านกระบวนการปะทะสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ รอบตัวท่ีสนับสนุน
ให้บุคคลเห็นคุณค่าก็จะน าไปสู่การเกิดเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น  
 
             ในขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องน าเสนอเรื่องราวท่ี
ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง และร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์โดยการลงมือปฏิบัติการสืบสอบแสวงหาความรู้ 
เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการจัดเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556: 339) ท่ีกล่าวว่า ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึก
อยากให้ร่วมมือกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจใช้วิธีการร่วมกันอภิปรายถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวน ตรวจสอบ และสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้ 
อันจะน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือ
เป็นการเสริมสร้างจิตใจและทัศนะท่าทีแห่งความร่วมมือ (cooperative spirit and attitude) ให้กับ
นักเรียน ตลอดท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคม  รู้เขารู้เรา 



  160 

(empathy) สอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553) ท่ีระบุว่า การส่งเสริมประสบการณ์ตรงและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้นักเรียนมีการยอมรับเจตคตินั้น 

 

             นอกจากนี้ นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นท่ีสัมพันธ์กับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ในด้านความรู้สึกผ่านบันทึกการเรียนรู้ ดังนี้     

 
“การเรียนประวัติศาสตร์ครั้งน้ีในช่วงแรกผมยังต้ังค าถาม ค้นหา วิเคราะห์ ตีความ 
ประเมินคุณค่า สังเคราะห์ และเชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ไม่ดีนัก แต่พอได้
ฝึกฝนและอภิปรายร่วมกับเพ่ือน ๆ ในแต่ละข้ันตอนของการเรียนท าให้สามารถท าได้ดี
ข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการต้ังค าถามและค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ที่สนใจ …ผมจดเลขเรียกหนังสือหลายเล่มที่ต้องการรวบรวมข้อมูลและ
ใช้ในการอ้างอิง ...ผมดีใจเมื่อพบข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใน
การน ามาศึกษาบริบทของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะท าให้เข้าใจความคิดและ
พฤติกรรมของคนในอดีตได้ดีกว่าการอ่านหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 

“การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอดีตมีความแตกต่างไปจากปัจจุบัน ...
การฝึกตีความสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์มีส่วนส าคัญท าให้หนูรับรู้เกี่ยวกับ
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อต่าง ๆ ของคนอดีตได้มากข้ึน ...การอธิบายความรู้สึกนึก
คิดของคนในอดีตจะต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตแล้ว ยังท าให้เห็นมุมมองและ
ทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อผู้คนและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย …สนุกกับการ
ร่วมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือน ๆ เพราะแต่ละก็คนต่างพยายามท่ีจะให้เหตุผลและอธิบายความคิดเห็นสนับสนุน
หรือโต้แย้งข้อมูลในประเด็นที่ก าลังศึกษาในข้ันตอนการน าเสนอข้อค้นพบ ซึ่งท าให้การ
เรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 
“...เรื่องราวที่เพ่ือน ๆ ได้น ามาอภิปรายในชั้นเรียนมีความน่าใจเพราะมีข้อมูลบางอย่าง
ที่ผมไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ...ชอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนน้ีเพราะท าให้ผมมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ และมีมุมมองเกี่ยวกับอดีตที่
หลากหลายมากข้ึน ...อยากให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์              
ทุกครั้งที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เพราะท าให้ผมได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่มีการน ามาใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากหลาย
แหล่ง”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 
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             2.3 ด้านพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านพฤติกรรม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในราย
ประเด็น พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สูงมาก 3 ล าดับแรกในประเด็นต่อไปนี้  
1) ฉันจะน าผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 2) ฉันให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเมื่อมีการปฏิบัติ
กิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์  และ 3) ฉันจะกระตือรือร้นในการแสวงหาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล การท่ีนักเรียนมีเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ท้ังนี้อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียน
การสอนแดคีร์ในแต่ละขั้นตอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในด้าน
พฤติกรรมตามกรอบของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็น
ศึกษา นักเรียนจะได้ฝึกต้ังค าถามจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการอภิปราย และได้
ฝึกต้ังสมมติฐานเพื่อตอบค าถามส าคัญท่ีนักเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้นอันเป็นการน าไปสู่การก าหนดกรอบ
แนวทางในการศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบต่อไป สอดคล้องกับ McGuire (1968) ท่ีได้กล่าวว่า             
การอภิปรายและเสนอความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่แนวทางท่ีเหมาะสม จะท าให้บุคคลเกิดการ
เปล่ียนแปลงเจตคติได้ 
 
             ในขั้นตอนท่ี 2 ถึง ขั้นตอนท่ี 5 นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมท่ีส าคัญตามล าดับ ได้แก่ 
ร่วมกันศึกษาหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตร์ท่ีครูจัดเตรียมให้จ านวน 1 ช้ิน แล้วร่วมกันอภิปราย 
วิเคราะห์ และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสาระส าคัญเบื้องต้นและเนื้อความขอ ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินดังกล่าว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของหลักฐานท่ีเพิ่มมากขึ้นใน ขั้นท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล จากนั้นในขั้นท่ี 4 ขั้น
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นักเรียนจะได้ร่วมกันค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้น
และ/หรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 
แล้วน ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล จากนั้นผู้เรียนจะได้เขียนค าตอบท่ีร่วมอภิปรายลงในใบงาน และออกแบบการ
น าเสนอข้อมูลตามท่ีได้ค้นพบในรูปแบบแผนผังความคิดหรือรูปแบบท่ีนักเรียนสนใจ และในขั้นท่ี 5 
ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ นักเรียนจะได้น าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความ
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ต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน าเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้ง
กับแนวคิดหลัก แล้วร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนตามกระบวนการ
สอนแดคีร์ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องแนวคิด 
Barton (2005: 751-752) ท่ีกล่าวว่า การน าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมของนักเรียนในการสืบสอบหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 141) ท่ีกล่าวถึง คุณค่าของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ว่า วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีนักเรียนจะต้อง
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ภายใต้การแนะน าของครูผู้สอน เป็นการฝึกทักษะการคิด การ
แสวงหาความรู้และวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนในการแสวงหาข้อมูล การ
วางแผนในการรวบรวมข้อมูล วางแผนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล และวางแผนในการ
น าเสนอผลการศึกษา ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยตรง อันจะช่วยพัฒนานักเรียนให้
เป็นผู้มีเหตุผล ตลอดจนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์  สอดคล้องกับ ธีรวุฒิ เอกะกุล 
(2550) ท่ีกล่าวว่า ประสบการณ์เฉพาะด้าน (Specific experiences) กับส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคตินั้น
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีบุคคลเรียนรู้จากเจตคติได้ สอดคล้องกับแนวทางการเปล่ียนแปลงเจตคติตามท่ี 
Triandis (1971) ได้อธิบายไว้ว่า การรับข้อมูลใหม่จากบุคคลหรือส่ือต่าง ๆ การจัดประสบการณ์            
ให้บุคคลมีความต้ังใจและสมาธิในการเลือกรับรู้ข้อมูลท่ีตนสนใจด้วยกระบวนการต่าง ๆ แล้วแสดง
ความเข้าใจ ยอมรับและจดจ าการรับรู้ข้อมูลจะน าไปสู่การมีเจตคติต่อส่ิงนั้น 

  
             นอกจากนี้ หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครู             
ได้มอบหมายให้นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนการสอน และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจะท าให้
นักเรียนได้ฝึกเขียนสะท้อนความคิดท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา ตลอดจนรู้จักการเช่ือมโยงความรู้ ทักษะ กระบวนการ            
ท่ีได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 
(2556: 340) ท่ีกล่าวว่า หลังจากการสอนทุกครั้งครูควรให้นักเรียนเขียนอย่างเป็นอิสระถึงบทเรียน 
การสอน การเรียน และความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้เขียน ได้ทบทวน และได้คิดในส่ิงท่ี
เรียนไปแล้วอยู่ตลอดเวลา (active learning) ถ้าปฏิบัติได้เป็นประจ าจะส่งผลให้นักเรียนต่ืนตัวและ
สนใจเรียนมากขึ้น 
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             อนึ่ง นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นท่ีสัมพันธ์กับเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ใน
ด้านพฤติกรรมผ่านบันทึกการเรียนรู้ ดังนี้     

 
“...สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ใน
หลาย ๆ เรื่อง เช่น การวิเคราะห์ เปรียบเทียบเทียบ และประเมินความน่าเชื่ อของ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพราะหากเราปลงใจเชื่อ ปฏิบัติตาม หรือส่งต่อข้อมูลเหล่าน้ัน
ในทันทีโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเราได้ ...
การยอมรับฟังเหตุผลและมุมมองของเพ่ือนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากเรา ...การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น และช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ท าให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นสังคมได้มีอย่างมีความสุข...”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 1 
 
“สิ่งที่ได้รับจากการเรียนประวัติศาสตร์และจะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ การฝึก
หาความรู้ด้วยตัวเอง การวางแผนการท างานอย่างมีระบบ การรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น การตัดสินใจท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 2 
 

“…สามารถน าความรู้จากการเรียนประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดเห็นและมุมมองของเรา การ
พิจารณาสื่อต่าง ๆ ท่ีได้รับชมรับฟังว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือหรือไม่…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 3 
 
“...หนูหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 จากบันทึกความทรงจ าของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นน้ีในห้องสมุดกับเพ่ือน ๆ สมาชิกในกลุ่ม แล้วน าช่วยมาวิเคราะห์ตีความ...
การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้หนูมีความละเอียดรอบคอบมากข้ึน …การเรียน
ประวัติศาสตร์ช่วยเรารู้จักตรวจสอบว่าถูกต้องและความน่าเชื่อของข้อมูลก่อนที่จะ
น าเสนอ ซึ่งหนูจะน าเรื่องน้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการท างานอื่น ๆ 
ต่อไป…”  

ตัวอย่างนักเรียนคนที่ 4 

 

             กล่าวโดยสรุปกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 3) ขั้น 
เปรียบเทียบข้อมูล 4) ขั้น ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 5) ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
โดยท่ีในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
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ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นวงจรปฏิบัติท่ีเมื่อนักเรียนได้รับการฝึกด้วยขั้นตอนการ
เรียนการสอนหลาย ๆ วงจรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงสามารถส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ มากขึ้น 
โดยเฉพาะเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันท้ังในด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบในแต่ละด้านของเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนสะท้อนออกมาหลังจากได้รับการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียน           
การสอนแดคีร์จึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Köse. (2017: 1291-1311) ท่ีได้
ศึกษาเจตคติของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีต่อบทบาทของครูประวัติศาสตร์ ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ข้อสรุปว่า การท่ีครูประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมโดยการน าหลักฐาน
และแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมา ใช้ในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนในระหว่างหรือตลอดหลักสูตรการศึกษามีผลโดยตรงต่อความชอบหรือไม่ชอบ        
ของนักเรียน ซึ่งความรู้ สึก ท่ีนักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ในโรงเรียน          
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะส่งผลต่อเจตคติและความสนใจเกี่ยวกับบทเรียนประวัติศาสตร์            
ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไปอีกด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปตามล าดับดังนี้ 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 1. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้บริหำร 
             1.1 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ผู้สอนน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปใช้เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยด าเนินการจัดประชุม สัมมนา หรืออบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สังคมศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ หลักการ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการเรียนการ
สอนของกระบวนการเรียนการสอนนี้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
             1.2 ผู้บริหารท่ีมีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการทางประวัติศาสตร์ สามารถ
เข้าถึงความรู้ สึกทางประวั ติศาสตร์และมี เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถใช้
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กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวให้แก่นักเรียน 
และควรสนับสนุนให้ผู้สอนน าหลักการของกระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ัง   
กลุ่มสาระอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะหรือธรรมชาติของรายวิชาท่ีเหมาะสมต่อการการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนนี้ให้เกิด              
กับนักเรียนต่อไป  
             1.3 ผู้บริหารควรสนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมต่อ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ สึกทาง
ประวัติศาสตร์เจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนกับนักเรียนต่อไป 

 
 2. ข้อเสนอแนะส ำหรับศึกษำนิเทศก์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
     2.1 ศึกษานิเทศก์ควรน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปใช้ในการฝึกอบรมครู
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถน ากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่นักเรียนต่อไป   
     2.2 หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาควรมีการน ากระบวนการเรี ยน              
การสอนแดคีร์ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในสาระประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ครูสังคมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอันจะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช ้
          จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน ากระบวนการและขั้นตอนของกระบวนการเรียนสอนแดคีร์ไปใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 
          1.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ไปใช้ 
                1.1.1 ผู้สอนท่ีจะน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปใช้ควรตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองซึ่งเปล่ียนจากการควบคุม ก ากับการเรียนรู้ มาเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
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สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เช่น แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา ช่วยวิเคราะห์ตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีได้จากการสืบค้น                
เพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอนควรศึกษา 
และท าความเขา้ใจบทบาทของตนเองให้ชัดเจนก่อนท่ีจะน ากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้ 
                1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ผู้เรียน
จะต้องเขียนบันทึกการเรียนรู้เมื่อครบวงจรปฏิบัติของการใช้กระบวนการเรียนการสอนท้ัง 5 ขั้นตอน 
ท้ังนี้ผู้สอนควรให้ข้อเสนอแนะและป้อนกลับแก่ผู้เรียน ก่อนการมอบหมายให้นักเรียนเขียนบันทึก 
การเรียนรู้ครั้งต่อไป เพื่อท่ีผู้สอนจะได้ประเมินความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ทราบข้อบกพร่องของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนา
ตนเองได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
                1.1.3 ผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนน ากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ เช่น การอ่านอย่างพินิจเคราะห์ การเขียนอธิบาย การสังเกต                
การต้ังค าถาม การสืบสอบ การวิเคราะห์ การอภิปราย การตีความ การล าดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลา การสังเคราะห์ การน าเสนอผลงาน ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ และน าไปใช้การด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
          1.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ไปใช้ 
                1.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา ผู้สอนควรส ารวจความรู้
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนในเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมการเรียน           
การสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอภิปราย ต้ังค าถาม และก าหนดสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้โดยการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น           
ท่ีแตกต่างจากตนซึ่งเป็นการเปิดมุมมองทางประวัติศาสตร์ท่ีหลากหลายให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
                1.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ผู้สอนต้องวิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหา
สาระท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมท้ังต้องส ารวจและศึกษา
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้ังหลักฐานช้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมประเด็นท่ีผู้เรียนศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้สอนควรให้
ค าแนะน าแนวทางการอ่าน การแปลความ และยกตัวอย่างตัวอย่างแนวทางการตอบค าถาม              
เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนหลงประเด็นจากกรอบเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ในขั้นตอนท่ี 1 รวมท้ังการเขียน
ค าศัพท์เฉพาะหรือค าท่ีสะกดยากบนกระดานให้นักเรียนด้วย เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพ            
ในการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ไม่เท่ากัน 
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                1.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ผู้สอนสามารถจัดเตรียมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จ านวนหลายช้ินจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ตามท่ี
ผู้เรียนศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ให้ผู้เรียนน าไปศึกษาเพื่อวิเคราะห์สาระส าคัญ ฯลฯ นอกเวลาเรียน และ
คอยติดตามกระบวนการท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด แล้วให้เรียนเรียนน าผลงานมาอภิปราย                
ในช่ัวโมงถัดไป นอกจากนี้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ผู้สอนต้องต้ังค าถาม
ยกตัวอย่างประกอบท่ีสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา การระดมความคิดในการวิเคราะห์ ตีความ 
เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 
                1.2.4 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ผู้สอนต้องเสริมแรง
ผู้เรียนให้พยายามสืบค้นข้อมูล ให้ค าแนะน าในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีผู้เรียนสามารถ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความหลากหลาย
และครอบคลุมประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา ในกรณีท่ีผู้เรียนพบอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ผู้สอนอาจจะรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยจัดท าเปน็เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังการรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสาร และต าราทางวิชาการ            
ท่ีเกี่ยวข้องไว้ท่ีมุมการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือห้องศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวก
ต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้ ผู้สอนควรตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจของ ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม             
แต่ละขั้นตอน หากมีความคลาดเคล่ือนในการปฏิบัติกิจกรรมจะท าให้ผู้สอนสามารถเข้าไปช่วยให้
ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนจะน าเสนอองค์ความรู้ 
ท่ีค้นพบในขั้นตอนต่อไป  
                1.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ ผู้สอนควรแนะน าเทคนิคและวิธีการน าเสนอ 
ข้อมูลโดยเฉพาะการใช้ส่ือประกอบเพื่อลดอาการประหม่าและต่ืนเต้นในการน าเสนอผลงาน                  
หน้าช้ันเรียน ท้ังนี้การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินความน่าเช่ือถือหลักฐานทางประวัติศาสตร์              
ของนักเรียนบางกลุ่มอาจคลาดเคล่ือนเนื่องจากมีค าศัพท์ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีนัยแฝงหรือมีข้อมูล            
ไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้สอนต้องตรวจสอบผลงานของผู้เรียนก่อนน าเสนอข้อค้นพบเสมอ 
 

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
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1. ควรมีการน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ไปใช้ในการส่งเสริมความสามารถ ทักษะ  
กระบวนการและคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นอกเหนือจาก
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น การสืบสอบทาง
ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์ การให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์ เช่ือมโยง
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ การลดอคติทางประวัติศาสตร์ การเขียนความเรียงทางประวัติศาสตร์              
การวิ จัยทางประวัติศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ทางประวัติ ศาสตร์ การน าเสนอผลงานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  

2. ควรมีการน ากระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ประวัติศาสตร์ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์กับประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีสามารถตีความได้อย่างหลากหลาย หรือประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ียังหาข้อสรุป
ไม่ได้ ตลอดจนน าไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ การจัดค่ายประวัติศาสตร์ การส ารวจและตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์  

4. ควรมีการน าขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้
บริบทเป็นฐาน การวิจัยทางประวัติศาสตร์ และการสืบสอบทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์   

5. กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนนี้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและทักษะส าคัญท่ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จ าเป็นต้องใช้ เช่น การอ่าน การเขียน การต้ังค าถาม การสังเกต                 
การวิเคราะห์ การตีความ การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยง การสังเคราะห์ และการน าเสนอผลงาน  
  

 

  



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจคุณภำพเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรทดลอง 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 
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แผนหน่วยกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 4  
เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองกำรปกครองสมัยรัตนโกสินทร์  

(กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
รำยวิชำ ประวัติศำสตร์         จ ำนวน 4 ชั่วโมง 
_______________________________________________________________________ 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
สำระที่ 4 ประวัติศำสตร์  
มำตรฐำน ส 4.1  เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ 

สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1   ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึง 

การเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 
 ม.4-6/2   สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

อย่างเป็นระบบ   
มำตรฐำน ส 4.3  เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก

ควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย   
ตัวชี้วัด 
ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

 ม.4-6/2  วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
 ม.4-6/3   วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย 
     ท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
สำระส ำคัญ 
 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยในอดีตเป็นผลมาจากปัจจัยท่ีแตกต่างกัน
ตามบริบทสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด 
ความเช่ือ ความรู้สึก ค่านิยม และการกระท าของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตท่ีส่งผลต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์
นั้น ๆ เป็นแกนในการสืบค้นเพื่อน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมินค่าข้อเท็จจริง และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้ข้อค้นพบสอดคล้องกับมิติของความจริงมากท่ีสุด   
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 ด้ำนควำมรู้ 
      1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบริบทการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีส่งผล
ต่อพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย 
  1.1 นักเรียนอภิปรายสถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยภายหลังการปฏิรูป
การปกครองสู่ความทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้อย่างมีเหตุผล   
  1.2 นักเรียนอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญอันน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475                  
ได้ครอบคลุมสาระส าคัญและมีเหตุผล  

1.3 นักเรียนอภิปรายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475           
โดยอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล  

1.4 นักเรียนระบุผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีมีต่อ
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองไทยโดยอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล  
 ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
      2. นักเรียนวิเคราะห์ความจริงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผ่านการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
  2.1 นักเรียนประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างมีเหตุผล  
  2.2 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 นักเรียนตีความสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้อย่างมีเหตุผล
และครอบคลุมสาระส าคัญ  

2.3 นักเรียนน าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ท่ีได้จากการตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล 
  2.4 นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กับมุมมองทางประวัติศาสตร์ของตนเองได้อย่างมี
เหตุผล 
  2.5 นักเรียนต้ังค าถามท่ีน าไปสู่การต่อยอดความรู้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่อง
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษา 
  2.6 นักเรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ได้น่าสนใจและครอบคลุมสาระส าคัญ 
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 ด้ำนเจตคติ 
      3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ใน
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน   
  3.1 นักเรียนรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันกับตนเองบนพื้นฐานบริบทของข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
  3.2 นักเรียนสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 โดยมีมุมมองบนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีศึกษา 
   3.3 นักเรียนเช่ือมโยงคุณค่าท่ีได้จากการศึกษาเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มาน าปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างสมเหตุสมผล 
  3.4 นักเรียนสะท้อนแนวทางการน าแนวคิดท่ีได้รับจากการศึกษาเหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
     
สำระกำรเรียนรู้ 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 
1.  ด้ำนควำมรู้ 

  1.1 สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยภายหลังการปฏิรูปการปกครองสู่
ความทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 
  1.2 บริบททางประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญอันน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475                   

1.3 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 1.4 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีมีต่อโครงสร้างทาง

การเมืองการปกครอง 
 2.  ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร  
  2.1 การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
  2.2 การตีความสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 การน าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ท่ีได้จากการตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและ/หรือผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 
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  2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กับมุมมองทางประวัติศาสตร์ของตนเอง 
  2.5 การต้ังค าถามท่ีน าไปสู่การต่อยอดความรู้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้สัมพันธ์กับประเด็นท่ีศึกษา 
  2.6 การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 
 3.  ด้ำนเจตคติ 
  3.1 การรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  
  3.2 การสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเองท่ีมีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  
   3.3 การเช่ือมโยงคุณค่าท่ีได้จากการศึกษาเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 มาน าปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
  3.4 การสะท้อนแนวทางการน าแนวคิดท่ีได้รับจากการศึกษาเหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
*หมำยเหตุ   สาระการเรียนรู้โดยละเอียดปรากฏอยู่ในใบความรู้ท่ี 4 และหลักฐานทางประวัติศาสตร์   
ท่ีใช้ในการศึกษา เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  รวมท้ังกระบวนการเรียนรู้              
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  
 

สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 

1.1 ทักษะการอภิปราย 
1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
1.3 ทักษะการน าเสนอ 

 2. ความสามารถในการคิด 
  2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
  2.2 ทักษะการตีความ 
  2.3 ทักษะการสังเคราะห์ 
  2.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  2.5 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  3.1 ทักษะการท างานกลุ่ม  
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  3.2 ทักษะการตัดสินใจ 
  3.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 
ภำระงำน/ช้ินงำน 
 - การน าเสนอองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 
เกณฑ์กำรประเมินภำระงำน/ช้ินงำน 
 

กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475   
 

ประเด็นกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
น้ ำหนัก
คะแนน 

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

1. เน้ือหา
สาระ 

เรียบเรียงเน้ือหา
เก่ียวกับเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 
2475 ได้ถูกต้อง
ครอบคลุม
สาระส าคัญ
ตามล าดับเวลา 

เรียบเรียงเน้ือหา
เก่ียวกับเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 
2475 ได้ถูกต้อง
ตามล าดับเวลา 
แต่ขาดสาระส าคัญ
บางประเด็น 

เรียบเรียงเน้ือหา
เก่ียวกับเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 
2475 ได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

เรียบเรียงเน้ือหา
เก่ียวกับ
เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย 

1 
 

4 
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ประเด็นกำร
ประเมิน 

ค ำอธิบำยระดับคุณภำพ  
น้ ำหนัก
คะแนน 

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

2. รูปแบบ
การน าเสนอ 

มีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ดังน้ี 
1) จัดแบ่งเน้ือหา
ในแต่ละประเด็น
สัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ 
2)  แสดงให้เห็นถึง
มุมมองทาง
ประวัติศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
3)  อ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้
น าเสนอได้อย่าง
ชัดเจน ครบถ้วน 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ประกอบตาม
เกณฑ์ 2 ใน 3 
ประเด็น 
 
 

รูปแบบการ
น าเสนอมี
องค์ประกอบตาม
เกณฑ์ 1 ใน 3 
ประเด็น 
 

- จัดแบ่งเน้ือหา
ในแต่ละประเด็น
ขาด
ความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ 
- ไม่แสดงให้เห็น
ถึงมุมมองที่
หลากหลาย 
ทาง
ประวัติศาสตร์ 
- อ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่
ใช้น าเสนอ  
ไม่ชัดเจนหรือ 
ไม่มีการอ้างอิง  

1 4 

3. การ
ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

สะท้อนถึงแนว
ทางการน าผลการ
สร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ 
เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบท
ในปัจจุบัน 
ได้หลายลักษณะ  

สะท้อนถึงแนว
ทางการน าผลการ
สร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ 
เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบท
ในปัจจุบัน  

สะท้อนถึงแนว
ทางการน าผลการ
สร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ 
เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 ไปประยุกต์
ใช้ได้ขาดความ
ชัดเจน 

สะท้อนถึงแนว
ทางการน าผล
การสร้างองค์
ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ 
เร่ือง การ
เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 ไป
ประยุกต์ใช้  
แต่ไม่สอดคล้อง
กับบริบทใน
ปัจจุบัน 

1 
 

4 

รวม 12 
 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพภำระงำน/ชิ้นงำน 

ระดับคะแนน เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
11-12 ดีมาก 
9-10 ดี 
7-8 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 
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กำรวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
1. ควำมรู้ 
    1.1 สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
ไทยภายหลังการปฏิรูปการปกครองสูค่วาม
ทันสมัยในสมัยรัชกาลที่ 5 
    1.2 บริบททางประวัติศาสตร์ในด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญอันน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
    1.3 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 
    1.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  

 
- การตอบค าถาม 
- การอภิปราย 
- การท าใบงาน 
- การน าเสนอข้อ
ค้นพบทาง
ประวัติศาสตร์ตาม
ประเด็นที่ศึกษา 

 
- ค าถาม 
- ใบงานที่ 4.1 เรื่อง 
การศึกษาเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  
พ.ศ. 2475  
- แบบประเมินการ
น าเสนอข้อค้นพบทาง
ประวัติศาสตร์ตาม
ประเด็นที่ศึกษา 

 
ครูและ
นักเรียน 

2. ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 
    2.1 ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษา
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475  
    2.2 ตีความสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
    2.3 น าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนใน
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ที่ได้จากการตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ปัจจัยเชงิสาเหตุ
และ/หรือผลกระทบที่เกิดข้ึน 
    2.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กับ
มุมมองทางประวัติศาสตร์ของตนเอง 
    2.5 ต้ังค าถามท่ีน าไปสู่การต่อยอดความรู้
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
    2.6 น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

 
- การตอบค าถาม 
- การอภิปราย 
- การต้ังค าถามส าคัญ 
- การท าใบงาน 
- การน าเสนอผลงาน
ด้วยรูปแบบแผนผัง
ความคิดหรือรูปแบบ
อื่นตามความ
เหมาะสม 

 
- ค าถาม 
- ใบงานที่ 4.2 เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  
พ.ศ. 2475 
- ใบงานที่ 4.3 เรื่อง 
หลักฐาน/ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่
เก่ียวข้องฯ 
- ใบงานที่ 4.4 เรื่อง 
การเปรียบเทียบ
หลักฐานฯ 
- การประเมินการ
น าเสนอผลงานด้วย
รูปแบบแผนผัง
ความคิดหรือรูปแบบ
อื่นตามความ
เหมาะสม 

 
ครแูละ
นักเรียน 
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ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
3. ด้ำนเจตคติ 
    3.1 รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตที่
มีต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 
    3.2 สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มี
ต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 
     3.3 เชื่อมโยงคุณค่าที่ ได้จากการศึกษา
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 มาน าปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
     3.4 สะท้อนแนวทางการน าแนวคิดที่ได้รับ
จากการศึกษาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

 
- การตอบค าถาม 
- การอภิปราย 
- การท าใบงาน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสะท้อน
ความรู้สึก 
 
 

 
- ค าถาม 
- ใบงานที่ 4.5 เรื่อง 
การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ฯ 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงานที่ 4.6 เรื่อง
การอภิปรายสรุป
ความรู้ฯ 
  

 
ครูและ
นักเรียน 

4. สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 
   4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
        4.1.1 ทักษะการอภิปราย 
        4.1.2 ทักษะการให้เหตุผล 
        4.1.3 ทักษะการน าเสนอ 
    4.2 ความสามารถในการคิด 
        2.1 ทักษะการวิเคราะห์ 
        2.2 ทักษะการตีความ 
        2.3 ทักษะการสังเคราะห ์
        2.4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
        2.5 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ 
    4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา                
    4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        4.4.1 ทักษะการท างานกลุ่ม 
        4.4.2 ทักษะการตัดสินใจ 
        4.4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
- การตอบค าถาม 
- การปฏิบัติกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 
- ค าถาม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
ครูและ
นักเรียน 
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ขอบเขตกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
    5.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
    5.3 มีวินัย 
    5.4 ใฝ่เรียนรู ้
    5.5 อยู่อย่างพอเพียง 
    5.6 มุ่งมั่นในการท างาน 
    5.7 รักความเป็นไทย 
    5.8 มีจิตสาธารณะ 

 
- การสะท้อน
ความรู้สึก 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 
 

 
- ประเด็นค าถาม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
คร ู

 

เกณฑ์กำรประเมินผล 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การตอบค าถาม 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง   
มีการยกตัวอย่างประกอบ
ชัดเจน 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง 
แต่ยกตัวอย่างประกอบ 
ไม่ชัดเจน 

ตอบค าถามถูกต้อง 
เป็นบางส่วน และไม่มีการ
ยกตัวอย่างประกอบ 

การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 

มีส่วนร่วมในการอภิปราย
สม่ าเสมอ แสดงความ
กระตือรือร้นในการ
อภิปรายในประเด็น 
ต่าง ๆ 

มีส่วนร่วมอภิปราย 
ในประเด็นต่าง ๆ  
เป็นบางครั้ง  

ไม่มีความกระตือรือร้น 
ต่อการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ  

การสร้างค าอธิบายบริบท
ทางประวัติศาสตร ์

- ระบุสภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ตามท่ี
ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
สาระส าคัญ 
- อธิบายปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดอันส่งผลต่อการ
กระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยไม่น าแนวคิด
ในปัจจุบันมาเป็น
ข้อก าหนดในการท าความ
เข้าใจอดีต 

- ระบุสภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ตามท่ี
ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
สาระส าคัญเป็นส่วนมาก 
- อธิบายปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดอันส่งผลต่อการ
กระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยน าแนวคิดใน
ปัจจุบันบางส่วนมาเป็น
ข้อก าหนดในการท าความ
เข้าใจอดีต 

- ระบุสภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ตามท่ี
ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
สาระส าคัญเป็นส่วนน้อย 
- อธิบายปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดอันส่งผลต่อการ
กระท าของผู้คน 
ในอดีตโดยน าแนวคิดใน
ปัจจุบันมาเป็นข้อก าหนด
ในการท าความเข้าใจอดีต 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การเปิดรับมุมมองที่
หลากหลายของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

มีรายละเอียดของประเด็น
การประเมินตามเกณฑ์
ดังน้ี 
1. ตีความเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
ในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
จากข้อมูลที่ปรากฏใน
หลักฐานที่ศึกษาได้
สอดคล้องกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์อย่าง
สมเหตุสมผล 
2. น าความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้จากการ
ตีความข้อมูลที่ปรากฏใน
หลักฐานที่ศึกษามาอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุและหรือ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนได้
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ทั้งหมด 
3. ระบุความแตกต่างของ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน
ในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับตนเองได้
ชัดเจน 
4. ให้เหตุผลในการ
แยกแยะความแตกต่าง
ของความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับตนเอง 
ได้สอดคล้องกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์และ
ประเด็นที่ศึกษา 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมิน  
2-3 ประเด็น  

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ใน
ประเมินเพียง 1 ประเด็น 
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เกณฑ์กำรผ่ำน : ระดับพอใช้ (2) ขึ้นไป 

 

 

 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การเชื่อมโยงอดีตกับ
ปัจจุบันด้วยความเข้าใจ 

มีรายละเอียดของ
ประเด็นการประเมิน 
ตามเกณฑ์ดังน้ี 
1. อธิบายความรู้สึกนึก
คิดของตนเองที่มีต่อ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เหมือน
หรือแตกต่างกันระหว่าง
อดีตกับปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม 
2. อธิบายแนวทางในการ
น าความรู้ที่ได้รับจาก
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ที่ศึกษามาปรับใช้กับ
เหตุการณ์ในปัจจุบันได้
สอดคล้องกับประเด็นที่
ศึกษาโดยไม่ใช้ค่านิยม 
ในปัจจุบันเป็นหลักในการ
ตัดสินการกระท าของคน
ในอดีต  
3. เสนอแนวทางในการ
ปรับใช้กับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันได้อย่าง
สร้างสรรค์  
มีความเป็นไปได้ และ
สัมพันธ์กับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน   

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
รายละเอียดของเกณฑ์ที่
ใช้ในการประเมิน 
2 ประเด็น 

มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
รายละเอียดของเกณฑ์ที่
ใช้ในประเมินเพียง 
1 ประเด็น 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้  

 ขั้นตอนที่ 1 ข้ันอภิปรำยเพื่อก ำหนดประเด็นที่ศึกษำ  (คาบเรียนท่ี 1) 
     1.1 ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญอันน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 โดยใช้ค าถามเพื่อน าไปสู่การอภิปรายในช้ันเรียน ดังนี้ 
          1.1.1 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองสู่ความทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5  สภาพ
บ้านเมืองของไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร (นักเรียนร่วมกันสะท้อนควำมเห็น)     
          1.1.2 สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยภายหลังการปฏิรูปการปกครอง           
สู่ความทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงก่อนการเกิดเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 เป็นอย่างไร (นักเรียนร่วมกันสะท้อนควำมเห็น)  
          1.1.3 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเมืองการปกครอง           
ของไทยในสมัยดังกล่าวตามท่ีนักเรียนอ้างถึงหรือไม่ (นักเรียนร่วมกันอภิปรำยและเสนอช่ือหลักฐำน) 
          1.1.4 นักเรียนสามารถท าความเข้าใจสถานการณ์การเมืองการปกครองของไทย
ภายหลังการปฏิรูปการปกครองสู่ความทันสมัยในสมัยรัชกาล ท่ี 5 จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้จาก
แหล่งข้อมูลใดบ้าง (นักเรียนร่วมกันสะท้อนควำมเห็น)  
     1.2 จากค าถามในกิจกรรมท่ี 1.1 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์           
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากนั้นให้นักเรียนต้ังค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยครูจะเขียนค าถามของนักเรียนไว้บนกระดาน 
     1.3 นักเรียนร่วมกันก าหนดสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง            
พ.ศ. 2475 ให้สอดคล้องกับข้อค าถามท่ีนักเรียนได้ต้ังไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1.2 จากนั้นให้
นักเรียนน าค าถามและสมมติฐานท่ีเขียนไว้บนกระดานบันทึกลงในสมุดประจ ารายวิชา 
     1.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือทางอินเทอร์เน็ต พร้อมท้ังท าใบงานท่ี 4.1 เรื่อง การศึกษา
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประกอบการศึกษา โดยใช้เวลาในการศึกษา 15 
นาที  
     1.5 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 3 คนน าเสนอเรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
ท่ีได้ท าลงในใบงานท่ี 4.1 ตามประเด็นท่ีก าหนดให้ พร้อมท้ังให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปรายใน           
แต่ละประเด็น ซึ่งประเด็นท่ีใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475            
มีดังนี้ 
  1) สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยภายหลังการปฏิรูปการปกครองสู่ความ
ทันสมัยในสมัยรัชกาลท่ี 5  

2) สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
3) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
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     1.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญจากการอภิปรายตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1.5 
     1.7 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ท่ีต้องศึกษาจากเอกสาร ต ารา หนังสือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าเช่ือถือ
ตามท่ีครูแนะน า   
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก  (คาบเรียนท่ี 2) 
     2.1 ครูให้นักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 1 จากใบงานท่ี 4.2 เรื่อง การ
วิเคราะห์เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์          
ดังนี้ 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 1 เป็นประกำศคณะรำษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 (เอกสำรแนบในใบงำนที่ 4.2) 
  
ที่มา : คณะราษฎร -ประกาศคณะราษฎร . (2555). 78 ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ .ศ . 2477 - 2555) :            
มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารและจดหมายเหตุ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. อ้างถึงใน ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). รำษฎร
สำมัญ หลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: มติชน. (หน้า 33)                
 
     2.2 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญเบ้ืองต้นและเนื้อความของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 1 ท่ีครูได้จัดเตรียมไว้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
          2.2.1 ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน 
          2.2.2 สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
          2.2.3 วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
          2.2.4 หลักฐานดังกล่าวเป็นหลักฐานประเภทใด และเพราะเหตุใด 
          2.2.5 ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐาน 
          2.2.6 สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐาน 
          2.2.7 ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม หรือความคาดหวังของบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
          2.2.8 ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
     จากนั้นให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีได้ร่วมกันอภิปรายลงในใบงานท่ี 4.2 เรื่องการวิเคราะห์
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์    
     2.3 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม ความ
คาดหวังของผู้คนในอดีตท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครอง           
พ.ศ. 2475 
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (คาบเรียนท่ี 2) 
     3.1 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน เพื่อศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จ านวน  
6 ช้ิน ได้แก่ หลักฐานช้ินท่ี 2 - 8 ตามท่ีปรากฏใบงานท่ี 4.3 เรื่อง หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดังนี้ 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 2 เป็นข้อมูลจำกหนังสือเบื้องแรกประชำธิปตัย เล่ม 1 หัวข้อ “บำงเรื่องเก่ียวกับกำรก่อต้ัง
คณะรำษฎรและระบบประชำธิปไตย” จำกปำกค ำของนำยปรีดี พนมยงค์ (เอกสำรแนบในใบงำนที่ 4.3) 
 
ที่มา: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย. (2559). เบื้องแรกประชำธิปตัย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคม. 
(หน้า 49-63) 

  
หลักฐำนชิ้นที่ 3  หลักฐำนชิ้นที่ 3 เป็นค ำบอกเล่ำของเสนีย์ เสำวพงศ์หรือศักดิชัย บ ำรุงพงศ์ เกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2475 (เอกสำรแนบในใบงำนที่ 4.3) 
 

ที่มา: “สัมภาษณ์เสนีย์ เสาวพงศ์” ชีวิตบ้ำนเรำ. 2 : 6 (กรกฎาคม 2523) อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2535). 
2475 : กำรปฏิวัติของสยำม. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น. (หน้า 37-38)  

 
หลักฐำนชิ้นที่ 4  เป็นบันทึกพระยำทรงสุรเดช เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 ควำมว่ำ 
 
“...ควำมไม่เข้ำใจ และควำมไม่เอำใส่ใจของรำษฎรเรำ เห็นได้ถนัดเมื่อวันประกำศรัฐธรรมนูญที่พระที่น่ัง

อนันต์ฯ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 ต้องต้อนรำษฎรให้เข้ำฟังในพระที่น่ังกันเสียแทบแย่ และก็ได้จ ำนำนรำษฎร
สักหยิบมือเดียว ไปยืนฟังโดยไม่รู้เรื่องอะไร หำกจะมีละครให้ดู และมีเจ๊กก๋วยเต๋ียวด้วยแล้ว คนจะไปมำกกว่ำน้ัน
มำก ในปีต้น ๆ ที่มีรำษฎรไปงำนรัฐธรรมนูญกันมำกน่ันไม่ได้หมำยควำมว่ำเพรำะเข้ำใจและเหลื่ อมใส                           
กำรเปลี่ยนแปลง ต้องกำรเท่ียวสนุกเท่ำน้ัน ไม่ต้องกำรรู้อะไรมำกไปกว่ำ มีกำรมหรสพอะไร ท่ีไหน วันใด เท่ำน้ัน” 
 
ที่มา: นรนิติ เศรษฐบุตร และชาญวิทย์ เกษตรศิริ , (ช าระความ). (2527). บันทึกพระยำทรงสุรเดช: เมื่อวันที่ 24 
มิถุนำยน 2475. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. (หน้า 26) 
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หลักฐำนชิ้นที่ 5  เป็นทัศนะของป๋วย อึ๊งภำกรณ์ เกี๋ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2475 
ควำมว่ำ 

“เมื่อมิถุนำยน 2475 ผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่แปด อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ ไม่เคยเรียนเรื่องกำรเมือง            
กำรปกครอง ไม่เคยคิดถึงสิทธิเสรีภำพของรำษฎร เคยเรียนหนังสือเรื่องพลเมืองดี ซึ่งสอนว่ำ พลเมืองมีหน้ำท่ีอย่ำง
ใดบ้ำง จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่ำงไร แต่ไม่เคยมีใครสอนว่ำ พลเมืองก็มีสิทธิเสรีภำพด้วย...ด้วยโลกของคนหนุ่ม
อย่ำงผมสมัยน้ัน เป็นโลกที่ตัดปัญหำกำรเมืองออกไปเสียแต่มีปัญหำให้ศึกษำเร็ว ๆ เสร็จสิ้นไปด้วยดี จะได้ออกไป
ประกอบอำชีพ ช่วยครอบครัวทำงเศรษฐกิจ” 

ที่มา: ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2515). “แตกเน้ือหนุ่มเมื่อ 2547,” สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (มิถุนายน 2515) : 99-104.  

 

หลักฐำนชิ้นที่ 6  เป็นตัวอย่ำงรำษฎรที่มีอำรมณ์ร่วมกับประกำศคณะรำษฎรที่ตนได้รับฟัง : นำยอนุ   
นำมสนธิ เล่ำว่ำ 

“ข้ำพเจ้ำทรำบเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครองวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 เวลำ 8.00 น. ข้ำพเจ้ำ
จึงมำดูถึงถนนรำชด ำเนิน เวลำ 10.00 น. ได้ยินทหำรเรืออ่ำนค ำแถลงกำรณ์ของคณะรำษฎรรู้สึกพอใจจึงร้องข้ึนมำ
ว่ำผมคนหน่ึงเกลียดเจ้ำนัก ผมถูกเจ้ำกดข่ี นำยทหำรเรือผู้อ่ำนประกำศจึงร้องข้ึนมำว่ำงั้นเป็นพวกเดียวกัน                 
แล้วฉีกเศษผ้ำเช็ดหน้ำแพรสีเหลืองให้ข้ำพเจ้ำมำทหำรเรือผู้น้ีข้ำพเจ้ำไม่เคยรู้จักหน้ำหรือชื่อมำแต่เดิมเลย...” 

ที่มา: หจช. สร.0201.16/32 เบ็ดเตล็ดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง. อ้างถึงใน ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). 
รำษฎรสำมัญ หลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: มติชน. (หน้า 37) 

 
หลักฐำนชิ้นที่ 7  เป็นพระรำชหัตถเลขำท่ีรัชกำลที่ 7 ได้พระรำชทำนถึงพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ           

จุลจักรพงษ์ ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 (เอกสำรแนบในใบงำนที่ 4.3) 
 
ที่ มา :  พร ะ เจ้ าว รว งศ์ เ ธอ  พระองค์ เจ้ าจุ ล จั ก รพงษ์ .  ( 2552). เ กิ ดวั งปำ รุส ก์  ฉบับสมบู ร ณ์ :  สมั ย
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์และสมัยประชำธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์. (หน้า 283-284) 
 

 
หลักฐำนชิ้นที่ 8  เป็นพระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสละรำชสมบัติ  เมื่อ

วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2477 (เอกสำรแนบกับใบงำนที่ 4.3)  
 
ที่มา: Batson, Benjamin A. ed. (1974). Siam’s Political Future: Document from the End of 

the Absolute Monarchy. New York: Cornell University, Southeast Asia Program Data Paper No. 96. 
pp. 101-102 อ้างถึงใน เบนจามิน เอ. บัทสัน. (2547). อวสำนสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ในสยำม. แปลโดย กาญจนา 
ละอองศรี,ยุพา ชุมจันทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (หน้า 456-459)   
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     3.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์           
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แต่ละหลักฐานข้างต้นในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีปรากฏ 
ในหลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน ประเภทและ
ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐาน สภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐาน ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม หรือความคาดหวัง
ของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
ท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าค าตอบท่ีได้จาการอภิปราย
ในแต่ละประเด็นบันทึกลงในใบงานท่ี 4 .3 เรื่อง หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   
     3.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้ัง 7 ช้ิน กับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ซึ่งเป็นหลักฐาน
ส าคัญท่ีใช้ในการศึกษาเรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยมีประเด็นในการอภิปราย 
ดังนี้ 
  3.3.1 หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 2-8 มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 1 อย่างไร 
  3.3.2 ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีพบจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 ได้แก่อะไรบ้าง 
      3. 3.3 หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ช้ินใดบ้างท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
      3.3.4 หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนได้ศึกษาสะท้อนถึงความรู้สึกนึก
คิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อย่างไร (นักเรียนตีควำมควำมรู้สึก
นึกคิดของบุคคลในประวัติศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 
ตำมท่ีปรำกฏในหลักฐำน/ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์)  
      3.4.5 ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง              
พ.ศ. 2475 มีความเหมือนหรือแตกต่างกับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนอย่างไรบ้าง 

3.3.6 ปัจจัยใดบ้าง ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์อันส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
           3.3.7 ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 3 
มีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 อย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่าง
ข้อมูลท่ีน ามาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ 

จากนั้นให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีได้ร่วมอภิปรายลงในใบงานท่ี 4.4 การเปรียบเทียบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง            
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การปกครอง พ.ศ. 2475 และระบุสาระส าคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน          
แต่ละประเด็นลงในตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            
แต่ละช้ิน ดังนี้  
 

หลักฐำนชิ้นท่ี 
ประเด็น 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. สาระส าคัญ/แนวคิด
หลักของหลักฐาน 

        

2. วัตถุประสงค์ของการ
สร้างหลักฐาน 

        

3. ประเภทและความ
น่าเชื่อถือของหลักฐาน 

        

4. ข้อมูลที่ปรากฏใน
หลักฐาน 

        

5. ประเด็นค าถาม/ข้อ
สงสัยที่มีต่อเน้ือหาใน
หลักฐาน 

        

6. สภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
หลักฐาน 

        

7. ความรู้สึกนึกคิด ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม หรือ
ความคาดหวังของบุคคล
ในอดีตที่ปรากฏใน
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

        

8. ความรู้สึกนึกคิดของ
นักเรียนที่มีต่อเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

        

 
     3.4 ครู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการเปรียบเทียบและวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากการวิเคราะห์
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้ันตอนท่ี 2 (ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก) พร้อมท้ัง
ให้นักเรียนท่ีนั่งฟังร่วมอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีกลุ่มเพื่อนนักเรียนได้ออกมาน าเสนอ  
     3.5 ครูอธิบายแนวทางในการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แก่
นักเรียน จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีก าลังศึกษา และสมมติฐานท่ีนักเรียนได้ต้ังขึ้นในขั้นที่ 1 หรือประเด็นสงสัย
ท่ีเกิดขึ้นหลังจากศึกษาหลักฐานช้ินท่ี 1 - 8 กลุ่มละ 1 - 2 ช้ิน เป็นอย่างต่ า เพื่อน ามาอภิปรายร่วมกัน
ในคาบเรียนถัดไป 
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 4. ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ (คาบเรียนท่ี 3) 
     4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามท่ีกลุ่ม
ของตนได้สืบค้นและรวบรวมมา พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในสมุดบันทึกประจ ารายวิชา           
ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
          4.1.1 สาระส าคัญเบื้องต้นของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลท่ีปรากฏใน
หลักฐาน สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน ประเภทและ
ความน่าเช่ือถือของหลักฐาน ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐาน สภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐาน ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม หรือความคาดหวัง
ของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน 
ท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว 
          4.1.2 เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนนี้กับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในขั้นตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก และขั้นตอนท่ี 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
     4.2 ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
          1) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ินต่าง ๆ ในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 
สะท้อนให้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ/หรือรัฐบาลของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นอย่างไร และ
เพราะเหตุใด 
          2) เหตุการณ์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนได้วิเคราะห์และตีความ
ในขั้นตอนท่ี 1-3 ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือการตัดสินใจของคณะราษฎรและ/หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลท่ี 7 อย่างไร  
         3) ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลในประวัติศาสตร์ (ในข้อ 2) มีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 มีความเหมือนหรือแตกต่างไปจากคนในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร  
         4) นักเรียนมีคิดเห็นหรือรู้สึกต่อบุคคล/เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 อย่างไร  
         จากนั้นให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีได้ร่วมอภิปรายลงในใบงานท่ี 4.5 เรื่อง การเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475   
     4.3 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการน าเสนอข้อมูลตามท่ีได้ค้นพบ          
ในรูปแบบแผนผังความคิดหรือรูปแบบท่ีนักเรียนสนใจให้มีความเหมาะกับประเด็นท่ีศึกษา พร้อมท้ัง
ให้นักเรียนน าเสนอผลงานในช่ัวโมงถัดไป  
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 ขั้นตอน 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ (คาบเรียนท่ี 4) 
     5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน โดยนักเรียนท่ีนั่งฟังต้องจดบันทึก
สาระส าคัญจากการน าเสนอ พร้อมท้ังต้ังประเด็นค าถามท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
     5.2 ครูต้ังค าถามเพื่อน าไปสู่การสรุปบทเรียน ดังนี้  
          5.2.1 จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้นักเรียนทราบถึงเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
อย่างไรบ้าง (นักเรียนสะท้อนควำมเห็น)    
          5.2.2 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
(นักเรียนสะท้อนควำมเห็น) 
          5.2.3 การวิ เคราะห์ ตีความ และประเมินความน่า เ ช่ือถือของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มีวิธีการอย่างไรบ้าง (นักเรียนสะท้อนควำมเห็น) 
          5.2.4 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามประบวนการเรียนการสอนแดคีร์เพื่อสร้าง
ค าอธิบายบริบททางประวัติศาสตร์และการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักเรียนอย่างไร (นักเรียนสะท้อนควำมเห็น)   
             5.2.5 จากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ท าให้นักเรียนได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร                 
แล้วนักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์นี้ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกับผู้คนอดีตอย่างไร 
  5.2.6 จากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ท าให้นักเรียนได้รับแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม               
กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง 
          5.2.7 กระบวนการเรียนรู้ ท่ีนักเรียนได้รับจากกิจกรรมการ เรียนการสอนตาม
กระบวนการสอนแดคีร์มีอะไรบ้าง และนักเรียนจะมีแนวทางการน ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  
          จากนั้นให้นักเรียนเขียนค าตอบท่ีได้ร่วมอภิปรายลงในใบงานท่ี 4.6 เรื่อง การ
อภิปรายสรุปความรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   
     5.3 ครูมอบหมายให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอน          
ตามข้ันตอนของกระบวนการเรียนการสอนโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู้    
 
สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475      
 2.  ใบงานท่ี 4.1 เรื่อง การศึกษาเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
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 3.  ใบงานท่ี 4.2 เรื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 4.  ใบงานท่ี 4.3 เรื่อง หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 5.  ใบงานท่ี 4.4 เรื่อง การเปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐาน/ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 6.  ใบงานท่ี 4.5 เรื่อง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 7.  ใบงานท่ี 4.6 เรื่อง การอภิปรายสรุปความรู้เรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 8.  แบบบันทึกการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

9.  แบบบันทึกการสืบค้นหลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
10.  แบบบันทึกการเรียนรู้ 

 11.  แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท่ีส าคัญท่ีควรศึกษาเพื่อท าความเข้าใจเหตุการณ์               
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้แก่  
                11.1 นรนิติ เศรษฐบุตร และชาญวิทย์ เกษตรศิริ, (ช าระความ). (2527). บันทึกพระยำ
ทรงสุรเดช: เม่ือวันที่ 24 มิถุนำยน 2475. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 
                11.2 เบนจามิน เอ. บัทสัน. (2547). อวสำนสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ในสยำม. แปลโดย 
พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ และศศิธร รัชนี ณ อยุธยา บรรณาธิการแปลโดย กาญจนา 
ละอองศรี และยุพา ชุมจันทร์.  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.  
                11.3 ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2515). “แตกเนื้อหนุ่มเม่ือ 2547 ,” สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 
(มิถุนายน 2515) : 99-104. 
                11.4 ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). รำษฎรสำมัญ หลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ:            
มติชน. 
                11.5 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.  (2559).  เบื้องแรกประชำธิปตัย เล่ม 1.             
พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สมาคม. 
                11.6 แถมสุข นุ่มนนท์.  (2545).  ละครกำรเมือง 24 มิถุนำยน 2475. กรุงเทพฯ: 
สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. 
                11.7 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2553). กำรปฏิวัติสยำม พ.ศ. 2475. พิมพ์ครั้งท่ี 5.
กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน. 
                11.8 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (2559).  ประวัติกำรเมืองไทยสยำม พ.ศ. 2475-2500. 
พิมพ์ครั้งท่ี 6.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
                11.9 สุพจน์ ด่านตระกูล.  (2544).  พระปกเกล้ำฯกับคณะรำษฎร . พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย)  
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                11.10 วิ ศิษ ฐ์  ทวี เศรษฐ .  (2514).  รวมประกำศของคณะปฏิ วั ติ . พระนคร  : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
                11.11 ปรีดี พนมยงค์.  (2553).  คณะรำษฎรกับกำรอภิวัฒน์ประชำธิปไตย  24 
มิถุนำยน: ควำมเป็นมำของศัพท์ไทย “ปฏิวัติ, รัฐประหำร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์”. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ : แม่ค าผาง  
                11.12 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  (2546).  ควำมคิด ควำมรู้ และอ ำนำจกำรเมืองในกำร
ปฏิวัติสยำม 2475.  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน.   
                11.13 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันนโยบายศึกษา
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  (2534).  สมุดภำพกำรเมืองไทย. กรุงเทพฯ: ฉลองรัตน.  
                11.14 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์.  (2547).  แรงงำนวิจำรณ์เจ้ำ: ประวัติศำสตร์รำษฎร             
ผู้กล้ำหำญท้ำทำยสมบูรณำญำสิทธิ์ไทย.  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: มติชน.  
                11.15 ณัฐพล ใจจริง. (2559).  กบฏบวรเดช: เบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยำม 2475. 
กรุงเทพฯ: มติชน. 
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บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 1. การเรียนการสอน 
     1.1 การบรรลุจุดประสงค์ ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     1.2 การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอน 
          ขัน้ตอนท่ี 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ขัน้ตอนท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้เปรียบเทียบข้อมูล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ขัน้ตอนท่ี 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     1.3 ผลงานของนักเรียน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     1.5 บทบาทครู………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 2. ปัญหา/ส่ิงท่ีต้องการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………. 
   (นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน) 
      .………/………../……… 
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ใบควำมรู้ที่ 4  
เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดเหตุการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการเมืองการ
ปกครองของไทย คือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ยึดอ านาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 น้ัน ควรท าความ
เข้าใจถึงสภาพการณ์ทางการเมืองของไทยนับต้ังแต่ยุคปรับตัวให้ทันสมัยทางการเมืองการปกครองของไทยในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาโดยสังเขป ตามล าดับต่อไปน้ี 

 1) สถำนกำรณ์กำรเมืองกำรปกครองของไทยภำยหลังกำรปฏิรูปกำรปกครองสู่ควำมทันสมัยในสมัย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองเข้าสู่ความทันสมัยในรัชกาลที่ 5 แล้ว การเมือง การปกครองของไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความทันสมัยอย่างกว้างขวางทั้งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ                 
ส่วนท้องถ่ิน แต่ยังมิได้ถึงข้ันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและการจัดต้ังรัฐสภาตามแบบตะวันตก เน่ืองพระองค์ทรงเห็นว่าขณะน้ัน
ประชาชนไทยยังไม่พร้อมที่จะปกครองตนเองได้ตามระบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 ต่อมาภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์ใน พ.ศ. 2453 ได้ไม่นาน 
ได้มีนายทหารกลุ่มห น่ึงวางแผนที่จะใช้ก าลั งบีบบังคับให้มีการ เปลี่ ยนแปลงระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อ พ .ศ. 2454 
แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะรัฐบาลทราบเบาะแสจึงสามารถจับกุมผู้วางแผนการได้ทั้งหมด เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ครั้งน้ันภายหลังมักจะเรียกว่า “กบฏ ร.ศ. 130” 
 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ร.ศ. 130 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดต้ัง “ดุสิตธานี” เมือง
ประชาธิปไตยข้ันทดลองใน พ.ศ. 2461 โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญลักษณะการปกครองนคราภิบาลส าหรับใช้
ในการปกครองดุสิตธานี มีการเลือกต้ัง “นคราภิบาล” ซึ่งเปรียบได้กับนายกเทศมนตรีในปัจจุบัน นคราภิบาล             
ซึ่งได้รับเลือกต้ังโดยเสียงข้างมากจากราษฎรในดุสิตธานีจะมีอ านาจในการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ต่าง  ๆ มาปกครองดุสิต
ธานี อย่างไรก็ตาม ดุสิตธานีก็เป็นเพียงเมืองทดลองประชาธิปไตย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวพระราชด าริของรัชกาล          
ที่ 6 ที่ต้องการให้ข้าราชบริพารของพระองค์รู้จักระบอบประชาธิปไตย 
 เมื่อพระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์ได้ทรงแต่ง ต้ังอภิรัฐมนตรีสภาเพ่ือ            
เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในพระองค์ เพราะทรงเชื่อว่าการแก้ปัญหาของชาติในขณะน้ันจะต้องอาศัยความคิด
หลาย ๆ ความคิดมาร่วมมือกัน พระองค์จึงทรงมอบหมายให้อภิรัฐมนตรีสภาก าหนดรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน              
ในรูปแบบเทศบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขสุขาภิบาลที่มีอยู่เป็นเทศบาล แต่ไม่ทันได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ               
นอกจากน้ี พระองค์ยังได้มีพระราชด าริให้มีการร่างรัฐธรรมนูญส าหรับใช้ในการปกครองประเทศ แต่ก็ยังมิได้
ประกาศใช้ เพราะสมาชิกในอภิรัฐมนตรีสภาบางส่วนเห็นว่าสถานการณ์ในขณะน้ันยังไม่ถึงเวลาที่จะประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ จนกระทั่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรในที่สุด 
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2) สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475  
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดข้ึนโดยคณะราษฎร ซึ่งมี    

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้า บุคคลในคณะราษฎร ประกอบด้วย ทหารบก ทหารเรือ ต ารวจ และ
พลเรือน โดยได้เริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คน ในที่ประชุมได้ตกลงให้นายปรีดี พนมยงค์ เป็นประธานและหัวหน้า
คณะราษฎรชั่วคราว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าประเทศไทยสมควรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งบุคคลที่ร่วมเป็นสมาชิกคณะราษฎรก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองน้ันเรียกว่า “ผู้ก่อการ” ใน
การประชุมของผู้ก่อการคณะราษฎรรุ่นแรกได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ หรือที่เรียกว่า “หลัก 6 ประการ
ของคณะราษฎร” เอาไว้ดังน้ี 

1.  จะต้องรักษาความเป็นเอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ เป็นต้น            
ของประเทศให้มั่นคง 

2.  จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 
3.  จะต้องบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎร

ทุกคนท า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 
4.  จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 
5.  จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสรภาพ เมื่อเสรีภาพน้ันไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ 

ดังที่กล่าวมาแล้ว 
6. จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

ภายหลังผู้ก่อการรุ่นแรกส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วได้มีการขยาย
สมาชิกผู้ก่อการของคณะราษฎรให้มีจ านวนมากข้ึน มีทั้งฝ่ายทหาร ต ารวจ และพลเรือน โดยมีพันเอกพระยาพหล
พลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎร คณะราษฎรท าการยึดอ านาจการปกครองจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นผลส าเร็จขณะประทับอยู่ที่วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
พระองค์ทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งน้ันและเสด็จกลับคืนสู่พระนคร 

การที่คณะราษฎรภายใต้การน าของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้กระท าการยึด
อ านาจการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีสาเหตุที่ส าคัญ ดังน้ี 

 1. ปัญหาทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ ปัญหาการเมือง
ภายใน ซึ่งปัญหาที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากท่ีสุดคือ การจัดต้ัง “อภิรัฐมนตรีสภา” ประกอบด้วยเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่
หลายพระองค์ ท าหน้าที่ถวายค าปรึกษาในเรื่องการบริหาราชการแผ่นดินท าให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการ
ผูกขาดอ านาจไว้ในหมู่พระราชวงศ์ นอกจากน้ัน รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานของเสนาบดีสภา ที่ขาดประสิทธิภาพและบางครั้งมีความขัดแย้งแตกแยกกันเอง ท าให้
รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหารงาน น ามาสู่ความไม่ไว้วางใจในหมู่ข้าราชการและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหน้า
หนังสือพิมพ์อย่างกว้างขวาง 

2. การรับการศึกษาและแนวคิดด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามตะวันตก การที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการศึกษาและส่งพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ท าให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศได้รับ
แนวคิดการเมืองการปกครองสมัยใหม่ตามแบบอย่างของประเทศในยุโรป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 กลุ่มผู้รับ
การศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งขณะน้ันก าลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้รวมตัวกันก่อต้ัง “คณะราษฎร” ข้ึนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการครองใน พ.ศ. 2475 เน่ืองจากเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีในโลกตะวันตกเป็นทางออก           
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ของสังคมและสามารถน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ อีกทั้งยังเห็นว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
เป็นเรื่องล้าหลัง ถ่วงความเจริญของชาติบ้านเมือง 

ขณะเดียวกัน การต่ืนตัวทางการเมืองของผู้มีการศึกษาที่อยู่นอกระบบราชการก็มีเพ่ิมมากข้ึน
ด้วย เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักธุรกิจการค้า โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึ่งเริ่มขยายตัวมาต้ังแต่สมัยรัชการที่ 6 
และแพร่หลายอย่างกว้างขวางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 7 การเติบโตของสื่อมวลชนน้ีมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการ
เผยแพร่ความคิดทางการเมือง การวิพากษ์วิจารณ์การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเสนอแนวทางใหม่ ๆ 
ตลอดจนความนิยมต่อระบอบประชาธิปไตยในหมู่ผู้มีการศึกษามากข้ึน 

3.  ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของไทยและของโลก เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้ึนเสวยราชย์ใน พ.ศ. 2467 ขณะน้ันสถานะทางการคลังของประเทศก าลังเสื่อมโทรม เงินคงคลังถูกน ามาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาของประเทศเป็นจ านวนมาก ในสมัยรัชกาลที่ 6 งบประมาณรายจ่ายของประเทศสูงกว่ารายรับทุกปี 
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 พระองค์ได้ทรงพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้รายได้เพียงพอต่อ
รายจ่าย เช่น การตัดทอนงบประมาณรายจ่ายหลายครั้ง การปลดข้าราชการออกเป็นจ านวนมากเพ่ือลดรายจ่ายของ
รัฐซึ่งข้าราชการที่ถูกปลดมากที่สุดคือ ทหารบก นอกจากน้ัน ยังมีการเพ่ิมอัตราภาษีอากรและประกาศเพ่ิมชนิดของ
ภาษีลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาษีไม้ขีดไฟ มาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี สร้างความไม่พอใจแก่ข้าราชการและ
ราษฎรโดยทั่วไปอย่างมาก  

นอกจากน้ี ต้ังแต่ พ.ศ. 2472 เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ. 2475 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 
อันสืบเน่ืองมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก เช่น ท าให้ราคาข้าวซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกของไทยตกต่ าลงมากถึง 2 ใน 3 ประชาชนขาดเงินสดส าหรับใช้ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเสียภาษีอากร 
เกิดภาวะหน้ีสินและอัตราการว่างงานสูง ซึ่งรัฐบาลขณะน้ัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ าของประเทศให้
ลุล่วงไปได้ ท าให้กลายเป็นข้ออ้างส าหรับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

4.  การได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ขณะน้ัน
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียก าลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบรัฐธรรมนูญ เช่น ญ่ีปุ่น ตุรกี จีน เป็นต้น ท าให้
เกิดความเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในไทยด้วย 

จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้กลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศเห็นควรให้ประชาชนซึ่งเป็น
เจ้าของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมือง ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ 
 3) ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

หลังยึดอ านาจการปกครองแล้ว คณะราษฎรได้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพ่ือให้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และมีพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เป็นครั้งแรกในวันดังกล่าว หลังจากน้ันได้มีการจัดต้ังรัฐบาลปกครองประเทศในเวลาต่อมา โดยมีพระยามโนปกรณ์
นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรี 

ต่อมารัฐสภาได้จัดต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญข้ึนเพ่ือใช้แทน “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าข้ึน
ทูลเกล้าฯ เพ่ือให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475”  



  211 

จากการที่รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรน้ีเอง ต่อมาทางการได้ก าหนดให้วันที่ 10 
ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” และเป็นวันหยุดราชการด้วย 

ในระยะแรกของการใช้รัฐธรรมนูญ อ านาจการบริหารประเทศตกอยู่ภายใต้การชี้น าของคณะราษฎร         
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของราษฎรทั้งมวลในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ความสงบ
เรียบร้อย ประชาชนจึงจะมีสิทธิในอ านาจอธิปไตยอย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายาม
วางพระองค์เป็นกลาง มีพระราชอุตสาหะ และอดทนอดกลั้นอย่างใหญ่หลวงในการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุข            
ของบ้านเมืองและราษฎร แต่ความยุ่งยากทางการเมืองที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ
ขณะประทับรักษาพระองค์ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 โดยทรงสละพระราชสิทธิในการ
แต่งต้ังผู้สืบราชสันตติวงศ์แต่ทรงต้ังพระทัยที่จะสละอ านาจของพระองค์ให้แก่ราษฎรทั่วไป  

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการปกครอง ระบบราชการ และ
ความคิดทางการเมืองทั้งระบอบ แต่มิได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่จะมีเสถียรภาพ ความมั่นคงหรือมีกฎเกณฑ์
เรียบร้อยเกิดข้ึนโดยทันที ในทางตรงกันข้าม ผลที่เกิดข้ึนเต็มไปด้วยความขัดแย้ง แตกแยก และบาดหมางกันภายใน
ผู้น าส่วนต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มผู้น าเดิมและกลุ่มผู้น าใหม่ โดยที่ความแตกแยกน้ันด าเนินควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีผลส าเร็จในท้ายที่สุดพอสมควร ดังน้ันประเทศสยามในปลายทศวรรษที่ 2470 จึงเป็นรัฐสยามใหม่ที่มีชาติ 
รัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และระบบราชการแบบใหม่เป็นกลไกส าคัญในการปกครอง โดยมี            
องค์พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นพระประมุขของประเทศ 
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ใบงำนที่ 4.1  

เร่ือง กำรศึกษำเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นอภิปรำยเพื่อก ำหนดประเด็นศึกษำ) 
 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 
ค ำช้ีแจง  
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  จากนั้นตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 
     1) สถานการณ์การเมืองการปกครองของไทยภายหลังการปฏิรูปการปกครองสู่ความทันสมัยใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นอย่างไร และมีหลักฐานใดบ้างท่ีให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2) มีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จงอธิบายพร้อม
กับอ้างอิงหลักฐานท่ีปรากฏ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
     3) การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองขณะนั้นอย่างไร จงอธิบาย
พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานท่ีปรากฏ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงำนที่ 4.2  

เร่ือง กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475  
จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 

(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเครำะห์หลักฐำนหลัก) 
 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 
ค ำช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วตอบค าถาม 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 1 
ประกาศคณะราษฎร  

  
รำษฎรทั้งหลำย 
เมื่อกษัตริย์องค์น้ีได้ครองรำชสมบัติสืบจำกพระเชษฐำน้ัน ในชั้นต้นรำษฎรบำงคนได้หวังกันว่ำ กษัตริย์องค์ใหม่น้ี

คงจะปกครองรำษฎรให้ร่มเย็น แต่กำรก็หำเป็นไปตำมหวังที่คิดหวังไม่ กษัตริย์คงทรงอ ำนำจอยู่เหนือกฎหมำยอยู่ตำมเดิม 
ทรงแต่งต้ังญำติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณควำมรู้ให้ด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญๆ ไม่ทรงฟังเสียงรำษฎร ปล่อยให้ข้ำรำชกำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่ในทำงทุจริต มีกำรรับสินบนในกำรก่อสร้ำง ซื้อของใช้ในรำชกำร หำก ำไรในกำรเปลี่ยนรำคำเงิน ผลำญเงินของ
ประเทศ ยกพวกเจ้ำขึ้นให้สิทธิพิเศษมำกกว่ำรำษฎร กดขี่ข่มเหงรำษฎร ปกครองโดยขำดหลักวิชำ ปล่อยให้บ้ำนเมืองเป็นไป
ตำมยถำกรรมดังที่จะเห็นได้ในกำรตกต่ ำในทำงเศรษฐกิจและควำมฝืดเคืองในกำรท ำมำหำกิน ซึ่งพวกรำษฎรได้รู้กันอยู่ทั่วไป
แล้ว รัฐบำลของกษัตริย์เหนือกฎหมำยมิสำมำรถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้  

กำรที่แก้ไขไม่ได้ก็เพรำะรัฐบำลของกษัตริย์เหนือกฎหมำยมิได้ปกครองประเทศเพ่ือรำษฎรตำมที่รัฐบำล อื่น ๆ ได้
กระท ำกัน รัฐบำลของกษัตริย์ได้ถือเอำรำษฎรเป็นทำส (ซึ่งเรียกว่ำไพร่บ้ำง ข้ำบ้ำง) เป็นสัตว์เดียรัจฉำนไม่นึกว่ำเป็นมนุษย์ 
เพรำะฉะน้ัน แทนที่จะช่วยรำษฎร กลับพำกันท ำนำบนหลังรำษฎร จะเห็นได้ว่ำ ภำษีอำกรที่บีบคั้นเอำจำกรำษฎรน้ัน กษัตริย์
ได้หักเอำไว้ใช้ส่วนตัวปีหน่ึงเป็นจ ำนวนหลำยล้ำน ส่วนรำษฎรสิ กว่ำจะหำได้แม้แต่เล็กน้อย เลือดตำแทบกระเด็น ถึงครำวเสีย
เงินรำชกำรหรือภำษีใด ถ้ำไม่มีเงิน รัฐบำลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งำนโยธำ แต่พวกเจ้ำกลับนอนกินกันเป็นสุข ไม่มีประเทศใดใน
โลกจะให้เงินเจ้ำมำกเช่นน้ี นอกจำกพระเจ้ำซำร์และพระเจ้ำไกเซอร์เยอรมัน ซึ่งชนชำติน้ันได้โค่นรำชบัลลังก์ลงเสียแล้ว   
  รัฐบำลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่ำงหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อรำษฎร มีเป็นต้นว่ำ หลอกว่ำจะบ ำรุงกำรท ำมำหำกิน
อย่ำงโน้นอย่ำงน้ี แต่ครั้นคอยๆ ก็เหลวไป หำได้ท ำจริงจังไม่ มิหน ำซ้ ำกล่ำวหมิ่นประมำทรำษฎรผู้มีบุญคุณเสียภำษีอำกรให้
พวกเจ้ำได้กินว่ำ รำษฎรยังมีเสียงทำงกำรเมืองไม่ได้ เพรำะรำษฎรยังโง่ ค ำพูดของพวกรัฐบำลเช่นน้ีใช้ไม่ได้ ถ้ำรำษฎรโง่ เจ้ำก็
โง ่เพรำะเป็นคนชำติเดียวกัน ที่รำษฎรรู้เท่ำไม่ถึงเจ้ำน้ัน ไม่ใช่เพรำะโง่ เป็นเพรำะขำดกำรศึกษำที่พวกเจ้ำปกปิดไว้ไม่ให้เรียน
เต็มที่ เพรำะเกรงว่ำเมื่อรำษฎรได้มีกำรศึกษำ ก็จะรู้ควำมชั่วร้ำยที่ท ำไว้ และคงจะไม่ยอมให้ท ำนำบนหลังคน 
  รำษฎรทั้งหลำยพึงรู้เถิดว่ำ ประเทศเรำน้ีเป็นของรำษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตำมที่เขำหลอกลวง บรรพบุรุษของ
รำษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภำพพ้นมือจำกข้ำศึก พวกเจ้ำมีแต่ชุบมือเปิบและกวำดทรัพย์สมบัติ เข้ำไว้ต้ังหลำย
ร้อยล้ำน เงินเหล่ำน้ีเอำมำจำกไหน? ก็เอำมำจำกรำษฎรเพรำะวิธีท ำนำบนหลังคนน่ันเอง  บ้ำนเมืองก ำลังอัตคัดฝืดเคือง 
ชำวนำและพ่อแม่ทหำรต้องทิ้งนำเพรำะท ำไม่ได้ผล รัฐบำลไม่บ ำรุง รัฐบำลไล่คนงำนออกอย่ำงเกลื่อนกลำด นักเรียนที่เรียน
เสร็จแล้วและทหำรที่ปลดกองหนุนแล้วไม่มีงำนท ำ จะต้องอดอยำกไปตำมยถำกรรม เหล่ำน้ีเป็นผลของรัฐบำลของกษัตริย์
เหนือกฎหมำย บีบคั้นข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อย นำยสิบและเสมียน เมื่อให้ออกจำกงำนแล้วไม่ให้เบี้ยบ ำนำญ ควำมจริงควรเอำเงิน
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ที่กวำดรวบรวมไว้มำจัดบ้ำนเมืองให้มีงำนท ำจึงจะสมควรที่สนองคุณรำษฎรซึ่งได้เสียภำษีอำกรให้พวกเจ้ำได้ร่ ำรวยมำนำน 
แต่พวกเจ้ำก็หำได้ท ำอย่ำงใดไม่ คงสูบเลือดกันเรื่อย ๆ ไป  เงินมีเหลือเท่ำใดก็เอำฝำกต่ำงประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้ำนเมือง
ทรุดโทรม ปล่อยให้รำษฎรอดอยำก กำรเหล่ำน้ีย่อมชั่วร้ำย 
  เหตุฉะน้ัน รำษฎร ข้ำรำชกำร ทหำร และพลเรือน ที่รู้เท่ำถึงกำรกระท ำอันชั่วร้ำยของรัฐบำลดังกล่ำวแล้ว จึงรวม
ก ำลังต้ังเป็นคณะรำษฎรขึ้น และได้ยึดอ ำนำจของรัฐบำลของกษัตริย์ไว้แล้ว คณะรำษฎรเห็นว่ำกำรที่จะแก้ควำมชั่วร้ำยน้ีได้ ก็
โดยที่จะต้องจัดกำรปกครองโดยมีสภำ จะได้ช่วยกันปรึกษำหำรือหลำยๆ ควำมคิดดีกว่ำควำมคิดเดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของ
ประเทศน้ัน คณะรำษฎรไม่มีประสงค์ท ำกำรแย่งชิงรำชสมบัติ ฉะน้ัน จึงขอเชิญให้กษัตริย์องค์น้ีด ำรงต ำแหน่งกษัตริย์ต่อไป 
แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมำยธรรมนูญกำรปกครองของแผ่นดิน จะท ำอะไรโดยล ำพังไม่ได้ นอกจำกควำมเห็นชอบของสภำ
ผู้แทนรำษฎร คณะรำษฎรได้แจ้งควำมเห็นน้ีให้กษัตริย์ทรำบแล้ว เวลำน้ียังอยู่ในควำมรับตอบ ถ้ำกษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่
ตอบภำยในก ำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่ำจะถูกลดอ ำนำจลงมำก็จะชื่อว่ำทรยศต่อชำติ และก็เป็นกำรจ ำเป็นที่ประเทศจะต้อง
มีกำรปกครองอย่ำงประชำธิปตัย กล่ำวคือ ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสำมัญซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรได้ต้ังขึ้นอยู่ใน
ต ำแหน่งตำมก ำหนดเวลำ ตำมวิธีน้ีรำษฎรพึงหวังเถิดว่ำรำษฎรจะได้รับควำมบ ำรุงอย่ำงดีที่สุด ทุกๆ คนจะมีงำนท ำ เพรำะ
ประเทศของเรำเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้ว-ตำมสภำพ เมื่อเรำได้ยึดเงินที่พวกเจ้ำรวบรวมไว้จำกกำรท ำนำบนหลังคนต้ังหลำย
ร้อยล้ำนมำบ ำรุงประเทศขึ้นแล้ว ประเทศจะต้องเฟ่ืองฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น กำรปกครองซึ่งคณะรำษฎรจะพึงกระท ำก็คือ จ ำต้อง
จัดวำงโครงกำรอำศัยหลักวิชชำ ไม่ท ำไปเหมือนคนตำบอดเช่นรัฐบำลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมำยท ำมำแล้ว หลักใหญ่ ๆ ที่
คณะรำษฎรวำงไว้ มีอยู่ว่ำ 
  1. จะต้องรักษำควำมเป็นเอกรำชทั้งหลำย เช่นเอกรำชในกำรเมืองในทำงศำล ในทำงเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศ
ไว้ให้มั่นคง 
  2.  จะต้องรักษำควำมปลอดภัยในประเทศ ให้กำรประทุษร้ำยต่อกันลดน้อยลงให้มำก 
  3.  จะต้องบ ำรุงควำมสุขสมบูรณ์ของรำษฎรในทำงเศรษฐกิจ โดยรัฐบำลใหม่จะจัดหำงำนให้รำษฎรทุกคนท ำ            
จะวำงโครงกำรเศรษฐกิจแห่งชำติ ไม่ปล่อยให้รำษฎร อดอยำก 
  4.  จะต้องให้รำษฎรมีสิทธิเสมอภำคกัน (ไม่ใช่ใหพ้วกเจ้ำมีสิทธิย่ิงกว่ำรำษฎรเช่นที่เป็นอยู่) 
  5.  จะต้องให้รำษฎรได้มีเสรีภำพ มีควำมเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภำพน้ีไม่ขัดต่อหลัก 5 ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
  6.  จะต้องให้กำรศึกษำอย่ำงเต็มที่แก่รำษฎร 
  รำษฎรทั้งหลำย จงพร้อมกันช่วยคณะรำษฎรให้ท ำกิจอันคงจะอยู่ชั่วดินฟ้ำน้ีให้ส ำเร็จ คณะรำษฎรขอให้ทุกคนที่
มิได้ร่วมมือเข้ำยึดอ ำนำจจำกรัฐบำลกษัตริย์เหนือกฎหมำยพึงต้ังอยู่ในควำมสงบและต้ังหน้ำท ำมำหำกิน  อย่ำท ำกำรใด ๆ อัน
เป็นกำรขัดขวำงต่อคณะรำษฎร กำรที่รำษฎรช่วยคณะรำษฎรน้ีเท่ำกับรำษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวรำษฎร บุตร หลำน 
เหลน ของตนเอง ประเทศจะมีควำมเป็นเอกรำชอย่ำงพร้อมบูรณ์ รำษฎรจะได้รับควำมปลอดภัย ทุกคนจะต้องมีงำนท ำไม่
ต้องอดตำย ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน และมีเสรีภำพจำกกำรเป็นไพร่ เป็นข้ำเป็นทำสพวกเจ้ำ หมดสมัยที่เจ้ำจะท ำนำบนหลัง
รำษฎร สิ่งที่ทุกคนพึงปรำรถนำ คือควำมสุขควำมเจริญอย่ำงประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่ำ “ศรีอำริย” น้ัน ก็จะพึงบังเกิดขึ้น
แก่รำษฎรถ้วนหน้ำ 
 
 

คณะรำษฎร 
24 มิถุนำยน 2475 

 
ที่มา: คณะราษฎร-ประกาศคณะราษฎร. (2555). 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477 - 2555) : มองธรรมศาสตร์
ผ่านเอกสารและจดหมายเหตุ . กรุงเทพฯ: อมรินทร์. อ้างถึงใน ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). รำษฎรสำมัญ หลังวันปฏิวัติ 
2475. กรุงเทพฯ: มติชน. (หน้า 33)  
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ใบงำนที่ 4.3  
เร่ือง หลักฐำน/ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์ 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล) 
 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 

ค ำช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก
หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 2 – 8 แล้วตอบค าถามตามข้อค าถามในใบงาน 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 2 
 

 ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 
บำงเรื่องเก่ียวกับกำรก่อต้ังคณะรำษฎรและระบบประชำธิปไตย 

นำยปรีดี พนมยงค์ 
 

กำรประชุมเป็นทำงกำรครั้งแรกของคณะรำษฎรมีข้ึนเมื่อเดือนกุมภำพันธ์  ค.ศ. 1927 ที่หอพักแห่งหน่ึง            
ณ “RUE DU SOMMERARD” ซึ่งเรำเช่ำห้องใหญ่ไว้เฉพำะภำรประชุมน้ัน ผู้ร่วมประชุมมี 7 คน คือ (1) ร.ท. ประยูร 
ภมรมนตรี นำยทหำรกองหนุนซึ่งเคยเป็นผู้บังคับหมวดทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์รัชกำลที่ 6 (2) ร.ท. แปลกขีต
ตะสังคะ ส ำเร็จวิชำจำกโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบกสยำม แล้วมำศึกษำที่โรงเรียนนำยทหำรปืนใหญ่ฝรั่งเศส (3) 
ร.ต. ทัศนัย มิตรภักดี นำยทหำรกองหนุนซึ่งเคยเป็นผู้บังคับหมวดกรมกำรทหำรม้ำท่ี 5 นครรำชสีมำ แล้วมำศึกษำที่
โรงเรียนนำยทหำรม้ำฝรั่งเศส (4) นำยต้ัว ลพำนุกรม นักศึกษำวิทยำศำสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์              เคยเป็นจ่ำ
นำยสิบในกองทหำรอำสำสงครำมโลกครั้งที่ 1 (5) หลวงสิริรำชไมตรี นำมเดิม จรูญ นำมสกุล สิงหเสนีผู้ช่วยสถำนทูต
สยำม ประจ ำกรุงปำรีส เคยเป็นนักเรียนกฎหมำยกระทรวงยุติธรรม และเป็น  นำยสิบตรีในกองทหำรอำสำ
สงครำมโลกครั้งที่ 1 (6) นำยแนบ พหลโยธิน เนติบัณฑิตอังกฤษ (7) ข้ำพเจ้ำ [นำยปรีดี พนมยงค์ – ผู้วิจัย] 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้ำพเจ้ำเป็นประธำนและเป็นหัวหน้ำคณะรำษฎรจนกว่ำจะมีบุคคลที่
เหมำะสมเป็นหัวหน้ำคณะรำษฎรในกำลต่อไป 

กำรประชุมด ำเนินไปเป็นเวลำประมำณ 5 วันซึ่งได้ตกลงสำระส ำคัญดังต่อไปน้ี 
ก. วัตถุประสงค์ของคณะรำษฎร คือ เปลี่ยนระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบรำชำธิปไตยภำยใต้

รัฐธรรมนูญ ซึ่งในสมัยน้ันยังไม่มีศัพท์สมัยใหม่ว่ำ “ปฏิวัติ” หรือ “อภิวัฒน์” เพ่ือถ่ำยทอดค ำฝรั่งเศส อังกฤษ 
REVOLUTION ดังน้ัน เรำจึงใช้ศัพท์ธรรมดำว่ำ “เปลี่ยนกำรปกครองของกษัตริย์เหนือกฎหมำยมำเป็นกำรปกครอง
ที่มีกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมำย” และกำรด ำเนินเพ่ือให้สยำมบรรลุหลัก 6 ประกำร คือ (1) รักษำควำมเป็นเอกรำช
ทั้งหลำย เช่น เอกรำชในทำงกำรเมือง ในทำงศำล ในทำงเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มันคง (2) รักษำควำม
ปลอดภัยในประเทศให้กำรประทุษร้ำยต่อกันลดลงให้มำก (3) บ ำรุงควำมสุขสมบูรณ์ของรำษฎรในทำงเศรษฐกิจโดย
รัฐบำลใหม่ จะหำงำนให้รำษฎรทุกคนท ำ จะวำงโครงกำรเศรษฐกิจแห่งชำติไม่ปล่อยให้รำษฎรอดอยำก (4) ให้
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รำษฎรมีสิทธิเสมอภำคกัน (5) ให้รำษฎรมีเสรีภำพที่ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประกำรดังกล่ำวแล้ว (6) ให้กำรศึกษำอย่ำง
เต็มที่แก่รำษฎร 

ข. โดยค ำนึงถึงสภำพของสยำมที่ถูกแวดล้อมโดยอำณำนิคมของอังกฤษและฝรั่ งเศส ซึ่งชำติทั้งสองน้ีมี
ข้อตกลงกันถือเอำสยำมเป็นประเทศกันชน แต่เขำอำจพร้อมกันยกก ำลังทหำรเข้ำมำยึดครอง แล้วแบ่งดินแดนสยำม
ไปเป็นเมืองข้ึนหรืออยู่ใต้อ ำนำจอิทธิพลของประเทศทั้งสอง ดังน้ันเรำจึงเห็นว่ำวิธีเปลี่ยนกำรปกครองดังกล่ำวจะต้อง
กระท ำโดยวิธี GOUPD’ETAT ซึ่งเรำเรียกกันด้วยค ำไทยธรรมดำว่ำกำรยึดอ ำนำจโดยฉับพลัน เพรำะในสมัยน้ันยังไม่
มีผู้ใดต้ังศัพท์ไทยว่ำ “รัฐประหำร” เพ่ือถ่ำยถอดค ำศัพท์ฝรั่งเศสดังกล่ำวน้ัน ทั้งน้ีก็เพ่ือป้องกันกำรแทรกแซงของ
มหำอ ำนำจ เพรำะเมื่อคณะรำษฎรได้อ ำนำจโดยฉับพลันแล้ว มหำอ ำนำจก็จะต้องเผชิญต่อสถำนกำรณ์ที่เรียกเป็น
ภำษำ ฝรั่งเศสว่ำ FAIT ACCOMPLI คือพฤติกำรณ์ที่ส ำเร็จรูปแล้ว 

ค. ผู้ที่เข้ำร่วมประชุมครั้งแรกเป็นกรรมกำรกลำงของคณะรำษฎรไปพลำงก่อน กรรมกำรแต่ละคนเป็น
หัวหน้ำแต่ละสำยที่จะต้องเลือกเฟ้นผู้ที่ไว้วำงใจได้ตำมระเบียบพิจำรณำตัวบุคคลแล้วน ำมำเสนอ กรรมกำรกลำงของ
คณะรำษฎร ซึ่งจะรับเข้ำเป็นสมำชิกคณะรำษฎรได้โดยมติเป็นเอกฉันท์เท่ำน้ัน ในชั้นแรกให้หัวหน้ำสำยหำสมำชิก
เพ่ิมเติมเพียงสำยละ 2 คนก่อน แล้วก็แยกเป็นหัวหน้ำสำยย่อยใหญ่น้อยแตกกิ่งก้ำนสำขำออกไป 

ง. กำรเลือกเฟ้นสมำชิกคณะรำษฎรเพ่ิมเติมน้ัน ต้องค ำนึงถึงควำมเสียสละเพ่ือชำติอย่ำงแท้จริง , ควำม 
กล้ำหำญ, ควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมลับ 

ดังน้ันจึงได้แบ่งบุคคลที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบปกครองดังกล่ำวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ดี 1. บุคคลที่สมควรได้รับคำชักชวนให้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกคณะรำษฎรก่อนวันลงมือยืดอ ำนำจรัฐ แต่บุคคล

ประเภทน้ีก็ต้องแยกแยะออกไปอีกว่ำผู้ใดควรได้รับค ำชักชวนไว้ต้ังแต่เน่ินๆ หรือชวนต่อเมื่อใกล้เวลำที่จะลงมือท ำ
กำรยึดอ ำนำจ มิให้ถือเพียงแต่ว่ำบุคคลใดเป็นเพ่ือนเที่ยวด้วยกัน กินด้วยกัน แล้วก็จะชวนเข้ำเป็นสมำชิกใน
คณะรำษฎรได้ทุกคนในทันทีทันใด ถ้ำเพ่ือนคนน้ันชอบพูดตลกเกินไปก็ย่อมเอำเรื่องที่จริงบ้ำงไม่จริงบ้ำงมำพูด
เพียงแต่จะให้ผู้ฟังขบขันเป็นกำรตลกและอำจเอำเรื่องลับของคณะไปแย้มพรำยเพ่ือกำรตลก เพ่ือนบำงคนมีลักษณะ
ดีหลำยอย่ำง แต่เวลำกินเหล้ำเข้ำไปแล้วกุมสติไว้ไม่อยู่แล้วพูดเลอะเทอะ ก็อำจพลังพลำดเอำเรื่องของคณะไปพูดใน
เวลำเมำ จึงมิได้ชวนเข้ำร่วมในคณะยึดอ ำนำจ แต่เมื่อยึดอ ำนำจได้ในวันที่ 24 มิถุนำยนแล้ว ไม่มีควำมลับที่จะปิดบัง
จึงชวนให้ร่วมมือได้ 
 ดี 2. ได้แก่บุคคลที่จะได้รับค ำชักชวนต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติในกำรยึดอ ำนำจแล้ว ซึ่งเขำย่อมมีบทบำทเป็น
ก ำลังให้คณะรำษฎรได้ 
 ดี 3. ได้แก่บุคคลที่จะได้รับค ำชักชวนในวันลงมือปฏิบัติกำรยึดอ ำนำจน้ันเอง แต่ภำยหลังที่กำรยึดอ ำนำจ
ได้มีที่ท่ำแสดงว่ำจะเป็นผลส ำเร็จมำกกว่ำควำมไม่ส ำเร็จ 

จ. นโยบำยที่จะด ำเนินภำยหลังที่คณะรำษฎรได้อ ำนำจรัฐแล้ว ท่ีประชุมได้มอบให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ชี้แจง และ
เห็นชอบตำมหลัก 6 ประกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำเป็นผู้เสนอ รวมทั้งหลักกำรท ำไปในเค้ำโครงกำรเศรษฐกิจ และได้มอบให้
ข้ำพเจ้ำเตรียมร่ำงเค้ำโครงกำรเศรษฐกิจในโอกำสต่อไป 

ฉ. ที่ประชุมได้พิจำรณำเผื่อไว้ว่ำถ้าการกระท าของคณะราษฎรต้องถูกปราบปรามหรือพ่ายแพ้ก็ให้มี
เพื่อนห้าหน้าสายคนหน่ึงที่เรากันไว้มิให้แสดงออกนอกหน้าว่าเป็นสมาชิกคณะราษฎรโดยไม่ต้องมาประชุม
คณะกรรมการหัวหน้าสายบ่อยครั้งไม่ว่ำจะในฝรั่งเศสหรือเมื่อกลับสยำมแล้ว โดยบ ำเพ็ญตนประดุจเป็นคนอยู่ใน
บ้ำนอย่ำงสงบเงียบ ผู้น้ีมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรของคณะรำษฎรที่อำจถูกปรำบปรำมหรือพ่ำยแพ้ น้ันต่อไปให้ส ำเร็จ 
พร้อมทั้งให้มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเพื่อนที่ถูกติดคุกหรือถึงแก่ความตาย ที่ประชุมเห็นห้องกันมอบ
หน้าที่น้ีให้แก่ นายแนบ พหลโยธิน ซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์สินมากโดยได้รับมรดกจากบิดา 
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เมื่อเสร็จกำรประชุมก่อต้ังคณะรำษฎรแล้วข้ำพเจ้ำกลับสยำมในเดือนมีนำคมปีน้ัน แล้วเพ่ือนที่ยังอยู่ใน
ปำรีสเลือกเฟ้นผู้ที่สมควรชวนร่วมคณะรำษฎรต่อไป อีกประมำณ 2-3 เดือน เพ่ือนที่ยังอยู่ปำรีสได้ชวน นำยทวี 
บุณยเกตุ นักศึกษำวิชำเกษตร และ นำยบรรจง ศรีจรูญ ไทยมุสลิมจำกอียิปต์ที่มำเยือนปำรีส ซึ่งรับภำระจัดต้ังไทย
มุสลิมต่อไป อำทิ นำยแช่ม มุสตำฟำ (บุตรหัวหน้ำศำสนำอิสลำมในไทยที่รู้จักกันในนำมว่ำ “ครูฟำ” ต่อมำนำยแช่ม
เปลี่ยนนำมสกุลว่ำ “พรหมยงค์” คล้ำย ๆ นำมสกุลข้ำพเจ้ำ) ต่อมำได้ชวน ร.ต. สินธ์ุ กมลนำวิน ร.น. นักศึกษำวิชำ
ทหำรเรือเดนมำร์กที่มำเยือนปำรีส 

ต่อมำพระยำทรงสุรเดชได้มำดูงำนทหำรในฝรั่งเศส เพ่ือนที่ยังอยู่ในปำรีสจึงลองทำบทำมว่ำมีควำมรู้สึก
อย่ำงไรต่อระบบสมบูรณำฯ ก็ได้ควำมว่ำไม่พอใจระบบน้ัน แต่ยังมิได้ถูกชวนเข้ำร่วมในคณะรำษฎร ต่อจำกน้ันเพ่ือน
ทีก่อต้ังคณะรำษฎรที่ปำรีสก็ทยอยกันกลับสยำม ค่อย ๆ ชวนเพ่ือนนักศึกษำที่เคยสังเกตไว้ในกำรสนทนำกันเพียง
คร่ำว ๆ มิได้จ ำกัดเฉพำะนักศึกษำในฝรั่งเศสเท่ำน้ัน 

ฉะน้ันต่อมำในสยำมจึงชวน ม.ล. อุดม สนิทวงศ์ นักศึกษำจำกสวิตเซอร์แลนด์ , ม.ล.กรี เดชำติวงศ์ ,           
นำยสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยำ และ นำยเล็ง ศรีสมวงศ์ นักศึกษำจำกอังกฤษ ฯลฯ และเพ่ือนทหำรบก ทหำรเรือ 
พลเรือนคนอื่น ๆ ในสยำม ในปลำย พ.ศ. 2474 จึงได้ชวนพระยำพหลพลพยุหเสนำ, พระยำทรงสุรเดช, พระยำ 
ฤทธิอัคเนย์ และมอบให้พระยำพหลฯ เป็นหัวหน้ำคณะรำษฎร 

2. กำรที่คณะรำษฎรเรียกสมำชิกประเภท ดี 1 ว่ำ “ผู้ก่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง” หรือโดยย่อว่ำ 
“ผู้ก่อกำร” น้ัน ก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่ำบุคคลประเภทน้ีเป็นเพียง “กองหน้ำ” (Vanguard) ของมวลรำษฎรที่มีควำม
ต้องกำรเสรีภำพและควำมเสมอภำคย่ิงกว่ำระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ สมำชิกประเภท ดี 2 และ ดี 3 เป็นก ำลัง
หนุนตำมล ำดับ แต่พลังมหาศาลที่ช่วยให้คณะราษฎรท าการได้ส าเร็จน้ันคือมวลราษฎรที่ให้ความสนับสนุนทั้ง
ทางตรงและทางปริยาย ผู้ถือทรรศนะ ตำมพลังเก่ำบำงคนกล่ำวว่ำคณะรำษฎรอ้ำงรำษฎรโดยรำษฎรไม่รู้เห็นด้วย
น้ัน ก็เน่ืองจำกผู้ที่กล่ำวหำเช่นน้ันได้กล่ำวตำมทรรศนะ และจุดยืนหยัดในชนชั้นวรรณะของเขำที่เขำมีประโยชน์ 
หรือนิยมชมชอบอยู่ 

วิทยำศำสตร์ทำงสังคมที่ก้ำวหน้ำได้จ ำแนกบุคคลในสังคมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (1) พวกปฏิกิริยำ 
(Reactionaries) ซึ่งต้องกำรเหน่ียวรั้งระบบสังคมเก่ำให้คงอยู่กับทีหรือให้ถอยหลังยิงข้ึนไปอีก (2) บุคคลอื่น ๆ 
นอกจำกเป็นพวกปฏิกิริยำเป็น People ซึ่งเรำแปลว่ำ “รำษฎร” พลเมืองสยำมส่วนมำกซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำร
ปกครองสมัยน้ันเรียกตัวเองว่ำ “รำษฎร” เช่น นำยอ ำเภอเกณฑ์พลเมืองท ำงำนโยธำ ก็เรียกกันว่ำเกณฑ์รำษฎร หรือ
รำษฎรร ำพึงกันถึงควำมทุกข์ยำกก็พูดว่ำ “รำษฎรเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ำ คือแสดงถึงลักษณะของพลเมืองส่วนที่ถูก
ปกครองโดยระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ 

ควำมต้องกำรของมวลรำษฎรไทยที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์น้ันมิใช่คณะรำษฎรเป็น
คณะแรกที่ต้องกำรเช่นน้ัน ผู้สนใจในวิทยำศำสตร์สังคมอันแท้จริงย่อมได้ศึกษำมำก่อนแล้วถึงปรัชญำทำงสังคม           
ว่ำทรรศนะทำงสังคมของมนุษย์ได้เกิดข้ึนมำได้อย่ำงไร แล้วน ำมำประยุกต์กับข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ข้ึนในสยำมต้ังแต่
สมัยที่สยำมจ ำต้องท ำสนธิสัญญำกับประเทศทุนนิยมต่ำงๆ ต้ังแต่กลำงคริสต์ศตวรรษที ่19 เป็นต้นมำ 

ก. ข้ำพเจ้ำได้เคยกล่ำวไว้บ้ำงแล้วในหนังสือ “ควำมเป็นอนิจจังของสังคม” สรุปโดยย่อคือ เมื่อเครื่องมือ
กำรผลิตชีวปัจจัยของมนุษย์สังคมได้พัฒนำเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ท ำและใช้เครื่องมือกำรผลิตน้ันก็ต้อง
พัฒนำไปตำม จึงจะเป็นพลังกำรผลิตทีทำให้กำรผลิตชีวปัจจัยอุดมสมบูรณ์ข้ึน ครั้นแล้วควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
ของมนุษย์ในสังคมก็จะต้องเปลี่ยนไปตำมจึงจะไม่เกิดวิกฤตกำลทำงเศรษฐกิจ แล้วเมื่ อระบบเศรษฐกิจอันเป็น
รำกฐำนของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว ระบบกำรเมืองของสังคมก็จ ำต้องเปลี่ยนไปตำม มิฉะน้ันก็เกิดควำมขัดแย้งกับ
ระบบเศรษฐกิจที่เป็นรำกฐำนและก่อให้เกิดวิกฤตกำลทำงเศรษฐกิจ ทรรศนะทำงสังคมของมนุษย์ก็เกิดข้ึนเป็นหลัก
น ำให้มนุษย์มีกำรเคลื่อนไหวเพ่ือจะได้มำซึ่งสิ่งอันจ ำเป็นแก่ระบบเศรษฐกิจที่พัฒนำข้ึนใหม่  
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ในหนังสือของข้ำพเจ้ำเล่มที่อ้ำงน้ัน ได้กล่ำวถึงสังคมที่พัฒนำจำกระบบปฐมสหกำรมำเป็นระบบทำส          
จำกระบบทำสมำเป็นระบบศักดินำหรือส่วย FEUDALISM และจำกระบบน้ีในตอนปลำยเมื่อเกิดระบบเศรษฐกิจ             
ทุนนิยมข้ึน ทรรศนะทำงสังคมเพ่ือระบบทุนนิยมก็เกิดข้ึน และก็จะมีทรรศนะอื่น  ๆ ที่ก้ำวหน้ำเกิดข้ึนในระยะ            
ต่อ ๆ ไป 
  ณ ที่น้ี ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวโดยย่อถึงก ำเนิดของทรรศนะสังคมที่ต้องกำรเลิกระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์           
ซึ่งเป็นระบบศักดินำน้ัน ว่ำมิได้เกิดข้ึนด้วยเจ้ำศักดินำในยุโรป แต่เกิดข้ึนจำกรำกฐำนที่ในยุโรปตะวันตกเมื่อปลำย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้มีผู้คิดเครื่องจักรกลที่ใช้ก ำลังไอน้ ำ อันเป็นกำรอภิวัฒน์ใหญ่แห่งเครื่องมือกำรผลิตและ
ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่ำ “กำรอภิวัฒน์ทำงอุตสำหกรรม” (INDUSTRIAL REVOLUTION) ควำมจ ำเป็นจึงเกิดข้ึนที่
จะต้องพัฒนำมนุษย์ให้สำมำรถท ำและใช้เครื่องมือกำรผลิตสมัยใหม่ดังกล่ำวน้ัน เพรำะกำรที่จะใช้ไพร่ฟ้ำข้ำแผ่นดิน
ที่ช ำนำญอยู่แต่กำรใช้สัตว์พำหนะเป็นก ำลังลำกจูงไถ หรือใช้เครื่องมือหัตถกรรม ก็ไม่อำจที่จะท ำและใช้เครื่องมือ
ผลิตสมัยใหม่น้ันให้เกิดสมรรถภำพได้ 

ดังน้ันนำยทุนสมัยใหม่ ที่เป็นเจ้ำของวิสำหกิจใช้เครื่องมือกำรผลิตสมัยใหม่น้ันจึงจ ำเป็นต้องใช้คนงำน
สมัยใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถกว่ำคนงำนตำมระบบศักดินำเก่ำ และต้องเปลี่ยนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของ          
วิสำหกิจกับคนงำนมำเป็นควำมสัมพันธ์ชนิดใหม่ คือชนิดระหว่ำงระบบทุนสมัยใหม่ ซึ่งให้คนงำนเป็นลูกจ้ำงสมัยใหม่
ที่มีเสรีภำพย่ิงข้ึนกว่ำไพร่ฟ้ำข้ำแผ่นดินตำมระบบศักดินำเก่ำที่ถูกบังคับให้ท ำงำนโดยไม่มีก ำลังใจเพียงพอที่จะ            
เอำใจใส่ต่อเครื่องมือสมัยใหม่ที่สลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 

ดังน้ันพวกนำยทุนสมัยใหม่น้ันเอง จึงต้องกำรเปลี่ยนระบบกำรเมืองศักดินำให้สอดคล้องกับระบบทุน
สมัยใหม่ที่ก ำลังพัฒนำ ฉะน้ันทรรศนะทำงสังคมแห่งระบบทุนที่เกิดข้ึนใหม่จึงเกิดข้ึนที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบกำรเมือง
ศักดินำเพ่ือให้รำษฎรมีเสรีภำพและมีสิทธิประชำธิปไตยย่ิงข้ึน ควำมคิดและทรรศนะที่เรียกร้องให้เปลี่ยนระบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ในยุโรปในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 จึงแพร่หลำยมำก ส่วนเจ้ำศักดินำก็พยำยำมเหนียวรั้ง
ระบบที่ฝ่ำยตนได้ประโยชน์มำกท่ีสุดไว้ และพยำยำมเอำทรรศนะเก่ำตำมระบบศักดินำของตนมำโต้แย้งทรรศนะใหม่
ที่ก้ำวหน้ำ ควำมขัดแย้งระหว่ำงระบบเก่ำและทรรศนะเก่ำฝ่ำยหน่ึงกับระบบใหม่และควำมคิดใหม่อีกฝ่ำยหน่ึง            
จึงเกิดข้ึนอย่ำงรุนแรง 

เมื่อระบบทุนสมัยใหม่ได้เกิดข้ึนในยุโรปตะวันตกแล้วก็ได้พัฒนำเป็นทุนใหญ่มหำศำลย่ิงข้ึนเป็นบรม           
ธนำนุภำพหรือจักรวรรดินิยมที่ได้แผ่อ ำนำจมำในสยำมและประเทศด้อยพัฒนำอื่น ๆ สยำมก็ได้ถูกบังคับให้จ ำต้องท ำ
สนธิสัญญำกับประเทศทุนนิยมต่ำง ๆ อันเป็นผลให้สยำมจ ำต้องรับเอำระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเข้ำมำคู่เคียงกับระบบ
เศรษฐกิจศักดินำสมัยเก่ำ ดังน้ันทรรศนะอันเกิดจำกระบบทุนสมัยใหม่ ในยุโรปจึงได้ตำมเข้ำมำในสยำมด้วย ซึ่งมี
เสียงเรียกร้องภำยในสยำมเองและจำก ผู้ที่เคยศึกษำในยุโรป อเมริกำ ที่มิใช่หัวด้ือหัวรั้นของระบบศักดินำท่ีล้ำหลัง
จนเกินไป ที่ต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็นระบบรำชำธิปไตย ภำยใต้รัฐธรรมนูญมำก
ย่ิงข้ึน แต่เสียงเรียกร้องน้ันมีระดับต่ำงๆ กัน บำงพวกขอเอำแต่น้อย ๆ บำงพวกก็ขอให้อยู่ภำยใต้ธรรมนูญครบถ้วน
ตำมหลักประชำธิปไตยสมบูรณ์ สุดแท้แต่บุคคลใดจะจ ำกัดทรรศนะของตนเองเพียงใด 

ข. กฎวิทยำศำสตร์แห่งบ่อเกิดจิตส ำนึกของมนุษย์ มีอยู่ว่ำ “ควำมเป็นอยู่เป็นสิ่งก ำหนดจิตส ำนึกของ
มนุษย์” ดังน้ันผู้ที่มีควำมเป็นอยู่อย่ำงเจ้ำศักดินำหรือ เจ้ำส่วยย่อมมีจิตส ำนึกที่จะรักษำระบบน้ันไว้ แต่ข้อยกเว้นมิได้
ดังที่ข้ำพเจ้ำได้กล่ำว ไว้ในหนังสือเล่มที่อ้ำงน้ันว่ำ “เมื่อกล่ำวถึง ‘พลังตกค้ำง’ แห่งระบบเก่ำ เรำจ ำต้องท ำควำม
เข้ำใจว่ำพลังตกค้ำงน้ันมิใช่บุคคลในวรรณะเก่ำเสมอไป เพรำะบุคคลในวรรณะเก่ำบำงคนเป็นผู้ก้ำวหน้ำที่มองเห็น
กฎแห่ง อนิจจัง ถือเอำประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเหนือกว่ำประโยชน์ของวรรณะ โดยเฉพำะ เป็นผู้ที่มีศีลสัตย์           
ซึ่งสมควรได้รับควำมสรรเสริญ นักปรำชญ์ซึ่งเป็นต้น ฉบับแห่งวิทยำศำสตร์ทำงสังคมสมัยใหม่กล่ำวไว้ตำมรูปธรรมที่
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เห็นจริงว่ำ ในที่สุด ขณะที่กำรต่อสู้ของวรรณะจวนจะถึงครำวเด็ดขำด ควำมเสื่อมสลำยก ำลังด ำเนิ น ไปภำยใน
วรรณะปกครอง ท่ีจริงน้ันคือภำยในสังคมเก่ำทั้งกระบวน กำรดังว่ำน้ัน รุนแรงและเกรี้ยวกรำด จึงมีชนในวรรณะ
ปกครองส่วนน้อยแผนกหน่ึงละทิ้งวรรณะ ของตน, และเข้ำร่วมในวรรณะอภิวัฒน์ซึ่งเป็นวรรณะที่กุมอนำคตไว้ในมือ 

 ดังเช่นเดียวกับในสมัยก่อน ซึ่งส่วนหน่ึงของวรรณะขุนนำงได้ไปเข้ำกับ วรรณะเจ้ำสมบัติ (นำยทุน
สมัยใหม่) ดังน้ัน ในสมัยน้ีส่วนหน่ึงของวรรณะเจ้ำ สมบัติก็ไปเข้ำข้ำงวรรณะผู้ไร้สมบัติโดยเฉพำะส่วนหน่ึงของ
วรรณะเจ้ำสมบัติผู้มี ปัญญำท่ีได้พยุงตนข้ึนสู่ระดับที่เข้ำใจทฤษฎีแห่งขบวนวิวรรตกำรทั้งปวง ในทำงตรง กันข้ำมกับ
บุคคลที่กล่ำวในวรรคก่อน ควำมจริงก็ปรำกฏว่ำมีบุคคลซึ่งดูเหมือนจะเป็นวรรณะใหม่ แต่ไม่เข้ำใจกฎแห่งอนิจจัง 
โดยถือว่ำสภำวะเก่ำเป็นของถำวร และไม่พอใจในควำมพัฒนำของสภำวะใหม่ที่ต้องเป็นไปตำมกฎธรรมชำติ บุคคล
จ ำพวกน้ีอำจไม่ใช่หน่อเน้ือเชื้อไขของวรรณะเก่ำ แต่ป่ำเพ็ญตนเป็นสมุนของพลังเก่ำย่ิงกว่ำบุคคลแห่งอันดับสูงของ
วรรณะเก่ำ ทั้งน้ีก็เพรำะพลังเก่ำท่ีสลำยไปน้ันได้สูญไปน้ันได้สูญสิ้นไปเฉพำะรูปภำยนอกของระบบกำรเมือง แต่ละ
บุคคลเก่ำยังแฝงอยู่ในกลไกอ ำนำจรัฐและอ ำนำจเศรษฐกิจ ซึ่งยังคงมีทรรศนะที่ผิดไปจำกกฎธรรมชำติย่ิงกว่ำบุคคล
ก้ำวหน้ำแห่งวรรณะเก่ำเอง ฉะน้ันจึงด ำเนินกำรโต้กฎธรรมชำติและกฎแห่งอนิจจัง ดึงสังคมให้ถอยหลังเข้ำคลองย่ิง
กว่ำพวกถอยหลังเข้ำคลองที่จ ำต้องไปตำมสภำวะของเขำ แต่อย่ำงไรก็ตำม “กำรดึงให้สังคมถอยหลังก็เป็นไป
เพียงชั่วครำว เพรำะในที่สุดกฎแห่งอนิจจังต้องประจักษ์ข้ึน” 

จำกกฎดังกล่ำวข้ำงบนน้ัน เรำก็ย่อมวินิจฉัยได้ว่ำบุคคลใดมีลักษณะเป็นพลังใหม่น้ันมิใช่ถือแต่เพียงว่ำเป็น
ผู้ที่เกิดและมีชีวิตร่ำงกำยอยู่ในกำลสมัยใหม่ แต่ต้องดูถึงทรรศนะที่เขำใช้เป็นหลักน่ำชีวิตเขำน้ันเป็นทรรศนะใหม่ที่
เกิดจำกควำมเปลี่ยนแปลงใหม่ของระบบเศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐำนของสังคม หรือเขำถือตำมทรรศนะที่เกิดจำกระบบ
เก่ำซึ่งเข้ำลักษณะที่มีค้ำพังเพยว่ำ “เหล้ำเก่ำในขวดใหม่” น้ันเอง 

ค. ถ้ำน ำหล้ำดังกล่ำวน้ันมำประยุกต์กับกำรค้นหำว่ำทรรศนะใหม่ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณำฯ 
ในสยำมเริ่มจำกบุคคลใดน้ัน ก็จะปรำกฏว่ำฝ่ำยที่อยู่ในพลังเก่ำท่ีตกค้ำงย่อมมองเห็นแต่ว่ำเกิดจำกบุคคลในพลังเก่ำ
ส่วนผู้ที่เป็นพลังใหม่เฉพำะทีท ำตนว่ำเป็นคนใหม่ที่สุดก็มองแต่คนในพลังใหม่เท่ำน้ัน แต่ผู้ที่บ้ำเพ็ญตนตำมคติของ
ปรำชญ์ที่อ้ำงข้ำงบนน้ันคือผู้ที่ “พยุงตนข้ึนสูระดับทีเข้ำใจทฤษฎีแห่งวิวรรตกำรทั้งปวง” ก็ไม่จ ำกัดควำมคิดของ
ตนเองมองแต่บุคคลในพลังเก่ำหรือไม่โดยข้ำงเดียว คือยอมมองทุกด้ำนจึงจะประสบสัจจะ 

(1) ภำยในพลังเก่ำแห่งสยำม เคยมีบุคคลส่วนหน่ึงที่ก้ำวหน้ำกว่ำผู้ที่เกำะแน่นอยู่ในควำมคิดเก่ำ คือ
ปรำกฏว่ำเมื่อประมำณ 100 ปีมำแล้ว ได้มีพระเจ้ำน้องยำเธอ 3 พระองค์ คือ กรมหมื่นนเรศร์ , พระองค์เจ้ำ                
โสณบัณฑิต (ต่อมำเป็นกรมขุนพิทยลำภ) พระองค์เจ้ำสวัสดิโสภณ (ต่อมำเป็นสมเด็จกรมพระสวัสดิฯ)  และ
ข้ำรำชกำรสถำนทูตสยำมกรุงลอนดอน อำทิ หลวงวิเศษสำลี (นำค ณ ป้อมเพชร ต่อมำเป็นพระยำไชยวิชิต                    
สิทธิสำตรำ ผู้รักษำกรุงเก่ำ), สับเลฟท์เทอแนนท์สอำด (สกุล “สิงหเสนี” ต่อมำเป็น นำยพลตรี พระยำประสิทธิ              
ศัลยกำร อัครรำชทูตสยำมประจ ำกรุงลอนดอน แล้วได้เป็นพระยำสิงหเสนี สมุหเทศำภิบำลมณฑลนครรำชสีมำ) 
ฯลฯ ได้เคยท ำหนังสือกรำบบังคมทูลรัชกำลที่ 5 ขอให้ทรงปรับปรุงกำรปกครองประเทศให้ทันสมัยย่ิงข้ึน 

ท่ำนเหล่ำน้ีมีลักษณะก้ำวหน้ำแต่ท่ำนมีทรรศนะไม่ไกลถึงขนำดขอให้สยำมมีระบบรัฐสภำท่ีรำษฎรมีส่วน
ในกำรเลือกตังผู้แทนและถึงขนำดที่เสนำบดีต้องได้รบควำมไว้วำงใจจำกสภำผู้แทนรำษฎร แต่ก็นับว่ำท่ำนเหล่ำน้ันมี
ควำมกล้ำหำญมำกในกำรกรำบบังคมทูล ปัญญำชนร่นปัจจุบันที่เป็นพลังใหม่แท้จริงไม่ควรสะดุดอยู่เพียงแต่เห็นว่ำ
เคยมีพระบรมวงศำนุวงศ์ดังกล่ำวแล้วได้มีควำมคิดก้ำวหน้ำเท่ำน้ัน ขอให้ติดตำมค้นคว้ำต่อไปให้สินกระแสควำมว่ำ
พระพุทธเจ้ำหลวงได้ทรงตอบค้ำกรำบบังคมทูลน้ันว่ำกระไร และได้มีพระรำชด ำรัสในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำว่ำ
กระไรในเรื่องกำรปกครองโดยระบบรัฐสภำ และมีพระรำชหัตถเลขำถึงพระรำชธิดำองค์หน่ึงในหนังสือไกลบ้ำนตอน
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ที่เสด็จนอร์เวย์ว่ำกระไร ซึ่งข้ำพเจ้ำได้เชิญพระรำชหัตถเลขำมำกล่ำวไว้ในค้ำอธิบำยกฎหมำยปกครองที่โรงเรียน
กฎหมำยกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2474 

ผู้สนใจในประวัติศำสตร์แห่งควำมคิดประชำธิปไตยของคนไทยควรค้นคว้ำต่อไปว่ำท่ำนที่ได้กรำบบังคมทูล
พระพุทธเจ้ำหลวงดังกล่ำวน้ัน เมื่อท่ำนกลับสยำมแล้วท่ำนเองได้มีกำรปฏิบัติหรือมีกำรแสดงควำมเห็นประชำธิปไตย
ไว้ในที่ใด เมื่อใดบ้ำง ข้ำพเจ้ำเคยเป็นนักเรียนกฎหมำยกระทรวงยุติธรรมในสมัยที่สมเด็จกรมพระสวัสดิฯ เป็นอธิบดี
ศำลฎีกำ จึงมีโอกำสศึกษำคำพิพำกษำฎีกำที่พระองค์ทรงวำงบรรทัดฐำนไว้แสดงให้เห็นถึงทรรศนะประชำธิปไตย
ในทำงศำล อำทิ คำพิพำกษำท่ี 326/2455 มีควำมตอนหน่ึงว่ำ “ในคดีที่เป็นอุกฤษฏ์โทษถึงตำยถ้ำกำรพิจำรณำยังมิ
กระจ่ำงจะฟังเอำพิรุธนำยถมยำ ลิงโทษถึงตำยน้ียังหมิ่นเหม่มิบังควรและธรรมภำษิตว่ำไว้ว่ำคดีเมื่อมีเหตุเคลือบ
แคลงสงสัย แม้จะปล่อยผู้ผิดเสียสัก 10 คน ก็ยังจะดีกว่ำจะลงโทษคนที่หำผิดมิได้คนหน่ึงดังน้ี” 

บรรทัดฐำนประชำธิปไตยทำงศำลที่พระองค์ได้ทรงวำงไว้น้ัน ตุลำกำรในสมัยน้ันและสมัยต่อมำได้ปฏิบัติ
ตำมอยู่อีกหลำยปี จนกระทงซำกเก่ำแห่งควำมศักดินำโบรำณได้ฟ้ืนข้ึนมำอีก จึงมีตุลำกำรบำงคนที่ถือซำกทรรศนะ
เก่ำได้ละทิ้งธรรมภำษิตที่รำกฐำนแห่งทรรศนะประชำธิปไตยในทำงศำลยุติธรรมตำมระบบดังกล่ำวแล้ว 

นักเรียนกฎหมำยกระทรวงยุติธรรมสมัยน้ันจำต้องศึกษำพระรำชบัญญัติใหญน้่อย ดังน้ันคนรุ่นน้ันจึงยังพอ
จ ำกันได้ถึงพระรำชบัญญัติโรงเรียนรำษฎร์ พ.ศ. 2460 ประวัติของเรื่องมีอยู่ว่ำ กระทรวงธรรมกำรในสมัยน้ันกรำบ
บังคมทูลรัชกำลที่ 6 เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวเพ่ือกวดขันโรงเรียนรำษฎร์ที่สมัยก่อนเอกชนต้ังข้ึนได้โดยไม่
ต้องขออนุญำตจำกรัฐบำล กระทรวงธรรมกำรต้องกำรให้กำรต้ังโรงเรียนรำษฎร์ต้องได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลก่อน 
อีกท้ังมีข้อบังคับควบคุมโรงเรียนรำษฎรอย่ำงกวดขัน 

รัชกำลที่ 6 ได้ทรงส่งร่ำงพระรำชบัญญัติของกระทรวงธรรมกำรมำให้คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำยซึ่งสมเด็จ
กรมพระสวัสดิฯ ขณะน้ันเป็นกรมหลวง ทรงเป็นสภำนำยก ท่ำนผู้น้ีได้ตรวจร่ำงแล้วทรงร่ำงข้ึนใหม่ด้วยพระองค์เอง
ตำมทรรศนะประชำธิปไตยของพระองค์ที่ต้องกำรให้บุคคลมีเสรีภำพในกำรให้กำรศึกษำและให้พลเมืองได้มี
กำรศึกษำอย่ำงแพร่หลำย 

เหตุฉะน้ันพระองค์จึงได้ร่ำงบทบัญญัติไว้ตอนหน่ึงมีใจควำมว่ำ ถ้ำผู้ขอต้ังโรงเรียนรำษฎรได้ย่ืนค ำขอต่อ
กระทรวงธรรมกำรแล้ว กระทรวงน้ีไม่ตอบอนุญำตภำยในก ำหนดเวลำที่กล่ำวไว้ ก็ให้ถือว่ำเป็นกำรให้อนุญำตแล้ว 
รัชกำลที่ 6 ทรงเห็นชอบด้วยจึงได้โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติโรงเรียนรำษฎร์ฉบับดังกล่ำวแล้ว ซึ่งท ำ
ให้กระทรวงธรรมกำรไม่พอใจเป็นอย่ำงยิงและพยำยำมแก้ไขพระรำชบัญญัติโรงเรียนรำษฎร์หลำยครั้งแต่ก็ไม่ส ำเร็จ 
ทั้งน้ีย่อมแสดงว่ำสมเด็จกรมพระสวัสดิฯ ในขณะยังทรงรับรำชกำรอยู่น้ัน ยังมีทรรศนะประชำธิปไตยอยู่บ้ำงดังกล่ำว
มำน้ัน 

(2) ผู้ที่เป็นพลังใหม่แท้จริงจะต้องไม่ดูหมิ่นคนธรรมดำสำมัญว่ำไม่มีควำมคิดที่จะเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบ
สมบูรณำฯ เมื่อครั้งข้ำพเจ้ำเรียนในชั้นมัธยมเบื้องต้นสมัย 60 ปีกว่ำมำแล้ว เคยได้ยินได้อ่ำนและได้พบคนธรรมดำ
สำมัญ ที่มีอำยุชรำแล้ว 2 คน คือ ก.ศ.ร. กุหลำบ ที่ออกนิตยสำร “สยำมประเภท” ที่แคะไค้ระบบปกครอง             
สมบูรณำฯ จนมีผู้ใส่ควำมว่ำผู้น้ีมีจิตฟ้งซ่ำน แต่เมื่อข้ำพเจ้ำไปพบ ก็ไม่เห็นท่ำนฟ้งซ่ำน อีกคนหน่ึงคือ “เทียนวรรณ”
ซึ่งมีฉำยำว่ำ “วรรณำโภ” ท่ำนผู้น้ีมีคติประชำธิปไตยมำก ขณะน้ันท่ำนหนวดขำวแล้ว ประมำณว่ำขณะน้ันมีอำยุ
เกือบ 70 ปี ข้ำพเจ้ำพบที่ตกแถวใกล้วัดบวรนิเวศ ท่ำนผู้น้ีเคยติดคุกเพรำะเขียนหนังสือและโฆษณำที่ขัดแย้งระบบ
สมบูรณำฯ ท่ำนเห็นว่ำท่ำนไม่ผิดกฎหมำย 

กรณีของท่ำนจึงเข้ำลักษณะมีค ำพังเพยโบรำณว่ำ “กฎหมำยสู้กฎหมู่ไม่ได้” ซึ่งแสดงถึงกำรเล่นพวกของ
ตุลำกำรสมัยโบรำณ แต่ท่ำนเทียนวรรณที่ถูกติดคุกได้กล่ำววลีเติมอีกรวมเป็นด่ังน้ี “กฎหมำย สู่กฎหมู่ไม่ได้ กฎหมู่                  
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ก็ยังสู้กดคอไม่ได้ กดคอก็ยังสู้เจ้ำหักคอไม่ได้” น่ีก็แสดงถึงทรรศนะที่ท่ำนเทียนวรรณมีต่อระบบสมบูรณำฯ                  
ชนรุ่นใหม่หลำยคนในสยำมสมัยน้ันที่ได้อ่ำนและสนทนำกับท่ำนเทียนวรรณยังพอจ ำกันได้ถึงวลีของท่ำนดังกล่ำวน้ี 
แต่ท่ำนเป็นคนธรรมดำสำมัญจึงไม่ได้รับควำมสนใจจำกผู้ที่ถือทรรศนะตำมพลังเก่ำ และดูเหมือนคนพลังเก่ำไม่ยอม
กล่ำวถึง ก.ศ.ร. กุหลำบ และเทียนวรรณ ซึ่งขณะเป็นหนุ่มเมื่อ 100 ปีกว่ำมำแล้วได้แสดงกำรเรียกร้องให้เปลี่ยน
ระบบสมบูรณำฯ 
  (3) ชนรุ่นเรียนหนังสือไทยจำกหนังสือ “มูลบทบรรพกิจ” ก่อนสมัยมี “แบบเรียนเร็ว” น้ันก็ดี สมัยมี
แบบเรียนเร็วแล้ว แต่ได้ยินชนรุ่นก่อนๆ กล่ำวถึงก็ดี ย่อมจ ำหรือระลึกได้ว่ำเริ่มอ่ำนต้ังแต่แม่ ก กำ ก็ได้รับค ำสอน
แสดงถึงควำมเสื่อมโทรมในระบบสมบูรณำฯ ซึ่งพระยำศรีสุนทรโวหำร (น้อย อำจำรยำงกูร) ได้ประพันธ์บทอ่ำนไว้ 
โดยสมมุติถึงควำมเสื่อมในอำณำจักร “สำวัตถี” มีควำมเท่ำที่ข้ำพเจ้ำพอจ ำได้บ้ำงดังน้ี “สำธุ สะจะขอไหว้พระ            
ศรีไตรสะระณำ พ่อแม่แลครูบำเทวดำในรำษี…อยู่มำหมู่ข้ำเฝ้ำก็หำเยำวนำรี ท่ีหน้ำตำดีๆ ท ำมะโหรีที่เคหำ ค่ ำเช้ำ
เฝ้ำสีซอ เข้ำแต่หอล่อกำมำ...หำได้ให้ภริยำโลโภพำให้บ้ำใจ...ถือน้ ำร่ ำเข้ำไป แต่น้ ำใจไม่น่ำพำหำได้ใครหำเอำ ไพร่ฟ้ำ
เศร้ำในอุรำ...” 

ในแม่กมน้ัน มีควำมท่ีมีผู้พ้ืนเอำมำกล่ำวกันมำกในรัชกำลที่ 6 เจ้ำนำยบำงองค์ที่ปำรีสเคยเตือนให้ข้ำพเจ้ำ
ระลึกควำมตอนหน่ึงของแม่กมทีมว่ำ “ข้ึนกมสมเด็จจอมอำจำรย์ ผู้ผ่ำนภำรำสำวัตถี เชื่อกลหลงเล่ห์เสนีย์ กลอก
กลับอัปรีย์ บุรีจึงล่มจมไป...” ฉะน้ันย่อมเห็นได้ว่ำชนรุ่นที่เรียนหนังสือไทยจำกมูลบทบรรพกิจหรือคนรุ่นต่อมำที่             
ได้ยินชนรุ่นเก่ำท่องให้ฟังแล้วก็เกิดส ำนึกกันทั่วไปถึงควำมเสื่อมในระบบสมบูรณำฯ หรือระบบศักดินำท่ีล้ำหลัง 

ข้ำพเจ้ำขอน้อมสักกำระพระพุทธเจ้ำหลวงทีทรงมีพระทัยก้ำวหน้ำกว่ำผู้ล้ำหลังมำก คือ แม้หนังสือมูลบท
บรรพกิจจะแต่งข้ึนในรัชสมัยของพระองค์ แต่พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้นักเรียนใช้เป็นตำรำเรียนได้ เพ่ือ
จะได้เกิดจิตส ำนึกช่วยพระองค์ก ำจัดข้ำรำชกำรที่ทุจริตและหน้ำไหว้หลังหลอกเอำควำมเท้ำมำกรำบบังคมทูล และผู้
ที่ท ำตนเป็นคนนิยมรำชำธิปไตยย่ิงกว่ำองค์พระรำชำธิบดี 

(4) ในสมัยรัชกำลที่ 6 ได้มีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบสมบูรณำฯ ในหนังสือพิมพ์และนิตยสำรใหญ่น้อย
มำกมำย ได้มีหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษในสยำมหลำยฉบับที่แสดงทรรศนะกล้ำหำญ หนังสือพิมพ์เหล่ำน้ีคงหำอ่ำน
ยำกในปัจจุบันน้ีแต่ถ้ำผู้สนใจคนอย่ำงเอำจริงเอำจังก็อำจหำได้บ้ำง ทรรศนะที่แสดงออกในสยำมน้ีช่วยให้ชำวสยำม
บำงส่วนต่ืนตัวข้ึนทีละน้อย ๆ จนถึงมีผู้คิดใช้ก ำลังยืดอ ำนำจรัฐที่มีฉำยำว่ำ “คณะ ร.ศ. 130” 

ต่อจำกน้ันมำก็มีหนังสือพิมพ์หลำยฉบับแม้ภำยใต้ระบบสมบูรณำฯ ได้กล้ำหำญเสี่ยงแก่คุกตะรำงเขียน
ข้อควำมเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบสมบูรณำฯ บำงฉบับถูกปิด บรรณำธิกำรหลำยคนถูกจ ำคุก แต่ก็มีผู้ออก
หนังสือพิมพ์ และนิตยสำรปลีกย่อยมำมำกมำย 

(5) เมื่อข้ำพเจ้ำกลับประเทศไทยใน พ.ศ. 2470 ภำยหลังที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสเกือบ 7 ปี น้ันแล้ว ปรำกฏว่ำ
ชนรุ่นหนุ่มสมัยน้ันชนิดที่ไม่เคยไปเห็นระบบประชำธิปไตยในต่ำงประเทศ แต่ก็มีควำมต่ืนตัวที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบ
สมบูรณำฯ ทั้งน้ีก็แสดงถึงว่ำผู้ที่มิได้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงระบบศักดินำ เกิดจิตส ำนึกที่เขำประสบแก่ตนเองถึงควำมไม่
เหมำะสมของระบบน้ัน และอิทธิพลที่เขำได้รับจำกสื่อมวลชนที่มีลักษณะก้ำวหน้ำในสมัยน้ัน ทีเรียกร้องให้มีกำร
เปลี่ยนระบบศักดินำมำเป็นระบบรำชำธิปไตยภำยใต้รัฐธรรมนูญ เพรำะเหตุน้ันพวกข้ำพเจ้ำจ ำนวนน้อยที่กลับมำ
จำกยุโรป จึงไม่มีควำมล ำบำกมำกนักในกำรชวนผู้ต่ืนตัวในเมืองไทยให้เข้ำเป็นสมำชิกคณะรำษฎร เพรำะเขำมี
พ้ืนฐำนแห่งควำมต้องกำรน้ันอยู่แล้ว 

กำรที่ชวนเป็นสมำชิกประเภท ดี 1 เพียง 100 คนเศษ ก็เพรำะจ ำนวนน้ันเป็นกำรเพียงพอทีจะลงมือท ำ
กำรเป็นกองหน้ำของรำษฎรและเพ่ือรักษำควำมลับในวงจ ำกัด แต่เมื่อเรำได้ยืดอ ำนำจรัฐในวันที่ 24 มิถุนำฯ ได้แล้ว 
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ก็ได้รับควำมสนับสนุนจำกรำษฎรจ ำนวนมหำศำล ทั้ งที่มำแสดงควำมยินดีด้วยตนเองที่พระที่น่ังอนันตสมำคม               
ซึ่งเป็นที่ต้ังกองบัญชำกำรคณะรำษฎร และทำงจดหมำยกับโทรเลขประจักษ์พยำนยังมีอยู่อีกคือ คณะได้มอบให้ 
นำยทวี บุณยเกตุ เป็นผู้รับสมัครผู้ที่ขอเข้ำร่วมในคณะรำษฎรที่สวนสรำญรมย์ มีผู้ต้องกำรสมัครมำกมำยจนถึงกับ
เรำมีใบสมัครเตรียมไว้ไม่พอแจก จึงแย่งกันที่จะได้ใบสมัคร ดังน้ันเรำจึงถือว่ำเรำเป็น “คณะรำษฎร” เพรำะเรำท ำ
ตรงกับควำมต้องกำรของรำษฎร “People” ไม่ใช่ตำมควำมประสงค์ของ “Reactionaries” 

ง. นับต้ังแต่มีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์มำเป็น ระบบรำชำธิปไตยภำยใต้
รัฐธรรมนูญปรำกฏในเอกสำรต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น จนถึง พ.ศ. 2475 ก็เป็นเวลำล่วงเลยมำหลำยสิบปี จึงเป็น
ธรรมดำที่กฎแห่งวิทยำศำสตร์สังคมซึ่งข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในหนังสือ “ควำมเป็นอนิจจังของสังคม” ต้องประจักษ์ข้ึน 
ข้ำพเจ้ำขอคัดควำมตอนน้ันมำกล่ำวไว้ดังต่อไปน้ี 

“ตำมกฎธรรมชำติน้ัน (ระบบกำรเมือง) ต้องสมำนกับสสำร (ระบบเศรษฐกิจ) ดังน้ันถ้ำกำยำพยพของ
สังคมเปลี่ยนล่ำช้ำกว่ำควำมเป็นอยู่ทำงชีวปัจจัยของสังคมจนเน่ินนำนเกินควำมสมควรแล้ว ธรรมชำติก็บังคับให้
กำยพยพจ ำต้องสมำนกับสสำรจนได้ คือเมื่อไม่เป็นไปตำมวิถีวิวัฒน์ ก็ต้องเป็นไปตำมวิถีอภิวัฒน์ เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 ต้องเป็นไปเช่นน้ัน เพรำะกำยพยพของสังคม
เปลี่ยนแปลงล่ำช้ำเกินสมควรกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงทำงชีวปัจจัยของสังคม กำรเปลี่ยนแปลงระบบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ของฝรั่งเศสในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 วิถีอภิวัฒน์ ก็เพรำะกำยำพยพของศักดินำไม่ยอม
เปลี่ยนโดยวิถีวิวัฒน์ให้สมำนกับสภำพควำมเป็นอยู่ทำงชีวปัจจัยทีก้ำวหน้ำไปมำก” 

3. มีผู้เข้ำใจผิดว่ำผู้ก่อต้ังคณะรำษฎรที่กรุงปำรีสไม่พอใจอัครรำชทูตสยำมสมัยน้ันที่จ่ำยเงินเดือนให้             
ไม่พอใช้จึงคิดเปลี่ยนระบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ข้ึน ควำมเข้ำใจผิดน้ีแพร่หลำยย่ิงข้ึน ภำยหลังที่ นำยควง อภัยวงศ์ 
ที่เคยเป็นสมำชิกคณะรำษฎร เมื่อก่อนวันอภิวัฒน์เพียงประมำณ 3 เดือน จึงไม่รู้เรื่องควำมจริงที่ผู้กอต้ังคณะรำษฎร
ได้ริเริ่มมำอย่ำงไร และมีทรรศนะทำงสังคมเกิดข้ึนอย่ำงใดก่อนน้ันได้ไปพูดที่คุรุสภำ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2506 
เพ่ือปลีกตัวออกจำกควำมรับผิดชอบของคณะรำษฎร โดยกล่ำวขอควำมคลำดเคลื่อนหลำยประกำร เพ่ือแสดงว่ำตน
เป็นคนที่มีเงินใช้ส่วนตัวมำกมำย เพ่ือให้เห็นว่ำตนอยู่ในชนชั้นวรรณะของเจ้ำศักดินำและเจ้ำสมบัติ ซึ่งต่ำงกับ
นักศึกษำส่วนอื่นๆ ที่ได้ร่วมกันต่อสู้เพ่ือควำมเป็นธรรม สมัยน้ันโดยเจำะจงมำยังข้ำพเจ้ำกับ ร.ท. แปลก ที่ได้
เงินเดือนไม่พอใช้ แฟ้มเรื่องกำรจ่ำยเงินเดือนว่ำใครได้เท่ำใดแม้จะเป็นลูกของคนเศรษฐีที่อัครรำชทูตสยำมกวดขัน
เหมือนกันน้ัน ยังคงมีอยู่ที่สถำนทูต ณ กรุงปำรีส ซึ่งข้ำพเจ้ำจะได้ชี้แจงในโอกำสอันควรต่อไป 

ณ ที่น้ี ขอกล่ำวว่ำข้ำพเจ้ำกับเพ่ือนอีก 6 คน ที่ก่อต้ังคณะรำษฎรข้ึนในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 1927 น้ัน  
ได้มีจิตส ำนึกที่ต้องกำรเปลี่ยนระบบสมบูรณำฯ มำก่อนแล้วตำมข้อเท็จจริงแห่งกำรด ำเนินมำก่อนแล้วตำม                
กฎข้อเท็จจริงแห่งกำรก ำเนิดของทรรศนะทำงสังคมที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงระบอบสมบูรณำฯ ดังกล่ำวในข้อ 2 แต่
พ้นจำกระดับน้ีไปแล้วยังมีควำมต้องกำรพัฒนำสังคมตำมวิถีทำงและข้ันแห่งกำรพัฒนำต่ำงกันไปตำมระดับจิตส ำนึก
ของแต่ละคนได้ ซึ่งเป็นเหตุให้มีควำมขัดแย้งระหว่ำงกันภำยหลังได้อ ำนำจรัฐแล้ว 

โดยเฉพำะกำรตัดสินใจที่จะท ำกำรอย่ำงเอำจริงเอำจังในกำรเปลี่ยนระบอบสมบูรณำฯ น้ัน ในสยำมก็มี            
คนรุ่นหนุ่มจ ำนวนหน่ึงได้ตกลงกันไว้แล้วร่วมสมทบเข้ำอยู่ในคณะรำษฎร์  ภำยหลังที่ข้ำพเจ้ำกับเพ่ือนก่อต้ัง
คณะรำษฎรที่กรุงปำรีสได้กลับสยำมแล้ว ส่วนข้ำพเจ้ำกับเพ่ือนที่อยู่ในปำรีสน้ันก็ได้มีกำรทำบทำมกันมำก่อนหลำยปี
แล้วต่อมำใน ค.ศ. 1925 ปลำยรัชสมัยรัชกำลที่ 6 ซึ่งคณะรำชสมัยน้ันยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเจ้ำนำย             
บำงพระองค์ที่ถือสัจจะตำมพุทธวจนะ “สัจจังเว อมตำ วำจำ” เล่ำให้ฟังว่ำเสียงเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนระบอบ          
สมบูรณำฯ ในสยำมมีมำกถึงขนำดไหน 
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ร.ท. ประยูร ภมรมนตรี ผู้เคยเป็นผู้บังคับหมวดทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์และเป็นมหำดเล็กรักษำ
พระองค์เคยรับใช้ใกล้ชิดรัชกำลที่ 6 น้ัน เมื่อมำถึงปำรีสใน ค.ศ. 1925 และได้พบข้ำพเจ้ำ ก็ได้เล่ำให้ข้ำพเจ้ำฟังถึง
ควำมเสื่อมโทรมของระบบสมบูรณำฯ และเสียงเรียกร้องของรำษฎรในสยำมท่ีต้องกำรให้เปลี่ยนระบบน้ัน ฉะน้ันใน 
ค.ศ. 1925 น้ันเอง ภำยหลังที่ข้ำพเจ้ำได้สนทนำกับ ร.ท. ประยูร หลำยครั้งแล้วจึงได้ชวนเขำไปเดินเล่นที่ถนน Henri 
Martin ปรำรภกันว่ำได้ยินถึงผู้ต้องกำรเปลี่ยนระบอบสมบูรณำฯ มำมำกหลำยคนแล้ว แต่ยังไม่มีใครจะตัดสินใจเอำ
จริง ฉะน้ันเรำจะไม่พูดแต่ปำก คือจะต้องท ำจริงจำกน้อยไปสู่มำก แล้ววำงวิธีกำรชวนเพ่ือนที่ไว้ใจได้ร่วมเป็นหน่วย
แรกข้ึน ต่อมำชวน ร.ท. แปลก, ร.ต. ทัศนัย ซึ่อย้ำยจำกบ้ำนพักเดิมไปอยู่ถ่ินเดียวกันกับข้ำพเจ้ำที่ “Cuartier 
Latin” จึงได้สนทนำกันแทบทุกวัน แล้วก็ได้ชวนเพ่ือนอื่น ๆ ให้ร่วมด้วย 

เรำได้วำงแผนปลุกจิตส ำนึกเพ่ือนนักศึกษำทั่วไปให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบ          
สมบูรณำฯ ว่ำโอกำสที่เหมำะที่สุดคือระหว่ำงมีกำรประชุมประจ ำปี ค.ศ. 1925 ของสมำคมที่ข้ำพเจ้ำเป็นสภำนำยก
อยู่น้ันจะได้จัดให้เพ่ือนไทยอยู่ร่วมกัน ณ คฤหำสน์ใหญ่ที่ต ำบล “Chatrettes” ซึ่งสมำคมเช่ำไว้เฉพำะกำรน้ันมี
ก ำหนด 15 วัน เรำได้จัดให้มีกีฬำแทบทุกชนิดรวมทั้งกำรยิงเป้ำเป็นพ้ืนฐำนแห่งกำรฝึกทำงอำวุธ 

ในเวลำค่ ำก็มีกำรแสดงปำฐกถำในเหตุกำรณ์ระหว่ำงประเทศและเหตุกำรณ์ภำยในประเทศและกำรโต้วำที
ในหัวข้อที่เป็นคติ มีกำรแสดงละครเป็นคติ เช่น เรื่อง “โลเลบุรี” ของพระมงกุฎเกล้ำฯ ที่แสดงถึงควำมแหลกเหลว
แห่งกำรศำลและอัยกำรของบุรี ที่พระองค์สมมุติว่ำ “โลเล” มีกำรดนตรีและขับร้องบ้ำงแต่ไม่มีกำรเต้นย่ัวยวน
กำมำรมณ์ กำรชุมนุมในฤดูร้อน ค.ศ. 1925 ได้ด ำเนินกำรไปอย่ำงได้ผลถึงควำมสนิทสนมกลมเกลียวของเพ่ือน
นักศึกษำไทยที่ร่วมประชุมถึงขีดที่เมื่อครบก ำหนด 15 วันแล้วหลำยคนก็ได้แสดงถึงควำมอำลัยที่ต้ังคนจะต้องแยก
ย้ำยกันไป 

ท่ำนแล้วข้ำพเจ้ำกับเพ่ือนที่ริเริ่มซึ่งออกนำมมำแล้วกินได้ ปรึกษำตกลงกันว่ำในกำรประชุมประจ ำปีต่อไป
ข้ึนในเดือนกรกฎำคม 1926 สมควรที่จะพัฒนำจิตส ำนึกของเพ่ือนนักศึกษำให้สูงข้ึนอีกระดับหน่ึงถึงข้ันต่อสู้กับ              
อัครรำชทูตซึ่งเป็นตัวแทนของระบบสมบูรณำฯ ในต่ำงประเทศ แต่จะต่อสู้โดยวิธีที่ธรรมเนียมประเพณีอนุญำตไว้          
คือกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำต่อพระปกเกล้ำฯ ซึ่งทรงข้ึนครองรำชสมบัติสืบต่อรัชกำลที่ 6 ในกำรน้ันก็จะต้องถือเอำ
ควำมไม่พอใจที่นักศึกษำส่วนมำกมีอยู่เป็นพ้ืนฐำน เน่ืองจำกอัครรำชทูตจ่ำยเงินกระเป๋ำให้น้อยเกินไป ทั้ง ๆ ที่             
แต่ละคนมีงบประมำณที่ทำงรัฐบำลหรือทำงบ้ำนได้มอบไว้ที่อัครรำชทูตอย่ำงเพียงพอ  เรำถือเอำเศรษฐกิจเป็น
รำกฐำนที่จะพัฒนำจิตส ำนึกให้เป็นทำงกำรเมืองตำมกฎวิทยำศำสตร์สังคมแห่งกำรพัฒนำจิตส ำนึก  
 

ที่มา: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย. (2559). เบื้องแรกประชำธิปตัย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคม. 
(หน้า 49-63) 
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หลักฐำนชิ้นที่ 3  ค ำบอกเล่ำของเสนีย์ เสำวพงศ์หรือศักดิชัย บ ำรุงพงศ์ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนใน
เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2475 ควำมว่ำ 

 
 “เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 24 มิถุนำยน 2475 ผมก ำลังเรียนหนังสืออยู่หนังสืออยู่ชั้นมัธยม 5 
สมัยน้ันแบ่งกำรศึกษำประถมถึง ป .4 มัธยมถึง ม.8 จ ำได้แต่ว่ำ มีครูประจ ำชั้นซึ่งก ำลังเรียนเนติบัณฑิตอยู่ได้พูด
สนับสนุนและพูดถึงรัฐธรรมนูญให้นักเรียนฟัง ซึ่งนักเรียนก็จะไม่รู้และเข้ำใจอะไรมำกนัก แต่เริ่มรู้สึกกันอยู่บ้ำง           
ในระยะเวลำต่อมำว่ำ มันเริ่มมีอะไรใหม่ ๆ เข้ำมำ ที่รับรู้กันได้เร็วกว่ำหลักกำรอย่ำงอื่นของประชำธิปไตย ก็ได้แก่
เรื่องสิทธิเสรีภำพ และควำมเสมอภำคอันเป็นทัศนคติใหม่ที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองน ำมำให้แก่ประชำชน
พลเมืองที่เป็นบุคคลธรรมดำสำมัญ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงคนชั้นกลำงในเมือง โดยมี
นิสิต นักเรียน ปัญญำชนรุ่นใหม่ของระยะเวลำน้ัน เช่น นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และครูบำอำจำรย์เป็นพำหะ
แห่งกำรแพร่ขยำย”  
 
ที่มา: “สัมภาษณ์เสนีย์ เสาวพงศ์” ชีวิตบ้ำนเรำ. 2 : 6 (กรกฎาคม 2523) อ้างถึงใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2535). 
2475 : กำรปฏิวัติของสยำม. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น. (หน้า 37-38) 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 4  บันทึกพระยำทรงสุรเดช เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 ควำมว่ำ 

 
“...ควำมไม่เข้ำใจ และควำมไม่เอำใส่ใจของรำษฎรเรำ เห็นได้ถนัดเมื่อวันประกำศรัฐธรรมนูญที่พระที่น่ัง

อนันต์ฯ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 ต้องต้อนรำษฎรให้เข้ำฟังในพระที่น่ังกันเสียแทบแย่ และก็ได้จ ำนำนรำษฎร
สักหยิบมือเดียว ไปยืนฟังโดยไม่รู้เรื่องอะไร หำกจะมีละครให้ดู และมีเจ๊กก๋วยเต๋ียวด้วยแล้ว คนจะไปมำกกว่ำน้ัน
มำก ในปีต้น ๆ ที่มีรำษฎรไปงำนรัฐธรรมนูญกันมำกน่ันไม่ได้หมำยควำมว่ำเพรำะเข้ำใจและเหลื่ อมใส                           
กำรเปลี่ยนแปลง ต้องกำรเท่ียวสนุกเท่ำน้ัน ไม่ต้องกำรรู้อะไรมำกไปกว่ำ มีกำรมหรสพอะไร ท่ีไหน วันใด เท่ำน้ัน” 
 
ที่มา: นรนิติ เศรษฐบุตร และชาญวิทย์ เกษตรศิริ , (ช าระความ). (2527). บันทึกพระยำทรงสุรเดช: เมื่อวันที่ 24 
มิถุนำยน 2475. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. (หน้า 26) 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 5  ทัศนะของป๋วย อึ๊งภำกรณ์ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2475 
ควำมว่ำ 

“เมื่อมิถุนำยน 2475 ผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่แปด อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ ไม่เคยเรียนเรื่องกำรเมือง            
กำรปกครอง ไม่เคยคิดถึงสิทธิเสรีภำพของรำษฎร เคยเรียนหนังสือเรื่องพลเมืองดี ซึ่งสอนว่ำ พลเมืองมีหน้ำท่ีอย่ำง
ใดบ้ำง จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่ำงไร แต่ไม่เคยมีใครสอนว่ำ พลเมืองก็มีสิทธิเสรีภำพด้วย...ด้วยโลกของคนหนุ่ม
อย่ำงผมสมัยน้ัน เป็นโลกที่ตัดปัญหำกำรเมืองออกไปเสียแต่มีปัญหำให้ศึกษำเร็ว ๆ เสร็จสิ้นไปด้วยดี จะได้ออกไป
ประกอบอำชีพ ช่วยครอบครัวทำงเศรษฐกิจ” 

ที่มา: ป๋วย อึ๊งภากรณ์. (2515). “แตกเน้ือหนุ่มเมื่อ 2547,” สังคมศาสตร์ปริทัศน์ (มิถุนายน 2515) : 99-104.  

 



  225 

 
หลักฐำนชิ้นที่ 6  ตัวอย่ำงรำษฎรที่มีอำรมณร์่วมกับประกำศคณะรำษฎรที่ตนได้รับฟัง : นำยอนุ  นำม

สนธิ เล่ำว่ำ 

“ข้ำพเจ้ำทรำบเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครองวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 เวลำ 8.00 น. ข้ำพเจ้ำ
จึงมำดูถึงถนนรำชด ำเนิน เวลำ 10.00 น. ได้ยินทหำรเรืออ่ำนค ำแถลงกำรณ์ของคณะรำษฎรรู้สึกพอใจจึงร้องข้ึนมำ
ว่ำผมคนหน่ึงเกลียดเจ้ำนัก ผมถูกเจ้ำกดข่ี นำยทหำรเรือผู้อ่ำนประกำศจึงร้องข้ึนมำว่ำงั้นเป็นพวกเดียวกัน                 
แล้วฉีกเศษผ้ำเช็ดหน้ำแพรสีเหลืองให้ข้ำพเจ้ำมำทหำรเรือผู้น้ีข้ำพเจ้ำไม่เคยรู้จักหน้ำหรือชื่อมำแต่เดิมเลย...” 

ที่มา: หจช. สร.0201.16/32 เบ็ดเตล็ดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง. อ้างถึงใน ศราวุฒิ วิสาพรม. (2559). 
รำษฎรสำมัญ หลังวันปฏิวัติ 2475. กรุงเทพฯ: มติชน. (หน้า 37) 

 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 7  พระรำชหัตถเลขำทีร่ัชกำลที่ 7 ได้พระรำชทำนถึงพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ           
จุลจักรพงษ ์ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ควำมว่ำ 
 
 “ฉัน [พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว] รู้สึกเสียดำยอย่ำงย่ิง ที่เขำมิคิดจะถอด (depose) ฉันและ
ฉันยังเสียใจอยู่จนบัดน้ี (ทรงเขียนเดือนสิงหำคม-จ.จ.) [จ.จ. คือ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจุลจักรพงษ์ ] 
ควำมรู้สึกข้ันแรกก็คือ ขอลำออก (abdicate) ทันทีแต่สมเด็จกรมพระสวัสด์ิฯ แนะน ำไม่ควรท ำ เพรำะถ้ำท ำเช่นน้ัน 
อำจจะมีกำรรบกันจนนองเลือด ทั้งยุ่งยำกต่ำง ๆ จนอำจจะมีฝรั่งเข้ำมำยุ่งและชำติเรำอำจจะเสียอิสรภำพได้… ถ้ำ
เรำจะรบโดยใช้ทหำรหัวเมืองหรือ… น่ันเป็นของแน่ที่เรำอำจจ ำท ำได้ แต่ฉันไม่ยินยอมเลยแม้ชั่วขณะเดียว เพรำะ
เจ้ำนำยในกรุงเทพฯ อำจจะถูกฆ่ำหมด ฉันรู้สึกว่ำฉันจะน่ังอยู่บนรำชบัลลังก์ที่เปื้อนโลหิตไม่ได้… สมเด็จกรมสวัสด์ิฯ 
แนะน ำตลอดเวลำให้ยินยอมกลับกรุงเทพฯ และช่วยเหลือคณะรำษฎร จัดต้ังกำรปกครองโ ดยมีกษัตริย์และ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นของที่ฉันเคยอยำกจะท ำมำนำนแล้ว แต่ว่ำ ฉันเสียขวัญ ในที่สุด มีทำงที่จะท ำได้ 2 ทำง คือ จะ
หนีหรือจะกลับกรุงเทพฯ ฉันยอมรับว่ำ ฉันตัดสินใจไม่ได้ทันทีว่ำ จะท ำอย่ำงไรดี เรำเพ่ิงได้ยินค ำแถลงกำรณ์ทำง
วิทยุกระจำยเสียงอันรุนแรง ดูรำวกับจะไปทำงบอลเซวิค ถ้ำเช่นน้ัน กำรที่จะกลับไปให้เขำตัดหัว ดูออกจะไร้
ประโยชน์ เป็นกำรเสียสละอันไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลย แต่น่ันแหละ ค ำแถลงกำรณ์น้ัน อำจจะเป็นถ้อยค ำของผู้
ที่ออกจะคิดสั้นและรวดเร็วมำกคนหน่ึง และไม่ใช่นโยบำยจริงของคณะ ฉันเลยตกลงใจเสี่ยงดู โดยให้พวกผู้หญิงเขำ
เลือกทั้งหญิง [สมเด็จพระนำงเจ้ำร ำไพพรรณี พระบรมรำชินี] และ หญิงอำภำ [พระรำชชนนีในสมเด็จพระนำงเจ้ำ
ร ำไพพรรณี พระบรมรำชินี] ตกลงเลือกให้กลับอย่ำง แน่วแน่ และฉันเห็นว่ำ ทั้งสองควรจะได้รับเกียรติอย่ำงเต็มที่ใน
กำรตกลงใจอย่ำงกล้ำหำญเด็ดเด่ียวเช่นน้ัน เพรำะในเวลำน้ัน เรำอำจจะกลับไปสู่ควำมตำยก็ได้ ผู้หญิงเขำเลือกเอำ
ควำมตำยดีกว่ำกำรเสียศักด์ิ (คือ กำรหนี-จ.จ.) เท่ำน้ันก็เพียงพอแล้วส ำหรับฉัน and that was enough for me”  
 
ที่ ม า : พระ เจ้ าว ร ว งศ์ เ ธอ  พร ะองค์ เจ้ า จุ ลจั ก รพงษ์ .  (2552). เ กิ ดวั งปำ รุส ก์  ฉบั บสมบู ร ณ์ :  สมั ย
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์และสมัยประชำธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์. (หน้า 283-284) 
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หลักฐำนชิ้นที่ 8  พระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงสละรำชสมบัติ         เมื่อ
วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2477  

 
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสละราชสมบัติ 

 
บ้ำนโนล แครนลี. ประเทศอังกฤษ 

 
เมื่อพระยำพหลพลพยุหเสนำกับพวกได้ท ำกำรยึดอ ำนำจกำรปกครองโดยใช้ก ำลังทหำร ในวันที่ 24 

มิถุนำยน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีหนังสือมำอัญเชิญข้ำพเจ้ำให้ด ำรงอยู่ในต ำแหน่งพระมหำกษัตริย์ภำยใต้รัฐธรรมนูญ 
ข้ำพเจ้ำได้รับค ำเชิญน้ัน เพรำะเข้ำใจว่ำพระยำพหลฯ และพวกจะสถำปนำรัฐธรรมนูญตำมแบบอย่ำงประเทศ
ทั้งหลำยซึ่งใช้กำรปกครองตำมหลักน้ัน เพ่ือให้ประชำรำษฎรได้มีสิทธิที่จะออกเสียงในวิธีด ำเนินกำรปกครองประเทศ
และนโยบำยต่ำง ๆ อันจะเป็นผลได้เสียแก่ประชำชนทั่วไป ข้ำพเจ้ำมีควำมเลื่อมใสในวิธีกำรเช่นน้ันอยู่แล้ว และก ำลัง
ด ำริจะจัดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองของประเทศสยำมให้เป็นไปตำมรูปแบบน้ัน โดยมิได้มีกำรกระทบกระเทือน
อันร้ำยแรง เมื่อมำมีเหตุรุนแรงข้ึนเสียแล้ว และเมื่อมีผู้ก่อกำรรุนแรงน้ันอ้ำงว่ำมีควำมประสงค์จะสถำปนำ
รัฐธรรมนูญข้ึนเท่ำน้ัน ก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักกำรที่ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์อยู่เหมือนกัน ข้ำพเจ้ำจึงเห็นควรโน้มตำม
ควำมประสงค์ของผู้ก่อกำรยึดอ ำนำจน้ันได้ เพ่ือหวังควำมสงบรำบคำบในประเทศ ข้ำพเจ้ำได้พยำยำมช่วยเหลือใน
กำรที่จะรักษำควำมสงบรำบคำบเพ่ือให้กำรเปลี่ยนแปลงอันส ำคัญน้ันเป็นไปโดยรำบรื่นที่สุดที่จะเป็นได้ แต่ควำม
พยำยำมของข้ำพเจ้ำไร้ผล โดยเหตุที่ผู้ก่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองหำได้กระท ำให้บังเกิดมีควำมเสรีภำพใน
กำรเมืองอย่ำงบริบูรณ์ข้ึนไม่ และมิได้ฟังควำมคิดเห็นของรำษฎรโดยแท้จริง และจำกรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับจะพึง
เห็นได้ว่ำอ ำนำจที่จะด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ น้ัน จะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อกำรและผู้ที่สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่ำน้ัน มิได้
ตกอยู่แก่ผู้แทนซึ่งรำษฎรเป็นผู้เลือก เช่น ในฉบับชั่วครำว แสดงให้เห็นว่ำถ้ำผู้ใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบของผู้ก่อกำร 
จะไม่ให้เป็นผู้แทนรำษฎรเลย ฉบับถำวรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน ตำมค ำร้องขอของข้ำพเจ้ำ แต่ให้มีสมำชิกซึ่ง
ตนเองเป็นผู้เลือกเอง เข้ำก ำกับอยู่ในสภำผู้แทนรำษฎรถึงครึ่ง 1 กำรที่ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้มีสมำชิก 2 ประเภทก็
โดยหวังว่ำสมำชิกประเภทที่ 2 ซึ่งข้ำพเจ้ำต้ังน้ัน จะเลือกจำกบุคคลที่รอบรู้กำรงำน และช ำนำญในวิธีด ำเนินกำร
ปกครองประเทศโดยทั่ว ๆ ไปไม่จ ำกัดเป็นพวกใดคณะใด เพ่ือจะได้ช่วยเหลือน ำทำงให้แก่สมำชิกซึ่งรำษฎรเลือกต้ัง
ข้ึนมำ แต่ครั้นเมื่อถึงเวลำที่จะต้ังสมำชิกประเภทที่ 2 ข้ึน ข้ำพเจ้ำหำได้มีโอกำสแนะน ำในกำรเลือกเลย และคณะ
รัฐบำลก็เลือกเอกแต่เฉพำะผู้ที่เป็นพวกของตนเกือบทั้งน้ัน มิได้ค ำนึงถึงควำมช ำนำญ นอกจำกน้ีคณะผู้ก่อกำร
บำงส่วนได้มีควำมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงกำรเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงใหญ่หลวง จึงเกิดแตกร้ำวข้ึนกันเองใน
คณะผู้ก่อกำรและพวกพ้อง จนต้องมีกำรปิดสภำและงดใช้รัฐธรรมนูญบำงมำตรำโดยค ำแนะน ำของรัฐบำลซึ่งถือ
ต ำแหน่งอยู่ในเวลำน้ัน ทั้งน้ีเป็นเหตุให้มีกำรปั่นป่วนในกำรเมือง ต่อมำพระยำพหลฯ กับพวกก็กลับเข้ำท ำกำรยึด
อ ำนำจโดยก ำลังทหำรเป็นครั้งที่ 2 และแต่น้ันมำควำมหวังที่จะให้กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ เป็นไปโดยรำบรื่นก็ลด
น้อยลง 

เน่ืองจำกเหตุที่คณะผู้ก่อกำรมิได้กระท ำให้มีเสรีภำพในกำรเมืองอันแท้จริงและประชำชนไม่ได้มีโอกำสออก
เสียงก่อนที่จะด ำเนินนโยบำยอันส ำคัญต่ำง ๆ จึงเป็นเหตุให้มีกำรกบฏข้ึน ถึงกับต้องต่อสู้ฆ่ำฟันกันเองระหว่ำงคน
ไทย 
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียให้เข้ำรูปประชำธิปไตยอันแท้จริงเพ่ือให้เป็นที่พอใจ
แก่ประชำชน คณะรัฐบำลและพวกซึ่งกุมอ ำนำจอยู่บริบูรณ์ในเวลำน้ีก็ไม่ยินยอม ข้ำพเจ้ำได้ร้องขอให้รำษฎรได้มี
โอกำสออกเสียงก่อนที่จะเปลี่ยนหลักกำรและนโยบำยอันส ำคัญ มีผลได้เสียแก่พลเมือง  รัฐบำลก็ไม่ยินยอม และ
แม้แต่กำรประชุมในสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่องส ำคัญ เช่นเรื่องค ำร้องขอต่ำง ๆ ของข้ำพเจ้ำ สมำชิกก็มิได้มีโอกำส
พิจำรณำเรื่องโดยถ่องแท้และละเอียดลออเสียก่อน เพรำะถูกเร่งรัดให้ลงมติอย่ำงรีบด่วนภำยในวำระประชุมเดียว 
นอกจำกน้ีรัฐบำลได้ออกกฎหมำยใช้วิธีปรำบปรำมบุคคลซึ่งถูกหำว่ำท ำควำมผิดทำงกำรเมืองในทำงที่ผิดยุติธรรม
ของโลก คือไม่ให้โอกำสต่อสู้คดีในศำล มีกำรช ำระโดยคณะกรรมกำรอย่ำงลับไม่เปิดเผย ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ข้ำพเจ้ำไม่
เคยใช้ในเมื่ออ ำนำจอันสิทธิขำดยังอยู่ในมือของข้ำพเจ้ำเอง และข้ำพเจ้ำได้ร้องขอให้เลิกวิธีน้ี รัฐบำลก็ไม่ยอม 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำคณะรัฐบำลและพวกพ้อง ใช้วิธีกำรปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตำมหลักกำรของเสรีภำพในตัว
บุคคลและหลักควำมยุติธรรมตำมควำมเข้ำใจและยึดถือของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใด      
ใช้วิธีกำรปกครองอย่ำงน้ันในนำมของข้ำพเจ้ำต่อไปได้ 

ข้ำพเจ้ำมีควำมเต็มใจที่จะสละอ ำนำจอันเป็นของข้ำพเจ้ำอยู่แต่เดิมให้แก่รำษฎรโดยทั่วไป แต่ข้ำพเจ้ำ              
ไม่ยินยอมยกอ ำนำจทั้งหลำยของข้ำพเจ้ำให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพำะ เพ่ือใช้อ ำนำจน้ันโดยสิทธิขำดและโดยไม่ฟัง
เสียงอันแท้จริงของประชำรำษฎร 

บัดน้ี ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำที่จะให้รำษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบำยของประเทศโดย
แท้จริงไม่เป็นผลส ำเร็จ และเมื่อข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำบัดน้ีเป็นอันหมดหนทำงที่ข้ำพเจ้ำจะช่วยเหลือให้ควำมคุ้มครองให้แก่
ประชำชนได้ต่อไปแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงขอสละรำชสมบัติและออกจำกต ำแหน่งพระมหำกษัตริย์แต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิของข้ำพเจ้ำท้ังปวง ซึ่งเป็นของข้ำพเจ้ำอยู่ในฐำนะที่เป็นพระมหำกษัตริย์ แต่ข้ำพเจ้ำสงวนไว้ซึ่ง
สิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้ำพเจ้ำแต่เดิมมำ ก่อนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรำชสมบัติสืบสันตติวงศ์ 

ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมประสงค์ที่จะบ่งนำมผู้ใดผู้หน่ึง ให้เป็นผู้รับรำชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปตำมที่ข้ำพเจ้ำ            
มีสิทธิที่จะท ำได้ตำมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบสันตติวงศ์ 

อน่ึง ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมประสงค์ที่จะให้ผู้ใดก่อกำรไม่สงบข้ึนในประเทศเพ่ือประโยชน์ของข้ำพเจ้ำ ถ้ำหำก 
มีใครอ้ำงใช้นำมของข้ำพเจ้ำ พึงเข้ำใจว่ำมิได้เป็นไปโดยควำมยินยอมเห็นชอบหรือควำมสนับสนุนของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำมีควำมเสียใจเป็นอย่ำงย่ิง ที่ไม่สำมำรถจะยังประโยชน์ให้แก่ประชำชนและประเทศชำติของ
ข้ำพเจ้ำต่อไปได้ตำมควำมต้ังใจและควำมหวัง ซึ่งรับสืบต่อกันมำต้ังแต่บรรพบุรุษ ยังได้แต่ต้ังสัตยอธิษฐำนขอให้
ประเทศสยำมจงได้ประสบควำมเจริญ และขอให้ประชำชนชำวสยำมจงได้มีควำมสุขสบำย    

 
ประชำธิปก ปร.  

วันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2477  
 

 
ที่มา: Batson, Benjamin A. ed. (1974). Siam’s Political Future: Document from the End of the 
Absolute Monarchy. New York: Cornell University, Southeast Asia Program Data Paper No. 96. pp. 
101-102 อ้างถึงใน เบนจามิน เอ. บัทสัน. (2547). อวสำนสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ในสยำม. แปลโดย  
พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ และศศิธร รัชนี ณ อยุธยา บรรณาธิการแปลโดย กาญจนา ละอองศรี  
และยุพา ชุมจันทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. (หน้า 456-459)    
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ใบงำนที่ 4.4  
เร่ือง กำรเปรียบเทียบหลักฐำน/ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 

ที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 
(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 ข้ันเปรียบเทียบข้อมูล) 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 
    1) หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 2-8 มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ินท่ี 
1 อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2) ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีพบจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 ได้แก่อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    3) หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ช้ินใดบ้างท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของของผู้คนใน
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4) จากค าตอบในข้อท่ี 3 หลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนได้ศึกษาสะท้อนถึงความรู้สึก
นึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    5) จากค าตอบในข้อท่ี 4 ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 มีความเหมือนหรือแตกต่างกับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    6) ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    7) ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาหลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 3 มีความเหมือน
หรือแตกต่างกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 อย่างไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างข้อมูลท่ีน ามาใช้
สนับสนุนการวิเคราะห์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
 

นักเรียนประเมินตนเอง        ดี       พอใช ้     ปรบัปรุง ครูประเมินผล        ด ี      พอใช้       ปรบัปรุง 
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ใบงำนที่ 4.5  
เร่ือง กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 
ที่เก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นที่ 4 ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์) 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 
    1) ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานช้ินต่างๆ ในขั้นตอนท่ี 1-3 สะท้อนให้ถึง
ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนในเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  2475  ท่ีมี ต่อ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ/หรือรัฐบาลของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นอย่างไร และ
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2) เหตุการณ์ท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีนักเรียนได้วิเคราะห์และตีความในขั้นตอนท่ี 
1-3 ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดหรือการตัดสินใจของคณะราษฎรและ/หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลท่ี 7 อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3) ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลในประวัติศาสตร์ (ในข้อ 2) มีต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มีความเหมือนหรือแตกต่างไปจากนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
    4) นักเรียนมีคิดเห็นหรือรู้สึกต่อบุคคล/เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

นักเรียนประเมินตนเอง        ดี       พอใช ้     ปรบัปรุง ครูประเมินผล        ด ี      พอใช้       ปรบัปรุง 
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ใบงำนที่ 4.6  
เร่ือง กำรอภิปรำยสรุปควำมรู้เร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 

(ส ำหรับบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 5 ข้ันน ำเสนอข้อค้นพบ) 

ช่ือ ........…………………………………………………………….. ช้ัน …………. เลขท่ี ……… 
 

    1) จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ท าให้นักเรียนทราบถึงเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อย่างไรบ้าง  

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
    2) การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่งผลอย่างไรต่อโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง
และสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
    3) การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีวิธีการ
อย่างไรบ้าง 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
    4) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามประบวนการเรียนการสอนแดคีร์เพื่อสร้างความเข้าใจบริบททาง
ประวัติศาสตร์และการเปิดรับมุมมองท่ีหลากหลายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อ
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



  232 

 
 
 
    5) จากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้
นักเรียนได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร แล้วนักเรียนมีความรู้สึกนึก
คิดต่อเหตุการณ์นี้ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกับผู้คนในอดีตอย่างไร 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
    6) จากการศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่อง การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้
นักเรียนได้รับแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
อย่างไรบ้าง 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
    7) กระบวนการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการสอนแดคีร์มี
อะไรบ้าง และนักเรียนจะมีแนวทางการน ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  

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

นักเรียนประเมินตนเอง        ดี       พอใช ้     ปรบัปรุง ครูประเมินผล        ด ี      พอใช้       ปรบัปรุง 
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แบบบันทึกกำรวิเครำะห์หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
(ส ำหรับใช้วิเครำะห์หลกัฐำนทำงประวัตศิำสตร์ในขั้นตอนที่ 2 – 4 ของกระบวนกำรเรียนกำรสอน) 

ค ำชี้แจง:   ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเรื่อง          
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แล้ววิเคราะห์สาระส าคัญของหลักฐานแต่ละช้ินในประเด็น
ท่ีก าหนด  
  
1) ข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ประเภทและความน่าเช่ือถือของหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยท่ีมีต่อเนื้อหาในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม หรือความคาดหวังของบุคคลในประวัติศาสตร์ท่ี
ปรากฏในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกกำรสืบค้นหลักฐำน/ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 

 (ส ำหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนกำรเรียนกำรสอน) 

ช่ือ…………………………………………………………………. ช้ัน………. เลขท่ี…….. 

ค ำชี้แจง: ให้นักเรียนรายงานผลจากการสืบค้นหลักฐาน/ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์         
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  (ให้นักเรียนแนบหลักฐานไว้ด้านหลังแบบบันทึกน้ี) 

    1) ชื่อเอกสาร/หลักฐาน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2) แหล่งที่มาของเอกสาร (อ้างอิง) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    3) สาระส าคัญ/แนวคิดหลักของหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4) วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    5) ประเภทและความน่าเชื่อถือของหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    6) ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    7) ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเน้ือหาในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    8) สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    9) ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ความคาดหวังของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    10) ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    11) จงวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของหลักฐานที่ครูได้จัดเตรียมให้แก่นักเรียนและหลักฐานที่นักเรียนได้สืบค้นว่ามี
สาระส าคัญ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกกำรเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนของ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนแดคีร์ 

กิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ควำมรู้/ทักษะที่นักเรียนได้รับ 
และควำมคิดเห็นที่นักเรียน 

มีต่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรำยเพือ่ก ำหนด
ประเด็นศึกษำ 
(นักเรียนอภิปรายเก่ียวกับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะน าไปสู่การก าหนด
ค าถามส าคัญ การต้ังสมมติฐาน การ
ก าหนดกรอบเน้ือหาเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา) 

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

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

ขั้นที่ 2 ขั้นวิเครำะหห์ลักฐำนหลัก 
(นักเรียนอภิปรายถึงบริบทต่าง ๆ  
จากการวิเคราะห์หลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญจ านวน 1 ชิ้น) 

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

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

ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
(นักเรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐาน
ชั้นต้นและหรือชั้นรองทางประวัติศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่ศึกษาและเชื่อมโยงข้อค้นพบ เพื่อ
น าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้
จากขั้นที่ 2) 

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

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

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์
(นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียม
หลักฐานชั้นต้นและหรือชั้นรองทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 
โดยน ามาวิเคราะห์และตีความ 
เพื่อน าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์) 

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

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

ขั้นที่ 5 ขั้นน ำเสนอข้อค้นพบ 
(นักเรียนน าเสนอเร่ืองราวที่ศึกษาเพื่อ
ตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความ
ต่อเน่ืองและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดย
น าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุน
และแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก) 

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

 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
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ภำคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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แบบวัดกำรเข้ำถึงควำมรู้สึกทำงประวัติศำสตร์ (Historical Empathy) 
  

วิชำประวัติศำสตร์      ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 
เร่ือง กำรฟื้นฟูสภำพสังคมสมัยธนบุรี    ปีกำรศึกษำ 2560  
 
 
ค ำช้ีแจง ในการท าแบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ 

1) แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัยจ านวน 5 ข้อ 
คะแนนเต็ม 21 คะแนน  

2) ให้นักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีก าหนดให้ครบทุกช้ิน เพื่อน ามาใช้อ้างอิง          
ในการตอบค าถาม  
 3) ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 90 นาที   
 4) ให้นักเรียนอ่านข้อค าถามท่ีก าหนดและเขียนค าอธิบายค าตอบให้กระชับ ชัดเจน 

5) การระบุหลักฐานในการตอบค าถาม ให้นักเรียนระบุว่าค าตอบของนักเรียนมาจาก
หลักฐานช้ินใดหรือข้อความใดในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีก าหนด 
 6) ใหน้ักเรียนท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 
 7) หากมีปัญหาใด ๆ ในการท าแบบทดสอบ โปรดสอบถามครูผู้คุมสอบ 
 8) อนุญาตให้นักเรียนสามารถขีดเขียนข้อความลงในเอกสารส่วนท่ีเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในแบบทดสอบได้ 

 
โครงสร้ำงของแบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อค าถาม  
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ส่วนที่ 1 หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 1 
 

“… ณ วันเสาร์ เดือนย่ี ข้ึน 4 ค่ า ปีจออัฐศก ขณะกรุงเทพมหานครยังมิได้เสียน้ันพระเจ้าอยู่หัว [สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช – ผู้วิจัย] อันมีอภินิหารนับในเน้ือหน่อพุทธางกูรเจ้าตรัสญาณทราบว่า กรุงศรีอยุทธยา              
จะเป็นอันตราย แต่เหตุธิบดีแลราษฎรมิเป็นธรรม จึ่งอุสาหะด้วยก าลังกรุณาแก่สมณพราหมณาจารย์แลบวรพุทธ
ศาสนาจะเสื่อมสูญ จึ่งชุมนุมพรรคพวกพลทหารจีนทหารไทย ประมาณพันหน่ึง สรรพด้วยเครื่ องศัสตราวุธ 
ประกอบด้วยทหารชั้นผู้ใหญ่น้ัน พระเชียงเงิน พรหมเสนา ขุนอไภยภักดี หลวงพิไชยอาสา หมื่นราชเสนหา หลวง
ราชเสนหา ยกออกไปต้ัง ณ วัดพิไชย อันเป็นมงคลมหาสถาน ด้วยเดชะบรมโพธิสมภาร เทพยเจ้าอันภิบาลรักษา                 
พระบวรพุทธศาสนาก็ซ้องสาธุการ บันดาลให้วสาการห่าฝนตกลงมาเป็นมหาวิไชยฤกษ์ จ าเดิมแต่น้ันมาจึ่งให้ยกพล
ยุห์กองทัพออกจากวัดภิไชย ฝ่ายกองทัพพม่าออกมาเป็นเพลาย่ าฆ้องค่ ายามเสาร์ได้รบกันกับพม่าเป็นสามารถพม่า 
มิอาจต่อต้านบารมีได้ถอยไป ก็ด าเนินด้วยพลทหารโดยสวัสดิภาพไปทางบ้านข้าวเม่า  พอบรรลุถึงบ้านสมบันทิ ศ
เพลาเที่ยงคืน ประมาณสองยามเศษ เพลิงเกิดในกรุงเทพมหานคร ไหม้แต่ท่าทรายตลอดจนถนนหลวงไปจนวัด       
ฉัดธรรมแสงเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการ 

ครั้นได้ทัศนาเห็นก็สังเวชสลดใจ ด้วยอาลัยถึงสมณพราหมณาจารย์ ขัตติยวงศานุวงศ์ เสนาพฤฒมาตย์
ราษฎรแลบวรพุทธศาสนา มิใคร่จะไปได้ดุจมีใจย่อหย่อนจากอุตส่าห์ ซึ่งปณิธานจะแก้กรุงเทพมหานคร กับทั้งบวร
พุทธศาสนา เทพจึ่ดลให้สติสมประฤดี มีก าลังกรุณาอุตส่าห์…” 

 

ที่มา: กรมศิลปากร. (2542). “พระราชพงศาวดารกรุงสยามฯ” ใน ประชุมพงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก เล่ม 2. 
กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม. (หน้า 317) 
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หลักฐำนชิ้นที่ 2 
 

 “…กาลเมื่อจุลศักราชล่วงได้ 1129 (พ.ศ. 2310) ขณะเมื่อพระมหานครศรีอยุธทธยาเสียแก่พม่าปัจจามิตร
แล้ว ในล าดับน้ัน พระยาวชิรปราการ [ต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ผู้วิจัย] ผู้ผ่านเมืองก าแพงเพชร 
กวาดประชาชนอันเหลืออยู่ในชนบทประเทศธานีใหญ่น้อยทั้งปวง ประมวลมาไว้ในอ านาจแห่งตน น ามาสู่เมืองธนบุรี
ต้ังเป็นพระนครใหญ่ แล้วได้เสวยไอศุริยสมบัติเป็นบรมกษัตราธิราช แล้วยกพยุหโยธาหาญไปยุทธนาการในชนบท
ประเทศธานีต่าง ๆ มีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นอาทิ กวาดชนทั้งปวงน ามาสู่พระนครแห่งตน เสวยมไหศวรรย์                
อยู่ประมาณ 14 ปีเศษ แลกระท าอกุศลกรรมต่าง ๆ ภายหลังมีจิตฟุ้งซ่านถึงซึ่งสัญญาวิปลาส ประพฤติพิปริตธรรม
กรรมอันเดือดร้อนแก่สมณพราหมณาประชาราษฎรทั้งปวง อันชนทั้งหลายมีความโกรธชวนกันก าจัดเสีย                     
จากราชสมบัติ แล้วพิฆาตฆ่าเสียกับทั้งบุตรนัดดาวงศานุวงศ์ทั้งสิ้น…” 

 
ที่มา: กรมศิลปากร . (2542). “เทศนาจุลยุทธการวงศ์” ใน ประชุมพงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก เล่ม 1. 
กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม. (หน้า 203) 

 

หลักฐำนชิ้นที่ 3 

 

 “หลังจากที่กองทัพพม่าได้ออกไปจากราชอาณาจักรสยามที่พวกเขาเพ่ิงพิชิตมาได้ พวกสยามซึ่งกระจัด
กระจายและหนีเตลิดเข้าไปอยู่ในป่าได้พากันกลับมายังเมืองหลวงอีกครั้งหน่ึง 

ด้วยความคิดที่จะแก้แค้นพวกพม่าที่ท าให้พวกเขาต้องได้รับความล าบาก พวกสยามได้ปฏิบัติการอย่าง
รุนแรงทุกหนทุกแห่งโดยฆ่าพวกพม่าทุกคนที่พบเห็น แต่เลือดของพวกโหดร้ายเหล่าน้ีไม่มีประโยชน์อันใดในการที่จะ
ช่วยแก้ไขความอดอยากซึ่งบ้านเมืองก าลังประสบอยู่ได้เลย 

ราคาข้าวสูงข้ึนจนกลายเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด หัวเผือก หัวมัน และพวกหน่อไม้เป็นอาหาร
ส าคัญในภาวะอดอยากน้ี และคนส่วนมากถูกคุกคามจากโรคที่แปลก ๆ คนที่ป่วยจะความจ าเสื่อมและพูดจาเลอะ
เลือนจนเมื่อฟ้ืนคืนสติข้ึนมาก็จะกลายเป็นคนบ้า ซึ่งท าให้อาการของคนป่วยดูน่าหวาดกลัวย่ิงข้ึน แต่ที่จ าเป็นจะต้อง
รู้ไว้ก็คือไม่มีกฎหมายข้อใดที่ยอมให้พวกเขาละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติทุกอย่างได้ 

พวกสยามจับอาวุธข้ึนต่อต้านพระสงฆ์ซึ่งพวกเขากล่าวหาว่าทรยศต่อพวกเขาพระเจดีย์ถูกปล้นและ
พระพุทธรูปถูกท าลายเพ่ือเอาแร่เงินซึ่งอยู่ภายในองค์พระ การกระท าท่ีลบหลู่สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิเช่นน้ีท าให้พวกเขาถูก
สาปแช่ง แล้วก็ไม่ได้ท าให้พวกเขาร่ ารวยข้ึนมาเพราะพวกเขาก็ไม่สามารถซื้อสิ่งใดได้ด้วยแร่เงินเหล่าน้ัน ตุ่มดิน 5 ใบ
ซึ่งบรรจุทองและเงินอยู่เต็มถูกขนไปจากวัดเพียงวัดเดียว หลังคาโบสถ์ของวัดส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงซึ่งท าด้วยทอง           
ก็บรรจุได้เต็มถึง 3 ล าเรือ 

ชาวสยามที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์พากันโวยวายด้วยความโกรธในเรื่องอื้ อฉาวที่พวกหัวขโมยได้ร่วมกัน
โจรกรรมทองและเงินทั้งหมดที่พวกพม่าผู้ชนะศึกได้ขนเอาไปด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลจะปรากฏ
ข้ึนในอีกไม่ช้า เพราะประชาชนที่เคร่งศาสนาหลายคนที่มีความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดได้พากันฝังทรัพย์
สมบัติของตนไว้ในพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า โดยเชื่อมั่นว่าจะหามันเจอตอนที่เหตุการณ์บ้านเมืองได้สงบลงแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่มีการรวมตัวด้วยความปรารถนาท่ีจะแก้แค้น แต่พวกสยามก็ยังแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าตาม
ผู้น าสายตาของคนต่างชาติต่างจับจ้องไปที่ขุนนางสยามท่ีชื่อพระยาตากสินซึ่งมีมารดาเป็นชาวจีน การที่พระองค์เป็น 
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หลักฐำนชิ้นที่ 3 (ต่อ) 

 
 
ทั้งนักการเมืองและนักรบ พระองค์จึงทรงปูทางที่จะไปสู่ความย่ิงใหญ่โดยเรียกร้องความสงสารและเห็นใจ พระองค์
ได้รับเลือกเป็นผู้น าโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งหมด ในตอนแรกทรงใช้นามแฝงว่า “ผู้กู้ชาติ” (Defender of 
the Nation) และปิดบังอ าพรางความมักใหญ่ใฝ่สูงของตนเองไว้ภายใต้ท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตน พระองค์ทรง
ปรารถนาท่ีจะให้ภาพที่ปรากฏเป็นเพียงแต่ประชาชนคนหน่ึงที่จะเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงต่อไป 

เมื่อได้ครอบครองอ านาจสูงสุดแล้ว นโยบายของพระองค์ก็คือการสร้างพันธมิตรด้วยทรงแน่พระทัยว่า
จิตใจของประชาชนมักจะผันแปรได้อย่างรวดเร็วจากรักเป็นเกลียด พระองค์ทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพวก
พระสงฆ์ที่ใช้อ านาจในทางที่ผิดกับพวกก่อความไม่สงบที่ไม่รู้หนังสือมักจะชอบส่งเสริมปลุกปั่นให้ก่อการกบฏและ
พยายามท าให้ตนเองเป็นที่เลื่อมใสของประชาชน พระองค์ไม่ทรงพอใจเป็นอย่างย่ิงต่อพวกพระและทรงไม่พยายาม
ปิดบังไว้เลย ทรงเห็นว่าความเคารพนับถือที่พวกพระได้รับน้ันเหมือนเป็นการไม่ยอมรับในอ านาจของพระองค์ ดังน้ัน
จึงทรงปรารถนาจะท าลายล้างบุคคลเหล่าน้ีซึ่งแม้จะไม่ครอบครองสิ่งใดแต่ยินดีที่จะเสพสุขในผลจากน้ าพักน้ าแรง
ของผู้อื่นโดยไม่เคยมอบสิ่งใดเป็นการตอบแทน 

พระเถระผู้ใหญ่ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพย าเกรงเป็นอย่างย่ิงถูกกล่าวหาในเรื่องเสื่อมเสีย พระยาตากได้นิมนต์ท่าน
เข้าพบต่อหน้าตุลาการและทรงลงโทษโดยให้ท่านพิสูจน์ความบริสุทธ์ิโดยใช้ไฟ ฝ่าเท้าของท่านถูกเผาด้วยถ่านที่ก าลัง
ลุกไหม้และน่ันเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความผิดของท่านที่เพียงพอแล้วท่านอาจถูกลงโทษจนถึงแก่ชีวิตหากไม่มีผู้ที่มี
อ านาจกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษด้วยเหตุผลว่าการมรณภาพของท่านอาจท าให้เกิดเรื่องเสื่อมเสีย และหาก
พวกสานุศิษย์ของพระพากันหลบหนีไปพร้อมกับพระสงฆ์ก็จะเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติ 

พระยาตากได้ยกย่องบุคคลผู้สนับสนุนพระองค์ทั้งหมดข้ึนด ารงต าแหน่งสูงสุดของประเทศ  
ด้วยมีพม่าเป็นศัตรู พระองค์จึงทรงลงโทษบุคคลซึ่งเอาใจฝักใฝ่กับพม่าอย่างรุนแรง รวมทั้งบุคคลซึ่ง

ก่อให้เกิดการจลาจลข้ึนในราชอาณาจักรด้วย 
พ.ศ. 2312  พระองค์ได้ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ ความ

แห้งแล้งก่อให้เกิดความอดอยากขาดแคลนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติอย่างหน่ึงที่เกิดข้ึนในภาวะสงคราม
การหยุดชะงักลงชั่วคราวและพวกชาวนาก็สามารถท านายได้เพียงเล็กน้อย 

หนูตัวท าลายได้รุมสวาปามข้าวอย่างตะกรุมตะกรามในทันทีที่รวงข้าวสุก เมล็ดข้าวที่ถูกกัดกินได้ร่วงลงดิน 
พวกมันไม่สามารถจะแสวงหา “พืชกินหัว” ซึ่งเป็นประเภทหน่ึงของเห็ดโคนหรือหาหัวมันที่มีขนาดพอให้คนคนหน่ึง
กินได้พออิ่ม แมลงฝูงใหญ่พากันรุมตอมซากศพจนท าให้อากาศมืดครึ้มและท าให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องท าสงคราม
ต่อสู้กับแมลงเหล่าน้ีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่าน้ีพระยาตากได้แสดงให้เห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์ ความ         
ขัดสนไม่ได้ท าให้อดอยากต่อไปอีกนานนัก เพราะพระองค์ทรงเปิดพระคลังหลวงเพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์  
ชาวต่างชาติได้ขายผลิตผลซึ่งไม่มีในประเทศสยามให้โดยต้องใช้เงินสดซื้อผู้ยึดครอง (พระเจ้าตาก) ทรงใช้พระเมตตา
กรุณาของพระองค์เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องในการเข้ายึดอ านาจ ทรงลบล้างเรื่องการกดข่ีความปลอดภัย          
ในชี วิตและทรัพย์สินได้ฟ้ืนกลับคืนมา แต่สิ่ ง เลวร้ายที่สุดที่ปรากฏข้ึนก็คือพระองค์ต้องกลายเป็นผู้ร้าย 
พระราชบัญญัติซึ่งไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ถูกก าหนดข้ึนเพ่ือใช้อ านาจโดยเด็ดขาดซึ่งในอีกไม่ช้าไม่นานคงเป็นสาเหตุของ
การกบฏ และเมื่อบ้านเมืองมีความมั่นคงและสงบสุข พระองค์สามารถที่จะสร้างเสริมฐานะของพระองค์ใ ห้มั่นคง 
และไม่มีบุคคลใดที่จะมีส่วนได้สิทธิเพ่ือการเรียกร้องที่จะข้ึนครองราชย์ได้ 
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หลักฐำนชิ้นที่ 3 (ต่อ) 

 
ตอนปลาย พ.ศ. 2312 เจ้าชาย [หมายถึง กรมหมื่นเทพพิพิธเจ้าเมืองพิมายผู้ต้ังตนเป็นหัวหน้าชุมนุมพิมาย

ตอนต้นรัชสมัย ต่อมาพระเจ้าตากจ าต้องส าเร็จโทษ เพราะกรมหมื่นเทพพิพิธไม่ยอมสวามิภักด์ิต่อพระองค์ – ผู้แปล
และเรียบเรียง] ซึ่งมีความประพฤติไม่ดีผู้ถูกเนรเทศไปอยู่ประเทศลังกาได้รวบรวมสมัครพรรคพวกผู้สนับสนุนและ
สร้างอ านาจของพระองค์ข้ึนตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศ พระยาตากได้ยกทัพไปต่อต้านพระองค์และได้รับชัยชนะ
อย่างงดงาม เจ้าชายตกอยู่ใน ก ามือของผู้ชนะซึ่งพระยาตากทรงได้ออกค าสั่งให้ประหารพระองค์ทันทีเพ่ือให้เป็น
เย่ียงอย่างแก่พวกก๊กที่อ่อนแอกว่า 

ในปีเดียวกันน้ันพระยาตากได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองพิษณุโลก (Porcelon) และเมืองนครศรีธรรมราช                
ซึ่งเป็น 2 เมืองที่ไม่ตกอยู่ในอ านาจการปกครองของพม่า เจ้าเมืองทั้งสองน้ีถือโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดจลาจล
ท าการแข็งเมือง ไม่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจสยาม ดังน้ันจึงเป็นอันว่าราชอาณาจักรซึ่งปลดแอกมาจากต่างชาติได้ถูก
คุกคามจากทรราชย์ในประเทศผู้พยายามที่จะท าลายสิ่งต่าง ๆ ซึ่งศัตรูได้หรือไว้ แท้จริงแล้วทั่วทั้งราชอาณาจักร
สยามก าลังตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านโดยทั่ว 

ไม่เป็นที่ทราบแน่ว่ากองทัพของพระยาตากได้ชัยชนะหรือไม่ มีแต่รายงานซึ่งไม่ยืนยันแน่นอนว่าเมืองทั้ง
สองถูกยึดได้...” 
 

ที่มา:  กรมศิลปากร. (2560). ประวัติศำสตร์แห่งพระรำชอำณำจักรสยำมและประวัติศำสตร์ไทยสมัยกรุงศรี
อยุธยำ ฉบับตุรแปง. กรุงเทพฯ: กรม. (หน้า 220-224)    
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หลักฐำนชิ้นที่ 4 
 
 “...ฝ่ายข้างกรุงเทพมหานคร เมื่อกองทัพพม่ายกกลับไปแล้ว จึงพระนายกองผู้อยู่รักษากรุงก็ใช้ผู้คน                
ไปเที่ยวค้นหาพระเจ้าแผ่นดินทุกแห่งทุกต าบล จึงไปพบที่สุมทุมไม้ใกล้บ้านจิก อดอาหารมิได้เสวยถึงสิบเอ็ดสิบสอง
วัน คนทั้งน้ันจึงหามพระองค์มาลงเรือรับข้ึนไป ณ ค่ายโพธ์ิสามต้น พอถึงก็ดับสูญสิ้นพระชนม์ และสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวพระที่น่ังสุริยามรินทร์อยู่ในราชสมบัติเก้าปีก็เสียพระนคร รวมสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเสวยราช
สมบัติในกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาน้ัน ต้ังแต่พระเจ้าอู่ทองเป็นประถม แรกสร้างกรุงเทพมหานครน้ัน ตราบเท่าถึง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่น่ังสุริยามรินทร์เป็นพระองค์ที่สุด เสียกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาน้ัน นับกษัตริย์ได้
สามสิบสี่พระองค์ด้วยกัน และอายุ พระนครต้ังแต่แรกสถาปนาในศักราช 712 ปีขาลโทศก ตราบเท่าจนเสีย ใน
ศักราช 1129 ปีกุน นพศกน้ัน คิดอายุพระนครได้สี่ร้อยสิบเจ็ดปีโดยก าหนด 
 ฝ่ายพระนายกองจึงให้เชิญพระศพไปฝัง ณ โคกพระเมรุ ที่ถวายพระเพลิงในพระนครน้ันต่อจัดแจง                  
การบ้านเมืองราบคาบแล้วจึงจะคิดการถวายพระเพลิง 
 ขณะน้ันแต่บรรดาประชาชนทั้งหลายซึ่งหนีพม่าเหลืออยู่น้ัน ต่าง ๆ คุมสมัครพรรคพวกครอบครัวอยู่เป็น
พวกเป็นเหล่า ผู้ใดที่มีฝีมือเข้มแข็งก็ต้ังตัวเป็นนายชุมนุม ซ่องสุมคุ้มครองผู้คนครอบครัวเป็นอันมาก ต้ังชุมนุมอยู่
แห่งหน่ึง แต่ชุมนุมต้ังอยู่ดังน้ีมีในจังหวัดแขวงกรุงและแขวงหัวเมืองและสวน และฝ่ายหัวเมืองอื่นฝ่ายเหนือใต้เป็น
อันมากหลายแห่งหลายต าบล ขัดสนด้วยข้าวปลาอาหารและเกลือไม่มีจะกิน ต่าง ๆ รบพุ่งแย่งชิงอาหารกัน ชุมนุมน้ี
ยกไปตีชุมนุมน้ัน ชุมนุมน้ันไปตีชุมนุมโน้นต่อ ๆ กันไป ที่นายชุมนุมไหนเข้มแข็งก็มีชัยช านะ และเกิดฆ่าฟันกันเป็น
จลาจลไปทั่วทั้งแผ่นดินในเขตแดนแว่นแคว้นสยามประเทศ เหตุว่าหาเจ้าแผ่นดินจะปกครองบมิได้ เหมือนดุจ
สัตถันดรกัลป์และทุพภิกขันดรกัลป์ และพระราชวงศานุวงศ์ ซึ่งเหลืออยู่พม่ามิได้เอาไปน้ัน ตกอยู่ ณ ค่ายโพธ์ิสามต้น
ก็มีบ้าง ที่หนีไปเมืองอื่นก็มีบ้าง และเจ้าฟ้าสุริยา 1 เจ้าฟ้าพินทวดี 1 เจ้าฟ้าจันทวดี 1 พระองค์เจ้าฟักทอง 1 ทั้ง 4 
พระองค์น้ีเป็นราชบุตรีพระพุทธเจ้าหลวงในพระบรมโกศ และเจ้ามิตรบุตรีกรมพระราชวัง 1 หม่อมเจ้ากระจาดบุตรี
กรมหมื่นจิตรสุนทร 1 หม่อมเจ้ามณีบุตรีกรมหมื่นเสพภักดี 1 หม่อมเจ้าฉิมมีบุตรีเจ้าฟ้าจีด 1 เจ้าท้ังน้ีตกอยู่กับพระ
นายกอง ณ ค่ายโพธ์ิสามต้น อน่ึง พระองค์เจ้าทับทิมบุตรีสมเด็จพระอัยกาน้ัน พวกข้าไทพาหนีออกไป ณ เมืองจันท
บูร เจ้าตากก็สงเคราะห์รับเลี้ยงดูไว้ และเจ้าจุ้ยเจ้าศรีสังข์บุตรกรมพระราชวังน้ันหนีออกไปอยู่เมืองพุทไธมาศ อน่ึง
ขุนนางข้าราชการซึ่งเหลืออยู่น้ันที่ตกอยู่กับพระนายกองก็มีบ้าง ท่ีหนีไปอยู่หัวเมืองเหนือใต้ต่าง ๆ ก็มีบ้าง และนายสุ
จินดามหาดเล็กน้ันหนีออกไปพ านักอยู่ ณ เมืองชลบุรี ครั้นรู้ข่าวว่าเจ้าตากออกไปต้ังอยู่ ณ เมืองจันทบูร จึงพาพรรค
พวกบ่าวไพร่เดินบกออกไปเข้าพ่ึงอยู่ด้วยเจ้าตาก เจ้าตากก็รับไว้ชุบเลี้ยงต้ังเป็นพระมหามนตรี เพราะรู้จักคุ้ยเคยกัน
มาแต่ก่อนกรุงยังไม่เสียน้ัน 
 ในขณะน้ันหัวเมืองต้ังตัวเป็นเจ้าข้ึนอีกหลายต าบล คือเจ้าพระยาพิษณุโลกเรือง ก็ต้ังตัวเป็นเจ้าข้ึนอีก
ต าบลหน่ึง และพระสังฆราชาเมืองสวางคบุรีเดิมชื่อมหาเรือน ชาติภูมิเป็นชาวเหนือ แต่ลงมาเล่าเรียนพระไตรปิฎก 
ณ กรุง ได้เป็นที่พระพากุลเถรราชาคณะอยู่ ณ วัดศรีอโยธยา ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดให้ต้ังข้ึนไปเป็นที่                 
พระสังฆราชา ณ เมืองสวางคบุรี แต่ครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงและมีสมัครพรรคพวกผู้คนนับถือมาก ครั้นรู้ว่า
กรุงเสียแก่พม่าแล้วจึงซ่องสุมผู้คนเข้าด้วยเป็นหลายเมืองต้ังตัวข้ึนเป็นเจ้าอีกต าบลหน่ึง แต่หาสึกเป็นคฤหัสถ์ไม่            
คงอยู่ในเพศสมณะ แต่นุ่งห่มผ้าแดง คนทั้งปวงเรียกว่าเจ้าพระฝาง บรรดาเจ้าเมืองกรมการหัวเมืองฝ่ายเหนือต้ังแต่
เมืองเหนือพระพิษณุโลกข้ึนไป ก็กลัวเกรงนับถืออยู่ในอ านาจทั้งสิ้น และเมืองเหนือครั้งน้ันมีเจ้าข้ึนสองแห่ง                   
แบ่งแผ่นดินออกเป็นสองส่วน ต้ังแต่เมืองพระพิษณุโลกลงมาจนถึงเมืองนครสวรรค์กับแควปากน้ าโพน้ันเป็นอาณา
เขตของเจ้าพระพิษณุโลก ต้ังแต่เหนือเมืองพระพิษณุโลกข้ึนไปจนถึงเมืองน้ าปาดกระทั่งแดนลาวกับแควแม่น้ าปาก
พิงน้ัน เป็นอาณาเขตข้างเจ้าพระฝาง เจ้าพระฝางต้ังแต่งนายทัพนายกองแต่ฟ้ืนพระสงฆ์ทั้งสิ้น คือ พระครูศิริมานนท์  
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หลักฐำนชิ้นที่ 4 (ต่อ) 

 
1 พระครูเพชรรัตน 1 พระอาจารย์จันทร์ 1 พระอาจารย์ทอง 1 พระอาจารย์เกิด 1 แต่ล้วนเป็นอลัชชีมิได้ละอายแก่
บาปทั้งน้ัน แล้วจัดแจงกองทัพยกลงมาตีเมืองพระพิษณุโลกต้ังค่ายล้อมเมืองทั้งสองฟากน้ า และเจ้าพิษณุโลกยกพล
ทหารออกต่อรบเป็นสามารถ ทัพฝางจะหักเอาเมืองมิได้ แต่รบกันอยู่ประมาณหกเดือน ทัพฝางก็พากันเลิกทัพ
กลับไปเอง 
 ฝ่ายแผ่นดินข้างปากใต้ก็มีเจ้าข้ึนอีกต าบลหน่ึง คือเมื่อครั้งกรุงยังไม่เสียน้ัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
พระยาราชสุภาวดีออกไปครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้หลวงนายสิทธิออกไปเป็นพระปลัด และเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชน้ันถูกอุทธรณ์ต้องถอดกลับเข้ามา ณ กรุง จึงโปรดให้พระปลัดว่าราชการเมืองอยู่ภายหลังยังหาได้
ต้ังเจ้าเมืองไม่ ครั้นพระครูปลัดรู้ข่าวว่ากรุงเทพมหานครเสียแก่พม่าหาพระเจ้าแผ่นดินมิได้แล้ว จึงต้ังตัวข้ึนเป็นเจ้า
ครองเมืองนครศรีธรรมราช คนทั้งหลายเรียกว่าเจ้านคร มีอาณาเขตแผ่ไปฝ่ายข้างนอกถึงแดนเมืองแขก ข้างในถึง
เมืองชุมพรเมืองปทิว แบ่งแผ่นดินออกไปอีกส่วนหน่ึง และราษฎรทั้งหลายในหัวเมืองปากใต้ฝ่ายตะวันตกก็นับถืออยู่
ในอ านาจเจ้านครทั้งสิ้น แล้วต้ังแต่งขุนนางตามต าแหน่งเหมือนในกรุงเทพมหานครน้ัน 
 ฝ่ายเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธกับพระยารัตนาธิเบศ และขุนนางซึ่งหนีออกไปจากกรุงเป็นหลายนายพาสมัคร
พรรคพวกไพร่พลครอบครัวหนีพม่าไปแต่เมืองปราจีน ข้ึนทางด่านช่องเรือแตกไป ณ เมืองนครราชสีมา แต่ครั้งกรุง
ยังไม่เสียน้ันไปต้ังอยู่ ณ ด่านโคกพระยา พอพระยารัตนาธิเบศป่วยลง   ถึงแก่กรรม กรมหมื่นเทพพิพิธก็กระท าการ
ปลงศพในที่น้ัน 
 ฝ่ายพระพิมลสงครามเจ้าเมืองนครนายก กับหลวงนรินทร์ พาไพร่พลและครอบครัวชายหญิงประมาณสาม
ร้อย หนีพม่าไปทางเขาพนมยง ข้ึนไปเมืองนครราชสีมา ไปต้ังอยู่ ณ ด่านบ้านจันทึกและพระยานครราชสีมาเป็นอริ
กันอยู่แต่ก่อน จึงใช้ทหารให้ลงมาลวงฆ่าพระพิมลสงครามกับหลวงนรินทร์เสียกวาดต้อนผู้คนครอบครัวเข้าไปไว้ใน
เมืองเสียน้ัน 

ฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธจึงให้หลวงมหาพิชัยและนายทองค า น าเอาหมวกฝรั่ง 1 เสื้อกระบวนจีน 1 ผ้าเกี่ยว
ลายสองผืน ไปประทานพระยานครราชสีมา ครั้นอยู่ประมาณสองสามวันจึงหลวงพลกรมการออกมาเฝ้ากราบทูลว่า
พระยานครราชสีมาเกณฑ์เขมรสี่ร้อย จะให้ออกมาจับพระองค์ส่งไป ณ กรุงเทพมหานคร กรมหมื่นเทพพิพิธตก
พระทัยคิดการจะหนี และหม่อมเจ้าประยงค์ผู้บุตรไม่เห็นด้วยก็ทูลห้ามไว้ แล้วทูลขอเงินตราห้าชั่งกับผ้าน้ ากิ่งสิบพับ 
น าเอาไปเท่ียวแจกพันนายบ้านสิบสองต าบล เกลี้ยกล่อมคนพวกชาวบ้านมาเข้าด้วยได้คนสี่ร้อยห้าสิบเศษ ครั้นถึง ณ 
วันพุธข้ึน 14 ค่ า เดือน 10 ปีจอ อัฐศก กรมหมื่นเทพพิพิธจึงให้หม่อมเจ้าประยงค์กับหลวงมหาพิชัย หลวงปราบ คุม
ไพร่สามสิบเศษ กับพวกชาวบ้านซึ่งเข้าด้วยน้ันยกลอบเข้าไปซุ่มอยู่ในเมือง พอรุ่งข้ึนเป็นวันพระ 15 ค่ า พระยา
นครราชสีมาไม่ทันรู้ตัวออกมาท าบุญที่วัดกลาง ก็ยกกรูกันเข้าไปล้อมจวนจับตัวพระยานครราชสีมาได้ก็ฆ่าเสีย แต่
หลวงแพ่งผู้น้องพระยานครราชสีมาน้ันโดดข้ึนม้าหนีออกจากเมืองทันหาจับตัวได้ไม่ หม่อมเจ้าประยงค์ให้ยิงปืนใหญ่
ข้ึนเป็นฤกษ์ แล้วเกณฑ์ให้คนออกมารับเสด็จกรมหมื่นเทพพิพิธเข้าไปในเมือง ประทับอยู่ที่จวนอยู่ประมาณห้าวัน 
หลวงแพ่งชักชวนพระพิมายซึ่งเป็นเมืองข้ึนแก่เมืองนครราชสีมา ยกกองทัพเข้ามาล้อมเมืองนครราชสีมาเข้าไว้ กรม
หมื่นเทพพิพิธให้เกณฑ์คนชาวเมืองข้ึนรักษาหน้าที่เชิงเทิน ได้คนน้อยเพราะชาวเมืองไม่เต็มใจหนีไปเสียมาก ผู้ซึ่ง
ข้ึนอยู่รักษาหน้าท่ีก าแพงน้ันเบาบางนัก ต่อรบต้านทานอยู่สี่วัน หากกองทัพพระพิมายหลวงแพ่งก็ปีนเข้าเมืองได้ข้าง
ด้านป้อมวัดพายัพ จับได้ตัวหม่อมเจ้าประยงค์ เจ้าดารา เจ้าธารา บุตรกรมหมื่นเทพพิพิธกับพระยาพิชัยราชา หลวง
มหาพิชัยและขุนหมื่นนายหมวดนายกองฆ่าเสียเป็นหลายคนและบุตรเจ้ากรมหมื่นเทพพิพิธที่เป็นชายน้ัน ยังเหลืออยู่
แต่หม่อมเจ้าที่น้อย ๆ กับหม่อมเจ้าหญิง และนายแก่นพวกหลวงแพ่งได้หม่อมเจ้าอุบลไปเป็นภรรยา                    
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นายย่นได้หม่อมเสมห้ามกรมหมื่นเทพพิพิธไปเป็นภรรยา หลวงแพ่งจะให้ประหารชีวิตกรมหมื่นเทพพิพิธเสีย                 
พระพิมายขอชีวิตไว้ จึงเชิญเสด็จไปอยู่ ณ เมืองพิมาย หลวงแพ่งก็ได้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมา และพระพิมายน้ันรัก
ใคร่นับถือกรมหมื่นเทพพิพิธว่าเป็นวงศ์ราชตระกูล ช่วยท านุบ ารุงไว้ ครั้นรู้ข่าวว่ากรุงเสียแก่พม่าแล้ว พม่ากวาดเอา
พระราชวงศานุวงศ์ไปสิ้น จึงกรมหมื่นเทพพิพิธข้ึนเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบพระวงศ์พระเจ้าแผ่นดินต่อไป เรียกว่าเจ้า 
พิมาย เจ้าพิมายจึงต้ังพระพิมายเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ผู้ส าเร็จราชการ ต้ังนายสาบุตรผู้ใหญ่เป็นพระยา                    
มหามนตรี ต้ังบุตรผู้น้อยเป็นพระยาวรวงศาธิราช เรียกว่าพระยาน้อย 

ในขณะเมื่อกรุงเสียแล้วน้ัน พวกข้าราชการและเชื้อวงศ์ผู้ ดี ณ กรุง หนีข้ึนไปอยู่กับพระเจ้าพิมาย                   
เป็นอันมาก จึงโปรดต้ังให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ ผู้น้อยตามสมควรแก่คุณานุรูป แต่ยังหาครบตามต าแหน่งไม่และ
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงคิดกับบุตรทั้งสองว่า จะจับหลวงแพ่งเจ้าเมืองนครราชสีมาฆ่าเสียให้สินเสี้ยนหนาม ขณะน้ัน
หลวงแพ่งท าบุญให้มีละคร เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์กับพระยาทั้งสองผู้บุตรรู้ จึงพาทหารซึ่งมีฝีมือสิบคนกับไพร่พล                 
ห้าร้อย ยกจากเมืองพิมายมา ณ เมืองนครราชสีมา ฝ่ายหลวงแพ่งไม่ทันรู้ตัวว่าเขาคิดร้ายไว้ใจอยู่ว่าเป็นมิตรกัน และ
พระยาทั้งสามก็เข้าน่ังดูละครด้วยกันกับหลวงแพ่ง ครั้นได้ทีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็ฟันหลวงแพ่ง พระยามหามนตรี
ฟันนายแก่น พระยาวรวงศาธิราชฟันนายย่น ตายทั้งสามคน พวกทหารเมืองพิมายก็ฆ่าฟันทหารเมืองนครราชสีมา
ตายเป็นอันมาก เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงให้พระยาวรวงศาธิราช ต้ังอยู่ ณ บ้านจอหอรักษาเมืองนครราชสีมา แล้ว
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และพระมหามนตรีก็กลับไปยังเมืองพิมาย ต้ังเกลี้ยกล่อมผู้คนบ ารุงอาณาประชาราษฎรและ
ทแกล้วทหารให้มีก าลังสมบูรณ์บริบูรณ์ และอาณาเขตเมืองพิมายก็แบ่งออกเป็นส่วนหน่ึง ต้ังแต่แขวงหัวเมือง
ตะวันออกฝ่ายดอนไปกระทงถึงแดนกรุงศรีสัตนาคนหุตและกรุงกัมพูชาฝ่ายได้ลงมาถึงเมืองสระบุรีตลอดล าน้ าแคว
ป่าสัก และแผ่นดินครั้งน้ัน แบ่งออกเป็นหลายส่วนหลายเจ้า ข้างฝ่ายเหนือก็เป็นสองส่วน คือเมืองพระพิษณุโลกส่วน
หน่ึง เมืองสวางคบุรีส่วนหน่ึง ข้างฝ่ายใต้ก็เป็นสองส่วนคือเมืองจันทบูรฝั่งทะเลฟากตะวันออกส่วนหน่ึง เมือง
นครศรีธรรมราชฝั่งทะเลฟากตะวันตกส่วนหน่ึง ข้างฝ่ายดอนด้านตะวันออกน้ันคือเมืองพิมายส่วนหน่ึง และแผ่นดิน
ส่วนกลางเป็นของพระนายกองโพธ์ิสามต้นส่วนหน่ึง เป็นหกแดนหกเจ้าด้วยกัน 

ในขณะน้ันฝ่ายเจ้าตากซึ่งต้ังอยู่ ณ เมืองจันทบูรต่อเรือรบส าเร็จ ได้ทราบข่าวว่ากรุงเทพมหานครเสียแก่
พม่าแล้ว สมณพราหมณาจารย์ และราชตระกูลสูรย วงศาเสนาอ ามาตย์ประชาราษฎรถึงซึ่งพินาศฉิบหาย พม่ากวาด
เอาไปเป็นอันมาก ท่ีเหลืออยู่ก็ได้ความทุกข์ล าบาก อดอาหารล้มตายและฆ่าฟันกันทุกแห่งทุกต าบล เพราะหาพระ
เจ้าแผ่นดินมิได้ พม่าต้ังพระนายกองไว้รั้งกรุงเทพมหานคร บรรดาหัวเมืองทั้งปวงก็คิดก าเริบก่อเกิดอหังการต้ังตัว
เป็นเจ้าข้ึนเป็นหลายเมือง แผ่นดินแบ่งออกเป็นหลายส่วน เกิดจลาจลรบพุ่งกันเป็นหลายพวก และสมณพราหมณ์ 
ไพร่ฟ้าประชากรได้ความเดือดร้อน หาท่ีพ่ึงมิได้ ทรงพระด าริจะปราบยุคเข็ญซึ่งเป็นจลาจลให้สงบราบคาบ และจะ
ก่อกู้กรุงเทพมหานครให้คืนคงเป็นราชธานี มีพระราชอาณาเขตปกแผ่ไปเป็นแผ่นดินเดียวทั่วจังหวัดแว่นแคว้น               
แดนสยามประเทศเหมือนดังเก่า จึงด ารัสสั่งนายทัพนายกองทั้งปวงให้ตรวจเตรียมเรือรบ ครบด้วยพลโยธาสรรพาวุธ
ปืนใหญ่น้อย และเรือล าเลียงเสบียงอาหารให้พร้อมเสร็จ แล้วต้ังข้าหลวงเดิมผู้มีความชอบอยู่ครองเมืองจันทบูรและ
เมืองระยองทั้งสองหัวเมืองน้ัน 

ครั้นถึง ณ เดือน 11 ในปีกุน นพศกน้ัน จึงเสด็จยาตรา พลทัพเรือร้อยล าเศษ พลทหารประมาณห้าพัน ยก
จากเมืองจันทบูรมาทางทะเลได้ทราบข่าวว่าพระยาอนุราฐเจ้าเมืองชลกับหลวง พลขุนอินเชียงมิได้ละพยศอันร้าย 
กลับกระท าโจรกรรมออกตีชิงส าเภาและเรือลูกค้าวานิชเหมือนแต่ก่อนมิได้ต้ังอยู่ในธรรโมวาทซึ่งมีพระประสาท                
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สั่งสอนน้ัน จึงให้หยุดทัพเรือเข้าประทับ ณ เมืองชลบุรีแล้วให้หาพระยาอนุราฐลงมาเฝ้า ณ เรือพระที่น่ัง ตรัสถาม               
ก็รับเป็นสัตย์ จึงสั่งให้ขุนนางนายทหารไทยจีนจับพระอนุราฐประหารชีวิตเสีย และพระยาอนุราฐคงกระพันในตัว
แทงฟันหาเข้าไม่ เพราะด้วยสะดอเป็นทองแดง จึงให้พันธนาการแล้วเอาลงถ่วงน้ าเสียในทะเล ก็ถึงแก่กรรม แล้วให้
จับหลวงพลและขุนอินเชียง ซึ่งร่วมคิดกระท าโจรกรรมด้วยกันน้ันประหารชีวิตเสีย จึงต้ังผู้มีความชอบเป็นเจ้าเมือง
กรมการข้ึนใหม่ให้อยู่รักษาเมืองชลบุรี แล้วก็เสด็จยกพลทัพเรือเข้ามาทางปากน้ าเมืองสมุทรปราการถึงเมืองธนบุรี 

ฝ่ายเจ้าทองอินซึ่งพม่าต้ังไว้ให้รักษาเมืองธนน้ัน ก็พาพวกพลออกต่อรบประมาณครูหน่ึงก็แตกพ่าย พล
ข้าหลวงจับตัวได้ก็ฆ่าเสีย และกรมการทั้งน้ันก็หนีไปในเพลากลางคืน ข้ึนไป ณ ค่ายโพธ์ิสามต้น แจ้งความแก่สุกี้พระ
นายกอง พระนายกองจึงจัดพลทหารไทยมอญให้มองญาเป็นนายทัพยกทัพเรือมาต้ังรับอยู่ ณ เพนียด ในเพลา
กลางคืนวันน้ัน เรือรบพระยากลาโหมซึ่งบรรทุกกระสุนดินด า มาน้ันล่มลง จึงให้ลงพระราชอาญาเฆี่ยนพระยา
กลาโหมและขุนนางฝ่ายทหารเป็นหลายคน แล้วตรัสสั่งให้เร่งรีบยกทัพเรือข้ึนไป ณ กรุงในเพลากลางคืน และ
มองญานายทัพโพธ์ิสามต้นน้ันรู้ข่าวว่าทัพหลวงยกข้ึนมาถึงกรุงเทพแล้ว ก็เกรงกลัวพระเดชานุภาพมิได้ต้ังอยู่สู้รบ ก็
ถอยหนีไป ณ ค่ายโพธ์ิสามต้น 

ครั้นรุ่งเช้าเป็นวันเดือน 12 ข้างข้ึน เพลาสามโมงเศษให้พลทหารยกเข้าตีค่ายโพธ์ิสามต้นฟากตะวันออก
แตก จึงตรัสสั่งให้ท าบันไดจะพาดเข้าปีนค่ายใหญ่ฟากตะวันตก ซึ่งมีก าแพงที่พระนายกองอยู่น้ัน และกองพระยา
พิพิธพระยาพิชัยทัพจีนเป็นกองหน้า ยกเข้าต้ังค่ายประชิด ณ วัดกลางห่างค่ายใหญ่ประมาณเจ็ดเส้นแปดเส้น ครั้นรุ่ง
ข้ึนอีกวันหน่ึง จึงด ารัสให้ทัพจีนกองหน้ายกเข้าตีค่ายพระนายกอง พระนายกองก็คุมพลทหารออกต่อรบ รบกัน
ต้ังแต่เช้าจนเพลาเที่ยง พวกพระนายกองพ่ายหนีเข้าค่าย ทัพจีนไล่ติดตามเข้าไปในค่าย พระนายกองสู้รบอยู่จนตัว
ตายในค่ายน้ัน พวกพลทัพจีนไล่ฆ่าฟันพลทหารพระนายกองล้มตายในค่ายน้ันเป็นอันมาก ที่เหลืออยู่ก็แตกหนีไป
จากค่าย แต่มองญาน้ันพาพรรคพวกทหารของตัวหนีข้ึนไป ณ เมืองนครราชสีมา ไปเข้าด้วยพระยาวรวงศาธิราช ซึ่ง
ต้ังอยู่ ณ ด่านจอหอน้ัน 

ฝ่ายเจ้าตากครั้นตีได้ค่ายโพธ์ิสามต้นแล้ว จึงเสด็จด้วยพลโยธาทหารแห่เข้าไปในค่ายประทับอยู่ ณ จวน
พระนายกอง จึงพระยาธิเบศบดีขุนนางเก่าในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตกอยู่ ณ ค่ายโพธ์ิสามต้นน้ัน มากราบถวายบังคม
ต้อนรับ จึงตรัสสั่งมิให้พลทหารกระท าอันตรายแก่ผู้คนครอบครัวทั้งปวงอันอยู่ในค่าย และได้ทรงเห็นราชตระกูล 
และข้าราชการเก่าในกรุง ซึ่งได้ความทุกข์ทุรพลล าบากก็ทรงพระกรุณาสังเวช จึงพระราชทานทรัพย์และสิ่งของ
ต่างๆ แก่พวกขุนนางเท่ากับทั้งพระราชวงศานุวงศ์ ทั้งน้ัน แล้วเสด็จเข้ามาต้ังพลับเพลาประทับอยู่ในพระนคร ให้ไป
ขุดพระศพพระเจ้าแผ่นดินซึ่งพระนายกองฝังไว้น้ันกระท าพระโกศ ตามสังเขปใส่พระศพ และให้ท าพระเมรุหุ้มด้วย
ผ้าขาวแล้วเชิญพระบรมโกศต้ังที่ในพระเมรุ ต้ังเครื่องบูชาสักการพอสมควร ไปเท่ียวนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งเหลืออยู่บ้าง
น้ันมา สดับปกรณ์ ทรงถวายไทยทานตามสมควร แล้วก็ถวายพระเพลิง 

ครั้นปลงพระศพเสร็จแล้ว จึงเสด็จทรงช้างพระที่น่ังไปเที่ยวประพาสทอดพระเนตรทั่วพระนครและใน
พระราชวังเห็นปราสาทและต าหนักใหญ่น้อยที่ข้างหน้าข้างใน และอาวาสบ้านเรือนทั้งปวงในกรุงน้ันเพลิ งไหม้เสีย
บ้าง ยังดีอยู่บ้างก็ทรงพระสังเวช ด าริจะกระท าปฏิสังขรณ์บ ารุงข้ึนให้ปรกติดีดังแต่ก่อน แล้วจะรวบรวมไพร่ฟ้า
ประชากรและสมณพราหมณาจารย์เข้ามาอยู่ในพระนครตามเดิม จะเสด็จเข้าต้ังด ารงราชอาณาจักรสืบกษัตริย์
ครอบครองรักษาแผ่นดินต่อไป จะก่อกู้กรุงเทพมหานครศรีอยุธยา ซึ่งถึงกาลประลัยแล้วน้ันให้กลับคืนคงเป็นราช
ธานีดังเก่า ก็เสด็จเข้าประทับแรมอยู่ ณ พระที่น่ังทรงปืนที่เสด็จออกบรรทม อยู่คืนหน่ึงจึงทรงพระสุบินนิมิตว่า 
พระมหากษัตริย์แต่ก่อนมาขับไล่เสีย มิให้อยู่ ครั้นรุ่งเช้าจึงตรัสเล่าพระสุบินให้ขุนนางทั้งปวงฟัง แล้วจึงด ารัสว่า               
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หลักฐำนชิ้นที่ 4 (ต่อ) 
 
เราคิดสังเวชเห็นว่าบ้านเมืองจะร้างรกเป็นป่า จะมาช่วยปฏิสังขรณ์ท านุบ ารุงข้ึนให้บริบูรณ์ดีดังเก่า เมื่อ

เจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่แล้ว เราชวนกันไปสร้างเมืองธนบุรีอยู่เถิด แล้วตรัสสั่งให้เลิกกองทัพกวาดต้อนราษฎร 
และสมณพราหมณาจารย์ทั้งปวงกับทั้งโบราณขัตติยวงศ์ซึ่งยังเหลืออยู่น้ัน ก็เสด็จกลับลงมาต้ังอยู่ ณ เมืองธนบุรี 
และให้ไปเที่ยวสืบหาพระญาติพระวงศ์ของพระองค์ซึ่งพลัดพรากกันไป ไปได้มาแต่เมืองลพบุรี รับลงมา ณ เมือง
ธนบุรี แล้วให้ปลูกสร้างพระราชวังและพระต าหนักข้างหน้าในใหญ่น้อยทั้งปวงส าเร็จบริบูรณ์...” 
 
ที่มา: กรมศิลปากร. (2542). พระรำชพงศำวดำรฉบับพระรำชหัตถเลขำ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม. (หน้า 161-167) 
 

หลักฐำนชิ้นที่ 5  
 

 “…พระนครน้ันต้องล้อมอยู่ 2 ปี ชาวเมืองทั้งหลายก็สิ้นเสบียงอ่อนเพลียเสียพระนคร เมื่อพระ
พุทธศักราชล่วงได้ 2310 ปีกุนกับปีจอต่อกันเดือนสาม ข้ึน 9 ค่ า วันอังคารยามเสาร์เพลาราตรี ก็เปนที่สุดการ
สงคราม 

พระนครน้ัน ก็ฉิบหายตามกาลอย่างใด ความฉิบหายอย่างใด สิ้นอายุแล้วอย่างใด แปรปรวนแล้วอย่างใด 
สาบสูญโดยประการใด (พม่าฆ่าศึก) จับเอาประชาชนทั้งหลายมีพระราชวงศ์เปนต้นด้วย เก็บทรัพย์ทั้งหลายมี
ประการเปนอันมากด้วย แล้วเผาพระนครแลปราสาทสามองค์ แลพระอารามวิหารเสียด้วย แล้วท าลายก าแพงเมือง
เสียด้วย แล้วท าพัสดุของกรุงอโยธยนคร มีพระธรรมแลพระวินัย คือไตรปิฎกเปนต้น ให้พินาศเสียแล้วก็กลับไปสู่
เมืองของตน ได้ถวายทรัพย์ทั้งหลายเปนอันมากด้วย แลถวายอาวุธน้อยใหญ่ส าหรับราชสกูลเปนต้นด้วยแก่เจ้านาย
ของตน 

ครั้งน้ันชาวเมืองอริมัททนนคร ก็พากันเกิดรุ่มรวยด้วยแก้วแหวนเงินทองเปนมากมาย 
เมื่อกรุงอโยธยนคร อันพม่าปัจจามิตรได้ให้พินาศโดยเหตุทั้งหลายต่าง ๆ ในคราวน้ัน สมเด็จพระเจ้ากรุง  

อโยธยราช ก็หนีออกจากพระนครไปซ่อนอยู่ในป่า อดพระกระยาหาร ครั้งปัจจามิตรจับได้ อ่อนก าลังแล้วก็สิ้นชีพ                 
ไปเอง 

ประชาชนทั้งหลาย ถ้วมทับอยู่ด้วยความโศก ปริเทวทุกข์โทมนัสอุปายาสมากมาย ต่างพากันหิ วโหยโรย
แรงทั่วไป พลัดพรากจากญาติมิตรลูกเมียทั้งหลาย ฉิบหายวายร้ายจากเครื่องใช้สอย อุปโภคบริโภค ทรัพย์สินเงิน
ทองแก้วแหวนข้าวของทั้งหลาย หาท่ีพ่ึงพามิได้เปนทุคตก าพร้าร้ายกาจเปนอันมากปราศจากเข้าปลาอาหารผ้าผ่อน
เครื่องนุ่งห่ม ซูบผอมเผือดผิดร่างกายซุดโทรมไป ได้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเครือเถาเหง้าเปลือกใบไม้ดอกผลพืชเปนอาทิ
เปนอาหาร พวกมนุษย์ทั้งหลายมากมาย พลัดพรากกันไป ต่างเท่ียวสัญจรซัดเซไปในต าบลต่าง ๆ เลี้ยงชีวิตรฝืดเคือง
แสนทุกข์ยากเปนอันมาก 

มนุษย์ทั้งหลายน้ัน คุมกันเปนหมู่เปนพวก ปล้นชิงเข้าเปลือกเข้าสานเกลือเปนอาทิ ได้อาหารบ้างมิได้บ้าง 
ซูบผอมลง เน้ือเลือดก็ลดน้อยไป รุมรึงด้วยทุกข์ยากสาหัส ตายไปบ้างยังไม่ตายบ้าง 

ประชาชนได้ถึงความวิโยค 2 ประการ คือ ญาติวิโยค 1 สมบัติวิโยค 1 ได้ปราศจากเมตตาจิตรซึ่งกันแลกัน 
อันภัยเกิดแต่ความหิว หากบีบคั้นหนักเข้าแล้วก็ไม่สามารถจะเอื้อเฟ้ือต่อพระพุทธรูปแลพระธรรมพระสงฆ์ได้ เลี้ยง
ชีพของตนด้วยความคับแค้น 
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หลักฐำนชิ้นที่ 5 (ต่อ) 
 
ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่ได้อาหาร บิณฑบาตแต่ทายกแล้วก็เหน่ือยยากล าบาก ไม่สามารถจะครอง                

กาสาวพัตรได้ ใช้ให้ศิษย์ไปขวนขวายหาอาหารเพ่ือได้เลี้ยงท้อง ได้บ้างมิได้บ้าง ก็เหน่ือยหน่ายจากการบวช ด้วย
ความล าบากที่จะครองเป็นเพศสมณะ ได้พากันสึก ออกหาเลี้ยงชีวิตรตามสติก าลัง 

บางพวกที่ยังรักกาสาวพัตรอยู่ ก็อุสสาหะ พยุงกาย ด้วยการแสวงหาน่าเวทนาย่ิงนัก ได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง 
ก็มีรูปกายวิปริต สพรั่งไปด้วยเกลียวหนังแลเส้นเอ็น ก็ไม่เปนน้ าหน่ึงใจเดียวกันได้ หมดความอาลัยรักษาพระพุทธรูป
แลพระธรรมไว้ไม่ได้ พากันส าเร็จอยู่ตามสถานอันสมควร 

ฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย ก็ท าอันตรายแก่พระพุทธรูป 
พระธรรมวินัย ไตรปิฎก เมื่อขาดความรักษาเสียแล้ว ก็วินาศไปต่าง ๆ คือพวกมิจฉาทิฏฐิเย้ือแย่งเอาผ้าห่อ

แลเชือกรัดไปบ้าง ตัวปลวกกัดกินยับเยินไปบ้าง แลพินาศสูญไปต่าง ๆ โดยที่พลัดตกลงดินเปียกน้ าผุไปเสียบ้างก็มี 
ภายหลังภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ันได้เห็นพระธรรมยังเหลืออยู่น้อย มีจิตรกอปด้วยศรัทธา ได้รวบรวม           

พระธรรมเหล่าน้ันไว้ แต่พระธรรมวินัยบางคัมภีร์ที่ยังมั่นคงอยู่ก็มี บางคัมภีร์ก็ได้เหลืออยู่ผูก 1 กว่า บ้าง 2 ผูกเศษ
บ้าง เต็มคัมภีร์บ้าง บริบูรณ์บ้าง ไม่บริบูรณ์บ้างบังเกิดอากูลต่าง ๆ กันดังน้ีแล 

ภิกษุเหล่าน้ันเลือกรวมไว้ตามสติก าลัง น ามาเก็บไว้ยังส านักตน 
ฝ่ายปัจจยทายกที่เหลือตาย อาไศรยเคยสระสมกุศลกรรมไว้ แต่ก่อน ๆ มีทรัพย์เหลืออยู่บ้างเล็กน้อย                 

ได้อาหารอันชาวชนบทเขาน ามาบ้าง (คือแรกเปลี่ยน) แลได้อาหารมาด้วยก าลังแขนของตนบ้างด้วยเดชกุศลกรรม
ปางก่อนของตนด้วย ด้วยเหตุการณ์ท าทานในภูมิผลสืบในพระสาสนาก็มีอินทรีย์อันบริบูรณ์ไคร่จะฟังพระสัทธรรม
เทศนาด้วยน้ าใจใสศรัทธา บางสมัยก็ได้ไปสู่ส านักภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ัน วิงวอน (ขอให้แสดงธรรม) 

ภิกษุเหล่าน้ันได้เปนอัปปสูตรฟังน้อยก็ดี เปนพหูสูตรฟังมากก็ดี ก็ปรารถนาลาภสักการ เพ่ือจะรักษาชีวิต
ของตน ก็รับส าแดงธรรม จึงได้เลือกพระธรรมที่ตนเก็บมาได้พิจารณาดู ก็ส าแดงพระสัทธรรมเทศนา แก่คนเหล่าน้ัน 
ด้วยน้ าใจอันบริสุทธ์ิ ตามรู้เห็นที่ตนได้ศึกษามาทายกเหล่าน้ัน ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว แลก าลังยังโศกมาก
ด้วยความพลัดพรากจากลูกหลานเครือญาติ ได้ถ้วมทับ อยู่ด้วยญาติวิปโยค เมื่อระลึกถึงญาติกาเหล่าน้ัน ที่มีศรัทธา
อ่อนก็มี มีศรัทธามากก็มี ให้บังเกิดความสังเวชใจมาก เมื่อระลึกถึงทุกข์ภัยของตน ก็ได้เลือกเก็บพระพุทธรูปและ
พระธรรมมาท าบุญแลฉลองแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติกาท้ังหลายแล 

ชนบางจ าพวกได้ให้บุตรแลนัดดาของตนบรรพชาในพระพุทธสาสนา 
กาลเปนภายหน้ามาแต่กาลได้ท าบุพพกรรมแล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ันก็มีพวกมาก มีอันเตวาสิกมาก 

บริบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยทั้งหลายมิไจคอเอิบอิ่ม ก็ได้ยังความอุสาหะให้เกิดแล้ว พากันแสวงหาพระธรรมวินัยในพระ
พุทธสาสนา ได้แลเห็นพระพุทธรูปทั้งหลาย มีอวัยวะน้อยใหญ่แตกหักพังท าลายบ้างอากูลต่าง ๆ พินาศเสียหายบ้าง 
ทั้งกุฎีวิหาร สีมา พระพุทธสถูปก็ได้พินาศต่าง ๆ จึงพากันเกิดความสังเวชสลดใจกลั้นน้ าตามิได้ เพราะความรักพระ
พุทธสาสนาเหลือล้น มีหทัยอันหว่ันไหวอยู่ จึงพร้อมกันอันเตวาสิกเก็บรวบรวมพระพุทธรูปทั้งหลายไปไว้ในสถานอัน
สมควร 

พระธรรมวินัยเหล่าใด ที่ยังเหลืออยู่จากความฉิบหายมีมากน้อยเท่าใด ก็ขนพระธรรมวินัยเหล่าน้ันไป
ตามท่ีมีอยู่น้ัน ภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ันได้พากันน าไปไว้ในสถานของตน 

ชนทั้งปวง ค่อยมีอาหารบริบูรณ์ข้ึน ได้พากันสร้างบ้านปลูกเรือนข้ึนในบ้านเก่า ๆ แลในไร่นาท่ีดินเก่า ๆ ซึ่ง
เคยอยู่ ณ ที่ต่าง ๆ 
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ภิกษุทั้งปวง เมื่อได้สัมผัสบิณฑบาตอาหารมีประการต่าง ๆ แล้วก็พากันท าทัพกระท่อมพะเพิงในวัดเก่า ๆ 

อยู่กับสหายแลนิสสิตทั้งหลายแห่งตน ๆ แลได้ปลูกกุฎีข้ึน พากันจ าพรรษาอยู่ในกุฎีน้ัน 
ครั้งน้ัน ครั้นเมื่อกรุงอโยธยนครพินาศแล้ว พมิสสรผู้เปนมหาโยธา (แม่ทัพใหญ่) ได้ต้ังชนชาวกรุงอโยธยใน

เมืองเปนกองละ 4 แล 5 ให้เปนนายสุริสสร ในแว่นแคว้นที่ช านะแล้ว โดยค าสั่งว่าท่านจงเปนนายอยู่ในที่น้ี ๆ คือได้
คิดว่า “ชนเหล่าน้ีจักฆ่าซึ่งกันแลกันเอง” ด้วยจิตรฤษยาจะฆ่าแล้วก็กลับไปเมืองของตน 

แท้จริง คนเหล่าน้ันเปนผู้เพียบพูลอยู่ด้วยโลภะ แลโทสะ แลโมหะทั้งบุญน้อย ปัญยาก็น้อย ไม่สามารถจะ
รักษาอิสสริยยศสิริได้ ก็เกิดปล้นกันเอง ฆ่ากันเอง พากันถึงมหาพินาศไป 

บางพวกก็มีก าลังมาก คุมกันเปนพวกเที่ยวเบียดเบียนคนอื่น ๆ ฉุดคร่ามาเปนพวกตน คุมกันเปนหมู่ ๆ 
พวก ๆ เบียดเบียนคนอื่น ๆ พิโรธ คนอื่น ๆ  

บางพวกได้ก าลังมากรักษาเปนพยุหของตน รบกับปัจจามิตร บางคราวมีไชย บางคราวปราไชยฉิบหายต่าง 
ๆ ได้มีแล้วในกาลกลียุคอย่างแรงกล้า 

ครั้นเมื่ออโยธยนครถึงพินาศโดยประการดังน้ีแล้ว 
ครั้งน้ันในแว่นแคว้นอโยธยมีชาย 4 คนต้ังเปนอิสสรข้ึนในนครของตน ๆ คือ พระยาพิษณุโลกราช 1 

พระราชานครสิริธรรมราช 1 พระราชานครราสีมาราช 1 วรนายราศีคือพระนายกอง 1 
ในพระราชาท้ังหลายน้ัน ส่วนในเมืองพิษณุโลกปุร ชนทั้งหลายรับพระโองการ และพระราชาพิษณุโลกราช

น้ันให้ยหเสวตรฉัตรข้ึนแล้วอภิเษกพระองค์ได้รบกับภิกษุลามกข้ีเมาบาปต่าง ๆ ย่ ายีสิกขาบทในพระพุทธสาสนา รบ
กันด้วยมหาโยธาทีก าลังมากมายถึง 3 ครั้ง ไม่แพ้ชนะกัน พระองค์เสวยราชในนครพิษณุโลกน้ันได้ 6 เดือน มีอายุได้ 
49 พรรษา ก็ท ากาลกิริยาไป 

ครั้งน้ัน ในเมืองศรีธรรมราชนครพระราชานครสิริธรรมราช ก็ท าเหมือนอย่างน้ัน คือให้รับพระโองการ แล
ได้อภิเษกเสวยราชย์ได้ 2 ปีเศษ 

พระราชาวชิรปาการราชด ารงอยู่ในเมืองธนปุร ยกสุรโยธาเปนอันมาก ไปทั้งทางน้ าทางบกถึงเมืองนครน้ัน
ได้รบด้วยชาวเมืองทั้งหลาย ได้เมืองนครน้ัน จับเอาพระราชาแลมหาชน แลพัสดุทั้งหลายต่าง ๆ แล้วก็กลับมายัง
เมืองของพระองค์ 

เมื่อพระราชาน้ันอยู่ในอ านาจ 7 ปีเศษ ครั้งพิจารณาเห็นว่าพระราชาศรีธรรมราชน้ันมีจิตรบริสุทธ์ิ แล้วก็
ส่งให้กลับไปเมืองศรีธรรมราชนครต้ังให้เปนพระยาสิริธรรมราชอีกอยู่ในสิริธรรมนครน้ัน 4 ปีเศษตามก าลังตน 

แต่น้ันต่อมา ในอปรภาคได้มากรุงรัตนโกสินทรนคร มาเปนทาสของสมเด็จพระเจ้ารัตนโกสินทรราชอยู่
จนถึงก าหนดอายุแล้ว ก็ไปสู่ยถากรรม 

ล าดับน้ัน พระราชานครราชสีมาถูกมหาชนฆ่าตาย แล้วต้ังพระราชาองค์อื่นข้ึน พระราชบุตรพระเจ้ากรุงอ
โยธยองค์ก่อน ทรงพระนามว่าเทพพิวิจ พร้อมมหาชนฆ่าตายเสีย 

แลพระราชบุตรได้ส านักอยู่ในเมืองนครราชสีมาบุรน้ัน แต่ว่ามหาชนไม่ยอมให้เปนอิสสรต้องอยู่ในอ านาจ
มหาชน เสวยทุกข์อยู่ปีเศษ พระราชาวชิรปาการราชยกไปเมืองนครราชสีมาได้รบกันจับพระราชบุตรได้พามาเมือง
ของพระองค์แล้วฆ่าตาย 

ครั้งน้ันวรนายราษี (พระนายกอง) ค่ายโพ 3 ต้นพม่าแม่ทัพต้ังให้อยู่ได้ 7 เดือน กลัวอ านาจพระราชาเจ้า
กรุงธนบุรีราชหนีไปพระราชาตามจับได้ฆ่าเสีย พร้อมทั้งญาติมิตรได้ท ากาลไป… 

… 
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หลักฐำนชิ้นที่ 5 (ต่อ)  
 
เมื่อพระพุทธศักราชล่วงได้ 2310 ปีกุญ พระราชาวชิรปาการราช [สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ผู้วิจัย] 

ได้รับราชสมมตแล้ว ได้ยกทัพสัญจรไปในนิคมชนบทต่าง ๆ ได้รวบรวมชนทั้งหลายที่อยู่ในที่น้ัน ๆ ให้ต้ังอยู่ในอ านาจ
ตนแล้ว ก็กลับมากรุงธนปุร บ ารุงสีมาของพระองค์ต่อไป 

พระราชาน้ันมีพลเสนามาก ได้ประหารชนบทแลนิคมทั้งหลายไปตามทางทั้งทางน้ าแลบก แล้วรบชนบท
ต่าง ๆ จับเอาชนชาวศรีธรรมนครเปนต้นได้แล้วกลับมาพระนครของพระองค์ ได้เสวยราชย์อยู่พระนครธนปุรใน แว่น
แคว้นกรุงอโยธยานคร 14 ปีเศษ ได้ทรงท ากรรมต่าง ๆ มีนวทาเปนต้น (หรือนวทาน) แล้วมีจิตรฟุ้งซ่านวิปริตต่าง ๆ 
มหาชนพากันโกรธฆ่าเสียได้ท ากาลกิริยาท้ังบุตรแลนัดดาท้ังหลาย…” 
 

ที่มา: สมเด็จพระวันรัตน. (2521). สังคีติยวงศ์ : พงศำวดำรเรื่องสังคำยนำพระธรรมวินัย สมเด็จพระวันรัตนวัดพ
ระเชตุพน ในรัชกำลที่ 1 แต่งภำษำมคธ. พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) เปรียญ. แปลเป็นภาษาไทย. 
กรุงเทพฯ: ศิวพร. (หน้า 407-421, 422-423) 

 
หลักฐำนชิ้นที่ 6 

 
 “…แต่จัดแจงเกบครอบครัวเอาทรัพย์มาไว้ทุกทับทุกค่ายช้าอยู่ถ่ึง 9 วัน 10 วัน เนเมียวจึ่งให้พระนายกอง 

ภาษาพม่าเรียกว่าสูกี้ให้เปนผู้รักษากรุงเทพฯให้รวบรวมผู้คนซึ่งตกค้างอยู่บ้างน้ัน ต้ังอยู่ ณะ ค่ายโพ 3 ต้น ให้ม่องญา
พม่าคนหน่ึงอยู่เปนปลัดเมือง แล้วมอบเรือบรรทุกปืนใหญ่ปืนน้อยทั้งปวง ให้แก่ปะวันหวุ่นแม่ทับทางใต้ ให้ยกทับบก
ทับเรือกลับไปทางเมืองกาญจนะบูรีโดยทางมา แล้วเนเมียวให้กองทับทางเหนือทั้งปวงคุมเอาสมเดจ์พระอนุชาธิราช
ซึ่งทรงผนวดกับพระราชวงษานุวงษทั้งน้ันไปทางเหนือ ยังเหลืออยู่บ้างแต่ที่ประชวนจึ่งมอบไว้แก่พระนายกองที่เล็ด
ลอดหนีไปได้น้ันก็มีบ้าง ซึ่งครอบครัวขุนนางแลราษฎรทั้งปวงน้ันแบ่งปันกวาดเอาไปทั้ง 2 ทับทางเหนือ ทางใต้แล
ตัวเนเมียวน้ัน ก็ยกทับบกกลับไปทางเมืองอุไทยธานีพร้อมกันข้ึนบก แล้วยกไปยังเมืองเมาะตะมะ...” 

... 
“…ขณะน้ันแต่บันดาประชาชนทั้งหลาย ซึ่งหนีพม่าเหลืออยู่น้ัน ต่าง ๆ คุมสมักพักพวกครอบครัวอยู่เปน 

พวก ๆ เหล่า ๆ ผู้ใดมีฝีมือเข้มแฃงก็ต้ังตัวเปนนายชุมนุมซ่องสุมคุ้มครองผู้คนครอบครัวเป็นอันมาก ต้ังอยู่เปนชุมนุม
แห่งหน่ึง แต่ชุมนุมต้ังอยู่ดังน้ีมีในจังหวัดแขวงกรุง แลแขวงหัวเมืองสวน แลหัวเมืองอื่นฝ่ายใต้เปนอันมากหลายแห่ง
หลายต าบล ขัดสนด้วยเข้าปลาอาหารแลเกลือไม่มีจะสู่กันกินต่าง ๆ ก็รบพุ่งตีชิงอาหารกัน ชุมนุมน้ียกไปตีชุมนุมน้ัน 
ๆ ยกไปตีชุมนุมโน้นต่อ ๆ กันไป ท่ีนายชุมนุมไหนเข้มแฃงก็มีไชยช าณะ แลเกีดฆ่าฟันกันเป็นจุลาจลไปทั่วทั้งแผ่นดิน 
ในเขดแดนแว่นแคว้นสยามประเทศ เหตุหาจ้าวแผ่นดินจะปกครองมิได้ เหมือนดุจสัดถันดรกัปแลทุกภิกขันดร...” 

... 
 “…ก็ทรงพระสังเวชด าริจะกระท าปฏิสังขรบ ารุงข้ึนให้ปรกติก่อน แล้วจะรวบรวมไพร่ฟ้าประชากรแล

สมณพราหมณาจาริ์ยทั้งปวง เข้ามาอยู่ในพระนครตามเดีมจเสดจ์เข้าด ารงค์ราชอาณาจักรสืบกระษัตรครอบครอง
รักษาแผ่นดินต่อไป จะก่อกู้กรุงเทพมหานครศรีอยุทยาซึ่งถึงแก่การละประไลยแล้วน้ันให้กลับคืนคงเป็นราชธานีด่ัง
เก่า...” 

...  
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“…แล้วตรัสสั่งให้เลีกกองทับกวาดต้อนราษฎร แลสมณพราหมณาจาริย์ทั้งปวง กับทั้งโบราณขัติยวงษซึ่ง
ยังเหลืออยู่น้ันก็เสดจ์กลับลงมา ต้ังอยู่ ณะ เมืองธนบูรี แล้วให้ไปเที่ยวสืบหาพวกพระญาต์ิพระวงษของพระองค์ซึ่ง
พราดพรากกันไป ๆ ได้มาแต่เมืองลพบูรี รับลงมาณะเมืองธนบูรี แล้วให้ปลูกส้างพระราชวังและพระต าหนักข้างหน้า
ข้างใน ใหญ่น้อยทั้งปวงส าเรจ์บริบูรณ์ลุศักราช 1130  ปีชวดส าเรจ์ศิธก (พ.ศ. 2311) จึ่งท้าวพญาข้าราชการไทจีน
ผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็ประชุมพร้อมกัน อัญเชีญเสดจ์เถลีงถวัลราชสมบัต์ิเปนบรมกระษัตรผ่านพิภพสีมาอาณาจักร 
ณะ กรุงธนบูรี ต้ังข้ึน เปนราชธานีสืบไป…” 

... 
 “...ทรงพระกรุณาให้แจกจ่ายอาหาร แก่ราษฎรทั้งหลายซึ่งอดโซอนาถาท่ัวสีมามณฑลเกลื่อนกล่นกันมา

รับพระราชทานมากกว่าหมื่น บันดาราชการฝ่ายทหารพลเรือนไทจีนทั้งปวงน้ันได้รับพระราชทานเข้าสารเสมอคนละ
ถัง กินคนละย่ีสิบวัน ครั้งน้ันยังหามีผู้ใดท าไร่นาไม่ อาหารกันดานนัก แลส าเภาบันทุกเข้าสารมาแต่เมืองพุทไทมาด
จ าหน่ายถังละสามบาท สี่บาทบ้าง ทรงพระกรุณาซื้อแจกคนทังปวงทรงพระราชอุสาห โปรดเลี้ยงสัตวโลกประทาน
ชีวิตรไว้ หมีได้อาไลยแก่พระราชทรัพย์แล้วแจกจ่ายเสื้อผ้าเงินตราแก่ไพร่ฟ้าประชาชนจักนับมิได้...” 

... 
“…ในขณะน้ันบันดานายชุมนุมสิ้นทั้งปวง ซึ่งคุมสมักภักพวกต้ังอยู่ในแขวงนายอ าเภอหัวเมืองต่าง ๆ แลรบ

พุ่งช่วงชิงอาหารกันอยู่แต่ก่อนน้ัน ก็สงบราบคาบลงทุก ๆ แห่ง มิได้เบียดเบียนบีทากันสืบต่อไปต่าง ๆ เข้ามาถวาย
ตัวเป็นข้าทูลอองทุลีพระบาทได้รับพระราชทานเสื้อผ้าเงินตรา แลโปรดชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางในกรุง หัวเมืองบ้าง
บ้านเมืองก็สงบปราศจากโจรผู้ร้าย ราษฎรก็ได้ต้ังท าไรท านาลูกค้าวานิชก็ไปมาค้าขายท ามาหากินเปนศุข เข้าปลา
อาหารก็ค่อยบริบูรรณ์ข้ึน คนทั้งหลายก็ค่อยได้บ าเพญการกุศลต่าง ๆ...” 

... 
“...แลประชาชนชาวเมืองพระพิศณุโลก เมืองพ่ีจิด ที่แตกหนี ภาครอบครัวอพยพลงมาพ่ึงพระบรมโพธิ

สมภาร ณะ กรุงธนบูรีก็เปนอันมาก...” 
“…เจ้าพญามหากระษัตรศึ่กได้ทราบในท้องตราแล้วจึ่งจัดแจงบ้านเมืองต้ังให้พญาสุโภ ขุนนางเมืองล้าน

ช้างให้อยู่รั้งเมือง แล้วก็กวาดครอบครัวลาวชาวเมืองกับทังพระราชบุตรธิดาวงษานุวงษ์ แลขุนนางท้าวเพลียทังปวง
กับทรัพย์สิ่งของเครื่องสาตราวุธแลช้างม้าเปนอันมากแลเชีญพระพุทธปฏิมากรพระแก้ว พระบาง เลีกทับกลับมายัง
กรุงธนบูรีโดยพระราชก าหนด แลกองทับมาถ่ึงเมืองสุระบูรี...” 

... 
“ ...ลุศักราช 1130 ปีชวด ส าเรจ์ธิศก (พ.ศ. 2311) จึ่งท้าวพญาข้าราชการไทจีนผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงก็

ประชุมพร้อมกันอัญเชีญแสดจ์เถลีงถวัลราชสมบัต์ิเปนบรมกระษัตรผ่านพิภพสีมาอาณาจักร ณะ กรุงธนบูรี ต้ังข้ึน
เป็นราชธานีสืบไป...” 

... 
“…แลทรงพระกรุณาโปรดชุบเลี้ยง ต้ังแต่งขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยครบต าแหน่งถานานุศักด์ิเหมือน

แต่ก่อน แลโปรดต้ังเจ้าเมืองกรมการให้ออกไปครองหัวเมืองใหญ่น้อยซึ่งอยู่ในพระราชอณาเขตรใกล้ ๆ น้ันทุก ๆ 
เมือง ให้ตั้งเกลี้ยกล่อมซ่องสุมอณาประชาราษ ซึ่งแตกฉานซ่านไปน้ัน ให้กลับมาอยู่ตามภูมล าเนาเหมือนแต่ก่อนทุก
บ้านทุกเมือง...” 
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ที่มา: ศานติ ภักดีค า. (ผู้ตรวจช าระและบรรณาธิการ). (2558). พระรำชพงศำวดำร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์           
วัดพระเชตุพน ตรวจสอบและช ำระจำกตัวเขียน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
(หน้า 357,366,373-375,377,436) 
 

หลักฐำนชิ้นที ่7 

 
จดหมำยมองซิเออร์คอร์ถึงมองซิเออร์มำธอน 
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1769 (พ.ศ. 2312) 

 “ทางที่จะไปเมืองไทยจากเมืองคันเคาเปนอันไปไม่ได้แล้ว เพราะเหตุว่าเจ้าเมืองคันเคาได้เกิดอริกับผู้ที่คิด
จะเอาราชสมบัติไทย ข้าพเจ้าจึงได้ลองเดิรทางเมืองป่าสัก เพราะที่น่ันมีเรือจีนอยู่ล า 1 จวนจะแล่นใบไปยังเมืองไทย
อยู่แล้ว เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม ข้าพเจ้าได้ลามองเซนเยอร์ เดอคานาธ และข้าพเจ้าได้ลงเรือเมื่อวันที่ 22 เดือน
มกราคม และเมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคมก็ได้ไปถึงบางกอกและได้ไปพักที่บ้านคนเข้ารีตชาติปอตุเกตคน 1 รุ่งข้ึนก าลัง
ข้าพเจ้าจะลงมือสวดมนต์ ก็ได้รับพระราชโองการให้ข้าพเจ้าไปเฝ้าและได้มีเรือมารับข้าพเจ้าด้วยล า 1 ข้าพเจ้า               
จึงจ าเปนต้องเลิกการสวดมนต์ และรีบไปเฝ้าตามรับสั่ง พระเจ้ากรุงสยามได้พระราชทานเงินแก่ข้าพเจ้า 20 เหรียญ 
เรือล า 1 กับที่ส าหรับปลูกวัดแห่ง 1 เงิน 20 เหรียญน้ันข้าพเจ้าได้รับไว้แล้ว แต่ของอื่น ๆ ยังมาไม่ถึง และของ
เหล่าน้ันก็คงจะไม่ได้จนกว่าจะได้ให้เงินหรือของแก่เจ้าพนักงาร พวกไทยเห็นจะไม่ทิ้งนิสัยเปนแน่ อย่างไร ๆ ก็คงจะ
หาข้อแก้ตัวที่จะขัดพระราชโองการให้จงได้ เพ่ือจะถ่วงเวลาให้ได้รับของก านันเสียก่อนเท่าน้ัน 

ข้าพเจ้าได้เห็นพวกเข้ารีตในค่ายของเรา และค่ายปอตุเกตซึ่งอยู่ใกล้กับป้อมที่บางกอกเหลืออยู่ 14 คน
เท่าน้ัน นอกน้ันเที่ยวกระจายอยู่ทั่วไปหมด พวกน้ีก็ได้มาหาข้าพเจ้าโดยมาก ข้าพเจ้าได้นับพวกเข้ารีตที่มาหา
ข้าพเจ้าถึง 108 คน เมื่อพวกเข้ารีตที่หนีไปเมืองเขมรได้กลับมาเมื่อไร ก็คงจะรวบรวมพวกเข้ารีดได้ไม่ต่ ากว่า 300 
หรือ 400 คน 

ค่าอาหารการรับประทานในเมืองน้ีแพงอย่างที่สุด เวลาน้ีเข้าสารขายกันทนานละ 2 เหรียญครึ่ง คนที่หา
เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างน้ันถึงจะหมั่นสักเพียงไร ก็จะหาเพียงซื้ออาหารรับประทานแต่คนเดียวก็ไม่พอ เมื่อเปนเช่นน้ี
บุตรภรรยาจะเปนอย่างไรบ้าง พวกที่อ้างตัวว่าเปนปอตุเกตน้ันดูเหมือนจะเดือดร้อนย่ิงกว่าคนอื่นมาก เพราะพวกน้ี
ไม่ละความเกียจคร้านหรือลดหย่อนความหยิ่งของตัวเลย ร้องแต่ว่าทุนไม่มีจึงไม่ได้ท าการอะไร นอกจากนอนขึงอยู่
บนเสื่อต้ังแต่เช้าจนเย็น ส่วนพวกเข้ารีดของเราน้ันพอจะเอาตัวรอดได้ เขาไม่ได้รบกวนใคร แต่ท ามาหาเลียงชีพของ
ตัวไป ฝ่ายพวกจีนและพวกไทยเห็นว่าการหาเลี้ยงชีพเปนการฝืดเคือง จึงได้หันเข้าหาวัดโดยมาก เพราะพวกไทยด้วย
ความเชื่อถืออะไรของเขาอย่าง 1 ได้เอาเงินและทองบัญจุไว้ในองค์พระพุทธรูปเปนอันมาก เงินทองเหล่าน้ีบัญจุไว้    
ในพระเศียรก็มี ในพระอุระก็มี ในพระบาทก็มี และตามพระเจดีย์ต่าง ๆ ได้บัญจุไว้มากกว่าท่ีแห่งอื่น ท่านคงจะคาด
ไม่ถูกเปนแน่ว่าพวกไทยได้เอาเงินทองเท่ียวซุกซ่อนไว้เปนจ านวนมากมายสักเท่าไร ฝ่ายพวกเข้ารีดไปถือเสียว่าถ้าตัว
ได้ท าความดีในชาติน้ีเท่าไรก็คงได้รับความดีคืนต้ังร้อยเท่า จึงไม่ได้คาดการล่วงหน้าเหมือนอย่างไทย ในพระเจดีย์
องค์เดียวเท่าน้ันมีคนพบเงินถึง 5 ไห และทอง 3 ไห ผู้ใดที่ท าลาย พระพุทธรูปลงแล้วไม่ได้เหน่ือยเปล่าจนคนเดียว 
เพราะฉน้ันโดยเหตุที่พวกจีนมีความหมั่นเพียรและเปนคนชอบเงินมาก ประเทศสยามจึงยังคงบริบูรณ์อยู่เท่ากับเวลา
ก่อนพม่ายกเข้ามาตีกรุง ทองค าเปนสิ่งที่หาง่ายจนถึงกับหยิบกันเล่นเปนก า ๆ ราคาทองค าซื้อขายกัน 
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ราคา 8 การัต พระเจดีย์เปนเหมือนเตาส าหรับหล่อพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและทองแดง ตามถนนหนทางเต็มไป
ด้วยถ่านและเศษทองแดง และตามทางเดิรด าย่ิงกว่าปล่องไฟเสียอีก พระราชธานีของเมืองไทย ตลอดทั้งวัดวาอาราม
และบ้านของเรากับค่ายปอตุเกตเหมือนกับเปนสนามอันใหญ่ท่ีมีแต่คนขุดคุ้ยพรุนไปหมดทั้งน้ัน 

ข้าพเจ้าได้ไปที่โรงเรียนสามเณรแล้ว จึงได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าผนังวัดยังดีอยู่ และมีคนที่เข้าใจได้บอก
กับข้าพเจ้าว่ายังจะซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักเท่าไรเลย ส่วนบ้านบาทหลวงน้ัน ชั้นบนถูกเพลิงไหม้และผนังไม้
น้ันก็ไหม้หมด ข้าพเจ้าจึงสงสัยว่าชั้นบนจะไม่มีก าลังพอที่จะรับเครื่องบนได้ ทีน้ีจะหาอะไรหรือท าธุระอะไรไม่ได้สัก
อย่างเดียว นอกจากจะมีของไว้ส าหรับท าของก านัน เพราะเปนธรรมเนียมของเมืองน้ี และเปนการไม่สมเกียรติยศ
ของไทย ท่ีจะไปหาขุนนางข้าราชการโดยไม่มีของไปให้ ถ้าได้มีปืนดี ๆ ถวายต่อผู้ที่เอาราชสมบัติก็จะเปนสิ่งที่โปรด
มาก ส าหรับข้าราชการน้ันถ้าเอาปืนธรรมดาไปให้กับศิลาส าหรับลูกปืนสักถุง 1 ก็พอแล้ว ถ้าได้เอาของไปให้ก็คงจะ
ได้เน้ือที่ดินหรือของอื่น ๆ ตามต้องการทุกอย่าง” 

 
จดหมำยมองซิเออร์คอร์ถึงมองเซนเยอร์บรีโกต์ 

บางกอกวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1769 (พ.ศ. 2312) 
“เมื่อข้าพเจ้าได้ไปถึงเมืองไทยได้เห็นราษฎรพลเมือง ซึ่งรอดพ้นมือพม่าไปได้น้ัน ยากจนเดือดร้อนอย่าง

ที่สุด ในเวลาน้ีดูเหมือนดินฟ้าอากาศจะช่วยกันท าโทษพวกเรา ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล ชาวนาได้หว่านเข้าถึง 3 ครั้ง 
ก็มีตัวแมลงคอยกินรากต้นเข้าและรากผักทุก ๆ อย่าง โจรผู้ร้ายก็ชุกชมมีทั่วทุกหนทุกแห่ง เพราะฉะน้ันถ้าจะไปไหน
ก็ต้องมีอาวุธติดมือไปด้วยเสมอ 

เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม ปีน้ี (2311) ข้าพเจ้าได้มาถึงบางกอกพร้อมกับนักเรียนสามคนกับไทยเข้ารีดคน 
1 ที่ฝั่งคลองใกล้กับป้อมน้ันข้าพเจ้าได้พบคนเข้ารีตประมาณ 100 คน ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงความเดือดร้อนร่างกาย
ของพวกน้ี จะกล่าวแต่ถึงความเดือดร้อนแห่งวิญญาณของเขา 

พวกน้ีโดยมากไม่ใคร่ไปฟังสวดแล้ว และการปฏิบัติก็ไม่แปลกกันกับพวกที่ไม่ได้เข้ารีตเลย พวกผู้หญิงสาว 
ๆ ที่รอดพ้นมือพวกพม่าไปได้น้ัน ก็ตกไปอยู่กับพวกจีนกระจายอยู่ทั่วทุกแห่ง และการปฏิบัติของเขาน้ัน ก็เอาอย่าง
ของนายเข้าสุก 

เมื่อข้าพเจ้าได้มาถึงบางกอก พระยาตากเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ได้ทรงต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดี และโปรดให้
ข้าพเจ้าเลือกหาที่ดินตามชอบใจ ข้าพเจ้าได้เลือกไว้แห่ง 1 เหนือหมู่บ้านพวกเข้ารีต แต่กิจการณ์ของพระเยซูจะให้
ส าเร็จไปทีเดียวไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามหาที่อื่นต่อไปอีกหลาย  แห่งครั้นเมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 
1769 (พ.ศ. 2312) ตรงกับวันข้ึน 14 ค่ า เดือน 10 พระยาอินทวงศา (Phia Inta Vonisa) ได้มาตรวจวัดปักเขตที่ดิน
ของข้าพเจ้า แต่พวกไทยก็ยังร้องคัดค้านอยู่น่ันเอง เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พระยาอินทวงศาได้กลับมาอีก และ
ได้ตรวจวัดปักเขตเสร็จในวันน้ันเอง เพ่ือจะให้เปนที่ระฤกของวันน้ันซึ่งเปนฤกษ์อันดีของสาสนาเราในเมืองไทยน้ัน 
ข้าพเจ้าต้ังใจว่าจะได้ให้พรแก่วัดของเรา แต่ข้าพเจ้าเปนคนจน และจะท าอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องเปนหน้ี เขา          
แต่เพ่ือจะกันไม่ให้คนไทยบ่นได้ ข้าพเจ้าจึงจะสร้างบ้านเล็ก ๆ ข้ึนสักหลัง 1 

ข้าพเจ้าต้องอ้อนวอนขอให้ท่านเปนธุระในลูกศิษย์ของท่านให้มาก ๆ ข้าพเจ้าไม่มีเชิงเทียนหรือ
เครื่องประดับวัดอย่างใดเลย และพวกเข้ารีตก็ตายด้วยอดอาหารเปนอันมาก ข้าพเจ้าก็ได้จั ดการช่วยเหลือพวก
เข้ารีตทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้ต้ังแต่ข้าพเจ้ามาถึงเมืองไทยตลอดจนถึงเดือนกันยายน ข้าพเจ้าสู้อดไม่ได้รับประทาน
เน้ือสัตว์เลย รับประทานแต่ปลาบ้างเล็กน้อยทุก ๆ วัน ส่วนตัวข้าพเจ้าไม่ได้ซื้อหาอะไรเลย ได้ซื้อแต่เพียงเข้าสาร 
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เท่าน้ัน และเข้าสารที่ซื้อไว้น้ันก็หาเพียงพอไม่ ข้าพเจ้าได้เรียกคนมายังโรงเรียนเพ่ือช่วยกันขนเสา และข่ือซึ่งรอด
ไม่ได้ไหม้ไฟไปเก็บรักษาไว้” 

 
จดหมำยมองซิเออร์คอร์ถึงมองซิเออร์เลอฟิศกำลเดอมำลำกำ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1769 (พ.ศ. 2312) 
“ในเวลาท่ีพวกพม่าข้าศึกหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาน้ัน พระยาตากก็ได้เตรียมการที่จะต้ังตัวเปนใหญ่ต่อไป 

โดยรวบรวมเกลี้ยกล่อมผู้คนที่ยังหนีกระจัดกระจายอยู่ แล้วจึงได้ไปต้ังมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรี จากเมืองจันทบุรีพระยา
ตากได้ยกไปที่เมืองเทียงออย (Thieng-ioi) แล้วยกไปที่บางปลาสร้อย แล้วจึงเลยเข้าไปถึงบางกอก เมื่อพระยาตาก
ยกทัพไปถึงต าบลใด ก็ได้แจกจ่ายเงินทองทั่วไปทุกแห่ง กองทัพพระยาตากจึงมีจ านวนคนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน เมื่อพระ
ยาตากได้เกลี้ยกล่อมผู้คนไว้ได้มากแล้ว จึงได้ต้ังต้นคิดการใหญ่ต่อไป ในตอนแรกการได้ด าเนิรสมความคิดเปนที่
เรียบร้อยทุกอย่าง ใคร ๆ ก็เข้ามาอ่อนน้อมหมดไม่มีใครขัดแขงไว้เลย ครั้นพระยาตากยกทัพข้ึนไปเมืองนครราชสีมา 
ๆ ก็ยอมอ่อนน้อมโดยดีหาต้องรบพุ่งไม่ พระยาตากจึงได้ให้จับเจ้ากรมเทพจิตร์ (Chau Krom Tep-chit) ซึ่งเปนเจ้า
ไทยเคยหนีไปอยู่เมืองบาตาเวียมาครั้ง 1 เสีย ครั้นพระยาตากกลับลงมาถึงบางกอกจึงได้ให้ตัดศีร์ษะกรมหมื่นเทพ
พิพิธเสีย ครั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1768 (พ.ศ. 2311) พระยาตากได้เกิดอริกับเจ้าเมืองคันเคา จึงได้ยก
กองทัพไปตีเมืองคันเคาเพ่ือไปท าโทษเจ้าเมืองเปนธรรมเนียมของพระยาตากอย่าง 1 ซึ่งต้องคุมกองทัพไปด้วย
พระองค์เองเสมอ ครั้นเสด็จไปถึงเมืองคันเคาก็ได้ทรงมีชัยชนะ ผู้ใดท าผิดพระยาตากก็ลงโทษเสียสิ้น 

ในระหว่างที่พระยาตากพระเจ้าแผ่นดินใหม่ของกรุงสยาม ได้ทรงท าให้บ้านเมืองใกล้เคียง สทกสท้านกลัว
เดชานุภาพไปหมดน้ัน พวกไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินต้องรับความเดือดร้อนต้องล้มตายวันละมาก ๆ เพราะอาหารการกิน
อัตคัดกันดารอย่างที่สุดในน้ีได้มีคนตายมีจ านวนมากกว่าเมื่อครั้งพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา เหตุที่คนตายมากนักน้ัน
ก็คือเพราะเงินทองซึ่งบัญจุไว้ตามเจดีย์หมดเสียแล้ว  

เมื่อปีก่อนและในปีน้ี พวกจีนและไทยไม่ได้หากินอย่างอื่น นอกจากเที่ยวท าลายพระพุทธรูปและพระเจดีย์ 
พวกจีนได้ท าให้เงินทองในเมืองไทยไหลไปเทมาและการที่ประเทศสยามกลับต้ังตัวได้เร็วเช่นน้ีก็เพราะความหมั่น
เพียรของพวกจีน ถ้าพวกจีนไม่ใช่เปนคนมักได้แล้ว ในเมืองไทยทุกวันน้ีคงจะไม่มีเงินใช้เปนแน่ เพราะพวกจีนได้ไป
เท่ียวขุดเงินทองที่ฝังไว้ตามดินและบัญจุไว้ตามพระเจดีย์น้ันเอง เมื่อพวกจีนได้ท าลายวัดภูไทย (Vat Phu Thai) ซึ่ง
เป็นวัดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสามเณรน้ัน ข้าพเจ้าได้กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว ในวัดน้ีเมื่อท าลายลงแล้ว พวกจีนได้
พบทองเปนอันมากพอบันทุกเรือยาวได้ถึงสามล า ในวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงผนวชเรียกว่าวัดประดู่ (Vat Padu) วัด
เดียวเท่าน้ันได้พบเงินถึง 5 ไห และในวัดอื่น ๆ ก็มีเงินทุกวัดมากบ้างน้อยบ้าง 

พวกจีนเท่ากับท าสงครามกับพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองแดงเครื่องมือของจีนที่จะท าลายพระพุทธรูปน้ัน 
ก็คือบานหน้าต่างบานประตูและเสาโบสถ์ 

วัดต่าง ๆ ในเวลาน้ีจะเปรียบก็เท่ากับเตาไฟ ฝาผนังก็ด าหมดและตามลานวัดก็เต็มไปด้วยถ่านและ
พระพุทธรูปหักพังเปนชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

พระเจ้ากรุงสยามองค์ใหม่หาได้จัดการป้องกันสาสนาไทยตามที่ควรท าไม่เพราะเหตุว่าทรงเกรงว่าคนจะ
เอาใจออกหาก” 
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จดหมำยมองซิเออร์คอร์ถึงผู้อ ำนำยกำรคณะต่ำงประเทศ 
บางกอกวันที่ 7 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1770 (พ.ศ. 2313) 

 “เมื่อข้าพเจ้าได้กลับมาถึงเมืองไทยได้หลายเดือน ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวดูในพระราชธานี ได้พบจ านวนเด็ก
เปนอันมากซึ่งอดอยากอย่างที่สุดในระหว่างที่เข้ายากหมากแพงน้ัน เด็กพวกน้ีได้รับน้ ามนต์เข้ารีตมีจ านวน 400 คน 
เด็กเหล่าน้ีโดยมากเปนบุตรของชาวบ้านนอก ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน องค์ใหม่ได้พามาจากหัวเมืองในเวลาที่เสด็จไป
ปราบปรามหัวเมืองเหล่าน้ัน คนเหล่าน้ีเปนชาวเมืองพิษณุโลกและชาวเมืองพระนครราชสีมา ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้
พาลงมาเปนเชลยเพ่ือให้คนในกรุงแน่นหนาข้ึน เพราะต้ังแต่ครั้งรบกับพม่า ในกรุงหมดผู้หมดคนเหลือแต่เสือและ
สัตว์ป่าอยู่เท่าน้ัน 

คนที่ต้องมาเปนเชลยน้ันหมดทางที่จะท ามาหากิน เพราะมาอยู่ภูมิประเทศใหม่ซึ่งไม่เคยได้มาอยู่เลย 
เพราะฉะน้ันคนเหล่าน้ีจึงจวนจะตายด้วยอดอาหารการกินและก็ไม่มีใครที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือพวกน้ีเลย ในเวลา
ที่พวกน้ียังก าลังทุกข์ร้อนอยู่เช่นน้ี จะไปพูดการสาสนาด้วยก็เห็นจะป่วยการเปล่า เพราะพวกน้ีไม่ต้องการอะไร
นอกจากจะรับประทานอาหารเท่าน้ัน คือต้องการเข้าสุกส าหรับตัวรับประทานเองกับบุตรหลาน หาต้องการหยูกยา
อย่างใดไม่ เมื่อพวกน้ีเห็นพวกเราเข้าเมื่อใด ก็อดที่จะด่าและเยาะเย้ยเราไม่ได้ 

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ได้เสด็จด้วยพระองค์เองไปปราบเมืองนครศรีธรรมราช พวกเข้ารีตของเรา 
ทุกคนต้องถูกเกณฑ์ไปทัพตามเสด็จ ข้าพเจ้าอยู่ในกรุงเทพฯ คนเดียวกับบุตรภรรยาของพวกเข้ารีตที่ไปทัพเท่าน้ัน 
นอกน้ันจะหาคนแจวเรือหรือหาคนส าหรับต ายาผสมยาสักคนเดียวก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าก็หมดทุนรอนแล้ว เพราะฉะน้ัน
ในปีน้ีจึงไปเที่ยวให้น้ ามนต์เด็กเพ่ือรับเข้ารีตไม่ได้ 

เมื่อครั้งพม่าตีกรุงน้ัน ได้ท าลายวัดและพระพุทธรูปลงบ้างแต่เล็กน้อยเท่าน้ัน แต่การดีอันน้ีคือการท าลาย
วัดและพระพุทธรูปน้ันพวกจีนและพวกไทยได้ท าการต่อพวกพม่าอีก การที่ได้เห็นคนท าลายวัดและพระพุทธรูป
เช่นน้ี ท าให้นักพรตของพระเยซูมีความสบายใจข้ึนมาก เพราะเท่ากับเห็นผู้ที่นับถือเปรตได้ท าลายเปรตซึ่งเปนที่            
นับถือของตัวเอง 

บรรดาพระพุทธรูปและพระเจดีย์ซึ่งได้ปิดทองกันอย่างงดงาม บัดน้ีก็ท าลายหักพังเปนผงธุลีไปหมดแล้ว 
ตามวัดวาอารามก็ร้างไปหมดเพราะพวกพระสงฆ์ได้หนีทิ้งวัดไปสิ้น ผ้าเหลืองเวลาน้ีไม่ใคร่มีใครจะนับถือเหมือนแต่
ก่อนแล้ว และถ้าใครขืนครองผ้าเหลืองในเวลาน้ีก็ต้องอด การที่เปนเช่นน้ีไม่ ฉเพาะแต่ในกรุงและต าบลใกล้เคียง แต่
พระเจ้าแผ่นดินเสด็จยกทัพไปที่แห่งใดก็เปนเช่นน้ีทั่วไป เช่นเมืองพิษณุโลก นครราชสีมา เพ็ชรบุรี นครศรีธรรมราช 
และภูเก็จเปนต้น การที่วัดวาอารามรกร้างว่างเปล่าและพระพุทธรูปต้องท าลายลงเช่นน้ี เปนการกระท าให้เราหวังดี
ส าหรับสาสนาของเราในภายหน้าต่อไป เพราะเวลาน้ีบรรดาพระเจดีย์และพระพุทธรูปได้ท าลายลงหมดแล้ว ด้วย
พวกจีนทราบได้ดีว่าเงินทองของรูปพรรณได้บัญจุไว้ที่แห่งใดบ้าง และพวกจีนก็มิได้เลือกที่เลย ของมีที่ไหนก็ท าลาย
สิ่งน้ันลงโดยไม่ละเว้น เมื่อท าลายแห่งน้ีลงแล้ว พวกจีนก็หยุดพอหายใจให้หายเหน่ือยสักหน่อย ก็ไปท าลายสิ่งอื่นหา
ทรัพย์ต่อไปอีก...” 
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จดหมำยมองเซนเยอร์เลอบองถึงบำดหลวงโชเวอแลง 
เขียนกลางทะเล ระหว่างทางไปเกาะมะลากา  

วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1770 (พ.ศ. 2313) 
“...บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากว่าพระเจ้าแผ่นดิน แต่พระเจ้าตากเองว่าเปนแต่เพียงผู้รักษากรุง

เท่าน้ัน พระเจ้าตากหาได้ทรงประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินก่อน ๆ ไม่ และในธรรมเนียมของเจ้าแผ่นดินฝ่าย
ทิศตะวันออก ที่ไม่เสด็จออกให้ราษฎรเห็นพระองค์ ด้วยกลัวจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศน้ัน พระเจ้าตากไม่ทรง
เห็นชอบด้วยเลย  พระเจ้าตากทรงพระปรีชาสามารถย่ิงกว่าคนธรรมดา เพราะฉะน้ันจึงไม่ทรงเกรงว่าถ้าเสด็จออก
ให้ราษฎรพลเมืองเห็นพระองค์และถ้าจะทรงมีรับสั่งด้วยแล้ว จะท าให้เสียพระราชอ านาจลงแต่อย่างใด เพราะ
พระองค์มีพระประสงค์จะทอดพระเนตร์การทั้งปวงด้วยพระเนตร์ของพระองค์เอง และจะทรงฟังการทั้งหลายของ
พระกรรณของพระองค์เองทั้งสิ้น พระองค์ทรงทนทานแก่ความเหน็ดเหน่ือย ท้ังทรงกล้าหาญและพระปัญญาก็เฉียบ
แหลม มีพระนิสัยกล้าได้กล้าเสียและพระทัยเร็ว ถ้าจะว่าก็เปนทหารอันกล้าหาญคน 1 ต้ังแต่แต่ไม่ได้ เสด็จข้ึน
ครองราชสมบัติ ได้เสด็จยกทัพไปปราบเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองไทรบุรีก็มายอมอ่อนน้อมสวามิภักด์ิต่อ
พระองค์แล้ว เมื่อเร็ว ๆ น้ี พระเจ้าตากได้เสด็จไปตีเมืองคันเคาและเมือป่าสักมาได้ และทางฝ่ายเขมรน้ันไม่มีใครคิด
ต่อสู้พระองค์เลย ถ้าในระหว่างที่ก าลังรบกันอยู่พระเจ้าตากทรงเห็นนายทัพนายกองคนใดถอยหลังแล้ว ก็เสด็จเข้า
หานายทัพนายกองรับสั่งว่า “เองกลัวดาบของข้าศึกแต่เองไม่กลัวคมดาบของข้าดอกหรือ” แล้วก็ทรงเงื้อพระแสง
ดาบฟันศีร์ษะฆ่านายทัพนายกองคนน้ันในทันที พระเจ้าตากทรงวางพระทัยในพวกเข้ารีตมาก ถ้าเสด็จทัพคราวใดก็
ต้องมีพวกเข้ารีตตามเสด็จไปด้วยเสมอทุกคราว พวกเข้ารีดเปนทหารส าหรับรักษาพระองค์ ทั้งทรงโปรดยกเว้นไม่ให้
พวกเข้ารีตต้องถูกเกณฑ์ไปท าการอย่างอื่นด้วย ในเวลาน้ีพระเจ้าตากก าลังเตรียมไปปราบทางเมืองเขมรและเมือง
ญวน กับทรงเตรียมทัพอีกทัพ 1 จะได้ไปตีพม่าท่ีเมืองมะริดและให้ตีเมืองมะริดกลับคืนมาให้จงได้ ในระหว่างเวลาที่
เปนระดูหนาวน้ัน พระเจ้าตากทรงโปรดให้ตัดถนนหนทาง ซึ่งเปนการผิดแบบพระราชประเพณีของพระเจ้าแผ่นดิน
แต่ก่อน ๆ และโปรดให้สร้างป้อมข้ึนหลายป้อมด้วย เวลาน้ีได้โปรดให้ยกกองทัพล่วงหน้าไปคอยทัพหลวงในแดน
เขมร ทัพหน้าน้ีมีพล 15,000 คน หรือ 20,000 คน และได้โปรดให้ไถหว่านเข้า ให้ได้พอเลี้ยงกองทัพภายใน 3 หรือ 
4 เดือน... ...” 

 
ที่มา: กรมศิลปากร. (2504). ประชุมพงศำวดำรภำคที่ 39 เรื่องจดหมำยเหตุของพวกคณะบำดหลวงฝรั่งเศสซึ่ง
เข้ำมำต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยำตอนแผ่นดินพระเจ้ำเอกทัศกับครั้งกรุงธนบุรีแลครั้งกรุงรัตนโกสินทรตอนต้น ภำค 6. 
พระนคร: กรมฯ.  (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเชื้อ  วิเชียรโอสถ สุ ตันตานนท์ ณ เมรุ วัด
มกุฏกษัตริยาราม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2504) (หน้า 47-50, 51-54, 60, 63-64)  
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หลักฐำนชิ้นที ่8 

 
 “กันเอินซื่อ (เจ้าเมืองก าแพงเพชร – หมายถึงสมเด็จพระเจ้าตากสิน – ผู้เขียน) มีสถานภาพเป็นขุนนาง

ของกษัตริย์แห่งประเทศเซียนหลัว (สยาม– ผู้เขียน) บัดน้ีประเทศถูก (พม่า– ผู้เ ขียน)  ตีแตก และกษัตริย์             
หายสาบสูญ กลับบังอาจฉกฉวยโอกาสที่ประเทศอยู่ในอันตรายและปั่นป่วนยุ่งเหยิง คิดต้ังตัวเป็นใหญ่ และหวังได้รับ
ตราต้ังโดยมิชอบเพ่ือเป็นเครื่องมือต้ังตนเหนือผู้อื่น มิได้ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ าพระทัยของเจ้านายเก่า 
อีกท้ังมิได้สืบหาองค์รัชทายาท เพ่ือกอบกู้ชาติและโจมตีศัตรู จึงเป็นการผิดคุณธรรมและท าตนเกินศักด์ิ…” 

… 
“พ้ืนเพท่านเป็นคนจีน ย่อมจะรู้ดีถึงคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นธรรมสูงสุด แล้วจะไม่เคยทราบหลักค า

สอนเรื่องการก าหนดสถานะบุคคลตามความส าคัญ ซึ่งไม่มีการผ่อนปรนให้ผู้ที่ก้าวล่วงโดยมิชอบในสถานภาพของ
ตนเองเป็นอันขาดหรือ” 

…. 
“พระจักรพรรดิทรงปกครองทุกเผ่าชนในแว่นแคว้นจีนโดยยึดการอบรมสั่งสอนด้วยคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลเป็นใหญ่ ทรงเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศ” 
 

ที่มา: ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ชิงสือลู่ (เกาจงสือลู่ บรรพ 817) วันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 
1768/พ.ศ. 2311 ความในวงเล็บเติมโดยผู้เขียน. อ้างถึงใน วุฒิชัย มูลศิลป์. (2560). “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กับจักรพรรดิเฉียนหลงในความสัมพันธ์ไทย - จีน” ใน วำรสำรสมำคมประวัติศำสตร์ฯ. ฉบับที่ 39            พ.ศ. 
2560. กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม        ราช
กุมารี. (หน้า 203-204)   
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บรรณำนุกรม 

 
กรมศิลปากร. (2504). ประชุมพงศำวดำรภำคที่ 39 เร่ืองจดหมำยเหตุของพวกคณะบำดหลวง

ฝร่ังเศสซ่ึงเข้ำมำต้ังคร้ังกรุงศรีอยุธยำตอนแผ่นดินพระเจ้ำเอกทัศกับคร้ังกรุงธนบุรีแลคร้ัง
กรุงรัตนโกสินทรตอนต้น ภำค 6. พระนคร: กรม. 

__________. (2542). “เทศนาจุลยุทธการวงศ์” ใน ประชุมพงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก           
เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม.  

__________. (2542). “พระราชพงศาวดารกรุงสยามฯ” ใน ประชุมพงศำวดำรฉบับกำญจนำภิเษก 
เล่ม 2. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม. 

__________. (2542). พระรำชพงศำวดำรฉบับพระรำชหัตถเลขำ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: 
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม.  

__________. (2560). ประวัติศำสตร์แห่งพระรำชอำณำจักรสยำมและประวัติศำสตร์ไทยสมัย กรุง
ศรีอยุธยำ ฉบับตุรแปง. กรุงเทพฯ: กรม.   

วุฒิชัย มูลศิลป์. (2560). “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับจักรพรรดิเฉียนหลงในความสัมพันธ์ไทย 
- จีน” ใน วำรสำรสมำคมประวัติศำสตร์ฯ. ฉบับท่ี 39 พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: สมาคม
ประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ศานติ ภักดีค า. (ผู้ตรวจช าระและบรรณาธิการ). (2558). พระรำชพงศำวดำร ฉบับสมเด็จ          
พระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบและช ำระจำกตัวเขียน . กรุงเทพฯ: มูลนิธิ                  
“ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

สมเด็จพระวันรัตน. (2521). สังคีติยวงศ์ : พงศาวดารเรื่องสังคายนาพระธรรมวนิัย สมเด็จพระ         
วันรัตนวัดพระเชตุพน ในรัชกาลท่ี 1 แต่งภาษามคธ. พระยาปริยัติธรรมธาดา               
(แพ ตาละลักษมณ์) เปรียญ. แปลเป็นภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ศิวพร. 
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ส่วนที่ 2 ข้อค ำถำม 
ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………………………………………. ช้ัน ม. 4/2 เลขท่ี ....... 

 

ข้อที่ 1 
จงอภิปรายถึงสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์*ท่ีส่งผลให้พระยาตาก (สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช) ด าเนินการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ ท่ีต้ังตนเป็นใหญ่ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา            
ครั้งท่ี 2 พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
ค าตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     
 * สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในท่ีนี้ หมายถึง สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมในสมัยนั้น 
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* ความรู้สึกนึกคิดในท่ีนี้ หมายถึง มุมมอง ค่านิยม ทัศนคติ รวมท้ังความเช่ือของสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราชจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีก าหนดให้ 

ข้อที่ 2 
จงอภิปรายถึงความรู้สึกนึกคิด*ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่ีส่งผลให้พระองค์ทรงฟื้นฟู
สภาพสังคมสมัยธนบุรีตอนต้น พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
ค าตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อที่ 3 
จงอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในอดีตกับนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพ
สังคมสมัยธนบุรีตอนต้น ในประเด็นท่ีก าหนดให้ต่อไปนี ้
3.1 ผู้คนท่ีอยู่ในช่วงเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพ
สังคมสมัยธนบุรีมีความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 
ค าตอบ  …………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

3.2 นักเรียนมีความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์การ
ฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีอย่างไร เพราะเหตุ
ใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 
ค าตอบ  …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

3.3 ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนท่ีอยู่ในช่วงเหตุการณ์การฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีท่ีมีต่อเหตุการณ์ 
ณ ขณะนั้น มีความเหมือนหรือแตกต่างจากความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไร จงอธิบายประกอบเหตุผล 
ค าตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อที่ 4 
รัฐบาลไทยสามารถน าแนวคิดท่ีได้รับจากวิธีการฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีของสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราชมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือบริหารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
ค าตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อที่ 5 
นักเรียนจะมีแนวทางในการน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ            
การฟื้นฟูสภาพสังคมสมัยธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากเหตุการณ์             
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อสถานการณ์ทางสังคม           
ยุคปัจจุบันได้อย่างไร 
 
ค าตอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวอย่ำงแบบวัดเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 4 

เลขท่ี ....... 
 
ค ำช้ีแจง ในการท าแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 1) แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ มีจ านวน 61 ข้อ              
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) เห็นด้วย (4)   
ไม่แน่ใจ (3) ไม่เห็นด้วย (2) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) 
           2) ให้นักเรียนตอบค าถามทุกข้อในแบบสอบถามนี้ให้ตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึก              
ท่ีแท้จริงของนักเรียนมากท่ีสุด เพราะแบบสอบนี้ไม่มีถูกหรือผิด นักเรียนแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็น
ความรู้สึกและแนวทางปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน 

3) แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท าวิ จัยเท่านั้น ซึ่งไม่ได้น าไปใช้          
เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนใด ๆ ในวิชาประวัติศาสตร์ 

4) พิจารณาแต่ละข้อความอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีแท้จริงของนักเรียนต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เพียงข้อละหนึ่งระดับ 

 

ข้อ 
ที่ 

เจตคตติ่อกำรศกึษำประวัตศิำสตร์ 

ระดบัควำมคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
อย

่ำง
ยิ่ง

 (5
) 

เห
็นด้

วย
 (4

) 

ไม
่แน

่ใจ
 (3

) 

ไม
่เห

็นด้
วย

 (2
) 

ไม
่เห

็นด้
วย

อย
่ำง

ยิ่ง
 (1

) 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
3 การพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี

ปรากฏ ส่งเสริมให้ฉันได้ฝึกสร้างมโนภาพเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันเป็น
โอกาสในการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 

     

10 ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามี
ความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
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ข้อ 
ที่ 

เจตคตติ่อกำรศกึษำประวัตศิำสตร์ 

ระดบัควำมคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
อย

่ำง
ยิ่ง

 (5
) 

เห
็นด้

วย
 (4

) 

ไม
่แน

่ใจ
 (3

) 

ไม
่เห

็นด้
วย

 (2
) 

ไม
่เห

็นด้
วย

อย
่ำง

ยิ่ง
 (1

) 

ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (ต่อ) 
13 ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ควรเป็นหน้าท่ีหลักของ

นักประวัติศาสตร์เท่าน้ัน (-) 
     

22 ฉันคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อย
เกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นของผู้คนในยุคปัจจุบัน (-) 

     

ด้ำนควำมรู้สึก 
2 ฉันรู้สึกว่าผู้ท่ีสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มี

ความคิดล้าหลัง (-) 
     

4 ฉันต่ืนเต้นเมื่อค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน ามาใช้
สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ี
ก าลังศึกษา 

     

11 ฉันรู้สึกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเร่ืองท่ี 
น่าเบ่ือหน่ายเพราะต้องจ ายุคสมัยและศักราชต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (-) 

     

15 ฉันเสียดายโอกาสในการฝึกทักษะ/ความสามารถ 
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
ท่ีต้องหยุดเรียนในวันท่ีมีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

     

ด้ำนพฤติกรรม 
5 ฉันจะตัดสินการกระท าของผู้คนในอดีตด้วยการใช้บรรทัด

ฐานและค่านิยมในปัจจุบัน (-) 
     

10 ฉันจะไมใ่ห้ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
ใด ๆ ท่ีเคยได้ศึกษามาแล้ว (-) 

     

12 ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนความรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อมีโอกาส 

     

16 หากมีเวลาว่าง ฉันจะศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากแบบเรียนประวัติศาสตร์ท่ีใช้ในช้ันเรียน 
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ภำคผนวก ง  
คุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ 
                แบบวัดการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้สูตร                                  
                สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 
ข้อที่ ค่ำควำมยำกง่ำย (p) ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) สรุปควำมหมำย 

1 0.59 0.66 ใช้ได้ 
2 0.48 0.81 ใช้ได้ 

3.1 0.53 0.79 ใช้ได้ 
3.2 0.54 0.74 ใช้ได้ 
3.3 0.51 0.68 ใช้ได้ 
4 0.56 0.78 ใช้ได้ 
5 0.44 0.68 ใช้ได้ 

ค่ำควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 0.85 
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ตำรำงที่ 15  ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

 
ค่ำอ ำนำจจ ำแนกของแบบวัดเจตคติต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 

ข้อที ่ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ข้อที ่ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ข้อที ่ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

1 0.43 22 0.81 43 0.55 
2 0.54 23 0.71 44 0.58 
3 0.82 24 0.50 45 0.45 
4 0.43 25 0.77 46 0.72 
5 0.59 26 0.51 47 0.47 
6 0.55 27 0.73 48 0.43 
7 0.57 28 0.61 49 0.62 
8 0.47 29 0.67 50 0.56 

9 0.79 30 0.77 51 0.52 

10 0.40 31 0.51 52 0.57 
11 0.45 32 0.48 53 0.57 
12 0.50 33 0.58 54 0.67 
13 0.79 34 0.56 55 0.60 
14 0.67 35 0.61 56 0.60 
15 0.41 36 0.63 57 0.76 
16 0.80 37 0.63 58 0.53 
17 0.47 38 0.59 59 0.46 
18 0.47 39 0.63 60 0.46 

19 0.79 40 0.56 61 0.53 

20 0.76 41 0.68   

21 0.73 42 0.70   

ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับเท่ำกับ 0.97 
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ภำคผนวก จ  
คะแนนผลกำรทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง 

1. คะแนนการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. คะแนนแบบวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ตำรำงที่ 16  คะแนนผลการทดสอบการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์   

 

คน
ที่ 

ก่อน
เรียน 

(คะแนน
เต็ม 21 
คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็ม 21 
คะแนน) 

ก่อน 

เรียน 

(คะแนน
เต็มเฉลี่ย 
3 คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็มเฉลี่ย 
3 คะแนน) 

คน
ที่ 

ก่อน
เรียน 

(คะแนน
เต็ม 21 
คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็ม 21 
คะแนน) 

ก่อน 

เรียน 

(คะแนน
เต็มเฉลี่ย  
3 คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็มเฉลี่ย  
3 คะแนน) 

1 7.00 15.00 1.00 2.14 19 7.00 18.00 1.00 2.57 
2 7.00 17.00 1.00 2.43 20 6.00 15.00 0.86 2.14 
3 7.00 19.00 1.00 2.71 21 7.00 15.00 1.00 2.14 
4 7.00 15.00 1.00 2.14 22 6.00 20.00 0.86 2.86 
5 7.00 15.00 1.00 2.14 23 6.00 19.00 0.86 2.71 
6 7.00 15.00 1.00 2.14 24 7.00 18.00 1.00 2.57 
7 9.00 16.00 1.29 2.29 25 7.00 15.00 1.00 2.14 
8 7.00 17.00 1.00 2.43 26 7.00 16.00 1.00 2.29 
9 7.00 14.00 1.00 2.00 27 7.00 18.00 1.00 2.57 
10 7.00 20.00 1.00 2.86 28 7.00 20.00 1.00 2.86 
11 3.00 15.00 0.43 2.14 29 7.00 18.00 1.00 2.57 
12 7.00 17.00 1.00 2.43 30 7.00 16.00 1.00 2.29 
13 4.00 17.00 0.57 2.43 31 6.00 20.00 0.86 2.86 
14 5.00 16.00 0.71 2.29 32 7.00 17.00 1.00 2.43 
15 7.00 17.00 1.00 2.43 33 7.00 17.00 1.00 2.43 
16 7.00 16.00 1.00 2.29 34 5.00 20.00 0.71 2.86 
17 4.00 15.00 0.57 2.14 35 7.00 18.00 1.00 2.57 
18 7.00 14.00 1.00 2.00 36 7.00 17.00 1.00 2.43 

ก่อนเรียน (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) M=6.55 S.D.=1.11 
หลังเรียน (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) M=16.86 S.D.=1.82 

ก่อนเรียน (คะแนนเต็มเฉลี่ย 3 คะแนน) M=0.94 S.D.=0.16 
หลังเรียน (คะแนนเต็มเฉลี่ย 3 คะแนน) M=2.41 S.D.=0.26 

 

 

 



  269 

ตำรำงที่ 17  คะแนนผลการวัดเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 

 
คน
ที่ 

ก่อน
เรียน 

(คะแนน
เต็ม 305 
คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็ม 305 
คะแนน) 

ก่อน 

เรียน 
(คะแนน
เต็มเฉลี่ย 
5 คะแนน) 

หลัง 

เรียน 
(คะแนน
เต็มเฉลี่ย 
5 คะแนน) 

คน
ที่ 

ก่อน
เรียน 

(คะแนน
เต็ม 305
คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็ม 305 
คะแนน) 

ก่อน 

เรียน 
(คะแนน

เต็มเฉลี่ย 5 
คะแนน) 

หลัง 

เรียน 

(คะแนน
เต็มเฉลี่ย  
5 คะแนน) 

1 90 257 1.48 4.21 19 161 222 2.64 3.64 
2 185 302 3.03 4.95 20 208 280 3.41 4.59 
3 206 272 3.38 4.46 21 201 257 3.30 4.21 
4 203 281 3.33 4.61 22 241 305 3.95 5.00 
5 176 268 2.89 4.39 23 119 240 1.95 3.93 
6 199 274 3.26 4.49 24 174 255 2.85 4.18 
7 171 280 2.80 4.59 25 138 269 2.26 4.41 
8 182 266 2.98 4.36 26 158 285 2.59 4.67 
9 131 251 2.15 4.11 27 138 245 2.26 4.02 
10 179 268 2.93 4.39 28 205 290 3.36 4.75 
11 149 271 2.44 4.44 29 153 264 2.51 4.33 
12 226 279 3.70 4.57 30 222 302 3.64 4.95 
13 175 274 2.87 4.49 31 202 281 3.31 4.61 
14 198 285 3.25 4.67 32 95 230 1.56 3.77 
15 171 284 2.80 4.66 33 179 247 2.93 4.05 
16 202 277 3.31 4.54 34 176 277 2.89 4.54 
17 164 262 2.69 4.30 35 139 269 2.28 4.41 
18 208 285 3.41 4.67 36 159 261 2.61 4.28 

ก่อนเรียน (คะแนนเต็ม 305 คะแนน) M=174.53 S.D.=34.72 
หลังเรียน (คะแนนเต็ม 305 คะแนน) M=269.86 S.D.= 18.74 

ก่อนเรียน (คะแนนเต็มเฉลี่ย 5 คะแนน) M=2.86 S.D.=0.57 
หลังเรียน (คะแนนเต็มเฉลี่ย 5 คะแนน) M=4.42 S.D.=0.31 



 

ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
วัน เดือน ปี เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2535 
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา - ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   

ปีการศึกษา 2552  
- ส้าเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ปีการศึกษา 2557  
- ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา   
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ปีการศึกษา 2558 

ที่อยู่ปัจจุบัน 38/1076 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

ผลงานตีพิมพ์ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน และชัยรัตน์ โตศิลา.  (2561).    
“ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ท่ีมีต่อ  
การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4.”  
 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8   
“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” The 8th 
National and International Graduate Study Conference 
“Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”   
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4   
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