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ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ( A COMPARATIVE   STUDY  OF  LEARNING  
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  Quasi  Experimental  Design  
แบบ Non  Randomized  Control  Group  Pretest  Posttest  Design   โดยมีวัตถุประสงคดังนี้     1)  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง 
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรู 
ตามคูมือครู  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการ
จัดการเรียนรูตามคูมือครู    

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  สังกดัเทศบาล
เมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  80  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  จํานวน  40  คน  กลุมควบคุม  จํานวน  40  คน  เคร่ืองมอื
ที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการ
จัดการเรียนรูตามคูมือครู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ คารอยละ (% )  คาเฉลี่ย (     )  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D. )  
การทดสอบคา t – test แบบ  Independent  คา t – test  แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

หาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู   มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูโดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอการจัดการเรียนรูทั้ง  2 วิธี  โดยเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คอื  ดานบรรยากาศการ
เรียนรู  รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยนักเรียนที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความคดิเห็นในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับที่ 1 คือ  ทําใหนักเรียนสืบคนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  รองลงมา  คือ  ดานบรรยากาศการเรียนรู  คือ  นักเรียนมีอิสระในการสืบคนแสวงหาความรูดวยตนเอง  และดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  คือ  ชวยใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบและรอบคอบ
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  สวนนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู  มีความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ชวยใหนักเรียนรูวิธีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานกลุม  รองลงมาคือดาน
บรรยากาศการเรียนรู    ชวยใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและทําใหนักเรียนเกิดความคิด    และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย  คือ  ชวยทําใหนักเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกับผูอื่นและการทํางานระบบกลุม 
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The purposes of this Quasi  Experimental Design with nonrandomized control group pretest – posttest design 
were :1 ) to compare learning outcomes on Sukhothai History of fourth grade students taught by Inquiry Based Learning 
Approach and Teacher’s Manual.  2 )  to study the opinions of  fourth grade students towards Inquiry Based Learning 
Approach and Teacher’s  Manual. 

The sample of this research were  80  fourth  grade  students, which were divided  into  one -  experimental   
group of 40 students and  one control  group of 40 students.  The research instruments employed were lesson plans, 
learning outcomes  tests and questionnaires. The data were analyzed  by percentage ( % ), mean (      ), standard  deviation 
( S.D.),  Independent  Sample  t – test, and Dependent  Sample  t – test. 

The results of the research were as follows : 
1) The learning outcomes on Sukhothai History of fourth grade students taught by Inquiry Based Learning  

Approach and Teacher’s Manual were statistically significant different at 0.05 level. The learning outcome scores of  the 
students’ that taught by Inquiry Based Learning Approach were higher than the students’ that taught by Teacher’s Manual. 

2)    The opinions of the fourth grade students towards the two teaching approaches were overall at a high 
agreement level in all aspects such  as  learning environment aspect, learning activities aspect and learning usefulness 
aspect.   Whereas the opinions of the fourth grade students towards Inquiry Based Learning Approach were at a high 
agreement  level on the learning activities aspects which  revealed that they were able to search knowledge by themselves. 
On the learning environment aspect which revealed that they were able to search and study freely. On the learning 
usefulness aspect  revealed that the approach helped them work more systematic and use science process carefully. 
Whereas the opinions of the fourth grade students towards Teacher’s Manual were at a high agreement  level on the 
learning usefulness aspect  that  made the students help each other. On the learning environment aspect that made them 
learn happily and to be initiative. On the learning activities aspect that helped them work collaborately. 
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ตรวจสอบวิทยานิพนธ และอาจารยอนัน  ปนอินทร ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําแกไข
ขอบกพรองและใหความกระจางในเชิงวิชาการเพื่อความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยพัชรี  ปยะพันธ   อาจารยสมนึก  มังนอย  คุณพฒุิพงษ  
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ประสิทธิภาพ    และอาจารย  ดร. ทรงพล  ตอนี  ที่ไดใหคําปรึกษาเปนอยางดีเกีย่วกบัวิธีการทางสถิติ
ทําใหวิทยานพินธมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครู  และนกัเรยีนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี 
( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวดัสมุทรสาคร  ที่ใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล  ตลอดจนสนับสนนุในการศกึษาตอของผูวิจัยและ
เปนกําลังใจเสมอมา 

ขอขอบพระคุณความมีน้ําใจ ความอาทร  จากรุนพี ่  เพื่อน  และนองสาขาวิชาหลักสตูร
และการนิเทศทุกทาน เพื่อนสนิท ที่ไดกรุณาใหความรวมมือ  ชวยเหลือ  แนะนํา  และเปนกําลังใจให
ในยามที่ผูวิจยัทอแท  ผูวิจยัรูสึกซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ มารดานางบัวคํา  นนทโคตร นองชายนายกริชเพชร  นนทโคตร  ผูให
ชีวิตและแรงใจ  ครอบครัวนนทโคตร   และครอบครัวแกนศรยีา  ที่ใหการสนับสนุน  ความหวงใย  
ความรักและปรารถนาดี   จนผูวิจยัศกึษาสําเร็จสมความตัง้ใจ   

ประโยชนและคุณคาอันเกดิจากวิทยานิพนธฉบับนี้       ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การศึกษามีบทบาทและความสําคัญยิ่งตอวิถีชีวิตของคนและสังคมโดยเฉพาะการเตรียม 
คนเพื่อเขาสูศตวรรษที ่21  เปนภารกจิของการศึกษาโดยตรง    การศึกษาจึงเปนกระบวนการเรยีนรูที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    การศึกษาเปนสิ่งทีม่นุษยทกุคนพงึไดรับและพึงมี
เชนเดยีวกับปจจัยส่ีที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  เพราะมนษุยเปนปจจยัทีสํ่าคัญที่สุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดวยเหตุนีทุ้กประเทศจึงใหการศกึษาเปนเครื่องมือพัฒนาบานเมืองของ
ตนในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา  และแกไขปญหาตางๆในสังคมได  การศึกษาในปจจบุัน
มุงเนนในการเตรียมคนใหมคีุณภาพ  มองไกล  คิดไกล  ใฝดี  หรือเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม  
การสืบสานวฒันธรรม  การสรางสรรค  การสรางองคความรูอันเกดิจากการจดัสภาพแวดลอมสังคม
การเรียนรูและเปนปจจยัเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  ผูที่ไดรับการศึกษาจึงเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ( กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 
2544 :2 )  แตสังคมทุกวันนีเ้ชื่อมโยง     ซับซอน         เคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วมนุษยไม
สามารถเผชิญกับความซับซอนและความเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วไดจึงเกิดสภาวะวิกฤต 
เชน   ไมสามารถแกไขปญหาความยากจน  การไมมีงานทํา  ความเครียด  ความรุนแรง  ปญหา
ยาเสพติด  ปญหาโรคเอดส  อุบัติเหตุ  ความขัดแยง  อาชญากรรม  การทําลายสิ่งแวดลอมและอื่นๆ  
จึงไมสามารถจัดระบบชวีิตและสังคมใหอยูเยน็เปนสุขได  การเรียนโดยการทองหนังสือหรือเอาวิชา
เปนตัวตั้ง  ไมสามารถทําใหมนษุยเผชญิและแกปญหาเหลานี้ได  เพราะโลกแหงวิชากับโลกแหง
ความจริงตางกัน  การเรียนโดยเอาวชิาเปนตัวตั้งทําใหแยกตวัออกจากความเปนจริงของชีวิตและ
สังคมที่ซับซอน  เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช   ไดพระราชทานกระแสพระราชดาํรัส
เกี่ยวกับการจดัการศึกษาไววา 

“วิธีที่จะทําใหคนเปนคนดนีัน้ก็มีเชนการศกึษา เมื่อกอนนี้ดานการศกึษาคนในเมืองไทยนี้
มีความรู  การอานหนังสือ  เขียนหนังสือเปน  มีมากเปรยีบเทียบกับประเทศอื่นคอนขางสูง  คือมีการ
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อานเขียนในเปอรเซนตสูง แตมาปจจุบนันี้นอยลงเพราะวาคนเพิ่มโรงเรียนหรือผูมหีนาที่สอนนอยลง  
เปรียบเทียบกนัอาจจะแยงวาสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง    ทําใหสามารถที่จะทํากิจการโรงเรียน กจิการ 
ส่ังสอนแพรออกไปไดมากกวาแตไมมีอะไรแทนการอบรม  ไมมีอะไรแทนการบมนสัิย  คือการสอน
นี่มีแบงเปนอบรมแลวก็บมนิสัย  แตถาไมมีผูที่อบรมไมมีผูที่บมนิสัยหรือผูที่อบรมหรือผูบมนิสัยเปน
คนที่คุณภาพต่าํ ผูที่รับอบรมบมนิสัยยอมคุณภาพต่ําเหมือนกันอาจจะยิ่งรายกวาแมจะมีเทคโนโลยี
ช้ันสูง 

      เทคโนโลยีช้ันสูงคนสวนมากเดีย๋วก็เขาใจวามีโทรทศัน มีดาวเทียม  มีเครื่องคอมพิวเตอร   
แตวาเครื่องเหลานี้หรือส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ไมมีชีวิตดูรูปรางทาทางเหมือนมีชีวิต    แตอาจจะไมมีชีวิต
มีสีได  แตวาไมมีสัน  คือสีสันนั่นรวมแลวมันครบถวน  และยังไมครบยังไมมีจิตใจ   อาจจะทําใหคน
ที่มีจิตใจออนแอเปลี่ยนเปนคนละคนไดกไ็ด  แตวาที่จะอบรมโดยใชส่ือที่กาวหนาที่มีเทคโนโลยีสูงนี่
ยากที่สุดที่จะอบรมบมนิสัยดวยเครื่องเหลานี้ฉะนั้นไมมอีะไรแทนคนสอนคน ”  ( พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปจจุบัน, อางถึงใน มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย  
และมูลนิธิสดศรี  สฤษดิ์วงศ 2542 : 103 ) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบวุา    ในการจดัการศึกษา
ของรัฐนั้น  ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานไมนอยกวา  
12  ป  โดยตองจัดอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ อีกทั้งมีเจตนาที่จะใหการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การพัฒนาคน คุมครองสิทธิ์ สรางความเสมอภาค ใหโอกาสทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  ดังนั้น
ในการจดัหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมุงพัฒนาคนใหสมบูรณ  มีความสมดุลทั้งทางจิตใจ      
รางกาย  สติปญญาและสังคม  สามารถพึ่งตนเองในการคิด  การปฏิบัติ  และตดัสินใจดวยตนเอง  
ทํางานเปนกลุม  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  พัฒนาสังคมสิ่งแวดลอมได  รวมทั้งมุงใหผูเรยีน
สามารถใชความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางประโยชนแกสวนรวมทั้งในระดับครอบครัว   ชุมชน    
สังคม   ประเทศชาติและโลก  มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน   และ 
ส่ิงแวดลอม ( กระทรวงศกึษาธิการ, กรมวชิาการ 2544 :1 ) และการปฏิรูปสังคมไทยตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  ฉบับที่  9  มุงเนนใหเกดิ  “ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของ
คนไทย ” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศนูยกลางของการพัฒนาทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ ” ( สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 2545 : 5 ) 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของคนนัน้ โดยแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่ 9 (  พ.ศ. 2545  –  2549 )  ไดกําหนดยุทธศาสตรโดยมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาคนใหมีคณุภาพ   
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สุขภาพแข็งแรง  คิดเปน   ทําเปน   มีการเรียนรูตลอดชีวิต   มีวิธีการคิดอยางมีเหตุผล  มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีระเบียบวินยั  ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอสวนรวม  รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และภูมิปญญาทองถ่ินมาผสมผสานใหเกดิความสมดุลในการยกระดับคณุภาพชวีิต   อีก
ทั้งไดเนนย้ํามุงใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา   และการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน 
คิดเปน  ทําเปน มีเหตุผล  สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  รูจักใชขอมูลที่มีอยูอยางหลากหลายเพื่อสราง
องคความรูและพัฒนาตนเอง  ซ่ึงการหลอหลอมใหเกิดคุณลักษณะดังกลาวได  ตองฝกใหรูจกัใช
กระบวนการเรียนรูที่เชื่อถือได      (  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2545 : 38 )   

   การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคณุภาพ   มีความสามารถที่จะ
ปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะมาถึง  การจัดการศกึษาในแนวทางที่เหมาะสมกบั
สภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทยทั้งยังสรางความสมดุลและความกลมกลืนของการพัฒนาระหวาง
ดานตางๆได  และเพือ่ใหการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยพฒันาคุณภาพชวีิตของคนไทยให
เปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคเหมาะแกกาลเวลาและบริบทของสังคมไทย ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  กําหนดแนวทางการศึกษาในมาตรา 4   ไดระบุถึงความหมาย
ของ “ การศึกษา ” วา  การศึกษาเปนกระบวนการเรยีนรูเพื่อความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม  
โดยการถายทอด  ความรู   การฝก   การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกดิจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม การเรียนรู
เปนปจจยัที่เกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงกําหนดไวในมาตราที่  22   การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา    ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับมาตราที่24  ขอ2  ขอ3  และขอ5 ไดระบุใหการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อฝกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใช  เพื่อปองกันและแกปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรู     และมีความรอบรูไปพรอมกัน     จากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2545 : 12 – 14 ) 
                   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิรูปการ 
เรียนรู  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มุงสรางปญญาและพฒันาทักษะความ 
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คิดของผูเรียน ใหสามารถคิดอยางมีระบบ  คิดสรางสรรค  และมีวจิารณญาณ  มีความสามารถในการ 
คิดระดับสูง ( high  level  thinking )  มีพัฒนาการทางอารมณโดยการปลูกฝงใหเหน็คุณคาของตนเอง  
เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม   
คิดแบบองครวม  และคิดสรางสรรคสังคมโลก      ซ่ึงในการจัดการเรยีนรูตามหลักการดังกลาวจะ 
ผลักดันใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน  และบทบาทจากผูสอน   ผูช้ีนํา  ผูถายทอดมา 
เปนผูนําในการเรียนรู (Teacher as leader )  เรียนรูไปพรอมกับผูเรียน  เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก   
ชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนนุ  ผูเรียนในการแสวงหาความรูโดยเสนอแนะนําวิธีการ   และ 
ยุทธศาสตรการเรียนรูใหผูเรยีนลงมือเรียนรู และคนพบความรูจากการปฏิบัติของตนเองจากสื่อและ 
แหลงการเรียนรูตางๆ    ครูจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนาํขอมูลเหลานั้นไปสราง 
องคความรูของตนเอง   ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2544 : 1 ) 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งใน  
8 สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่ผูเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทุกคนตองเรียน ทั้งนี้เพราะกลุมสาระการเรียนรูนี้วาดวยการอยูรวมกนับนโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา   การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซ่ึงแตกตางกันอยางหลากหลาย   
การปรับตนเองกับบริบทสิ่งแวดลอม มีความสามารถทางสังคม   มีความรู   ทักษะ และกระบวนการ  
ดานเจตคตแิละคานิยม  ดานการจัดการและปฏิบัติการ  ( กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวชิาการ 2544 : 9 )    
ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดกําหนดใหกลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนสาระ
การเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที ่1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ประกอบดวยศาสตร
ตางๆหลายสาขา    มีลักษณะเปนสหวิทยาการมุงเนนใหผูเรียนมีความรู    มีทักษะกระบวนการ   
มีคุณธรรม  คานิยมที่พึงประสงครวมทั้งไดแสดงบทบาทและความรบัผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน
และตอสภาพแวดลอม   จากองคประกอบดังกลาวจึงทาํใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ไดกําหนดจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดังนี้ 

1. ยึดมั่นในหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ      สามารถนํา 
หลักธรรมคําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงาม  พฒันา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพญ็ตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม 

2. ยึดมั่นศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 
มหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองด ี  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และวัฒนธรรมไทยรวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติเพื่อสันติสุขของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสทิธิภาพ   เพื่อการดํารงชีวิต 
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อยางมีดุลยภาพ  และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทยทั้ง 

ในอดีตและปจจุบัน  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 
และนําไปสรางองคความรูใหมได 

5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนษุย  มนษุยกับสิ่งแวดลอมเปนผูสราง 
วัฒนธรรมมีจติสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ   และไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเมือ่จบชั้นประถมศึกษาปที ่6      
ดังนี ้

1. ไดเรียนรูเร่ืองของจังหวดั  ภาคของตนเอง  และประเทศไทย  ทั้งเชิงประวัติศาสตร   
ลักษณะทางกายภาพ  สังคม  ประเพณ ี  และวัฒนธรรม  รวมทั้งการเมือง  การปกครอง  และสภาพ
เศรษฐกิจ  โดยเนนความเปนประเทศไทย 

2. ไดรับความรูความเขาใจในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
คําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ   รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น 

3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสภาพ  บทบาท   สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองของทองถ่ิน   
จังหวดั  ภาค   และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณวีัฒนธรรม
ของทองถ่ินตนเองมากยิ่งขึน้ 

 4.   ไดศึกษา  เปรียบเทียบ  เร่ืองราวของจังหวัดและภาคตางๆของประเทศไทยกับ 
ตางประเทศ 

 5.   ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม   หนาที่ 
พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร  และภูมิศาสตร  เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ
ในภูมภิาคซีกโลกตะวันออกและตะวนัตก เกีย่วกับศาสนา   คุณธรรม   จริยธรรม   คานิยม   ความเชื่อ  
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรม การดําเนินชวีิต การจัดระเบยีบทางสังคม  และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

ประวัติศาสตรไทย   เปนสวนหนึ่งของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม สาระที่ 4 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544ซ่ึงไดกลาวไวในจุดมุงหมาย
ในหลักสูตร ขอที่7 คือ  มุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจในประวัติศาสตรชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  
เปนพลเมืองดี   ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย   และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 
มหากษัตริยเปนประมุข   การศึกษาประวัติศาสตรเปรียบเสมือนเครือ่งมือที่สําคัญที่จะนําไปสูความ
เขาใจสิ่งตางๆในสังคมที่เกิดขึ้นมาแลว      ส่ิงที่กําลังดําเนินอยูและสิ่งที่จะเกดิขึ้นตอไปในอนาคต  
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ทําใหรูแจงถึงธรรมชาติและขอบเขตจํากัดของมนุษย  รูจักความสามารถของตน  และประวัติศาสตร
จะชวยใหเขาใจเหตุการณในปจจุบันวา   เกิดขึ้นไดอยางไร   มีเงื่อนไขใดที่ผลักดันใหเกดิขึ้น  เขาใจ
ภูมิหลังความเปนมาของปญหาตางๆ  ทําใหหาแนวทางแกไขและปองกันสิ่งที่ไมพงึประสงคที่อาจ
เกิดขึ้น   สอดคลองกับแนวคิดของกรมวชิาการวา  การเรียนรูประวตัิศาสตรชาติเทากับเปนการทํา
ความรูจักสังคมของตนเอง ประวัติศาสตรเทานั้นที่จะชวยปลูกฝงความรักมาตุภูม ิ  ความมุงมั่นใน
ปณิธานแหงชาติและความเขาใจวัฒนธรรมประจําชาต ิ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2543 :3 )  
นอกจากนั้นการศึกษาประวตัิศาสตรยังชวยเสริมสรางการมองปญหาทุกชนิดของมนษุยอยางฉลาด      
และมีเหตุผลกอใหเกดิการพฒันาสติปญญา    ทั้งนี้เพราะการศึกษาประวัติศาสตรจําเปนตองอาศัย 
คุณสมบัติที่สําคัญหลายประการ ไดแก  ความมีเหตุผล  ความยุติธรรม  ความอดทน  ความวิริยะ
อุตสาหะ  ความมีระเบียบ  ความชางสังเกต  ความละเอียดถ่ีถวน  ความรอบรูและเฉลียวฉลาด   ซ่ึงจะ
สงผลใหผูศึกษาประวัติศาสตรเปนบุคคลที่มีไหวพริบ ทันคนทันเหตุการณและทันสมัย รวมทั้ง
การศึกษาประวัติศาสตรยังเปนรากฐานนําไปสูการฝกนสัิย ทัศนคต ิ และคานยิมที่ถูกตอง  มี
วิจารณญาณ  กลาวิพากษวจิารณในแนวทางริเร่ิมสรางสรรค  การแสดงออกในทางทีถู่กและมีเหตุผล  
การเปนผูมีระเบียบวินยั  ความรอบคอบ  และรูจกัขั้นตอนของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   ( 
นาตยา   
ภัทรแสงไทย 2525 : 165, อางถึงใน  จินตนา  กิจบํารุง 2545 : 4 )  สอดคลองกับแนวคิดที่มุงหวังให 
ผูเรียนไดแสวงหาความรูและประสบการณความเปนมาของตนเอง  ของสังคม  และของประเทศชาติ
วามีววิัฒนาการมาอยางตอเนือ่งและเปลี่ยนแปลงสูปจจุบนัอยางไร  มีความสามารถในการตีความและ
อธิบายนัยสําคญัของเหตุการณปญหา  และแบบแผนการเปลี่ยนแปลงตางๆเชิงประวัติศาสตรของ
ประเทศและสงัคมอื่นจากอดตีมาทําความเขาใจปจจุบนัและที่จะเปลีย่นแปลงในอนาคต  
( พิภพ  สินธุพงษ 2546 : 23 ) 
 หัวใจสําคัญที่ทําใหการจดัการเรียนรูประวตัิศาสตรบรรลุเปาหมาย  คือ  การจัดกจิกรรม 
การเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น  เนื้อหาทีใ่ชสอนตองมีการสอดแทรก 
ความรูรอบตัว  และเหตกุารณปจจุบนัเขาไปดวย   แตการจัดการศึกษาที่ผานมาไมตอบสนอง 
กระบวนการพัฒนาผูเรียน  ครูผูสอนสวนใหญจะใชวิธีสอนและการจดัการเรียนรูที่เนนการถายทอด 
ความรูและเนือ้หาโดยละเลยการมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ  ไมนําเหตกุารณและปญหาจาก 
ชุมชนเขามาเรียนรู   ไมสนใจวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  คานิยม  และภูมิปญญา 
ไทย  เปนผลทําใหกระบวนการเรียนรูไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  เปนการศกึษามุงผลิตคน 
เพื่อปอนตลาดแรงงาน  อันเปนผลทําใหผูเรียนมีแตความรู  (วิชัย  วงษใหญ  2543 : 2 )  ผูเรียนมีความ 
ทุกขจากการเรยีน   ทําใหเดก็มีเจตคติตอการเรียนไปในทางลบ       มองวาการเรียนไมใชเร่ืองสนุก  
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ไมนาเรียน     และยิ่งการสอบเขาทุกระดับเนนเฉพาะเนื้อหาวิชาก็ยิ่งเพิม่ความเครียดใหเด็กมากขึ้น     
จนเกดิปญหาเรื่องความประพฤติของนักเรยีนและนับวันปญหาเหลานีจ้ะรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ( รุง    
แกวแดง  ม.ป.ป.  : 1 – 2 )  การปฏิรูปหรือการปฏิวัติการศึกษานัน้จะตองเนนในเรื่องของการปฏิวัติ 
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจสาํคัญของการปฏิรูป 
  จากสภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน    โดยภาพรวมคร ู
สวนใหญมุงเนนทําตามระเบียบของกรมวิชาการ    ซ่ึงกรมวิชาการไดมีขอเสนอใหมีการพิจารณา 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนสงัคมศึกษา  ดังนี้  1.ระเบียบการวัดผลเนนการสอบมากกวาการสอน   
ทําใหนกัเรียนไมใหความสําคัญในการเรียน   2. การวดัผลการเรียนเนนความจํามากเกนิไป   ไมเนน 
การพัฒนาทั้ง  3  ดาน  คือ  พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย และจติพิสัย  และไมเนนความสามารถของนักเรียน   
3.  ขอสอบสวนใหญเปนปรนัย  ครูจริงจังกับตัวเลขของคะแนนมากเกนิไป   4. ครูยังไมเขาใจวิธีการ 
วัดผลอยางถองแทมักใชวิธีการวัดผลโดยการสอบเพียงอยางเดยีว  5.  วชิาสังคมศึกษามีผลการเรียนรู 
ทางการเรียนต่าํมากแตยังไมมีการปรับปรุงแกไข   6.วิธีการวัดผลยังไมเหมาะสม  การประเมินจึงขาด 
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะวิธีการวัดผลของครูยังไมถูกตองและเปนระบบ  ( กรมวิชาการ,  กองวิจยัทาง 
การศึกษา  2540 : 8 – 9,  อางถึงใน  จินตนา  กิจบํารุง  2545 :5 )   ซ่ึงสอดคลองกับ   การติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช  2521  พบวา  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาเลือกใชการบรรยายเปนกจิกรรมหลักมากที่สุด  คือรอยละ100  ยึดครูเปนศูนยกลาง  
โดยครูเปนผูบรรยาย   มุงใหนักเรียนทองจาํเนื้อหาและเลยีนแบบ  จึงอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด  คือรอยละ70  
และนักเรียนไมมีความสามารถในดานการคิด   ตัดสินใจ    และแกปญหาอยางมีเหตุผล    
( กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวชิาการ 2533:ก )  
 จากการรายงานผล  ผลผลิตทางการศึกษาโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเทศ 
บาลและเมืองพัทยา  ประจําป 2547  ( ปการศึกษา  2546 )  ซ่ึงจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศกึษา 
เพื่อใชในการปรับปรุง  พัฒนาการศึกษา  พบวา  เขตการศึกษา 1  โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  68.56   
ซ่ึงผานเกณฑแตไมเปนทีน่าพอใจ  ดังรายละเอียดในตารางที่  1 
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ตารางที่ 1  รายงานผล  ผลผลิตทางการศึกษา  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเทศบาลและ 
                  เมืองพัทยา  ประจําป 2547  ( ปการศึกษา  2546 )    
 
เขตการศึกษา ไทย คณิต วิทย สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การ

งาน 
ภาษา 

ตางประเท
ศ 

1 71.30 68.02 64.61 68.56 73.79 73.15 73.38 56.72 
 

 
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, สํานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาทองถ่ิน,รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ิน  ( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,2548),100. 

 สําหรับการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวดัดอนไกดี   
( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดดําเนนิการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริม่ใชกับนกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที1่  และชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  ตั้งแตปการศกึษา 2545 เปนตนมา   พบวา  
ผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ย
ดังนี ้ คือ  ปการศึกษา 2546   มีคะแนนเฉลีย่39.88  และปการศึกษา 2547  มีคะแนนเฉลี่ย 61.57  ซ่ึงต่ํา
กวาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวคอื  เฉล่ียรอยละ 70  ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ดัง
รายละเอียดจากตารางที่  2 
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ตารางที่ 2   รายงานผลการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

  ช้ันประถมศึกษาปที ่4  ประจําปการศกึษา 2546 – 2547 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ี 
  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) 

 
ปการศึกษา คะแนน คาเฉลี่ย รอยละ 

2546 4207 19.94 39.88 
2547 5757 30.78 61.57 

 
ที่มา : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด,ี รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (สมุทรสาคร:ม.ป.ท.,  
2547 ),4. 

 
เมื่อพิจารณาในแตละดานแลว  พบวาสาระที2่  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดาํเนิน

ชีวิตในสังคม  และสาระที่  4  ประวัติศาสตร  อยูในเกณฑทีย่ังไมเปนที่พอใจ  ไมผานเกณฑการ
ประเมินผล ( ต่ํากวารอยละ 60 ) ซ่ึงพิจารณาไดจาก  การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ตามสาระการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ( ชวงชั้นที่ 2 ) ประเมิน
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( เทศบาลและเมืองพทัยา ) สวนวชิาการและมาตรฐานการศึกษา
ทองถ่ิน  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย   ดังรายละเอียดจากตารางที่ 3  ดังนี้   
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ตารางที่ 3   ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาตามสาระการเรียนรูหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 4 (ชวงชั้นที่  2  )     

 
ระดับชั้น ป.4 / 1 ป.4 /2 ป. 4 / 3 ป. 4 / 4 ป. 4 / 5 รวมรอยละ  

จํานวนนักเรียน 43 44 42 42 43  
สาระที่ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ   
สาระที่  1 69.76 75.37 88.00 67.46 65.89 73.27 
สาระที่  2 48.83 49.62 73.41 62.69 49.22 56.58 
สาระที่  3 81.00 68.18 86.50 81.74 73.25 77.99 
สาระที่  4 61.62 62.12 85.31 42.46 47.67 59.76 
สาระที่  5 65.89 68.93 76.58 51.19 43.79 61.26 

 
ที่มา : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด,ี รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที4่ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(สมุทรสาคร:ม.ป.ท.,2547), 5. 
  

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะสาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วฒันธรรมและการดําเนินชวีติใน
สังคม  และสาระที่4  ประวัตศิาสตรไทย   เปนสาระที่มีผลการเรียนต่ําที่สุด     

     จากสภาพปญหาดังกลาวนี ้   ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณรองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
วิชาการและครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
จํานวน 5  คน สามารถสรุปปญหาและอปุสรรคไดวา  ที่ผานมาการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเนื้อหาประวตัิศาสตร   ครูยังใชวิธีการสอน
แบบบรรยายและเนนการทองจํา  เพราะเปนเนื้อหาที่คอนขางเขาใจยากและมีลักษณะเปนนามธรรม  
ทําใหสนองความตองการของผูเรียนไดนอย    ผูเรียนไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรู นักเรยีนจึงเรยีนประวัติศาสตรดวยวิธีการทองจาํเปนสวนใหญ อีกทั้งขาดสื่อการเรียนรูมาใช
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรยีนขาดทักษะในการคิด   การคนควาแสวงหาความรู  การใช
วิจารณญาณ  การใชเหตุผลพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึน้  การมีจินตนาการในการเชือ่มโยงเรื่องราวใน
อดีตไปหาปจจุบันซึ่งถือวาเปนรากฐานสําคัญในการถายโอนไปสูการพัฒนาวิธีคิด   และสรางเสริม
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ทักษะการแกปญหาในชวีิตประจําวนัใหแกนักเรยีนได  ซ่ึงนักเรียนควรไดรับการเสริมทักษะทางดาน
ความคิดใหสมองนําความรู ความเขาใจทีม่ีอยูมาใชประโยชน  นํามาวิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน
ความคิดนั้นๆโดยวิธีตางๆ หลากหลายวิธี  ซ่ึงสอดคลองกับขอเขียนของชาตรี  สําราญ ( 2544 : 35 )  
ไดกลาวถึงการสอนประวัตศิาสตรอยางไรใหไมนาเบื่อวา “ เปนความเชื่อมานานแลวของครูบางคน
วาวิชาประวัตศิาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อ อาจเปนเพราะผูสอนเบื่อหรือผูเรียนเบื่อ เพราะสาเหตุตางกัน
ยอมมีผลตางกันแตมีผลกระทบรวมกัน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร
จากสื่อตางๆแลวเลือกกลุมสนใจ คิดวางแผนการเรียนรู จัดลําดับขั้นตอนการเรียนรู  ยิ่งถานักเรียน
สามารถวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง สืบคนหาขอมูลความรูนํามาบันทึกเปนความรูที่แทจริง  
สามารถอธิบายไดทั้งเนื้อหาที่เรียนรูและวธีิการไดมาซึ่งความรู นั่นคือ องคความรูของผูเรียน”  ดังนั้น
ครูผูสอนควรปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสม   เนนใหผูเรียนเขาใจชมุชน  สังคม  และประเทศ  ซ่ึง
ความเขาใจไดมาจากการศึกษาและพจิารณาขอมูลที่คนพบ การใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย  และ
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู  ตัวผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ
เรียนรูที่สูงขึ้น  
 รูปแบบการสอนและวิธีสอนที่ไดมีผูพัฒนาและผานการทดลองมาแลว และถือวามคีวาม 
เหมาะสมที่จะนําไปใชจดัการเรียนรูมีอยูหลากหลายวิธี  ซ่ึงกรมวิชาการ ( 2544, อางถึงใน  สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2545 : 14 – 15 )  ไดวิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัย  และ 
วิทยานพินธทีพ่ิมพเผยแพรในชวง พ.ศ. 2533 – 2543 จําแนกรูปแบบการสอนเปน 3 กลุมใหญๆ  ดังนี้  

1. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคดิ ไดเสนอเปนตัวอยางจํานวน  20  รูปแบบ   
รวม  28  วิธี  ไดแก  1.1)  การใชกระบวนการแกปญหา  1.2)  การเรียนรู  “ ฉลาดรู ”  1.3)  การเรยีนรู
ที่เนนการพัฒนาคุณภาพความคิด  1.4)  การเรียนรูแบบสรางสรรคความรู  1.5)  การสอนโดยใชชุด
การสอน  1.6)  การสอนตามพุทธวิธี  1.7)  การสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู ( 4 MAT )  1.8)  การ
สอนตามวิธีของเทนนี่สัน  1.9)  การสอนตามหลักการเรียนรูของกาเย  1.10)  การสอนที่เนนทกัษะ
กระบวนการ  1.11)  การสอนเขียนแบบกระบวนการ  1.12)  การสอนแบบโครงการ  1.13)  การสอน
แบบโครงงาน  1.14)  การสอนแบบบูรณาการ  1.15)  การสอนแบบรอบรู  1.16)  การสอนแบบศูนย
การเรียน  1.17)การสอนแบบสืบสวนสอบถาม  1.18)การสอนแบบอุปนัย  1.19)  การสอนแบบนิรนัย  
และ  1.20)  การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง 
   2.  รูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวม  เปนรูปแบบการสอนที่มีวตัถุประสงคหลักเพื่อ 
ใหผูเรียนทํางานรวมกนัได  เสนอเปนตัวอยาง 10  วิธี  ไดแก  2.1)  การเรียนรูแบบมีสวนรวม  2.2)  
การสอนโดยใชกิจกรรมกลุม  2.3)  การสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือ  2.4)  การสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู  2.5)  การสอนแบบกลุมสัมพันธ    2.6) การสอนแบบซินดิเคท   2.7)  การสอนแบบเพือ่น
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ชวยเพื่อน  2.8)  การสอนแบบสเตด  2.9)  กิจกรรมคิวซี  หรือกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ  2.10)  การ
สอนแบบซิปปา 

3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม ไดเสนอไว 7 วิธี  ไดแก  3.1)   
การใชสถานการณจําลอง  3.2) การทําคานิยมใหกระจาง 3.3)  การปรับพฤติกรรม 3.4 ) การสราง
เสริมลักษณะนิสัย   3.5)  การสอนที่เนนการพัฒนาศักยภาพ   3.6)  การสอนแบบนาฏการ   3.7)  การ
แสดงบทบาทสมมติ  

 จากรูปแบบการสอนดังกลาวขางตน ยังมีรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญัอกี
หลายวิธี  เชน   การสอนแบบซิปปาโมเดล   การสอนแบบรวมมือกันเรยีนรู   การสอนแบบแกปญหา 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ฯลฯ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนสังคมศึกษาจึงสนใจศกึษาและเลือกใช
การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ( Inquiry Based Learming Approach ) เพื่อแกปญหาผลการ
เรียนรูต่ําในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  
เพราะเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนใหนกัเรียนไดสืบคนหา
ความรู   ความจริงดวยตนเอง  โดยพัฒนาดานความรูดวยการแสวงหาความรูอยางมีระบบระเบยีบ
มากที่สุดเทาทีจ่ะทําได  ซ่ึงครูผูสอนเปนผูกระตุน  ชวยเหลือ  สนับสนุน  ช้ีแนะแนวทางใหผูเรียน 
คนพบหลักการ  กฎกติกาตางๆ ดวยตนเอง  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักวิธีการจัดการเรียนรู  
แสวงหาความรูดวยการปฏิบัติและการกระทํา  การจัดการเรียนรูจะประกอบดวยการถามคําถามและ
เปนการใชคําถามที่มีความหมาย  ซ่ึงหมายถึงคาํถามระดับสูงที่ใหนักเรียนคิดหาคําตอบมากกวาการ
ทองจํามาตอบ   และเปนคําถามที่กระตุน  สงเสริมใหนกัเรียนสนใจ   สืบคน  คิดคนหาคําตอบใน
เร่ืองที่ถามหรือในประเด็นทีถ่าม ดังนั้นครจูะตองศึกษาและฝกทักษะกระบวนการสืบคนใหกบัผูเรียน  
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรู  ซ่ึงถือไดวาการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู   เปนการจัดการเรียนรูที่เนนทกัษะในการวิเคราะหขอมูลและการใชขอมลูที่แสวงหามาได 
การประเมินคาและการประยุกตใชขอมูลเหลานี้ ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดอยางไมหยดุยั้งและไมจํากัด
การเรียนรูเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น    แตนกัเรียนสามารถคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูที่ 
หลากหลาย  ประกอบกับกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 : 6 )    กลาวถึงแนวทางการ
จัดการเรียนรูวา  ครูผูสอนควรพิจารณาดาํเนินการดังนี ้  คือ  การจัดการเรียนในชวงชั้นที่  2 ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  4 – 6 การจัดการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม    การใชหัวเร่ืองมาจดัการจัดการเรียนการสอน   เพื่อมุงใหผูเรยีน
เกิดทักษะในการคิด   การคนควาแสวงหาความรู   สรางความรูดวยตนเอง  สามารถสรางสรรค
ผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน    สอดคลองกับแนวคดิของภพ เลาหไพบลูย ( 2542:123 )   
กลาวไววา   
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การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการสอนทีเ่นนกระบวนการแสวงหาความรูที่ชวยให 
ผูเรียนคนพบความจริงตางๆดวยตนเอง   ใหนกัเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา  
นอกจากนี้จากผลการวิจัยของวิไลพร  คําเพราะ ( 2539 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ที่สอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู  พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  2) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวจิารณของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวนนรัิน  
ศรีประดิษฐ   
( 2539 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาระหวางการ
สอนตามรูปแบบการสืบสวนโดยใชกระบวนการกลุมกบัการสอนตามคูมือครูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนตามรูปแบบการสืบสวนโดยใช
กระบวนการกลุมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีความสามารถในการคิดแกปญหาของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ลําดวน  โสดา ( 2545 : บทคัดยอ )ไดศกึษา
การพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผังมโนมติ  พบวา  นักเรียนไดรับความรูและประสบการณ
ใหมๆ ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองสารรอบตัว นักเรยีนมีความกระตือรือรน   
กระฉับกระเฉง   สนใจในการเรียนมากขึ้น  กลาแสดงออกและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ตางๆ ดีขึ้น และจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงกวากอนเรยีน   จากผลการวิจยัดังกลาวชวยใหมั่นใจวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู   เปนการจัดการเรยีนรูที่มุงเนนและใหความสําคัญตอวิธีแสวงหาความรูและจัดการกับความรู  
มีทักษะการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ( Inquiry  
Based  Learning  Approach  )   จะชวยพัฒนาผูเรียนในดานความคิดเพือ่คนควาหาความรูดวยตนเอง  
เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกวิธีการเรียนรูอยางอิสระที่มีระบบ  แสวงหาความรูดวยตนเอง การรูจักใช
เหตุผล  การรูจักสังเกต  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นักเรียนจะเกดิการเรียนรูเนื้อหาวิชา
และกระบวนการแสวงหาความรู    โดยเฉพาะในเนื้อหาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยวามีความเจริญขึ้น
ไดอยางไร   เสื่อมลงอยางไร  อะไรเปนเหตแุหงความเจริญและเสื่อมลง  จากขอคําถามเหลานี้
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สามารถนําไปสูการวิเคราะหปญหาไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงตองอาศัยขอเท็จจริงมาประกอบ   และวิธีการ
ที่จะไดมาซึ่งความรูนั้นผูเรียนจะตองไปแสวงหาความรูดวยตนเอง    ทําใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจ  
เปนคนชางคิด   ชางสังเกต   รูจักคิดหาเหตผุลเพื่อตอบปญหาไดดวยตนเอง  ทําใหความรูคงทน 
 เกิดการถายโยงการเรียนรู  เนื่องจากผูเรียนไดศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งผูเรียนเปนผู
จัดระบบความรูที่จดจําไดนานดีกวาการทองจํา 

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว    ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาเพือ่เปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรู   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  4 ที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรยีนรูตามคูมือครู เพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  
   
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (  Inquiry  Based  Learning  Approach )   
มีรากฐานมาจากพัฒนาการทางสมองในเรื่องกระบวนการคิดตามทฤษฎีของเพียเจต ( Piaget  theory )  
ที่คนพบวา  กระบวนการคิดของคนเรามี  2  ประการ  คือ  ประการแรก  การสรางโครงสรางทาง
ความคิดเดิมซ่ึงในการเรยีนการสอนก็คือการเราและจูงใจใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชเปนแนวทางใน
การคิดจะทําใหเกิดการเรียนรู  ประการที่  2  คือ  ความสามารถนําโครงสรางเดิมมาใชแสวงหาความรู
ใหม  เปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางเดิมเพื่อรับความรูใหม  ( พชร  มีกลาง  2542 : 122 )   
และการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  ( Constructivism  )  กลาววา  1 ) การเรียนรูเนน
กระบวนการปฏิบัติ ( Action  Process )  2) การเรียนรูตางๆจะถูกสรางขึ้นดวยตวันักเรยีนเอง   โดยใช
ขอมูลใหมรวมกับขอมูลเดิมที่มีอยูแลวรอบตัวและประสบการณเดิมมาชวยในการตัดสินใจ 3) ความรู
ความเชื่อของแตละคนแตกตางกัน  4)  การสรางแนวความคิดหรือการเรียนรู ความเขาใจจะแตกตาง
กันตามความเชื่อ  ความเชื่อจะมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนและการเรยีนรูของนักเรยีนจะเกดิขึ้นได
ดวยตนเอง 

การจัดการเรยีนรูที่เหมาะสมกับแนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง  คือ  การจดัการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ( Inquiry Based  Learming Approach )  เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบ
หนึ่งที่เนนใหผูเรียนแสวงหาความรู  ความจริง  คําตอบของสาระตางๆดวยการสืบหาจากแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งผลการวิเคราะหวิจยั ที่จะนาํไปสูขอสรุป  คําตอบ  หรือผลการแกปญหา
ในขั้นสุดทาย  ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองภายใตการดแูลการแนะนําของครูผูสอน  โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดถกเถียงปญหาตางๆในกลุมยอยๆ เพื่อหาทางแกปญหา หรืออาจศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อ
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หาขอสรุป     การสอนเริ่มจากการที่นักเรียนมีขอสงสัยส่ิงใดสิ่งหนึ่งแลวพยายามหาคําตอบ        หรือ
ขอสงสัยเหลานั้น  โดยอาจเริ่มจากสํารวจขอมูลตางๆมาประกอบการพิจารณาโดยการไตถาม  หรือ
สืบเสาะหาสาเหตุตางๆเพื่อใหไดคําตอบของปญหา มีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การอภิปรายซักถาม
ระหวางครกูับนักเรียน (  ศิริพร  หงสุพันธุ 2542 : 42 )  นอกจากนั้นซนัดและโทรบริดจ  ( Sund  and  
Trowbrige 1974 : 53 – 55, อางถึงใน อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม 2545 : 48 )  กลาวถึงการจัดการเรยีนรู
แบบสืบเสาะหาความรูวา เปนการจดัการเรียนรูทีน่ักเรียนซึ่งแตละบุคคลไดใชกระบวนการคิดทาง
สมอง ( Discovery  Mental  Process )  ซ่ึงไดแก  การสังเกต  การจัดประเภท  การวัด  การอธิบาย  การ
อางอิง   รวมทั้งคุณลักษณะตางๆอยางผูใหญ  ไดแก  การกําหนดปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การ
ออกแบบ  การทดลอง  การสังเคราะหความรู  และเจตคติทางวิทยาศาสตร   ชุคแมน  ( Suchman 
1962, อางถึงใน วารี   ถิระจิตร  2534 : 77 ) ไดใหแนวคิดเกีย่วกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูไววา    ความรูตางๆที่มีอยูในโลกนี้เปนผลที่ไดมาจากการศึกษา  คนควา  โดยเฉพาะการศึกษา
คนควาดวยวิธีการที่เรียกวาสืบเสาะ  ( Inquiry )  ฉะนั้นในการสอนควรสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
คนควาสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง และยังชวยใหเกดิความคิดอยางมีเหตุและผล     สอดคลองกับ
แนวคดิของยัง  ( Young 1970 : 8 ) ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไววา   ใน
กระบวนการคดิแบบสืบเสาะนั้นจะเริ่มจากการรับรูส่ิงตางๆแลว รวบรวม  ทดลอง  จนเกดิเปนมโน
ทัศนและจดจํามโนทัศนนั้นไว  เพื่อแกปญหากับเหตุการณใหมตอไป  การคิดแบบสบืเสาะหาความรู 
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเดก็ไดมีการหาความรูตางๆ ดวยตนเอง   การคิดแบบนี้เปนการคนหาสาเหตุ
หลายอยาง เพือ่ใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ จึงตองมีการทดลองการใชความคิดอยางมีเหตผุล
แบบตรรกวิทยา  โดยมีลําดับขั้นสังเกต  ทดลอง  บันทึก  จดจําและพิจารณา  ไตรตรอง  มโนทัศน    
และหลักการคิดแบบสืบสอบมีความเกีย่วของสัมพันธกัน 

ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มี
ผลการวิจัยที่สามารถสรุปไดวาการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถพัฒนาระดับผลการ
เรียนรูใหสูงขึ้นได  เชน  ผลการวิจัยของวิไลพร  คําเพราะ ( 2539 : บทคัดยอ ) เร่ืองการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะหวจิารณในกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตที่สอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี้  1) ขั้นหา
วิธีดําเนนิการแกปญหาของสถานการณนัน้ๆ  2) ขั้นดําเนินการเพื่อหาวิธีการแกปญหา  3)  ขั้น
สรุปผลเพื่อนําไปใช จากผลการวิจยั  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณ
ชีวิตที่สอนโดยชุดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน   ผลการวิจัย
ของ   ภัทราภรณ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 16

พิทักษธรรม ( 2543 : บทคัดยอ )  เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถดานการ
คิดวิเคราะหและเจตคติตอวชิาสังคมศึกษาที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกจิกรรม 
การสรางแผนภูมิมโนทัศนกบัการสอนตามคูมือครู   มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู   ดงันี้  1) ขั้นนําเขาสู
บทเรียน  2) ขั้นสอน  3) ขั้นเสริมความรูความเขาใจและการนําไปใช  4) ขั้นวัดและประเมินผล   
จากผลการวิจยั  พบวา  1 ) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียน  โดยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับนกัเรียนทีเ่รียนโดยการสอนตาม
คูมือครู  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  2) ความสามารถดานการคิดวเิคราะห
ของนักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกจิกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) เจตคติ
ตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกจิกรรมการสราง
แผนภูมิมโนทศันกับนกัเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01   ผลการวิจัยของสิริลักษณ  วงศเพชร  ( 2542 : บทคัดยอ )  ไดวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกบัการสอนตามคูมือครู  
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ดังนี้  1) ขั้นสังเกต  วิเคราะห   และประเมินสถานการณ  2)  ขั้นอธิบาย 
3)  ขั้นพยากรณและทดสอบ 4) ขั้นนําไปใช   จากผลการวิจัยพบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05   2) ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนกลุมทีไ่ดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกบัการสอนตามคูมือครู   แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) เจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบ 
สืบสวนสอบสวนกับการสอนตามคูมือครู  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   และ
ผลการวิจัยของมนมนัส   สุดสิ้น  ( 2543 : 78 – 79, อางถึงใน  อุดมลักษณ   นกพึ่งพุม  2545 : 47 )   
ไดศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถดานการคิดวิเคราะหวจิารณ    ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการ
สอนตามคูมือครู  พบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือ  แตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    

ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร  ประกอบดวยข้ันตอน  5  ขั้นตอน   ดังนี ้1) การ 
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กําหนดเปาหมายหรือประเดน็คําถามที่ตองการศึกษาแสวงหาคําตอบดวยเหตแุละผล2) การคนหาและ
รวบรวมหลักฐานประเภทตางๆ    3)  การวิเคราะหหลักฐานและตีความหลักฐานอยางเปนเหตเุปนผล  
4) การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม   5) การนําเสนอเรือ่งที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของเมสเซียลัส  ( Massialas )   และ 
เบนจามิน  คอกซ ( Benjamin  Cox ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ไวดังนี ้  1) เผชิญปญหาหรือขอสงสัย   2)  ตั้งสมมุติฐาน   3)  นิยามศพัทหรือขอความใหชัดเจน   
4)  สํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ  5)  เก็บรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานตางๆ  6)  สรางขอสรุปใหม   

 สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย(ี สสวท. )ไดเสนอขั้นตอนกจิกรรม
ที่สําคัญในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้  1)  การอภปิรายเพื่อนําเขาสู
การทดลอง  2)  การทดลอง  3) การอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลอง 

จากเว็บไซต  การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู ( 2548 )  เร่ืองการจัดการเรยีนรู
แบบสืบเสาะไดนําเสนอขั้นตอน ดังนี ้1) ขั้นเตรียมหรือนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นจัดสถานการณตางๆ
หรือเสนอเรื่องราวที่นาสนใจเกิดการสังเกตและทําความรูจักกับปญหาจนผูเรียนเกิดความตองการที่
จะหาคําตอบ เพื่อคล่ีคลายความสงสัย 2) ขั้นยอมรับปญหา เปนขั้นที่ผูสอนพยายามจะชี้แนะใหผูเรยีน
ออกความคิดเห็น  ใหคนพบสาเหตุของปญหาดวยตนเองวาปญหาตางๆ มีสาเหตุและปจจยัอะไรบาง   
3) ขั้นการเขาถึงปญหาอยางแจมแจงและมองเห็นความสาํคัญของปญหา   4) ขั้นตั้งสมมติฐาน เปนขั้น
การตั้งกรอบการทํางานของผูเรียนจะนําไปสูการทดลองและขั้นสรุปสมมติฐาน  5)  ขั้นการรวบรวม
ขอมูล   เปนขั้นที่พยายามรวบรวมขอมูลดวยการคนหาจากเอกสารตางๆ หนังสือพมิพ หรือจากการ
สัมภาษณ   เพือ่นํามาเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาขอสรุป  6)ขั้นการเลือกและตรวจสอบขอมูล  
เปนขั้นนําขอมูลที่รวบรวมไดมาเลือกวาขอมูลไหนสําคัญที่สุด    และเกีย่วของมากที่สุด  7)  ขั้น
สรุปผล เปนขั้นสรุปผลจากขอมูลที่หามาไดวาจะยอมรับ    หรือไมยอมรับขอสมมติฐานที่วางไวเปน
การสรุปตามขอมูลที่ได 8) ขั้นยอมรับพรอมที่จะนําไปใช ครูจะตองประเมินผูเรียนในการยอมรับ
ขอสรุปซึ่งประกอบดวยลักษณะดังนี ้ คือ  เกิดทกัษะในการคิด  มีเจตคติที่ดี  มีความรูสึกและปฏิกิริยา
โตตอบ  เปนตน 

วัชรา  เลาเรียนด ี( 2547 : 23 ) กลาวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
ดังนี ้1) การกําหนดปญหา   เพื่อใหนักเรยีนมองเห็นทําความเขาใจปญหา   2) การกําหนดสมมติฐาน     
หรือแนวทางการสืบหาความรู   3 )  การรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรอืพิสูจนสมมติฐาน
ที่เลือก  4) ทดสอบสมมติฐาน  5)  สรางขอสรุปและขั้นตอน  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ตามแนวพุทธศาสตร  มีดังนี้  1)  การเหน็ปญหาและวิเคราะหปญหา   2) การเสนอเหตุแหงปญหาใน
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รูปแบบสมมติฐาน   3) การเก็บรวบรวมขอมูล    4)  การทดสอบสมมติฐานดวยขอมลู    5)  การสรุป
เหตุผล 

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูดังกลาว ผูวิจยัไดนํามาสังเคราะห 
รวมกันกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีดาํเนินการจดัเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูของนักการศึกษา 
กําหนดเปนขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  คือ   
1 )   ขั้นตั้งประเด็นคําถาม  เปนขั้นนําเขาสูการจัดการเรยีน  เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณหรือเร่ืองราวท่ี
นาสนใจในดานความรูโดยการถามคําถามที่เกี่ยวกับสาระที่จะเรียนรู  เพื่อจูงใจ  เราความสนใจทีจ่ะ
สืบหาความรูจากขอคําถามเหลานั้น       2)  ขั้นสืบคนขอมูล  นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนว
ทางการสืบคนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตามประเด็นคําถามและดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงความรู  
บุคคล  หรือจากเอกสาร  ตํารา  ดวยวิธีการที่เลือกใชจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม  3)  ขั้นเตรียมการ
เสนอในชั้นเรยีน  เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสืบคนแลวนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวา
เกี่ยวของกับคาํตอบที่ตองการหรือไม  นาเชื่อถือเพียงไร  หรือเพียงพอหรือไม  พรอมที่จะนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตางๆ  4)  ขั้นนําเสนอขอมูล  หรือความรูที่ไดจากการสืบคน  5)  ขั้นรวมกันสรุป
แสดงความคิดเห็นตอความรูใหมที่คนพบ   และสรางคําถามเพื่อการสืบคนเรื่องอื่นๆ ตอไป    

การจัดการเรยีนรูตามคูมือครู ( กรมวิชาการ 2535  : 23 )  เปนการจดัการเรียนรูในรายวิชา
ที่ใชสอนในปจจุบัน  ประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้  1)  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนการทบทวนความรูเดิม
และแจงจุดประสงคการเรียนรู เปนการเชื่อมโยงความรูเดิมและแจงจุดประสงคการเรียนรูที่ผูเรียนมี
มากอนกับความรูใหมที่ครูเปนผูถายทอดใหโดยวิธีการจดัการเรียนรูทีห่ลากหลาย  เชน  การสนทนา
ซักถาม  เกม  และเพลง   2)  ขั้นดําเนินการสอน  ประกอบดวย  การทําความเขาใจใหถองแท  การหา
วิธีการที่จะใชในการแกปญหา   การลงมือแกปญหาตามวิธีที่คิดไว  และการตรวจสอบความเขาใจ   
3) ขั้นสรุปบทเรียน  ครูและนักเรยีนรวมกันสรุปหลักการและสาระที่เรียน  และ 4) ขั้นวัดและ
ประเมินผล   โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  การทํา
แบบฝกหัด  และตรวจแบบฝกหัด 

จากแนวคิด  ผลการวิจัยและการสังเคราะหงานวจิัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยัดังแผนภูมิที ่ 1 
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แผนภูมิที ่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยัไวดังนี ้

1. เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรูเรื่องประวัตศิาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที่  4    ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู 

2.  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรยีนรู
แบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู    
 
ขอคําถามในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยสนใจศกึษาเพื่อหาคําตอบในขอคําถามตอไปนี้ 

1. ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4  
ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูแตกตางกันหรือไม 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4  ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครู ในดานบรรยากาศ ดานการจัดกิจกรรม และดาน
ประโยชนที่ไดรับอยูในระดบัใด 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ที่จัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูแตกตางกัน 
 

กลุมทดลอง 
 

การจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู 

1. ขั้นตั้งประเด็นคําถาม 
2. ขั้นสืบคนขอมูล 
3. ขั้นเตรียมการเสนอในชั้นเรียน 
4. ขั้นนําเสนอความรูที่ไดจาก 
การสืบคน 
5. ขั้นรวมกันสรุปแสดง 
ความคิดเห็นตอความรูใหมที่คนพบ 

ผลการเรียนรู  
เรื่องประวตัิศาสตร 

สมัยสุโขทัย 
 
ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู  และการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู      

กลุมควบคุม 
 

การจัดการเรียนรู 
ตามคูมือครู 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2. ขั้นดําเนินการสอน 
3. ขั้นสรุปบทเรียน 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ตัวแปรศึกษา     
   ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยคร้ังนี ้ ประกอบดวย 
   1.1  ตัวแปรตน  ( Independent  Variables )  ไดแก   การจัดการเรียนรู  2 วิธี  คือ 

                              1.1.1  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
   1.1.2  การจดัการเรียนรูตามคูมือครู 

          1.2  ตัวแปรตาม ( Dependent  Variables )    คือ 
                              1.2.1 ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย 
                              1.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
กับการจัดการเรยีนรูตามคูมือครู 
 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  2.1  ประชากร  ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4   
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร  5  หองเรียน  จํานวน 207  คน  ในภาคเรยีนที ่2  ปการศึกษา 2548  โดยทั้ง 5 หองเรียน   
นักเรียนจะมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกันตลอดจนมีผลการเรียนรูเฉล่ียใกลเคียงกัน   
เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายในการจัดช้ันเรียนโดยใหแตละหองเรยีนมีนกัเรียนที่มีผลการเรียน  
เกง  ปานกลาง  และออนคละกันในจํานวนนักเรยีนที่เทาๆกัน   

2.2  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก   นักเรยีนชั้นประถม 
ศึกษาปที ่4  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  สังกัดเทศบาลเมือง 
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 หองเรียน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมดวยการจับสลากมา   
2  หองเรียน ไดหองที ่ 1  จํานวน 40  คน  และหองที ่2  จํานวน  40  คน  รวมทั้งส้ิน 80 คน  
 

3.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
                  เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการสอนเรื่องประวัตศิาสตรสมัยกรุงสุโขทัย    นํามาจากคูมือ 
การจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 2 ( ป. 4 – 6 )  
ในสาระที4่  ประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    ครอบคลุมเนื้อหาในดานการตั้งถ่ินฐานและการ
สรางอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริยไทยแหงราชวงศพระรวง พระราชประวัตพิอขุนรามคําแหง
มหาราช  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัในดานตางๆ  การสรางสรรคภูมิปญญา  เหตุการณสําคัญที่
มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย    และความเสือ่มของอาณาจกัรสุโขทัย 
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    4.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย   
         ใชเวลาในการทดลองสอนสัปดาหละ 3 วัน   วันละ 2  ช่ัวโมง  รวม  14  ช่ัวโมง 

 
คํานิยามศพัทเฉพาะ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั  ผูวิจยัจึงกําหนดความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย  
ดังนี ้

1. ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  หมายถึง  คะแนนที่นักเรียนทําไดจาก 
การทําแบบทดสอบประวัตศิาสตรสมัยสุโขทัยที่ประกอบดวยเนื้อหาดานการตั้งถ่ินฐานและการสราง
อาณาจักรสุโขทัย   พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง  พระราชประวัติพอขนุรามคําแหงมหาราช  
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ   การสรางสรรคภูมิปญญา  เหตุการณสําคัญที่มีตอ
ความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย    และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให 
ผูเรียนไดสืบคนหาความรู ความจริง หรือคําตอบของสาระตางๆดวยตนเอง ดวยการสืบหา  ศึกษาจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลายโดยใชคําถาม หรือการตั้งคําถามที่กระตุนใหผูเรยีนแสวงหาคําตอบและ
ความจริงเพื่อคนหาคําตอบของคําถาม   ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  1 )   ขั้นตั้งประเดน็คาํถาม    
2)   ขั้นสืบคนขอมูล 3) ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรยีน    4)  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูที่ไดจาก
การสืบคน  5)  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมที่คนพบ  และสรางคําถามเพื่อการ
สืบคนเรื่องอื่นๆตอไป 

3.  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู   หมายถงึ   กระบวนการจัดการเรียนรู  ที่ประกอบดวย 
ขั้นตอน ดังนี ้ 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  2.  ขั้นดําเนนิการสอน  3.  ขั้นสรุป   4.  ขั้นวัดและประเมินผล 

4.  ความคิดเหน็  หมายถึง ความรูสึกนึกคดิของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
สืบเสาะหาความรูและการจดัการเรียนรูตามคูมือครู ในดานบรรยากาศการเรียนรู การจดักิจกรรมการ
เรียนรู  และประโยชนที่ไดรับจากการจดักิจกรรมการเรียนรู   ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเร่ือง ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ซ่ึงในการวจิัยครั้งนี้วัดโดยการใชแบบสอบถามความคิดเหน็ 

      5.  นักเรียน   หมายถึง  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกด ี  
( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน   จังหวดัสมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาใน 
ภาคเรียนที ่2   ประจําปการศกึษา 2548    

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู    เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในหัวขอ
ตามลําดับดังตอไปนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544  สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา  และวัฒนธรรม   2) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)  3) สาระประวัติศาสตร  4) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
5)  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู  6) งานวิจัยที่เกี่ยวของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  : สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                   เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข
และมีความเปนไทย   โดยจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  สถานศึกษามีบทบาทในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และ
การประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน   ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544 นั้น ถือเปนมาตรฐานการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี  มีปญญา
มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  กําหนดจุดหมาย
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1. เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
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หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ

มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต

5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มีดังนี้
 1.  ระดับชวงชั้น

  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
  ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 -  3
  ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 -  6
  ชวงชั้นที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   1 - 3
  ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่   4 -  6

2.  สาระการเรียนรู
 กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร   ซ่ึงประกอบดวยองคความรู  ทักษะ  หรือ

กระบวนการการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม
ดังนี้

2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร
2.3 วิทยาศาสตร
2.4 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาตางประเทศ
 สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัดเปน

2  กลุม  คือ  กลุมแรก ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง ประกอบดวย
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ     ซ่ึงเปนสาระ
การเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสราง
สรรคเร่ืองสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรูไว
ในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ   โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมภาษาตางประเทศ    กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น
สวนภาษาตางประเทศอื่นๆสามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม
                   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทากัน  สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ  ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและ
สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน  ( กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ  2544 : 4 – 6 )

คุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนตองเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ถึง  ช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 6  ประกอบดวย ศาสตรตางๆหลายสาขา  มีลักษณะเปนสหวิทยาการมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรู  มีทักษะกระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  รวมทั้งไดแสดงบทบาท
และความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอม

จากองคประกอบดังกลาวจึงทําใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
มีจุดเนนในการสรางคุณภาพของผูเรียน   ดังนี้

1.  ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําหลักธรรม
คําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม  พัฒนาตนเองอยูเสมอ
รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม
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     2.  ยึดมั่น  ศรัทธา   และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย    รวมทั้งถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติเพื่อสันติสุขของ
สังคมไทยและสังคมโลก

    3.  มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ  และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปน
ระบบ   และนําไปสรางองคความรูใหมได

5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย   มนุษยกับสิ่งแวดลอม   เปนผูสราง
วัฒนธรรม   มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดเวลาที่ผูเรียนไดเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น กลุมสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมไดมีสวนสงเสริม   สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ     และมีจุดเนน
เมื่อผูเรียนเรียนจบปสุดทายของแตละชวงชั้น

วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1. เปนศาสตรที่มุงใหเยาวชนเปนผูมีการศึกษาพรอมที่จะเปนผูนํา  เปนผูมีสวนรวม

และเปนพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ
2. ไดบูรณาการสรรพความรู   กระบวนการ  และปจจัยตางๆ  เพื่อการเรียนรูตาม

เปาหมายของทองถ่ินและประเทศชาติ  การเรียนการสอนตองใชขอมูลความรูทั้งในระดับทองถ่ิน
ประเทศชาติ  และระดับโลกเชื่อมโยงเขาดวยกัน

3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นปญหารวมสมัยรวมกับเพื่อนและผูใหญ  สามารถแสดงจุดยืน
ในคานิยม  จริยธรรมของตนอยางเปดเผยและจริงใจ  ขณะเดียวกันก็รับฟงเหตุผลของผูอ่ืนที่แตกตาง
จากตนเองอยางตั้งใจ

4. การเรียนการสอนเปนบรรยากาศของการสงเสริมการคิดขั้นสูงในประเด็นหัวขอที่
ลึกซึ้ง ทาทาย  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางมีความหมาย  ไดรับการประเมินที่เนนการ
นําความรูมาประยุกตใชทุกมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม มีการ
จัดเตรียมโครงงานที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมเปนจริงของสังคมที่ใหผูเรียนไดนําส่ิงที่เรียนไปใช
ไดจริงในการดําเนินชีวิต
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จุดเนนดานคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 2  ( ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 )
     เรียนรูเร่ืองของจังหวัด   ภาค   และประเทศของตนเองทางกายภาพ  สังคม  ประเพณี

วัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจ  โดยศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองราวของจังหวัด และภาคตางๆของ
ประเทศไทยที่เนนความเปนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  เพื่อขยายประสบการณไปสูการทํา
ความเขาใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตก

ผลการเรียนรูที่คาดหวังเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่  6
1. ไดเรียนรูเร่ืองของจังหวัด  ภาคของตนเอง  และประเทศไทย  ทั้งเชิงประวัติศาสตร

ลักษณะทางกายภาพ  สังคม  ประเพณีและวัฒนธรรม  รวมทั้งการเมืองการปกครองและสภาพ
เศรษฐกิจ  โดยเนนความเปนประเทศไทย

2. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธีและพิธีกรรมทาง
ศาสนามากยิ่งขึ้น

3. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ   บทบาท  สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองของ
ทองถ่ิน  จังหวัด  ภาค  และประเทศ  รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม  ประเพณี
วัฒนธรรมของทองถ่ินตนเองมากยิ่งขึ้น

4. ไดศึกษา  เปรียบเทียบ  เร่ืองราวจังหวัด  และภาคตางๆของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน

5. ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่
พลเมือง  เศรษฐศาสตร   ประวัติศาสตร   และภูมิศาสตร   เพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความ
เขาใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตก   เกี่ยวกับศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม
ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การดําเนินชีวิต  การจัดระเบียบทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน

สาระและมาตรฐานการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
                  มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติ  ความสําคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงามและ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ
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มาตรฐาน ส 1.3 :  ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรม  และศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงาม และสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตน  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  ส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

สาระที่ 2 : หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 :  ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น

ศรัทธา  และธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สาระที่  3 : เศรษฐศาสตร

มาตรฐาน ส3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต  และ
การบริโภคการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา   รวมทั้งเศรษฐกิจอยาง
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส 3.2 : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ  ความสัมพันธ
ของระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลา  และยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห
เหตุการณตางๆอยางเปนระบบ

มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ในแงความสัมพันธ  และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย
มีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร
มาตรฐานส 5.1 : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนักความสัมพันธ

ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่ซ่ึงมีผลตอกันและกันในระบบธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใชและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส 5.2 :  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก  อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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สาระที่ 4  ประวัติศาสตร
สาระนี้เปนความคิดรวบยอดที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร  ปรัชญา  มนุษยวิทยา  สังคม

วิทยา  และโบราณคดี ที่มุงใหเขาใจวาวิวัฒนาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้นมีการสั่งสม
มาตามกาลเวลาอยางตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การศึกษาเรื่องราวในอดีตทําใหเกิดการ
เรียนรูวามนุษยในอดีตเผชิญปญหาตางๆในขณะดํารงชีวิตอยูอยางไร  มีวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ
ทั้งที่ประสบความสําเร็จและความผิดพลาดอยางไร  เหตุการณและการกระทําในอดีตมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในเวลาตอมาอยางไร  อันจะเปนการสรางประสบการณ  และทางเลือกในการ
ดํารงชีวิตแกคนรุนหลังตอไป

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงตองใหผูเรียนแสวงหาความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับความเปนมาของตนเอง  ของสังคม  และของประเทศชาติ  วามีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
และเปลี่ยนแปลงมาสูปจจุบันอยางไร  มีความสามารถในการตีความ   และอธิบายนัยสําคัญของ
เหตุการณ  ปญหา  และแบบแผนการเปลี่ยนแปลงตางๆเชิงประวัติศาสตรของประเทศ   และสังคมอื่น
จากอดีตมาทําความเขาใจปจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การเรียนรูประวัติศาสตรตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มีแนวคิดสําคัญดังนี้

1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา  และการแบงชวง
เวลาตามระบบตางๆทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่สําคัญๆในภูมิภาคตางๆของโลก และการแบง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานสําหรับการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  สามารถเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สัมพันธกับอดีต  ปจจุบันและอนาคต
ตระหนักถึงความสําคัญในความตอเนื่องของเวลา  อิทธิพลและความสําคัญของเวลาที่มีตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย

2. วิธีการทางประวัติศาสตร  หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร  ซ่ึงเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหม
ทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล  และการวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปน
ระบบ      ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้

1) การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา  แสวงหาคําตอบดวย
เหตุและผล ( ศึกษาอะไร  ชวงเวลาไหน  สมัยใด  และเพราะเหตุใด )

2) การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตางๆ    ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและ
ไมเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงไดแก  วัตถุโบราณ  รองรอยถ่ินที่อยูอาศัยหรือการดําเนินชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

3)  การวิเคราะหหลักฐาน  ( ตรวจสอบ  การประเมินความนาเชื่อถือ    การประเมิน
คุณคาของหลักฐาน )  และการตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล  มีความเปนกลาง  และปราศจาก
อคติ

4) การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม  ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐาน
อยางเครงครัด  โดยไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต     โดยพยายามเขาใจ
ความคิดของคนในยุคนั้น  หรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา

5) การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผลโดยใชภาษาที่เขาใจงาย
มีความตอเนื่อง   นาสนใจ   ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง   เพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มี
คุณคาและมีความหมาย

3. พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน     เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม
มนุษยในบริบทของเวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตางๆ  ไดแก  การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ  โดยกําหนด
ขอบเขตการศึกษาในกลุมสังคมมนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง  เชน  ในทองถ่ิน  ประเทศ  ภูมิภาค  โลก
โดยมุงศึกษาวาสังคมนั้น ๆไดเปลี่ยนแปลง  หรือพัฒนาตามลําดับเวลาไดอยางไร  เพราะเหตุใด
จึงเกิดความเปลี่ยนแปลง มีปจจัยใดบาง(ทั้งทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอ
พัฒนาการหรือการสรางสรรควัฒนธรรม   และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตางๆ
เปนอยางไร     ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเนื่อง )

4. วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนการศึกษา  วิเคราะห  เกี่ยวกับวัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญาในเรื่องของความเปนมา  ปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรควัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
มนุษยชาติในโลก  ความสําคัญและผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทย   และ
มนุษยชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
     กรมวิชาการ ( 2544 : 247 )  กลาวถึงกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมวาตองจัดใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมจัด
การเรียนรูของตนเอง  พัฒนาและขยายความคิดของตนเองจากความรูที่ไดเรียน  ผูเรียนตองไดเรียน
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งในสวนกวางและลึก  และจัดในทุกภาคและชั้นป

หลักการเรียนการสอนกลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ  ไดแก
1.  จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย   โดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆที่ผูเรียนสามารถ
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นําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนไดเปนแนวคิด    ความรูที่คงทนยั่งยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิ่งที่เปน
เนื้อหาหรือขอเท็จจริงที่มากมาย  กระจัดกระจายแตไมเปนแกนสานดวยการจัดกิจกรรมที่มีความ
หมายตอผูเรียน  และดวยการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน   เพื่อแสดงใหเห็นวา
เขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง

2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร  หัวขอที่จะเรียนโดย
เชื่อมโยงเหตุการณ  พัฒนาการตางๆทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน  บูรณาการ
ความรู  ทักษะ  คานิยม  และจริยธรรม  ลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงความรู  ส่ือและ
เทคโนโลยีตางๆ   และสัมพันธกับวิชาตางๆ

3. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย  โดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆที่ผูเรียนสามารถนํา
ไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได    เปนแนวคิดความรูที่คงทนยั่งยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิ่งที่เปน
เนื้อหาหรือขอเท็จจริงที่มากมาย   กระจัดกระจายแตไมเปนแกนสานดวยการจัดกิจกรรมที่มี
ความหมายตอผูเรียน   และดวยการประเมินผลที่ทําใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน  เพื่อแสดงให
เห็นวาเขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง

4. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ  การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร  หัวขอที่จะเรียน
โดยเชื่อมโยงเหตุการณ   พัฒนาการตางๆทั้งในอดีต   และปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน
บูรณาการความรู  ทักษะ  คานิยม  และจริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงความรู  ส่ือและ
เทคโนโลยีตางๆ  และสัมพันธกับวิชาตางๆ

5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาคานิยม  จริยธรรม  จัดหัวขอ  หนวยการเรียนที่
สะทอนคานิยม  จริยธรรม  ปทัสถานในสังคม  การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิต  ชวยผูเรียนใหได
คิดอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตางๆยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไปจากตน
และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

6. จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไวทั้งใน
สวนตนและการเปนสมาชิกกลุม  ใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะ  จัดการกับการเรียนรูของตนเอง  ใสใจ
และเคารพในความคิดของผูเรียน

7. จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ  ใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด  ตัดสินใจ
สรางสรรคความรูดวยตนเอง  จัดการตัวเองได  มีวินัยในตนเองทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต
เนนการจัดกิจกรรมที่เปนจริง  เพื่อใหผูเรียนนําความรู  ความสามารถไปใชในชีวิตจริง

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตองมีความเชื่อวาผูเรียน
ทุกคนเรียนรูได  แมวาอาจจะไมใชเด็กทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนในระดับที่เทากัน
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รูปแบบการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
     การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา    ศาสนา   และวัฒนธรรม    ใหบรรลุ

ตามความมุงหมายของวิชานั้น     ครูผูสอนมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มี
อยูหลากหลายวิธี   รูปแบบการจัดการเรียนรูในแตละรูปแบบลวนมีขอดี  ขอดอยแตกตางกันไป  ไมมี
รูปแบบที่ดีที่สุด ครูผูสอนควรเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
จุดประสงค ตัวผูเรียน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

นักการศึกษาในปจจุบันไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูหลายวิธี   ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสม
กับครูผูสอนซ่ึงมีเทคนิคการสอนตางกัน ผูเรียนมีพื้นฐานความรูแตกตางกัน   ซ่ึงวันเพ็ญ  วรรณโกมล
( 2542 : 86 – 112 )  ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษา  ดังนี้

1.  วิธีสอนแบบอุปมานหรืออุปนัย  ( Inductive   Method )  หมายถึง  วิธีสอนที่ผูเรียนได
เรียนรูจากสวนยอย  ตัวอยาง  หรือขอมูลตางๆไปสูขอสรุปเปนกฎเกณฑในภายหลัง  โดยอาศัยการ
ศึกษา สังเกต ทดลอง หรือเปรียบเทียบกรณีตัวอยางหลายๆตัวอยาง  แลวพิจารณาคนหาองคประกอบ
ที่เหมือนกันหรือคลายกันแลวนํามากําหนดเปนขอสรุปทั่วไป  หรือหลักเกณฑหรือกฎเกณฑ

จากแนวคิดที่ไดจากขอสรุปทั่วไปนี้ผูเรียนสามารถสรุปความเพื่อใชในการอธิบายและ
ทํานายตอไป   จุดมุงหมายของการสอนแบบอุปมาน   เพื่อชวยใหผูเรียนไดคนพบกฎเกณฑ หรือ
ความจริงดวยตนเอง    ชวยใหเปนคนชางสงัเกต  รูจักไตรตรองดวยเหตุผล

2.  วิธีสอนแบบอนุมานหรือนิรนัย ( Deductive  Method ) เปนวิธีการสอนที่ตรงขามกับ
วิธีสอนแบบอุปมาน   คือ  วิธีนี้จะสอนใหแกปญหา  โดยเริ่มจากการนํากฎเกณฑ  นิยาม  ขอสรุป
สูตร  หรือหลักการตางๆที่ทราบแลวนํามาเพื่อแกปญหาเรื่องใหมๆ

3. วิธีสอนแบบแกปญหา  ( Problem – Solving  Method ) การสอนโดยวิธีนี้เปนการสอน
ที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยการถกเถียงปญหาตางๆในกลุมยอยเพื่อหาทางแกปญหาที่เปน
ประเด็นอยู   ครูเปนเพียงผูควบคุมและแนะนํา    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมตัวผูเรียนใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม   และความเปลี่ยนแปลงในสังคมไดดีในการแสวงหาความรูเพื่อนํามา
แกปญหา  ไดสงเสริมการคิดคน  และมีทักษะในการแกปญหาตางๆซึ่งตองประสบอยูเสมอในชีวิต
ทําใหสามารถชวยตนเองไดและคนควาหาขอเท็จจริงในทางวิชาการโดยอาศัยเหตุผล

4.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนหรือสืบเสาะหาความรู  ( Inquiry  Based  Learning
Approach ) วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู  หมายถึง  การสอนที่เปนการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาดวยวิธีการฝกใหผูเรียนไดรูจักคนควาหาความรู  โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล
จนพบความรู  หรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  โดยครูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียน
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ใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง    และสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิต
ประจําวันได   วิธีนี้ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญคือ

1. ขั้นปูพื้นฐาน
2. ขั้นสังเกต
3. ขั้นอธิบาย
4. ขั้นทํานายและทดสอบ
5. ขั้นควบคุมและสรางสรรค
ทุกขั้นตอนในวิธีการสอนนี้จะใชคําถามเปนสื่อสําคัญในการสอน และเราใหผูเรียนถาม

คําถามเพื่อการสอบสวนสืบสวนเปนขั้นๆจนสามารถคนพบความจริงได
 5.  วิธีสอนแบบใชคําถาม  ( Questioning   Method ) เปนวิธีสอนที่มุงพัฒนากระบวนการ

คิดของผูเรียน  เพราะการปอนคําถามจะทําใหผูเรียนฝกการใชความคิดเชิงเหตุผล  วิเคราะห  วิจารณ
แตถาครูผูสอนไมสามารถสรางคําถามในลักษณะที่ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดแลว  การสอนโดยใช
คําถามก็ไมมีคุณภาพ  โดยทั่วไปการสรางคําถามที่ดีมีหลักการดังนี้

1. คําถามไมควรเปนประเภทที่สามารถหาคําตอบได  เชน  คําถามประเภทใช  หรือ
ไมใช

2. คําถามตองมีลักษณะปลายเปด  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและแสดงเหตุผล
3. คําถามไมควรแนะนําคําตอบมากเกินไป
4. ควรเปนคําถามที่มุงประเด็นเดียว ประโยคคําถามควรกระทัดรัดและทาทายความคิด

6. วิธีสอนแบบบูรณาการ  ( Integration  Method )  เปนการจัดหนวยการเรียนที่มีลักษณะ
ผสมผสานประสบการณการเรียนรูและเนื้อหาวิชาตางๆที่อยูในกลุมสังคมศึกษา เชน การสอนเรื่อง
วิกฤติการณน้ํามัน  จะตองมีวิชาภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  เหตุการณปจจุบัน   เศรษฐศาสตร
ที่เกี่ยวของรวมอยูดวยเพ่ือนําไปสูหัวขอที่จะสอน

7.  วิธีสอนแบบซินดิเคท  ( Syndicate  Method )   เปนวิธีสอนที่จัดแบงผูเรียนออกเปนกลุม
เพื่อศึกษากรณีตัวอยางรวมกัน  มีการอภิปรายคําถามที่ตั้งไวในใบงานแลวตอบคําถามหาขอสรุปและ
ครูผูสอนเตรียมเอกสารคนควาให  หรือแนะนําเอกสารที่ผูเรียนจะคนควาไดแลว  แตละกลุมเขียน
รายงานเพื่ออภิปรายปญหารวมกันอีกครั้ง

8. วิธีสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง  ( Case   Study  Techniques )  หมายถึง   การนํา
เร่ืองราวหรือสภาพปญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในสังคม  และนํามาผูกเปนตัวอยางใหผูเรียนไดศึกษา
กรณีตัวอยางตองเหมาะสมกับผูเรียนมีความละเอียดชัดเจน    โดยผูเรียนมีความเห็นจริงกับเรื่อง
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จนคิดวาเปนปญหาของตนเอง ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการคิดวิเคราะห
อภิปรายการแกปญหา  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อฝกฝนผูเรียนไดปฏิบัติการคนควา  รวบรวมขอมูล
คิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาอยางมีระบบรวมกัน  ทั้งนี้เปนการเตรียมประสบการณชีวิตของผูเรียนเพื่อ
เขาสูสังคมจริง

9. วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ   ( Role  Playing  Method )   เปนวิธีสอนที่ผูสอนสราง
สถานการณสมมติ   และบทบาทสมมติขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงความรูสึกนึกคิด   อารมณจาก
สถานการณที่สมมติขึ้นซึ่งอาจเตรียมการมากอน หรือไมไดเตรียมการมากอน   เมื่อจบการแสดง
บทบาทสมมติแลวตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทตามความรูสึกนึกคิดของผูแสดง   ผูดู  และมี
การสรุปผลของการแสดงบทบาทนั้นดวย   จากความรูสึก   อารมณ   และเหตุผลของบุคคลที่ตน
สวมบทบาท    ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจภายใตสถานการณที่สมมติ  ทั้งนี้เปนการฝกเพื่อให
ผูเรียนไดทดลอง  และเรียนรูที่จะปรับปรุงพฤติกรรมของตนอยางมีประสิทธิภาพในสภาวการณตางๆ

10. วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง  ( Simulation  Method ) หมายถึง  การจําลอง
สถานการณที่เปนจริงนํามาใชในหองเรียน โดยจัดใหสอดคลองกับความมุงหมายของการเรียน
การสอน  และสถานการณนั้นๆจะตองงายตอการทําความเขาใจของผูเรียน  ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห
วิจารณ  มีสวนรวมในการตัดสินใจและกลาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น  เปนการเรียนดวยการกระทํา
เทคนิควิธีสอนนี้มีลักษณะคลายคลึงกับบทบาทสมมติ  แตมีขอสังเกตใหเห็นถึงความแตกตางที่วา
การแสดงบทบาทสมมติเนนที่การแสดงออก  และความรูสึกของผูแสดงออกแตละคน  แตการแสดง
สถานการณจําลองเนนที่กระบวนการและบรรยากาศทั้งหมดของการแสดง   เนนการจําลอง
สถานการณจริงทั้งหมดมาใชในหองเรียนดังนั้นบทบาทสมมติจึงเปนสวนหนึ่งของสถานการณ
จําลอง

11.วิธีสอนแบบโครงการ  ( Project   Method )  เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนหมู  หรือ
รายบุคคลไดเรียนดวยการกระทําของตนเองดวยการวางโครงการ จากปญหาและดําเนินการแกปญหา
ดวยการใชความคิดและลงมือปฏิบัติจริง  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากที่สุด  การสอน
ดวยวิธีนี้ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญคือ 1.  ขั้นปญหาหรือความตองการ   2. ขั้นกําหนดจุดประสงค
ของโครงการ   3. ขั้นวางแผนงานตามจุดประสงค  4. ขั้นเสนอแผนงานที่กําหนดรวมกัน 5. ขั้น
ดําเนินงานตามแผน  6.  ขั้นประเมินผลโครงการหรือแผนงาน

12.วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู   ( Cooperative  Learning )   หมายถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4 – 6 คน  โดยผูเรียนแตละกลุมมีความสามารถใน
ระดับตางกัน  คือ  สูง  ปานกลาง  ต่ํา  มีอัตราสวน  1: 2 : 1  โดยกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุมและ
หมุนเวียนบทบาทหนาที่กัน  โดยท่ีผูเรียนรวมกันศึกษาคนควาประเด็นตางๆที่ครูกําหนดใหอภิปราย
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สรุปผลงานในกลุม  และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  โดยการชวยเหลือและรับผิดชอบรวมกัน  โดย
ที่ครูจะกําหนดจุดมุงหมายของการสอนดานวิชาการ  และพฤติกรรมที่คาดหวังจากการทํางานกลุม
การวัดผล  รวมทั้งอธิบายวิธีเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู  ขณะที่ผูเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม  ครูคอย
ใหคําแนะนําตลอดจนเสริมแรงกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา
     เนื่องจากการเรียนรูวิชาสังคมศึกษามุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู   ทักษะกระบวนการ

คุณธรรม  และคานิยมที่ดีงาม  มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู  มีการทําโครงการ/
โครงงาน เปนผูผลิตผลงาน  รวมทั้งมีการทํางานกลุมและการจัดทําแฟมสะสมงาน  ( Portfolio ) ดวย

 ดังนั้นการวัดประเมินผลการเรียนรูจะเนนการประเมินผลจากสภาพจริง ( Authentic
Assessment )  อันเปนการประเมินผลการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน
รวมทั้งสามารถประเมินคุณลักษณะพึงประสงคที่เกิดขึ้นแกผูเรียน  อันเปนแนวทางที่พัฒนาผูเรียนได
เต็มศักยภาพเพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด    การวัดและประเมินจึงตองใชวิธีการที่
หลากหลายที่สอดคลองเหมาะสมกับสาระการเรียนรู   กระบวนการเรียนรู   โดยการประเมินผลจาก
สภาพจริง และตองดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูผสมผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน
โดยการประเมินจะครอบคลุมความรู  ทักษะ  ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงาน  หรือแฟมสะสมงาน  สะทอนการสั่งสมการเรียนของผูเรียนมาอยางตอเนื่อง
การวัดและประเมินผลจะตองกระทําในหลายบริบท  ไดแก  ครูผูสอนเปนผูประเมิน  ผูเรียนประเมิน
ตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  รวมทั้งผูปกครองจะมีสวนรวมในการประเมินและแสดงความคิดเห็น

ในการวัดและประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลที่เนนความสามารถและคุณลักษณะที่แทจริง
ของผูเรียนจะตองใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เชน

1. การทดสอบ  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู  ความคิด  ความกาวหนาใน
สาระการเรียนรู  มีเครื่องมือวัดหลายแบบ  เชน  แบบเลือกตอบ  แบบเขียนตอบ  บรรยายความ  แบบ
เติมคําส้ันๆ  แบบถูกผิด  แบบจับคู  เปนตน

2. การสังเกต  เปนการประเมินพฤติกรรม  อารมณ  การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน  ความ
สัมพันธระหวางทํางานกลุม  ความรวมมือในการทํางาน การวางแผน ความอดทน วิธีการแกปญหา
ความคลองแคลวในการทํางาน  การใชเครื่องมืออุปกรณตางๆในระหวางการเรียนการสอนและการ
ทํากิจกรรมตางๆ  ผูสอนสามารถใชการสังเกตไดตลอดเวลา  ซ่ึงอาจจะมีการสังเกตอยางเปนทางการ
โดยกําหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกต   หรือการสังเกตอยางไมเปนทางการ  ซ่ึงเปนการสังเกตโดย
ทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง  โดยผูสอนจัดทําเครื่องมือประกอบการสังเกต  โดยการวิเคราะหองคประกอบ
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ของสิ่งที่สังเกต  กําหนดเกณฑและรองรอยที่จะใชเปนแนวทางในการสังเกตดวย  แลวจัดทําเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ ( Checklist ) แบบประมาณคา ( Rating  Scale )  เปนตน

3. การสัมภาษณ   เปนการสนทนา   ซักถาม   พูดคุย   เพื่อคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็น
อยางชัดเจน  ในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทํางานโครงการ / โครงงาน  การทํางานกลุม
กิจวัตรประจําวัน  ผูใหขอมูลในการสัมภาษณอาจเปนตัวผูเรียนเอง เพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูปกครอง
นักเรียนดวยการสัมภาษณอาจทําเปนทางการ โดยกําหนดวัน เวลา  และเรื่องที่สัมภาษณอยางแนนอน
และการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  พูดคุยไมเฉพาะเจาะจงซึ่งจะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  และ
ไดขอมูลที่ชัดเจน   สอดคลองกับสภาพความเปนจริง  โดยผูสอนจะตั้งขอคําถามไวลวงหนาเพื่อจะได
พูดคุยไดตรงประเด็น  เชน  ทําไมจึงเลือกทํางานเรื่องนี้  มีวิธีการดําเนินงานอยางไร  ไดคุณคาอะไร
จากการทํางานนี้   มีความรูสึกอยางไรจากการทํางานนี้   ผลงานมีจุดเดนจุดดอยอะไรบาง  ควรจะ
ปรับปรุงแกไขอยางไร  เปนตน

4. การประเมินภาคปฏิบัติ  เปนการประเมินการกระทํา  การปฏิบัติงาน  เพื่อประเมิน
การสรางผลงาน  ช้ินงานใหสําเร็จ  การสาธิต  การแสดงออกถึงทักษะ  และความสามารถของผูเรียน
ใหปรากฏในงานที่ตนสรางขึ้น  การประเมินภาคปฏิบัติจะตองจัดทําเครื่องมือประเมิน โดยครูผูสอน
จัดทําประเด็นการประเมิน  และองคประกอบการประเมิน  และจัดทําเครื่องมือประกอบการประเมิน
ดวย  เชน  scoring  rubric,  rating  scale  และ checklist  เปนตน

5. การประเมินแบบรูบริค  ( Scoring   rubric )   เปนการวิเคราะหองคประกอบและ
ประเด็นที่จะประเมิน   เพื่ออธิบายลักษณะของคุณภาพงานหรือการกระทําเปนระดับคุณภาพ  หรือ
ปริมาณ  หรือระดับความสามารถเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน  และเปนขอมูลสําคัญแกครูผูสอน
ผูปกครอง หรือผูสนใจอื่นๆไดทราบวาผูเรียนรูอะไร  ทําไดมากเพียงใด  มีคุณภาพผลงานเปนอยางไร
โดยผูประเมินอาจจะใหคะแนนเปนภาพรวม  หรือจําแนกองคประกอบก็ได

6. การประเมินแฟมสะสมงาน ( Portfolio  Assessment )  เปนการประเมินความ
สามารถในการผลิตผลงาน   การบูรณาการความรู  ประสบการณ  ความพยายาม  ความรูสึก  ความคิด
เห็นของนักเรียนที่เกิดจากการสะสม รวบรวมผลงาน  การคัดเลือกผลงาน  การสะทอนความคิดเห็น
ตอผลงาน  รวมทั้งการประเมินผลงาน การประเมินแฟมสะสมผลงานจะประเมินการจัดการ  ความคิด
สรางสรรค หลักฐานแสดงความรู   ความสามารถในผลงาน   อันแสดงถึงสัมฤทธิผล   ศักยภาพของ
ผูเรียนในสาระการเรียนรูนั้น  ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545 ข : 271 – 273 )

จากการศึกษาคนควาดังกลาวจะเห็นไดวา  วิชาสังคมมีความสําคัญตอการเรียนซึ่งประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา  จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ    เพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแก
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ผูเรียน  มีทักษะในการทํางานเปนกลุม   สามารถนําความรู   ทักษะ   คานิยม   และเจตคติที่ไดรับมา
แกปญหาที่เกิดขึ้น    ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม    ดังนั้นครูผูสอนจึงมีหนาที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา  ผูถายทอดความรูไปเปนผูวางแผนใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ
อํานวยความสะดวก  ผูสงเสริมสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรู
และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูลนั้นเปนฐานในการสรางสรรคและตอยอดความรู

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )

วิสัยทัศน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  ตั้งอยูเลขที่  443 / 14

ถนนเทศบาล 3   ตําบลตลาดกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงเปนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  มุงจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยเนนทักษะดานวิชาการ
จริยธรรม  ปลูกฝงคานิยม  การอนุรักษส่ิงแวดลอมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมบุคลากรทุกฝาย
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ภายใตปรัชญาโรงเรียนที่วา   “ การศึกษาตองถึงพรอมซ่ึงความดี  มีความรู ความสุข ปลูกจิตสํานึก
ความเปนไทย  มีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง  และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด ”

พันธกิจ
1. สงเสริมใหนักเรียนมีความพรอมในกระบวนการเรียนรู  มีความสามารถในการอาน

การเขียน  การคิดวิเคราะห  และการคิดคํานวณ
2. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   เพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข
3. จัดแหลงการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย
4. ครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม

ในการจัดการเรียนรู
5. ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยและรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม
6. สงเสริมบุคลากรทุกฝายใหมีสุขภาพที่สมบูรณ   แข็งแรง   และปลอดภัยจาก

ส่ิงเสพติด
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วัตถุประสงค
1. ผูเรียนไดพัฒนาความพรอม  ความรู  ความสามารถดานวิชาการเต็มตามศักยภาพ

ของตนเอง
2. ผูเรียนเปนคนดี   มีคุณธรรม   จริยธรรม   สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข
3. มีแหลงการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย
4. ครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   และนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามี

สวนรวมในการจัดการเรียนรู
5. ผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยและรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม
6. บุคลากรทุกฝายมีสุขภาพที่สมบูรณ  แข็งแรง  และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

จุดหมายของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี   มีจุดหมายใหผูเรียนเปน

คนดี  มีความรู  ความสามารถ  อยูรวมกันไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย  มีจุดหมาย
ดังนี้

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการดํารงชีวิต  เปนสมาชิกที่ดีของสังคมได
2. มีความรูความสามารถทางวิชาการ  การเรียนรูดวยตนเอง  รูจักคิด  ตัดสินใจ  และ

แกปญหาอยางเปนระบบ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
3. มีความรู  ความสามารถทางเทคโนโลยี และใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การสื่อสาร

การจัดการที่เหมาะสม
4. มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด  การสราง

ปญญา  และทักษะในการดํารงชีวิต
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  สุนทรียภาพทางดานดนตรี  กีฬา

ศิลปะ  และอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
6. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและประวัติความเปนมาของชาติไทย    ยึดมั่นใน

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ผูเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  คํานึงถึง

ประโยชนสวนรวม
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2. ใฝรูใฝเรียน  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีความสุข

3. ผูเรียนมีคานิยมที่ดี  มีความภาคภูมิใจในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ินและธํารงไวซ่ึงความเ ปนไทย

4. ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  สามารถเลือกใชทรัพยากรไดอยางมี
คุมคา

5. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน   การจัดการ   และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

โครงสรางเวลาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  จัดการเรียนการสอนให

ครอบคลุมทั้งสาระการเรียนรูพื้นฐาน 8 กลุมสาระ สาระการเรียนรูเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดังตารางที่  4

ตารางที่  4  โครงสรางเวลา  ชวงชั้นที่  2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )

กลุมสาระการเรียนรู สัดสวนเวลาเรียน

1.  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ป.4 ป.5 ป. 6

จํานวนชม.
/ สัปดาห

  1.1  ภาษาไทย 160 160 160 4
  1.2  คณิตศาสตร 200 200 200 5
  1.3  วิทยาศาสตร 120 120 120 3
  1.4  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 3
  1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 1
  1.6  ศิลปะ 40 40 40 1
  1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 1
  1.8  ภาษาตางประเทศ 120 120 120 3
  รวม  8  กลุมสาระ 840 840 840 21
2.  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 40 40 40 1
3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 3

รวม 1,000 1,000 1,000 25
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มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
    การศึกษาเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย จัดอยูในสาระที่4ประวัติศาสตร  มาตรฐาน

ส4.3: เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 2 ( ป. 4 – 6 ) ดังนี้  ( กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544: 37 )

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ   การตั้งถ่ินฐานของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

2. เขาใจปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาทองถ่ินของตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

3. รูและเขาใจประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย ตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบันจนเกิดความภูมิใจ  นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต

ตารางที่ 5  วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป กลุมสาระการเรียนรู
                  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ( สาระที่ 4  ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.3 )

มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรูชวงชั้น ป. 4 - 6

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป
ชั้นประถมศึกษาปท่ี   4

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน
ของรัฐไทยในดินแดน
ประเทศไทยตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน

1.  การตั้งถิ่นฐานและการ
สรางอาณาจักรไทยใน
ดินแดนประเทศไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน

1. สามารถสรุปการตั้งถิ่น
ฐานและการสรางอาณาจักร
ไทยในดินแดนประเทศไทย
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันโดย
สังเขป

1.การตั้งถิ่นฐาน
และการสราง
อาณาจักรสุโขทัย
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ตารางที่ 5 ( ตอ )

มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรูชวงชั้น  ป. 4 - 6

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูรายป
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู
2.พัฒนาการของ
อาณาจักรไทยทั้งทางดาน
การเมือง  การปกครอง
เศรษฐกิจและสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม  โดยสังเขป

3. เหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงและความ
รุงเรืองในสมัยตางๆ

2. รูและเขาใจพัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัยทั้ง
ทางดานการเมือง
การปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคม   และ
ศิลปวัฒนธรรม
3.  ระบุเหตุการณสําคัญ
ในประวัติศาสตรสุโขทัย
ที่มีผลตอความเจริญ
รุงเรือง   และการ
เปลี่ยนแปลงในสมัย
สุโขทัย

2. พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยทั้ง
ทางดานการเมือง  การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคม  และ
ศิลปวัฒนธรรม
3. เหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรสุโขทัยที่
มีผลตอความเจริญ
รุงเรือง  และการ
เปลี่ยนแปลงในสมัย
สุโขทัย

2.เขาใจปจจัยพ้ืนฐาน
และผลกระทบจากภาย
นอกที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคภูมิปญญา
ทองถิ่นของตนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

ปจจัยพ้ืนฐานและผล
กระทบจากภายนอกที่มี
อิทธิพลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาไทยตั้งแตอดีตจน
ถึงปจจุบัน

วิเคราะหผลงานการ
สรางสรรคภูมิปญญาใน
จังหวัดของตนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน

ผลงาน / การสรางสรรค
ภูมิปญญาในทองถิ่น
 ( จังหวัด / ภาค )
ของตนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน

3.  รูและเขาใจประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตรไทยตั้ง
แตอดีตจนถึงปจจุบัน
จนเกิดความภาคภูมิใจ
นําไปเปนแบบอยางใน
การดําเนินชีวิต

ประวัติผลงานและความ
สําคัญของบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทยที่มีตอ
การพัฒนาของชาติไทย

 เห็นคุณคาและภาคภูมิใจ
ประวัติผลงานของบุคคล
สําคัญในสมัยสุโขทัยที่มี
ตอการพัฒนาของ
ชาติไทย

1. ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสําคัญทั้งใน
อดีตและปจจุบันที่เปน
แบบอยางในการ
ดํารงชีวิต
2.  ประวัติและผลงาน
ของบุคคลสําคัญใน
สมัยสุโขทัย
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คําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4
จํานวนเวลา  120  ชั่วโมง
     ศึกษาคนควา  เกี่ยวกับพุทธประวัติ  การตรัสรู  การเผยแพรประกาศธรรม  ความสําคัญ
และหลักปฏิบัติในวันสําคัญทางศาสนา ประวัติพระสาวกอุรุเวลกัสสปะ และชาวพุทธตัวอยาง วิธีการ
สวดมนตไหวพระ  การปฏิบัติตนตอพระสงฆและบุคคลทั่วไป  ขั้นตอนพิธีกรรม  การอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม  อาราธนาพระปริตร และแบบอยางการทําความดีของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการสืบคน  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการฝกปฏิบัติ  กระบวนการทางจริยธรรม

เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ตระหนักและเห็นคุณคาของพุทธศาสนา  และศาสนา
อ่ืน  สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ศึกษาคนควา  อภิปราย บทบาท  หนาที่ความรับผิดชอบ  และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  การยกยอง  ช่ืนชม  บุคคลที่เปนคนดีตามวิถีประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน
สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ของตนเองและผูอ่ืนในฐานะพลเมืองดีในทองถ่ิน
ระดับอําเภอ  สิทธิเด็กในการปกปองตนเองและตนเองในเรื่องอันตรายทางรางกายและจิตใจ  การ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง  การปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรม ความ
สําคัญและการยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของกลุมคนในระดับ
จังหวัด  บทบาทความสัมพันธระหวางอํานาจของกลุมบุคคลในสังคมระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอ
ความหมายของอํานาจอธิปไตย ความสําคัญและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในระดับอําเภอ   ความหมาย   และความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
การแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญ

โดยใชกระบวนการกลุม   กระบวนการสืบคน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ  และกระบวนการประชาธิปไตย

เพื่อใหเกิดความศรัทธาและธํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข   ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย   ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

ศึกษาสังเกต  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหมายของปจจัยที่เปนแรงจูงใจใหผูผลิต    และ
ผูบริโภคตัดสินใจใชทรัพยากรในจังหวัดของตนอยางประหยัด  คุมคา  และมีคุณธรรม  ความหมาย
หลักการ  และประเภทของระบบสินเชื่อ  หลักการเบื้องตนในการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการ
บริการ  ระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในครอบครัว  ระบบ
และวิธีการของสหกรณในโรงเรียน  ปจจัยตางๆที่มีผลตอการทํางานดานการผลิต  และการบริการ
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ระดับจังหวัด  ความหมายและหนาที่ของเงิน  ความหมายองคประกอบหนาที่ของตลาด  ความหมาย
ความสําคัญของธนาคารและสถาบันการเงินในทองถ่ิน  ความสําคัญและประเภทของภาษี  ระบบการ
พึ่งพา  การแขงขัน  และการประสานประโยชนในทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการ
สืบคน

เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ

ศึกษาคนควา  รวบรวมและจัดแยกขอมูล  วิเคราะห  เปรียบเทียบและประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูลเกี่ยวกับ   การเทียบป พ.ศ.กับ ป ค.ศ.ของปปจจุบันและอนาคต  ประวัติความ
เปนมาของจังหวัดของตนเอง ปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ปูชนียสถาน  ปูชนียวัตถุ   เหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับพัฒนาการใน
จังหวัดของตน ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรของรัฐไทยในดินแดนประเทศ
ไทย  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทั้งดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม  เหตุการณ
สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญรุงเรืองในสมัยสุโขทัย  ประวัติ  ผลงาน  และความ
สําคัญของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีตอความเจริญรุงเรืองของชาติ

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการจัดการ  กระบวนการสืบคน  กระบวนการคิด
วิเคราะห  กระบวนการทางประวัติศาสตร  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  ภาคภูมิใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร
ไทยและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย  นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต   เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาไทยและธํารงความเปนไทย

ศึกษาคนควา    อภิปราย    เกี่ยวกับมิติสัมพันธเชิงทําเลที่ตั้ง     ลักษณะทางกายภาพของ
อําเภอ  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ความรูเกี่ยวกับการจัดทํา  การใชแผนที่  เครื่องมือทางภูมิศาสตร
ลักษณะเฉพาะความสําคัญและความแตกตางของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
ในอําเภอ   วิเคราะหสาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในอําเภอ  ความ
แตกตางของสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของประชากรและการอพยพ
ยายถ่ินในอําเภอของตน  ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม
และวัฒนธรรมของอําเภอตน  ผลจากการกระทําของมนุษยที่มีตอส่ิงแวดลอมในอําเภอตน การดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินและอําเภอตน
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                 โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการสืบคน  กระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด  กระบวนการฝกปฏิบัติ

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมที่กอให
เกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากคําอธิบายรายวิชากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ไดแสดง
เปนผังมโนทัศนเพื่อความเขาใจไดงาย  ดังนี้

ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูท่ี 5   ชาติไทย  เวลา 16 ชั่วโมง  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

แผนภูมิที่  2  ผังมโนทัศนหนวยการเรียนรูที่  5  ชาติไทย

ขาว   เหตุการณ

การตั้งถิ่นฐานและ
การสรางอาณาจักรสุโขทัย

การสรางสรรคภูมิปญญา

พระมหากษัตริยแหง
ราชวงศพระรวง

การเมือง  การปกครอง
เศรษฐกิจ  สังคม
ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย

ขาว  เหตุการณ  ที่ปรากฏ พ.ศ. / ค.ศ.
เหตุการณที่แสดงถึงความสัมพันธของอดีต
ปจจุบัน  และอนาคต

พอขุนรามคําแหงมหาราช

ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

ปปจจุบันและอนาคต
กาลเวลา

การเทียบป พ.ศ.กับ
ป ค.ศ.

ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

เหตุการณสําคัญที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญ

ชาติไทย
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ตารางที่ 6    หนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม
                   ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    หนวยการเรียนรู  12  หนวย   เวลา  120  ช่ัวโมง

หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู  /  สาระ จํานวนชั่วโมง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ถ่ินฐานบานเกิด
รอบรูวัฒนธรรม
โลกรอบตัวและทรัพยากรธรรมชาติ
บุคคลที่ควรนํามาเปนแบบอยาง
ชาติไทย
กฎหมายนารู
เศรษฐกิจพอเพียง
เก็บไดใชเปน
คุณธรรมนําประชาธิปไตย
พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิต
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โอวาท  3

10
10
10
 8
16
 5
 5
 5
10
15
10
16

รวม                                                                            120

ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  (  สังวรจันทสรราษฎรวิทยา  ),  หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 2
( สมุทรสาคร : ม.ป.ท.,2547 ),8.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45

                  จากคําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา  ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนหนวยการสอนสาระ
ประวัติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยแบงเปน
12  หนวยการเรียนรู   ในสาระประวัติศาสตร  คือ  หนวยการเรียนรูที่  5  เรื่องชาติไทย  จํานวน
16 ช่ัวโมง  ซ่ึงหนวยที่ผูวิจัยนํามาทดลองคือ  หนวยการเรียนรูเร่ือง  ประวัติศาสตรสุโขทัย
ดังตารางที่  7

ตารางที่  7    หนวยการเรียนรูที่  5  ชาติไทย

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู / สาระ เวลา
 ( ชั่วโมง)

5 ชาติไทย
     เวลา

- การเทียบป  พ.ศ.  กับ  ป ค.ศ.  ของปปจจุบันและอนาคต
- ตัวอยางเหตุการณจากขาวหนังสือพิมพ  ประกาศ  โฆษณา

ที่ปรากฏ  วัน  เวลา  เปน พ.ศ.  และ ค.ศ.
- ตัวอยางเหตุการณที่แสดงความสัมพันธของอดีต  ปจจุบัน

และอนาคต
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

- การตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
- พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
- พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
- การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
- เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลง

ในสมัยสุโขทัย
- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

16
2

14
2
2
2
2
2
2

2

ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  (  สังวรจันทสรราษฎรวิทยา  ), หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 2
( สมุทรสาคร : ม.ป.ท.,2547),26.   
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สาระประวัติศาสตร

     ประวัติศาสตร  ( History ) คือ  การเก็บเหตุการณ   เร่ืองราว  หรือการกระทําของ
มนุษยชาติและของโลก  ทั้งในดานความเจริญ  ความเสื่อมของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
และสังคมในยุคสมัยตางๆในอดีต  โดยนับยอนหลัง  10  ปจากปจจุบันเปนตนไป  นํามาบันทึกจาก
หลักฐานประมวลเปนความรูตอเนื่องเปนลําดับและเหตุการณในประวัติศาสตรอาจกอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ หรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจโดยสวนรวมของชาติ  ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตรก็เพื่อ
ใหมนุษยไดดําเนินวิถีชีวิต  โดยมีการวางแผนคาดการณลวงหนา และเตรียมการเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น เหตุการณในอดีตยอมเปนอุทาหรณอยางดีที่จะเตือนใหมนุษยเกิดความระมัดระวังไมประมาท
หรือผลจากการกระทําอาจเปนประโยชน  เปนอนุสรณหรือแบบอยางที่ดีแกอนุชนรุนหลัง  เพื่อให
การสอนประวัติศาสตรมีคุณคา  เปนประโยชนแกผูเรียน  ครูผูสอนตองเขาใจจุดมุงหมายในการสอน
ใหชัดเจน

ความมุงหมายของการสอนหนวยประวัติศาสตร
    สุภาพรรณ   พวงจั่นเพชร  ( 2536 : 6 – 8 ) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอน

ประวัติศาสตรดังนี้
ดานทักษะ
1. สอนใหรูจักการคิดอยางเปนกระบวนการและรูจักใชวิจารณญาณ   เพราะการสอน

ประวัติศาสตรมิใชเพียงแตการบรรยาย  หรือสรุปขอเท็จจริงใหเด็กฟงอยางเดียว  ผูสอนจะตองทําให
ผูเรียนฝกหัดการคิดดวยตนเองอยางมีระบบระเบียบ  ซ่ึงเปนการนําไปสูการคนควาตอไปในอนาคต

2. สอนใหรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ไมตกเปนเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเชื่อหรือขาวลือไดงาย  มีจิตใจกวางขวาง   ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแลวนํามา
แยกแยะขอเท็จจริงดวยสติปญญาของตัวเอง

3. สอนใหรับความจริง  ทุกอยางลวนเปนอนิจจัง  มีความเจริญสูงสุด   และความเสื่อม
สลายไปตามกาลเวลา  ผูสอนวิชาประวัติศาสตรตองเนนใหเห็นวาอดีตตางจากปจจุบันและอนาคต
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนตื่นตัวปรับปรุงตนเองอยูเสมอ  ผูที่ยังลวงตัวเองฝงตัวอยูกับอดีตในขณะที่ทุกสิ่ง
กําลังเปลี่ยนแปลง  ผูนั้นจะกลายเปนผูลาหลังไปในที่สุด

ดานทัศนคติ
1. ใหมีความรักชาติ   จากเรื่องราวในประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวาคนสิ้นชาติตอง

ทนทุกขทรมานเพียงใดใหทุกคนหวงแหนความเปนเอกราชยิ่งชีวิต
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2. รูจักรักษามรดกที่บรรพบุรุษไดสราง  และสะสมไวดวยความยากลําบากใหคงทน
ถาวรตลอดไป

3. รูจักประวัติความเปนมาและลักษณะภูมิประเทศ  สภาพแวดลอมของชาติ  ตลอดจน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของชนชาติตางๆที่อยูรอบตัว  เพื่อเปนพื้นฐานของการปรับตัว
สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข

4. สํานึกในบุญคุณตอผูทําประโยชนและผูสละชีพเพื่อชาติ    พึงระลึกไวเสมอวาทุกคน
มีสวนเปนเจาของประเทศ        ไมควรเพิกเฉยนิ่งดูดายตอการทําประโยชนใหกับประเทศบานเกิด
เมืองนอนของตน  การทิ้งถ่ิน ทิ้งแผนดินไปประกอบอาชีพทําความเจริญใหกับบานเมืองอื่น  เพื่อหวัง
ความร่ํารวยเฉพาะสวนตัวเปนสิ่งที่ไมสมควรทํา

5.  ปลูกฝงความภาคภูมิใจอันถูกตองในเรื่องสัญชาติ   ไมดูถูกชาติ      หรือบรรพบุรุษของ
ตนวาปาเถื่อน  หลงนิยมประเทศอื่นวาดีกวาเสมอ  เด็กควรจะไดเรียนรูถึงความดีงามของชาติไทย
รวมทั้งการเขาถึงศิลปะและวรรณคดีของไทยอันมีรสนิยมไมแพชาติใดในโลก

6.  ในแงของศีลธรรม  ใหรูจักเสียสละอดทน  มีความขยันหมั่นเพียร  การบําเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม  ความซื่อตรงตอหนาที่ ความกลาหาญ  เสียสละ ฯลฯ  เห็นตัวอยางที่ดีเพื่อเปน
เยี่ยงอยางจูงใจใหผูเรียนเดินไปสูทางที่ดี

7. ฝกอบรมใหรูจักใชเหตุผลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ    เพราะประวัติศาสตรเต็มไป
ดวยเหตุการณอันเปนผลของการนึกคิดของการกระทําของบุคคลที่แลวมา

หลักการสอนและวิธีสอนประวัติศาสตร
สันต  ธรรมบํารุง ( 2522 : 38 ) และนาตยา  ภัทรแสงไทย ( 2525 : 17, อางถึงใน จินตนา

กิจบํารุง  2545 : 31 )  ไดกลาวถึงหลักการสอนประวัติศาสตรดังนี้
1. สอนตามลําดับเหตุการณ เปนการเรียนจากอดีตมาหาปจจุบัน เชน เรียน

ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยกอนสมัยอยุธยา  สมัยอยุธยากอนสมัยธนบุรี  เปนตน
2. สอนทวนประวัติศาสตร  วิธีการแบบนี้ตรงขามกับวิธีที่ 1  คือ  การสอนนี้ยึดหลักถือ

ทฤษฎีการสอนตามหลักจิตวิทยา   การสอนจะตองเริ่มตนจากสิ่งที่ใกลตัวออกไปหาสิ่งที่ไกลตัว
การสอนประวัติศาสตรจึงควรเนนจากขาวและเหตุการณปจจุบันแลวยอนกลับไปเรียนเรื่องราว
ในอดีต

3. การสอนโดยยึดวีรบุรุษเปนหลัก   การสอนประวัติศาสตรวิธีนี้ยึดบุคคลเปนหลัก
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ในการสอนวิธีการเชนนี้  นักประวัติศาสตรไทยใชมาหลายรอยป คือใชในการเรียนพงศาวดารนั่นเอง
พระราชพงศาวดารก็คือพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระเจาแผนดินแตละพระองค
อยางละเอียด  ซ่ึงยอมรวมถึงเหตุการณบานเมืองในสมัยพระองคไวทั้งหมด

4. การสอนโดยยึดวันสําคัญเปนหลัก  การสอนวันสําคัญควรจะสอนกอนถึงวันนั้น
โดยครูตองทําโครงการสอนไวลวงหนา  ในรอบปการศึกษานี้มีวันหยุดและวันสําคัญอะไรบาง
ตรงกับวันที่เทาไรแลวจึงกําหนดเรื่องที่สอนใหเหมาะสมกับเหตุการณนั้น วันสําคัญในประวัติศาสตร
ที่ควรนํามาสอนมีหลายวันดวยกัน เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  วันปยมหาราช  วันจักรี  เปนตน

5. มุงแสวงหาความจริง  การสอนใหรักชาติเปนสิ่งที่ดี  แตไมควรสอนสิ่งใดที่ผิดจาก
ความจริง

6. ไมเนนป พ.ศ.  ตัวเลข  จํานวนตางๆเปนเรื่องสําคัญ  นอกจาก พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  ที่มี
ความสําคัญจริงๆ

7. ประวัติศาสตรเปนเรื่องตอเนื่องไมมีการหยุดเปนตอนๆ  การสอนแบบตัดตอน
อาจจะทําใหผิดความจริงได

8. พยายามโยงอดีตใหสัมพันธกับปจจุบัน  เปรียบเทียบส่ิงในอดีตนั้นกับสิ่งที่มีอยูใน
ปจจุบันนี้เสมอ เชน  มูลเหตุของสงครามในอดีตกับปจจุบัน  นโยบายทางการเมืองในอดีตกับปจจุบัน
เปนตน   เพื่อทําใหผูเรียนมีความเขาใจประวัติศาสตรในอดีตขึ้น

9. ผูสอนควรใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนประวัติศาสตร  เชน
ใชพิพิธภัณฑและผูรูในทองถ่ินใหเกิดประโยชน

10. ตองมีเกร็ดประวัติศาสตรเลาแทรก  เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน  เชน  การเลาเรื่อง
อภินิหารพระรวง

11. ตั้งปญหาใหเด็กไดฝกฝนความคิด  เชน  นอกเหนือจากพระมหากษัตริยที่ไดรับ
มหาราชแลวที่ทานมีความเห็นวาพระมหากษัตริยไทยพระองคใดอีกที่มีผลงานดีเดน  ควรแกการรับ
“ มหาราช ”  ดวย

12. ไดฝกฝนความคิดรวบยอดเรื่องเวลา  ดวยการทําเสนแสดงเวลาตามเนื้อหาที่เรียนไป
เพราะจะชวยใหเด็กจดจําลําดับเหตุการณไดอยางแมนยํา

13. ฝกใหนักเรียนมีความคิดรวบยอดในเรื่องสถานที่ วาอะไร อยูที่ใด เชน พูดถึง
กรุงโรมควรจะนึกออกวาอยูที่ไหน  นักเรียนมีทักษะในเรื่องใด  สถานที่ใด  อยูที่ใด  ขึ้นอยูกับการใช
แผนที่  และฝกใหนักเรียนทําแผนที่ประกอบที่เรียนประวัติศาสตร

14. ใชอุปกรณประกอบการสอน   เชน  แผนที่ประวัติศาสตร  ภาพยนตร  รูปภาพ
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ประวัติศาสตร  เงินพดดวง  อาวุธโบราณ  เปนตน
15. สงเสริมใหนักเรียนอานหนังสือเชิงประวัติศาสตรหลายประเภท  เชน  สารคดี

ทองเที่ยว   สรุปขาว  บทความ  เร่ืองสั้น  เปนตน  เพราะเปนทางที่เด็กจะมีความรูกวางขวาง   และ
ใหความสนใจประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น

จากหลักการสอนวิชาประวัติศาสตรที่นักการศึกษาไดกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา
การเรียนรูประวัติศาสตรเปนเรื่องของการแสวงหาขอเท็จจริงของเรื่องราว  หรือเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับมนุษยที่ไดเกิดขึ้นแลวในอดีต     การสอนประวัติศาสตรตองเริ่มจากเรื่องใกลตัวไปหาไปหาเรื่อง
ไกลตัวกอน  เรียนรูดวยการปฏิบัติดวยตนเอง  การไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดฝก
คนควา  ฝกทักษะในการแกปญหา  การแสดงความคิดเห็น  การวิพากษวิจารณ       ควรใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรเพื่อสนองความสนใจของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจในการคนควาหาความ
จริง  ไดแก  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนหรือสืบเสาะหาความรู    วิธีสอนแบบแกปญหา    วิธีสอน
แบบบทบาทสมมุติ  วิธีสอนแบบโครงการ  วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง  เปนตน

 จากหลักการสอนประวัติศาสตรครูผูสอนควรมีความรูในเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร       
ซ่ึงวันเพ็ญ  วรรณโกมล  ( 2542 : 123 -127 )  กลาวไววาวิธีการทางประวัติศาสตร  ( Historical
Method )  มี  5  ลําดับขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นกําหนดปญหาหรือสมมุติฐาน  ( Setting  up  problem  or  Hypothesis )  การ
เรียนรูในขั้นนี้อยูที่การสังเกตรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอนเพื่อคนหาแนวคิดจากเหตุการณ
เรื่องราวหรือพฤติกรรมของบุคคลในประวัติศาสตรที่มีอยูในรายละเอียดของเนื้อหาของบทเรียน        
ดังนั้นผูสอนจะตองแนะใหผูเรียนรูจักการสังเกต  มองเหตุการณ  หรือสภาพการณ  และพฤติกรรม
ตางๆของบุคคลในประวัติศาสตรที่มีผลตอสภาพสังคม  เชน  กอใหเกิดความเจริญ  ความสูญเสีย
จากนั้นก็ดําเนินการกําหนดขอบเขตและแนวทางของปญหาวาตองการศึกษาเรื่องใด แคไหน  จากนั้น
ใหผูเรียนลองคาดเดาคําตอบ  ขั้นนี้เรียกวา  การกําหนดสมมุติฐาน  ( Hypothesis )

1     2     3
สังเกตเหตุการณ    กําหนดขอบเขตของ                 กําหนดสมมุติฐาน  คือ
พฤติกรรม    ปญหาที่ตองการศึกษา                ใหผูเรียนคาดเดาคําตอบ

   วิเคราะห               หรือแนวทางที่คาดวาเปนไปได
2. ขั้นแสวงหาความรูโดยการรวบรวมหลักฐาน ( Data  Collection ) เปนขั้นที่ครูผูสอน

แนะนําวิธีคนควาหลักฐาน  และใหรูจักการจําแนกประเภทของหลักฐาน  3  ประเภทคือ
1. หลักฐานขั้นตน  (  Primary   Sources )
2. หลักฐานขั้นที่สอง  ( Secondary  Sources )
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3. หลักฐานขั้นที่สาม  ( Tertiary Sources )
หลักฐานทั้ง 3 ประเภทจัดไวเพื่อประโยชนในการนําไปใช  และจัดลําดับความเชื่อ

ถือไดมากนอยจากหลักฐานเปนเกณฑ
นอกจากนั้นครูผูสอนตองแนะนําหรือเตรียมแหลงคนควาหาขอมูลใหชัดเจนที่สุด

หากขาดการแนะนําจุดนี้ผูเรียนจะรูสึกเบื่อหนาย  เนื่องจากตองใชเวลาคนความากเกินไป
3. ขั้นวิเคราะหและประเมินคุณคาขอมูล  ( Data  analysis  & evaluation ) เปนขั้นที่ครู

ผูสอนตองแนะนําและสาธิตวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณคาดวยการนําปญหามาแยกแยะ  
ประกอบดวยปจจัยดานตางๆอะไรบาง กอใหเกิดผลดีผลเสียอยางไร    และนําขอมูลมาประเมินคุณคา
ดวยการพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นที่กลาวถึงขอเท็จจริงเดียวกัน เพื่อตรวจหาขอบกพรอง
ขอผิดพลาดของหลักฐาน  นอกจากนั้นตองประเมินคุณคาของงานนั่นคือ  พิจารณาวาผูวิเคราะหได
ใชความสามารถ  ความมีเหตุผล  ความรอบรู เพื่อใหไดขอเท็จจริงในลักษณะที่ใกลเคียง       ถูกตอง
และตรงตามความเปนจริงมากที่สุด

4. ขั้นตีความและสังเคราะห   ( Data  interpretation  and  synthesis )   ผูเรียนนําเอา
หลักฐาน  เอกสารขอมูลตางๆ  ที่ไดจากการวิเคราะหมาพิจารณาอธิบาย  วิพากษวิจารณ  และสรุป
ความคิดรวบยอด  หรือหลักการ  ตลอดจนแนวคิดที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน   เกิดเปน
ผลงานชิ้นใหญ

5. ขั้นนําเสนอขอมูล  ( Presentation )  เปนขั้นการนําเสนอผลงานซึ่งเปนแนวคิดใหมที่
ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหแลวตอสวนรวมหรือผูสนใจ  อาจจะกระทําไดหลายวิธี  เชน  บรรยาย
อภิปราย  การสัมมนา  การเขียนบทความ หรือรายงาน เปนตน  ดังนั้นครูผูสอนตองแนะนําเทคนิค
การเขียนโครงรางและแนวการเขียนที่รัดกุมดวยการใหตัวอยาง ใหทดลองทําและฝกฝนผลงานก็จะมี
คุณคานาสนใจ

ประสบการณการเรียนรูดังกลาวมีประโยชนตอผูเรียนอยางยิ่ง ทําใหรูจักการทํางานที่เปน
ระบบ  หากจะใหไดผลดีครูผูสอนจะตองมีการวางแผนในการสอน  ใหคําแนะนําที่ชัดเจน  ติดตาม
การทํางานอยางใกลชิด

การสอนประวัติศาสตรโดยวิธีการทางประวัติศาสตร  ชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีเหตุผล
รูจักและสามารถทํางานอยางมีระบบ    ครูผูสอนจะตองนําแนวปฏิบัติในการสอนประวัติศาสตรมา
จัดการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดและความสามารถ  ซ่ึงมีผลตอการนําไปใชในชีวิต
ประจําวัน  ดังนี้

1. สอนใหคิดเปน  การสอนใหคิดเปน  คือ  ใหคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
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( Critical  Thinking )  สามารถสรุปวิเคราะหผลสะทอนถึงเหตุการณ  รูจักเปรียบเทียบเหตุการณเพื่อ
ประเมินคา  ดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง  โดยคําถามอะไร  ที่ไหน  อยางไร  ใคร  และทําไม
เชน    “ ทําไมประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันในแงเศรษฐกิจ
การเมือง  การปกครอง  สังคมและวัฒนธรรม ? ”

2. สอนใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ  เพื่อใหเกิดการบูรณาการในเนื้อหาและโดยกิจกรรม
เชน  ประวัติศาสตรประเทศในกลุมเอเชียอาคเนย  ตองสอน

 -  เนื้อหาภูมิศาสตร   ที่ตั้ง  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากร
-  เนื้อหาประวัติศาสตร   ประวัติศาสตรความเปนมาถึงปจจุบัน   การเมือง

การปกครอง
-  เนื้อหาเศรษฐศาสตร   เศรษฐกิจ  อาชีพ ฯลฯ

3. สอนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร บุคคลสําคัญซึ่งไดฝากผลงานที่มี
คุณประโยชนตอประเทศชาติ  เพื่อใหนักเรียนไดยึดเปนแบบอยาง  คุณธรรม  ความดีของบุคคล
สําคัญ  เปนหลักการปฏิบัติและพัฒนาตน  โดยเนนบุคคลที่ทําประโยชนและสันติภาพขึ้นในโลก
เชน  สมเด็จพระปยมหาราช  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  มหาตมะคานธี  จอรช.วอชิงตัน  ฯลฯ
และลดการสอนเกี่ยวกับวีรบุรุษสงครามใหนอยลง  เชน  นโปเลียน  ฮิตเลอร  โตโจ  เปนตน

4.  สอนเกี่ยวกับศัพทประวัติศาสตร  ศัพทประวัติศาสตรบางคําไมสามารถคนควาจาก
พจนานุกรมได  หรือไมชัดเจนตองคนควาจากตําราประวัติศาสตร  ครูตองสอนโดยใชกิจกรรมใหเกิด
ความรูความเขาใจสามารถอธิบายศัพทหรือช่ือตางๆได เชน สิทธิภาพนอกอาณาเขต   บัพพานีชกรรม
ฝายอักษะ  เปนตน

5.    สอนเกี่ยวกับสถานที่ในประวัติศาสตร  การสอนชื่อสถานที่ในประวัติศาสตร  จะตอง
สอนจากไกลตัวมาใหไกลตัวผูเรียนมากที่สุดดวยการอธิบายชื่อเมือง  ช่ือประเทศในอดีต   ตองเชื่อม
โยงใหสอดคลองกับสถานภาพในปจจุบันเพื่อประโยชนในการนําไปใช  เชน

-   เมืองสองแคว   (  จังหวัดพิษณุโลก )
-   อาณาจักรพุกาม   (  สวนหนึ่งของประเทศพมา )
-   ดอนมดแดง  (  จังหวัดอุบลราชธานี )
 นอกจากนั้นสถานที่ของประวัติศาสตรที่สําคัญๆ  ผูเรียนควรไดสัมผัสดวยตนเอง

ดวยการพาไปทัศนศึกษา  เชน  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  ปราสาทหินพิมาย  ปราสาทหินเขา
พนมรุง   ผูเรียนจะสามารถเขาใจประวัติศาสตรในยุคตางๆอยางถองแท    หากไมสามารถนําไปทัศน
ศึกษาได    ก็ใหศึกษาจากวีดีทัศน  ภาพยนตรและภาพ  เปนตน

6. สอนเกี่ยวกับวัน   เดือน   ป   ที่สําคัญในประวัติศาสตรเมื่อมาบรรจบครบรอบเมื่อใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

 ครูผูสอนควรนําเสนอและใหผูเรียนไปศึกษาคนควา   นํามาอภิปราย   และจัดปายนิเทศ   นิทรรศการ
จะชวยทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญ ตลอดจนสนุกสนานกับกิจกรรม
ทางประวัติศาสตรดวย  เชน  วันที่  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2475  ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเปน
คร้ังแรก  ฯลฯ

จากแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร   ครูผูสอนสามารถจัดได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นตองหมั่นใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรู
และมีเจตคติที่ดีตอวิชาประวัติศาสตร  เชน  การแขงขันตอบปญหา  การสัมมนา  การอภิปราย  การ
ทําบัตรคําทางประวัติศาสตร  ( Work  Card )  จัดทัศนศึกษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เพื่อใหเกิด
ขอคิดนํามาอภิปราย

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ( Inquiry  Based  Learning Approach ) เปนที่
รูจักมานานจากพื้นฐานปรัชญาการเรียนรูดวยการปฏิบัติ  “ Learning  by  Doing ” ของจอหน  ดิวอ้ี
( John  Dewey )   เพราะเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีองคประกอบสําคัญของ
การเรียนรู  คือ  คําถาม  หรือการถามคําถาม  ( Asking  Questions ) ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดหลายสาระการเรียนรู  
โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   และกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  โดยมีองคประกอบสําคัญของการเรียนรู  คือ  การตั้งคําถามหรือกําหนดสมมติฐาน
โดยเฉพาะผูเรียนเปนผูกําหนดคําถามเพื่อการสืบเสาะหาความรูและคําตอบ   มีการเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกับคําถามและวิธีการเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูลอางอิง  และสรุปคําตอบของปญหานั้น
( วัชรา  เลาเรียนดี 2549 : 77 )

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (Inquiry Based Learning Approach )  เปนการ
สอนที่ดัดแปลงมาจากการสอนแบบแกปญหา ผูคิดคนและเผยแพรคือ นักการศึกษาดานวิทยาศาสตร
ชาวอเมริกันชื่อ  โจเซฟ  เจ.  สคอบ  ( Joseph  J.  Schwab )  เขาเห็นวาการสอนวิทยาศาสตรแบบเกา
เปนการใหเนื้อหาที่มีผูทําการทดลองคนควาแลว  จึงเปนการสอนเพียงใหผูเรียนไดรูและจดจําเทานั้น
ไมสงเสริมใหรูจักคิด   ดังนั้น  เขาจึงปรับปรุงการสอนเพื่อสนองจุดมุงหมายนี้  เหตุนี้การจัดการเรียน
รูแบบสืบเสาะหาความรูจึงนํามาใชคร้ังแรกในวิชาวิทยาศาสตร  ตอมาไดขยายไปในสาขาวิชาตางๆ
รวมทั้งกลุมวิชาสังคมศึกษาดวย  ขบวนการสอนแบบนี้มีรากฐานมาจากพัฒนาการทางสมอง  ในเรื่อง
ขบวนการคิดตามทฤษฎีของเพียเจต ( Piaget  Theory ) ที่คนพบวา  ขบวนการคิดของคนเรามี
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2  ประการคือ  ประการแรก  การสรางโครงสรางทางความคิดเดิม  ซ่ึงในการเรียนการสอนก็คือ  การ
เราและจูงใจใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชเปนแนวทางในการคิด  จะทําใหเกิดการเรียนรู  ประการที่  2
คือ ความสามารถนําโครงสรางเดิมมาใชแสวงหาความรูใหมเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เดิมเพื่อรับความรูใหม

   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนที่รูจักแพรหลายในประเทศไทย  เมื่อสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( สสวท. )  ไดสงเสริมใหมีการสอนแบบนี้  ผูที่นํามา
เผยแพรคือ  ดร.วีรยุทธ  วิเชียรโชติ   ซ่ึงในขณะนั้นเปนผูเชี่ยวชาญประจํา UNESCO  และไดเรียก
วิธีการนี้วา  “ วิธีการสืบสวนสอบสวน ”  (  พชร   มีกลาง  2542 : 122  )

  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชคําวา “ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ”
( Inquiry Based   Learning  Approach )

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน    โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรไดใหความ

สําคัญของการศึกษาดวยตนเอง    การที่นักเรียนจะเรียนรูดวยตนเองนั้นทําใหเกิดความเขาใจใน
บทเรียนไดแจมแจงขึ้น  เพราะเด็กศึกษาทําความเขาใจดวยตนเองทีละเรื่อง  ทีละขั้นตอน  เมื่อศึกษา
ดวยตนเองเสมอๆก็จะเห็นคุณคาของการเรียนรู   และการแสวงหาความรูดวยตนเองจนเปนนิสัย
ทั้งยังทําใหความคิดกวางสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดศึกษาคนควาเพื่อการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น การสอน
ใหนักเรียนรูจักคิดและแสวงหาความรูอยางกวางขวาง เปนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาคนเพราะ
เปดโอกาสใหนักเรียนพัฒนาสมอง  สติปญญา  อารมณและจิตใจ  อันเปนเปาหมายของการศึกษา
บทบาทครูและการจัดการเรียนรูก็จะเปลี่ยนไป  ครูเปนผูช้ีแนะแนวทางใหนักเรียนไดศึกษา  แสวงหา
ความรูดวยตนเอง  และใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนไมสามารถแกปญหาการเรียนรูดวยตนเองได

รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองซึ่งพัฒนามาจากวิธี
สอนแบบแกปญหานี้ คือ  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ซ่ึงในที่นี้นักการศึกษาไดให
ความหมายไว  ดังนี้

เบอรร่ี   เค   บีเยอร  ( Barry  K. Beyer   1971 : 6 )  ไดใหความหมายของการจัดการเรียน
รูแบบสืบเสาะหาความรูไววา  เปนการสอนใหนักเรียนคนพบคําตอบและขอสรุปของปญหาไดดวย
ตนเอง  ซ่ึงตางกับการสอนแบบอื่นๆที่ครูเปนผูบอกหรือนําความรูมาปอนใหนักเรียน

เลียวนาสด เฮช  เคริก  ( Leonard  H.  Clark 1973 : 64 )  ไดอธิบายความหมายไววา  เปน
วิธีการที่จะรู  เมื่อใดที่ผูเรียนไดลงมือสอบสวน ( investigate ) หรือพยายามหาคําตอบของคําถามที่
เกิดขึ้น  เมื่อนั้นผูเรียนกําลังปฏิบัติการสืบสอบ  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  คือ  การจัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

ใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงในการใชสติปญญาคิด  เพื่อเขาใจความหมายของสิ่งที่เขาไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง

      คารเตอร วี กูด ( Carter V. Good  1973 : 303  )  กลาววาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูมีลักษณะเปนแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีการแกปญหา ( Problem Solving  Approach )
โดยระบุลักษณะสําคัญดังนี้

1. เปนการเรียนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. นักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมนี้
ภพ  เลาหไพบูลย  ( 2537 : 119 )  ไดกลาวไววา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เปนการสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ ดวย
ตนเอง ใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชา  ครูเปนผูเตรียมสภาพแวดลอมใน
การเรียนรู  นักเรียนจะศึกษาหาความรูโดยวิธีการเชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร

กรมวิชาการ  ( 2540 : 19, อางถึงใน  ลัดดา  เพียรประสพ  2545 : 39 )  กลาวถึงการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูวา  เปนวิธีสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธี
การทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรู   หรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  โดยครูตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง  และสามารถนําการแกปญหา
นั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

วันเพ็ญ   วรรณโกมล  ( 2542 : 88 – 112 )  กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  หมายถึง  การสอนที่เปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา  ดวยวิธีการฝกใหผูเรียนได
รูจักคนควาหาความรูโดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล  จนคนพบความรู  หรือแนวทางแก
ปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง      โดยครูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหา
ไดเอง  และสามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ชาตรี  เกิดธรรม ( 2545 : 36 )  ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูไววา  เปนวิธีสอนที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู  โดยใชกระบวนการทางความคิดหา
เหตุผล  ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  โดยผูสอนตั้งคําถามประเภท
กระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง  สามารถนําการแกปญหามาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได

วัชรา  เลาเรียนดี  ( 2547 : 5 )  กลาวถึงความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูไววา   เปนการเรียนรูแบบสืบคนหาความรู  เปนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดสืบคนหา
ความรู  ความจริงหรือคําตอบดวยตนเอง  โดยครูเปนผูคอยชวยเหลือ  สนับสนุน  ช้ีแนะแนวทาง
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โดยทั่วไปจะใชคําถามที่มีความหมาย  ซ่ึงหมายถึงคําถามระดับสูงที่ใหนักเรียนคิดหาคําตอบมากกวา
การทองจํามาตอบและเปนคําถามที่กระตุน สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนที่จะสืบคน คิดคนหา
คําตอบในเรื่องที่ถาม  หรือในประเด็นที่ถาม

จากเวปไซด  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ( 2546 ) ไดระบุความหมายวา  เปนการ
สอนใหนักเรียนคนหาความจริงโดยใชกระบวนการทางความคิด   เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่
จะใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกวิธีการเรียนรูอยาง
อิสระที่มีระบบ มีการทดลอง   และสรุปผลการทดลองหรือแกปญหาดวยตนเอง ครูผูสอนจะสราง
สถานการณยั่วยุใหนักเรียนไดวางแผน   และกําหนดวิธีการคนหาความรูโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเอง  นักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหาวิชาและกระบวนการแสวงหาความรู

แมรี่  เฮอรเบริ์ก ( Mary  Hebrank 2005 ) ไดระบุความหมายวา  เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูดวยการตั้งคําถาม    เพื่อใหผูเรียนคิดหาคําตอบและพบหลักการ
กฎเกณฑหรือขอสรุปในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเอง

จากเวปไซด วิธีการสอน (2548) ไดระบุความหมายวาเปนวิธีที่เปนกระบวนการใหผูเรียน
เกิดทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ( Critical thinking ) เพื่อคิดคน เสาะแสวงหา  ผลวิเคราะห
ผลการวิจัย  ซ่ึงจะนําไปสูขอสรุปหรือการแกปญหาในขั้นสุดทาย  ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองภายใต
การดูแลการแนะนําของผูสอน  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดถกเถียงปญหาตางๆในกลุมยอยๆเพื่อหา
ทางแกปญหา   หรืออาจจะศึกษาคนควาตนเองเพื่อหาขอสรุป  วิธีนี้คลายกับวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร
แตการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเนนกระบวนการฝกสมองใหเกิดความคิด  เกิดปญหา  เพื่อแก
ปญหามากกวา

จากความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ที่นักการศึกษาไดกลาวมา
ขางตน    สรุปความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดวา    เปนการจัดการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดสืบคนหาความรู  ความจริง  หรือคําตอบจากสาระตางๆดวยตนเอง  ดวยการสืบหา
ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายโดยใชคําถาม   หรือการตั้งคําถามที่กระตุนใหผูเรียนแสวงหา
คําตอบและความจริงเพื่อคนหาคําตอบของคําถาม

ชนิดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
     อราม  วัฒนะ  ( 2536 : 39 )  ไดแบงชนิดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ออกเปน  3  ชนิด  ไดแก
1. การสืบเสาะความรูจากคําถามที่ครูถามนํา  ( Passive  Inquiry ) การสอนแบบนี้ครูจะ
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เปนผูถามนํา โดยนักเรียนเปนฝายตอบเปนสวนใหญ ครูจะพยายามกระตุนเตือนใหนักเรียนตั้งคําถาม
อยูเสมอ  สรุปคือ  ครูจะเปนผูตั้งคําถาม 90 %  นักเรียน  10%  การสอนชนิดนี้เหมาะสําหรับการเริ่ม
สอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนครั้งแรก  หรือในชวง  3  เดือนแรก  เพราะนักเรียนในระบบการ
ศึกษาของไทยยังไมคุนเคยกับการเปนผูซักถามครู

2. การสืบเสาะความรูจากคําถามและการตอบของนักเรียน  ( Active Inquiry ) การสอน
แบบนี้นักเรียนจะเปนผูถามและตอบเปนสวนใหญ ครูมีหนาที่แนะแนว   หรือเนนจุดสําคัญที่นักเรียน
มองขามไปโดยไมอธิบายอยางเพียงพอ   สรุปคือครูจะเปนผูตั้งคําถามเพียง 10% นักเรียนจะเปนผูตั้ง
คําถาม  90%   การสอนชนิดนี้นักเรียนมีความชํานาญในการใชคําถามแบบสืบเสาะหาความรูแลว
นักเรียนจึงสามารถตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเองเปนสวนใหญ

3. การสืบเสาะความรูโดยครูและนักเรียนเปนผูถามคําถาม  ( Combined Inquiry )
การสอนแบบนี้ทั้งครูและนักเรียนจะเปนผูถามคําถาม  คือครูจะเปนผูตั้งคําถาม 50%  นักเรียนจะเปน
ผูตั้งคําถาม 50%  การสอนชนิดนี้ใชในโอกาสที่นักเรียนเร่ิมคุนกับการซักถามครูมากขึ้น เปนชวงที่ครู
ฝกนักเรียนใหนักเรียนตั้งคําถามแบบสืบเสาะหาความรูมานานประมาณ  3  เดือน  ในการสงเสริมให
นักเรียนตั้งคําถามควรใหคิดกอนการถาม  ครูพยายามไมใหคําตอบแตจะสงเสริมหรือถามตอ  เพื่อให
นักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเองเปนสวนใหญ

สอดคลองกับสุรางค  สาคร ( 2548 )  ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
แยกไดเปน  3  แบบ  คือ

1. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบที่นกัเรียนเปนผูถาม ( Active  Inquiry )
เปนวิธีที่นักเรียนหาความรูโดยใชคําถามขั้นสังเกต  อธิบาย  ทํานาย  และขั้นควบคุม – สรางสรรค
ครูเปนผูเราใหนักเรียนซักถามขั้นตางๆจนสามารถสรุปความรูได ดวยตนเอง

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบที่ครูเปนผูถาม  ( Passive  Inquiry)   เปน
วิธีสอนที่ครูใชการสืบเสาะหาความรูโดยการตั้งคําถามขั้นการสังเกต  อธิบาย  ทํานาย  และขั้นควบ
คุม สรางสรรค  เพื่อใหนักเรียนลงสรุปความรูไดดวยตนเอง

3. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแบบที่ครูและนักเรียนชวยกันถาม
( Combined  Inquiry )  เปนวิธีสอนที่ครูและนักเรียนรวมกันใชวิธีสืบเสาะหาความรู  โดยการตั้งคํา
ถามขั้นสังเกต  อธิบาย ทํานาย  ควบคุม และสรางสรรค  เพื่อใหนักเรียนสามารถลงสรุปความรูได
ดวยตนเอง  ซ่ึงเปนวิธีการสอนแบบผสมระหวางการสอนแบบ Active  Inquiry  และ  Passive Inquiry
นั่นเอง
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
      ผูเชี่ยวชาญในดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ไดเสนอแนะการจัดลําดับขั้นตอน

ของการดําเนินการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวหลายแบบ  คือ
เรนเนอร  และ  สแตปฟอรด ( Renner  &  Stafford  1972 : 112 – 113, อางถึงใน  เกษมศรี

เสมา  2542 : 128 – 129 )  ไดแบงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไวเปน  3  ขั้นตอน
ดังนี้

1. ขั้นสํารวจและรวบรวมขอมูล  เปนการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาซึ่งไดมา
จาก  3  แหลง  คือ

1.1  จากการสังเกตสิ่งของหรือปรากฏการณโดยตรง
1.2  จากการทดลอง

       1.3  จากการรวบรวมจากเอกสาร  บุคคล
2.  ขั้นสรางความรูจากขอมูล     เปนการตีความหมายของขอมูลที่ไดรับจากประสบการณ

ไมจําเปนตองนําไปทดสอบเหมือนกับสมมติฐาน
3.  ขั้นขยายความรูจากที่ไดคนพบ  เปนการขยายขอบเขตของความรูที่ไดจากขั้นที่สอง

โดยมีเปาประสงคที่จะพัฒนาความรูที่ไดจากครั้งแรกใหกวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น
วีรยุทธ  วิเชียรโชติ  ( 2527 : 80 – 81 )  ไดสรุปขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะไว

5  ขั้น  ดังนี้
1. ขั้นสังกัปแนวหนา  หมายถึง  การใหความรูเบื้องตนที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวาง

โครงสรางความคิดเดิมกับความรูใหมใหติดตอกันไดรวดเร็ว  สังกัปแนวหนาอาจทําหนาที่ 2 อยางคือ
1.  ดึงความรูเดิมออกมาเพื่อเชื่อมโยงกับความรูใหม
2.   เสริมความรูเดิม  ใหพื้นฐานความคิดสูงขึ้นเพื่อรับความรูใหมได

2. ขั้นสังเกต ( Observation ) ผูเรียนจะตองฝกสังเกตสภาพของปญหา และสภาพ
แวดลอมของปญหาแลวตั้งคําถามเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติและองคประกอบของปญหา  โดยใหครู
ตอบเพียงวา  “ ใช  ”  หรือ  “ ไมใช ”  หรือ  “ อาจเปนไปไดแลวแตกรณี ”  ครูทําหนาที่เปนฝายเราให
ผูเรียนคิดแลวถามปญหา  ถาผูเรียนถามคําถามที่ครูจะตองอธิบาย  เชน  ถามวาทําไม  ครูจะไมตอบ
ตรงๆแตจะยั่วยุใหผูเรียนชวยคนหาคําตอบ  ขั้นสังเกตนี้ตรงกับกระบวนการสรางสังกัป ( Concept )

3. ขั้นอธิบาย ( Explanation ) นับเปนการสอบสวน  ในขั้นนี้ผูเรียนจะชวยกันอธิบาย
ปญหาที่พบในขั้นสังเกต  เพื่อหาวาอะไรเปนสาเหตุ  ขั้นอธิบายตรงกับกระบวนการสรางทฤษฎี
( Theorization  Process )  เพราะผูเรียนจะสรางสรรคทฤษฎีได  จะตองมองเห็นความสัมพันธของ
สังกัป  มองเห็นตัวแปรที่เกี่ยวของและมีเหตุผลเบื้องหลังประกอบ
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4. ขั้นทํานาย ( Prediction ) ผูเรียนชวยกันตั้งและทดสอบสมมติฐานหาขอสรุปออกมา
เปนกฎเกณฑ   ขั้นทํานายตรงกับกระบวนการทดสอบ ( Verification  Process )

5. ขั้นควบคุมและสรางสรรค  ( Control  and  Creativity ) เมื่อผูเรียนไดขอสรุปออกมา
เปนกฎเกณฑแลว ครูจะเราใหผูเรียนคิดวาจะนําเอาความรูใหมไปใชใหเกิดประโยชนในทางใด
ไดบาง  ซ่ึงเปนการฝกใหเด็กมีความคิดสรางสรรค  ขั้นสุดทายนี้ตรงกับกระบวนการสรางสรรค
( Creative  Process )

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 2546 )  ไดเสนอขั้นตอนในการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.  ขั้นสรางความสนใจ   ใหผูเรียนเกิดความสงสัยใครรูแลวเกิดปญหา  หรือประเด็นที่จะ
ศึกษา  ซ่ึงผูเรียนจะตองสํารวจตรวจสอบตอไปดวยตัวของผูเรียนเอง

2.  ขั้นสํารวจและคนหา   ใหผูเรียนมีประสบการณรวมกันเปนกลุมในการสราง
องคความรูใหม   โดยการวางแผนกําหนดการสํารวจตรวจสอบและลงมือปฏิบัติในประเด็นที่ผูเรียน
สนใจใครรู  ครูมีหนาที่สงเสริม  กระตุน  ใหคําปรึกษาชี้แนะ  ชวยเหลือ  และอํานวยความสะดวกให
ผูเรียนดําเนินการสํารวจตรวจสอบใหเปนไปดวยดี

3.  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป    ใหผูเรียนไดสรางองคความรูใหมรวมกันทั้งชั้นเรียน  โดย
นําเสนอองคความรูที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบ  พรอมทั้งวิเคราะห  อธิบาย  และเปดโอกาสใหมี
การอภิปราย  ซักถาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู  หรือโตแยงในองคความรูใหม มีการอางอิงหลักฐาน  ทฤษฎี
หลักการ  กฎเกณฑ  หรือองคความรูเดิม  แลวลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล

4.  ขั้นอธิบายความรู   ผูเรียนไดเพิ่มเติมองคความรูใหมโดยการอธิบาย   ยกตัวอยาง
อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชื่อมโยงความรูเดิมสูองคความรูใหมอยางเปนระบบและนําไป
ประยุกตใชในเรื่องอื่นๆ  หรือในชีวิตประจําวัน  หรือผูเรียนอาจจะเกิดปญหา  สงสัย  ใครรู  ซ่ึงนําไป
สูการศึกษาคนควา

5.  ขั้นประเมินผล   ผูเรียนไดประเมินกระบวนการและผลการสํารวจตรวจสอบ  หรือ
องคความรูใหมของตนเองและของเพื่อนรวมชั้นเรียน  โดยการวิเคราะห  วิจารณ  อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกันในเชิงเปรียบเทียบ  ประเมินจุดดีหรือจุดดอย  ปรับปรุงหรือ
ทบทวนใหม  และใหครูไดประเมินกระบวนการสรางองคความรูใหมของผูเรียน  เนนการประเมิน
ตามสภาพจริงในระหวางการจัดการเรียนรู  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

นอกจากนี้  กาเย ( Gagne ,  อางถึงใน  พชร   มีกลาง 2542 : 130 )  ไดอธิบายเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้

1. ขั้นสังเกต  ( Observing ) เปนขั้นสําคัญ  ถานักเรียนขาดการสังเกตจะไมสามารถเก็บ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59

รวบรวมหรือแบงส่ิงของที่เขาเห็นในภาพไดอยางถูกตอง  (  แยกประเภทที่เหมือนกันและตางกัน )
2. ขั้นบงชี้ประเภท  ( Identifying  Categories )นักเรียนสามารถบอกแยกประเภท  หรือ

แบงส่ิงของที่เห็นในสภาพไดอยางถูกตอง   (  แยกประเภทที่เหมือนกันและตางกัน )
3. ขั้นใหนิยาม ( Defining )  เมื่อนักเรียนบอก  แยกประเภทสิ่งที่เห็นแลวจะถึงขั้นให

นิยามหรือความหมายของสิ่งนั้นๆวาหมายความวาอยางไร อะไรจัดอยูในพวกเดียวกัน  อะไรไมจัดอยู
ในพวกเดียวกันและทําไมจึงจัดเชนนั้น  ( ขั้นนี้จะทําไดตองนําความรูขั้นสังเกต  และขั้นบงชี้ประเภท
มาใช )

4. ขั้นเปรียบเทียบ ( Comparing  and  Contrasting ) นักเรียนจะเปรียบเทียบวาสิ่งนั้นๆ
เหมือนกันและแตกตางกันอยางไร  มองเห็นความขัดแยงระหวางที่นี่ – ที่นั้น   เมื่อกอน – เดี๋ยวนี้
รอน – หนาว   สูง – ต่ํา   โดยเขียนสิ่งที่เปรียบเทียบในกระดานดําหรือแผนภูมิที่เตรียมไว

5. ขั้นวางกฎเกณฑ ( Generalizing ) เมื่อนักเรียนรูจักเปรียบเทียบแลว  ก็จะนําไปสูการ
สรุปและการวางกฎเกณฑตอไป   ครูจะเปนผูช้ีแนะโดยการตั้งคําถามใหนักเรียนชวยกันแสดงความ
คิดเห็นออกมา  และใหทุกคนยอมรับความคิดเห็นนั้นๆ

6. ขั้นพยากรณ ( Predicting ) เมื่อนักเรียนมีประสบการณจากการวางกฎเกณฑเพียงพอ
แลว  ยอมจะเปนเครื่องมือที่ดีที่นักเรียนจะนําไปใชพยากรณ  เมื่อเผชิญกับสถานการณใหมที่เคย
ปฏิบัติมาแลว  ทําใหเขาคาดหมายหรือพยากรณส่ิงนั้นไดอยางถูกตอง

7. ขั้นพิสูจน  ( Varifying   Prediction )  เนื่องจากนักเรียนยังมีความรูไมกวางขวางและ
รอบคอบมากนัก  การพยากรณของนักเรยีนอาจจะไมถูกตอง  ดังนั้น  การพิสูจนขอพยากรณจึงจําเปน
และสําคัญมาก  เพราะเปนเครื่องชวยใหนักเรียนทราบวาการพยากรณของเขาถูกตองหรือไม

การพิสูจนการพยากรณจะทําไดหลายกรณี  เชน  ถา...  แลว...  หรือ... จะทําไดโดย
การตรวจสอบขอมูลจากแผนที่  กราฟ  ตาราง  การศึกษาเฉพาะกรณีซ่ึงจะสนับสนุนหรือหักลาง
คําพยากรณ

8. ขั้นการสรางแบบหรือแบบจําลอง ( Developing  Models ) เพื่อพิสูจนจนเกิดความ
มั่นใจวาถูกตอง   อาจนํามาสรางแบบหรือจําลองเปนรูปแบบ

9. ขั้นตั้งสมมติฐาน  ( Formulating  Hypothesis )  การใหนักเรียนรูจักเปรียบเทียบ
ความเหมือนและแตกตางดวยตนเองได   ยอมทําใหนักเรียนทราบนิยามของเรื่องนั้นๆ  โดยเฉพาะได
ทราบเรื่องราวทั่วๆไปของสิ่งนั้นๆอยางถูกตองและนําไปใชในการพยากรณงายๆได

10. ขั้นทดสอบสมมติฐาน ( Testing  Hypothesis ) เมื่อตั้งสมมติฐานแลวจะมีการ
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ทดสอบความถูกตอง  การทดสอบสมมติฐานในหองเรียนทําไดยาก  ครูอาจอธิบายวิธีการทดสอบ
เพื่อความถูกตองก็ได  ซ่ึงยอมจะดีกวาไมไดทดสอบอะไรเลย   เพราะทําใหเกิดความมั่นใจในทางที่
ถูกตองยิ่งขึ้น

11. ขั้นตัดสินใจ  ( Making  Decisions ) การตัดสินใจเปนกระบวนการขั้นสูงสุดของการ
เรียนรูทางปญญาของคนกอนที่จะมีการตัดสินใจใดๆ  บุคคลจะตองปฏิบัติหรือคิดผานขั้นตนๆของ
กระบวนการสอบสวนความรูมาแลว การตัดสินใจยอมดีขึ้นเพราะไมมีอารมณเขามาครอบงํา

 ไบรอน จี.  แมสเซียส  และ  เบนจามิน  คอกซ  ( Byron G. Massailas & Benjamin Cox
1966: 115 - 121, อางถึงใน  พิบูลศรี  วาสนสมสิทธิ์  2541 : 58 – 59 )   ไดนําเสนอขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3  ดังนี้

แผนภูมิที่ 3   ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของไบรอน  จี.  แมสเซียส
                      และ  เบนจามิน  คอกซ

ไบรอน  จี.  แมสเซียส  และ  เบนจามิน  คอกซ ( Byron  G.  Massailas & Benjamin  Cox
1966: 115 - 121, อางถึงใน  พิบูลศรี  วาสนสมสิทธิ์  2541 : 58 – 59 )  ไดนําเสนอขั้นตอนของการ

นิยามความหมาย
( Definition )

สมมติฐาน
( Hypothesis )

การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของ
( Exploration )

การรวบรวมขอมูล
( Evidencing )

การเตรียมตัว
เพื่อเผชิญปญหา
( Orientation )

การสรางขอสรุป
( Generalization )
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จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนี้
1. ขั้นเตรียมตัวเพื่อเผชิญปญหา  ( Orientation )  เปนขั้นที่นักเรียนไดเห็นหรือเร่ิมรูปญหา

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการอานขอความจากแบบเรียน หรือบทความที่ครูเตรียมไวเปนเครื่องสะทอน
( Spring  board )  ใหเกิดความคิด   เกิดปญหา  หรือครูอาจเปนผูเตรียมไวแลวโดยยกปญหา  หรือ
ตั้งคําถามใหนักเรียนวิเคราะหวิจารณ  สรุปความจากการซักถาม  เพื่อใหเกิดความสงสัยอันจะนําไปสู
การหาคําตอบจากการแสวงหาขอมูลอยางมีระบบตอไป

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน ( Hypothesis ) เปนการกําหนดแนวทางใหนักเรียนแสวงหาขอมูลได
อยางถูกตอง  โดยการพิจารณาเรื่องราวที่เกี่ยวกับปญหาที่นักเรียนไดวิเคราะหในขั้นที่ 1  แลวสรุป
คําตอบที่คาดวานาจะเปนไปได   ซ่ึงจะตองหาหลักฐานมาพิสูจนหรือทดสอบ

3. ขั้นนิยามความหมาย  ( Definition )  เปนการขยายความหรือใหความหมายของคํา
เพื่อใหเขาใจตรงกันซึ่งจะเปนประโยชนในการสืบสอบขอมูลมาทดสอบขอสมมติฐานที่ตั้งไวได
ถูกตอง

4. การสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของ ( Exploration ) เปนการสํารวจขอมูล โดยสํารวจวาขอมูลใด
สอดคลองหรือคัดคานกันกับขอสมมติฐานที่ไดกําหนดไว

5. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  ( Evidencing )  เปนการนําขอมูลที่หามาได  ( จากขั้นที่ 4 )
มาสนับสนุนและพิสูจนสมมติฐาน  โดยการคนควาตามแนวของสมมติฐานที่นักเรียนชวยกันตั้งขึ้น

6. ขั้นสรุป ( Generalization ) เปนการสรุปคําตอบของประเด็นปญหาจากหลักฐานที่
คนความาไดทั้งหมด  ดังนั้นขอสรุปนี้จึงมีคุณสมบัติช่ัวคราวเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลอ่ืนๆเพิ่มเติม
ขอสรุปก็อาจเปลี่ยนแปลงได

 สวนชาตรี  เกิดธรรม  ( 2545 : 36 ) ไดนําเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  ประกอบดวยข้ันตางๆไว  4  ขั้น  คือ

ขั้นท่ี 1  การสังเกต ( Observation ) นักเรียนสังเกตสภาพการณหรือส่ิงแวดลอมอันเปน
ปญหา  พยายามนําความคิดรวบยอดเดิมมาแปลความหมาย ทําความเขาใจ  จัดโครงสรางความคิดใน
รูปแบบตางๆ  เพื่อใหสอดคลองสัมพันธกับสภาพการณอันเปนปญหานั้น

ขั้นท่ี 2  การอธิบาย ( Explanation ) นักเรียนจัดโครงสรางความคิด  ตั้งสมมติฐานเพื่อ
อธิบาย  คิดทบทวนหรือทําความเขาใจปญหานั้นๆใหชัดเจน  เปลี่ยนแปลงโครงสรางความคิดหลายๆ
รูปแบบเพื่ออธิบายทําความเขาใจปญหา

ขั้นท่ี 3  การทํานาย ( Prediction )เมื่อจัดโครงสรางความคิดหลายๆรูปแบบ  หรืออธิบาย
ปญหาแลวมองเห็นแนวทาง  มีความเขาใจ  สามารถทํานายหรือพยากรณไดวาเมื่อเปนเชนนี้ผลจะ
เปนอยางไร  อะไรจะเกิดขึ้น
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 ขั้นท่ี 4   ขั้นการนําไปใชและสรางสรรค ( Control  and  Creativity )  สามารถทําความเขา
ใจได  แกปญหาได  สามารถคิดกวางไกลออกไปในการใชประโยชนกวางขวาง  คิดสรางสรรค  นํา
ไปใชในสภาพการณตางๆ  ไมจํากัดอยูเพียงแกปญหาได  หรือพอใจเพียงแตการแกปญหาไดเทานั้น

อยางไรก็ตามจากเวปไซด  การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ( 2548 )  ไดกลาวถึงขั้นตอน
และองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนี้

1. ขั้นเตรียมหรือขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นจัดสถานการณตางๆหรือเสนอเรื่องราวที่
นาสนใจ   เกิดการสังเกตและทําความรูจักกับปญหา  จนผูเรียนเกิดความตองการที่จะหาคําตอบ
เพื่อคล่ีคลายความสงสัย

2.    ขั้นยอมรับปญหา    เปนขั้นที่ผูสอนพยายามจะชี้แนะใหผูเรียนออกความคิดเห็น
ใหคนพบสาเหตุของปญหาดวยตนเองวาปญหาตางๆมีสาเหตุและปจจัยอะไรบาง

3.  ขั้นการเขาถึงปญหาอยางแจมแจงและมองเห็นความสําคัญของปญหา โดยนําปญหา
นั้นมาอธิบายตีความวามีปญหาอะไรบางแยกแยะวามีประเด็นใหญๆกี่ประเด็นและแยกเปนหัวขอยอย  
นําปญหาหรือขอความในสมมติฐานมาจํากัดขอบเขตวาตองการแคไหน  โดยการที่ผูสอนใชคําถาม
ซักถามหรือใหผูเรียนซักถามสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งผูเรียนสามารถใหคําจํากัดความในตัวปญหา
นั้นได  พรอมที่จะหาแหลงที่มาไดและสามารถที่จะคาดคะเนผลทีเ่กิดขึ้นจากแนวทางเลือกที่จะแก
ปญหานั้นได

4. ขั้นการตั้งสมมติฐาน  เปนขั้นการตั้งกรอบการทํางานของผูเรียน  จะนําไปสูการ
ทดลองและขั้นสรุปสมมติฐานอาจตั้งเปนคําถามก็ได  โดยใหผูเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนดูวา  อาจเปนเพราะอยางนั้นอยางนี้หลายชนิดดวยกัน  ครูจะเปนผูช้ีแนะหาขอสรุปเทานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนคิดเปน  รูจักวิเคราะหจากสภาพแวดลอมรอบตัวที่เกิดขึ้น  และชวยกันตัดสินวาจะ
เอาสมมติฐานขอไหนแลวผูเรียนจะตองพิสูจนขอสมมติฐานดังกลาว  โดยมีขอมูลหลักฐานเอกสาร
ตางๆ

5. ขั้นการรวบรวมขอมูล  เปนขั้นที่พยายามรวบรวมขอมูลดวยการคนหาเอกสารตางๆ
หนังสือพิมพหรือจากการสัมภาษณ  เพื่อนํามาเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาขอสรุป  ขั้นนี้เปน
การสรางทักษะในการคนควา  วิจัย  ใหแกผูเรียนใหรูจักสรุป  และนํามารายงานจัดนิทรรศการและ
อ่ืนๆซึ่งครูอาจเปนผูแนะนําใหผูเรียนเห็นแนวทางในการคนหาไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

6. ขั้นการเลือกและตรวจสอบขอมูล เปนขั้นนําขอมูลที่รวบรวมไดมาเลือกวาขอมูล
ไหนสําคัญที่สุดและเกี่ยวของมากที่สุด  โดยมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบรวมกัน  เพื่อหา
ขอสรุปที่ถูกตองที่สุดซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนรูจักคิด  และรูจักการคนพบดวยตนเอง

7. ขั้นสรุปผล เปนขั้นสรุปผลจากขอมูลที่หามาไดวาจะยอมรับหรือไมยอมรับขอ
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สมมติฐานที่วางไว  เปนการสรุปตามขอมูลที่ไดแตถามีขอมูลที่ดีกวานี้ผลสรุปอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามขอมูลใหม

8. ขั้นยอมรับพรอมท่ีจะนําไปใช   เปนขั้นสุดทายของการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู   ครูจะตองประเมินผูเรียนในการยอมรับขอสรุป  ซ่ึงประกอบดวยลักษณะดังนี้คือ  เกิดทักษะ
ในการคิด มีเจตคติที่ดี มีความรูสึกและปฏิกิริยาโตตอบ มีความรู มีอารมณรวมดวยและมีความคิดเห็น

      เอสเอสซีอีดี  ( SSCED 2000, อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี 2549 : 79 )  กลาวถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  แบงเปน  5  ขั้นตอน  สรุปไดดังนี้
             1.  การกําหนดปญหา  เพื่อใหนักเรียนมองเห็นทําความเขาใจกับปญหา

   1.1  จัดสถานการณ  เร่ืองราวที่นาสนใจ  หรือที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู  เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนสังเกตและสงสัย

 1.2  ใหนักเรียนระบุปญหาใหไดวาปญหาคืออะไรสาเหตุของปญหาคืออะไร เรื่องที่จะ
ศึกษาคนควาคือเร่ืองอะไรบาง  จะศึกษาผลของปญหานั้นคืออะไรบาง

2.  การกําหนดสมมติฐานหรือแนวทางการสืบหาความรู     ตัวแปรประเด็นปญหาให
กําหนดสมมติฐาน    ฝกใหนักเรียนรู   เขาใจวิธีการกําหนดสมมติฐาน   เรียงลําดับความเปนไปได
มากที่สุดถึงนอยที่สุดของสมมติฐาน  โดยท่ีครู

2.1 ตั้งคําถามใหนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไข
    2.2 ใหนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบที่ถูกตองเหมาะสมที่สุดของ

ปญหา
3.  การรวบรวมขอมูล  เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือขอพิสูจนสมมติฐานที่เลือกหรือศึกษา

คนควาหาขอมูลที่ตองการโดยที่
3.1  ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาจากแหลงเรียนรู  บุคคล  หรือ  จากเอกสาร  ตํารา

และอินเตอรเนต
3.2 ใหนักเรียนรวมกันประเมินขอมูลเหลานั้นวาเกี่ยวของกับปญหาหรือคําตอบที่

ตองการหรือไม  นาเชื่อถือเพียงไร  หรือเพียงพอหรือไม
4. ทดสอบสมมติฐาน  โดยใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายเพื่อสนับสนุน

สมมติฐาน
5. สรางขอสรุป  ใหนักเรียนรวมกันสรุปวาปญหานั้น  หรือขอสรุปเปนอยางไร  ขอมูล

ที่ศึกษา  มีคุณคา  มีประโยชนตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไม  อาจจะใหนําเสนอเปนแผนภูมิ
แบบตางๆ  รายงาน  นิทรรศการ  หรือช้ินงาน
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นอกจากนี้ในเวปไซด  การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธวิธีที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ (  2546 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวพุทธศาสตรดังนี้

1. การเห็นปญหาและวิเคราะหปญหา
2. การเสนอเหตุแหงปญหาในรูปแบบของสมมติฐาน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การทดสอบสมมติฐานดวยขอมูล
5. การสรุปเหตุผล
สําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดยึดแนวขั้นตอนการสอนของไบรอน  จี. แมสเซียส และ

เบนจามิน  คอกซ ( Byron G. Massialas&Benjamin Cox ) (1966:115-121) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ( 2542:127) วัชรา  เลาเรียนดี (2549:79)  เวปไซดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู (2548) และขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนว
พุทธศาสตร(2549)  มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
มีขั้นตอนการสอน 5  ขั้นตอนดังนี้

1 .  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม   เปนขั้นนําเขาสูการจัดการเรียน   เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณ
หรือเร่ืองราวที่นาสนใจในดานความรูโดยการถามคําถามที่เกี่ยวกับสาระที่จะเรียนรู   เพื่อจูงใจ
เราความสนใจที่จะสืบหาความรูจากขอคําถามเหลานั้น

2.  ขั้นสืบคนขอมูล   นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนวทางการสืบคนที่เกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนตามประเด็นคําถามและดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงความรู บุคคล หรือจากเอกสาร  ตํารา 
ดวยวิธีการที่เลือกใชจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม

3. ขั้นเตรียมการเสนอในชั้นเรียน  เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสืบคนแลว
นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของกับคําตอบที่ตองการหรือไม  นาเชื่อถือเพียงไร  หรือ
เพียงพอหรือไม  พรอมที่จะนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ

4.  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูท่ีไดจากการสืบคน
5.  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ  และสรางคําถามเพื่อการ

สืบคนเรื่องอื่นๆตอไป

ประเภทของคําถาม
ศาสตราจารยเคอตีส  แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจําแนกคําถาม

ออกเปน  12  แบบ  ซ่ึงเปนลักษณะคําถามที่ใชเพื่อความมุงหมายตางๆกัน  ( Curtis,อางถึงใน  สุวิทย
มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  2547 : 75 )  สรุปไดดังนี้
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1. ถามเพื่อเปรียบเทียบ  เพื่อใหผูตอบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกตาง
ซ่ึงจะตองคิดอยางรอบคอบเสียกอนจึงจะตอบได  เชน  สภาพภูมิอากาศของขั้วโลกเหนือและขั้วโลก
ใตเหมือนกันหรือตางกันอยางไร

2.  ถามเพื่อการตัดสินใจ  ผูตอบจะตองจําแนกและตัดสินใจใหแนนอน  เชน  คนไทยที่
ประดิษฐฝนเทียมขึ้น  คือ  ม.ร.ว.  เทพฤทธิ์  เทวกุล  ใชหรือไม

3.   ถามเพื่อการนําเอาความรูไปใชในสถานการณตางๆ  เปนการถามเพื่อการแกไข
สถานการณที่มีอยูแลว  เชน  เมื่อเราหลงปา  เราจะหาทางออกจากปาไดอยางไรจึงจะปลอดภัยที่สุด

4.  ถามเพื่อการจําแนก  เพื่อตองการใหผูตอบคิดจําแนกหรือจัดหมวดหมู  หรือจัด
พวกใหม   โดยอาศัยการเปรียบเทียบในดานความแตกตาง  ความเหมือน  ความสัมพันธกันอยางไร

5.  ถามความสัมพันธระหวางเหตุผล   เปนคําถามที่ใหผูตอบสังเกตปรากฏการณวา
เกิดขึ้นไดอยางไร  ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร  เชน  ฝนตกกับลูกเห็บมีความสัมพันธกันอยางไร

6.  ถามเพื่อใหทราบความมุงหมาย  เปนการถามใหผูตอบบอกความมุงหมายของ
เนื้อเร่ือง  เชน  หนังสือเร่ืองพระมหาชนก   เนื้อเรื่องทั้งหมดมีความมุงหมายสําคัญอะไรบาง

7.  ถามเพื่อใหเกิดความคิดวิจารณ  ถามเพื่อใหผูตอบคิดในเรื่องความสมบูรณ  ความ
ถูกตอง  ซ่ึงกอนที่จะตอบนั้นจะตองใครครวญเสียกอน  เชน  เร่ืองการจัดงานกีฬาสีที่ผานมา  มีอะไร
เปนบทเรียนที่จะตองคํานึงถึงบาง  อะไรที่คิดวาดีแลว  และอะไรที่ยังบกพรองอยูควรแกไข

8.  ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหผูตอบเกิดการสรุปผลตัดสินใจ  โดยอาศัยขอมูล
ความจริง    หลักการเปนเกณฑ   เชน   ผืนปาไมที่อุดมสมบูรณของประเทศชาติกลายเปนสภาพที่
ทรุดโทรมในปจจุบัน  คงเหลือผืนปาไม  รวมทั้งปาชายเลนที่อุดมสมบูรณอีกเพียงไมถึงรอยละ 20
ของผืนดินทั้งหมด  ทานคิดวาอีก 10 ปขางหนา   ประเทศของเราจะมีสภาพเปนอยางไร

9. ถามเพื่อการอภิปราย  เปนการถามเพื่อใหไดมีการถกเถียง  การพินิจ  พิจารณาการ
ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ทานคิดวาควรจัดการเรียนรูเพศศึกษาในโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด

10. ถามเพื่อใหกําหนดนิยามหรือใหอธิบาย  เปนคําถามเพื่อใหสรุปความคิดรวบยอด
หรือความหมาย  นิยาม  คําอธิบายในแตละคําหรือวลี   เพื่อใหเร่ืองราวนั้นกระจางขึ้น  เชน  โปรด
อธิบายคําวา  “ จัดระเบียบสังคม  ” โดยยอ

11. ถามเพื่อใหสังเกต  คําถามชนิดนี้ตองการใหหาคําตอบโดยวิธีการสังเกต  เชน ในปนี้
เพื่อนๆของเราเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใดมากที่สุด

12. ถามเพื่อยั่วยุใหเกิดคําถามใหมๆอีก  ระหวางที่ผูเรียนกําลังคิด  กําลังอาน  หรือกําลัง
ปฏิบัติงานอยู  ผูสอนอาจถามถึงงานที่เขากําลังคิด  กําลังทํา  วาพบปญหาอะไรหรือไม  เชน  ขณะที่
นักเรียนกําลังทดลองเรื่องการทําปุยชีวภาพ  มีขอสงสัยอะไรบางหรือไม
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ระดับของคําถาม
วัชรา  เลาเรียนดี ( 2545 : 101 – 105 )  ไดจําแนกคําถามไว  2  ประเภท  คือ
1.  คําถามประเภทความจริง  ( Fact  Question )  คือคําถามที่มีคําตอบเปนขอเท็จจริงที่

ตายตัว  ใชถามเพื่อใหนักเรียนตอบตามที่ปรากฏในตํารา   เนื้อหาวิชาตางๆ
2. คําถามประเภทความคิด ( High  Cognitive  Question )  หรือเรียกวาคําถามความคิด

( thought  question ) เปนคําถามที่นักเรียนจะตองคิดพิจารณาเกี่ยวกับสาระขอมูลที่เรียนไปแลว  และ
ตอบโดยใชความคิดเห็นของตนเอง

วัชรา  เลาเรียนดี ( 2545 : 101 – 105 ;  พิมพันธ  เดชะคุปต  2542 : 1 – 3,  อางถึงใน สุวิทย
มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  2547 :  76 ; Bloom ’ s Taxonomy  : Sample  Question : 2004 )  กลาววา
ถาแบงประเภทคําถามระดับขั้นของการใชความคิดในดานพุทธิพิสัย  ( Cognitive  Domain)  ตาม
ความคิดของบลูม  (Bloom)  สามารถแบงคําถามออกเปน  6  ประเภทไดดังนี้

1.  ถามความรู   ( Knowledge  Question )  เปนคําถามที่มีคําตอบแนนอน  ถามเนื้อหา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง  คําจํากัดความ  คํานิยาม  คําศัพท  กฎ  ทฤษฎี  ถามเกี่ยวกับใคร (who )  อะไร
( what )  เมื่อไร  (when  ) ที่ไหน ( where )  รวมทั้งใชหรือไม  เชน  บริเวณใดของประเทศไทยพบ
ทองคํามากที่สุด  มนุษยสามารถพิชิตดวงจันทรไดเมื่อปใด

การจําในเนื้อหาสาระมีความสําคัญเชนเดียวกับการเรียนรูในระดับอื่นๆ  เพราะความรู
จากการจํามีความจําเปนตอการเรียนรูในระดับอื่นๆที่สูงขึ้น  และใชความคิดมากขึ้น  เราไมอาจถาม
คําถามใหนักเรียนคิดได  ถานักเรียนไมมีความรู  ไมจําขอมูล  หรือสาระที่สําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสังคมของมนุษยทุกชาติ  ยังมีหลายอยางที่จะตองรูและจํา  ถึงแมวาความรูความจําจะเปนสิ่งสําคัญ
แตก็มีจุดออนหลายประการ  คือ  ความรูความจํานั้นจะลืมกันอยางรวดเร็ว  การเรียนรูแคจําเปนรูแต
ผิวเผิน  เขาใจในเรื่องที่เรียนเพียงเล็กนอย  การทองจําไมไดหมายความวามีความเขาใจในเรื่องนั้น
อยางแทจริง    แตอยางไรก็ตามครูควรกระตุนสงเสริมใหโอกาสในการเรียนรู    การฝกปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกันทั้งเด็กเรียนเร็วและเด็กเรียนชา  ซ่ึงการใชคําถามประเภทรู – จํา มีความสําคัญ  และ
สามารถที่จะพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนไดสูงขึ้น  ดังนั้นคําถามประเภทรู – จํา มักมีคําถามตางๆ
เหลานี้ปรากฏ  เชน

- ใหนิยาม  ใหระบุ  ( define )  -ใคร( who )  -จําได ( recognize)  -อะไร ( what )  -
ระลึกได( recall )  -ที่ไหน( where )  -จํา ( remember )  -เมื่อไร  ( when )

2.  ถามความเขาใจ  (  Comprehensive  Question  )  เปนคําถามที่ตองใชความรูความจํามา
ประกอบเพื่ออธิบายดวยคําพูดของตนเอง  เปนคําถามที่สูงกวาความรู  นักเรียนจะตองแสดงใหเห็นวา
เขาสามารถที่จะอธิบายสิ่งนั้น เร่ืองนั้นๆไดดวยคําพูดของตนเอง  เปนการตีความหรือแปลความหมาย
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จากความรูความจําในเรื่องนั้นๆ  ซ่ึงบอยครั้งที่คําถามประเภทความเขาใจจะใหนักเรียนตีความ  ให
ความหมายในเรื่องตางๆ   คําตางๆ  และอาจจะใหตีความหมายจากแผนภูมิ  ความหมายและภาพ
การตูน  เชน  จงอธิบายลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดี  จงยกตัวอยางกรดที่ใชในชีวิตประจําวัน

 สรุปคือการตอบคําถามประเภทความเขาใจของนักเรียนจะตองแปลความคิดจากสิ่ง
หนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง  ดังนั้นจึงจําเปนจะตองจําสาระความรูที่สําคัญและจําเปนในการตอบคําถาม
เชน  นักเรียนเรียนเร่ืองสงครามโลกไปแลว  จะตองอธิบายสาเหตุของสงครามโลกได  เปนตน
คําถามความเขาใจมักจะมีคําตางๆตอไปนี้ปรากฏอยูในคําถาม  เชน -อธิบาย ( describe ) - อธิบายดวย
คําพูดของตนเอง ( put  in  your  own  words )  -เปรียบเทียบ ( compare )  -อธิบายใจความสําคัญ
( explain  the  main  ideal )  -บอกความแตกตาง  ( contrast )  -แปลงขอความ ( rephrase )

 3.  ถามการนําไปใช ( Application  Question )  เปนคําถามที่นําความรูความเขาใจไปใช
แกปญหาในสถานการณใหม  นักเรียนจะตองมีความสามารถในขั้นที่สามารถจะนําเอาความรูตางๆที่
เรียนไปแลวไปใชได  คําถามประเภทใหนําสาระความรูไปใชนั้น  ผูเรียนจะตองนําเอากฎหรือ
กระบวนการไปใชในการแกปญหา  เพื่อหาคําตอบที่ถูกตองของปญหานั้นๆ  เชน  -ทานจะมีวิธีการ
ประหยัดการใชน้ําในครอบครัวของทานไดหรือไม  อยางไร  -ถา x =2   y = 5   x2 + 2y  =  ?

ในการทดสอบผูเรียนในดานการนําไปใช  นักเรียนจะตองประยุกตใชความรูที่เรียน
ไปแลวในเรื่องคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว ดังตัวอยางประเภทการนําเอาไปใชดังนี้ - จากนิยาม
ของสังคมนิยม   ประเทศใดบางดังตอไปนี้ที่จัดวาเปนประเทศสังคมนิยม   - ในกรณีดังตอไปนี้
เหมาะสมกับกฎใด

คําตอไปนี้จะปรากฏในคําถามประเภทการนําไปใช  คือ  - ประยุกตใช ( apply )
-จําแนก  ( divide )  -ใช ( use )  -เลือก ( choose )  -นําไปใช ( employ )  -ยกตัวอยาง ( write  an
example )  - แกปญหา  ( solve )  -มากนอยเทาไร  ( how  many )  - ส่ิงไหน  อันไหน  ( which  ones )
-อะไรคือ  (what  is )

4.  ถามการวิเคราะห ( Analysis  Question )  เปนคําถามที่ใหจําแนกแยกแยะเรื่องราว
ตางๆ  วาประกอบดวยสวนยอยอะไรบาง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว  หรือเหตุการณ
นั้น  ผูตอบตองใชความคิดดวยเหตุผล   คิดอยางละเอียดลึกซ้ึง  คําถามเชิงวิเคราะหหรือใหวิเคราะห
จะเปนคําถามที่ใหนักเรียนใชกระบวนการเรียนรูใน  3  ลักษณะ  คือ

4.1  การระบุที่มา  สาเหตุ  ระบุเหตุผล  หรือสาเหตุของเรื่องราว  เหตุการณที่เกิดขึ้น
4.2 การพิจารณาวิเคราะหขอมูลที่มีอยู  เนื้อหา  ขอสรุป  การอางอิงขอสรุปความเห็น

ทั่วไปของเรื่องนั้น
4.3 การวิเคราะหบทสรุป  อางอิง  เพื่อใหไดหลักฐานมาสนับสนุนหรือปฏิเสธ
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ประเด็นหรือเร่ืองนั้นๆ  เชน
4.3.1 อาหารในจานนี้ประกอบดวยสารอาหารหมูใดบาง ?
4.3.2 หลังการอานตําราเลมนี้แลว ทานสรุปสาระสําคัญของบทที่ 1 ไดอยางไร ?
4.3.3 ทําไมเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงวิกฤติอยางรุนแรงและยาวนานกวา

ประเทศเพื่อนบาน ?
                 ซ่ึงคําถามดังกลาวนักเรียนจะตองวิเคราะหสาระขอมูลเพื่อสนับสนุนขอสรุป   คําตอบ
ของคําถามทั้ง  3  คําถาม  ทานจะทราบวามีคําตอบที่เปนไปไดมากมาย  แตตองใชเวลาในการคิดและ
วิเคราะหไมสามารถตอบไดทันที  โดยไมคิดอยางรอบคอบ  โดยปกติแลวมีคําตอบที่เปนไปไดมาก
มายแตตองมีเวลาในการพิจารณาเพื่อนํามาตอบ   เพราะคําถามเชิงวิเคราะหหรือใหวิเคราะหนั้นเปน
คําถามที่ใชความคิดระดับสูงในการตอบ  และครูสมัยใหมจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามนี้  แตคําถาม
ใหวิเคราะหเพื่อพัฒนาความคิดนั้นมีความจําเปน  เพราะจะชวยสงเสริมพัฒนาความคิดอยาง
สรางสรรค  คิดดวยเหตุผล ( Critical  thinking )ใหเกิดกับนักเรียน  คําถามใหวิเคราะหไมเพียงแตจะ
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูลึกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น  แตยังชวยใหนักเรียนแสวงหาเหตุผลที่อยู
เบื้องหลังเหตุการณ  เร่ืองราวนั้นๆ  นั่นคือ  นักเรียนจะไมสามารถตอบคําถามเชิงวิเคราะหโดยการจํา
การทอง  นําสาระขอมูลความจริงมาตอบโดยตรง  แตนักเรียนจะตองวิเคราะหสาระความรู  โดยระบุ
สาเหตุที่มาและนําไปสูการสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่ง  หรือหาหลักฐานมาสนับสนุน  คําที่มักจะปรากฏ
ในคําถามใหวิเคราะห  เชน  -ระบุที่มา  สาเหตุ ( identify  motives  or  causes )  -สรุป ( draw
conclusion )  -พิจารณาหลักฐานขอมูล  ( determine evidence )   - สนับสนุน  ( support )  -วิเคราะห
( analysis )  - ทําไม ( why )

5.  ถามสังเคราะห ( Synthesis  Question )  เปนคําถามที่ใชกระบวนการคิดระดับสูง
( higher  order  question ) ในการตอบ  ซ่ึงเปนคําถามที่ใหนักเรียนคิดริเร่ิม  คิดอยางสรางสรรค
( creative   thinking )  การตอบคําถามประเภทนี้ นักเรียนจะตองคิดริเร่ิม  สรางสรรคส่ิงใหมๆ
เร่ืองใหม   ทํานายคาดคะเนลวงหนา   และแกปญหา  คําถามใหสังเคราะหจะแตกตางจากคําถามให
นําไปใช  กลาวคือ  ในการแกปญหา  หาคําตอบประเภทนําไปใชจะมีเพียงคําตอบเดียวที่ถูกตอง
แตการถาม  คําถามเชิงสังเคราะหจะมีคําตอบไดหลายคําตอบ   นั่นคือ   นักเรียนมีโอกาสตอบคําถาม
ที่ถูกตองไดหลายๆคําตอบ  เชน  จงสรุปหลักการถนอมอาหาร ?  จากการศึกษาจงสรุปผลเกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดมะเร็ง ?  เราจะวัดความสูงของตรรกนี้ไดอยางไร  โดยไมตองเดินเขาไปในตึก ?

ครูสามารถใชคําถามใหสังเคราะหหรือชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิด  แตปญหาก็คือ
ในกรณีที่ถามคําถามใหสังเคราะห ครูมักจะหลีกเลี่ยงคําถามใหสังเคราะห เพราะคุนเคยกับการถาม
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คําถามประเภทความรู  คําถามใหสังเคราะหจะตองอาศัยความเขาใจในสาระความรูอยางชัดเจนลึกซึ้ง
นักเรียนไมควรใชการเดาในการตอบคําถามประเภทนี้ โดยสรุปก็คือ คําถามใหสังเคราะห คือ  คําถาม
ที่ตองอาศัยการทํานายคาดการณลวงหนา  สรางคําใหม  หรือแกปญหาที่มีคําตอบหลายคําตอบ

คําที่มักปรากฏในคําถามประเภทใหสังเคราะห  ไดแก  ทํานาย  (predict)
สรางองคความรู (construct) สราง ผลิต (produce)   ออกแบบ (design) พัฒนา  (develop)  สังเคราะห
(synthesis)

6.  ถามประเมินคา ( Evaluation  Question ) เปนคําถามที่ตองใชความคิดระดับสูง
คําตอบมีไดหลายคําตอบ  นักเรียนจะตองใหคุณคาหรือตัดสินใหคุณคาส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง  โดยใชความรู  หลักการ  เหตุผล  หรือความรูสึก  ความคิดเห็นที่ตกลงรวมกันในการ
กําหนดกฎเกณฑเพื่อประเมินคาส่ิงเหลานั้น    หรืออาจจะเปนคําถามใหแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
บางเรื่อง  เชน  ผูเรียนมีวิธีการใดที่จะบอกไดวาบุคคลนั้นดี  บุคคลนั้นไมดี ?  ความคิดเห็นของเพื่อน
คนใดเหมาะสมที่สุด ?  ทานคิดวาการศึกษาเปนเรื่องยากมากหรือไม ?

คําตอบเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตัดสิน โดยใชความ
คิดแกปญหาหรืองานหรือใชเกณฑบางอยางที่เปนมาตรฐาน  คําถามใหประเมินคาเปนคําถามประเภท
ใชความคิดระดับสูง  สามารถตอบไดอยางหลากหลาย  ซ่ึงไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว

นอกจากการจําแนกประเภทคําถามตามแนวคิดของบลูม  ( Bloom ) แลว  ยังอาจ
จําแนกออกเปน

1.  คําถามระดับต่ําและระดับสูง
1.1 คําถามระดับต่ํา  เปนคําถามที่ตองการคําตอบและระดับความจําเปนของขอมูล

หรือเรียกไดวาเปนคําถามที่ตองการวัดความจํา  ใชในการทบทวนความรูพื้นฐานหรือมโนทัศน
1.2  คําถามระดับสูง  เปนคําถามที่ตองการคําตอบระดับการแปลผล  การนําไปใช

การวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  หรือเรียกไดวาเปนคําถามที่ตองการใหเหตุผล
2.  คําถามเกี่ยวกับผล  กระบวนการ  และความคิดเห็น

2.1 คําถามเกี่ยวกับผล  เปนคําถามที่ตองการคําตอบในรูปของกระบวนการ
สรุปขั้นสุดทาย

2.2  คําถามเกี่ยวกับกระบวนการ  เปนคําถามที่ตองการใชผูเรียนอธิบายถึง
วิธีการดําเนินการหรือข้ันตอนที่นําไปสูผลขั้นสุดทาย

2.3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  เปนคําถามที่ตองการใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็น  ตัดสินใจ  หรือประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

3.  คําถามแบบปดและเปด
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3.1 คําถามแบบปด  เปนคําถามที่มีคําตอบเดียวมักใชกับขอมูลที่เปนความจํา
3.2 คําถามแบบเปด  เปนคําถามที่ใหคําตอบไดหลายอยาง  ใชเพื่อการสรางขอมูลเพื่อ

ใหเกิดการตอบสนองเฉพาะตัวและนําไปสูการอภิปรายและการถามในขั้นตอไป

การถามคําถามแบบโสเครติส  ( Socrates)
   โสเครติส ( Socratic  Question 2004 ) เปนหนึ่งในนักวิชาการศึกษาที่ยิ่งใหญผูหนึ่ง

ซ่ึงสอนโดยการถามคําถาม  กลาววา  คําถามมี  6  รูปแบบ  คือ
1. คําถามที่ตองการความชัดเจน ( Conceptual  Clarification  Question)  เปนการตั้งคําถาม

ตามความจริงที่ตองการอยากทราบ  และสืบหาความจริงใหมากตามนิยาม  บอกอีกหนอยไดไหม
( Tell  Me  More) คําถามที่ตองการเจาะลึกมีตัวอยางดังนี้

1.1  ทําไมคุณจึงกลาวเชนนั้น ?
1.2  คุณหมายถึงอะไรกันแน ?
1.3  ส่ิงที่คุณพูดเกี่ยวของกับอะไรที่เราคุยกัน ?
1.4  โดยปกติแลว...โดยธรรมชาติแลว...เปนอยางไร ?
1.5  เราจะรูไดอยางไร ?
1.6  ลองยกตัวอยางไดไหม ?
1.7  ที่คุณกําลังกลาวถึงอยูนี้  ใชหรือไม   หรือวา ?

2.   การสืบเสาะหาขอมูลสันนิษฐาน ( Probing  Assumptions ) การเสาะหาขอมูลตาม
ขอสันนิษฐาน  ทําใหผูศึกษาไดคํานึงถึงการสมมติเหตุการณลวงหนาและความเชื่อที่มีอยูภายใน
ซ่ึงนํามาประกอบการอภิปราย  เชน

2.1 มีขอสันนิษฐานอื่นอีกหรือไม ?
2.2 ดูเหมือนคุณกําลังมีขอสันนิษฐานในใจอีกหรือเปลา ?
2.3 เราจะมีหลักในการเลือกขอสันนิษฐานนี้อยางไร ?
2.4 จะเชื่อหรือพิสูจนไดอยางไรวาขอสันนิษฐานดังกลาวเปนจริง ?
2.5 จะเกิดอะไรขึ้นถา... ?
2.6 คุณเห็นดวยไหมกับ... ?

3.  การสืบหาขออธิบาย  เหตุผล  และหลักฐานขอบงชี้  ( Probing  Rationale  Reason  And
Evidence ) การใหขออธิบายในการอภิปราย คนหาเหตุผลมากกวาการใชขอสันนิษฐานเพื่อสนับสนุน
เหตุผลดังกลาวในการอภิปราย  เชน  คําถามตอไปนี้

3.1 ทําไมมันจึงเกิดขึ้น ?
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3.2 คุณรูไดอยางไร ?
3.3 บอกฉันไดไหม ?
3.4 ยกตัวอยางมาใหดูหนอยซิ  ไดหรือไม ?
3.5 เพราะอะไรคุณจึงคิดเชนนั้น ?
3.6 โดยธรรมชาติแลวเปนอยางไร ?
3.7 เหตุผลนี้เพียงพอแลวใชไหม ?
3.8 เหตุผลนี้ฟงขึ้นหรือไม ?
3.9 คุณจะเอาอะไรมาหักลางขอสันนิษฐานนี้ ?
3.10  ทําไม...จึงเกิดขึ้น ?
3.11  คุณมีเหตุผลอะไรในการสนับสนุนคํากลาวของคุณ ?
3.12  คุณมีแหลงขอมูลรับรองหรือไม ?

4.  การตั้งคําถามแบบแนวคิดและทัศนะ ( Questioning  Viewpoints  And  Perspectives )
ในการอภิปราย  สวนใหญมักพิจารณาขอสันนิษฐานตางๆอยางละเอียดลออ  หาเหตุผลที่สมเหตุ
สมผล  ดังนั้นจึงทําใหมีการคัดคานขอสันนิษฐานที่ไมมีเหตุผลเพียงพออกไป  คําถามที่มกัใชในการ
อภิปราย  ไดแก

4.1  เมื่อมองดูดีๆแลว...มีเหตุผลที่ดีสนับสนุนขอสันนิษฐานนี้ไหม ?
4.2  มีเหตุผลอ่ืนๆสนับสนุนแนวคิดนี้อีกไหม ? ( แนวคิดใหม ๆ )
4.3  ใครไดรับประโยชนละ ?
4.4  อะไรคือขอแตกตางระหวาง... กับ ... ?
4.5  ทําไมจึงคิดวามันดีกวา...ละ ?
4.6  อะไรคือจุดเดน  และจุดดอยของ... ?
4.7  ทั้งสองมขีอเหมือนกันอยางไร ?
4.8  จะกลาวอะไรเกี่ยวกับการนี้อีกไหม ?
4.9  คุณจะเปรียบเทียบระหวาง... กับ ... ?
4.10  มีมุมมองอื่นอีกหรือไม  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ?

5.  การสืบหาสิ่งที่เกี่ยวของและผลลัพธ  ( Probe  Implications  and  Consequences)
ในการอภิปรายก็ยอมมีเหตุผลขอเกี่ยวของที่เปนจริงซ่ึงทําใหสามารถคาดเดาไดถึงทิศทางของ
บทสรุป  มีคําถามดังนี้

5.1 แลวจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น ?
5.2 ผลลัพธของขอสันนิษฐานนี้คืออะไร ?
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5.3 จะใช...อยางไร... ?
5.4 อะไรคือเหตุผลขอเกี่ยวของของขอสันนิษฐานนี้ ?
5.5 จะมีผลกระทบอยางไร ?
5.6 จะสอดคลองกับทฤษฎีที่เราเคยเรียนรูมาอยางไร ?
5.7 ทําไม...จึงมีความสําคัญ ?
5.8 อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดของ...ทําไม ?

6.  การตั้งคําถามเกี่ยวกับคําถาม ( Question  About  The  Question )  การถามเชนนี้จะ
ทําใหเราเห็นทุกสิ่งกระจางชัดยิ่งขึ้น  เพราะการใชคําถามหักลางแนวคิดของมันเอง  จะทําใหเห็นถึง
จุดดอย  เปรียบเหมือนการทบทวน

6.1  อะไรคือแนวคิดที่ทําใหคุณถามเชนนั้น ?
6.2 ทําไมคุณจึงคิดวาฉันจะถามคําถามนี้ ?
6.3 คุณหมายถึงอะไร ? ( ถามแบบนี้หมายความวาอยางไร ? )

การนําคําถามไปใช
                  สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา ( 2547 : 82 – 83 )  กลาววา  ผูสอนตองรูจักคําถาม
ประเภทตางๆแลว  ควรตองรูจักการใชทั้งคําถามระดับต่ําหรืองายปนกับคําถามระดับสูงหรือคําถาม
ยาก  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนคิดทั้งงายและยากขึ้นเปนลําดับ  เพื่อพัฒนาสูการเปนผูที่มีความสามารถคิด
ไดอยางมีวิจารณญาณ  ( Critical  Thinking )  เพื่อที่จะสามารถตัดสินจะทํา  จะเชื่อ  หรือแกปญหาได
อยางมีหลักการและถูกทางนอกจากการฝกใชประเภทคําถามแลวยังตองฝกการถามใหมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของการใชคําถามที่ดี  มีดังตอไปนี้
1. เตรียมคําถามลวงหนา  เพราะจะสามารถถามไดอยางเรียงลําดับตามความยากงาย

ตามลําดับเนื้อหา  และยังมีความมั่นใจในการถาม
2. ถามอยางมั่นใจโดยใชภาษางายๆ  ชัดเจน  ส้ันกะทัดรัด
3. ถามทีละคนและตอบทีละคน  แตตองเปดโอกาสใหผูเรียนตอบหลายๆคนในคําถาม

เดียวกัน
4. ควรใชทาทาง  เสียงประกอบการถามเพื่อกระตุนความสนใจ
5. ควรใชคําถามงายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง
6. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถามผูสอน
7. เมื่อผูสอนเสนอคําถามไปแลว  ควรทอดระยะสักเวลาหนึ่ง  เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดมี
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โอกาสรวบรวมความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และทั่วถึง  ไมควรกําหนดผูตอบกอนการถามคําถามผูเรียน
ไมรูวาผูสอนจะใหใครตอบ  วิธีนี้ผูเรียนทุกคนจะตองคอยใหความสนใจอยูตลอดเวลา  และคอยฟง
คําตอบวาตรงกับความคิดของตนเองหรือไม

8. บางคําตอบผูสอนอาจจะถามผูเรียนที่คิดวาออนที่สุดในชั้น  หรือข้ีอายท่ีสุด  ซ่ึงถาเขา
ตอบไมได  ผูสอนจะถือเปนตนเหตุใหมีการอภิปรายถึงปญหานั้นๆ

9. บางคําถามผูสอนอาจจะใหผูเรียนที่ฉลาด ไดกลาวสรุปเรื่องราวของคําถามนั้นๆ  เชน
ผูสอนอาจจะบอกวา  “ ใครจะตอบปญหาไดชัดเจนกวานี้บาง? ”  เปนการกระตุนใหผูเรียนไดใช
ความคิดรวบยอดและความแมนยําอีกครั้ง

10. ผูสอนควรคอยสังเกตตลอดเวลา โดยเฉพาะคนที่ไมคอยสนใจในบทเรียน ในขณะ
เดียวกันผูสอนควรจะยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะตอบดวยความสมัครใจ

11. ผูสอนควรแสดงความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียนตลอดเวลา  แมแตในขณะที่กําลังถาม
ไมควรแสดงทาทีเปนปรปกษตอผูเรียน

12. ถาผูเรียนตอบถูก  ควรมีการเสริมแรงหรือใหกําลังใจ
13. ถาผูเรียนตอบถูกบางสวน  ควรใหคําชมในสวนที่ถูก  และควรถามปูพื้นแนะแนวทาง

ใหผูเรียนคิดตอจนไดคําตอบที่ถูกตอง
14. ถาผูเรียนตอบผิด  ไมควรมีปฏิกิริยาทางลบ  เชน  โมโห  ตําหนิ  แตควรใหกําลังใจที่

จะแกไขคําตอบที่ผิด
15. ถาถามแลวไมไดรับคําตอบ  ควรถามใหม  และทําใหงายข้ึน  หรือเนนจุดสําคัญ  เพื่อ

ใหผูเรียนเขาใจคําถาม

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
   ในการจัดการเรียนรูแบบนี้ครูคือผูแนะแนวทาง  กระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด  คอยชวย

เหลือนักเรียนและสรางสถานการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
นั้น  ครูตองยอมรับและใชหลักที่วา  ครูไมสามารถสอนนักเรียนทุกคนใหรูเร่ืองเดียวกัน  เทาเทียมกัน
ได  แตครูสามารถสอนใหนักเรียนแตละคนมีความสามารถ   หรือมีทักษะที่จําเปนที่นักเรียนใช
แกปญหาดวยตนเองได

นักการศึกษาไดนําเสนอบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนี้
วีรยุทธ  วิเชียรโชติ  ( 2521 :  33 – 34, อางถึงใน  สิริลักษณ  วงศเพชร  2542 : 22 –23 )

ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ซ่ึงสรุปไดดังนี้
1. ครูเปนผูกระตุนใหเด็กเกิดการสืบเสาะหาความรู      โดยสรางสถานการณชักชวนใหเด็ก
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ตั้งคําถามสอบสวนตามลําดับขั้นของคําถามแบบสืบสวนสอบสวน
    2.  ครูเปนผูใหการหนุนกําลัง  เมื่อเด็กถามมาก็ใหแรงหนุนยอมรับในคําถามนั้น  กลาวชม

และชวยปรับปรุงภาษาในคําถามเพื่อใหนักเรียนเขาใจในคําถามใหกระจางยิ่งขึ้น
 3.  ครูเปนผูทานกลับ  ครูจะเปนผูทบทวนคําถามอยูบางแตไมมากนัก  เพื่อพิจารณาดูวา

นักเรียนมีความเขาใจอยางไรบาง  อาจตั้งคําถามถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปแลวกอนที่จะ
เรียนบทตอไป

4.  ครูเปนผูแนะนําและกํากับ ครูจะชี้แนวทางเพื่อใหเกิดความคิดตามแนวทางที่ถูกตอง
เปนผูกํากับควบคุมเมื่อเด็กออกนอกลูนอกทาง

5.  ครูเปนผูจัดระเบียบ   ครูดําเนินการจัดช้ันเรียนใหเหมาะสมกับวิธีการเรียน   สราง
บรรยากาศใหเหมาะสมกันโดยจัดเปนกลุมหรือช้ัน  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

6.  ครูเปนผูสรางแรงจูงใจ  ครูชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียน
สวน  สุวัฒก  นิยมคา ( 2523 : 102, อางถึงใน  อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม 2545 : 52 )

ไดกลาวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูวา ครูคือผูแนะนําทาง คอยชวย
เหลือนักเรียนและสรางสถานการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ ดังนี้  คือ

1. ปอนคําถามเด็กเพื่อนําไปสูการคนควา   ครูจะตองเปนผูจัดการปอนคําถาม   ครูตอง
รูวาจะถามอะไร  ถามอยางไรเด็กจึงจะเกิดความคิด  ถามอยางไรเด็กจะเกิดความจํา  และถามอยางไร
เด็กจะเกิดความเขาใจ  เวลาเด็กถามก็อยาทําตนเปนหองสมุดเคลื่อนที่  บอกคําตอบเด็กไปทันที  
เพราะการทําเชนนั้นจะไมทําใหเด็กรูจักใชความคิดนานๆครั้ง  ครูจึงควรตอบคําถามโดยตรงสักครั้ง
หนึ่ง  พึงระลึกวาหนาที่ของครู  คือ  เปนนักถามแตไมใชนักตอบ

2. เมื่อไดตัวปญหาแลวใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปราย  วางแผนแกปญหา  กําหนดวิธีการ
แกปญหาเอง เมื่อตกลงกันไดแลวก็ใหแตละคนหรือแตละกลุมลงมือปฏิบัติการตอไป  และถา
นักเรียนยังแกปญหาไมได   ครูอาจเลาตัวอยางจริงที่นักวิทยาศาสตรไดคนพบเรื่องนี้พอที่จะเปน
แนวทางได

3. ถาปญหาใดยากเกินไป  นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหา  กําหนดวิธีการแก
ปญหาครูกับนักเรียนอาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป โดยครูก็เปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุม
นักคนควานั้น

นอกจากนี้  รัศมี  ภิบาลแทน ( 2524 :170, อางถึงใน สิริลักษณ  วงศเพชร 2542 :22–23 )  
ไดกลาววา

1. ครูควรเปนผูเลือกบทเรียนและอุปกรณการสอน  ควรเปนผูรูดีวาปญหาใดควรศึกษา
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หรือนาสนใจ  ผูสอนตองเตรียมตัวลวงหนาวาจะดําเนินการสอนแบบใดแตไมไดหมายความวาผูสอน
ตองรูคําตอบไวลวงหนา  เพียงแตมีขอบเขตอยางกวางๆวาผลที่ไดเปนอยางไร

2. ครูควรใหผูเรียนไดมีสวนในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา    ครูตองคอย
กระตุนใหนักเรียนคิด  ทํา  และรวมกันอภิปราย

3.  ครูควรเลือกใชคําถามใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  เพื่อสงเสริม
นักเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่  ขณะเดียวกันก็ไมละเลยนักเรียนที่มีความสามารถต่ํา

4.  ใหนักเรียนไดดําเนินการสืบเสาะหาความรูหาวิธีการแกปญหา  หรือหาคําตอบตาม
ความตองการ  ไมแสดงความไมพอใจหรือบังคับเคี่ยวเข็ญเมื่อนักเรียนตอบไมถูกใจ

5.  ครูเปนผูชวยนักเรียนในการแกปญหาและหาทางออกให   เมื่อนักเรียนติดขัดครูควร
ใชวิธีการตั้งคําถามเพื่อใหเกิดแนวทางในการคิดจนไดผลสรุป

6. ในการเรียนการสอนอาจมีโอกาสที่ครูไมสามารถตอบคําถามที่นักเรียนถามไดควร
ช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจวาครูไมใชผูรอบรูปญหาทุกอยาง  ดังนั้นครูและนักเรียนควรจะไดชวยกันคน
หาคําตอบนั้น

7. เมื่อนักเรียนถามอยาตอบคําถามทันที  ตองพยายามใหคําแนะนําที่อาจเปนทางชวย
ใหนักเรียนตอบไดเอง

8. อยาใหนักเรียนสรุปหลักการหรือแนวคิดเร็วเกินไป   เมื่อยังมีขอมูลไมเพียงพอและ
แนนอนที่จะเชื่อถือได  ควรแนะใหพิสูจนซํ้าอีกจนไดคอยสรุป

ชาตรี  เกิดธรรม ( 2545 : 36 )  ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูวา  ครูคือผูแนะแนวทาง  คอยชวยเหลือนักเรียนและสรางสถานการณเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู  ครูจึงมีบทบาท  3  ประการ  คือ

1. ปอนคําถามใหนักเรียนเพื่อนําไปสูการคนควา ครูจะตองรูจักปอนคําถาม จะตองรูวา
ถามอยางไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิด

2. เมื่อไดปญหาแลวใหนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหา กําหนดวิธีการแก
ปญหาเอง

3. ถาปญหาใดยากเกินไป  นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได  ครูกับนักเรียน
อาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป

สรุปไดวา  ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ครูมีบทบาทหนาที่แตกตางจาก
การสอนแบบเดิม  กลาวคือ  ครูจะมีบทบาทเปนวิทยากร   เปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด   สนใจ
ในปญหา     อยากรูคําตอบจากประเด็นคําถาม  และเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนคนควาหาความรู
ครูไมใชผูนําความรูมาเสนอหรือยัดเยียดใหกับผูเรียน       ครูจึงเปนผูสรางสถานการณที่เปดโอกาส
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ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆดวยตัวนักเรียนเอง  เปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการศึกษาคนควา  เปนผูถามคําถามตางๆที่จะชวยนําทางใหนักเรียนคนหาความรู
ตางๆ    และที่สําคัญที่สุดคือครูตองมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหนักเรียนเรียนดวยตนเองตามศักยภาพ

บทบาทของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
      พิบูลศรี  วาสนสมสิทธิ์  ( 2541 : 55 – 56 )  ไดกลาวถึงบทบาทของนักเรียนที่ตองแสดง

ความสามารถดังตอไปนี้
-   กําหนดปญหาไดอยางชัดเจน
-   กําหนดขอสมมติฐานเพื่อหาทางเลือกในการแกปญหา
-  เลือกขอมูลที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนทดสอบขอสมมติฐาน  และแยกขอเท็จจริง

จากขอสมมติฐานได
-   ตีความหมายขอมูลตางๆที่หามาได
-   จําแนกขอมูลที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับสมมติฐานที่ตั้งไว
-   สามารถเขาใจความคิดและสัมพันธความคิดเห็นจากขอความที่อาน
-   สรุปยอหรืออธิบายใจความที่คนควาไดดวยถอยคําสํานวนของตัวเอง
-   มองเห็นอคติและการใหเหตุผลที่ใชอารมณมากกวาหลักการที่ปรากฏในขอมูล
-   ใชตรรกในการตัดสินขอมูล
-   ประเมินความคิดเห็นหรือทฤษฎีโดยการใชเกณฑเปนเครื่องมือ
-   สามารถทํานายผลตอเนื่องของขอสรุปปญหาแตละปญหา
-   ใชประโยชนของขอมูลที่ทดสอบสมมติฐานเสนอขอสรุปของปญหาที่ศึกษา
 - แสดงใหเห็นความสามารถที่จะใชกระบวนการสืบสอบดวยตนเองตอไปเมื่อเผชิญกับ

ปญหาใหม
สรุปไดวาบทบาทหนาที่ของผูเรียน  ตองเปนผูสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  ใชความคิด

หาความสัมพันธของสิ่งที่พบไดเปนมโนคติ  หลักการตางๆ  อีกทั้งยังเปนผูตอบคําถามจากประเด็น
คําถามซึ่งมาจากการศึกษาคนควาจากหลงเรียนรูที่หลากหลาย    เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการ
สืบคนแลวนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายและสรุปขอมูลที่ไดมา

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( ประภาพรรณ  ไชยวงษ  2522 :
16 – 18,  อางถึงใน  สิริลักษณ  วงศเพชร  2542 : 23 – 26 )  กลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูนั้น   ซ่ึงครูจะตองมีสมรรถภาพการสอนหลายประการซึ่งสมรรถภาพการสอนที่
เชื่อกันวาจําเปนและสําคัญ   ดังตารางที่  8
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ตารางที่ 8  ลักษณะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
                 และเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สมรรถภาพการสอน

1. ครูเปนผูชวยใหนักเรียนสนใจในปญหา
อยากรูคําตอบ  เกิดความสงสัย  นักเรียนเปนผู
มองเห็นปญหา
2. ครูเปนผูชวยทําใหนักเรียนใชทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  นักเรียน
เปนผูใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

3.  เมื่อนักเรียนมีขอติดขัดตอนใด  ครูไมใชผูให
คําตอบโดยตรง  แตเปนผูตอบคําถามของนักเรียน
ในลักษณะที่กระตุนใหนักเรียนถามยอน หรือ
ซักไซไลเลียง  นักเรียนคิดลึกซึ้งละเอียดขึ้นใน
ลักษณะที่วิเคราะหดวยเหตุผล ดวยหลักฐานที่
ปรากฏสามารถแสดงความคิดของตนใหผูอ่ืน
เขาใจไดอยางชัดเจน
4. ครูรับคําตอบของนักเรียนแตละคนไวโดยไม
ตัดสินถูกหรือผิดในทันทีทันใด  เพื่อใหโอกาส
นักเรียน  และนักเรียนคนอื่นไดคิดหาคําตอบ
ตอไป นักเรียนไมตัดสินหรือเชื่อวาคําตอบใดถูก
หรือผิดในทันทีทันใด  นักเรียนติดตอและ
ฟงความคิดเห็น

1.  การชักจูง  ( โดยการใชคําถาม    การ
สรางสถานการณ และการใชอุปกรณ
ชวนใหคิด  ชวนใหสงสัย
2.  การใชคําถาม  ตามลําดับความคิดของ
การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการแกปญหา  ( ถามใหสังเกต ใหอธิบาย
ใหสรางสมมติฐาน  ใหออกแบบการทดลอง
และควบคุมตัวแปร  ใหนําความรูไปใช
3.  การตอบคําถามโดยการยอนถาม
หรือซักไซไลเลียง  ( ถามใหไดความชัดเจน
ใหขยายความ   ใหแสดงเหตุผล   ใชแสดง
หลักฐาน )

4.  การเสริมพลัง ( โดยใชวาจา ทาทาง
แสดงการยอมรับการกระทําของนักเรียน
การติชม   การแสดงความสนใจ
กระตือรือรน  การเปดโอกาสใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็น  การชวยเสริมส่ิงที่
นักเรียนกําลังกระทําอยูใหถูกตอง )
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ตารางที่ 8 ( ตอ )

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

5. ครูสนับสนุนคําตอบที่ตางไปจากคําตอบที่ถูก
ตองโดยตรง  แตเปนคําตอบที่มีสวนถูกตองหรือ
เปนไปได  คําตอบที่นักเรียนตองใชเกณฑของ
นักเรียนเองหรือเกณฑที่วางไวตัดสิน  นักเรียนมี
ความรูสึกวาคําตอบของตัวเองไดรับความสนใจ 
นักเรียนจึงอยากตอบคําถามโดยไมกลัวผิด ไมตอง
กังวลวาจะตองถูกตรงกับตําราของผูอ่ืน
6. ครูพยายามใหนักเรียนมีความรูสึกวาไดมี
สวนรวมในการแกปญหาตางๆ เปนเสนอความคิด
เลือกวิธีการ  เปนผูตัดสิน  นักเรียนอยากแกปญหา
และสามารถแกไดดวยตนเอง
7. ครูใหเวลานักเรียนคิด

สมรรถภาพการสอน

5.  การใชคําถามแบบกวาง  ที่มีคําตอบได
หลายอยาง  และตองใชเกณฑของ
นักเรียนเอง  หรือที่วางไวตัดสินใจใน
การตอบ

6.  การเสริมพลัง

7.  การรอคําตอบ  ( โดยใหเวลาคิดพอ
สมควร )

ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  รายละเอียดเกี่ยวกับ  สสวท.
( กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,2522 ), 16.

ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
     สมชาย    ชูชาติ  ( 2538 : 83 – 84, อางถึงใน  ลัดดา  เพียรประสพ 2545 : 53 )  ไดกลาวถึง

ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนี้
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอนเพราะเขาจะตองกํากับการเรียนการสอนดวย

ตนเอง  ดังนั้นบทบาทของผูเรียนจึงเปนผูที่มีความกระฉับกระเฉงไมเปนผูที่เฉื่อยชาตอไป
2. การเรียนโดยการเนนที่ปญหาจะมีประโยชนตอผูเรียน  ในแงที่วาฝกใหเปนผูรูจัก

ลักษณะวิธีการแกปญหา
3. เปนการเรียนที่ฝกทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ
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4. บทบาทของผูสอนเปลี่ยนจากผูบอกมาเปนผูถาม  ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะทําใหผูเรียน
กระตือรือรนมากขึ้น

5. เปนการยอมรับเจตคติของผูเรียนแตละคน  โดยเฉพาะในเรื่องคานิยมและเจตคติของ
ผูเรียนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาคานิยมและเจตคติไปในดานที่ดีดวย

6. บทบาทของครูเปลี่ยนแปลงไป  ไมเปนผูควบคุมการเรียนการสอนกลายเปนผูเรียน
ไปกับนักเรียน

7. ไมสงเสริมการเรียนในเชิงแขงขันเพื่อคะแนน  แตผูเรียนสามารถเรียนไปโดยมุงที่จะ
บรรลุเปาหมายของตนเอง

ศิริพร   หงสพันธุ  ( 2542 : 44 ) กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
วาทําใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกฝนตนเองใหมีลักษณะดังนี้

1. เปนคนชางคิด  ชางสังเกต  และวิเคราะห  วิจารณ
2. รูจักคิดหาเหตุผลเพื่อตอบปญหาตางๆไดดวยตนเอง
3. มีทักษะตางๆทางดานวิทยาศาสตร
4. มีทัศนคติทางดานวิทยาศาสตร
5. มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น
6. รูจักสืบเสาะหาความรูใหม
7. ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนเปนไปอยางตื่นเตน   สนุกสนาน   เราใจ  ทําใหนักเรียน

สนใจการเรียนสอดคลองกับหลักจิตวิทยา คือ เมื่อนักเรียนสามารถคนหาความรูดวยตนเองอยาง
ประสบความสําเร็จ  จะทําใหเกิดความพอใจในการเรียน   ประทับใจและจดจําความรูไดนานดีกวา
การทองจํา

พชร  มีกลาง  ( 2542 : 137 )  ไดกลาวไวดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนมีความรูสึกเปนอิสระ  เปนตัวของตัวเอง  ชวยใหเขาใจบทเรียน

มากขึ้นจะมีผลทําใหความรูสึกคงทนอยูนาน   เพราะผูเรียนเปนผูจัดระบบความรูเอง
2. ผูเรียนไดตระหนักถึงความแตกตางที่สําคัญระหวางขอมูลกับความรูซ่ึงการนํา

ขาวสารเอกสาร  ขอมูลตางๆมารวมกันแลวใชวิจารณญาณไตรตรองออกมาสิ่งที่ไดคือความรู
3. ชวยเพิ่มสติปญญาใหแกผูเรียน เปนการฝกการแกปญหาดวยหลักแหงปญญา

พัฒนาความคิดในการแกปญหา   ชวยใหผูเรียนคุนเคยกับความจริงของโลก
4. เปนแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียน
5. ชวยใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค   มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดงออก
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กลาแสดงความคิด  โตแยงอยางมีเหตุผล  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ  ฝกการสังเกตและความมีเหตุผล
ใหแกผูเรียน  เปนการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย

วัชรา  เลาเรียนดี ( 2549 : 77 )  กลาวถึงขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ไววา

1. ผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง
2. คําตอบไดมาจากการสืบเสาะและสรุปดวยตัวผูเรียนเอง   จึงจําไดนานเพราะจําดวย

ความเขาใจ
3. เปนการกระตุนความคิดแบบสรางสรรคและคิดอยางหลากหลายแนวทาง
4. เปนการเนนทักษะการคดิระดับสูง  ( คิดวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินผล )
5. มีการบูรณาการทักษะการคิดทั้งความรูหรือขอมูลที่ผูเรียนจะตองจัดการกับขอมูล

และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีตางๆ  เชน  ใชแผนที่  กราฟ  และแผนภูมิประเภทตางๆ  เปนตน
จากเวปไซด  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ( 2546 )  ไดกลาวถึงขอดีของการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ดังนี้
1. นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน
2. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่
3. การที่นักเรียนจะตองคนควาดวยตนเอง   นักเรียนจึงมีแรงจูงใจ   อยากรูอยากเห็น
4. นักเรียนมีโอกาสฝกความคิดและการกระทํา   ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิด

และวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง
5. ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได  เนื่องจากนักเรียนไดคนควาดวยตนเอง

จึงทําใหจําไดแมนยํา   และสามารถนําไปใชในสถานการณใหมไดอีกดวย
6. ชวยสรางเสริมใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
7. นักเรียนจะสามารถเรียนรูมโนมติทางวิทยาศาสตรไดเร็วข้ึนกวาเดิม
ดังนั้นจะเห็นไดวา   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีขอดีหลายประการดวยกัน

สรุปไดวา
1. ฝกผูเรียนใหเปนคนชางสังเกต  มีเหตุผล
2. ทําใหผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง  กลาลงมือทํากิจกรรมเอง  และตัดสินใจเอง

สามารถแกปญหาตางๆอยางมีเหตุผล   และกระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค
3. ทําใหผูเรียนสนใจการเรียน  เกิดการถายโยงการเรียนรู  เพราะนักเรียนไดคนควาหา

ความรูดวยตนเองทําใหสามารถเขาใจและจดจําบทเรียนไดนาน
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4. เปนการสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนใชความคิดและสติปญญาของตัวเองอยางมีอิสระ

ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
     สมชาติ  ชูชาติ ( 2538  : 83 – 84 ,อางถึงใน  ลัดดา  เพียรประสพ  2545 : 54 )  ไดกลาวถึง

ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ดังนี้
1. ในกรณีที่นําการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมาใชกับกลุมผูเรียนเปนกลุม

ผูเรียนอาจไมมีโอกาสรวมกิจกรรมทุกคน   มีผูเรียนเพียงบางคนเทานั้นที่มีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น  การตัดสินใจ

2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น   เปนวิธีการที่มุงใหผูเรียนคิดอยางมี
เหตุผล  วิธีการดังกลาวตองใชเวลามากพอสมควร   แตการสอนในชั้นเรียนสวนใหญผูสอนมักมี
แนวโนมที่จะเรงรัดคําตอบหรือขอโตตอบของผูเรียนเสมอ

3. ในบางครั้งผูเรียนเกิดความรูสึกวาปญหาหรือประเด็นที่ผูสอนหยิบยกขึ้นมาเพื่อ
การสืบเสาะหาความรูนั้นแทจริงแลวผูสอนมีคําตอบอยูในใจไวกอน  ซ่ึงดูเหมือนวาผูเรียนถูกตะลอม
ใหเปนไปตามสิ่งที่ผูสอนคิดไวแลว

เกษมศรี   เสมา  ( 2542 : 127 )  กลาวถึงขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  ดังนี้

1. การสอนแตละครั้งใชเวลามาก
2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําใหนาสงสัย  แปลกใจ  จะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย

และถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้   มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไปจะ
ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง

3.   นักเรียนที่มีระดับสติปญญาต่ํา  และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก  นักเรียนอาจจะไม
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได

4.  นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ  ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหาและ
นักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆอาจจะพอตอบคําถามได  
แตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาที่ควร

5.   ถาใชการสอนแบบนี้อยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษาคนควา
ลดลง

สวนเวปไซด  วิธีการสอน ( 2548 ) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู  ดังนี้

1. การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูใชเวลานาน
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2. ใชไดดีกับผูเรียนที่มีสติปญญาสูง  อยูในชั้นมัธยมเปนตนไป
3. ผูเรียนยังไมคุนเคย  ทําใหไมบรรลุผล
สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการจัดการเรียนรูที่ใชคําถามที่มี

ความหมาย  เพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหาคําตอบในประเด็นคําถามที่กําหนด  มีขอจํากัดคือ
หากครูและนักเรียนไมชํานาญในการใชคําถาม  จะทําใหไดขอสรุปชา  และถาบทเรียนยากครูจะอาจ
ตองใชการอธิบายหรือวิธีการอื่นๆประกอบกับเนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง
บทบาทครู  คือ  เปนผูใหความกระจางและอํานวยความสะดวกและตองตระหนักอยูเสมอวาตองเนน
ที่กระบวนการมากกวาผลที่ไดจากกระบวนการ และครูตองตรวจสอบวาไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
แกผูเรียนอยางเพียงพอ  รวมทั้งมีส่ือและแหลงวิทยาการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียน

 การจัดการเรียนรูตามคูมือครู

การจัดการเรียนรูตามคูมือครู  เปนการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินไปตามกิจกรรมที่
เสนอแนะในคูมือครูซ่ึงไดจัดขึ้นโดยผูเช่ียวชาญในหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะ  การจัดการเรียนรูตามคูมือครูซ่ึงเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  ( กรมวิชาการ   2533 : 2 )

การจัดการเรียนรูตามคูมือครูของกรมวิชาการ         เปนการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนิน
ไปตามกิจกรรมเสนอแนะในคูมือการสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการสอนนี้ใช
วิธีบรรยาย  อธิบาย  ซักถาม  ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด  หรือทํากิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม
การดําเนินการสอนในแตละคาบใชวิธีการหลายๆอยางควบคูกันไป  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
จุดประสงคและเนื้อหา

กองวิจัยทางการศึกษา   กรมวิชาการ ( 2535 : 23 )     สรุปการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
ของกรมวิชาการ  มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน   โดยครูทบทวนความรูเดิมเพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่
ผูเรียนมี  หรือความรูเดิมในชั่วโมงที่ผานมาและตามความสนใจใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียน
ตอไป

2. ขั้นดําเนินการสอน  โดยมีการจัดลําดับการสอนดังนี้
2.1 ครูอธิบายเนื้อหา
2.2 ครูจัดกิจกรรมตางๆ  ไดแก  การยกตัวอยาง  การสนทนา  การอภิปราย
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การบรรยาย   การถาม – ตอบ การแสดงบทบาทสมมติ การทํากิจกรรมตามใบงาน  เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ  โดยครูเปนผูดําเนินการตามที่กําหนดไวในคูมือครู

2.3 ครูใชส่ือการสอนโดยใชของจริง  ภาพ  แผนภูมิ  แถบบันทึกเสียง  เทป
บันทึกภาพ   เพลง   นิทาน  เปนตน

3. ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรูความเขาใจ
4. ขั้นวัดและประเมินผล   เปนการตรวจสอบวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

โดยครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยจากบทเรียน  ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค  ครูใหกําลัง
ใจและจัดสอนซอมเสริมตอไป

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ   พบวามีผูทําวิจัยที่เกี่ยวของ   ดังมีรายละเอียดดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
พรทิพา  ชิเดนทรีย ( 2538 : บทคัดยอ )  ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการวางแผนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการสอน
ตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใชกระบวนการกลุมกับการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใชกระบวนการกลุม  กับนักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
มีความสามารถในการวางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

นิรัน  ศรีประดิษฐ  ( 2539 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการแกปญหาระหวางการสอนตามรูปแบบการสืบสวน    โดยใชกระบวนการกลุมกับการ
สอนตามคูมือครู  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
รูปแบบการสืบสวนโดยใชกระบวนการกลุมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05  และมีความสามารถในการคิดแกปญหาของกลุม
ทดลอง  และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.01

จิระพรรณ  ขุนจันทร  ( 2542 : บทคัดยอ )  ไดทําการเปรียบเทียบผลของการสอนดวยวิธี
สืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทางกับแบบกําหนดแนวทางที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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โรงเรียนบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทางสูงกวาของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมแบบกําหนดแนวทางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมแบบไมกําหนดแนวทางสูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมแบบกําหนดแนวทาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

     ภัทราภรณ  พิทักษธรรม ( 2543 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  5  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน  กับการสอน
ตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับ
นักเรียนโดยการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) เจตคติตอวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู        โดยใชกิจกรรมการสรางแผน
ภูมิมโนทัศนกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01

ลําดวน  โสดา  ( 2545 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการใชแผนผัง
มโนคติ  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมๆในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร         เร่ืองสารรอบตัว   นักเรียนมีความกระตือรือรน   กระฉับกระเฉง   สนใจในการเรียน
มากขึ้น  กลาแสดงออก  และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆดีขึ้น  และจากการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน  พบวา  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อาภาพร  สิงหราช   ( 2545 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม     ผลการวิจัยพบวา
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนที่ปรับแลวของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบ
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เสาะหาความรูประกอบการใชหองเรียนจําลองธรรมชาติสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม  2)  เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบ
การใชหองเรียนจําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
                   ศรีเพ็ญ  เถ่ือนศิริ ( 2546 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมความ
เปนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนหนวยดํารงความเปนไทยและหนวยเอกลักษณไทย
ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจางนิยม  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจางนิยม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สากิยา  แกวนิมิตร ( 2548 : บทคัดยอ )ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง
ประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัด
การเรียนรูแบบบรรยาย  ผลการวิจัยพบวา    ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่  1  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบบรรยาย

งานวิจัยตางประเทศ
ดัมเบลตัน ( Dumbelton 1973 : 4692 – A, อางถึงใน  ภัทราภรณ  พิทักษธรรม 2543 : 20 )

ไดศึกษาผลที่มีตอการเรียนรูความคงทนของความรู    และความสามารถในการถายโยงความรูของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  โดยจัดบทเรียนออกเปน  3  ระดับ  คือ  เกง  ปานกลาง  และออน  และทํา
การสอนสองแบบ  คือ  การสอนแบบสืบเสาะชนิดแนะแนวทาง ( Guided  Inquiry ) ซ่ึงแบงนักเรียน
เปนกลุมยอยและเรียนดวยตนเองจากเอกสารและหนังสือ  และสอนโดยครูอธิบายใหฟง  ( Expositary
Meterfals )  นักเรียนไดรับฟงคําบรรยายจากครูฝายเดียว  ผลการทดลองปรากฏวา  กลุมตัวอยางที่ได
รับการสอนทั้งสองแบบ  มีผลการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนใน
ระดับเกงของทั้งสองแบบมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวานักเรียนปานกลางและออน   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนระดับเกงที่ไดรับการสอนโดยการอธิบายมีการถายโยงความรู
ชากวากลุมที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูชนิดแนะแนวทางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01

มัวร  ( Muir  1977 : 37, 4270 – 4271A )  ไดศึกษาเรื่องการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางดานความรูของการสืบสวนสอบสวนวิชาสังคมศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางขอทดสอบทาง
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สังคม ( TISS)โดยศึกษากับนักเรียนจํานวน  694  คน  ในระดับ 4,5  และ 6  ผลการวิจัยพบวา  ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนที่ไมไดเรียนแบบสืบสวน
สอบสวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  ระหวางนักเรียนระดับ  4  ที่ระดับ  0.01
ระหวางนักเรียนระดับ  5  และ 6  และที่ระดับ  0.01  ระหวางนักเรียนทั้ง  3  ระดับ

วิลเล่ียม (  William 1981 : 16505 – A  ) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ์และความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  กับการสอนแบบเดิม  ที่
ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา  กลุมทดลอง  41  คน  สอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเดิม
กลุมควบคุม  43  คน  สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา  24  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม

ยัง ( Yang  1988,   อางถึงใน  ลําดวน  โสดา  2545 : 20 )  ไดศึกษาผลของการใชรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  และการสอนแบบอภิปราย  ในหองเรียนขนาดใหญ ( มากกวา  30
คน )  ในเนื้อหาวิชาชีววิทยา  เปนเวลา  1  ภาคเรียน  และทําการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน  และ
หลังเรียน  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใหเหตุผลและการนําไปใช  และทักษะการแกปญหา
โดยการวิเคราะหตัวแปรรวม  ( Analysis  of  Covariance )  และใช Tukey  Test ผลการศึกษาชี้ใหเห็น
วา  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมทุกๆตัวแปร แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิง
อุปนัยของกลุมทดลองแตละกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของสรุปไดวา    การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในชวงชั้นที่ 2 ( ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ) สาระที่ 4  ประวัติศาสตร
มุงพัฒนาความเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข   ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ  3  ประการ  คือ   ความรูทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี   มีปญญา  มีความสุข
และมีความเปนไทย   สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2540
ในขอที่7 เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ( กรมวิชาการ 2544 : 6 )
สอดคลองกับคุณภาพของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในขอที่ 4
เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ภาคภูมิใจในความเปนไทยทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน  สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ  และนําไป
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สรางองคความรูใหมได  การสอนสังคมศึกษาครูตองสอนเนื้อหาสาระและกระบวนการแสวงหา
ความรู   ซ่ึงครูตองศึกษาหลักจิตวิทยา   ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เนนทักษะการทํางานเปน
กลุม  ใหผูเรียนแสวงหาสรางความรูดวยตนเอง  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ  ลงมือกระทําดวย
ตนเอง  ตลอดจนใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา   เพื่อใหสอดคลอง
กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกทั้งเปนการปรับตัวเองกับบริบทสิ่งแวดลอม ซ่ึงการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง คือมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
โดยใชวิจารณญาณในการไตรตรอง   เนนทักษะในการแสวงหาความรู      และการใชประโยชนจาก
ขอมูลที่แสวงหามาได   ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางไมหยุดยั้ง แสวงหาความรู  ความจริง
คําตอบจากสาระตางๆดวยการสืบคน  ศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  โดยมีประเด็นคําถามเปน
ส่ือในการแสวงหาคําตอบหรือความจริงซึ่งคําตอบนั้นอาจไดมาจากการทดลองหรือสืบคนจากเอกสาร  
ตํารา   สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 2542 คือ  ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหา  และคิดอยางสรางสรรค  ผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูและไดลงมือปฏิบัติจริง พรอมทั้งแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่
หลากหลาย
                 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ      สรุปไดวาการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ฝกใหผูเรียนไดรูจักคนควาหาความรูจาก
ประเด็นคําถาม จากขอคําถามเหลานี้สามารถนําไปสูการวิเคราะหปญหาไดอยางมีเหตุผล  ทําใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจเกิดการถายโยงการเรียนรู  เพราะนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง   ประกอบดวย
5  ขั้นตอน  คือ 1)  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม  2)  ขั้นสืบคนขอมูล  3)  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
4)  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูที่ไดจากการสืบคน  5)  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรู
ใหมที่คนพบและสรางคําถามเพื่อการสืบคนเรื่องอื่นๆตอไป  สวนการจัดการเรียนรูตามคูมือครูมี
ขั้นตอน  ดังนี้  1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน  2) ขั้นดําเนินการสอน  3)  ขั้นสรุป  4)  ขั้นวัดและประเมินผล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี3

วิธีดําเนินการวิจัย

                    การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  เปน
การวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research )   ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองแบบแผนการวิจัยแบบ
กึ่งทดลอง ( Quasi  Experimental  Design ) แบบ  Non Randomized  Control  Group  Pretest Posttest
Design  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี  ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
เปนหนวยวิเคราะห  (unit  of  analysis )  ซ่ึงขั้นตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้

การดําเนินการวิจัย

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย   จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย
ไวดังนี้

ขั้นตอนที่ 1   การจัดเตรียมโครงการวิจัย  โดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  และปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอ
ความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขั้นตอนที่ 2   การดําเนินงานตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนา
ขึ้นในขั้นตอนที่  1  ไปทดลองใช  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนการเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  จัดพิมพรายงานฉบับรางเพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัย
ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธีการวิจัย

เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด   ผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และ
สถิติที่ใช  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 5 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  207  คน โดยทั้ง
5 หองเรียน นักเรียนจะมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียที่ใกลเคียงกัน  เนื่องจากทางโรงเรียนมีนโยบายในการจัดชั้นเรียนโดยใหแตละหองเรียนมี
นักเรียนที่มีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  และออนคละกันในจํานวนที่เทากันทุกหองเรียน

กลุมตัวอยาง    กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 80 คน  ดวยวิธีการสุม
โดยการจับสลากมา  2  หองเรียน  และจับสลากเปนกลุมทดลองไดหอง ป.4 / 1  และหอง ป. 4 / 4
ตามลําดับ

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน    ( Independent  Variables )  ไดแก  การจัดการเรียนรู  2  วิธี  คือ

1.1   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
1.2   การจัดการเรียนรูตามคูมือครู

2. ตัวแปรตาม ( Dependent   Variables ) ไดแก
2.1  ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
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แบบแผนการวิจัย
     การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ( Experimental  Research ) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนิน

การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ( Quasi  Experimental  Design )    แบบ
Non Randomized  Control  Group  Pretest   Posttest  Design  ( Tuckman 1999 : 162 - 163 )   ดังนี้

T1    X       T2

T1            ~ X T2

สัญลักษณที่ใชในแบบทดลอง
T1 แทน       การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู ( Pretest )
T2 แทน  การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู( Posttest )
X แทน  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
~ X   แทน  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  จํานวน  7  แผน   14  ช่ัวโมง

2. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม
เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู
จํานวน 7 แผน  14  ช่ัวโมง

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  เร่ืองประวัติศาสตรสมัย
สุโขทัย  จํานวน 1 ฉบับ  โดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก  กําหนดการใหคะแนน คือ
ถูกได 1 คะแนน   ผิดได 0 คะแนน  จํานวน   30  ขอ

4. แบบสอบถามความคดิเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการ
จัดการเรียนรูตามคูมือครู  จํานวน 1 ฉบับ

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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 1. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู   จํานวน  7 แผน   มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้

1.1 ศึกษาหลักสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  คําอธิบายราย
วิชา และเนื้อหาประวัติศาสตรสุโขทัยในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 5   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  และศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู
สังคมศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ดังนี้ 1 ) ขั้นตั้งประเด็นคําถาม เปนขั้นนําเขาสูการจัดการเรียนที่ครูจัดสถานการณ
หรือเร่ืองราวที่นาสนใจในดานความรูโดยถามคําถามที่เกี่ยวกับสาระที่จะเรียนรู  เพื่อจูงใจ  เราความ
สนใจที่จะสืบหาความรูจากขอคําถามเหลานั้น  2) ขั้นสืบคนขอมูล  นักเรียนจะตองวางแผนกําหนด
แนวทางการสืบคนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตามประเด็นคําถาม และดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลง
ความรู  บุคคล  หรือจากเอกสาร  ตํารา  ดวยวิธีการที่เลือกใชจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม 3) ขั้นเตรียม
การนําเสนอในชั้นเรียน เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสืบคนแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกัน
อภิปรายวาเกี่ยวของกับคําตอบที่ตองการหรือไม  นาเชื่อถือเพียงไร  หรือเพียงพอหรือไม  พรอมที่จะ
นําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ  4)  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูที่ไดจากการสืบคน  5)  ขั้นรวมกัน
สรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมที่คนพบ   และสรางคําถามเพื่อการสืบคนเรื่องอื่นๆตอไป

1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณา  จํานวน  3  คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล

1.4  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ  และนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว  ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา
และดานการวัดผล  ตรวจสอบความถูกตองและใชดุลพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการ
จัดการเรียนรู  นําตารางวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  ( Index  of  Item  objective
Congruence : IOC ) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง   คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต
0.50  ขึ้นไป ( Kerlinger 2000 : 714 – 718 ) ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได      ซ่ึงมี
คาเทากับ  1.00       โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้  ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา  144 )

+1    หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคขอนั้น
0   หมายถึง   ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคหรือไม
- 1    หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น

1.5 สุมแผนการจัดการเรียนรูและนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอนนักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง   และยังไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยมากอนโดยผูวิจัยเปนผูสอน

1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงในดานภาษาที่ใชใหกระชับ   ไมยืดเยื้อ
ไดใจความ  และเขาใจงายขึ้น  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และการวัดผล

1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  4

ขั้นที่ 1

ขั้นที่  2

ขั้นที่  3

ขั้นที่  4

ขั้นที่  5

ขั้นที่  6

ขั้นที่  7

แผนภูมิที่  4    ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    จุดประสงคการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา   และเนื้อหาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

       ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผลใชดุลพินิจ
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC )

  นําแผนการจัดการเรียนรูแผนที่  1  และ  3  ไปทดลองสอน

 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล

 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง
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                      2. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู
จํานวน  7  แผน   มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้

2.1 ศึกษาหลักสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  คําอธิบาย
รายวิชา และเนื้อหาประวัติศาสตรสุโขทัยในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 5   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  และศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรู
สังคมศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู   ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน  โดยครูทบทวนความรูเดิมเพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่
ผูเรียนมีหรือความรูเดิมในชั่วโมงที่ผานมา  และตามความสนใจใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียน
ตอไป  2)  ขั้นดําเนินการสอน  โดยมีการจัดลําดับดังนี้   2.1)   ครูอธิบายเนื้อหา    2.2 ) ครูจัดกิจกรรม
ตางๆ  ไดแก   การยกตัวอยาง   การสนทนา   การอภิปราย  การบรรยาย  การถาม – ตอบ  การแสดง
บทบาทสมมติ  การทํากิจกรรมตามใบงาน  เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  โดยครูเปนผูดําเนินการตาม
ที่กําหนดไวในคูมือครู  2.3) ครูใชส่ือการสอนโดยใชของจริง ภาพ แผนภูมิ แถบบันทึกเสียง  เทป
บันทึกภาพ  เพลง  นิทาน  เปนตน  3) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรูความ
เขาใจ  4)  ขั้นวัดและประเมินผล  เปนการตรวจสอบวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม   โดยครู
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยจากบทเรียน  ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค  ครูใหกําลังใจและ
จัดสอนซอมเสริมตอไป

2.3  นําแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจพิจารณา  จํานวน  3  คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล

2.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  และนําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว  ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ดานเนื้อหาและดานการวัดผล  ตรวจสอบความถูกตองและใชดุลพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแผนการจัดการเรียนรู  นําตารางวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  ( Index  of  Item
objective Congruence : IOC ) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง   คาดัชนีความสอด
คลองตั้งแต 0.50  ขึ้นไป ( Kerlinger 2000 : 714 – 718 ) ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับ
ได      ซ่ึงมีคาเทากับ 1.00  โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้  ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา  145 )

+1  หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคขอนั้น
1    หมายถึง    ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูตรงกับจุดประสงคหรือไม
- 1  หมายถึง    แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมตรงกับจุดประสงคขอนั้น

2.5 สุมแผนการจัดการเรียนรูและนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองสอน
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 หองเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยางและยังไมเคยเรียนเนื้อหาเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยมากอนโดยผูวิจัยเปนผูสอน

2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงในดานภาษาที่ใชใหกระชับ  ไมยืดเยื้อ
ไดใจความ  และเขาใจงายขึ้น  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และการวัดผล

2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่  5

ขั้นที่   1

ขั้นที่   2

ขั้นที่  3

ขั้นที่   4

ขั้นที่   5

ขั้นที่  6

ขั้นที่   7

แผนภูมิที่ 5   ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

     ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง    จุดประสงคการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา   และเนื้อหาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

       ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

   เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

   เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล

  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผลใชดุลพินิจ
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC )

  นําแผนการจัดการเรียนรูแผนที่  1  และ  3  ไปทดลองสอน

    นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุง

 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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      3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  เปนแบบ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ  จํานวน 40 ขอ โดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
4  ตัวเลือก  กําหนดการใหคะแนน  คือ  ถูกได 1 คะแนน  ผิดได 0 คะแนน     มีขั้นตอนการสรางและ
หาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   จุดประสงคการเรียนรู   คําอธิบาย
รายวิชา  และเนื้อหาประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนา   และ
วัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ( สาระที่ 4.3 ชาติไทย )
ทฤษฎี   หลักการเขียนและวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

3.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเรียนรู    โดยพิจารณาจากความสําคัญของ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาหนวยการเรียนรูเร่ือง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย   และสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู    เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกได
1  คะแนน  และตอบผิดได  0  คะแนน  ( รายละเอียดดังภาคผนวก ง  หนา  184 – 186 )

3.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู    เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา และดานการวัดผล
จํานวน 3 คน

3.4 ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   และผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล   และหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ  ( Index  of  Item Objective  Congruence :IOC )  ของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูโดยแบบทดสอบมีคา IOC เทากับ 1.00 ( รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา146 – 147 )

3.5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช  ( Try   out )  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   จํานวน 1 หองเรียน   ซ่ึงกําลังเรียนอยูใน
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   และเคยเรียนเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
มาแลว

3.6   นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ  ดังนี้
        3.6.1  ตรวจสอบความยากงายของแบบทดสอบปรนัย  คือ  สัดสวนระหวาง

จํานวนผูตอบขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงาย (P)
ระหวาง  0.20 – 0.80   ( พวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 129 ) แตเนื่องจากขอสอบมีจํานวน  40 ขอ  ผูวิจัย
จึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ  30  ขอ โดยใชเกณฑ   ดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงค
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ใกลเคียงกัน  และกระจายใหครบทุกจุดประสงค  2) มีคาความยากงาย  ( P )  ใกลเคียง 0.5  มากที่สุด
ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ระหวาง 0.23 – 0.80
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข   หนา  151 )

เมื่อ  P   หมายถึง     คาความยากของคําถามแตละขอ
R   หมายถึง    จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
N   หมายถึง    จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด  ( กรมวิชาการ  2545 : 66 )

3.6.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย  คือ  การตรวจสอบวา
 ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด  โดยใชเกณฑมีคาอํานาจจําแนก
( r ) ตั้งแต 0.20  ขึ้นไป  ซ่ึงถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดี  ( พวงรัตน
ทวีรัตน  2543 : 130 )  แตเนื่องจากขอสอบจํานวน  40  ขอ  ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบใหเหลือ  30  ขอ
ใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยใชเกณฑดังนี้1)มีจํานวนขอสอบ
ในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและกระจายใหครบทุกจุดประสงค 2) มีคาอํานาจจําแนก  ( r )  ตั้งแต
0.20–0.80  ซ่ึงผลการตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัย   ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง  0.20 – 0.73
( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา 151 )

r     =

เมื่อ   r    หมายถึง    คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru  หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re  หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N  หมายถึง    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

3.6.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น  คือ  การตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอและ
คงที่  โดยผูวิจัยเลือกแบบทดสอบปรนัยที่ผานเกณฑ  จํานวน  30  ขอ  นํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ  โดยใชสูตรของคูเดอร  ริชารดสัน  20  ซ่ึงคํานวณจากสัดสวนของการตอบถูกหรือผิด

  P =

Ru – Re

 N – 2

N
R
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( พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 124 )  ซ่ึงผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัย
มีคาเทากับ  0.93  ( รายละเอียดดังภาคผนวก ข  หนา   153 - 154  )

เมื่อ   rtt        แทน    คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n          แทน    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
s2

t               แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
∑pq    แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกใน

แตละขอและสัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ

    n  

                   1-
  n - 1                                 s2

t

           rtt     = ∑ pq
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ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่  6

 ขั้นที่  1

ขั้นที่  2

ขั้นที่  3

ขั้นที่   4

ขั้นที่   5

ขั้นที่   6

 แผนภูมิที่  6   ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

 4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน ไดแก   
เพศ   การเรียนพิเศษเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา   ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน   อาชีพของ
ผูปกครองและสถานที่ตั้งบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน   ซ่ึงเปนแบบตรวจรายการ
(Check List)  จํานวน  5  ขอ

ศึกษาหลักสูตรทฤษฎี  หลักการและวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหาในหนวยการเรียนรู
เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (  IOC )

เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไข

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี    จํานวน 1 หองเรียน

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย ซึ่งมีคาระหวาง 0.23 – 0.80
และคาอํานาจจําแนก  ซึ่งมีคาระหวาง0.20 – 0.73  คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ
จาก  40  ขอ  ใหเหลือจํานวน  30  ขอ  นําไปหาคาความเชื่อมั่น  มีคาเทากับ  0.93
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู เร่ืองประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัย  ที่นักเรียนมีตอการจัดการเรียนรูทั้ง  2  วิธี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา
( Rating  scale )  มี  5  ระดับ  คือ  เห็นดวยมากที่สุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด  จํานวน 15 ขอ  ซ่ึงถามใน  3  ประเด็น   คือ  1) ดานบรรยากาศการเรียนรู    2) ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  3)  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ซ่ึงเปนคําถามที่
ใชจะเปนคําถามเชิงนิมาน ( Positive )   การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน
(Positive)   กําหนดคาความคิดเห็น 5 ระดับ  ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด           5             คะแนน
เห็นดวยมาก                  4              คะแนน
เห็นดวยปานกลาง         3              คะแนน
เห็นดวยนอย                 2              คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด         1              คะแนน

โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นของเบสท ( Best 1981 : 182 )
โดยมีคาเฉลี่ย ( ความคิดเห็น )  เชิงนิมาน  ดังนี้

 เกณฑการแปลความหมายของความคิดเห็น
คาเฉลี่ยอยูระหวาง    1.00 – 1.49    เห็นดวยนอยที่สุด
คาเฉลี่ยอยูระหวาง    1.50 – 2.49    เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ยอยูระหวาง    2.50 – 3.49    เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ยอยูระหวาง    3.50 – 4.49    เห็นดวยมาก

   คาเฉลี่ยอยูระหวาง    4.50 – 5.00    เห็นดวยมากที่สุด

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องประวัติ
ศาสตรสมัยสุโขทัย  มีดังนี้

1. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูเร่ือง  ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูที่ผูสอนจัดใหกับ
ผูเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย

3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูเสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาดานภาษา และดานการวัดผล
จํานวน  3  คน
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4.  หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ( Index  of  Item  Objective
Congruence : IOC )  ซ่ึงมีคาเทากับ  1.00  ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา  149 )

5. ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3  คน
6.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

ดังแผนภูมิที่  7

ขั้นที่   1

ขั้นที่   2

ขั้นที่   3

ขั้นที่  4

ขั้นที่   5

ขั้นที่  6

แผนภูมิที่  7   ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู

การดําเนินการทดลองในการวิจัย
ในการทดลอง  ผูวิจัยแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้
1.  ขั้นกอนการทดลอง  เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้

1.1  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.2  ผูวิจัยแนะนําวิธีการจัดการเรียนรูกับนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม

 เปนเวลา  1  ช่ัวโมง

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู

 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง   ดานเนื้อหา  ดานภาษา  และดานการวัดผล

หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC )  

 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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1.3  ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน
2.  ขั้นทดลอง   ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไว  เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู
เชน ประสบการณในการสอน  เพศ  อายุ  ฯลฯ   และไดดําเนินการทดลองสอนโดยใชเครื่องมือที่
จัดเตรียมไวซ่ึงรายละเอียดมีดังตอไปนี้

2.1  เวลาที่ใชในการทดลอง   ทําการสอนสัปดาหละ  3  วัน  วันละ  2  ช่ัวโมง
2.2  การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวันกําหนดใหใชเวลา  09.30 -  11.30 น.  และ

13.00 – 15.00 น.  ดังตารางที่  9

ตารางที่  9   ตารางสอนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง

วัน / เวลา 09.30 -  11.30 น. 13.00 – 15.00 น.
จันทร กลุมทดลอง กลุมควบคุม
อังคาร กลุมทดลอง กลุมควบคุม
พุธ กลุมควบคุม กลุมทดลอง

2.3  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ืองชาติไทย ( การสรางอาณาจักรไทย )  ประกอบดวยเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ครอบคลุมเนื้อหาในดานการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักร
สุโขทัย พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง  พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช  พัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ  การสรางสรรคภูมิปญญา  เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง
และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ( รายละเอียดดังภาคผนวก
ง  หนา 183  )

2.4  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู   มีรายละเอียดดังนี้

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู     
 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นใชในการวิจัยคร้ังนี้

มีขั้นตอนการสอนดังนี้
1.  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม  เปนขั้นนําเขาสูการจัดการเรียน  ที่ครูจัดสถานการณ   หรือ
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เร่ืองราวที่นาสนใจในดานความรู  โดยการถามคําถามที่เกี่ยวกับสาระที่จะเรียนรู  เพื่อจูงใจ  เราความ
สนใจที่จะสืบหาความรูจากขอคําถามเหลานั้น

2.  ขั้นสืบคนขอมูล  นักเรียนจะตองวางแผนกําหนดแนวทางการสืบคนที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่เรียนตามประเด็นคําถามและดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงความรู  บุคคล  หรือจากเอกสาร  ตํารา
ดวยวิธีการที่เลือกใชจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม

3.  ขั้นเตรียมการเสนอในชั้นเรียน    เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสืบคนแลว
นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของกับคําตอบที่ตองการหรือไม  นาเชื่อถือเพียงไร   หรือ
เพียงพอหรือไม  พรอมที่จะนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ

4.  ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูท่ีไดจากการสืบคน
5.  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ    และสรางคําถามเพื่อ

การสืบคนเรื่องอื่นๆตอไป    รายละเอียดดังแผนภูมิที่  8
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ขั้นตั้งประเด็นคําถาม

ขั้นสืบคนขอมูล

ขั้นเตรียมนําเสนอ
    ในชั้นเรียน

ขั้นอธิบายขอมูล

ขั้นรวมกันสรุป
ความคิดเห็นตอ     ไมผาน
ความรูใหมที่                       ผาน
      คนพบ    
 

แผนภูมิที่  8   ปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

การเริ่มตน

ทบทวนความรูเดิมและตั้งคําถามเพื่อจูงใจ
เราความสนใจเพื่อสืบคนความรู

วางแผนกําหนดแนวทางการสืบคนในสาระที่เกี่ยวของ

ดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงความรู

นักเรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คําตอบของคําถามที่กําหนด

 เตรียมนําเสนอขอมูล / ความรู

นําเสนอความรูที่ไดจากการสืบคน

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการสืบคน

แสดงความคิดเห็นความ
เขาใจในเนื้อหาวิชา

สรางคําถามเพื่อการสืบคนเรื่องอื่นๆตอไป

สิ้นสุด

ซอมเสริม
ในเนื้อหาที่

นักเรียนไม เขาใจ
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การจัดการเรียนรูตามคูมือครู   
    ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   มีขั้นตอนดังตอไปนี้   ( กรมวิชาการ   2535 : 23 )

1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน   โดยครูทบทวนความรูเดิม  เพื่อเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมที่
นักเรียนมี  หรือความรูเดิมในชั่วโมงที่ผานมา   และตามความสนใจใหนักเรียนมีความพรอมในการ
เรียนตอไป

2.  ขั้นดําเนินการสอน  โดยมีการจัดลําดับการสอนดังนี้
2.1 ครูอธิบายเนื้อหา
2.2 ครูจัดกิจกรรมตางๆ  ไดแก  การยกตัวอยาง  การสนทนา  การอภิปราย  การ

บรรยาย  การถาม – ตอบ  การแสดงบทบาทสมมติ  การทํากิจกรรมตามใบงาน  เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ  โดยครูเปนผูดําเนินการตามที่กําหนดไวในคูมือครู

2.3  ครูใชส่ือการสอนโดยใชของจริง  ภาพ  แผนภูมิ  แถบบันทึกเสียง  เทปบันทึก
ภาพ  เพลง  นิทาน  เปนตน

3.  ขั้นสรุป   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาสาระจนเกิดความรูความเขาใจ
4.  ขั้นวัดและประเมินผล   เปนการตรวจสอบวานักเรียนบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

โดยครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดยอยจากบทเรียน  ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงค  ครูใหกําลังใจ
และจัดสอนซอมเสริมตอไป  รายละเอียดดังแผนภูมิที่  9
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ขั้นดําเนินการสอน

 

แผนภูมิที่ 9    ปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

การเริ่มตน

แจงจุดประสงคการเรียน
ทบทวนความรูเดิม

เสนอบทเรียนใหมโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูหลายรูปแบบ

ครูใหแนวทางการเรียน

 นักเรียนแสดงพฤติกรรม

ประเมินผล

สิ้นสุด

แจงผลการปฏิบัติ

รายงานผล

สรุปทบทวน

   ขั้นนําเขาสูบทเรียน

ซอมเสริม
ขั้นสรุป

ขั้นสงเสริม
ความแมนยําและ

การถายโอนการเรียนรู
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   3.  ขั้นหลังทดลอง   ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองสอน  ผูวิจัยนําแบบวัดผลการ
เรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยไปทดสอบ ( Posttest )  เพื่อวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัยทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แลวนําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ไปสอบถามนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ตารางที่ 10   การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียนรู
        ตามคูมือครู

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู การจัดการเรียนรูตามคูมือครู

1. ขั้นตั้งประเด็นคําถาม
2. ขั้นสืบคนขอมูล
3. ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
4. ขั้นนําเสนอขอมูลหรือความรูที่ไดจากการ
สืบคน
5. ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรู
ใหมที่คนพบ  และสรางคําถามเพื่อการสืบคนเรื่องอื่นๆ
ตอไป

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2. ขั้นดําเนินการสอน

3. ขั้นสรุป
4.  ขั้นวัดและประเมินผล

การวิเคราะหขอมูล
         1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้  มีรายละเอียดดังนี้
        1.1  ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู  ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง

 ( Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC )  ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา 144 -145 )
1.2  ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   ดําเนินการดังนี้
        1.2.1  หาคาความเที่ยงตรง  ( Validity )  ของแบบทดสอบโดยการหาคาดัชนีความ

สอดคลอง ( Index of Item  Objective  Congruence : IOC )  ( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา 146
– 147 )

       1.2.2   ตรวจสอบคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบปรนัย
( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา  151)

1.2.3   ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบปรนัยโดยใชคา  KR-20
( รายละเอียดดังภาคผนวก  ข  หนา    153 - 154    )

1.3   ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น   ดําเนินการดังนี้
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 1.3.1 ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบ
ถามความคิดเห็น  ( Index  of Item  Objective  Congruence : IOC ) ( รายละเอียดดังภาคผนวก ข
หนา  148 – 149 )

 2.  การทดสอบสมมติฐาน
2.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ืองประวัติศาสตรสมัย

สุโขทัย   ใชคาสถิติดังนี้
2.1.1 คาเฉลี่ย  (⎯X  )
2.1.2    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (  S.D. )
2.1.3    การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียน

รูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการเรียนรูระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยทดสอบคา t – test แบบ Dependent  ( รายละเอียดดังภาคผนวก ค ตารางที่ 27-28 หนา 161-162  )

2.1.4  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดยการทดสอบความแตกตางของผลการ
เรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ใชการทดสอบคา t – test แบบ Independent ( รายละเอียดดังภาคผนวก
ค  ตารางที่ 29 -30  หนา 163 - 164 )

2.2 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  ในดานบรรยากาศการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

2.2.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ใชคารอยละ ( % )

2.2.2 การวิเคราะหแบบสอบถาม  5  ระดับ  ใชคาเฉลี่ย  (⎯X  )   และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (  S.D. )
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สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
    ผูวิจัยขอเสนอภาพรวมของการวิจัย   ดังตารางที่  11

ตารางที่  11  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู

การจัดการ
เรียนรูแบบ
สืบเสาะหา
ความรู  และ

 การจัดการเรียน
รูตามคูมือครู

นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี
จํานวน  80  คน

แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาเฉลี่ย   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา( t – test )
แบบ Independent   และ
แบบ  Dependent

2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู

ก า รสอบถ าม
ความคิดเห็น

นักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
เทศบาลวัดดอนไกดี

จํานวน  80  คน

แบบสอบถามความคิดเห็น
วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
รอยละ  คาเฉลี่ย  และ
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุป

      การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ( Experimental  Research )  แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ( Quasi
Experimental  Design )   แบบ   Non   Randomized  Control  Group  Pretest  Posttest  Design
กลุมตัวอยางในการวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )  สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน   จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 80 คน
เปนกลุมทดลอง 40 คน  และกลุมควบคุม  40  คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  จากนั้นนํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดยใชสูตร t – test แบบ Independent     สวนผลการเรียนรูกอน
และหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
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ใชสูตร t – test  แบบ  Dependent  และขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครู  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)   ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  80  คน  แบงเปนกลุมทดลองที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูจํานวน 40 คน  และกลุมควบควบคุมที่จัดการเรียนรูตามคูมือครูจํานวน 40 คน
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน    และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง  2  กลุมดวย
ตนเอง  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามการวิจัย   ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โดยแบงเปน 2 ตอน  ดังนี้

 ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

 ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

 สําหรับรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน  มีดังนี้

ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปท่ี  4  ท่ีจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัย
สุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครูแตกตางกันหรือไม   ดังตารางที่  12

110

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111

ตารางที่ 12   ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูหลังการจัดการเรียนรู (Posttest)  ระหวาง
                     กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรู
                     ตามคูมือครู

การจัดการเรียนรู
จํานวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม X S.D. t - test

                แบบสืบเสาะหาความรู
                ตามคูมือครู

40
40

30
30

20.10
16.75

3.85
2.85 4.423*

        จากตารางที่ 12 พบวาคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) เร่ืองประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีคาเฉลี่ย
( X ) = 20.10  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.85  สวนคะแนนผลการเรียนรูหลังเรียน
( Posttest ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูตาม
คูมือครู   มีคาเฉลี่ย ( X )  =16.75  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) = 2.85  เมื่อตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยการทดสอบคาที (t - test ) แบบ  Independent  ไดคา  t = 4.42  ซ่ึงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย   โดยผลการเรียนรูของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสูงกวาผลการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรู
ตามคูมือครู
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ตารางที่ 13   ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)
                     ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรู
                     ตามคูมือครู

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
การจัดการเรียนรู

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม X S.D. X S.D. t - test Sig.( 2-

tailed )
แบบสืบเสาะหาความรู 40 30 11.45 2.82 20.10 3.85 -17.68 .000

ตามคูมือครู 40 30 10.65 2.57 16.75 2.85 -16.97 .000

   จากตารางที่  13 พบวาคะแนนผลการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู มีคะแนนกอนเรียนคาเฉลี่ย ( X ) = 11.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
= 2.82  คะแนนหลังเรียน  มีคาเฉลี่ย ( X  ) =  20.10  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) = 3.85  และ
เมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคาที
( t – test ) แบบ Dependent ไดคา t = 17.68  ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05  สวนคะแนนผลการทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  ของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรูตามคูมือครู พบวา มีคะแนนกอนเรียน  คาเฉลี่ย ( X  ) =  10.65  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 2.57 และคะแนนหลังเรียน  มีคาเฉลี่ย ( X  ) =  16.75  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D. ) =
2.85  และเมื่อทดสอบความแตกตางของคะแนนผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   โดยทดสอบ
คา t– test แบบ Dependent พบวา  คา t = 16.97  ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05   จึงกลาวไดวาคะแนนผลการทดสอบกอนเรียน ( Pretest )  และหลังเรียน ( Posttest )
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่เรียนเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนผล
การทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  สูงกวากอนเรียน (Pretest)

และจากการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูทั้ง  7  แผน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  สรุปผลการทดสอบดังตารางที่  14  ดังนี้
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ตารางที่ 14   ผลการเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูและกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู

แบบสืบเสาะหาความรู ตามคูมือครู
เรื่อง

คะแนน
เต็ม คะแนน

รวม
X S.D. % ลําดับ

ที่
คะแนน
รวม

X S.D. % ลําดับ
ที่

1.  การตั้งถิ่นฐานและ
การสรางอาณาจักร
สุโขทัย

4 122 3.05 0.71 76.25 3 87 2.17 0.54 54.37 5

2.  พระมหากษัตริย
แหงราชวงศพระรวง

4 84 2.10 0.92 52.50 6 45 1.12 0.64 28.12 7

3.  พระราชประวัติ
พอขุนรามคําแหง
มหาราช

3 101 2.52 0.64 84.16 2 85 2.12 0.56 70.83 2

4.  พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยใน
ดานตางๆ

11 276 6.90 1.41 62.72 5 246 6.15 1.21 55.90 3

5.  การสรางสรรค
ภูมิปญญาในอาณาจักร
สุโขทัย

3 84 2.10 0.70 70.00 4 66 1.65 0.62 55.00 4

6.  เหตุการณสําคัญที่มี
ผลตอความรุงเรือง
และการเปลี่ยนแปลง
ในสมัยสุโขทัย

2 76 1.90 0.30 95.00 1 77 1.92 0.26 96.25 1

7.  ความเสื่อมของ
อาณาจักรสุโขทัย

3 61 1.52 0.75 50.83 7 64 1.60 0.54 53.33 6

รวม 30 804 20.
10

3.85 67.00 607 16.
75

2.85 55.83

จากตารางที่ 14 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ย ( X ) =  20.10  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  S.D.) = 3.85
คารอยละ ( % ) =  67.00    สวนนักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครูโดยภาพรวมอยูในระดับพอใช
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มีคาเฉลี่ย ( X ) = 16.75  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  S.D. )  = 2.85  คารอยละ ( % )  = 55.83
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีคะแนน

จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  หนวยที่ทําคะแนนไดสูงสุด
ไดแก  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย  มีคาเฉลี่ย
( X ) = 1.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  S.D. )  = 0.30  คารอยละ ( % )  = 95.00  รองลงมาคือ  เร่ือง
พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช  มีคาเฉลี่ย ( X  )  = 2.52  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  S.D.)
=  0.64  คารอยละ ( % ) = 84.16  หนวยที่ทําคะแนนไดต่ําสุด ไดแก  เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย  มีคาเฉลี่ย ( X  )  = 1.52  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  =  0.75  คารอยละ (  % )  = 50.83

นักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  หนวยที่ทําคะแนนไดสูงสุด  ไดแก  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอ
ความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย  มีคาเฉลี่ย ( X ) = 1.92  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. )  = 0.26  คารอยละ (%)  = 96.25  รองลงมาคือ  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
มีคาเฉลี่ย ( X  )  = 2.12  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) =  0.56  คารอยละ (%) = 70.83  หนวยที่ทํา
คะแนนไดต่ําสุด ไดแก เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  มีคาเฉลี่ย ( X  )  = 1.12  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. )  =  0.64  คารอยละ ( % )  = 28.12

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4    ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

      การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามขอที่ 2 จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู เปนอยางไร

การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู     และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   มีรายละเอียดดังตารางที่  15

ตารางที่ 15   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
                    สืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

กลุมทดลอง กลุมควบคุม
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน

N
รอยละ

จํานวน
N

รอยละ

1.  เพศของนักเรียน
     1.1  ชาย
     1.2  หญิง

18
22

45
55

24
16

60
40

2.  การเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษา
     2.1  ไดเรียน
     2.2  ไมไดเรียน

  4
36

10
90

10
30

25
75

3.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
3.1 ระดับประถมศึกษา
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

     3.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4   ปวส.
3.5 ระดับปริญญาตรี

15
7
10
2
6

37.50
17.50

25
5
15

13
10
10
4
3

32.50
25
25
10

7.50
4.  อาชีพของผูปกครองนักเรียน

4.1 รับราชการ
4.2 รับจาง
4.3 คาขาย
4.4 ทําการเกษตร
4.5 ธุรกิจสวนตัว

6
22
5
5
2

15
55

12.50
12.50

5

2
25
10
3
0

5
62.50

25
7.50

0
5. สถานที่ต้ังบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน

5.1 ในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน
5.2 นอกเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน

36
4

90
10

33
7

82.50
17.50

จากตารางที่  15 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 55  และเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ45  การเรียนพิเศษ
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วิชาสังคมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก  สวนใหญไมไดเรียนพิเศษ  คิดเปนรอยละ  90  และไดเรียนพิเศษ
คิดเปนรอยละ 10  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน  สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถม
ศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ 37.50  รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ 25
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ  17.50  และระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ15  และปวส.
คิดเปนรอยละ 5  ตามลําดับ    อาชีพของผูปกครองนักเรียน สวนใหญประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาไดแก  อาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 15  อาชีพคาขาย และอาชีพทําการ
เกษตรเทากัน  คิดเปนรอยละ 12.50 และธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ สถานที่ตั้งบานและ
บริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน  สวนใหญอยูในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ
90   และพักอาศัยนอกเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน  คิดเปนรอยละ 10

นักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครูสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 60   และ
เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 40  การเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษาหลังโรงเรียนเลิกสวนใหญไมไดเรียน
พิเศษ  คิดเปนรอยละ 75  และไดเรียนพิเศษ คิดเปนรอยละ 25  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  32.50  รองลงมาไดแก  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทากัน  คิดเปนรอยละ 25  ปวส.คิดเปนรอยละ
10  และระดับปริญญาตรี   คิดเปนรอยละ 7.50  ตามลําดับ  อาชีพของผูปกครองนักเรียน สวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมาไดแก  อาชีพคาขาย  คิดเปนรอยละ 25
อาชีพทําการเกษตร  คิดเปนรอยละ 7.50  และอาชีพรับราชการ  คิดเปนรอยละ 5.00 สถานที่ตั้งบาน
และบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียนสวนใหญอยูในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบนมากที่สุด   คิดเปน
รอยละ 82.50   และพักอาศัยนอกเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน  คิดเปนรอยละ 17.50

2.2  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  16
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ตารางที่  16  ระดับความคิดเห็นในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู

ความคิดเห็น
X S.D ระดับความ

คิดเห็น
ลําดับ
ที่ X S.D

ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับ
ที่

ดานบรรยากาศการเรียนรู 4.15 0.63 เห็นดวย
มาก

2 3.85 0.81 เห็นดวย
มาก

2

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.19 0.70 เห็นดวย
มาก

1 3.82 0.75 เห็นดวย
มาก

3

ประโยชนที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

4.10 0.68 เห็นดวย
มาก

3 4.05 0.79 เห็นดวย
มาก

1

รวม 4.15 0.67 เห็นดวย
มาก

3.91 0.79 เห็นดวย
มาก

จากตารางที่ 16 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู   และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดยภาพรวมเห็นดวยมากตอการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธี
เมื่อพิจารณาตามการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   เห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ
ไดแก  ลําดับที่  1  คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  = 4.19, S.D. = 0.70 )    ลําดับที่ 2  คือ
ดานบรรยากาศการเรียนรู  ( X  =  4.15, S.D.  =  0.63 ) และลําดับที่  3  คือประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 4.10, S.D. = 0.68 )  สวนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  นักเรียนเห็นดวย
อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ ไดแก  ลําดับที่  1  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู ( X  =
4.05, S.D. = 0.79 )  ลําดับที่2 คือ บรรยากาศการเรียนรู ( X  = 3.85, S.D. = 0.81) และลําดับที่ 3 คือ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ( X  =  3.82, S.D.  =  0.75 )

2.3 ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  มีรายละเอียดดังตารางที่  17
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ตารางที่  17  ระดับความคิดเห็นในดานบรรยากาศการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ
       ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4
       ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู

ความคิดเห็น
X S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่ X S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

ดานบรรยากาศการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยกระตุนให
นักเรียนเกิดความคิด
2. การจัดการเรียนรูแบบนี้ ทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข
3.  การจัดการเรียนรูแบบนี้  ทําใหนักเรียนมี
อิสระในการสืบคนแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. การจัดการเรียนรูแบบนี้  ทําใหนักเรียนมี
โอกาสไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
เพื่อน ๆ
5.  การจัดการเรียนรูแบบนี้    ชวยสงเสริมให
นักเรียนเปนคนกลาคิด   กลาทํา   และ
กลาแสดงออก

4.08

3.95

4.38

4.20

4.18

0.62

0.71

0.49

0.72

0.64

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

4

5

1

2

3

3.93

3.93

3.80

3.70

3.90

0.76

0.69

0.88

0.97

0.78

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

1

1

4

5

3

รวม 4.15 0.63 เห็นดวย
มาก

3.85 0.81 เห็นดวย
มาก

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้   ทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจน  ถูกตอง  และ
เขาใจงาย
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้  มีความทาทาย
ทําใหนักเรียนไดใชความคิดหาวิธีแกปญหาดวย
ตนเอง
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้  ทําใหนักเรียน
ไดสืบคน  แสวงหาความรูดวยตนเอง
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้   ทําใหนักเรียน
ไดเรียนรูจากการถามตอบเปนสื่อสําคัญ

4.20

3.93

4.38

4.23

0.72

0.76

0.49

0.70

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

4

5

1

3

3.50

3.70

3.90

3.83

0.72

0.88

0.71

0.75

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

5

4

2

3
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ตารางที่  17  ( ตอ )

การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู

การจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู

ความคิดเห็น
X S.D.

ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่ X S.D.
ระดับ
ความคิด
เห็น

ลําดับที่

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้   ทําให
นักเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกับผูอื่น  และ
การทํางานระบบกลุม

4.25 0.84 เห็นดวย
มาก

2 4.20 0.72 เห็นดวย
มาก

1

รวม 4.19 0.70 เห็นดวย
มาก

3.82 0.75 เห็นดวย
มาก

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบนี้  ชวยใหนักเรียน
พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล
12. การจัดการเรียนรูแบบนี้  ชวยใหนักเรียน
ทํางานอยางมีระบบ   และรอบคอบดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร
13. การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียน
รูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน
กลุม
14. การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําใหครูไดแสดง
บทบาทในการแนะนําและชวยเหลือนักเรียน
15.   การจัดการเรียนรูแบบนี้  ชวยใหนักเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

4.20

4.38

3.85

4.10

4.00

0.72

0.70

0.77

0.50

0.72

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

2

1

5

3

4

3.78

3.98

4.25

4.13

4.13

0.80

0.80

0.84

0.72

0.82

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

 เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มาก

5

4

1

2

2

รวม 4.10 0.68 เห็นดวย
มาก

4.05 0.79 เห็นดวย
มาก

     จากตารางที่  17 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  เห็นดวยกับดานบรรยากาศการเรียนรูในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก
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  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  เห็นดวยมากกับดานบรรยากาศการเรียนรูทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ทําใหนักเรียนมีอิสระในการสืบคนแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  ( X  = 4.38, S.D. = 0.49 )  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนมีโอกาส
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ  ( X  = 4.20, S.D. = 0.72 )  การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนคนกลาคิด  กลาทํา และกลาแสดงออก ( X  = 4.18,
S.D. = 0.64 ) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด ( X  =
4.08, S.D.= 0.62 )  และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
( X  =  3.95, S.D.  =  0.71 )

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูตามคูมือครูเห็นดวยมากกับดานบรรยากาศ
การเรียนรูทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้  การจัดการเรียนรูตามคูมือครูชวยกระตุน
ใหนักเรียนเกิดความคิด  ( X  = 3.93, S.D.= 0.76 )  และทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข   เทากัน
( X  =  3.93, S.D. = 0.69 ) การจัดการเรียนรูตามคูมือครูชวยสงเสริมใหนักเรียนกลาคิด กลาทํา  และ
กลาแสดงออก  ( X  = 3.90, S.D. = 0.78 ) การจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําใหนักเรียนมีอิสระในการ
สืบคนแสวงหาความรูดวยตนเอง ( X  = 3.80, S.D.= 0.88)  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําให
นักเรียนมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ ( X  = 3.70, S.D.= 0.97 )

ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่4ที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาพรวม
อยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู  เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากทุกประเด็น   โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอย  ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนไดสืบคน  แสวงหาความรูดวย
ตนเอง  ( X  =  4.38, S.D. = 0.49 ) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนรูจักวิธีการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน  และการทํางานระบบกลุม ( X  = 4.25, S.D. = 0.84 ) การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากการถามตอบเปนสื่อสําคัญ  ( X  = 4.23, S.D. = 0.70)
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจน ถูกตองและเขาใจงาย
( X  = 4.20, S.D. = 0.72 ) และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีความทาทาย   ทําใหนักเรียน
ไดใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดดวยตนเอง  ( X  = 3.93, S.D. = 0.76 )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู  เห็นดวยกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยูในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

ทําใหนักเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และการทํางานระบบกลุม  ( X = 4.20, S.D. = 0.72)
การจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําใหนักเรียนไดสืบคน แสวงหาความรูดวยตนเอง( X =3.90,S.D.=
0.71)  การจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากการถามตอบเปนสื่อสําคัญ ( X  =
3.83, S.D.= 0.75) การจัดการเรียนรูตามคูมือครูมีความทาทาย  ทําใหนักเรียนไดใชความคิดหาวิธีแก
ปญหาไดดวยตนเอง  ( X  = 3.70, S.D.= 0.88 )  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดชัดเจน  ถูกตอง   และเขาใจงาย  ( X = 3.50 , S.D. = 0.72 )

 ในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4
ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ที่จัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู    เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก
ทุกประเด็น  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยให
นักเรียนทํางานอยางมีระบบและรอบคอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ( X  =  4.38, S.D. = 0.70 )
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล( X = 4.20,S.D.
=0.72) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทําใหครูไดแสดงบทบาทในการแนะนําและชวยเหลือ
นักเรียน( X = 4.10, S.D. = 0.50 )   การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ( X  = 4.00, S.D.= 0.72 )  และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ชวยใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานกลุม ( X = 3.85, S.D.  = 0.77 )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู เห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากทุกประเด็น   โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย   ดังนี้
การจัดการเรียนรูตามคูมือครูชวยใหนักเรียนรูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานกลุม
( X  = 4.25, S.D.  = 0.84 )  การจัดการเรียนรูตามคูมือครูทําใหครูไดแสดงบทบาทในการแนะนํา
และชวยเหลือนักเรียน ( X =4.13, S.D.  = 0.72 ) และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูชวยใหนักเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเทากัน  ( X =4.13, S.D. = 0.82 )   การจัดการเรียนรูตามคูมือครู
ชวยใหนักเรียนทํางานอยางมีระบบ และรอบคอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ( X  = 3.98, S.D.=
0.80 )   และการจัดการเรียนรูตามคูมือครูชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล ( X  = 3.78,
S.D. = 0.80 )

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและบันทึกผลการจัดกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตรสมัย
สุโขทัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา เมื่อครูสรางความสนใจดวยการใชคําถามเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนสนใจสืบคน  หรือคิดคนหาคําตอบในเรื่องที่ถามหรือในประเด็นที่ถาม  นักเรียน
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บางสวนไมสามารถตอบคําถามและใหความสนใจในการศึกษาสืบคนหาความรูไดนอย  โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล  ซ่ึงเปนขั้นที่นักเรียนจะตองวางแผน  กําหนดแนวทางการสืบคน
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตามประเด็นคําถาม และดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายสงผล
ใหนักเรียนบางสวนไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกลุม นักเรียนตอบคําถามไมตรงตาม
ประเด็นที่กําหนดไวเพราะขาดความเขาใจในคําถาม นักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น และใชเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากทําใหทํางานเสร็จชากวากําหนดเวลา    สวนการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครู พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนเปนเพียงผูรับความรูจากครูผูสอนเปนสวนใหญ
มุงใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระไปพรอมๆกัน  ส่ือการเรียนรูขาดความนาสนใจทําให
นักเรียนไมเขาใจในเนื้อหา
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บทท่ี  5

สรุป  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  เปน
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research ) แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง( Quasi Experimental
Design )  แบบ   Non  Randomized Control Group  Pretest  Posttest  Design  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรู
ตามคูมือครูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก  นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่  4  ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )   สังกัดเทศบาลเมือง
กระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  2  หองเรียน  รวมทั้งส้ิน  80  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เร่ือง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัยที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  การวิเคราะห
ขอมูลใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)   การทดสอบคาที ( t - test ) แบบ
Independent   และ  Dependent  ผลการวิจัยสรุปไดดังรายละเอียดตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ของนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
สรุปผลการวิจัยดังนี้
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1.  ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
สถิติที่ระดับ  0.05   โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียน
ที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู

2.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมากตอการจัดการจัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   เรียงตามลําดับ  ไดแก   ลําดับที่ 1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ลําดับที่ 2  คือ ดานบรรยากาศการเรียนรูและลําดับที่ 3  คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครู นักเรียนเห็นดวยมาก เรียงตามลําดับ ไดแก
ลําดับที่  1  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ลําดับที่  2  คือ  ดานบรรยากาศการ
เรียนรู  และลําดับที่ 3  คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู    เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่4ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  
สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

1.  ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัด
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู   พบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู   ทําใหผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยสูงกวาการจัดการเรียนรูตาม
คูมือครู ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  มีรูปแบบการสืบคนหาความรูหรือคําตอบของนักเรียนดวยคําถามตางๆ  นักเรียน
ไดคิดหาคําตอบดวยตนเอง   ทําใหรูและเขาใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและเปนการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดทุกระดับชั้น ไดหลายสาระการเรียนรู โดย
เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism)  ที่เกิดขึ้นไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1.  การเรียนรูเนนกระบวนการปฏิบัติจริง  (Action Process)   2. การเรียนรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวย
ตัวนักเรียนเอง   โดยใชขอมูลใหมรวมกับขอมูลเดิมที่มีอยูแลวรอบตัวและประสบการณเดิมมาชวย
ในการตัดสินใจ  3.  ความรูความเชื่อของแตละคนจะแตกตางกัน 4. การสรางแนวความคิดหรือการ
เรียนรูของนักเรียนและการเรียนรูของนักเรียนจะเกิดขึ้นไดดวยตนเอง  การจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
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กับแนวคิดนี้ คือ  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดสืบคน
หาความรู  ความจริง  หรือคําตอบดวยตนเอง  โดยครูเปนผูคอยชวยเหลือสนับสนุน  ช้ีแนะแนวทาง
มีการใชคําถามที่มีความหมาย     เปนคําถามระดับสูงที่ใหนักเรียนคิดหาคําตอบมากกวาการทองจํามา
ตอบ  และเปนคําถามที่กระตุน  สงเสริม  สนับสนุนใหนักเรียนสนใจที่จะสืบคน  คิดคนหาคําตอบใน
เร่ืองที่ถามหรือประเด็นที่ถาม       ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงลักษณะการเรียนรูที่
สอดคลองกับวัยของผูเรียน  คือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ    มุงใหผูเรียน
รูจักทักษะในการคิด  การคนควาแสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเองสามารถสรางสรรคผลงาน
แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน  ใหนักเรียนรูจักทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง   เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา   ความมีเหตุผล  ความคิดที่เปนระบบ   ไมเชื่อหรือยอมรับสิ่งใดๆที่
ตนเองยังไมไดพิสูจนหรือคิดหาเหตุผลประกอบ  การที่นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองนั้นทําใหเขาใจ
บทเรียนไดแจมแจงขึ้น เพราะนักเรียนไดศึกษาทําความเขาใจดวยตนเองทีละเรื่อง  ทีละขั้นตอนทําให
เขาใจในรายละเอียดสาระการเรียนรูของแตละเรื่องไดดียิ่งขึ้น     โดยเฉพาะครูใชคําถามที่เหมาะสม
นําไปสูการสืบคนหาคําตอบ  และเมื่อศึกษาดวยตนเองเสมอๆ ก็จะเห็นคุณคาของการเรียนรู  และการ
แสวงหาความรูดวยตนเองจนเปนนิสัยทั้งยังทําใหความคิดกวาง      สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดศึกษา
คนควาเพื่อการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น     สอดคลองกับแนวคิดของชาตรี  สําราญ ( 2544 : 36 ) ที่กลาววา
ครูตองเปดโอกาสใหเด็กๆศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรจากแผนที่ประวัติศาสตรยุคตางๆแลวเลือก
กลุมสนใจ คิดวางแผนการเรียนรูปฏิบัติตามแผนที่วางไวนําเรื่องราวตางๆที่พบผานมาบันทึกรอยเรียง
เปนเรื่องราวความรูสูหนังสือเรียนที่เขียนดวยเด็กๆ  ผลึกความรูที่มีอยูในหัวใจเด็ก   ครูทดสอบให
เด็กๆเรียนรูเร่ืองอื่นๆ อีก    ถาเด็กสามารถวางแผนการเรียนรู  สืบคนหาความรู  นํามาบันทึกเปน
ความรูที่แทจริง   สามารถอธิบายไดทั้งตัวเนื้อหาที่เรียนรูและวิธีการไดมาซึ่งความรู  นี่แหละคือ
องคความรู   องคความรูของผูเรียน   คือผลึกความรู   ที่เกิดจากการเรียนรูตามธรรมชาติวิชานั้นๆ   
จนไดความรูมาทั้งทักษะ  กระบวนการและสาระความรู  จึงเรียกวาองคความรูของการเรียนรูในเรื่อง
นั้น ๆ  สอดคลองกับแนวคิดของ     ศิริพร  หงสพันธุ ( 2542 : 43 )  ที่กลาวไววา  การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู   เปนกระบวนการแสวงหาความรู   ที่ชวยใหผูเรียนพบความจริง  หรือคําตอบ
ดวยตนเองเริ่มจากบุคคล  ไดเฝาสังเกต  เหตุการณดวยความสนใจ  เมื่อเกิดขอสงสัยวาทําไมจึงเปน
เชนนั้นก็จะเริ่มสํารวจหาขอมูลตางๆ มาประกอบการพิจารณาดวยการไตถาม หรือสอบสวนหาขอมูล
ตางๆ  โดยพยายามตั้งคําถามหลายๆ  อยางที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น  เพื่อจะไดคําตอบ  สอดคลองกับ
หลักจิตวิทยาคือ  เมื่อนักเรียนสามารถคนหาความรูดวยตนเองอยางประสบความสําเร็จ  จะทําใหเกิด
ความพอใจในการเรียน  จะประทับใจและจดจําความรูไดนานดีกวาการทองจํา  สอดคลองกับแนวคิด
ของ  ชาตรี  เกิดธรรม ( 2545 : 46 )  ที่กลาววา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  เปนการจัด
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การเรียนรูที่ฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู  โดยใชประบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทําให
คนพบความรู   หรือแนวทางแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง  โดยผูสอนตั้งคําถามประเภทกระตุนให
นักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง   สามารถนําการแกปญหามาใชประโยชนในชีวิต
ประจําวันได   สอดคลองกับแนวคิดของพิมพันธุ  เดชะคุปต ( 2544 : 60 )  ที่กลาววา  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ชวยพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา  ใหผูเรียนเปนนักริเร่ิม
สรางสรรค  และนักจัดระเบียบ  ชวยใหคนพบตัวเอง  ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียนรู
แบบทองจํา  ฝกใหนักเรียนรูวิธีคนหาความรู  แกปญหาดวยตนเอง  จดจําความรูไดนานและสามารถ
ถายโยงความรูได  นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ทําใหการเรียนมีความหมายเปนการเรียนที่มี
ชีวิตชีวา  พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน  ไดรับประสบการณตรง  ฝกทักษะการแกปญหา
และในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ใหนักเรียนเรียนรูอยางเปนขั้นตอน   และจากกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดใหสวนมากเปนกิจกรรมกลุม
ดังนั้นนักเรียนจึงไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน และเรียนรูรวมกัน นักเรียนไดรูจัก
คิด  รูจักทํา  รูจักวิเคราะห  ใฝหาความรูจนเกิดการเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  และสอดคลอง
กับแนวคิดของเฉลิม  นิติเขตตปรีชา  ( 2545 :113, อางถึงใน สากิยา  แกวนิมิตร 2548 : 135 )  กลาววา
การสอนใหเด็กรูวิธีการคนหาความรูดวยตนเอง   โดยมีครูเปนผูชวยเหลือ  ช้ีแนะแนวทางหรือให
คําแนะนํา  เปนการฝกหัด  และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการใชความพยายามแสวงหาเหตุผล
หัดคิด  และคิดใหเปน  คิดอยางมีวิจารณญาณ  หัดวิเคราะห  เปรียบเทียบ  สังเคราะห  และประเมินคา
ขอเท็จจริงจะนําไปสูการสรางความเขาใจในการเรียนรูประสบการณตางๆดวยตนเองในที่สุด  และ
สอดคลองกับแนวคิดของวัชรา  เลาเรียนดี (  2549 : 76 )  ที่กลาวไววา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูจะชวยพัฒนาผูเรียนใหสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลเปนความรูที่มีความหมาย  ชวยพัฒนา
ทักษะการคิด และพัฒนาลักษณะนิสัยของนักคิด  นักปฏิบัติที่ดี  ขอมูลความรูไดจากการบอกใหรูเนน
เนื้อหามาก  ( Meaningful  knowledge )  มักเอาไปใชไดนอย   นอกจากใชเพื่อการสอบ   นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของพรทิพา  ซิเดนทรีย ( 2538 : บทคัดยอ )  ไดทําการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา   และความสามารถในการวางแผนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  5  ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใชกระบวนการกลุม   กับการสอน
ตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใช
กระบวนการกลุมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสามารถในการวางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05   และสอดคลองกับผลการวิจัยของ   ภัทราภรณ    พิทักษธรรม  (  2543 :
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บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถดานการคิดวิเคราะห
และเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู  โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน  กับการสอนตามคูมือครู   ผลการวิจัยพบวา
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน  กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  2)  ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศนกับนักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  3)  เจตคติตอวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน
กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคลองกับผลการวิจัยของจีรพร   สิมลา  ( 2545 : บทคัดยอ )ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติที่มีตอพระพุทธศาสนาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  โดยการจัดการเรียนรู
แบบสืบสวนสอบสวนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีตอพระพุทธศาสนาสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.01  และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสากิยา  แกวนิมิตร  ( 2548 : บทคัดยอ )  ไดทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตร
สุโขทัย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการ
เรียนรูแบบบรรยาย  ผลการวิจัยพบวา  ผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสุโขทัย  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย   แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีผลการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบบรรยาย

2.  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  นักเรียนเห็นดวยมากทั้ง 2 วิธี   ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนทั้ง  2  กลุม มีสถานภาพและขอมูลทั่วไปคลายกัน คือ นักเรียนทั้ง 2 หองเรียน
ไมไดเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษาหลังโรงเรียนเลิก ผูปกครองสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มีอาชีพรับจาง สถานที่ตั้งของบานอยูในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน  รวมทั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสุโขทัยใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมตามใบกิจกรรม  
เปนเนื้อหาที่เรียนเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง  ฝกใหนักเรียนคิดหาคําตอบดวยตนเองตลอดเวลา
มีบรรยากาศในการเรียนรูที่เปนอิสระ  โดยใหนักเรียนไดคนควาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
ประสบการณซ่ึงกันและกันภายในกลุมทําใหนักเรียนเกิดทักษะทางปญญา  และทักษะในการคนควา
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นอกจากนี้แลวดานครูผูสอนก็เปนครูคนเดียวกัน เมื่อครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุม
ทดลองไปแลว  อาจมีการนําเอาเทคนิคและวิธีการบางอยางจากกลุมทดลองไปใชกับกลุมควบคุม
ทําใหเกิดตัวแปรแทรกซอน  (Carry  Over  Effect)  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเห็นดวย
กับการจัดการเรียนรูทั้ง  2  รูปแบบ  อยูในระดับมาก  แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนแยก
ตามการจัดการเรียนรู  พบวา  นักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  โดยภาพรวมเห็นดวย
อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับไดแก  ลําดับที่  1  คือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ลําดับที่  2  คือ
ดานบรรยากาศการเรียนรู และลําดับที่ 3 คือประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สวน
การจัดการเรียนรูตามคูมือครู  โดยภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับไดแก  ลําดับที่  1
คือ  ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ลําดับที่ 2  คือ  ดานบรรยากาศการเรียนรู
และลําดับที่ 3  คอื  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   เมื่อพิจารณาเปนรายดานแยกตามการจัดการเรียนรู  พบวา  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียน
รูแบบสืบเสาะหาความรู  เห็นดวยอยูในระดับมาก  นักเรียนมีความคิดเห็นวา  การจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู นักเรียนสามารถสืบคน  แสวงหาความรูดวยตนเอง  นักเรียนรูจักวิธีการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  และการทํางานระบบกลุม  นักเรียนไดเรียนรูจากการถามตอบเปนสื่อสําคัญ ทําใหเกิด
ความทาทายไดใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดเองเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียน  
และมีกําลังใจที่จะเรียนรู  สืบเสาะหาคําตอบที่เขาตองการทราบ  ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจน
ถูกตองและเขาใจงาย และสามารถนําหลักการและกฎเกณฑที่เรียนรูและคนพบดวยตนเองไป
ประยุกตใชได  สอดคลองกับแนวคิดของ  ศิริพร  หงสพันธุ ( 2542 : 13 )  กลาวไววา  การใหนักเรียน
รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา  ความมีเหตุผล
ความคิดที่เปนระบบ   ไมเชื่อหรือยอมรับสิ่งใดๆที่ตนยังไมไดพิสูจน   หรือคิดหาเหตุผลประกอบ
แตการสอนโดยการบอก   การอธิบาย   หรือการบรรยายโดยครูผูสอนเปนผูจัดหาความรูมาใหนั้น
เทากับเปนการจํากัดความคิดของนักเรียน  อาจทําใหนักเรียนกลายเปนคนที่ขาดเหตุผล  และยอมรับ
แตความคิดของผูอ่ืนโดยไมมีขอขัดแยง   และสอดคลองกับแนวคิดของ  สลาวิน  ( Slavin  1990,
อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี  2547:1 )  กลาวไววา  การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูกันเปนกลุมๆ
สมาชิกกลุมจะชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ  ผูเรียนจะมีความกระตือรือรน
ภูมิใจในตนเอง  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง  และตอกลุม  ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่
สูงขึ้น   พัฒนาความสัมพันธที่ดี   ยอมรับผูอ่ืนมากขึ้น  สรางความมั่นใจในตนเอง  และรูคุณคาของ
ตนเองมากขึ้น

ในดานบรรยากาศการเรียนรูวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนมีอิสระในการสืบคนแสวงหาความรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนได
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ  ทําใหนักเรียนเปนคนกลาคิด  กลาทํา  และกลา
แสดงออก  เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  สนุกสนาน  ไมเครียด สอดคลองกับแนวคิดของ  ชาตรี
สําราญ ( 2544 : 120 )  ที่กลาววา ถาผูสอนปลอยใหนักเรียนไดคิดไดปรึกษากันในหมูเพื่อนๆ
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเอง    การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปน
การจัดการเรียนรูที่จัดนักเรียนใหทํางานเปนกลุมยอย  ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงเปนการ
พัฒนาผลการเรียนรูไดเปนอยางดี    สอดคลองกับแนวคิดของ  ศิริพร  หงสพันธุ   ( 2542 : 44 )
กลาวไววา  การทําใหบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนเปนไปอยางตื่นเตน สนุกสนาน เราใจ จะทําให
นักเรียนสนใจในการเรียน   สอดคลองกับหลักจิตวิทยา  คือ  เมื่อนักเรียนสามารถคนหาความรูดวย
ตนเองอยางประสบความสําเร็จ  จะทําใหเกิดความพอใจในการเรียน  จะประทับใจและจดจําความรู
ไดนานดีกวาการทองจํา   สอดคลองกับแนวคิดของ  จิราวรรณ  สิทธิชัย  ( 2544 : 70,  อางถึงใน
ณรงคฤทธิ์  สังฆะศรี 2547 : 55 ) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด  ซ่ึงนักเรียนตองคิดหาคําตอบดวยตนเองตลอดเวลา  มี
บรรยากาศการเรียนรูที่เปนอิสระ   โดยใหนักเรียนไดคนควา   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และ
ประสบการณซ่ึงกันและกันภายในกลุม  ทําใหนักเรียนเกิดทักษะทางปญญา  ตามแนวคิดนี้สรุปไดวา
ผูเรียนสามารถสรางสรรคความรูได   หากมีการจัดการศึกษาที่เอื้ออํานวยในบรรยากาศ  และ
ส่ิงแวดลอมที่กระตุนใหผูเรียนคิดและสรางสรรคดวยตนเอง

ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู   นักเรียนมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมกลุมซ่ึงสมาชิกภายในกลุมจะมีนักเรียนทั้งเกง
ปานกลางและออนคละกัน นักเรียนมีการแบงหนาที่กันทํางาน มีการคนควาวางแผน  กําหนดขั้นตอน
การทํางานอยางมีระบบ  รูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานกลุม  และสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  สอดคลองกับแนวคิดของ  พชร  มีกลาง (2542 :137)  ที่กลาววา
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงความแตกตางที่สําคัญระหวาง
ขอมูลกับความรู ซ่ึงการนําเอาขาวสาร เอกสาร ขอมูลตางๆ  มารวมกันเขาแลว  ใชวิจารณญาณ
ไตรตรองออกมา  ส่ิงนั้นคือ  ความรู  อีกทั้งฝกการแกปญหา  ดวยหลักแหงปญญา  พัฒนาความคิด
การแกปญหา  คิดอยางสรางสรรค กลาแสดงออก  กลาแสดงความคิด  โตแยงอยางมีเหตุผล  สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพ  ฝกการสังเกต  และความมีเหตุผลใหแกผูเรียน  เปนการสงเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

 ความแตกตางระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดการเรียน
รูตามคูมือครู  คือ  การจัดการเรียนรูตามคูมือครู  คือ  ครูจะเขามาพรอมกับบทเรียน  กิจกรรมการ
เรียนรูไดวางแผนมาเรียบรอยแลว  ครูเปนแหลงทรัพยากรในการเรียนรู  และเปนผูจัดหาความรูมาให
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และพิจารณาวาเนื้อหาสาระใดมีความสําคัญที่สุดจําเปนที่นักเรียนตองเรียนรูกอน  ถึงแมวาในการจัด
การเรียนรู  ครูนํากิจกรรมมาใหผูเรียนเรียนรูอยางหลากหลาย  แตเนื้อหา  เวลาที่ใช  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  ครูเปนผูจัด  แตในทางตรงขามการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กิจกรรมการเรียนรูตางๆมาจากนักเรียนเปนหลัก  ครูมีหนาที่ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  และสนับสนุน
เกี่ยวกับการคนหาขอมูลและวิธีการหาขอมูล  เพื่อใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค

ขอเสนอแนะ

                    จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู  ผูวิจัย
ไดทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้  คือ  ขอเสนอแนะทั่วไป  และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ขอเสนอแนะทั่วไป
1.  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูมีผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยสูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กองการศึกษา  ผูบริหารโรงเรียน
และฝายวิชาการ     ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไปเผยแพรใหกับ
ครูผูสอน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  โดยจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรูและสรางตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูออกเผยแพรใหครูผูสอน
ไดทราบ  เพื่อใหครูผูสอนไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในเนื้อหาอื่นๆ  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น

2. จากการสอบถามความคิดเห็นนักเรียน  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากตอการเรียนรู
ทั้งสองรูปแบบ  ทั้งในดานบรรยากาศการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แตในรายยอยพบวา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ดานบรรยากาศการเรียนรู   พบวา  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข      ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูมีความทาทาย  ทําใหนักเรียนไดใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดดวยตนเอง  และดานประโยชน
ที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู   พบวา  การจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียน
รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานกลุม  กลับอยูในระดับต่ําที่สุด  แมจะมีความคิดเห็นอยูใน
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ระดับมาก  ดังนั้นในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศใหเปน
ไปอยางสนุกสนาน   ตื่นเตน  และเราความสนใจดวยการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ใหสมาชิก
กลุมรวมมือกันเรียนรู  มีการประเมินพฤติกรรมกลุมของตนเองและของกลุม  สรางสถานการณชัก
ชวนใหผูเรียนตั้งคําถาม  หรือครูเปนผูปอนคําถาม  สรางคําถามเกี่ยวกับสาระที่จะเรียนรู เพื่อจูงใจ เรา
ความสนใจ  อยากรูคําตอบ  อันนําไปสูการสืบเสาะหาขอมูลความรูจากขอคําถามเหลานั้น ดังนั้นคํา
ถามจึงควรมีลักษณะที่นําไปสูการไดคําตอบ หรือขอมูลที่มีความหมาย มีประโยชนที่จะสืบหาความรู
ที่เกี่ยวของตอไป   ซ่ึงบทบาทของครูไมเพียงแตถามคําถามเพื่อแสวงหาความรูหรือคําตอบของ
นักเรียนเทานั้นแตจะตองนําทางนักเรียนในการหาคําตอบดวยตนเอง และกระตุนสงเสริมใหนักเรียน
ถามคําถามใหมๆตอไป   ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง  ใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  อันกอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธที่ดีและมี
เจตคติที่ดีตอการทํางาน รวมทั้งใหนักเรียนมองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเรียนรู จดจําบทเรียน
ไดนานและสามารถนําไปใชในสถานการณใหมอีกดวย  พรอมกับครูควรดูแลและใหความชวยเหลือ
นักเรียนเมื่อนักเรียนมีปญหาการทํางานในกลุม

นอกจากนี้ครูควรแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ
จากอินเทอรเนต  การสัมภาษณผูรู การไปทัศนศึกษาในสถานที่จริง  ซ่ึงการศึกษาโบราณสถานจะ
สนุกสนานและมีประโยชนมากขึ้น นักเรียนควรมีทักษะการสังเกต มีการจดบันทึกหรือบันทึกภาพไว
จะทําใหการเรียนรูประวัติศาสตรไมเปนที่นาเบื่ออีก  ทําใหเกิดการเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ประวัติศาสตร

 3. จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย    แยกตาม
หัวขอเร่ืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดการ
เรียนรูตามคูมือครู  พบวา  เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศ
พระรวง  และเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ มีคะแนนต่ําสุด ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหา
สาระมีมาก  เนนความรูความจํา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญมุงใหนักเรียนฝกวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็นซึ่งผูเรียนยังไมคุนเคย  ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมบรรลุผลตามเปาหมายที่
วางเอาไว  และการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละครั้งใชเวลามาก  ดังนั้นครูผูสอนควรจัดทําส่ือการ
เรียนรูเพื่อชวยถายทอดความคิดระหวางครูผูสอนกับชวยสรางความเขาใจในเรื่องราวที่สอนไดเร็วขึ้น  
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนประวัติศาสตร   และควรปรับกิจกรรมการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเวลาและระดับสติปญญาของผูเรียน  เพราะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูเหมาะสมกับนักเรียนที่มีระดับสติปญญาดีและอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1. ครูผูสอนควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ

หาความรูในเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนด  หรือกับประชากรกลุมอ่ืนๆ  เชน ชวงชั้นที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1- 3   และชวงชั้นที่ 4   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6

 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆที่มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู  เชน  ความสามารถในการเรียนรู  ความรับผิดชอบ  เจตคติตอการเรียน  ความคิด
สรางสรรคและความคงทนในการเรียนรู  เปนตน

   3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
กับการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ  เชน  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ   การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน     เปนตน
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ภาคผนวก  ก
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก  ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

-   การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา
-  การคํานวณหาคาความยากงาย
-   การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก
-   การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
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ตารางที่  18  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบ
      สืบเสาะหาความรู

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

( IOC )
1. สาระสําคัญ

1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค
       การเรียนรูและเนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ

เนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค
         การเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและ
        มาตรฐานการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กับเนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและประเมินผล
         การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและประเมินผล
        การเรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

6. สื่อการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับการจัด
        กิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  19  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรู
                    ตามคูมือครู

ผูเชี่ยวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

( IOC )
1. สาระสําคัญ

1.1  ความเหมาะสมและความสอดคลองของสาระสําคัญกับจุดประสงค
       การเรียนรูและเนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
         เนื้อหา
2.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการเรียนรูกับการจัด
        กิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับจุดประสงค
         การเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหากับสาระและ
        มาตรฐานการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ

จุดประสงคการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ

เนื้อหา
4.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

1.00

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00

6. สื่อการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับการจัด
        กิจกรรมการเรียนรู

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 20    คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ประเภท 1 2 3

คาดัชนี
ความสอด
คลอง

( IOC)
1 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
3 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ  สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
ได 4 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
2.    นักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและเรียง
ลําดับเหตุการณของการตั้งถิ่นฐานและการสราง
อาณาจักร  สุโขทัยได

2 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

3. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สําคัญๆของ
พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงได

7 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

8 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.004.     นักเรียนบอกรายพระนามพระมหากษัตริยแหง
ราชวงศพระรวงไดอยางนอย 5 พระองค 5 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
5.     นักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชกรณียกิจที่
สําคัญๆ   ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
ที่สงผลตอการพัฒนาชาติไทยได

6 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

6.  นักเรียนสามารถอธิบายพรอมทั้งสรุป
พระราชประวัติ  และผลงานของพอขุนรามคําแหง
มหาราช  ตามความเขาใจได

9 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

7. นักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชประวัติ  และ
ผลงานของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่มีผลตอการ
สรางชาติไทยได

10 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

8.  นักเรียนเห็นคุณคา  ความสําคัญของบุคคลในอดีต
และสามารถนําแนวทางในการสรางสรรคผลงานของ
บุคคลสําคัญไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได

11 การนํา
ไปใช

+1 +1 +1 1.00

12 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
13 ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
14 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

9. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะดานการเมือง
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และศิลปวัฒนธรรม
ตามความเขาใจได

 15  วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่  20    ( ตอ )

ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงคการเรียนรู ขอท่ี ประเภท 1 2 3

คาดัชนี
ความสอด
คลอง

( IOC)
16 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
17 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

9.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะดานการเมือง
การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และศิลปวัฒนธรรม
ตามความเขาใจได 19 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

18 สังเคราะห +1 +1 +1 1.00
20 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
21 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

10.  นักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธของ
พัฒนาการในแตละดานของอาณาจักรสุโขทัยได

22 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00
11. นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปความรูเกี่ยวกับ
การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยได

24 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

12.  นักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยที่กอให
เกิดประโยชนในสังคมไทยปจจุบันได

23 สังเคราะห +1 +1 +1 1.00

13. นักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยได

25 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

14.  นักเรียนสามารถเรียงลําดับและอธิบายเหตุการณ
สําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผลตอความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง

26 ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

15.  นักเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณสําคัญใน
สมัยสุโขทัยที่มีผลตอความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง

27 สังเคราะห +1 +1 +1 1.00

16.  นักเรียนสามารถอธิบายจัดลําดับสรุปความรู
ในเรื่องเก่ียวกับสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัยตามความเขาใจได

28 วิเคราะห +1 +1 +1 1.00

29  วิเคราะห +1 +1 +1 1.0017.  นักเรียนสามารถวิเคราะหสาเหตุของความเสื่อม
ของอาณาจักรสุโขทัยได 30 สังเคราะห +1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 21   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
      สืบเสาะหาความรู

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน 1 2 3

IOC

ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน
1.  เพศของนักเรียน +1 +1 +1 1.00
2.  การเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษา +1 +1 +1 1.00
3.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 1.00
4.  อาชีพของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 1.00
5.  สถานที่ต้ังบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน +1 +1 +1 1.00
ตอนที่  2   แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
            เร่ืองประวัติศาสตรสุโขทัย
1.  ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานบรรยากาศการเรียนรูที่มี
ตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

+1 +1 +1 1.00

2. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

+1 +1 +1 1.00

3. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

+1 +1 +1 1.00
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ตารางที่ 22   คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
                    ตามคูมือครู

ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน 1 2 3

IOC

ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน
1.  เพศของนักเรียน +1 +1 +1 1.00
2.  การเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษา +1 +1 +1 1.00
3.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 1.00
4.  อาชีพของผูปกครองนักเรียน +1 +1 +1 1.00
5.  สถานที่ต้ังบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน +1 +1 +1 1.00
ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
                เร่ืองประวัติศาสตรสุโขทัย
1. ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานบรรยากาศการเรียนรูที่มี
ตอการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

+1 +1 +1 1.00

2.   ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

+1 +1 +1 1.00

3.    ความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับดานประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีตอการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

+1 +1 +1 1.00
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การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

จากสูตร  ( กระทรวงศึกษาธิการ  กองวิจัยทางการศึกษา 2545 : 65 )

IOC =  ∑R
 N

เมื่อ         IOC      คือ    ดัชนีความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับจุดประสงค
                R         คือ    คะแนนของผูเชี่ยวชาญ

 ∑R     คือ    ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญแตละคน
  N         คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ

+1    หมายถึง    แนใจวาสอดคลอง
0 หมายถึง    ไมแนใจวาสอดคลอง

- 1    หมายถึง    แนใจวาไมสอดคลอง

IOC  มีคามากกวา  0.50
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ตารางที่  23  คาความยากงาย ( p )  คาอํานาจจําแนก  ( r )  และคาดัชนีความสอดคลอง  (  IOC )  ของ
                     แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ขอท่ี p r q pq ขอท่ี p r q pq
1 0.63 0.50 0.38 0.23 16 0.45 0.20 0.55 0.25
2 0.73 0.90 0.28 0.20 17 0.70 0.80 0.30 0.21
3 0.7 0.80 0.30 0.21 18 0.63 0.50 0.38 0.23
4 0.65 0.60 0.35 0.23 19 0.55 0.20 0.45 0.25
5 0.65 0.60 0.35 0.23 20 0.60 0.40 0.40 0.24
6 0.53 0.10* 0.48 0.25 21 0.70 0.80 0.30 0.21
7 0.60 0.40 0.40 0.24 22 0.70 0.80 0.30 0.21
8 0.63 0.50 0.38 0.23 23 0.63 0.50 0.38 0.23
9 0.65 0.60 0.35 0.23 24 0.58 0.30 0.43 0.24

10 0.63 0.50 0.38 0.23 25 0.60 0.40 0.40 0.24
11 0.80 1.20 0.20 0.16 26 0.65 0.60 0.35 0.23
12 0.68 0.70 0.33 0.22 27 0.68 0.70 0.33 0.22
13 0.63 0.50 0.38 0.23 28 0.75 1.00* 0.25 0.19
14 0.70 0.80 0.30 0.21 29 0.78 1.10 * 0.23 0.17
15 0.75 1.00 0.25 0.19 30 0.95* 1.80 * 0.05 0.05

รวม 6.47

หมายเหตุ
1. ขอสอบขอ 30  มีคา p  สูงกวา  0.80  จัดเปนขอสอบงาย
2. ขอสอบขอ   6  มีคา r  ตํ่ากวา   0.20  จัดเปนขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาเกณฑ
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การคํานวณหาคาความยากงาย

จากสูตร ( พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 : 129 )  ดังนี้

      P  =

เมื่อ P    หมายถึง     คาความยากของคําถามแตละขอ
    R    หมายถึง     จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ

N    หมายถึง     จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

ถา  p  มีคามาก  หมายถึง  มีคนตอบถูกในขอนั้นมาก  ขอสอบขอนั้นก็งาย
ถา  p  มีคานอย  หมายถึง  มีคนตอบถูกในขอนั้นนอย  ขอสอบขอนั้นก็ยาก
คา  p  จะมีคาอยูระหวาง  0  ถึง  1

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก

จากสูตร ( พวงรัตน   ทวีรัตน  2543 : 129 )  ดังนี้

       r   =

เมื่อ r    หมายถึง    คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru  หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re  หมายถึง    จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N  หมายถึง    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด

R
N

    Ru – Re

       N   

         2
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การคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา
เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

                      การหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบวัดผลการเรียนรูโดยใชสูตร K.R.20 ของ
Kuder  Richardson  ( พวงรัตน   ทวีรัตน  2540 : 124 )

เมื่อ rtt              แทน    คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n        แทน    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
s2               แทน    คาความแปรปรวณของคะแนนทั้งฉบับ
∑pq     แทน   ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูก

               ในแตละขอและสัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ
จากสูตร    n = 40    ∑pq = 6.47          s2

t     = 65.17

   n                 ∑pq
  n-1       1 -
                        s2

t   

                 r tt =

                 r tt  =
   n                  ∑pq
  n-1       1 -
                         s2

t   

  30            6.47
30 – 1      65.17                 r tt  =
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            rtt   =  1.034 ( 1 – 0.0992 )

                       rtt  =  ( 1.034 )  ( 0.9008 )

           rtt =  0.931

           rtt =  0.93

                 r tt  =
   30           6.47
   29         65.17
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ตารางที่  24  คาสถิติการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
                     ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

แผนการจัดการเรียนรูท่ีลําดับที่
1 2 3 4 5 6 7

รวม

จํานวนขอสอบ 4 4 3 11 3 2 3 30
1 3 2 2 6 2 2 2 19
2 3 2 2 6 3 2 2 20
3 3 2 2 7 2 2 1 19
4 2 2 2 5 1 2 1 15
5 2 1 3 8 1 2 1 18
6 3 3 2 7 2 2 2 21
7 3 2 2 7 2 2 2 20
8 2 1 2 5 2 1 1 14
9 3 2 1 6 1 2 1 16
10 3 2 3 8 3 2 2 23
11 4 1 3 7 3 2 1 21
12 3 1 3 5 1 2 1 16
13 4 2 2 6 3 2 1 20
14 3 1 3 6 2 2 1 18
15 2 1 3 6 1 2 1 16
16 3 4 3 8 2 2 2 24
17 4 4 3 8 2 2 2 25
18 2 3 3 7 2 2 1 20
19 2 0 1 5 1 2 0 11
20 4 3 3 10 2 2 3 27
21 3 2 3 6 3 2 1 20
22 3 3 3 8 3 2 2 24
23 2 3 3 7 2 2 3 22
24 3 2 2 6 2 2 1 18
25 3 2 3 6 2 2 1 19
26 4 4 3 10 2 2 3 28
27 4 2 3 8 3 2 1 23
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ตารางที่  24  ( ตอ )

แผนการจัดการเรียนรูท่ีลําดับที่
1 2 3 4 5 6 7

รวม

จํานวนขอสอบ 4 4 3 11 3 2 3 30
28 4 2 3 9 3 2 1 24
29 3 2 3 7 2 2 1 20
30 3 1 2 6 2 2 1 17
31 2 1 2 5 2 2 1 15
32 4 3 3 8 2 2 1 23
33 3 3 3 9 3 2 2 25
34 3 2 3 7 1 2 2 20
35 3 3 3 7 3 1 2 22
36 4 3 3 10 3 2 3 28
37 4 2 2 6 2 2 1 19
38 2 2 2 5 3 1 1 16
39 3 2 3 7 2 2 2 21
40 4 1 1 6 1 1 3 17
∑X 122 84 101 276 84 76 61 804
x 3.05 2.10 2.52 6.90 2.10 1.90 1.52 20.10

S.D. 0.71 0.92 0.64 1.41 0.70 0.30 0.75 3.84
% 76.25 52.50 84.16 62.72 70.00 95.00 50.83 67.00
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ตารางที่  25  คาสถิติการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
ของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูตามคูมือครู

แผนการจัดการเรียนรูท่ีลําดับที่
1 2 3 4 5 6 7

รวม

จํานวนขอสอบ 4 4 3 11 3 2 3 30
1 2 1 2 6 1 2 1 15
2 2 1 2 4 1 2 1 13
3 2 0 2 7 1 2 1 15
4 2 1 2 6 2 2 1 16
5 2 2 2 6 2 2 2 18
6 2 1 2 4 1 1 1 12
7 2 1 3 5 1 2 2 16
8 2 1 2 5 2 2 2 16
9 3 1 2 7 2 2 2 19
10 2 0 1 6 1 2 1 13
11 2 1 1 6 1 2 1 14
12 2 0 2 7 2 2 1 16
13 2 1 2 5 1 2 2 15
14 3 1 3 7 2 2 2 20
15 2 1 2 5 2 2 1 15
16 3 1 3 6 2 2 2 19
17 2 1 2 5 1 2 2 15
18 2 1 2 5 2 2 1 15
19 3 1 3 6 1 2 2 18
20 3 2 2 6 2 2 2 19
21 3 2 2 7 2 2 2 20
22 2 3 3 7 2 2 2 21
23 3 0 3 6 2 2 2 18
24 3 1 3 5 1 1 1 15
25 2 2 2 7 2 2 2 19
26 2 1 2 6 2 2 2 17
27 2 1 2 6 1 2 1 15
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ตารางที่  25  ( ตอ )

แผนการจัดการเรียนรูท่ีลําดับที่
1 2 3 4 5 6 7

รวม

จํานวนขอสอบ 4 4 3 11 3 2 3 30
28 2 1 2 6 2 2 2 17
29 1 0 1 5 1 2 1 11
30 3 2 3 8 1 2 1 20
31 2 1 2 6 1 2 2 16
32 2 1 2 6 3 2 1 17
33 3 1 3 10 3 2 3 25
34 2 2 2 9 2 1 2 20
35 2 1 2 8 2 2 2 19
36 1 1 1 6 1 2 1 13
37 2 1 2 6 2 2 2 17
38 1 1 2 5 1 2 1 13
39 2 2 2 6 2 2 2 18
40 2 2 2 7 3 2 2 20
∑X 87 45 85 246 66 77 64 607
x 2.17 1.12 2.12 6.15 1.65 1.92 1.60 16.75

S.D. 0.54 0.64 0.56 1.21 0.62 0.26 0.54 2.85
% 54.37 28.12 70.83 55.90 55.00 96.25 53.33 55.83
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ภาคผนวก  ค
   การตรวจสอบสมมติฐาน
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ตารางที่  26   คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย  ของนักเรียน
                     ช้ันประถมศึกษาปที่  4  ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรู
                     ตามคูมือครู

การจัดการเรียน
รูแบบสืบเสาะ
หาความรู

การจัดการเรียน
รูตามคูมือครู

การจัดการเรียน
รูแบบสืบเสาะ
หาความรู

การจัดการเรียน
รูตามคูมือครู

ลําดับ
ที่

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

ลําดับ
ที่

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

คา
ความ
ตาง

1 10 19 9 10 15 5 21 12 20 8 11 20 9
2 10 20 10 9 13 4 22 15 24 9 13 21 8
3 8 19 11 8 15 7 23 14 22 8 12 18 6
4 9 15 6 11 16 5 24 14 18 4 6 15 9
5 11 18 7 10 18 8 25 10 19 9 17 19 2
6 10 21 11 9 12 3 26 12 28 16 13 17 4
7 13 20 7 11 16 5 27 15 23 8 10 15 5
8 9 14 5 13 16 3 28 11 24 13 13 17 4
9 11 16 5 13 19 6 29 8 20 12 8 11 3
10 16 23 7 9 13 4 30 8 17 9 16 20 4
11 10 21 11 6 14 8 31 10 15 5 10 16 6
12 8 16 8 12 16 4 32 13 23 10 8 17 9
13 13 20 7 8 15 7 33 12 25 13 12 25 13
14 12 18 6 15 20 5 34 6 20 14 13 20 7
15 10 16 6 6 15 9 35 14 22 8 10 19 9
16 19 24 5 13 19 6 36 13 28 15 8 13 5
17 13 25 12 8 15 7 37 14 19 5 10 17 7
18 12 20 8 10 15 5 38 6 16 10 9 13 4
19 8 11 3 12 18 6 39 12 21 9 12 18 6
20 16 27 11 11 19 8 40 11 17 6 11 20 9

∑D 346 ∑D 244
∑D2 3366 ∑D2 1690
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ตารางที่  27   คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู
                      แบบสืบเสาะหาความรู  โดยใชสูตร  t – test แบบ  Dependent

t – test  Dependent

Paired  Samples  Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error  Mean
Pair1    PRE 1 11.45 40 2.819 .446
            POST 1 20.10 40 3.848 .608

Paired  Samples  Test

Paired      Differences
95%

Confidence  Interval
of  the  Difference

Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Lower Upper

t df Sig.( 2-tailed)
Pair  1

- 8.65 3.093 .489 - 9.64 - 7.66 - 17.687 39 .000
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ตารางที่  28   คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของการจัดการเรียนรู
                      ตามคูมือครู  โดยใชสูตร  t – test แบบ  Dependent

t – test
Paired  Samples  Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error  Mean
Pair 2   PRE 2 10.65 40 2.568 .406
            POST 2 16.75 40 2.853 .451

Paired  Samples  Test

Paired    Differences
95%

Confidence  Interval
of  the  Difference

Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Lower Upper

t df Sig.( 2 – tailed )Pair  2

- 6.10 2.274 .359 - 6.83 - 5.37 - 16.969 39 .000
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ตารางที่  29   คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน (  Pretest )  ระหวางกลุมที่สอนดวย
                      การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

        โดยใชสูตร (  t – test ) แบบ Independent

t – Test
Group  Statistics

GROUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
PRE กลุมทดลอง
         กลุมควบคุม

40
40

11.45
10.65

2.819
2.568

.446

.406

Independent  Samples  Test

Levene’s
Test   for

Equality of
Variances

t-test     for     Equality  of   Means

95%
Confidence Interval

of the Difference
F Sig. t df Sig.( 2-

tailed )
Mean

Difference
Std.Error

Difference
Lower Upper

PRE
กอน

Equal
Variances
assumed

.318 .575 1.327 78 .188 .80 .603 -.400 2.000

Equal
Variances

not
assumed

.318 .575 1.327 77.
329

.188 .80 .603 -.400 2.000
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ตารางที่  30   คาสถิติการเปรียบเทียบผลการเรียนรูหลังเรียน (  Posttest )  ระหวางกลุมที่สอนดวย
                      การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู
                      โดยใชสูตร (  t – test ) แบบ Independent

t – Test
Group  Statistics

GROUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
POST  กลุมทดลอง
             กลุมควบคุม

40
40

20.10
16.75

3.848
2.853

.608

.451

Independent  Samples  Test

Levene’s
Test   for

Equality   of
Variances

t-test  for   Equality  of  Means

95%
Confidence

Interval of the
Difference

F Sig. t df Sig.( 2-
tailed )

Mean
Difference

Std.Error
Difference

Lower Upper
POST
หลัง

Equal
Variances
assumed

2.118 .150 4.423 78 .000 3.35 .757 1.842 4.858

Equal
Variances

not
assumed

4.423 71.
927

.000 3.35 .757 1.840 4.860

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

- แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรู
- แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และการจัดการเรียนรู
       ตามคูมือครู
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินชิ้นงาน
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1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน  30  ขอ  นักเรียนตองทําทุกขอ
2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบทั้งส้ิน  1 ช่ัวโมง   
      เปนแบบทดสอบปรนัยจํานวน  30 ขอ  ขอละ 1 คะแนน  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  โดยให

นักเรียนปฏิบัติดังนี้
 นักเรียนตองเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว   จากตัวเลือก   ก   ข   ค   หรือ

ง  แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  (     )  ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  เชน
ถาตองการตอบขอ  ก  ใหทําดังนี้

    ก      ข        ค         ง
             ( )       (     )        (     )       (     )

ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ   ก   เปน   ง   ใหขีดทับรอยคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกใหม    ดังนี้
   ก      ข       ค         ง

                       ( )       (     )       (     )       ( )
 นักเรียนอยาขีดเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบนี้
  หลังจากทําเสร็จหรือหมดเวลาแลว    ใหสงแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ

                 

แแบบบบททดดสสออบบวัวัดดผผลลกกาารรเเรีรียยนนรูรู เเร่ืร่ือองง    ปปรระะวัวัติติศศาาสสตตรรสสมัมัยยสุสุโโขขทัทัยย
กกลุลุมมสสาารระะกกาารรเเรีรียยนนรูรูสัสังงคคมมศึศึกกษษาา    ศศาาสสนนาาแแลละะวัวัฒฒนนธธรรรรมม

ชั้ชั้นนปปรระะถถมมศึศึกกษษาาปปท่ีท่ี    44

คําคําชี้ชี้แแจจงง
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แแบบบบททดดสสออบบวัวัดดผผลลกกาารรเเรีรียยนนรูรู เเร่ืร่ือองงปปรระะวัวัติติศศาาสสตตรรสสมัมัยยสุสุโโขขทัทัยย
ชั้ชั้นนปปรระะถถมมศึศึกกษษาาปปท่ีท่ี    44

            

การตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย (1–4)
1. เพราะเหตุใดชาวสุโขทัยจึงเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณที่ลาดเขา ?
             ก. เพื่อปองกันลมมรสุม

            ข. เพื่อปองกันไฟปา
                     ค. มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก

              ง .เพื่อปองกันน้ําทวมและใชเปนปราการปองกันขาศึก

2. กษัตริยพระองคใดที่มีบทบาทในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ?
ก. ขอมสบาดโขลญลําพง

              ข. พอขุนศรีอินทราทิตย
              ค. พอขุนรามคําแหงมหาราช
                     ง. พอขุนผาเมือง

3. ขอใดถือเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดสําเร็จ ?
ก. ความชํานาญในการรบของคนไทย

              ข. ไดรับความชวยเหลือจากตางชาติ
                    ค. ความออนแอในการรบของขอม
                     ง. ความเขมแข็งของผูนําและความสามัคคีของคนไทย

4. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานีเกิดขึ้นไดเพราะสาเหตุใด ?
ก. ความรักชาติและความกลาหาญของบรรพบุรุษไทย

                         ข.  การมีผูนําที่เขมแข็ง  มีฝมือในการรบ
                      ค. เพราะไดรับความชวยเหลือจากตางชาติ
                        ง.  เพราะขอมเสื่อมอํานาจ
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พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง  (5–8)
5. เพราะเหตุใดพระมหากษัตริยสามพระองคแรกแหงราชวงศพระรวงทรงใชคํานําหนาพระนามวา
“  พอขุน ” ?
                   ก. เพราะพระมหากษัตริยปกครองดูแลราษฎรอยางใกลชิด
           ข. ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
           ค. เปนพระราชประเพณีโบราณ
           ง. กฎหมายบังคับเอาไว

6. พระมหากษัตริยพระองคใดที่ทรงเปนแบบอยางของพระมหากษัตริยผูประพฤติธรรม ?
ก. พอขุนศรีอินทราทิตย

           ข. พระมหาธรรมราชาที่  1
           ค. พอขุนบานเมือง
                 ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช

7. เพราะเหตุใดอาณาจักรสุโขทัยจึงมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ?
                 ก. เพราะพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถทางการทหารและการทูต
           ข. เพราะพระองคทรงนําหลักการปกครองแบบพอปกครองลูกมาใช
           ค. เพราะมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ
                 ง. เพราะพระองคทรงรักการทําสงครามทําใหสุโขทัยมีอาณาเขตกวางขวาง

8. พระมหากษัตริยพระองคใด ไมใช กษัตริยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย ?
ก. พอขุนผาเมือง

                   ข. พอขุนบานเมือง
                  ค. พญาเลอไทย

                    ง. พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)

พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช (9 -11)
9. ขอใดตอไปนี้ไมใชพระราชกรณียกิจของพอขุนรามคําแหงมหาราช ?

ก. การประดิษฐศิลาจารึก
           ข. นําหลักเทวราชามาปกครองบานเมือง
                 ค. ทรงดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด
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                        ง. สรางสรีดภงคเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร

10. วีรกรรมใดที่แสดงถึงความกลาหาญของพอขุนรามคําแหงมหาราช ?
               ก. ปกครองบานเมืองใหมีความสงบสุข
               ข. สรางความสัมพันธกับอาณาจักรใกลเคียง
               ค. รบชนะขุนสามชน เจาเมืองฉอด

                       ง. สามารถครอบครองอาณาจักรมอญได

11. คุณสมบัติของพอขุนรามคําแหงมหาราชในขอใดที่เราควรนํามาเปนแบบอยาง ?
ก. ความเสียสละเพื่อชาติบานเมือง

                ข. ความอดทนไมยอทอตออุปสรรค
                ค. ความเมตตากรุณา

                       ง.  ความกตัญกูตเวที

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม
 (12-22)
12. อาชีพหลักของชาวสุโขทัย คืออาชีพอะไร ?

ก. คาขาย
                ข. เกษตรกรรม
                ค. ประมง

                        ง. การปศุสัตว

13. ถวยชาม เครื่องปนดินเผา ในสมัยสุโขทัยที่มีช่ือเสียง เรียกวาอะไร ?
ก. เบญจรงค

                ข. ตุกตาดินเผา
                ค. เครื่องลายคราม
                ง. เครื่องสังคโลก

14. ทํานบพระรวงหรือสรีดภงค สรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด ?
ก. เพื่อปองกันน้ําทวม

                ข.  เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอคาขายกับเมืองตางๆ
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                  ค. เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคและบริโภค
                  ง. เพื่อใชเปนปราการปองกันขาศึกศัตรู

15. ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ?
                 ก. เมืองประเทศราชเปนเมืองหนาดาน
                 ข. เมืองหลวงเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย
                 ค. พระราชโอรสทรงปกครองเมืองลูกหลวง
                 ง. กษัตริยทรงแตงตั้งเจานายปกครองเมือง

16. จากขอความในหลักศิลาจารึกที่วา “ ... เมื่อช่ัวพอกู กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู ก็ไดตัวเนื้อ
ตัวปลา กูเอามาแกพอกู กูไดหมากสมหมากหวาน อันใดกินอรอยดี กูเอามาแกพอกู ...” แสดงถึง
คุณธรรมในขอใด ?
                   ก. ความเมตตากรุณา
              ข. ความขยันหมั่นเพียร
              ค. ความกตัญกูตเวที

                     ง. ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ

17. หนังสือ “ ไตรภูมิพระรวง ” กลาวถึงส่ิงใดมากที่สุด ?
              ก. ความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค นรก
              ข. บทสวดมนต
              ค. พระราชประวัติของพระพุทธเจา

                     ง.  ผลของการทําความดีและความชั่ว

18. ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุที่พบเห็นในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยบงบอกถึงความเจริญ
รุงเรืองในดานใดมากที่สุด ?

ก. ความเจริญทางดานสังคม
              ข. ความเจริญทางดานศิลปวัฒนธรรม
              ค. ความเจริญทางดานการเมือง การปกครอง

                      ง. ความเจริญทางดานศาสนา
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19. จากขอความในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 ใจความวา “ ... คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน
มักทรงศีล มักโอยทาน ...” แสดงใหเห็นวาในสังคมสมัยสุโขทัย ประชาชนมีคุณธรรมในขอใด
มากที่สุด ?
                     ก. ประพฤติดี  ประพฤติชอบตามหลักธรรม
               ข. ความมีน้ําใจ
               ค. ความเสียสละ

                       ง. ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ

20. พระสงฆในสมัยสุโขทัยมีบทบาททางสังคมอยางไร ?
ก. เปนที่พึ่งทางใจในยามศึกสงคราม

                ข. เปนที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย
                ค. ส่ังสอนประชาชนใหประพฤติธรรม

                        ง. นําพระธรรมวินัยไปเผยแผแกอาณาจักรใกลเคียง

21. ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการสรางงานศิลปกรรมของชาวสุโขทัย ?
ก. สภาพเศรษฐกิจ

                ข. ความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา
                ค. การนับถือผีและเทพยดาอารักษ

ง. ระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก

22. เหตุการณประวัติศาสตรในขอใดที่สงผลตอวัฒนธรรมทางภาษาไทยในปจจุบันมากที่สุด ?
ก. การคิดคําพองรูปพองเสียง

                ข. การคิดคนคําราชาศัพท
                ค. การคิดคนคําสมาส คําสนธิ

ง. การประดิษฐอักษรไทยของพอขุนรามคําแหง

การสรางสรรคภูมิปญญาในสมัยสุโขทัย (23-25)
23. หลักฐานทางประวัติศาสตรช้ินใดที่ทําใหเราทราบถึงเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัย ?

ก. ซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ
                ข. จดหมายเหตุ
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                 ค. ภาพถาย
                 ง. ศิลาจารึก
 

24. ลักษณะพิเศษของลายสือไทยคือขอใด ?
                 ก. สามารถอานและเขียนไดงาย
                 ข. มีวรรณยุกตครบทุกเสียง
                 ค. สามารถวางรูปสระไวขางบนและขางลางได
                        ง. สระและพยัญชนะอยูบรรทัดเดียวกัน

25. เพราะเหตุใดเครื่องสังคโลกจึงเปนสินคาสงออกที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัย ?
ก. มีความงดงาม

                ข. มีคุณภาพ
                ค. มีความแปลกใหม

                        ง. มีความทนทานและราคาถูก

เหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความรุงเรือง  และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย ( 23-24 )
26. เหตุการณใดที่เกิดขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ?

ก. บรรดาเมืองประเทศราชประกาศแยกตัวเปนอิสระ
                ข. พระองคทรงรวบรวมเมืองตางๆใหกลับมารวมกับอาณาจักรสุโขทัย
                ค. อาณาจักรสุโขทัยรวมกับอาณาจักรอยุธยา

                        ง. ดานการศาสนามีความเจริญรุงเรืองสูงสุด

27. เหตุการณประวัติศาสตรเหตุการณใดในสมัยสุโขทัย ที่สงผลตอวัฒนธรรมทางภาษาไทย
ในปจจุบันมากที่สุด ?

ก. การคิดคําพองรูปพองเสียง
                ข. การคิดคนคําราชาศัพท
                ค. การคิดคนคําสมาส  คําสนธิ

                        ง. การประดิษฐอักษรไทยของพอขุนรามคําแหง
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สาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ( 28 -30 )
28. ปจจัยในขอใดที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยเส่ือมอํานาจลง ?
                 ก. เกิดภัยธรรมชาติ
                 ข. ถูกรุกรานโดยชาวตางชาติ
                 ค. การแยงชิงอํานาจของเชื้อพระวงศ
                 ง. เศรษฐกิจตกต่ํา

29. เหตุการณใดที่บงบอกถึงความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ?
ก. จีนไมรับซ้ือสินคาจากสุโขทัยทําใหเศรษฐกิจไมดี

                ข. เมืองประเทศราชประกาศเปนอิสระไมขึ้นกับสุโขทัย
                ค. พระยาบานเมืองกับพระยารามทําสงครามแยงชิงราชยสมบัติ

ง. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ฝกใฝในพระพุทธศาสนามากเกินไปไมสนใจบานเมือง

30. ความเจริญทางวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยในดานใดที่สงผลมาถึงชาติไทยในปจจุบัน
มากที่สุด ?

ก. ดานภาษา
                ข. ดานการคาขาย
                ค. ดานหัตถกรรม

                        ง. ดานอุตสาหกรรม

                 

ไมยากใชไหมคะ
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เเฉฉลลยยแแบบบบททดดสสออบบวัวัดดผผลลกกาารรเเรีรียยนนรูรู เเร่ืร่ือองง    ปปรระะวัวัติติศศาาสสตตรรสสมัมัยยสุสุโโขขทัทัยย
 กกลุลุมมสสาารระะกกาารรเเรีรียยนนรูรูสัสังงคคมมศึศึกกษษาา    ศศาาสสนนาาแแลละะวัวัฒฒนนธธรรรรมม

ชั้ชั้นนปปรระะถถมมศึศึกกษษาาปปท่ีท่ี    44

   1. ง      2. ข     3. ง      4. ก     5. ก
   6. ข      7.  ก     8. ก     9. ข  10. ค
11. ง 12. ข 13.ง 14.ค 15.ก
16.ค 17.ก 18. ข 19.ก 20.ค
21. ข 22.ง 23.ง 24.ง 25.ข
26.ง 27.ง 28.ค 29. ค  30. ก

ทําถูกก่ีขอเอย
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แแบบบบสสออบบถถาามมคคววาามมคิคิดดเเห็ห็นนเเพื่พื่ออกกาารรวิวิจัจัยย
กกาารรเเปปรีรียยบบเเทีทียยบบผผลลกกาารรเเรีรียยนนรูรู  เเร่ืร่ือองงปปรระะวัวัติติศศาาสสตตรรสสมัมัยยสุสุโโขขทัทัยย  ขขอองงนันักกเเรีรียยนนชั้ชั้นนปปรระะถถมมศึศึกกษษาาปปท่ีท่ี  44

ท่ีท่ีจัจัดดกกาารรเเรีรียยนนรูรูแแบบบบสืสืบบเเสสาาะะหหาาคคววาามมรูรู  แแลละะกกาารรจัจัดดกกาารรเเรีรียยนนรูรูตตาามมคูคูมืมืออคครูรู

1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้  แบงคําถามออกเปน 2 ตอน  จํานวน 20 ขอ  ดังนี้  คือ
     ตอนที่ 1   แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียน  จํานวน 5 ขอ

ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเร่ือง   
ประวัติศาสตรสุโขทัย  จํานวน 15 ขอ

2. คําตอบทุกขอไมมีขอถูกหรือผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็น หรือสภาพที่เปนจริง
เพราะความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวิจัยและการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก

3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนและจะเก็บขอมูลนี้ไวเปน
ความลับ

     

1.  นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามของแตละคําตอบใหเขาใจ
2.  ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอ  และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามจํานวน  30  นาที

             คําชื้แจง

วิธีตอบ

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชวยตอบแบบสอบถามครั้งนี้
นางสาวอัญชรีกร      นนทโคตร

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย        มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คําอธิบาย   
  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหครบทุกขอ  โดยใหเขียนเครื่องหมายถูก ( )  ลงใน

ชอง   ตามสภาพความเปนจริงของนักเรียน

สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ชองสําหรับผูวิจัย

1.  เพศของนักเรียน
        1.  ชาย                           2.  หญิง

2.  การเรียนพิเศษวิชาสังคมศึกษา
        1.  ไดเรียน                      2.   ไมไดเรียน

3.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน
        1.  ไมไดเรียนหนังสือ                 2.   ระดับประถมศึกษา
        3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      4.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        5.  ระดับปริญญาตรี                    6.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี
        7.  อ่ืน ๆ ระบุ.................

4.  อาชีพของผูปกครองนักเรยีน
        1.  รับราชการ                           2.   รับจาง
        3.  คาขาย                                 4.   ทําการเกษตร
        5.  อ่ืน ๆ ระบุ...............

5.  สถานที่ตั้งบานและบริเวณที่พักอาศัยของนักเรียน
       1.  ในเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน

  2.  นอกเขตเทศบาลเมืองกระทุมแบน

  3

  4

  5

  6

 7

ตตออนนท่ีท่ี11   สสถถาานนภภาาพพแแลละะขขออมูมูลลท่ัท่ัววไไปปขขอองงนันักกเเรีรียยนน
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คําชี้แจง    
   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง  ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
มีทั้งหมด  15  ขอ  โดยแตละขอประกอบดวย  ขอความที่เกี่ยวกับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทางดานซาย สวนดานขวามือเปนระดับความคิดเห็น  5  ระดับ   ซึ่งเปนเกณฑสําหรับใชในการพิจารณาขอความ
ที่กําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้

ระดับ 5     หมายถึง         นักเรียนเห็นดวยมากที่สุดกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 4       หมายถึง         นักเรียนเห็นดวยมากกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 3     หมายถึง         นักเรียนเห็นดวยปานกลางกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 2     หมายถึง         นักเรียนเห็นดวยนอยกับขอความที่กําหนดให
ระดับ 1     หมายถึง         นักเรียนเห็นดวยนอยท่ีสุดกับขอความที่กําหนดให

ตัวอยาง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายการประเมิน เห็นดวย
มากท่ีสุด

5

เห็นดวย
มาก

4

เห็นดวย
ปานกลาง

3

เห็นดวย
นอย

2

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0. การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยให
นักเรียนเกิดความคิด

00. การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําให
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขสนุกสนาน

ขอ  0      หมายความวา  นักเรียนเห็นดวยมากที่สุด  กับขอความที่วา   “ การจัดการเรียนรูแบบนี้
ชวยใหนักเรียนเกิดความคิด  ”
ขอ  00    หมายความวา  นักเรียนเห็นดวยปานกลาง  กับขอความที่วา   “  การจัดการเรียนรูแบบนี้
ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข   ”

ตตออนนท่ีท่ี22        แแบบบบสสออบบถถาามมคคววาามมคิคิดดเเห็ห็นนเเก่ีก่ียยววกักับบกกาารรจัจัดดกิกิจจกกรรรรมมกกาารรเเรีรียยนนรูรู
                                                เเร่ืร่ือองงปปรระะวัวัติติศศาาสสตตรรสสมัมัยยสุสุโโขขทัทัยย
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายการประเมิน เห็นดวย
มากท่ีสุด

5

เห็นดวย
มาก

4

เห็นดวย
ปานกลาง

3

เห็นดวย
นอย

2

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ดานบรรยากาศการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยกระตุนให
นักเรียนเกิดความคิด ........................................
2. การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียน
เรียนรูอยางมีความสุข .......................................
3. การจัดการเรียนรูแบบนี้ทําใหนักเรียนมี
อิสระในการสืบคน  แสวงหาความรู
ดวยตนเอง.........................................................
4. การจัดการเรียนรูแบบนี้  ทําใหนักเรียนมี
โอกาสไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับเพื่อน ๆ ................................................
5. การจัดการเรียนรูแบบนี้  ชวยสงเสริมให
นักเรียนเปนคนกลาคิด  กลาทํา  และ
กลาแสดงออก....................................................

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้ทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดชัดเจน  ถูกตอง
และเขาใจงาย ....................................................
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้  มีความ
ทาทาย   ทําใหนักเรียนไดใชความคิดหาวิธีการ
แกปญหาไดดวยตนเอง .....................................
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้ทําให
นักเรียนไดสบืคน  แสวงหาความรูดวยตนเอง
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้    ทําให
นักเรียนไดเรียนรูจากการถามตอบเปนสื่อสําคัญ
10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบนี้  ทําให
นักเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกับผูอื่น   และ
การทํางานระบบกลุม ......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............
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 10

  11
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ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

รายการประเมิน เห็นดวย
มากท่ีสุด

5

เห็นดวย
มาก

4

เห็นดวย
ปานกลาง

3

เห็นดวย
นอย

2

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

1

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
11. การจัดการเรียนรูแบบนี้ ชวยใหนักเรียน
พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล...............................
12. การจัดการเรียนรูแบบนี้ ชวยใหนักเรียน
ทํางานอยางมีระบบ  และรอบคอบดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร ..................................................
13. การจัดการเรียนรูแบบนี้   ชวยใหนักเรียน
รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางานกลุม ..........................................................
14. การจัดการเรียนรูแบบนี้    ทําใหครูไดแสดง
บทบาทในการแนะนําและชวยเหลือนักเรียน .....
15. การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยใหนักเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได .................

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

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

………

………

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

……….

……….
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............
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….……
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............

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

.............
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ตารางที่  31  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ชวงชั้นที่  2  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
          ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา ) สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน
          จังหวัดสมุทรสาคร

กลุมสาระ สัดสวนเวลาเรียน จํานวนชม.
/ สัปดาห

1.  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ป.4 ป.5 ป. 6
  1.1  ภาษาไทย 160 160 160 4
  1.2  คณิตศาสตร 200 200 200 5
  1.3  วิทยาศาสตร 120 120 120 3
  1.4  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 3
  1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 1
  1.6  ศิลปะ 40 40 40 1
  1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 1
  1.8  ภาษาตางประเทศ 120 120 120 3
  รวม  8  กลุมสาระ 840 840 840 21
2.  สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 40 40 40 1
3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  120 120 120 3

รวม 1,000 1,000 1,000 25

  ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 2 ( สมุทรสาคร:ม.ป.ท.,2547 ),8.
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ตารางที่ 32  หนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ช้ันประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี   ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
      สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

หนวยการเรียนรูท่ี  หนวยการเรียนรู  /  สาระการเรียนรู จํานวนชั่วโมง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ถ่ินฐานบานเกิด
รอบรูวัฒนธรรม
โลกรอบตัวและทรัพยากรธรรมชาติ
บุคคลที่ควรนํามาเปนแบบอยาง
ชาติไทย
กฎหมายนารู
เศรษฐกิจพอเพียง
เก็บไดใชเปน
คุณธรรมนําประชาธิปไตย
พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิต
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โอวาท  3

10
10
10
 8
16
 5
 5
 5
10
15
10
16

รวม 120

ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 ( สมุทรสาคร:ม.ป.ท.,2547 ),29.
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ตารางที่  33   กําหนดการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม
                     ช้ันประถมศึกษาปที่  4   สาระที่  4  ประวัติศาสตร

จํานวนหนวยการเรียนรู  12  หนวย    เวลา  120  ช่ัวโมง
หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู  /  สาระ เวลา  ( ชั่วโมง )

5 ชาติไทย
     เวลา

- การเทียบป พ.ศ.  กับ  ป ค.ศ.  ของปปจจุบันและ
อนาคต

- ตัวอยางเหตุการณจากขาวหนังสือพิมพ  ประกาศ
โฆษณาที่ปรากฎวันเวลาเปน  พ.ศ.  และ ค.ศ.

- ตัวอยางเหตุการณที่แสดงความสัมพันธของอดีต
ปจจุบัน  และอนาคต

     ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
- การตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
- พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
- พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
- การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
- เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความเจริญรุงเรือง  และ

การเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย
- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

16
 2

          14
2
2
2
2
2
2

2

ที่มา  : โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี,  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวงชั้นที่ 2 ( สมุทรสาคร:ม.ป.ท.,2547 ),30.
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ตารางที่ 34  แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   และแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครู

แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง จํานวนชั่วโมง

1
2
3
4
5
6

7

ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
การตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง    และ
การเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

14
2
2
2
2
2
2

2

             รวม 14
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ตารางที่  35  วิเคราะหสาระการเรียนรูเร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย   กลุมสาระการเรียนรู
                     สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  4  จํานวน  14  ช่ัวโมง

เรื่อง ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง

สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง

จํานวน
ขอสอบ

การตั้ง
ถิ่นฐานและ
การสราง
อาณาจักร
สุโขทัย

สามารถสรุปการตั้ง
ถิ่นฐานและการ
สรางอาณาจักรไทย
ในดินแดนประเทศ
ไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันโดยสังเขป

การตั้งถิ่นฐานและ
การสรางอาณาจักร
สุโขทัย

1. เพื่อใหนักเรียน สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการสราง
อาณาจักรสุโขทัย
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหหาสาเหตุและเรียงลําดับ
เหตุการณของการตั้งถิ่นฐานและการ
สรางอาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคน
ขอมูล รวบรวมขอมูล  และสรุป
ความรูเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและ
การสรางอาณาจักรสุโขทัย
ตามความเขาใจได

2 4

พระมหา
กษัตริยแหง
ราชวงศ
พระรวง

เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจประวัติ
ผลงานของบุคคล
สําคัญในสมัย
สุโขทัยที่มีผลตอ
การพัฒนาของ
ชาติไทย

พระราชประวัติ
พระมหากษัตริย
แหงราชวงศ
พระรวง

1.  นักเรียนบอกรายพระนาม
พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
ไดอยางนอย  5  พระองค
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหพระราชกรณียกิจที่สําคัญๆ
ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศ
พระรวงที่สงผลตอการพัฒนา
ชาติไทยได
3. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศ
พระรวง

2 4

พระราช
ประวัติพอขุน
รามคําแหง
มหาราช

เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจในประวัติ
และผลงานของ
บุคคลสําคัญในสมัย
สุโขทัยที่มีผลตอ
การสรางชาติไทย

พระราชประวัติ
พอขุนรามคําแหง
มหาราช

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบาย
พรอมทั้งสรุปพระราชประวัติและ
ผลงานของพอขุนรามคําแหง
มหาราชตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหพระราชประวัติและผลงาน
ของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่มีผล
ตอการสรางชาติไทยได

2 3
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ตารางที่ 35  ( ตอ )

เรื่อง ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง

สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง

จํานวน
ขอสอบ

3. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคา
ความสําคัญของบุคคลในอดีต    และ
สามารถนําแนวทางในการสราง
สรรคผลงานของบุคคลสําคัญไปเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได

พัฒนาการ
ของอาณาจักร
สุโขทัยใน
ดานตางๆ

รูและเขาใจ
พัฒนาการของอาณา
จักรสุโขทัยทั้งดาน
การเมือง
การปกครอง
เศรษฐกิจ  สังคม
และศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัย
ทั้งดานการเมือง
การปกครอง
เศรษฐกิจ  สังคม
และ
ศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
อธิบายลักษณะดานการเมือง   การ
ปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคม  และ
ศิลปวัฒนธรรมตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของ
พัฒนาการในแตละดานของ
อาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคน
ขอมูล  รวบรวมขอมูล  และสรุป
ความรูเกี่ยวกับ พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยตามความเขาใจได

2 11

การ
สรางสรรค
ภูมิปญญาใน
อาณาจักร
สุโขทัย

1. วิเคราะห
ผลงานการสราง
สรรคภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัย
2. รูและเขาใจใน
อิทธิพลภายนอกที่มี
ผลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัย

ภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัย

1.  เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบาย
และสรุปความรูเกี่ยวกับการ
สรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักร
สุโขทัยได
2. วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการสรางสรรคภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัยที่กอใหเกิด
ประโยชนในสังคมไทยปจจุบันได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยได
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคน
ขอมูลรวบรวมขอมูล  และสรุปความ
รูเกี่ยวกับการสรางสรรคภูมิปญญา
ในอาณาจักรสุโขทัยได

2 3
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ตารางที่ 35 ( ตอ )

เรื่อง ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง

สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จํานวน
ชั่วโมง

จํานวน
ขอสอบ

เหตุการณ
สําคัญที่มีผล
ตอความ
รุงเรืองและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในสมัย
สุโขทัย

ระบุเหตุการณใน
ประวัติศาสตร
สุโขทัยที่มีผลตอ
ความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัย
สุโขทัย

เหตุการณสําคัญ
ที่มีผลตอความ
รุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงใน
สมัยสุโขทัย

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียงลําดับ
และอธิบายเหตุการณสําคัญที่มีผลตอ
ความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงใน
สมัยสุโขทัยไดถูกตอง
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะห
เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความ
รุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัย
สุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถจัดทํา
แผนผัง มโนทัศนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
เหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มี
ผลตอความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได
ถูกตอง

2 2

ความเสื่อม
ของอาณาจักร
สุโขทัย

วิเคราะหสาเหตุของ
ความเสื่อมของอาณา
จักรสุโขทัยได

สาเหตุของความ
เสื่อมของอาณา
จักรสุโขทัย

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบาย
จัดลําดับสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุ
ของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
ตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถ
วิเคราะหหาสาเหตุของความเสื่อม
ของอาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถทํา
แผนผังมโนทัศนสรุปสาเหตุของ
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยได
4. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล
และสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุของ
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยได

2 3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



187

ตารางที่ 36  วิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ืองประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
                    ช้ันประถมศึกษาปที่  4

ประเภทสาระ
การเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
ความจํา

ความ
เขาใจ

การนํา
ไปใช

การ
วิเคราะห

การ
สังเคราะห

การ
ประเมินคา

การตั้งถิ่นฐาน
และการสราง
อาณาจักร
สุโขทัย

 นักเรียนสามารถวิเคราะหหา
สาเหตุ  และเรียงลําดับ
เหตุการณของการตั้งถิ่นฐาน
และการสรางอาณาจักรสุโขทัย
ได

- 1 - 3 - -

พระมหา
กษัตริยแหง
ราชวงศ
พระรวง

นักเรียนสามารถบอก
รายพระนามพระมหากษัตริย
พระราชประวัติ  และวิเคราะห
พระราชกรณียกิจที่สําคัญๆของ
พระมหากษัติริยแหงราชวงศ
พระรวงที่สงผลตอการพัฒนา
ชาติไทยได

1 1 - 2 - -

พระราช
ประวัติพอขุน
รามคําแหง
มหาราช

นักเรียนสามารถวิเคราะห
พระราชประวัติ   และผลงาน
ของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ที่มีผลตอการสรางชาติไทย
ตลอดจนเห็นคุณคา
ความสําคัญ  สามารถนําไปเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต
ประจําวันได

- - 1 2 - -

พัฒนาการ
ของ
อาณาจักร
สุโขทัยใน
ดานตางๆ

นักเรียนสามารถวิเคราะห
ลักษณะและความสัมพันธของ
พัฒนาการในแตละดานของ
อาณาจักรสุโขทัยได

1 1 - 8 1 -
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ตารางที่ 36  ( ตอ )

ประเภทสาระ
การเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
ความจํา

ความ
เขาใจ

การนํา
ไปใช

การ
วิเคราะห

การ
สังเคราะห

การ
ประเมินคา

การ
สรางสรรค
ภูมิปญญาใน
อาณาจักร
สุโขทัย

นักเรียนสามารถวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางการสรางสรรค
ภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
ที่กอใหเกิดประโยชนในสังคม
ไทยปจจุบันได

- 1 - 1 1 -

เหตุการณ
สําคัญที่มี
ผลตอความ
รุงเรือง  และ
การ
เปลี่ยนแปลง
ในสมัย
สุโขทัย

นักเรียนสามารถเรียงลําดับ
อธิบาย  และวิเคราะหเหตุการณ
ที่มีผลตอความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได

- 1 - - 1 -

ความเสื่อม
ของอาณาจักร
สุโขทัย

นักเรียนสามารถจัดลําดับ  สรุป
ความรู  และวิเคราะหสาเหตุ
ของความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัยได

- - - 2 1 -

รวม 2 5 1 18 4 -
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  สําหรับกลุมทดลอง ( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองการตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย    จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นจากความรักชาติ  ความกลาหาญ  ความเสียสละของ

บรรพบุรุษไทย   ผลของความสามารถ  ความเสียสละ  และความเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยนั้น
สงผลใหบานเมืองเปนปกแผน  มีความมั่นคง  จนเปนอาณาจักรสุโขทัยที่มีความเจริญรุงเรือง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
สามารถสรุปการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรไทยในดินแดนประเทศไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันโดยสังเขป

จุดประสงคการเรียนรู
     1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย

           2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและเรียงลําดับเหตุการณของการตั้งถ่ินฐาน
และการสรางอาณาจักรสุโขทัยได
           3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับการ
ตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัยตามความเขาใจได

เนื้อหา
อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรในตอนบนลุมน้ําเจาพระยา  ตั้งขึ้นประมาณ  700 ปมา

แลว  ดวยความสามารถของผูนํา  2  พระองค  คือ  พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมือง    ซ่ึงได
รวมกันตอสูจนเปนอิสระจากขอม
                   กอนการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย คนไทยตั้งบานเรือนอยูในอํานาจขอม ตอมา
พอขุนผาเมืองกับพอขุนบางกลางหาวไดยึดสุโขทัยคืนมาได พอขุนผาเมืองจึงใหพอขุนบางกลางหาว
ขึ้นครองกรุงสุโขทัยเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกในราชวงคพระรวง  และพระราชทานนามวา
“ พอขุนศรีอินทราทิตย ”
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ราชวงศพระรวงปกครองอาณาจักรสุโขทัยเปนเวลาเกือบ  200  ป  และมีกษัตริยปกครอง
ถึง  9  พระองค  อาณาจักรสุโขทัยจึงเปนปกแผนมั่นคง   มีการขยายอาณาจักรออกไปกวางขวางมาก
ที่สุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช

กิจกรรมการเรียนรู
                 ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม

1.1 ครูสรางความสนใจ  โดยการนําเขาสูบทเรียนโดยใหดูแผนที่แสดงอาณาเขตของ
อาณาจักรสุโขทัย  รูปภาพอาณาจักรสุโขทัยในอดีต และรูปภาพอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและ
ถามคําถามนักเรียนเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
ตัวอยางคําถาม  เชน

- นักเรียนรูจักอาณาจักรสุโขทัยหรือไม
             - นักเรียนคิดวาการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานีเกิดขึ้นไดดวยสาเหตุใด

                           - กษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศพระรวงมีพระนามวาอยางไร
                           - อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นในป พ.ศ. ใด  และผูที่กอตั้งอาณาจักรสุโขทัยคือใคร

             - นักเรียนคิดวาการสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานีสําเร็จไดนั้น  ตองอาศัยปจจัยใด
 - มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันวา  อาณาจักรสุโขทัยเคยมีอาณาเขตกวางใหญ  สามารถ

รวมอาณาจักรใกลเคียงใหเปนปกแผนได
        1.2     ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
        1.3   ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 5 – 6 คน  ครูแนะนําวาควรจัด

กลุมใหมีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
                      1.4 ครูแจกใบความรูที่  1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัยใหแตละ
กลุมศึกษา

ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
  นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน  วางแผนกําหนดแนวทางการสืบคน

ความรูเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานการสรางอาณาจักรสุโขทัย โดยการศึกษาขอมูลจากใบความรู เอกสาร
ตํารา  แหลงขอมูลตางๆ  และหองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ
                  ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน

     เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว  รวมกันแสดงความคิดแบบระดมสมอง
โดยเลขานุการกลุมจดบันทึกคําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอ
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                ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน

ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นที่วา

- อาณาจักรสุโขทัยไดรับการสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. ใด
   - ปจจัยที่เอื้อตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดแกอะไรบาง
   - กษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศพระรวงมีพระนามวาอยางไร
   - นักเรียนคิดวาอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองเปนปกแผนมั่นคงไดดวย

สาเหตุใด
5.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่  1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักร

สุโขทัย   และแบบฝกหัดที่  1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน  5  ขอ
   5.3   ครูและนักเรียนรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่องตอไป  ตัวอยางคําถาม  เชน

                         -  กษัตริยแหงราชวงศพระรวงมีกี่พระองค
           -  นักเรียนรูจักพระมหากษัตริยพระองคใดบาง

สื่อการเรียนรู
  1.  แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย

        2.  รูปภาพอาณาจักรสุโขทัยในอดีต   และรูปภาพอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
        3. ใบความรูที่ 1  เรื่องการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
        4. ใบงานที่ 1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
        5.  แบบฝกหัดที่ 1 เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
        6. แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและการ
สรางอาณาจักรสุโขทัยได

- ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจแบบ
   ฝกหัด

- ประเด็นการ
  ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2.   นักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและเรียงลําดับ
เหตุการณ ของการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
ได

-  ซักถาม - ประเด็นการ
  ซักถาม

3.  พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน   ความตั้งใจทํางาน
การรวมกิจกรรมกลุม   และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู    โดยประเมิน
ตามสภาพจริงของนักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
                    1.  ผลการจัดกิจกรรม.........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                    2. ปญหา / อุปสรรค............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                    3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

     ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
        วันที่ .......เดือน ..............พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

    เร่ืองการตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นจากความรักชาติ ความกลาหาญ  ความเสียสละของ

บรรพบุรุษไทย    ผลของความสามารถ  ความเสียสละ  และความเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทย
นั้นสงผลใหบานเมืองเปนปกแผน  มีความมั่นคง  จนเปนอาณาจักรสุโขทัยที่มีความเจริญรุงเรือง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
สามารถสรุปการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรไทยในดินแดนประเทศไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันโดยสังเขป

จุดประสงคการเรียนรู
    1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย

          2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและเรียงลําดับเหตุการณของการตั้งถ่ินฐาน
และการสรางอาณาจักรสุโขทัยได

เนื้อหา
อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรในตอนบนลุมน้ําเจาพระยา  ตั้งขึ้นประมาณ  700 ปมา

แลว  ดวยความสามารถของผูนํา  2 พระองค คือ พอขุนบางกลางหาวและพอขุนผาเมืองซึ่งไดรวมกัน
ตอสูจนเปนอิสระจากขอม

     กอนการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย  คนไทยตั้งบานเรือนอยูในอํานาจขอม    ตอมา
พอขุนผาเมืองกับพอขุนบางกลางหาวไดยึดสุโขทัยคืนมาได  พอขุนผาเมืองจึงใหพอขุนบางกลางหาว
ขึ้นครองกรุงสุโขทัยเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกในราชวงคพระรวง และพระราชทานนามวา
“ พอขุนศรีอินทราทิตย ”

     ราชวงศพระรวงปกครองอาณาจักรสุโขทัยเปนเวลาเกือบ  200  ป  และมีกษัตริยปกครอง
ถึง 9 พระองค อาณาจักรสุโขทัยจึงเปนปกแผนมั่นคง มีการขยายอาณาจักรออกไปกวางขวางมาก
ที่สุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
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กิจกรรมการเรียนรู
                 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1 ครูนําเขาสูบทเรียนโดยนําแผนภูมิเพลง “ เราคนไทยรักกัน ” มาติดที่กระดานดําแลว
ใหนักเรียนอาน

1.2 ครูรองเพลง  “  เราคนไทยรักกัน ”  ใหนักเรียนฟง 1 เที่ยว และใหนักเรียนรองเพลง
ตามครูทีละวรรค  ฝกจนคลอง

1.3 นักเรียนรองเพลง   “  เราคนไทยรักกัน  ”   พรอมทั้งทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ

1.4 นักเรียนรวมกันสรุปใจความสําคัญของเพลงนี้  และชวยกันตอบคําถาม
ตัวอยางคําถาม   เชน

             - ใจความสําคัญของเพลงนี้คืออะไร
             - พระมหากษัตริยพระองคใดบางที่กลาวถึงในเนื้อเพลง  และอยูในสมัยใด
             - จุดประสงคของเพลงตองการใหคนไทยมีคุณธรรมในขอใด

1.5 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน
 2. ขั้นดําเนินการสอน

             2.1 ครูนําแผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย   รูปภาพอาณาจักรสุโขทัยในอดีต
และรูปภาพอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มาใหนักเรียนดูพรอมทั้งอภิปรายรวมกัน

2.2 ครูอธิบายความรูเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัยใหนักเรียนฟง
และแจกใบความรูใหนักเรียนศึกษา  พรอมทั้งถามคําถามวา  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปน
ราชธานีเกิดขึ้นไดเนื่องมาจากสาเหตุใด  และใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น

2.3 ใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจกลุมละประมาณ  5 – 6 คน  ศึกษาใบความรู
ที่ 1 เรื่องการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย  จากนั้นรวมกันทําใบงานที่ 1  เร่ืองการตั้ง
ถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
                3.  ขั้นสรุป
              3.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา  แลวบันทึกความรูลงในสมุด

             3.2  ครูทดสอบความรูความเขาใจโดยการซักถาม   ตัวอยางคําถามเชน
             - อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นในป พ.ศ. ใด
             - กษัตริยพระองคแรกของอาณาจักรสุโขทัยคือใคร
             - จงบอกสาเหตุของการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย

                   3.3  นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
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สื่อการเรียนรู
  1.  แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย

          2.  รูปภาพอาณาจักรสุโขทัยในอดีต   และรูปภาพอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
  3.  ใบความรูที่ 1 เรื่องการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
  4.  ใบงานที่ 1  เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
  5.  แบบฝกหัดที่  1 เร่ืองการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและ
การสรางอาณาจักรสุโขทัยได

- ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจ
แบบฝกหัด

- ประเด็นการ
   ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและเรียงลําดับ
เหตุการณ ของการตั้งถ่ินฐานและการสรางอาณาจักร
สุโขทัยได

-  ซักถาม - ประเด็นการ
  ซักถาม

3.  พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน
และการรวมกิจกรรมกลุม

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู
                    1. ผลการจัดกิจกรรม .........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                    2. ปญหา / อุปสรรค...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
                    3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
           วันที่........ เดือน ................พ.ศ. ............
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ใบความรูท่ี  1
การตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย

                  สุโขทัยเปนจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํายม  ในอดีตเมื่อประมาณ 700
กวาปมาแลว  บริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุโขทัยนี้ไดเคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญของไทย คือ
อาณาจักรสุโขทัย

     ปจจุบันบริเวณที่เปนเมืองเกาของจังหวัดสุโขทัยไดกลายเปนดินแดนประวัติศาสตรที่ยัง
เหลือซากโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัยเปนราชธานี   ส่ิงเหลานี้
ลวนแตแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต จนไดรับการยกยองในระดับชาติใหเปนอุทยาน
ประวัติศาสตรและตอมาเมื่อวันที่  13 ธันวาคม ในป พ.ศ.2534   องคการยูเนสโก   ( UNESCO )
ไดประกาศใหอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเปนเมืองประวัติศาสตรอันมีคุณคาในฐานะเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรม

กอนที่อาณาจักรสุโขทัยจะสถาปนาขึ้นในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 นั้น ดินแดน
สุวรรณภูมินี้ไมไดมีเฉพาะชนชาติไทยตั้งถ่ินฐานอยูเทานั้น แตยังมีชนชาติอ่ืนที่มีอํานาจครอบครอง
ดินแดนบริเวณนี้อยูดวยเชนกัน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ทางภาคเหนือ  มีอาณาจักรโยนกเชียงแสน  อาณาจักรหริภุญชัย  และอาณาจักรเชียงราย
     ทางภาคตะวันออก   มีอาณาจักรขอม
     ทางภาคตะวันตก   มีอาณาจักรมอญ  และอาณาจักรพุกาม
     ทางภาคใต  มีอาณาจักรนครศรีธรรมราช  และอาณาจักรศรีวิชัย
     ทางภาคตะวันออกเฉียงใต   มีอาณาจักรขอม
     ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 อาณาจักรตางๆในดินแดนแถบนี้ตกอยูใตอํานาจของขอม

แตในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรขอมไดเสื่อมอํานาจลง อาณาจักรตางๆที่เคยตกอยูภายใต
อิทธิพลของขอมตางก็พยายามตั้งตนเปนอิสระซ่ึงหนึ่งในอาณาจักรเหลานี้ก็คือ  อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัยนับเปนอาณาจักรของคนไทยที่ไดรับการสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1792
กอนหนาที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมานั้น สุโขทัยเปนเมืองเกาแกที่มีความเจริญรุงเรือง
มากอน  จากการตีความในศิลาจารึกหลักที่ 2  ( วัดศรีชุม )  พอจะสรุปความไดวาเมืองสุโขทัยแตเดิม

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
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มีผูนําชื่อ “ ขุนศรีนาวนําถม ”  เปนเจาเมืองปกครองอยู  เมื่อพระองคส้ินพระชนมไดเกิดเรื่องยุงยาก
ขึ้น  โดยขอมสบาดโขลญลําพง  ขุนนางขอมนํากําลังเขายึดกรุงสุโขทัยไวได เมื่อพวกขอมเริ่มเสื่อม
อํานาจลงในราวพ.ศ.1780 ไดมีผูนํา2ทานคือพอขุนผาเมืองเจาเมืองราด โอรสของพอขุนศรีนาวนําถม
พรอมดวยพระสหาย  คือ  พอขุนบางกลางหาว  เจาเมืองบางยาง  ซ่ึงเปนผูนําคนไทยไดรวมมือกัน
รวบรวมกําลังเขาขับไลขอมออกจากดินแดนแถบนี้     และตั้งตนเปนอิสระพรอมกับสถาปนากรุง
สุโขทัยเปนราชธานีของอาณาจักรไทย  และไดสถาปนาพอขุนบางกลางหาวเปนกษัตริยปกครองกรุง
สุโขทัยทรงพระนามวา“ พอขุนศรีอินทราทิตย ” นับเปนกษัตริยพระองคแรกแหงราชวงศสุโขทัย
หรือราชวงศพระรวง  นับตั้งแต  พ.ศ.  1792  เปนตนมา  สวนพอขุนผาเมืองกลับไปครองเมืองราด
ตามเดิม

   ปจจัยที่เอื้อตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานี  มีดังนี้
   1.  ปจจัยภายใน  ไดแก  การมีขวัญและกําลังใจดีของประชาชนเนื่องจากผูนําที่เขมแข็งและ

มีความสามารถ  การมีนิสัยรักอิสระ ไมชอบใหผูใดมากดขี่  ขมเหง  บังคับ  และบานเมืองมีความอุดม
สมบูรณ

2.  ปจจัยภายนอก ไดแก การเสื่อมอํานาจของขอม หลังจากที่พระเจาชัยวรมันที่  7
ส้ินพระชนม  กษัตริยองคตอมาไมสามารถรักษาอํานาจของตนในดินแดนที่ยึดครองมาได ทําให
หัวเมืองตางๆ เหลานั้นพากันตั้งตนเปนอิสระ

   ในระยะเริ่มตนของการสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี โดยเฉพาะในสมัยพอขุน
ศรีอินทราทิตย  บานเมืองยังไมมั่นคงมากนักคนไทยยังอยูกันอยางกระจัดกระจาย  บางเมืองยังคงมี
อิสระในการปกครองตนเอง  ไมมีการรวมอํานาจไว ณ ศูนยกลางเมืองใดเมืองหนึ่งโดยตรง บางครั้ง
จึงมีการทําสงครามกันเพื่อแยงชิงอํานาจและขยายอาณาเขตของเมือง  เชน  ขุนสามชน  เจาเมืองฉอด
ไดยกทัพมาตีเมืองตาก

 เมื่อส้ินรัชสมัยของพอขุนศรีอินทราทิตย  พระราชโอรสองคใหญ คือ “พอขุนบานเมือง”
ไดขึ้นครองราชย ในสมัยนี้สุโขทัยไดขยายอํานาจทางการเมืองดวยการทําสงครามกับหัวเมืองตางๆ
โดยมีพระอนุชา  คือ  พระรามคําแหงเปนกําลังสําคัญซึ่งตอมาพระองคไดขึ้นครองราชยสืบตอจาก
พอขุนบานเมือง

   ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชพระองคทรงเปนแมทัพไปปราบเมืองตางๆ จนเปนที่
เกรงขามของอาณาจักรอ่ืนๆ ดังนั้นเมื่อพระองคขึ้นครองราชยจึงมีหลายเมืองที่ยอมออนนอม  เขารวม
อยูกับอาณาจักรสุโขทัย  โดยท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราชมิไดสงกองทัพไปรบ  ไดแก  เมืองหงสาวดี
เมืองสุพรรณบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทนและเมือง
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นครศรีธรรมราช  ทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตแผขยายออกไปกวางขวางมาก  ดังปรากฏใน
ศิลาจารึกหลักที่ 1  ดังนี้
                 ทิศเหนือ  ครอบคลุมเมืองแพร นาน พลัว ( อําเภอปว จังหวัดนาน ) จนจรดเมือง
หลวงพระบาง

    ทิศใต  ครอบคลุมเมืองคณฑี  ( กําแพงเพชร )  พระบาง ( นครสวรรค )  แพรก  ( ชัยนาท )
สุพรรณบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  นครศรีธรรมราช  จนสุดแหลมมลายู

    ทิศตะวันออก  ครอบคลุมเมืองสระหลวงสองแคว  ( พิษณุโลก ) ลุมบาจาย ( หลมเกา )
สระคา  และขามฝงแมน้ําโขงไปถึงเมืองเวียงจันทรและเวียงคํา

    ทิศตะวันตก  ครอบคลุมเมืองฉอด  หงสาวดี  จนสุดชายฝงทะเลดานอาวเบงกอล
    ขณะเดียวกันพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงใชหลักธรรมในการปกครองเพื่อใหประชาชน

ไดอยูเย็นเปนสุข  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเจาเมืองตางๆสํานึกในมหากรุณาธิคุณ   ทําใหสุโขทัยปราศจาก
ขาศึกศัตรูในทุกทิศ  นับไดวาในรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เปนชวงสมัยที่อาณาจักรสุโขทัยมี
ความเจริญรุงเรืองสูงสุด

    อยางไรก็ตามหลังจากสิ้นรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชแลว มีกษัตริยขึ้นครองราชย
2 พระองค  คือ  พญาเลอไทยและพญางั่วนําถม  แตอาณาจักรสุโขทัยก็เริ่มเสื่อมอํานาจลง   บรรดา
เมืองตางๆที่อยูภายใตการปกครองของสุโขทัยไดแยกตัวเปนอิสระ    และเมืองประเทศราชที่มีกําลัง
เขมแข็งตางพากันแยกตัวไมขึ้นตอกรุงสุโขทัย   เชน   เมืองหงสาวดี เมืองนครศรีธรรมราช  เปนตน
นอกจากนี้ในตอนปลายรัชสมัยพญางั่วนําถมยังเกิดจลาจลขึ้นอีก    เนื่องจากมีการแยงชิงราชสมบัติ
จนพญาลิไทยเจาเมืองศรีสัชนาลัยตองยกกําลังมาปราบทําใหบานเมืองสงบลง

หลังจากทรงปราบจลาจลในกรุงสุโขทัยไดสําเร็จ  พญาลิไทยไดปราบดาภิเษกขึ้นเปน
กษัตริยครองราชสมบัติ  ทรงพระนามวา  “ พระมหาธรรมราชาที่  1 ”  พระองคไดทรงพยายามสราง
อํานาจทางการเมืองเพื่อพัฒนาบานเมืองใหเขมแข็งขึ้นมาใหม  อยางไรก็ตามอาณาเขตของอาณาจักร
สุโขทัยในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1 ก็ไดลดลงไปมากกวาครึ่ง   เมื่อเทียบกับสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราช   ตอมาเมื่อส้ินรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 แลว   มีพระมหากษัตริย
ขึ้นครองราชยสืบตอมาอีก  3  พระองค   คือ  พระมหาธรรมราชาที่  2  พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย )  และพระมหาธรรมราชาที่  4 ( บรมปาล ) แตในชวงเวลาดังกลาวอาณาจักรสุโขทัยเร่ิม
เสื่อมอํานาจลง

การที่คนไทยสามารถกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยซ่ึงเปนอาณาจักรของคนไทยบนที่ราบลุม
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แมน้ําเจาพระยาตอนบนไดสําเร็จ ตองฝนฝาอุปสรรคนานาประการโดยใชความรู ความสามารถ
ความสามัคคี  และความเขมแข็งของผูนําของไทย     ทําใหคนไทยไดมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญและเปน
ศูนยรวมของคนไทยสืบตอมา ( เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  และ สุสรดิษฐ  ทองเปรม 2548 : 122 )

          

  ดนัย  ไชยโยธา. ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพฯ :
                 สํานักพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส, 2546.

 น.ณ ปากน้ํา. เมืองสุโขทัยนี้ดี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2530.
 พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ. เลาเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวาดศิลป, 2546.
 มาตยา   ถนอมศรี.  ประวัติศาสตรไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส, 2546.
 มานพ  ถนอมศรี.  สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร  มรดกโลก.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

                             พี  พี  เวิลดมีเดีย, 2546.
 เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  และ สุสรดิษฐ  ทองเปรม. แมบทมาตรฐานประวัติศาสตร4 ชวงชั้นที่ 2

                           ( ป.4 ). กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2548.
   www.sukhothai.go.th / history / hist

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดจาก
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ชื่อสมาชิก ...................................................................................กลุม ................  ชั้น ...................

คําชี้แจง    ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้  แลวตอบคําถาม
ใหถูกตอง  โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย  และทํากิจกรรมตามใบ
งานรวมกัน

1. ใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย มาโดยละเอียด ( 3 คะแนน )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานีเกิดขึ้นไดเพราะสาเหตุใด  (  3 คะแนน )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3.  ถาไมมีอาณาจักรสุโขทัย   นักเรียนคิดวาจะมีชาติไทยหรือไม  เพราะเหตุใด ( 3 คะแนน )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

    


ใบงานที่  1
เร่ืองการตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
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1. เรียงลําดับเหตุการณการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย
   3   หมายถึง    เรียงลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ชัดเจน  สมบูรณ
   2   หมายถึง    เรียงลําดับเหตุการณไดถูกตอง   แตไมสมบูรณ
   1   หมายถึง    เรียงลําดับเหตุการณไดไมชัดเจน  วกวน

2. สาเหตุการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานี
   3   หมายถึง    บอกสาเหตุการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดถูกตอง  ชัดเจน  สมบูรณ
   2   หมายถึง    บอกสาเหตุการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดถูกตอง   แตไมสมบูรณ
   1   หมายถึง    บอกสาเหตุการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดไมชัดเจน  วกวน

3.   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไมมีอาณาจักรสุโขทัย
   3   หมายถึง   ใหเหตุผลชัดเจน  ถูกตอง  สมบูรณ
   2   หมายถึง   ใหเหตุผลชัดเจน  ถูกตอง  แตไมสมบูรณ
   1   หมายถึง   ใหเหตุผลไดไมชัดเจน

แบบประเมินใบงานที่ 1 : การตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย

เกณฑการประเมินผลรวม
คะแนน 7 – 9   คะแนน   ดี
คะแนน 4 – 6   คะแนน   พอใช
คะแนน 1 – 3   คะแนน   ตองปรับปรุง
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คําชี้แจง  : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. เพราะเหตุใดชาวสุโขทัยจึงเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณที่ลาดเขา ?
         ก.  มีความอุดมสมบูรณ  เหมาะแกการเพาะปลูก

                 ข.  เพื่อปองกันน้ําทวมและใชเปนปราการปองกันศัตรู
                 ค.  เพื่อปองกันอากาศหนาว
                 ง.  เพื่อปองกันลมพายุ  และไฟปา
2. กอนการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย  คนไทยอยูภายใตการปองครองของชนชาติใดมากอน ?

         ก.  มอญ ข.  ขอม ค. พมา ง.  ญวน
3. ขอใดถือเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไดสําเร็จ ?

         ก.  ไดรับความชวยเหลือจากตางชาติ
                 ข.  ความออนแอในการรบของขอม
                 ค.  ความเขมแข็งของผูนําและความสามัคคีของคนไทย
                 ง.  มีความชํานาญดานการทหารของคนไทย
4. กษัตริยพระองคใดเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกที่ครองกรุงสุโขทัย ?

ก.  พอขุนผาเมือง ข.  พอขุนศรีนาวนําถม
          ค.  พอขุนบางกลางหาว ง.  ขอมสบาดโขลญลําพง

5. พอขุนผาเมืองมีบทบาทความสําคัญอยางไรในการกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย ?
ก.  เปนทหารเอก  มีฝมือในการรบ

                  ข.  เปนผูใหการสนับสนุนชวยเหลือ
                  ค.  เปนผูฝกฝนการรบใหกับชาวเมืองสุโขทัย
                  ง.  เปนผูนํารวมกําลังประชาชนชิงเมืองสุโขทัย

 

แบบฝกหัดท่ี  1
เร่ืองการตั้งถิ่นฐานและการสรางอาณาจักรสุโขทัย
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2    สําหรับกลุมทดลอง  ( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง    จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
    พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงมีจํานวน 9 พระองค  ซ่ึงแตละพระองคตางมีพระราช

กรณียกิจที่เสริมสรางความเปนปกแผน  มั่นคงใหกับอาณาจักรสุโขทัย     มีการปกครองที่เขมแข็ง
ใกลชิดราษฎร  มีการนําชลประทานมาใชในทางการเกษตร  มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  ทําให
การอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมีความกาวหนา  ทรงยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการ
บริหารบานเมืองและทรงเปนองคอุปถัมภกทํานุบํารุงศาสนา

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจประวัติผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีตอการพัฒนา

ชาติไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกรายพระนามพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงไดอยางนอย

5  พระองค
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่

สําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงได
3. นักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชกรณียกิจที่สําคัญๆของพระมหากษัตริยแหง

ราชวงศพระรวงที่สงผลตอการพัฒนาชาติไทยได
4.     นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล  รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับประวัติพระ

มหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงได

เนื้อหา
พระราชประวัติพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
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กิจกรรมการเรียนรู
                 ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม

          1.1  ครูสรางความสนใจ   โดยการใหดูรูปภาพพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย  และ
ภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชและสนทนาซักถามเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิม  และเปนการให
ความรูพื้นฐาน   สําหรับความรูในเนื้อหาใหมในประเด็นคําถาม  ดังนี้

- นักเรียนเคยเห็นภาพนี้หรือไม
- ถาเคยเห็น  เคยเห็นที่ไหน
- พระบรมราชานุสาวรียนี้สรางขึ้นเพื่อถวายเปนราชสักการะแกกษัตริยพระองคใด

และประดิษฐานอยูที่ไหน
- บรรพบุรุษผูสรางอาณาจักรสุโขทัยมีใครบาง
- เพราะเหตุใดพระมหากษัตริย 3  พระองคแรกทรงมีคํานําหนาพระรามวา  “ พอขุน ”
- ทําไมหลังจากสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช   พระมหากษัตริยจึงมีพระนามวา

“ พระมหาธรรมราชา ”
-  พระมหากษัตริยพระองคใดที่ทรงผนวชขณะที่ครองราชยเปนพระองคแรก
- นักเรียนคิดวาอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในสมัยใด  พระองค

ทรงทําอะไรบาง
1.2  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.3  ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 5 – 6 คน  ครูแนะนําวาควรจัดกลุม

ใหมีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
1.4 ครูแจกใบความรูที่  2  เรื่องพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงใหแตละกลุมศึกษา
ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน วางแผนกําหนดแนวทางการสืบคน

ความรูในเรื่องพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ โดยศึกษาขอมูล
จากใบความรู  เอกสาร ตํารา  แหลงขอมูลตางๆ  หองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ

ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว    นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของ

กับคําตอบที่ตองการหรือไม   ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมอง   โดยเลขานุการกลุมจด
บันทึกคําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน
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        4.2 ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นที่วา

- พระมหากษัตริยนอกจากจะมีพระปรีชาสามารถดานการรบแลว  ตองมี
คุณสมบัติอะไรบางที่นํามาใชในการปกครองประเทศ

-       ปจจัยใดที่ทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรือง
นักเรียนรวมกันอภิปรายคนหาคําตอบในประเด็นคําถามที่ครูถาม
5.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 2 เรื่องพระมหากษัตริยแหงราชวงศ

พระรวง และแบบฝกหัดที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง  จํานวน  5  ขอ
5.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรางประเด็นคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่อง  พัฒนาการดาน

การเมืองการปกครอง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานวัฒนธรรม    ตัวอยางคําถาม  เชน
- นักเรียนรูจักการปกครองแบบพอปกครองลูกหรือไม และมีลักษณะอยางไร
-       ในสมัยสุโขทัยไดแบงการบริหารการปกครองออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง
- ชนชาติใดที่เขามาคาขายกับชาวสุโขทัยเปนชาติแรก  และใชอะไรเปน

ส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา
- ชาวสุโขทัยนิยมแตงกายแบบใด
- นักเรียนคิดวาเด็กๆในสมัยสุโขทัยไดเรียนหนังสือหรือไม

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย  และภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2. ใบความรูที่ 2  เรื่องพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
3. ใบงานที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
4.  แบบฝกหัดที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
5.  แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1. นักเรียนสามารถบอกรายพระนามพระ
มหากษัตริย พระราชประวัติ และวิเคราะห
พระราชกรณียกิจที่สําคัญๆของพระมหากษัตริยแหง
ราชวงศพระรวงที่สงผลตอการพัฒนาชาติไทยได

-  ซักถาม
-   ตรวจผลงาน
-   ตรวจแบบ
    ฝกหัด

- ประเด็นการ
   ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน   ความตั้งใจ
ทํางาน   การรวมกิจกรรมกลุม   และการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู     โดยประเมินตามสภาพจริงของ
นักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
 1. ผลการจัดกิจกรรม............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ปญหา / อุปสรรค.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

      ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
       วันที่...... เดือน .............พ.ศ..........
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2    สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง   จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
   พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงมีจํานวน 9 พระองค  ซ่ึงแตละพระองคตางมีพระราช

กรณียกิจที่เสริมสรางความเปนปกแผน   มั่นคงใหกับอาณาจักรสุโขทัย  มีการปกครองที่เขมแข็ง
ใกลชิดราษฎร  มีการนําชลประทานมาใชในทางการเกษตร  มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  ทําให
การอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมีความกาวหนา ทรงยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการบริหาร
บานเมืองและทรงเปนองคอุปถัมภกทํานุบํารุงศาสนา

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจประวัติผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีตอการพัฒนา

ชาติไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนบอกรายพระนามพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงไดอยางนอย

5  พระองค
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ๆ

ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงได
3.  นักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยแหงราชวงศ

พระรวงที่สงผลตอการพัฒนาชาติไทยได

เนื้อหา
พระราชประวัติพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1 ครูทบทวนความรูเดิมและแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน
ทุกคนทราบ
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1.2 ครูนําภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชมาใหนักเรียนดู  แลวสนทนาซักถาม
ในประเด็นคําถามตอไปนี้

   - บุคคลในภาพนี้คือใคร    มีความสําคัญอยางไร
- นักเรียนรูจักพระมหากษัตริยพระองคใดบางที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย

1.3 นักเรียนชวยกันตอบคําถาม
1.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา ในสมัยสุโขทัยพอขุนผาเมืองได

สถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้นครองเมืองสุโขทัย ทรงพระนามวา “พอขุนศรีอินทราทิตย”  ทรงเปน
กษัตริยองคแรกของราชวงศพระรวงที่สถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานีนับตั้งแตพ.ศ.1792 เปนตนมา
และยังมีพระมหากษัตริยอีกหลายพระองคที่ทรงทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติบานเมือง เชน
พอขุนรามคําแหงมหาราช  พญาเลอไทย พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย )  เปนตน
                  2.      ขั้นดําเนินการสอน

2.1 ครูนําแผนภูมิแสดงลําดับพระมหากษัตริยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยมาให
นักเรียนดู       พรอมทั้งสนทนาซักถาม

2.2  ครูใหนักเรียนจับคู 2 คน โดยความสมัครใจของนักเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค
การทํางาน

2.3  ครูนําใบความรูที่2  พรอมกับใบงานที่ 2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศ
พระรวงมาใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรู   และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
 3.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระมหากษัตริยแหง

ราชวงคพระรวงแลวบันทึกความรูลงในสมุด
3.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง

จํานวน  5  ขอ

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2. ใบความรูที่ 2  เรื่องพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
3. ใบงานที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
4. แบบฝกหัดที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
 1. นักเรียนสามารถบอกรายพระนามพระมหากษัตริย
พระราชประวัติ  และวิเคราะหพระราชกรณียกิจที่
สําคัญๆของพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงที่
สงผลตอการพัฒนาชาติไทย

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจแบบ
ฝกหัด

- ประเด็นการ
   ซักถาม
-  แบบประเมิน
ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน  และ
การรวมกิจกรรมกลุม

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ปญหา / อุปสรรค................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ /  แนวทางแกไขปญหา................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

   ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
                  วันที่....... เดือน ..............พ.ศ. ..........
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พระมหากษัตริยแหงอาณาจักรสุโขทัยเปนกษัตริยราชวงศพระรวงมีจํานวน  9  พระองค  ดังนี้

รัชกาลที่ พระนาม ปท่ีเร่ิมครองราชย ปท่ีสวรรคต
1
2
3
4
5
6

7

8

9

พอขุนศรีอินทราทิตย
พอขุนบานเมือง
พอขุนรามคําแหงมหาราช
พญาเลอไทย
พญางั่วนําถุม
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย )

พระมหาธรรมราชาที่  2

พระมหาธรรมราชาที่  3
( ไสลือไทย )
พระมหาธรรมราชาที่  4
( บรมปาล )

พ.ศ.  1762
ไมปรากฏ
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1866
พ.ศ. 1884
พ.ศ. 1890

ประมาณ พ.ศ.
1911 – 1917
พ.ศ. 1942

พ.ศ. 1962

พ.ศ. 1781
พ.ศ. 1822
พ.ศ. 1842
พ.ศ. 1884
พ.ศ. 1890

ประมาณ พ.ศ.
1911 – 1917
พ.ศ. 1942

พ.ศ. 1962

พ.ศ. 1981

ท่ีมา  : ดนัย  ไชยโยธา, ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย
( กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร ,2546 ),80.

1.  พอขุนศรีอินทราทิตย  ( พอขุนบางกลางหาว ) เสวยราชยระหวาง พ.ศ.1762 –1781
พระองคไดสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยการขับไลขอมสบาดโขลญลําพงออกไปจากเมืองเมื่อ
พ.ศ. 1762  พอขุนศรีอินทราทิตยมีพระมเหสีช่ือ นางเสือง มีพระราชโอรสพระราชธิดารวม
5 พระองค  พระราชโอรสองคใหญส้ินพระชนมแตยังพระเยาว  มีพระราชโอรสองคที่ 2   คือ
พอขุนบานเมือง  องคที่  3  คือ  พอขุนรามคําแหงมหาราช  สวนพระราชธิดาอีก  2  พระองค
ไมปรากฏพระนาม

ใบความรูท่ี 2 : พระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
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 ภายหลังจากการขึ้นครองราชยแลวทรงทําศึกสงครามหลายครั้ง  เพื่อขยายอาณาเขต
และเพื่อปองกันอาณาจักร  สงครามครั้งสําคัญคือ  สงครามครั้งที่พอขุนสามชน  เจาเมืองฉอด   ยกทัพ
มาตีเมืองตากของสุโขทัย  สงครามครั้งนี้พอขุนรามคําแหงมหาราชที่เสด็จออกรบดวยและชนชาง
ชนะขุนสามชน

2.   พอขุนบานเมือง  เปนพระโอรสองคโตของพอขุนศรีอินทราทิตย  ไมทราบป
ครองราชยแตสวรรคตราว พ.ศ. 1822  ระหวางครองราชยไดรวบรวมหัวเมืองตางๆไวในอํานาจ
โดยมีพระอนุชาคือ  พระรามคําแหงเปนกําลังสําคัญ

3. พอขุนรามคําแหงมหาราช  เปนพระราชโอรสองครองของพอขุนศรีอินทราทิตย
เสด็จขึ้นครองราชยสืบตอจากพอขุนบานเมืองซึ่งเปนพระเชษฐาของพระองค

กรุงสุโขทัยในรัชกาลพอขุนรามคําแหงมหาราชมีการเปลี่ยนแปลง  และเจริญรุงเรือง
กาวหนาไปมาก  เปนตนวา  มีการปกครองที่เขมแข็ง ใหความใกลชิดราษฎร ประชาชนมีความเปนอยู
ที่ดีมีการนําระบบชลประทานมาใชในทางเกษตร มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  การเศรษฐกิจ
และการเมืองมีความมั่นคง  ทําใหอํานาจทางการเมืองแผไปกวางใหญไพศาล

4. พระยาเลอไทย  พระองคขึ้นครองราชยเมื่อป พ.ศ.1866 เปนพระราชโอรสของพอขุน
รามคําแหงมหาราช พระยาเลอไทยทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศึกษาพระไตรปฎกจน
แตกฉาน  มุงปฏิบัติธรรม  บําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรือง  การศึกษา
พระธรรมและภาษาบาลีไดเร่ิมขึ้นและเจริญกาวหนาในรัชกาลนี้

5.  พระยางั่วนําถุม  เปนพระอนุชาของพระยาเลอไทย  ครองราชยประมาณ พ.ศ.
1884 – 1890  ในรัชกาลนี้เสถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัยตกต่ําลง    เนื่องจากเมืองหลายเมือง
พยายามแยกตัวเปนอิสระ   จนในที่สุดเมื่อพระยางั่วนําถุมส้ินพระชนมลงจึงเกิดปญหาการ
สืบราชสมบัติขึ้น

6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย )    การสืบราชสมบัติของพระยาลิไทยโดยวิธี
ปราบดาภิเษก  ทําใหกลาวไดวาเมื่อใดมีการเปลี่ยนรัชกาลโอกาสที่จะมีการแยงชิงราชสมบัติก็มีสูง
พระองคครองราชยเมื่อป พ.ศ.1890 เฉลิมพระนามวา “พระยาศรีสุริยพงศรามมหาธรรมราชาธิราช”
( ในศิลาจารึกหลักที่ 4  ใชพระนามวา พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศรามมหาธรรมราชาธิราช )
ความพยายามของพระองคภายหลังจากที่ครองราชสมบัติ คือ การพยายามรวบรวมอาณาจักรสุโขทัย
ใหมีเสถียรภาพมีความมั่นคงทางการเมืองขณะเดียวกันไดเกิดอาณาจักรขนาดใหญโดยรอบอาณาจักร
สุโขทัย  ไดแก  อาณาจักรลานนา   อาณาจักรลานชาง  อาณาจักรอยุธยา  และอาณาจักรหงสาวดี
ทําใหสุโขทัยเปรียบเสมือนเปนรัฐกันกระทบ การดําเนินนโยบายใดๆที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบ
กระทั่งกันเปนไปไดโดยยาก    พระมหาธรรมราชาที่1ไดพยายามดํารงสภาพของสุโขทัยใหมีความ
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มั่นคง   และไดรับความเชื่อถือโดยการทําใหเมืองสุโขทัยเปนศูนยกลางการศึกษาทางพุทธศาสนา
ซ่ึงเปนทางเดียวที่จะทําใหอาณาจักรดํารงอยู ( สินชัย  กระบวนแสง 2545 : 264 )

ตลอดรัชกาลพระองคทรงเผยแพรแนวคิดในการปกครองบานเมืองแบบธรรมราชาที่
พระมหากษัตริยจะตองยึดถือปฏิบัติ  คือ

1. ตองเปนนักปราชญและรูหลักธรรมสั่งสอนประชาชนได
2. ทํานุบํารุงศาสนาและสรางถาวรวัตถุ
3. มีความสามารถในการปกครองบานเมือง
4. สรางความรมเย็นเปนสุขและการอยูดีกินดีใหแกราษฎร

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวนี้  ไดปฏิบัติสืบทอดตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงธนบุรี
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร  และทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมที่สําคัญ  คือ  กามภูมิ  รูปภูมิ  และ
อรูปภูมิ  บรรยายภาพนรกและสวรรค  เพื่อส่ังสอนใหคนรูจักบาปบุญคุณโทษ

7. พระมหาธรรมราชาที่  2   เปนพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย )
เสวยราชยประมาณป  พ.ศ.  1911  –  1917  เหตุการณสําคัญในรัชกาลนี้คือ  กรุงสุโขทัยไดตกเปน
เมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา  ในป พ.ศ. 1921 – 1931

ขณะที่พระมหาธรรมราชที่ 2 ขึ้นครองราชยนั้น พระบรมราชาธิราชที่1 (ขุนหลวงพะงั่ว)
แหงอาณาจักรอยุธยา   มีพระราชประสงคจะรวมชนชาติไทยใหเปนปกแผนเปนอาณาจักรเดียวกัน
จึงยกทัพมารุกรานอาณาจักรสุโขทัยหลายครั้ง คร้ังสําคัญ คือ ในป พ.ศ.1921 ไดยกทัพไปตีเมือง
ชากังราว  พระมหาธรรมราชาที่2 ทรงเห็นวาจะสูรบตอไปไมไดจึงยอมออนนอมตออยุธยา
พระบรมราชาธิราชที่1 ( ขุนหลวงพะงั่ว )  จึงโปรดใหครองสุโขทัยตอไปในฐานะเมืองประเทศราช
จนกระทั่ง พ.ศ.1931สุโขทัยจึงประกาศตนเปนอิสระจากอยุธยา  และใน พ.ศ. 1935  สุโขทัยสาบาน
กับเจาเมืองนานวาจะไมรุกรานและรวมรบดวยกัน

พระมหาธรรมราชาที่  2  มีพระมเหสีทรงพระนามวา “พระนางสาขา” ทรงมีพระราช
โอรส  2 พระองค คือ พระยาบานเมืองกับพระยาราม  และมีพระราชธิดาที่ภายหลังไดอภิเษกกับ
เจาสามพระยา  ซ่ึงตอมาเปนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  แหงอยุธยา

8. พระมหาธรรมราชาที่ 3  ( ไสลือไทย )  ครองราชย พ.ศ. 1942 – 1962  เปนหลานปูของ
พระมหาธรรมราชาที่  1  แตไมใชพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่  2

ในรัชสมัยนี้พระองคมีพระประสงคที่จะสรางความรุงเรืองใหกับอาณาจักรสุโขทัย
อีกครั้ง  และไดทําสัญญากับเจาเมืองนานที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกันเมื่อถูกอาณาจักรอ่ืนรุกราน
สุโขทัยจึงมีความสงบในระยะหนึ่ง
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พระองคทรงมีพระราชโอรสพระยาบานเมืองกับพระยารามแตมิไดทรงแตงตั้งให
พระองคใดเปนรัชทายาท  ดังนั้นเมื่อพระองคเสด็จสวรรคตพระยาบานเมืองกับพระยารามจึงแยงชิง
ราชสมบัติกัน     เปนโอกาสใหสมเด็จพระนครินทรราชาธิราชกษัตริยอยุธยาเสด็จมาระงับการจลาจล
และไกลเกลี่ย ทรงสถาปนาใหพระยาบานเมืองครองเมืองพิษณุโลก   ทรงพระนามวา   “ พระเจาศรี-
สุริยวงศบรมปาลมหาธรรมราชาธิราช” เมื่อบานเมืองสงบเรียบรอยสมเด็จพระนครินทรราชาธิราช
ทรงขอพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 2  ใหอภิเษกสมรสกับเจาสามพระยาพระราชโอรสของ
พระองค  นับเปนครั้งแรกที่ราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขทัยกับราชวงศสุพรรณภูมิแหงกรุงศรีอยุธยา
มีความเกี่ยวดองเปนเครือญาติกัน  สวนพระยารามโปรดใหครองเมืองสุโขทัย

เจาสามพระยาภายหลังขึ้นครองราชยกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามวา“สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 ”  และมีพระราชโอรสซึ่งเกิดจากพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 2  คือ  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ

9. พระมหาธรรมราชาที่ 4  ( พระเจาศรีสุริยวงศบรมปาลมหาธรรมราชาธิราช  )  เปน
พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 2 เดิมทรงพระนามวา “ พระยาบานเมือง ”   สมเด็จพระ
อินทราชาแหงอยุธยาอภิเษกใหเปนกษัตริย   ทรงพระนามวา  “พระมหาธรรมราชาที่ 4 ”  หรือ
“ พระศรีสุริยวงศบรมปาลมหาธรรมราชาธิราช” ปกครองอาณาจักรสุโขทัยในฐานะเมืองประเทศราช
ของอยุธยา

เมื่อพระองคสวรรคตในป พ.ศ. 1981 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ( เจาสามพระยา )
แหงกรุงศรีอยุธยา  ไดทรงสงพระราเมศวร  พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เปนพระธิดา
ของพระมหาธรรมราชาที่ 3  ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกซ่ึงเปนเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยใน
ขณะนั้น    ทําใหอาณาจักรสุโขทัยรวมกับอาณาจักรอยุธยาเปนอาณาจักรเดียวกันนับตั้งแตบัดนั้น
เปนตนมา   และเปนการสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัย
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    ดนัย   ไชยโยธา.  ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย .
                                 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส, 2546 .

   พลาดิศัย   สิทธิธัญกิจ. เลาเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวาดศิลป, 2546 .
 สินชัย  กระบวนแสง. ประวัติศาสตรสุโขทัย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้ง

 แอนด พับลิชช่ิง  จํากัด ( มหาชน ), 2545 .
     อุทัย   ศุภนิตย. พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน.  กรุงเทพฯ :

 โรงพิมพสยามบรรณ, 2527.
 http: // www.sukhothai  gov @ thaimail . com
 http: //  www.heritage.thaigov.net
 http:// www.thailandcentral.com/thistory.html

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดจาก
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ลําดับที่ รายพระนาม

     

             
  ⌫

             

ใบงานที่  2  เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง

ตอนที่  1  
คําชี้แจง :   ใหนักเรียนเขียนลําดับพระมหากษัตริยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย
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ตอนที่  2    คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนสรุปพระราชประวัติ    และพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระ
มหากษัตริยแหงราชวงศพระรวงที่นักเรียนสนใจมาอยางนอย  2  พระองค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

                                         เกงมากครับ   ใหถวยรางวัลแกคนขยันไปเลย

    ⌦⌫   
⌦ 
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คําชี้แจง  : จงเลือกขอความที่มีความสัมพันธกันจากขอ  ก – ช   มาเติมลงในชองวาง ( .......... )
                 ใหถูกตอง

........... 1.  พอขุนบางกลางหาว              ก.  ทําสัญญาขอความชวยเหลือกับเจาเมืองนาน

............2.  พอขุนบานเมือง ข.  ทรงพระราชนิพนธไตรภูมิพระรวง

............3.  พอขุนรามคําแหงมหาราช ค.  ทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรือง
      สูงสุด

............4.  พระมหาธรรมราชาที่ 1  ( ลิไทย ) ง.  ยกทัพไปตีเมืองชากังราว

........... 5.  พระมหาธรรมราชาที่ 3  ( ไสลือไทย ) จ.  ปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวง
ฉ.  ทรงผนวชขณะที่ครองราชยเปนพระองคแรก
ช.  รวบรวมหัวเมืองตางๆไวในอํานาจ

แบบฝกหัดท่ี2   เร่ืองพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  สําหรับกลุมทดลอง  ( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4

เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช  จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
  พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระมหากษัตริยองคที่  3  แหงราชวงศพระรวง  พระองค

ทรงมีพระปรีชาสามารถในดานการเมือง  การปกครอง  ทําใหประชาชนในรัชสมัยของพระองคทาน
มีความ อยูดีกินดี  เศรษฐกิจมีความกาวหนา  มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  ทําใหอํานาจทางการ
เมืองแผไปกวางใหญไพศาล

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผลตอ

การสรางชาติไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายพรอมทั้งสรุปพระราชประวัติและผลงานของพอขุน

รามคําแหงมหาราชตามความเขาใจได
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชประวัติและผลงานของพอขุนรามคําแหง

มหาราชที่มีผลตอชาติไทยได
3. นักเรียนเห็นคุณคา     ความสําคัญของบุคคลในอดีตและสามารถนําแนวทางในการ

สรางสรรคผลงานของบุคคลสําคัญไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตประจําวันได
4. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล   รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับ  ผลงานของ

พอขุนรามคําแหงมหาราชได

เนื้อหา
พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
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กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม

    1.1  ครูกระตุนความสนใจ โดยครูสอนรองเพลง  “ เราสู ”  พรอมกับใหนักเรียนทําทาทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ   และรวมกันสนทนาถึงความหมายของเนื้อเพลง

1.2 ครูนํารูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชมาใหนักเรียนดูแลวสนทนาซักถามเพื่อเปน
การกระตุนความรูเดิม  และเปนการใหความรูพื้นฐานสําหรับความรูในเนื้อหาใหมในประเด็นคําถาม
ตัวอยางคําถาม  เชน

-   บุคคลในภาพนี้คือใคร
-   เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดวาพอขุนรามคําแหงมหาราชมีความสําคัญในการสราง

ชาติไทย
-  พอขุนรามคําแหงมหาราชมีพระราชประวัติความเปนมาอยางไร
-  พอขุนรามคําแหงมหาราชมีคุณประโยชนตอประเทศชาติอยางไร
-  ถาประเทศชาติไมมีบุคคลอยางพอขุนรามคําแหงมหาราชที่เสียสละ   และสราง

คุณประโยชน แลวนักเรียนคิดวาประเทศชาติในชวงนั้นจะเปนอยางไร
1.3  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.4 ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 8 คน จํานวน 4 กลุม ครูแนะนําวา

ควรจัดกลุมใหมีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
1.5 ครูแจกใบความรูที่ 3  เรื่องพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช ใหแตละกลุม

ศึกษา
ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล

                2.1  นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน   วางแผนกําหนดแนวทางการ
สืบคนความรูในหัวขอเร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราชในดานตางๆ  เชน  ดานการ
ปกครอง  ดานวรรณกรรม  ดานเศรษฐกิจ  ดานการศาสนา  เปนตน  และดําเนินการเก็บขอมูลโดย
ศึกษาขอมูลจากใบความรู เอกสาร ตํารา  แหลงขอมูลตางๆ  หองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่
สมบูรณ

2.2 ครูจะเปนผูชวยเหลือ  อํานวยความสะดวก  และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการ
ความชวยเหลือ
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ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
 เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลจากการสืบคนเพียงพอแลว    นําขอมูลที่ไดมารวมกัน

อภิปรายวาเกี่ยวของกับคําตอบที่ตองการหรือไม  ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมอง  โดย
เลขานุการกลุมจดบันทึกคําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมา  นําเสนอผลการศึกษาคนควาในหัวขอที่

ตนไดรับหนาชั้นเรียน  ( กลุมละประมาณ  10  นาที )  เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จ  เพื่อนซักถามใน
ประเด็นที่สนใจพรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

4.2  ครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1  ครูแจกใบงานที่  3  เร่ืองลองทําดูหนูทําไดใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทําสมุดเลมเล็ก

และทําแบบฝกหัดที่  3  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช  จํานวน  5  ขอ
5.2  ครูและนักเรียนรวมกันสรางประเด็นคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่องที่จะเรียนตอไป  คือ

เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   ตัวอยางคําถาม  เชน
- อาณาจักรสุโขทัยยิ่งใหญและมีความเจริญรุงเรือง  เพราะเหตุใดจึงหมดอํานาจไป
- มีขอสันนิษฐานอะไรบางที่เปนสาเหตุใหอาณาจักรสุโขทัยเส่ือมอํานาจลง

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2. เพลง  “  เราสู ”
3. ใบความรูที่   3  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
4. ใบงานที่   3 เร่ืองลองทําดูหนูทําได
5. แบบฝกหัดที่  3 เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
6.  แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
         1.  นักเรียนสามารถอธิบาย  สรุป  วิเคราะหพระ
ราชประวัติและผลงานของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ที่มีผลตอการสรางชาติไทยตลอดจนเห็นคุณคา
ความสําคัญสามารถนําไปเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน
และแบบฝกหัด
-  ตรวจสมุด
   เลมเล็ก

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน
-  แบบประเมิน
   สมุดเลมเล็ก

        2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการ
สืบคนขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียนรู
ความตั้งใจทํางาน   การรวมกิจกรรมกลุม   และการ
นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ /แนวทางแกไขปญหา..................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..............................ครูผูสอน
วันที่......เดือน .................พ.ศ........ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช   จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
  พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระมหากษัตริยองคที่ 3 แหงราชวงศพระรวง พระองคทรงมี

พระปรีชาสามารถในดานการเมือง การปกครอง  ทําใหประชาชนในรัชสมัยของพระองคทานมีความ
อยูดีกินดี   เศรษฐกิจมีความกาวหนา   มีการติดตอคาขายกบัตางประเทศ  ทําใหอํานาจทางการเมือง
แผไปกวางใหญไพศาล

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผลตอ

การสรางชาติไทย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายพรอมทั้งสรุปพระราชประวัติและผลงานของ

พอขุนรามคําแหงมหาราชตามความเขาใจได
2.เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหพระราชประวัติและผลงานของพอขุนรามคําแหง

มหาราชที่มีผลตอชาติไทยได
3.นักเรียนเห็นคุณคา     ความสําคัญของบุคคลในอดีตและสามารถนําแนวทางในการ

สรางสรรคผลงานของบุคคลสําคัญไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตประจําวันได
4. นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล  รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับผลงานของ

พอขุนรามคําแหงมหาราชได

เนื้อหา
พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
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กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1 ครูสอนรองเพลง  “  เราสู ”  พรอมกับใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลงตาม
จินตนาการ

1.2 รวมกันสนทนาถึงความหมายของเนื้อเพลง
1.3   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเรื่องพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช

2. ขั้นดําเนินการสอน
2.1ครูนําภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชมาใหนักเรียนดูพรอมทั้งรวมกันสนทนาซักถาม

ดังขอคําถามตอไปนี้
-  บุคคลในภาพนี้คือใคร
-  เพราะเหตุใดพอขุนรามคําแหงจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชาติไทย
-  พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพอขุนรามคําแหงมหาราชมีอะไรบาง

2.2 ครูอธิบายความรูเกี่ยวกับพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราชใหนักเรียนฟง
อีกครั้ง ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา “ในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริยที่ถือวาเปนบุคคลสําคัญอยู
หลายพระองค  เชน  พอขุนรามคําแหงมหาราช  ซ่ึงเปนกษัตริยนักรบที่มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ
ดาน  เชน  การทําศึกสงคราม  การปกครองบานเมืองใหมีความเจริญ  การประดิษฐลายสือไทย  ”

2.3 ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนตามความสมัครใจ ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางาน
กลุม

2.4  ครูนําใบความรูที่ 3  พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราชพรอมกับใบงานที่ 3
เร่ืองลองทําดู  หนูทําได  มาใหนักเรียนศึกษา

2.5นักเรียนแตละกลุมรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรูอภิปรายและวิเคราะหขอคําถาม
ที่มีในใบงานเพื่อหาขอสรุปของกลุม และจัดทําสมุดเลมเล็กและเตรียมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
3.1    ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพอขุนรามคําแหง

มหาราชลงในสมุด
3.3 นักเรียนรวมกันทําแบบฝกหัดที่  3  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช

จํานวน  5  ขอ
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สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2. เพลง  “  เราสู ”
3. ใบความรูที่   3  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช
4. ใบงานที่  3  เร่ืองลองทําดู  หนูทําได
5. แบบฝกหัดที่  3  เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

 1.  นักเรียนสามารถอธิบาย   สรุป  วิเคราะหพระราช
ประวัติและผลงานของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่มี
ผลตอการสรางชาติไทยตลอดจนเห็นคุณคา
ความสําคัญสามารถนําไปเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน
-  ตรวจสมุด
    เลมเล็ก

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน
-  แบบประเมิน
   สมุดเลมเล็ก

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน  การรวม
กิจกรรมกลุม  และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................

    ลงชื่อ ...............................ครูผูสอน
  วันที่........ เดือน .................พ.ศ......... 
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พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช

       พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเปนพระราชโอรสองคที่  3  ของพอขุนศรีอินทราทิตย กับ
นางเสือง  ทรงครองราชยเปนกษัตริยองคที่ 3  ของราชวงศพระรวงตอจากพอขุนบานเมือง  ซ่ึงเปน
พระเชษฐา   พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถมาก  ขยายอาณาเขตออกไปอยาง
กวางขวาง  ทรงเปนนักรบที่เกงกลาสามารถ  พระองคทรงครองราชยเมื่อป พ.ศ.1822 – 1842

พอขุนรามคําแหงทรงมีพระนามเดิมวา “ ขุนรามราช ”ในสมัยทรงพระเยาวพระองค
ทรงศึกษาอยูในสํานักสุกุลทันตฤษี  ณ  เมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปจจุบัน   เมื่อพระชนมายุได
19  พรรษา  ไดชวยพระราชบิดาออกสูรบกับขุนสามชนเจาเมืองฉอดที่ยกทัพมาตีเมืองตาก  การรบ
ของทั้งสองฝายไดทํายุทธหัตถีหรือการรบบนหลังชาง ในตอนแรกพอขุนศรีอินทราทิตยพระราชบิดา
ของพระองคเปนฝายเสียเปรียบชางที่ทรงประทับสูกําลังขาศึกไมได  พอขุนรามคําแหงมหาราชซึ่งใน
ตอนนั้นดํารงพระยศเปนขุนรามราชไดรีบไสชางเขาไปชวยและสูรบกับขุนสามชนจนไดรับชัยชนะ  
ความกลาหาญในครั้งนี้ทําใหพอขุนศรีอินทราทิตยพระราชทานนามใหเปน  “รามคําแหง”  หมายถึง
รามผูกลาหาญ  เขมแข็งในการรบ

พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญมีดังนี้
ดานการปกครอง  ทรงดําเนินการปกครองแบบพอปกครองลูก  ทรงใหความยุติธรรม

ตอประชาชน  โปรดใหแขวนกระดิ่งไวที่ประตูวัง  ใครมีเร่ืองเดือดรอนประการใดใหมาสั่นกระดิ่ง
พระองคจะเสด็จมาพบแลวตัดสินความดวยพระองคเอง  ออกวาราชการและอบรมสั่งสอนราษฎร
ดวยพระองคเองทุกวัน

ดานวรรณกรรม  ทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นเมื่อพ.ศ.1826  โดยดัดแปลงจากอักษรขอม
เวลาเขียนจะเขียนในบรรทัดเดียวกันทั้งพยัญชนะและสระ  พระองคโปรดใหจารึกตัวอักษรลงใน
แผนศิลาจารึกหลักที่  1

ดานเศรษฐกิจ   ทรงสนับสนุนใหมีการคาแบบเสรี  ไมมีการเก็บภาษีอากร และโปรดให
ผลิตเครื่องสังคโลกสงเปนสินคาออกของไทย

ใบความรูท่ี  3
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    ดานศาสนา  ทรงสงเสริมพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ     ทรงนิมนตพระสงฆจากลังกามา
เผยแพรศาสนาในกรุงสุโขทัย

ตลอดรัชสมัยของพระองค  บานเมืองมีความสงบรมเย็นและเจริญสูงสุด  พระองคไดรับ
การขนานพระนามใหเปนมหาราชพระองคแรกของชาติไทย  ดวยพระปรีชาสามารถและพระเกียรติ
คุณในดานตางๆ (วัชระ  ประวิรัตน  ม.ป.ป : 222 )

  จงกล  จันทมงคล. หนังสือภาพชุดมหาราช – ประวัติศาสตรไทย ( ประกอบการเรียนการสอน
                                หลักสูตรประถมศึกษา ) สุโขทัย – พอขุนรามคําแหงมหาราช เลมที่ 1.กรุงเทพฯ :   
                                โรงพิมพทีชช่ิงทอยสจํากัด, 2544.

 เจริญ  ไชยชนะ. พอขุนรามคําแหงมหาราช. กรุงเทพฯ:โรงพิมพดวงดีการพิมพ,2523.
 ธวัช  ปุณโณทก. “ ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ( หลักที่ 1 )ไมมีปญญาชนผูใดปลอมได.”

 ศิลปวัฒนธรรม21,22 ( ตุลาคม 2543 ) : 72 – 80 .
 โพธ์ิ  แซมลําเจีย. พอขุนรามคําแหงมหาราช.กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา,

 2514.
 อุทัย  ศุภนิตย. พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน. กรุงเทพฯ:

 โรงพิมพสยามบรรณ,2527.
 http: //www.thailandcentral.com/Thistory.html
 http://www.lib.ru.ac.th
 http://www.thaigoodview.com
 http://www.sukhothai.go.th/history
 http://www.tat.or.th/thai/province
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คําชี้แจง   ⌦  ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน   สืบคนพระราชประวัติของพอขุนรามคําแหงมหาราชใหมี
รายละเอียดตามหัวขอที่กําหนดให   แลวจัดทําเปนสมุดเลมเล็ก

ใใบบงงาานนท่ีท่ี    33    ::  ลลอองงทําทําดูดู    หหนูนูทําทําไไดด

♠⎝∩ℜϒ∇≠⁄™×   
♣®≠♦∠◊⊇℘⎜♦⊇
ℑ©♦≠∠⁄℘∇≡

1. พระราชประวัติ
2. วีรกรรมสําคัญ

       3.  พระราชกรณียกิจ
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แบบฝกหัดท่ี  3  : เร่ืองพระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช

                 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  และทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองวาง
( ..... )  หนาขอความที่กลาวถูกตอง  และทําเครื่องหมายผิด ( )  ลงในชองวาง ( ..... )
หนาขอความที่กลาวผิด

.......... 1.  พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระราชโอรสของพอขุนบาลเมือง

.......... 2.  พระนามเดิมของพอขุนรามคําแหงมหาราช  คือ  “ ขุนรามราช ”

.......... 3.  คําวา  “ รามคําแหง ”  หมายถึง  ผูที่มีความเมตตา  ปราณี

.......... 4. พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพอขุนรามคําแหงมหาราช   คือ
การประดิษฐลายสือไทย

.......... 5.  อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4   สําหรับกลุมทดลอง( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

     เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ        จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
   อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่อยูในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย   มีศูนยกลาง

การปกครองที่เมืองสุโขทัย  พระมหากษัตริยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยไดสรางสรรคผลงานและ
พัฒนาบานเมืองทั้งทางดานการเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม   และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การประดิษฐอักษรไทย   ความเจริญดานวรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งกลายเปนมรดกตกทอดสูคน
รุนหลัง   ทําใหคนไทยเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนที่ไดสรางสรรคส่ิงที่เปนเกียรติภูมิ
ของคนไทยใหดํารงอยูมาจนทุกวันนี้

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รูและเขาใจพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทั้งทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ

สังคมและศิลปวัฒนธรรม

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ

สังคมและศิลปวัฒนธรรมตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธของพัฒนาการในแตละดานของ

อาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล  รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทั้งทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ   สังคมและศิลปวัฒน
ธรรมได

เนื้อหา
1. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานการเมือง  การปกครอง
2. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานสังคม
4. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม
1.1 ครูสรางความสนใจ    โดยการใหดูรูปภาพเงินพดดวงในสมัยสุโขทัย  ภาพศิลาจารึก

ภาพเจดีย  ภาพซากเตาทุเรียง  ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก   และสนทนาซักถามเพื่อเปนการกระตุน
ความรูเดิมและเปนการจูงใจ  เราความสนใจที่จะสืบคนความรูจากขอคําถาม   ตัวอยางประเด็นคําถาม
ดังนี้

-  นักเรียนเคยเห็นภาพนี้หรือไม
-  ถาเคยเห็น  เคยเห็นที่ไหน
-  จากภาพที่นักเรียนเห็น  ไดบงบอกความเจริญดานใดบางในอดีต
-  นักเรียนคิดวาคนไทยในสมัยสุโขทัยตองใชปจจัยใดบางในการพัฒนาบานเมืองให

มีความเจริญ
1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.3 ครูใหนักเรียนดูวีดีทัศนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย  ( 30  นาที )  และถามคําถามเพื่อ

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในวีดีโอ    ตัวอยางคําถามเชน
-  ในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบใด
-  เพราะเหตุใดพระมหากษัตริย 3 พระองคแรกทรงมีคํานําหนาพระนามวา“ พอขุน”
-  ทําไมหลังจากสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช    พระมหากษัตริยจึงมีคํานําหนา

พระนามวา  “ พระมหาธรรมราชา ”
-  เพราะเหตุใดในสมัยปจจุบันจึงไมนําการปกครองแบบพอปกครองลูกมาใชในการ

ปกครองประเทศ
-  สินคาสงออกที่สําคัญของสุโขทัยคืออะไร
-  การที่คนไทยในสมัยสุโขทัยทําเครื่องถวยชามสังคโลกใช  แสดงถึงความเจริญใน

ดานใด    อยางไร
-  การทําเกษตรกรรม  และการคาขาย  ทําใหสุโขทัยมีเศรษฐกิจมั่นคงใชหรือไม

จงอธิบาย
1.4 ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 8 คน 4  กลุม  ครูแนะนําวาควร

จัดกลุมใหมีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
2.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหัวขอเรื่องที่จะสืบคน

ซ่ึงมีหัวขอดังนี้
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1) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานการเมือง  การปกครอง   2) พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยดานเศรษฐกิจ  3) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานสังคม  4) พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยดานศิลปวัฒนธรรม

2.2   นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน และวางแผนกําหนดแนวทางการ
สืบคนความรูในหัวขอเร่ืองที่กลุมของตนได และดําเนินการเก็บขอมูลโดยศึกษาขอมูลจากใบความรู
เอกสาร ตํารา  แหลงขอมูลตางๆ  หองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ

2.3   ครูอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ
ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของ

กับคําตอบที่ตองการหรือไม  ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมองโดยเลขานุการกลุมจดบันทึก
คําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาในหัวขอที่

ตนไดรับหนาชั้นเรียน ( กลุมละ 10 นาที )  เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จ  เพื่อนซักถามในประเด็นที่สนใจ
พรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

4.2 ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1  ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่  4  พัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทัยในดานตางๆ   และแบบฝกหัดที่  4 เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ  จํานวน
10  ขอ

5.2  ครูและนักเรียนรวมกันสรางประเด็นคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่องที่จะเรียนตอไป
คือการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย    ตัวอยางคําถาม  เชน

-  นักเรียนคิดวาสินคาใดเปนสินคาที่มีช่ือเสียงและนํารายไดมาใหกับสุโขทัย
-  เครื่องสังคโลกไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติใด
-  ชาวสุโขทัยใชน้ําจากที่ไหนมาใชในการอุปโภคบริโภค
-  เพราะเหตุใดชาวสุโขทัยจึงไมประสบปญหาในการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพเงินพดดวงในสมัยสุโขทัย  ภาพศลิาจารึก  ภาพเจดีย   ภาพซากเตาทุเรียง

ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก
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2.    วีดีทัศนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย
3.    ใบความรูที่   4 เรื่องพัฒนาการดานการเมือง  การปกครองในสมัยสุโขทัย
4.    ใบความรูที่  5  เรื่องพัฒนาการดานเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย
5.    ใบความรูที่  6  เรื่องพัฒนาการดานสังคมในสมัยสุโขทัย
6.    ใบความรูที่  7  เรื่องพัฒนาการดานศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย
7.     ใบงานที่  4  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
8.      แบบฝกหัดที่  4  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ  จํานวน  10  ขอ
9.      แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรยีน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะพัฒนาการดานตางๆ 
และวิเคราะหความสัมพันธของพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย ทั้งทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจแบบ
   ฝกหัด

- ประเด็นการ
  ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน
การรวมกิจ-กรรมกลุม  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
 1. ผลการจัดกิจกรรม.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ปญหา / อุปสรรค................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ /  แนวทางแกไขปญหา................................................................................................
...............................................................................................................................................................

    ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
    วันที่....... เดือน ..............พ.ศ. ..........                 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  สําหรับกลุมควบคุม ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตาง ๆ        จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
   อาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรที่อยูในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  มีศูนยกลางการ

ปกครองที่เมืองสุโขทัย  พระมหากษัตริยที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยไดสรางสรรคผลงานและพัฒนา
บานเมืองทั้งทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม   และศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการ
ประดิษฐอักษรไทย ความเจริญดานวรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งกลายเปนมรดกตกทอดสูคนรุนหลัง
ทําใหคนไทยเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนที่ไดสรางสรรคส่ิงที่เปนเกียรติภูมิของคนไทย
ใหดํารงอยูมาจนทุกวันนี้

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รูและเขาใจพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยทั้งทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ

สังคมและศิลปวัฒนธรรม

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ   สังคม

และศิลปวัฒนธรรมตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธของพัฒนาการในแตละดานของ

อาณาจักรสุโขทัยได

เนื้อหา
1. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานการเมือง  การปกครอง
2. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานสังคม
4. พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยดานศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

                 1.1  ครูทบทวนความรูเดิม และนําภาพเงินพดดวงในสมัยสุโขทัย  ภาพศิลาจารึก
ภาพเจดีย   ภาพซากเตาทุเรียง  ภาพเครื่องถวยชามสังคโลกมาใหนักเรียนดู
แลวสนทนาซักถามในประเด็นคําถามตอไปนี้

-  นักเรียนเห็นอะไรบางในภาพนี้   มีความสําคัญอยางไร
-  นักเรียนคิดวาประชาชนในสมัยสุโขทัยนับถือศาสนาใด
-  นักเรียนรูจักการปกครองแบบพอปกครองลูกหรือไม มีลักษณะอยางไร

จงอธิบาย
-  การคาขายและการทําอาชีพเกษตรกรรมทําใหสุโขทัยมีเศรษฐกิจที่มั่นคง

ใชหรือไม  เพราะเหตุใด  ใหอธิบาย
1.2  นักเรียนชวยกันตอบคําถามครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเรื่องพัฒนาการของ

อาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
2. ขั้นดําเนินการสอน

2.1  ครูนําวีดีทัศนเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสุโขทัยมาใหนักเรียนดูพรอมทั้งรวมกัน
สนทนาซักถาม

2.2 ครูอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆให
นักเรียนฟงอีกครั้ง

2.3  ครูใหนักเรียนเขากลุมยอยกลุมละ  8  คน  จํานวน  4  กลุม  โดยความสมัครใจ
ของนักเรียน  และช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

2.3  ครูนําใบความรูที่ 4 – 7  พรอมกับใบงานที่  4    เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในดานตางๆ มาใหนักเรียน

2.4 นักเรียนแตละกลุมรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรู    อภิปรายและวิเคราะห
ขอคําถามที่มีในใบงาน  เพื่อหาขอสรุปของกลุม และเตรียมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
3.1   ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน

ดานตางๆ   แลวบันทึกความรูลงในสมุด
3.3   นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 4  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ

จํานวน 10  ขอ
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สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพเงินพดดวงในสมัยสุโขทัย  ภาพศิลาจารึก  ภาพเจดีย   ภาพซากเตาทุเรียง

ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก
2.    วีดีทัศนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย
3.    ใบความรูที่ 4  เรื่องพัฒนาการดานการเมือง  การปกครองในสมัยสุโขทัย
4.    ใบความรูที่ 5  เรื่องพัฒนาการดานเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย
5.    ใบความรูที่ 6  เรื่องพัฒนาการดานสังคมในสมัยสุโขทัย
6.    ใบความรูที่ 7  เรื่องพัฒนาการดานศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย
7.    ใบงานที่ 4  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ
8.     แบบฝกหัดที่ 4  เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ  จํานวน  10  ขอ
9.     แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะพัฒนาการดานตางๆ
และวิเคราะหความสัมพันธของพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย   ทั้งทางดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจแบบ
   ฝกหัด

- ประเด็นการ
  ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน  การรวม
กิจกรรมกลุม  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ /  แนวทางแกไขปญหา................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

       ลงชื่อ ............................. ครูผูสอน
         วันที่...... เดือน ...............พ.ศ.........
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พัฒนาการดานการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัย

      ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัย  สามารถแบงออกเปน  2  ระยะ  คือ  การปกครองสมัย
สุโขทัยตอนตน  และการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย

1.  การปกครองสมัยสุโขทัยตอนตน ( พ.ศ. 1892 – 1841 )
ในชวงตนของการสถาปนากรุงสุโขทัยเร่ิมจากสมัยพอขุนศรีอินทราทิตยจนสิ้นสมัย

พอขุนรามคําแหงมหาราช  เปนการปกครองแบบพอปกครองลูก  ยึดความสัมพันธแบบครอบครัว
แบบเครือญาติ  ประชาชนทุกคนเสมือนหนึ่งเปนคนในครอบครัวเดียวกัน   โดยมีกษัตริยเปนหัวหนา
ครอบครัว   มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง    แตกษัตริยก็มิไดทรงใชอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
แตเพียงพระองคเดียว ทรงยินยอมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองดวย  ประชาชนจึงเรียก
กษัตริยวา  “ พอขุน ”  เชน พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคําแหง  เปนตน  การปกครองลักษณะนี้
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกษัตริยกับประชาชนวามีความใกลชิดกันมาก

กษัตริยนอกจากจะเปนผูปกครอง      และเปนเสมือนพอแลวยังทรงเปนตุลาการที่
เที่ยงธรรมอีกดวย จากศิลาจารึกหลักที่1กลาวไววาในสมัยพอขุนรามคําแหง พระองคทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหแขวนกระดิ่งไวที่ประตูพระราชวัง เพื่อใหประชาชนในกรุงสุโขทัยที่ประสบความ
ทุกข   และเดือดรอนไดไปสั่นกระดิ่ง  และเขากราบทูลความเดือดรอนใหพระองคทรงทราบ   
พระองคก็เสด็จมารับเรื่องราวรองทุกขดวยพระองคเองและทรงหาทางชวยเหลือตอไป

พอขุนหรือพระมหากษัตริยมีอํานาจในการปกครองอยางเด็ดขาด แตทรงใชอํานาจอยู
ในขอบเขตของทศพิธราชธรรม   จักรวรรดิวัตร   และราชจรรยานุวัตร     และมีขาราชการหรือลูกขุน
ทั้งปวงไดดําเนินการตางพระเนตร พระกรรณทั้งโดยตรงและโดยออม

พระมหากษัตริยทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารบานเมือง  และ
ทรงชักชวนใหประชาชนปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสามารถอยูรวมกันอยางผาสุก  โดยสังเกตเห็นไดจาก
ขอความในศิลาจารึก  หลักที่  1  ดังนี้

..... พอขุนรามคําแหง  เจาเมืองศรีสัชนาลัย  สุโขทัยนี้  ปลูกไมตาลไดสิบสี่ขาว  จึ่งให
ชางฟนขดานหินตั้งหวางกลางไมตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบางแปดวัน
ฝูงปูครู  เถร  มหาเถร  ขึ้นนั่งเหนือขดานหินสูดธรรมแกอุบาสกฝูงทวยจําศีล .....

การที่พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงใหพระเถระทั้งหลายนําหลักธรรมทาง

ใบความรูท่ี  4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



239

พระพุทธศาสนามาเผยแพรส่ังสอนราษฎรใหเปนผูประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักธรรมนั้นเพื่อให
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  โดยพระองคทรงนําทางเปนตัวอยาง  คือ ทรงให
พระเถระเทศนาสั่งสอนที่กลางดงตาลในวันสิ้นเดือน (วันเดือนดับ)วันขึ้นแปดค่ํา(เดือนโอกแปดวัน)
วันเพ็ญ ( วันเดือนเต็ม) และวันแรมแปดค่ํา( เดือนบางแปดวัน ) เปนประจํา  เปนการนําธรรมะมาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทําใหเกิดความสามัคคีเปนประโยชนตอการปกครอง

2.  การปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลาย ( พ.ศ. 1841 – 1981 )
ฐานะขององคพระมหากษัตริยหลังรัชกาลพอขุนรามคําแหงมหาราชไดเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมบาง   คํานําหนาพระนามเปลี่ยนเปนพญา   เชน   พญาเลอไทย   พญางั่วนําถม    นับตั้งแตสมัย
พระมหาธรรมราชาที่ 1 จนถึงพระมหาธรรมราชาที่ 4  เนนความเปนธรรมราชามากขึ้น  คํานําหนา
พระนามพระมหากษัตริยทุกพระองค  ขึ้นตนวา  “ พระมหาธรรมราชา ”

ในชวงนี้อาณาจักรสุโขทัยเร่ิมระสํ่าระสาย     เมืองตางๆพากันแยกตัวอิสระไมขึ้นตอ
กรุงสุโขทัยภายในบานเมืองเกิดความไมสงบเรียบรอย มีการแยงชิงราชสมบัติกันอยูเนืองๆ ดวยเหตุนี้
ทําใหลักษณะการปกครองแบบพอปกครองลูกเริ่มเสื่อมลง

เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย ) ทรงขึ้นครองราชย ในพ.ศ.1890 พระองคทรง
ตระหนักถึงความไมสงบเรียบรอย  และทรงเห็นวาการแกปญหาการเมืองดวยการใชอํานาจทางทหาร
เพียงอยางเดียวคงทําไดยาก  เพราะกําลังทหารของกรุงสุโขทัยในขณะนั้นไมเขมแข็งพอ      พระองค
ทรงดําเนินนโยบายใหมดวยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเปนหลักในการปกครองและ
ไดขยายอํานาจทางการเมือง

การปกครองที่ใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักนี้เรียกวา   “  การปกครองแบบ
ธรรมราชา ”  กษัตริยผูปกครองอยูในฐานะธรรมราชาหรือพระราชาผูทรงธรรมทรงปกครอง
บานเมืองดวยหลักทศพิธราชธรรม

การจัดรูปแบบการปกครอง
การจัดระเบียบการปกครองอาณาจักรสุโขทัย      มีลักษณะแบบกระจายอํานาจจาก

ศูนยกลางราชธานีออกไปสูหัวเมืองตางๆโดยจัดลําดับความสําคัญของเมือง   ดังนี้
1.  การปกครองเขตราชธานี    เขตราชธานี  คือกรุงสุโขทัยหรือเมืองหลวง  เปนที่ประทับ

ของพระมหากษัตริย  เปนศูนยกลางการปกครองราชอาณาจักร   การศาสนา  วัฒนธรรม  ศิลปะและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงพระมหากษัตริยทรงรับผิดชอบดูแล      โดยมีขุนนางขาราชการคอย
ชวยเหลือในการดําเนินการ
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 2.  การปกครองเมืองลูกหลวง   เมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเปนเมืองหนาดาน   เปน
เมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตั้งอยูรายรอบทั้ง 4 ทิศของราชธานี   พระมหากษัริยทรงแตงตั้ง
พระราชโอรสหรือพระราชวงศช้ันสูงไปปกครองดูแล  เพื่อรักษาหนาดานทั้ง 4  ดาน  และใชเปนที่
สะสมเสบียงอาหารและกําลังคนไวสําหรับปองกันราชธานีมีอํานาจคอนขางมากในการบริหารกิจการ
ภายในเมือง  ทั้งในดานการควบคุมกําลังคน  การตัดสินคดีความ  และการเก็บภาษีอากร

เมืองลูกหลวงนี้อยูหางจากราชธานีเฉล่ียประมาณ  50  กิโลเมตร  ใชเวลาในการเดิน
ทัพในสมัยนั้นประมาณ  2  วัน  เมืองลูกหลวงที่ปรากฏชัดของอาณาจักรสุโขทัยในรัชสมัยของพอขุน
รามคําแหงมหาราช  มี  4  เมือง  ดังนี้

ทิศเหนือ  ไดแก  เมืองศรีสัชนาลัย  เปนเมืองสําคัญรองจากกรุงสุโขทัย  ผูปกครอง
เมืองศรีสัชนาลัยมีบรรดาศักดิ์เปนอุปราช  ซ่ึงจะไดสืบทอดราชสมบัติตอไป

ทิศใต  ไดแก  เมืองสระหลวง
ทิศตะวันออก  ไดแก  เมืองสองแคว
ทิศตะวันตก  ไดแก  เมืองนครชุม  หรือ  ชากังราว

 3.    การปกครองเมืองพระยามหานคร  เมืองพระยามหานครเปนหัวเมืองชั้นนอก  หางจาก
ราชธานีออกไปมากกวาเมืองลูกหลวงอีกชั้นหนึ่ง  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งเจานายในราชวงศหรือ
ขุนนางผูเหมาะสมและมีความสามารถไปปกครองดูแล  เมืองพระยามหานครในรัชสมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราชมีหลายเมือง  เชน  เมืองพระบาง  เมืองเชียงทอง  เมืองบางพาน  และเมืองบางฉลัง
เปนตน  โดยเจาเมืองเหลานี้มีศักดิ์เปน  “ ขุน ”

4.  การปกครองเมืองประเทศราช เมืองประเทศราช ไดแก  หัวเมืองที่มิไดรวมเขากับอาณา
จักรสุโขทัย และมิไดยอมรับอํานาจอาณาจักรสุโขทัยอยางแทจริง  เพียงยอมออนนอมเพื่อความ
ปลอดภัยของตนเอง   เมืองประเทศราชหรือเมืองขึ้นนี้   ชาวเมืองเปนคนตางชาติ  พระมหากษัตริย
กรุงสุโขทัยทรงดําเนินนโยบายการปกครองใหชาวพื้นเมืองเปนกษัตริย   หรือเปนเจาเมืองปกครอง
กันเอง  โดยทางกรุงสุโขทัยไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการปกครองภายใน  ยกเวนในกรณีที่จําเปนเทานั้น
เมืองประเทศราชตองสงเครื่องราชบรรณาการมาใหกรุงสุโขทัยเพื่อแสดงความจงรักภักดี     หากเมือง
ประเทศราชถูกรุกรานทางกรุงสุโขทัยจะสงกองทัพไปชวยเหลือ  และเมื่อขาศึกยกทัพมาตีดินแดน
อาณาจักรสุโขทัย   หัวเมืองเหลานั้นตองสงกองทัพหรือเสบียงอาหารมาชวยโดยตางมีพันธะที่ตอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เมืองประเทศราชในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชมีหลายเมือง  ดังตอไปนี้

ทิศเหนือ  อาณาเขตถึงเมืองหลวงพระบาง  โดยมีเมืองตางๆ  คือ  เมืองแพร  เมืองนาน
เมืองปว
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ทิศใต  อาณาเขตถึงฝงทะเลสุดเขตมลายู  โดยมีเมืองตางๆ  คือ  เมืองคนที  เมืองแพรก
เมืองสุพรรณภูมิ  เมืองเพชรบุรี  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองมะละกา  เมืองยะโฮร

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  อาณาเขตถึงเมืองเวียงจันทน  และเมืองเวียงคํา
ทิศตะวันตก  อาณาเขตถึงเมืองฉอดและเมืองหงสาวดี (ดนัย  ไชยโยธา 2546:101 – 104)

   ดนัย   ไชยโยธา. ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย .
                  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส, 2546.

   พลาดิศัย   สิทธิธัญกิจ. เลาเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวาดศิลป, 2546.
   พิเศษ   เจียจันทรพงษ.  ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตรสุโขทัย – อยุธยา.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ  พร้ินติ้งเซ็นเตอร  จํากัด, 2545.
 วัลลภา  รุงศิริแสงรัตน. บรรพบุรุษไทย : สมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546 .
 สินชัย  กระบวนแสง. ประวัติศาสตรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง  จํากัด ( มหาชน ), 2545.
 หวน  พินธุพันธุ. สุโขทัยเมืองเกาของเรา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 2520.
 http://www.thaigoodview.com/library/teachershow
 http://www.dopa.go.th/history/suk.htm
 http://www.sukhothai.go.th/history/hist

สืบคนเพิ่มเติมไดที่
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พัฒนาการดานเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย

ลักษณะเศรษฐกิจในสมัยกรุงสุโขทัย
     โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยขึ้นอยูกับอาชีพหลัก  3  ประการ

ดังตอไปนี้
1. เกษตรกรรม อาชีพหลักของชาวสุโขทัยขึ้นอยูกับรากฐานทางการผลิตอยางนอย

2 ประการ  คือ การผลิตทางการเกษตรและการผลิตทางหัตถกรรมโดยมีตลาดที่จําหนายผลผลิต
ทั้งภายในอาณาจักรและภายนอกอาณาจักร

1) การเพาะปลูก ชาวสุโขทัยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ศิลาจารึก
สุโขทัย  หลักที่ 1  กลาวถึงอาชีพของชาวสุโขทัยวา   ...เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลาในนามีขาว...
นอกจากการปลูกขาวแลวยังมีการทําสวนผลไมตางๆควบคูกันไปดวย  ศิลาจารึกสุโขทัย  หลักที่ 1
ระบุวาสุโขทัยมีสวนผลไมนานาพันธุ  เชน สวนมะพราว สวนขนุน สวนมะมวง สวนหมาก  สวนพลู
เปนตน

บริเวณที่ใชเปนพื้นที่เพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย คือ   ที่ราบลุมแมน้ําปง
แมน้ํายม  และแมน้ํานาน  บริเวณเมืองสุโขทัย สองแคว ชากังราว ศรีสัชนาลัย และตาก แตสภาพ
ธรรมชาติของบริเวณที่ราบลุมแมน้ําไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกมากนักเนื่องจากมีน้ํานอยในหนา
แลง และเมื่อถึงฤดูน้ําก็มีน้ําปริมาณมากไหลบามาจากทางเหนือทวมพื้นที่ขังอยูเปนเวลานาน   ทําให
ผลผลิตทางการเกษตรไมอุดมสมบูรณ

สวนที่ราบเชิงเขาบริเวณทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยไปจนถึงเมืองชากัง
ราวหรือกําแพงเพชร พื้นที่มีลักษณะเปนที่ดอน ดินสวนใหญเปนดินปนทรายไมอุมน้ําและขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง  จึงไมสามารถทําการเพาะปลูกไดดีนัก    การที่สภาพภูมิศาสตรเปนเชนนี้จําเปนตองใช
ระบบการกักเก็บน้ําหรือการชลประทานที่เรียกวา“ เขื่อนสรีดภงส ” เขาชวยการเพาะปลูกเพื่อควบคุม
น้ําที่ไหลบามาจากภูเขาใหไหลไปตามแนวทางที่ทําไว  หรือเพื่อเก็บกักน้ําไวภายในหุบเขาแลวขุดคู
ระบายน้ําสงเขาไปยังพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูก

อยางไรก็ตามในสมัยกรุงสุโขทัยไดมีการสงเสริมการชลประทาน  เพื่อชวยใน
การเพาะปลูกรวมไปถึงเพื่อการอุปโภคและบริโภคดวย  โดยการสรางรางดินชักน้ําจากบริเวณที่สูง

ใบความรูท่ี  5
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ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมืองสุโขทัยใหไหลลงมาตามรองน้ําที่ขุดไว  นําน้ําเขามาเก็บกักตาม
เหมืองฝาย  คูของวัด  ทั้งในและนอกกําแพงเมือง  เชน   ที่วัดพระพายหลวง   วัดศรีชุม   วัดตระพัง
เงิน  วัดตระพังทอง  และบริเวณที่มีการทําทํานบคั่นน้ํา  ทําใหมีน้ําใชสอยไดอยางเพียงพอ  สรีดภงศ
หรือแนวทํานบพระรวงนี้ใชประโยชนเปนเสนทางคมนาคมทางบก     และยังมีทําเหมืองฝายซอย
แยกไปในพื้นดินทําหนาที่เปนคลองสงน้ํา   ชวยเปดพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง

2)  การประมง  ชาวสุโขทัยทําการประมงน้ําจืด ซ่ึงมีอยูทั่วไปตามแมน้ําลําคลอง
หนอง บึง สวนการจับปลาทะเลมีตามบริเวณริมฝงทะเลในอาวไทย

3)  การปศุสัตว  นอกจากมีการเพาะปลูกและการประมงแลว   ยังมีการสงเสริมการ
เล้ียงสัตว  เชน  วัว  ชาง  มา  เปนตนดวย  การเลี้ยงสัตวมีทั้งใชแรงงาน  จําหนาย  และเปนอาหาร
ศิลาจารึกสุโขทัย  หลักที่ 1 ระบุวา  ...เพื่อนจูงวัวไปคา   ขี่มาไปขาย   ใครใคร   คามาคา   ใครใคร
คาชางคา... นี่แสดงใหเห็นวาการปศุสัตวเปนอาชีพหนึ่งในสมัยสุโขทัย  และประชาชนนําสัตวมา
แลกเปลี่ยนคาขายกันโดยเสรีอีกดวย

2. หัตถกรรม  ส่ิงประดิษฐที่สนองความตองการพื้นฐานในสมัยกรุงสุโขทัย  ไดแก
การทําเครื่องใชเพื่อการดํารงชีวิต ไดแก งานเหล็ก เชน มีด ขวาน จอบ เสียม เครื่องมือทําการ
เพาะปลูก  งานปน  เชน  โอง  ไห  หมอ  และงานจักสาน  เชน  กระบุง  ตะกรา  และของใชเบ็ดเตล็ด
เปนตน นอกจากนี้ยังมีหัตถกรรมเกี่ยวกับการกอสราง ไดแก การผลิตวัสดุกอสราง เชน  พวกศิลาแลง
กระเบื้องตาง ๆ

หัตถกรรมที่สําคัญมากของสมัยกรุงสุโขทัย เปนการผลิตเครื่องสังคโลกซึ่งเปน
เครื่องปนดนิเผาเคลือบน้ํายาใหเปนสีตางๆ  เปนตนวา  สีขาวนวล  สีเขียวไขกา  และมีลวดลายตาง ๆ
กรรมวิธีในการผลิตกาวหนากวาที่เคยทํากันมาแตกอนซ่ึงเคลือบเฉพาะสีน้ําตาล  พัฒนาการทาง
เทคนิคของวิธีการผลิตไดรับอิทธิพลจากชางจีนในสมัยราชวงศสุงหรือซง ( Sung  Dynasty ) เร่ิมจาก
ป พ.ศ.1503 - 1822 ) เกี่ยวกับเครื่องปนดินเผาในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ดร.สืบแสง พรหมบุญ  ไดแสดง
ทัศนะไววา  การเดินทางเขามาของชางจีนคงเกิดขึ้นระหวางรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช      
และเครื่องสังคโลกของอาณาจักรสุโขทัยนั้นไดรับอิทธิพลอยางมากในดานรูปแบบจากจีน (สืบแสง
พรหมบุญ   2525  : 82 )

สถานที่ผลิตเครื่องสังคโลกที่สําคัญมี 2 แหลง ไดแก  ราชธานีสุโขทัย   และเมือง
ศรีสัชนาลัย  นักโบราณคดีไดขุดคนพบซากเตาเผาเครื่องสังคโลกที่เรียกวา “เตาทุเรียง” กวา 170 เตา
เฉพาะที่เตาปายางและเตาเกาะนอยเมืองศรีสัชนาลัย  มีจํานวนเตาประมาณ  120  เตา  เครื่องเคลือบ
ดินเผาของเมืองศรีสัชนาลัยมีคุณภาพสูงกวาที่ราชธานีสุโขทัย   เพราะเนื้อดินละเอียด  มีขนาดบาง
น้ํายาเคลือบสีสวย   และรูปแบบประณีต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



244

      การผลิตเครื่องสังคโลกทําตั้งแตขนาดใหญ  เชน  ไห  โอง  อาง  ไปจนถึงขนาดเล็ก  เชน
ถวยชาม  กระปุก  โถ  ผอบ  แจกัน  ตุกตารูปตาง ๆ  รวมทั้งเครื่องประดับตกแตงเจดีย  โบสถ  วิหาร
เครื่องสังคโลกเหลานี้นอกจากผลิตเปนของใชในทองถ่ินแลว ยังเปนสินคาที่ขึ้นชื่อมากและไดรับ
ความนิยมจากดินแดนตางๆ เปนตนวา มลายู อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  จนบางครั้งถึงผลิตไมทันกับ
ความตองการ  ดังนั้นเครื่องสังคโลกจึงจัดเปนรายไดสําคัญจากการสงออกอีกรายการหนึ่ง

เครื่องสังคโลกจากเตาทุเรียงสมัยสุโขทัย

3. พาณิชยกรรม       การคาขายในสมัยกรุงสุโขทัยเปนการคาแบบเสรีไดรับการสงเสริม
มากจากทางราชการมีการยกเวนภาษีผานดาน   ใครตองการคาขายสิ่งใดก็สามารถนํามาแลกเปลี่ยน
ซ้ือขายกันได  ทําใหประชาชนมีความสุขสบายทั่วหนากัน ดังหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัย
หลักที่1  วา

...เมื่อช่ัวพอขุนคําแหง...เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย
ใครจักใครคาชางคา  ใครจักใครคามาคา  ใครจักใครคาเงือนคาทองคา...

1) การคาขายภายในประเทศ การคาขายภายในอาณาจักรสุโขทัยตามหลักฐานที่
ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัย  หลักที่1  แสดงใหเห็นวาเมืองสุโขทัยมีตลาดประจําสําหรับชาวเมือง
ซ้ือขายสินคากันเรียกวา  “ ตลาดปสาน ”  และศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 นั้นยังไดกลาวถึงการให
เสรีภาพในการคาขายโดยไมเก็บภาษีสินคาผานดานที่เรียกวา  “จกอบ”  หรือ  “จังกอบ”  อีกดวย

  การคาขายไดเจริญรุงเรืองมาตั้งแตรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  เพราะ
พระองคทรงสนับสนุนการคาแบบเสรี   และทรงสงเสริมการคาขายภายในอาณาจักรสุโขทัยให
กวางขวางมากขึ้นและเพื่อใหตลาดการคาของอาณาจักรสุโขทัยกวางขวางมากยิ่งขึ้น   พระองคจึงทรง
ขยายอิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัยออกไปยังหัวเมืองใกลเคียงบางเขตโดยทรงกําหนดเสนทาง
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา  ดังนี้
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1.1)  เสนทางการคาทางน้ํา  ชุมชนตาง ๆ  ของอาณาจักรสุโขทัยตั้งอยูตามลําน้ํา
ใกลเมืองสุโขทัย  มีทางน้ําที่สําคัญคือ  แมน้ําปง  แมน้ํายม  แมน้ํานาน  และสาขาของแมน้ําเหลานี้
ปรากฏหลักฐานตามเมืองตาง ๆ  ที่ตั้งอยูริมฝงใกลแมน้ํา  และสาขาของแมน้ําเหลานี้มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุสมัยกรุงสุโขทัยปรากฏอยู  เชน  เมืองนครชุม  เมืองกําแพงเพชร  เมืองตาก  เมืองพระบาง
ในลุมแมน้ําปง  เมืองบางพานในลุมแมน้ํายม  เมืองทุงยั้ง   และเมืองฝางในลุมแมน้ํานาน

1.2) เสนทางการคาทางบก  การคาขายทางบกมีความสะดวกมากเพราะมีถนน
สานพระรวงเชื่อมตอเมืองกําแพงเพชร  สุโขทัย  ศรีสัชนาลัย  และมีเสนทางตางๆติดตอกับเมืองตางๆ
แถบลุมแมน้ํานานได

2)  การคาขายกับตางประเทศ  ราชธานีสุโขทัยมีการคาขายกับตางประเทศหลาย
ประเทศ  เชน  ญี่ปุน  มลายู  ชวา  บอรเนียว  ฟลิปปนส  อินเดีย ลังกา เปอรเซียหรืออิหราน และ
อาหรับชาติอ่ืนๆ โดยใชเสนทางในการติดตอคาขาย  ดังนี้

2.1)  เสนทางบก  มีเสนทางที่สําคัญ  3  เสนทาง  ดังนี้
2.1.1)  เสนทางสุโขทัย  -  เมาะตะมะ     เสนทางนี้เร่ิมจากราชธานีสุโขทัย

ไปตามถนนพระรวงถึงเมืองกําแพงเพชร  จากนั้นมีเสนทางผานเมืองตากตัดออกชองเขาที่แมสอด
ผานเมืองเมียวดีไปยังเมืองเมาะตะมะ

2.1.2)  เสนทางสุโขทัย - ตะนาวศรี  เสนทางนี้เร่ิมจากราชธานีสุโขทัยผาน
เมืองเพชรบุรี  เมืองกุยบุรี  เมืองมะริด  จนถึงเมืองตะนาวศรี

2.1.3)  เสนทางสุโขทัย - เชียงใหม  เสนทางนี้เร่ิมจากราชธานีสุโขทัยผาน
เมืองตาก  เมืองลําพูน  จนถึงเมืองเชียงใหม

2.2)  เสนทางน้ํา  มีเสนทางน้ําที่สําคัญคือ  แมน้ําปาสัก  แมน้ําเจาพระยา  แมน้ํา
ทาจีน  และแมน้ําแมกลองซึ่งไหลลงสูอาวไทยทําใหการลําเลียงสินคาไปตางประเทศมีหลายทาง

การคมนาคมทางน้ําใตประจวบคีรีขันธลงไป   เปนการคมนาคมริมฝง
ทะเล     และแมน้ําลําคลองทั้งสายสั้นสายยาวที่ขนานกับฝงไปถึงนครศรีธรรมราช  สงขลา  ปตตานี
มะละกา  ไปยังแหลมมลายู  หมูเกาะชวา  และตลอดไปจนถึงอินเดีย  และอาหรับ
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เรือเปดจําลอง  เปนเรือใบขนาดเล็ก  ใชแลนขนถายสินคาตามปากแมน้ําและชายทะเลอาวไทย

สินคาสําคัญๆ  ซ่ึงมีการซื้อขายกันทั้งภายในอาณาจักรและการสงออกไปขายตางประเทศ
มีดังนี้

1. เครื่องสังคโลก ไดแก   เครื่องปนดินเผาที่มีช่ือเสียงสวนใหญเปนเครื่องถวยชามเคลือบ
เครื่องปนดินเผาที่เคลือบดวยน้ํายาเคลือบมีหลายประเภท  เชน  ถวย  โถ  จาน  กระปุก  ไห  แจกัน
ชอฟาใบระกา  หัวนาค  จั่วหัวเสา  บราลี  อัจกลับ  กระเบื้องมุงหลังคา  และตุกตารูปคนรูปสัตว
เปนตน

2. สัตว   ไดแก   สัตวมีทั้งสัตวพาหนะ   และสัตวที่ใชเปนอาหาร
3. หัตถกรรม  ไดแก  ผาทอ  เครื่องใชทองเหลือง

     4.  เครื่องกอสราง  ไดแก  อิฐดินเผาเพื่อสรางและใชตกแตง
5.  เครื่องเทศและของปา ไดแก ไมฝาง  ไมกฤษณา  คล่ัง  กํายาน  ยางรัก  งาชาง  หนัง

สัตว  ขนสัตว  น้ําผ้ึง  นอแรด  พริกไทย
    6.  สินแร   ไดแก  เนื้อทอง  เงิน  เหล็ก  เกลือสินเธาว  และอัญมณีตาง ๆ

 สวนสินคาขาเขา  ไดแก  ผาแพร  ผาไหม  ผาตวน  เครื่องเหล็ก  และอาวุธตาง ๆ

ระบบเงินตราในสมัยกรุงสุโขทัย
1. การเงินและเงินตรา  การซื้อขายสิ่งของในสมัยกรุงสุโขทัย  ไดมีการนําระบบเงินตรา

มาใชเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนกัน  เงินที่ใชในสมัยกรุงสุโขทัย  มีดังตอไปนี้
1.1 เงินพดดวง  มีลักษณะกลมเรียกวา  “เงินกลม” ทําดวยโลหะผสม  ขนาดน้ําหนัก
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1  ตําลึง หรือ  4 บาท  กับขนาดน้ําหนัก 1 บาท หรือ  4  สลึง เงินพดดวงมีตราประทับ 3  ตรา   ไดแก
ตราชาง ตราราชสีห  และตราราชวัตรเปนสัญลักษณ  ไมมีอักษรบอกนามเมือง  มีขนาดตั้งแต 1 บาท
ขึ้นไป จนถึง  4  บาท ( ขุนวิจิตรมาตรา 2516 :72 )

1.2  หอยเบี้ย  เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา  แบงยอยออกเปนประเภทตอไปนี้
เบี้ยโพลง  เบี้ยแก  เบี้ยจั่น  เบี้ยบาง  เบี้ยหมู  เบี้ยกลม  เบี้ยบัว  และเบี้ยตุม

การที่ราชธานีสุโขทัยมีระบบเงินตราเปนสื่อกลาง  ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคา  แสดงใหเห็นความเจริญรุงเรืองทางการคาเปนอยางดี   แสดงวามีการติดตอคาขายสินคาในหมู
พอคากับชาวเมืองสุโขทัยกันอยางกวางขวาง ทําใหตองจัดหาโลหะเงินและเบี้ยหอยบางประเภท
มาเปนตัวกลาง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อขายสินคา

2.  การเก็บภาษีอากร  กรุงสุโขทัยมีระบบการจัดเก็บภาษีอากรไวดังนี้
2.1  ไมเก็บภาษีผานดาน  ศิลาจารึกสุโขทัย  หลักที่ 1  ระบุวา...เจาเมืองบเอาจกอบใน

ไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคา  ขี่มาไปขาย  ใครใครคามาคา   ใครใครคาชางคา...การไมเก็บภาษีผาน
ดานหรือภาษีจกอบอาจเปนเพราะตองการใหเกิดการขยายตัวทางการคา  การขยายตัวทางตลาด  และ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค

2.2  มีการเก็บภาษีประเภทอื่น ๆ  ขอความตอนหนึ่งในไตรภูมิพระรวงกลาววา  การ
จัดเก็บภาษีรายไดเขาหลวงจากเกษตรกรใหเก็บ 1 ใน 10  นั่นคือ  เก็บเขาหลวง  1  สวนใน  10  สวน
ที่เหลืออีก  9  สวน  ใหเปนสิทธิของเจาของ  หากปใดฝนฟาแลงก็ไมตองเก็บภาษี  ภาษีที่ไมใชภาษี
จกอบ เชน คาธรรมเนียมตางๆ ภาษีรายไดจากการคา  ภาษีคานา  เปนตน   คงเก็บตามปกติเพื่อเอาไว
ใชประโยชนในราชการแผนดินเพราะถาไมเก็บภาษีประเภทนี้  ทองพระคลังคงไมมีเงินเพียงพอที่จะ
ใชจายในราชการ

จากหลักฐานศิลาจารึกหลักที่ 1 ทําใหเราทราบวา  เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยมี
ความเจริญรุงเรือง  ประชาชนมีความกินดีอยูดี  บานเมืองมีความอุดมสมบูรณ

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหสุโขทัยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาได
มีหลายประการ  ดังนี้

ศิลาจารึกหลักท่ี  1
   ...เมื่อช่ัวพอขุนรามคําแหง
เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลาในนามีขาว...

ขอความแปล
      ...เมื่อสมัยพอขุนรามคําแหง
เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลา  ในนามีขาว...
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1.  ภูมิประเทศ  สุโขทัยตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา  ที่ราบเชิงเขา  ซ่ึงเปนแหลงเพาะปลูก
เล้ียงสัตว  และจับสัตวน้ํา

2.  ทรัพยากรธรรมชาติ  สุโขทัยมีพืชพรรณธรรมชาติตาง ๆ  อุดมสมบูรณ
3. ความสามารถของผูนํา  กษัตริยผูปกครองกรุงสุโขทัยทรงมีพระปรีชาสามารถในการ

คิดริเร่ิม และดัดแปลงสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของราษฎร  เชน สรางทํานบกั้นน้ําไว
เพื่อเก็บกักน้ํา เรียกวา “ ทํานบพระรวง ” สงน้ําไปตามคูคลองสูคูเมืองเพื่อระบายน้ําสูพื้นที่เกษตร
กรรม  จึงทําใหประชาชนมีน้ําใชสอยอยางเพียงพอ (ดนัย  ไชยโยธา 2546 : 107 – 112 )

 ชูสิริ  จามรมาน. ประวัติศาสตรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพธีรพงศการพิมพ,2526.
 ดนัย  ไชยโยธา. ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย .

                               กรุงเทพฯ : โรงพิมพ โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส,2546.
 ธิดา  สาระยา.  เมืองสุโขทัยนี้ดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเมืองโบราณ,2530.
 มาตยา  อิงคนารถ. ประวัติศาสตรไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส,2546.
     http://www.aksorn.com/lib/libshow.asp
     http://www.sukhothai.go.th/history/hist

สืบคนเพิ่มเติมไดท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249

พัฒนาการดานสังคมในสมัยสุโขทัย

     สังคมสุโขทัยแบงกลุมบุคคลตามสถานภาพออกเปน  6  กลุมตอไปนี้  คือ  พระมหา
กษัตริย  เจานาย  ขุนนาง  พระสงฆ  ประชาชน  และขา

บุคคลทั้ง  6  กลุมนี้ ประกอบกันเปนโครงสรางพื้นฐานของสังคมไทยในสมัยสุโขทัย
ตอนตน  การดํารงชีวิตของคนไทยกลุมตางๆมีลักษณะความสัมพันธกันอยางใกลชิดเสมือนเครือญาติ
ลักษณะความสัมพันธกันเชนนี้เปนไปถึงสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย     เมื่อมีผูคนอาศัยอยูรวมกัน
หนาแนนมากขึ้น  สังคมจึงเริ่มมีความสลับซับซอนมากขึ้นตามไปดวย  สภาพการดํารงชีวิตลักษณะ
ความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ  บุคคลทั้ง 6 กลุมดังกลาวนี้ ตางมี
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันออกไป

1.  พระมหากษัตริย     เปนประมุขของอาณาจักร      มีหนาที่ปกครองบริหารอาณาจักร
ใหมีความมั่นคงเปนปกแผน  ทรงเปนผูบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎร  ทรงสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา   
และเปนผูนําทัพในยามเกิดสงคราม

2.  เจานาย   หมายถึง  เจานายหรือลูกเจา  ไดแก  กลุมพระราชวงศที่มีเชื้อสายรวมกับ
พระมหากษัตริย  พระราชวงศที่ใกลชิดอาจไดรับมอบหมายใหปกครองดูแลหัวเมืองลูกหลวงหรือ
อาจมีโอกาสสืบราชสมบัติตอจากพระมหากษัตริยองคกอน   

3.  ขุนนาง  หมายถึง  ขาราชการที่ทําหนาที่ชวยเหลือพระมหากษัตริยในการปกครองดูแล
เมืองตางๆ  ชวยรับผิดชอบการควบคุมกําลังคน และเปนผูนํากําลังพลออกทําสงครามเมื่อยามมีศึกมา
ประชิดอาณาจักรภายใตคําส่ังของพระมหากษัตริย   และสามารถนําไพรพลมาทํางานใหแกรัฐในยาม
ปกติ

4. นักบวชทางศาสนา  หมายถึง    พระสงฆในพระพุทธศาสนา  รวมทั้งพราหมณและ
ดาบสดวย  พระสงฆเปนผูสืบทอดเผยแพรพระพุทธศาสนา  ส่ังสอนประชาชนใหประพฤติธรรม
เปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอยูภายใตการอุปถัมภของพระมหากษัตริย    พระสงฆมี
สมณศักดิ์ลดหล่ันกันตามลําดับ  คือ  สังฆราช  ปูครู  มหาเถระ  และเถระ

5. ประชาชน    หมายถึง  กลุมชนชั้นสวนใหญ  ซ่ึงไดแก     ทวย  ลูกบาน  ลูกเมือง  ไพร
ประชาชนจัดเปนชนชั้นภายใตการปกครอง  ในยามสงบเปนพลเมืองมีหนาที่ประกอบอาชีพเล้ียงดู

ใบความรูท่ี  6
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ครอบครัว  และตองสละแรงงานของตนทํางานใหแกรัฐ  เชน  งานเกษตรกรรม  งานสรางเขื่อนกัก
เก็บน้ําเพื่อการชลประทาน  งานกอสรางถาวรวัตถุตางๆ  ในยามสงครามชายฉกรรจตองเปนทหารเขา
รวมตอสูปองกันอาณาจักร

     6.  ขา  หมายถึง  กลุมชนที่มีอิสรภาพและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของตนเองอยูบาง
พวกขาเปนผูรับใชหรือผูติดตามพวกเจาขุน   หรือชนชั้นปกครองเทานั้น  มิไดเปนพวกทาส
(ดนัย  ไชยโยธา 2546 : 132 – 134 )

ใบความรูท่ี  7
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¿¿¿¿¿¿¿¿¿

    ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  เปนผลมาจากการนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ
ดังนั้นเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเปนสวนใหญ    อิทธิพล
ของศิลปกรรมจากประเทศที่นับถือพุทธศาสนา ซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองในชวงนั้นไดเขามามีอิทธิพล
ตอการสรางศิลปกรรมของอาณาจักรสุโขทัยเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เปนเพราะการติดตอแลกเปลี่ยนความรู
การติดตอคาขายระหวางกันทําใหมีการถายทอดผลงานกันขึ้น ไดแก   ศิลปกรรมจากลังกา  เปนตน
แตอยางไรก็ดีผูผลิตงานทางดานศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยก็ไดนําเอาแนวคิดและรูปแบบมาปรับปรุง
ใหกลมกลืนกับความนิยมของชนในชาติไดเปนอยางดี

จิตรกรรม   จิตรกรรมสมัยสุโขทัยเหลืออยูไมมากนักและอยูในสภาพที่ชํารุดมาก    อยาง
ไรก็ตามเห็นไดชัดวาอิทธิพลของประติมากรรมใหผลตอการสรางภาพจิตรกรรมของสุโขทัยเปน
อยางมาก   ระบบการใชสีวาดภาพเปนระบบการใชสีที่เรียกวา  สีเอกรงค  ภาพจิตรกรรมที่ยังเหลืออยู
คือภาพวาดในคูหาพระเจดีย ที่วัดเจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนภาพวาดในแนว
ขนาน  รูปพระพุทธองคประทับนั่ง  มีเทวดา  ฤาษี  และกษัตริย  มานั่งฟงธรรม  โดยวาดขนานกัน
เปนชั้นๆ  มีเสนคั่นใหเห็นวาแยกจากกัน

พัฒนาการดานศิลปวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย
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ภาพจิตรกรรมเลาเรื่องราวชาดก  เทวดาปูนปน  ไดมาจากวัดพระพายหลวง

    ประติมากรรม  ประติมากรรมที่สําคัญ  ไดแก  การสรางพระพุทธรูป  พระพุทธรูปในสมัย
สุโขทัยซ่ึงเปนพระพุทธรูปหลอดวยโลหะนั้น   เปนพระพุทธรูปที่มีความสวยงามมาก  มีลักษณะ
เฉพาะคือ  มีพระรัศมีเปนเปลวเพลิง  พระเกศาขมวดเปนกนหอย พระพักตรรูปไข  พระนาสิกงุม
พระโอษฐยิ้ม  พระอังสะใหญ  บั้นพระองคเล็ก  ครองจีวรหมเฉียง  ชายจีวรยาวมาถึงพระนาภีปลาย
เปนลายเขี้ยวตะขาบ    ไมมีการเนนลักษณะทางสรีระเหมือนกับมนุษย     แตเปนการแสดงลักษณะ
ความงามของมนุษยในแงศิลปะ       พระพุทธรูปที่นิยมสรางเปนพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่ง  นอน
ยืน  เดิน  เทานั้น  พระพุทธรูปหลอดวยโลหะที่สําคัญ  ไดแก

พระศรีศากยมุนี  เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง  ปางมารวิชัย ที่เปนรูปหลอใหญที่สุด หนา
ตักกวาง  6.50  เมตร  สรางในสมัยรัชกาลพระเจาลิไท  เดิมประดิษฐานเปนพระประธานในวิหาร
หลวง  วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัยเกา ปจจุบันประดิษฐานเปนพระประธานในวิหารหลวง วัดสุทัศน
เทพวราราม  กรุงเทพมหานคร

พระพุทธชินราช  เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 5.60 เมตรสราง
ในรัชกาลพระเจาลิไท  ประดิษฐานในพระวิหารหลวง  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   จังหวัดพิษณุโลก

   พระพุทธชินสีห  เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง  ปางมารวิชัย  สรางในรัชกาลพระเจาลิไท
พรอมกับพระพุทธชินราช เดิมประดิษฐานเปนพระประทานในพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดพิษณุโลก ปจจุบันประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร
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พระศาสดา เปนพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย สรางในรัชกาลพระเจาลิไท พรอม
กับพระพุทธชินราช  เดิมประดิษฐานเปนพระประธานในพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   จังหวัด
พิษณุโลก  ปจจุบันประดิษฐานอยูในพระวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร

พระพุทธรูปลีลา  เปนพระพุทธรูปแสดงการกาวเดิน  สูง 1.66 เมตร ปจจุบันประดิษฐาน
อยูในพระระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร

นอกจากการหลอพระพุทธรูปแลว   ยังมีการหลอเทวรูปขึ้นเพื่อการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณเทวรูป ดังกลาวไดแก  พระอิศวร  พระนารายณ  ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลของศาสนา
พราหมณที่เขามามีบทบาทแกชีวิตประจําวันของชาวสุโขทัย

การปนประพุทธรูปดวยปูน  เปนงานซึ่งศิลปนในสมัยนั้นทําขึ้นไดอยางสวยงาม    และมี
ชีวิตจิตใจเชนกัน   ที่สําคัญไดแกภาพพุทธประวัติปางเสด็จลงจากดาวดึงสที่ผนังดานนอกของมณฑป
วัดตระพังทองหลางเมืองสุโขทัยเกา

-  พระพุทธรูปลีลาปูนปน  ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
-  พระอจนะ  ในมณฑปวัดศรีชุม  เมืองสุโขทัยเกา  ซ่ึงมีขนาดใหญมาก
-  พระพุทธรูปยืน  ที่วัดสะพานหิน  เมืองสุโขทัยเกา  มีขนาดสูงมาก
งานสลักที่สําคัญไดแก
-  ภาพสลักลายเสนบนหิน  เปนเรื่องชาดกบนเพดานอุโมงควิหาร พระอจนะ วัดศรีชุม  

เมืองสุโขทัยเกา
-  ภาพสลักลายเสนบนแผนรอยพระพุทธบาทสําริด  สลักเปนรูปพระอดีตพระพุทธเจา

พระสงฆ และเทวดา
-   พระแทนมนังคศิลาบาตร

พระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ                   พระพุทธรูปปางมารวิชัยสําริด
          จังหวัดพิษณุโลก                           ศิลปะหมวดใหญ
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               พระอัฏฐารศ    พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ                       เทวรูป  8  กร  ( จําลอง )
          ประดิษฐานอยูภายในวัดมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัย

เทวดาปูนปนไดมาจากวัดพระพายหลวง

    สถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมที่ยังคงเหลืออยูในสมัยสุโขทัยคงไดแก  ซากอาคาร  และ
เจดียตางๆ  ซ่ึงสรางดวยอิฐ   หิน  หรือศิลาแลง  ซ่ึงเปนวัสดุที่คงทน  สวนที่สรางขึ้นดวยไมนั้นหักพัง
ไปหมดสิ้น  สําหรับอาคารที่อยูอาศัยโดยทั่วไปคงสรางดวยไมจึงไมมีซากเหลืออยู

สถาปตยกรรมที่เปนรูปอาคารใชงานทางศาสนา  เชน  พระอุโบสถ  พระวิหาร  สรางเปน
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ผนังกออิฐโบกปูน  มีแตประตู  สวนหนาตางใชวิธีเจาะเปนชองเล็ก ๆ  แนวตั้ง
หลาย ๆ ชองใหแสงผานเขา  หลังคาทําเปนหนาจั่วสูงลดหล่ันลงมา  เชน  วัดมหาธาตุ  เมืองสุโขทัย
เครื่องประดับอาคารบางสวน  เชน  ชอฟา  บางครั้งเปนเครื่องเคลือบสังคโลก สวนอาคารอีกประเภท
หนึ่งคือ อาคารที่เรียกวา มณฑป สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป จะสรางเปนสี่เหล่ียมจัตุรัส
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สถาปตยกรรมรูปอาคารมีขนาดแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน  และความสําคัญของแตละแหง
สวนสิ่งกอสรางที่เปนเจดียมีแบบสําคัญ  2  แบบ  มีลักษณะเฉพาะของตนเองตามแบบอยางของ
สุโขทัย   ไดแก

     เจดียทรงกลม  หรือบางทีเรียกเจดียทรงลังกา  ที่สําคัญไดแก  เจดียที่วัดชางลอม  เมือง
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  เจดียวัดสระศรี  เมืองสุโขทัยเกา  เปนตน

เจดียทรงดอกบัว  หรือบางทีเรียกวา  พุมขาวบิณฑ  ทําเปนรูปคลายกับกานบัวชูขึ้นปลาย
ของกานเปนรูปดอกบัวตูม  ลักษณะเดนของเจดียสมัยสุโขทัยที่สําคัญไดแก    พระเจดียประธานที่วัด
มหาธาตุ      เมืองสุโขทัยเกา  พระเจดียประธานที่วัดเจดียเจ็ดแถว     เมืองศรีสัชนาลัย  พระเจดียวัด
พระธาตุที่เรียกวา  เจดียยุทธหัตถี  เมืองตากเกา  เปนตน    

              รูปอาคารในสมัยสุโขทัย

 เจดียประธานทรงพุมขาวบิณฑ  วัดเจดียเจ็ดแถว     เจดียประธานเปนเจดียทรงลังกา
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                     เจดียวัดชางลอม  เจดียประธานเปนเจดียทรงระฆังกลม  ที่ฐานเจดียทําเปนชางลอม
จํานวน  32  เชือก  มีลานประทักษิณโดยรอบ ( สินชัย  กระบวนแสง 2545 : 118 - 125)

 ชูสิริ  จามรมาน. ประวัติศาสตรสุโขทัย. กรุงเทพฯ :โรงพิมพธีรพงศการพิมพ,2526.
 ดนัย  ไชยโยธา.ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย .กรุงเทพฯ :

                              โรงพิมพ โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส,2546.
 มาตยา  อิงคนารถ. ประวัติศาสตรไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส,2546.
 วรรณกาญจน  เอกฉันท. อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย.พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ :

 โรงพิมพทีชช่ิงทอยส, 2548.
 สินชัย  กระบวนแสง. โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :   

 โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้ง  แอนดพับลิชช่ิง จํากัด( มหาชน ), 2545.
 หวน  พินธุพันธุ. สุโขทัยเมืองเกาของเรา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 2543.

     http://www.thaigoodview.com
     http://www.sukhothai.go.th/history/hist
     http://www.tat.or.th/thai/province

สืสืบบคคนนเเพิ่พิ่มมเเติติมมไไดดท่ีท่ี
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คําชี้แจง  : ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้ แลวตอบคําถามให
ถูกตอง  โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย  และทํากิจกรรมตามใบงาน
รวมกัน

ใหนักเรียนเขียนสรุปความรูเกี่ยวกับพัฒนาการดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคม  และศิลปวัฒนธรรม

                                 มีตอหนา  2  นะครับ  เหมียว .......เหมียว

ใบงานที่  4 : พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ

พัฒนาการดานการเมืองการปกครอง
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแกประชาชน
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

พัฒนาการดานเศรษฐกิจ
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแกประชาชน
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแกประชาชน
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

พัฒนาการดานสังคม
......................................................................
.....................................................................
......................................................................
.....................................................................
......................................................................
......................................................................

พัฒนาการดานศิลปวัฒนธรรม
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ประโยชนท่ีเกิดขึ้นแกประชาชน
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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¶     แบบฝกหัดท่ี  4    ·
เร่ืองพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานตางๆ

คําชี้แจง  : ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้และทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองวาง  ( ..........)
หนาขอความที่กลาวถูกตอง  และทําเครื่องหมายผิด ( ) ลงในชองวาง  ( .......... )  หนาขอความ
ที่กลาวผิด

............ 1.  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  มีสวนสําคัญในการขยายอํานาจของอาณาจักร
สุโขทัย

............  2.  พระยาเลอไทยทรงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปกครอง
สุโขทัย

............ 3.  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐลายสือไทย

............ 4.  ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (  พระเจาลิไทย  )  ถือไดวาเปนยุคทองของ
พระพุทธศาสนา

.............5.  อาชีพหลักของชาวสุโขทัยคือ  การทําปาไม

............ 6.  พระมหากษัตริยที่ดียอมใชทศพิธราชธรรมมาปกครองบานเมือง

............ 7.  อาณาจักรลานนาไดสงชางมาฝกสอนใหชาวสุโขทัยรูจักการทําเครื่องสังคโลก

............ 8.  การปกครองดานกฎหมายและศาลของสุโขทัยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย

............ 9.  การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของในสมัยสุโขทัยนิยมใชเงินพดดวง    และหอยเบี้ย
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

.......... 10. ประเพณีเผาเทียนเลนไฟ  ถือเปนวัฒนธรรมของชาวสุโขทัยที่สืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน

                   

หนูลองทาํแบบฝกหัดทบทวนดูนะคะ
คุณหนูๆ คงทาํได
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5  สําหรับกลุมทดลอง  ( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย     จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
  การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากการรับเอาพุทธศาสนามาเปนรากฐาน

ในการดํารงชีวิต  ทําใหมีอิทธิพลตอความคิดในการประดิษฐสรางสรรคภูมิปญญา สงผลใหการ
ดําเนินชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและถือเปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบัน  ทําให
คนไทยมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนที่ไดสรางสรรคส่ิงที่เปนเกียรติภูมิของคนไทยใหดํารง
อยูและมีพัฒนาการมาจนทุกวันนี้

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1. วิเคราะหผลงานการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
2. รูและเขาใจอิทธิพลภายนอกที่มีผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายและสรุปความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคภูมิปญญาใน

อาณาจักรสุโขทัย
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางสรรคภูมิปญญาใน

อาณาจักรสุโขทัยที่กอใหเกิดประโยชนในสังคมไทยปจจุบันได
3.     เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยได
4.     นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล  รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับการสรางสรรค

ภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย

เนื้อหา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาเกิดจากการสรางสมความรู  ประสบการณ  และการปฏิบัติของ

บรรพบุรุษที่ถายทอดสูลูกหลาน   เพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิต   ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยที่สําคัญ
 ไดแก  การประดิษฐลายสือไทย  การชลประทาน  และการทําเครื่องสังคโลก
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กิจกรรมการเรียนรู
               ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม

1.1 ครูสรางความสนใจ  โดยการใหดูรูปภาพเกี่ยวกับภูมิปญญาที่คนในสมัยสุโขทัย
สรางเอาไว  เชน ภาพศิลาจารึก  ภาพซากเตาทุเรียง ภาพเครื่องถวยชามสังคโลกและภาพสรีดถงส /
นบพระรวง มาใหนักเรียนดู และสนทนาซักถามเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิมและเปนการจูงใจ
เราความสนใจที่จะสืบคนความรูจากขอคําถาม   ตัวอยางประเด็นคําถาม  ดังนี้

-  นักเรียนเคยเห็นภาพนี้หรือไม
-  ถาเคยเห็น  เคยเห็นที่ไหน
-  นักเรียนคิดวาคนไทยในสมัยสุโขทัยตองใชปจจัยใดบางในการสรางสรรค

ความเจริญ
-  ชาวสุโขทัยใชน้ําที่ไหนมาทําเกษตรกรรม
-  เพราะเหตุใดชาวสุโขทัยจึงไมประสบปญหาในการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช
-  นักเรียนคิดวาหลักศิลาจารึกทํามาจากอะไร  มีวัตถุประสงคในการสรางอยางไร
-  ชนชาติใดที่นําวิธีการทําเครื่องเคลือบสังคโลกเขามาเผยแพรสูอาณาจักรสุโขทัย
-  เตาทุเรียงถูกนํามาใชประโยชนในดานใด

1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.3 ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 10 – 13    คน   จํานวน 3 กลุม

โดยครูแนะนําวาควรจัดกลุมใหมีนักเรียนเกง ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและ
เลขานุการ

ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
2.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากเพื่อเลือกหัวขอเร่ืองที่จะสืบคน ซ่ึงมี

หัวขอดังนี้  1)  การประดิษฐลายสือไทย   2)  การชลประทาน   3)  การทําเครื่องสังคโลก
2.2   ครูแจกใบความรูที่ 8  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยใหแตละกลุม

ศึกษา
2.3 นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน  วางแผนกําหนดแนวทางการสืบคน

ความรูในหัวขอเร่ืองที่กลุมของตนไดและดําเนินการเก็บขอมูลโดยศึกษาขอมูลจากใบความรู เอกสาร
ตํารา แหลงขอมูลตางๆ หองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ

2.4 ครูเปนผูอํานวยความสะดวก  และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ
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  ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
    เมื่อนักเรียนนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว   นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวา

เกี่ยวของกับคําตอบที่ตองการหรือไม  ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมอง  โดยเลขานุการ
กลุมจดบันทึกคําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาในหัวขอที่

ตนไดรับหนาชั้นเรียน  ( ประมาณกลุมละ  10  นาที )  เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จ  เพื่อนๆซักถามใน
ประเด็นที่สนใจพรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

4.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น  และถามคําถาม
โดยใหนักเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ตัวอยางคําถาม  เชน

-  เพราะเหตุใดสิ่งของเหลานี้จึงผุพัง
-  โบราณสถานหรือโบราณวัตถุใหคุณคาแกนักเรียนในดานใดบาง
-  ถาหากนักเรียนไดมีโอกาสไดไปเที่ยวชมโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ   นักเรียน

จะปฏิบัติตนอยางไรจึงจะไดช่ือวาเปนนักทองเที่ยวที่ดี
-  นักเรียนคิดวากอนอิฐในกําแพงหรือเจดียเกาๆมีความหมายหรือไม   อยางไร

ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1  ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่  5   เร่ืองการสรางสรรค

ภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย   ใบงานที่  6  เร่ือง ถอดรหัสลับ    และแบบฝกหัดที่  5  เร่ืองการสราง
สรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยจํานวน  5  ขอ

5.2  ครูและนักเรียนรวมกันสรางประเด็นคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่องที่จะเรียนตอไป
คือ เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความเจริญรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย    ตัวอยางคําถาม
เชน

-  การเปนพระมหากษัตริยที่ดีควรมีคุณสมบัติในดานใดบาง
-  นักเรียนรูจักพระมหากษัตริยพระองคใดบางที่ปกครองสุโขทัย
-  พระมหากษัตริยพระองคใดที่มีความสามารถดานการรบ  ทําใหอาณาจักรสุโขทัย

ขยายอาณาเขตไปอยางกวางขวาง
-  เมื่อเกิดปญหาในบานเมืองเราควรปฏิบัติตนอยางไรใหรอดพนจากวิกฤติการณที่

เกิดขึ้น
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สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพภาพศิลาจารึก    ภาพซากเตาทุเรียง  ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก

และภาพทํานบพระรวง
2.     วีดีทัศนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย
3.     ใบความรูที่ 8 เรื่องการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
4.     ใบงานที่  5   เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
5.     ใบงานที่  6  เร่ือง ถอดรหัสลับ
6.      แบบฝกหัดที่  5  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยจํานวน  5  ขอ
7.      แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู
สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

1.  นักเรียนสามารถอธิบาย  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
ที่กอใหเกิดประโยชนในสังคมไทยปจจุบันได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน

- ประเด็นการ
  ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจ
ทํางาน    การรวมกิจกรรมกลุม  การนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
 1. ผลการจัดกิจกรรม ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ /  แนวทางแกไขปญหา................................................................................................

   ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
    วันที่........ เดือน ..............พ.ศ..........                
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5   สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ือง การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย      จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
  การสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากการรับเอาพุทธศาสนามาเปนรากฐาน

ในการดํารงชีวิต  ทําใหมีอิทธิพลตอความคิดในการประดิษฐสรางสรรคภูมิปญญาสงผลใหการ
ดําเนินชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  และถือเปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบัน
ทําใหคนไทยมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตนที่ไดสรางสรรคส่ิงที่เปนเกียรติภูมิของคนไทยให
ดํารงอยูและมีพัฒนาการมาจนทุกวันนี้

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
1.  วิเคราะหผลงานการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
2.   รูและเขาใจอิทธิพลภายนอกที่มีผลตอการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายและสรุปความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคภูมิปญญาใน

อาณาจักรสุโขทัยได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางสรรคภูมิปญญาใน

อาณาจักรสุโขทัยที่กอใหเกิดประโยชนในสังคมไทยปจจุบันได
3.     เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยได

เนื้อหา
 วัฒนธรรมและภูมิปญญาเกิดจากการสรางสมความรู  ประสบการณ  และการปฏิบัติของ

บรรพบุรุษที่ถายทอดสูลูกหลาน   เพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิต   ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยที่สําคัญ
ไดแก  การประดิษฐลายสือไทย  การชลประทาน  และการทําเครื่องสังคโลก
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กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1  ครูนําแผนภูมิเพลง “ หัตถกรรม ” มาติดที่กระดานดํา และรองเพลงใหนักเรียนฟง
1  เที่ยว

1.2  ครูสอนรองเพลงหัตถกรรมใหกับนักเรียนและใหนักเรียนฝกรองเพลงจนคลอง
1.3 ใหนักเรียนรองเพลง “ หัตถกรรม ” พรอมกับทําทาทางประกอบเพลงตาม

จินตนาการ
1.4  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของบทเพลง
1.5  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่อง  ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัย   ให

นักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน
2.  ขั้นดําเนินการสอน

2.1  ครูนําภาพศิลาจารึก  ภาพซากเตาทุเรียง  ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก  และภาพ
สรีดถงส  / นบพระรวงมาใหนักเรียนดู  พรอมกับสนทนาซักถามนักเรียน  ตัวอยางคําถาม  เชน

-  นักเรียนคิดวาศิลาจารึกสรางขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด
-  พระมหากษัตริยพระองคใดทรงประดิษฐลายสือไท
-  ทํานบพระรวงสรางขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด
-  ภาพเครื่องปนดินเผาที่นักเรียนเห็น  มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวาอยางไร
-  การทําเครื่องสังคโลกไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติใด

2.2  นักเรียนรวมกันตอบคําถามตามความเขาใจ
2.3  ครูใหนักเรียนเขากลุมยอยกลุมละ 5  คน  ดวยความสมัครใจของนักเรียน

และชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
2.4   ครูนําใบความรูที่  8  เรื่องการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยพรอมกับ

ใบงานที่ 5  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยและใบงานที่  6  เร่ืองถอดรหัส  มาให
นักเรียนศึกษา

2.5   นักเรียนแตละกลุมรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรู   อภิปรายและวิเคราะหขอ
คําถามที่มีในใบงาน  เพื่อหาขอสรุปของกลุม แลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยใน

ดานตางๆ  แลวบันทึกความรูลงในสมุด  จากนั้นทําแบบฝกหัดที่ 5  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัยจํานวน  5  ขอ
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สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพศิลาจารึก   ภาพซากเตาทุเรียง  ภาพเครื่องถวยชามสังคโลก    และ

ภาพทํานบพระรวง
2.     แผนภูมิเพลง  “  หัตถกรรม  ”
3.     ใบความรูที่   8  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
4.     ใบงานที่  5   เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
5.     ใบงานที่  6  เร่ือง ถอดรหัสลับ
6.      แบบฝกหัดที่  5  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยจํานวน  5  ขอ
7.      แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถอธิบาย
วิเคราะหความสัมพันธระหวางการสรางสรรคภูมิปญญา
ในอาณาจักรสุโขทัยที่กอใหเกิดประโยชนในสังคมไทย
ปจจุบันได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน

- ประเด็นการ
  ซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน  การรวม
กิจกรรมกลุม  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

    ลงชื่อ ...............................  ครูผูสอน
      วันที่........ เดือน .................พ.ศ......... 
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ใใบบคคววาามมรูรู ท่ีท่ี    88
กกาารรสสรราางงสสรรรรคคภูภูมิมิปปญญญญาาใในนออาาณณาาจัจักกรรสุสุโโขขทัทัยย

                 ภูมิปญญาเปนความรูที่บรรพบุรุษสะสมจากการปฏิบัติจริงในหองทดลองของสังคม
เปนความรูดั้งเดิมที่ถูกคนพบ มีการทดลองใช แกไขดัดแปลง จนเปนองคความรูที่สามารถแกไข
ปญหาในการดําเนินชีวิตและถายทอดสืบตอกันมา  ภูมิปญญาไทยเปนขุมทรัพยทางปญญาที่คนไทย
ทุกคนควรรู  ควรศึกษา  ปรับปรุงและพัฒนาใชเพื่ออนาคตแหงการดํารงอยูรวมกันอยางสันติ
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ2545 : คํานํา) ภูมิปญญาในสมัยสุโขทัยที่สําคัญไดแก การประดิษฐ
ลายสือไทย   การชลประทาน   การทําเครื่องสังคโลก    เปนตน

1. การประดิษฐอักษรไทย
ศิลาจารึกเปนสิ่งที่ใหความรูในดานภาษาศาสตร  อักษรศาสตร  และนิรุกติศาสตรเปน

สวนใหญ    ในสวนของเนื้อหาสาระถือเปนเอกสารประวัติศาสตรที่แสดงวัฒนธรรมของชนชาติ
เจาของจารึกวามีความเปนมาอยางไร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวคร้ังยังดํารงพระอิสริยยศ
เปนสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟามงกุฎ ขณะทรงผนวชไดเสด็จจาริกไปยังทองถ่ินตางๆทรงคนพบ
ศิลาจารึกหลักที่ 1  อันเปนหลักลายสือไทยของพอขุนรามคําแหงมหาราช  ณ  ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมืองสุโขทัย จากนั้นก็ไดมีการศึกษาคนควาเรื่องราวของศิลาจารึกอีกหลายหลักที่กลาวถึงเหตุการณ
ในสมัยสุโขทัย

พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้น      เมื่อ
มหาศักราช 1205 ( พุทธศักราช  1826  )   ในระยะเวลาดังกลาว          ชาติไทยไดสะสมความรูทั้งทาง
ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการตางๆและไดถายทอดความรูเหลานั้นสืบตอกันมา    โดยอาศัยลายสือไทย
ของพระองคทานเปนสวนใหญ   กอนสมัยสุโขทัยชาติไทยเคยรุงเรืองอยูที่ไหนอยางไร ไมมีหลักฐาน
ยืนยันใหทราบแนชัด แตเมื่อพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐลายสือไทยขึ้น  มีศิลาจารึกและ
พงศาวดารเปนหลักฐานยืนยันวา  ชาติไทยเคยรุงเรืองมาอยางไรบางในยุคสุโขทัย   อยุธยา  ธนบุรี
และรัตนโกสินทร   ลักษณะพิเศษของตัวหนังสือของพอขุนรามคําแหงมหาราช  คือ  พยัญชนะทุกตัว
เขียนเรียงอยูบรรทัดเดียวกัน ไมมีตัวพยัญชนะซอนกันเหมือนตัวหนังสือของเขมร มอญ  พมา  และ
ไทยใหญ   มีวรรณยุกตเอกและวรรณยุกตโท  ทําใหเขียนไดตามเสียงพูดทุกเสียงเหนือกวาตัวอักษร
ของชาติอ่ืนๆที่อยูใกลเคียงกัน    นอกจากนี้พอขุนรามคําแหงมหาราชยังทรงวาดรูปสระที่วางไว
ขางหนาและขางหลังพยัญชนะเทานั้น  เพื่อใหแตกตางจากของขอมที่วางสระไวขางบนและขางลาง
ดวย
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    ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1 ( ลิไทย ) ไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของสระหลายตัว
ใหอยูขางบนและขางลางของรูปพยัญชนะตนเชนเดียวกับขอมอีก  อาจเปนเพราะคนไทยเคยชินกับ
การวางรูปสระแบบขอมมาเปนเวลานานนั่นเอง  และทรงเพิ่มวรรณยุกตเสียงตรีและจัตวาจนออก
เสียงไดครบถวนทําใหระบบการเขียนอักขรวิธีในภาษาไทยสมบูรณยิ่งขึ้น

ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช ทําจากหินทรายแปง มีลักษณะเปนสี่เหล่ียมดานเทา
ทรงกระโจม  หรือทรงยอดกวางดานละ 35 เซนติเมตร   สูง 111 เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสุโขทัย
ป พ.ศ. 1835  เรียกศิลาจารึกหลักนี้วา  “ จารึกหลักที่  1 ”  ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

การประดิษฐตัวอักษรไทยถือเปนภูมิปญญาที่สําคัญยิ่ง   เพราะทําใหชนชาติไทยมีตัว
หนังสือของตนเอง  สามารถเขียนไดตามเสียงพูดมากขึ้นเพราะมีวรรณยุกต  และเกิดความสะดวกตอ
การเขียนและการพิมพในปจจุบัน  ถือเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ  และเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญที่
สุดอยางหนึ่งของไทย

ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช

2. การชลประทาน
อาณาจักรสุโขทัยมีแมน้ําสําคัญ  3  สายไหลผาน  ไดแก  แมน้ํายมไหลผานบริเวณเมือง

ศรีสัชนาลัยและกรุงสุโขทัย  แมน้ํานานไหลผานเมืองพิษณุโลก   และแมน้ําปงไหลผานเมืองตากและ
เมืองกําแพงเพชร  แมน้ําเหลานี้มีสภาพคลายคลึงกัน  คือในฤดูฝนจะมีน้ํามากจนเกิดน้ําทวมเปน
บริเวณกวาง สวนฤดูแลงจะมีน้ํานอย  บางชวงของแมน้ํามีลักษณะตื้นเขินกอใหเกิดปญหาขาดแคลน
น้ําดื่มน้ําใช  และน้ําสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  พระมหากษัตริยสุโขทัยจึงแกปญหาโดยใช
ระบบชลประทานเขามาแกไขปญหา

ระบบชลประทานที่สุโขทัยนํามาใชมีหลายลักษณะ     เชน
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       เหมืองฝาย  ฝาย  คือ  เขื่อน  หรืออาคารกั้นน้ําที่ทําขึ้นขวางลําน้ํา  เพื่อทดน้ําใหมีระดับ
สูงขึ้น  และไหลไปตามคลองสงน้ํา  หรือคูน้ําที่ขุดเตรียมไว  คลองและคูน้ําเรียกวา  “ เหมือง ” น้ําจะ
ไหลไปสูพื้นที่เพาะปลูก  สวนน้ําที่เกินความตองการก็จะลนฝายไหลไปตามลําน้ําเดิม

สรีดภงสหรือทํานบ   คือ  เปนเขื่อนดินที่สรางขึ้นจากดินเพื่อการชลประทาน  แสดงให
เห็นความกาวหนาทางวิทยาการการพัฒนาระบบน้ํา พบทั่วไปบนพื้นที่ลาดเอียงลาดรอบนอกเมือง
สุโขทัย  ทํานบที่รูจักทั่วไป  คือ  ทํานบเชื่อมระหวางเขาพระบาทใหญกับเขากิ่วอายมาอยูนอกเมือง
สุโขทัยทางทิศตะวันตกเฉียงใต  มีช่ือเรียกวา  “ ทํานบพระรวง ” ทําหนาที่เบนน้ําจากเขาทั้งสองลูก
ใหไปลงคลองเสาหอเพื่อไหลไปสูคูเมืองสุโขทัย     แลวจึงชักน้ําจากคูเมืองไปยังสระน้ําในเมืองอีก
ตอหนึ่ง

สระน้ําหรือบอน้ํา  จากการสํารวจทางโบราณคดี   พบวาในเมืองสุโขทัยมีสระน้ําและ
บอน้ํากวา  200  แหง  สําหรับเก็บน้ําไวใชในหนาแลง  และขุดพบทอสังคโลกที่ใชเชื่อมในสระแตละ
แหงดวย

สระน้ําในสมัยสุโขทัยเรียกวา   “ ตระพัง”   ขุดเปนสระรูปสี่เหล่ียมขนาดใหญ   ในจารึก
หลักที่ 1 ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช ดานที่ 2  กลาวถึงสระน้ําแหงหนึ่งวา “ มีลางเมือง
สุโขทัยนี้  มีน้ําตระพังโพยสีใสกินดี ”

สวนบอน้ําจะขุดเปนบอกลม  กรุกนบอดวยอิฐหรือศิลาแลง  น้ําจากบอใชในการ
อุปโภค  บริโภค

ทอสงน้ําที่ทําดวยดินเผา
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สรีดภงสหรือทํานบพระรวง

3. การทําเคร่ืองสังคโลก
  สังคโลก  เปนชื่อเครื่องปนดินเผาเนื้อละเอียดที่ผลิตขึ้นในอาณาจักรสุโขทัย    บริเวณลุม

แมน้ํายมและแมน้ํานาน  มีเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเปนศูนยกลางการผลิต  ภายหลังชื่อนี้ใชเรียก
เครื่องปนดินเผาเคลือบที่ผลิตจากที่อ่ืนดวย

การทําเครื่องสังคโลกสุโขทัย     สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลทางเทคนิคมาจากเครื่องเคลือบ
ของเขมรอันนัม  ( เวียดนาม )  และจีน  แตมีนักวิชาการบางทานเชื่อวา  การทําเครื่องสังคโลกของ
สุโขทัยเปนพัฒนาการดานเทคนิคที่เกิดขึ้นเองในทองถ่ินตั้งแตกอนตั้งอาณาจักรสุโขทัย

จากการขุดแหลงเตาเผาโบราณที่บานเกาะนอย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  พบเตา
เผาทับซอนกันถึง  11 ช้ัน  แสดงใหเห็นวาการทําเครื่องปนดินเผามีพัฒนาการสืบเนื่องมาโดยตลอด
เตาเผาในระยะแรกใชเทคโนโลยีงายๆโดยการขุดเจาะพื้นดินชายตลิ่ง    ดานบนเจาะปลองขึ้นไปถึง
พื้นดิน  เรียกวา  “ เตาขุด ” หรือ “  เตาอุโมงค ”  ตอมารูจักสรางเตาบนเนินดินเพื่อกันน้ําทวมทําโครง
ดวยไมไผแลวเอาดินเหนียวพอกทับ  เรียกวา “ เตาประทุน ” หลังจากนั้นจึงรูจักสรางเตาอิฐซึ่งเปน
วิวัฒนาการขั้นสูงสุด   เตาอิฐทนความรอนไดสูงจึงผลิตสังคโลกไดคุณภาพดี

เตาเผาเครื่องปนดินเผาสมัยสุโขทัย  เรียกวา  “ เตาทุเรียง ”  แหลงกําเนิดที่สําคัญมี  3 แหลง
คือ เตาทุเรียงสุโขทัย  ปจจุบันอยูในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เตาทุเรียงเกาะนอย  อยูที่
ตําบลหนองออ   อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  และเตาทุเรียงปายาง   อยูที่บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย   เตาปายางนี้ผลิตสังคโลกที่ประณีต   มีรูปแบบแตกตางจากแหลงเตาอื่น
จึงเชื่อวานาจะเปนเตาหลวง       สําหรับผลิตของสวยงามเพื่อใชในราชสํานัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



271

  เครื่องสังคโลกสุโขทัยสวนใหญจะเคลือบสีเขียว   มีการขูดขีดลวดลายตกแตงไวใตเคลือบ
ตอมามีการเขียนลายสีดําใตเคลือบ  สันนิษฐานวาอาจไดรับอิทธิพลมาจากเครื่องเคลือบถวยจีนหรือ
เครื่องถวยเวียดนาม

ผลิตภัณฑสังคโลกมีทั้งเครื่องใช  เครื่องประดับสถาปตยกรรม  เครื่องกอสรางและตุกตา
เชน  จาน  ชาม  โถ  กระปุก  ขวด  ไห  พาน  แจกัน  โกรงบดยา  ผอบ  คนโทน้ํา  กระโถน  เปนตน

การผลิตเครื่องสังคโลกของอาณาจักรสุโขทัยระยะเริ่มแรก   มีคุณภาพไมดีนักและขาด
ความประณีตสวยงาม  คงเปนการผลิตเพื่อใชในชีวิตประจําวันและซื้อขายกันในราชอาณาจักรจนถึง
พุทธศตวรรษที่ 20   จึงเปลี่ยนราชวงศและมีนโยบายไมสงเสริมสินคาออก      ทําใหเครื่องสังคโลก
ขาดแคลน   สุโขทัยจึงผลิตสังคโลกที่มีคุณภาพดีออกไปจําหนายตางประเทศ  เชน  อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส ญี่ปุน  เปนตน โดยอาศัยอยุธยาเปนคนกลาง การคาสังคโลกทํารายไดอยางดีใหแกสุโขทัย

ลักษณะเดนของเครื่องสังคโลก  คือ  เปนภาชนะที่มีเนื้อแกรงและมีการเคลือบผิวเปนสี
เขียวไขกาหรือเขียนลายสีดําเคลือบใส    ลวดลายที่นิยมเขียนมากที่สุด  คือ  ลายปลา

      ชามเขียนลายสีดําใตเคลือบใส  เตาเมืองสุโขทัย         แจกันเคลือบสีเขียว  เตาเมืองศรีสัชนาลัย
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                   เตาตะกรับ  แหลงเตาเมืองสุโขทัย  เปนเตาเผาขนาดเล็กชนิดระบายความรอนไหลผานใน
แนวดิ่ง  รูปทรงที่พบมีทั้งทรงกลมและทรงเหลี่ยม  ขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 1 – 2  เมตร
วัสดุที่ใชสรางมีทั้งอิฐและดินเหนียว สามารถเผาในอุณหภูมิไมเกิน 900  องศาเซลเซียส   ใชเผา
เครื่องถวยชนิดเนื้อออนไมเคลือบผิว

สวนประกอบของเตาตะกรับ  ประกอบดวย 1) หองใสไฟ/หองบรรจุเชื้อเพลิงอยูดานลาง
2)  หองบรรจุผลิตภัณฑอยูตอนบนของหองใสไฟ  มีแผนตะกรับหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  เจาะรู
กลมๆ คลายเนื้อรวงผ้ึงคั่นกลางระหวางสองสวน
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   เตาทุเรียงแบบเตาประทุน  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  เปนเตาเผาชนิดระบายความ
รอนไหลผานในแนวนอน  มีลักษณะคลายเรือประทุน  โครงสรางเตามีทั้งกอดวยอิฐและดินเหนียว
สามารถเผาในอุณหภูมิประมาณ  900 – 1200  องศาเซลเซียส  ใชเผาภาชนะเคลือบผิว

โครงสรางเตาประทุนแบงเปน  3  สวน  คือ 1) สวนหองใสไฟ  อยูดานหนา  ในระดับต่ํา
ที่สุดของเตามีชองเติมเชื้อเพลิงขนาดกวางและสูงระหวาง 50 – 70 เซนติเมตร   2) สวนหองบรรจุ
ผลิตภัณฑ  อยูบริเวณตอนกลางของตัวเตา  เปนสวนที่กวางที่สุดและลาดเท  ยกพื้นสูงกวาสวนแรก
มีคันดินสูง เรียกวา “ คันกั้นไฟ ”  แบงแยกระหวางสวนที่ 1 กับสวนที่ 2      3) สวนปลองไฟ  อยู
ทายสุดของตัวเตา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 – 200 เซนติเมตร สูงจากหลังคาเตาประมาณ 70 –100
เซนติเมตร
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  http://www.homepage.sl.ac.th
 http://www.tat.or.th/thai/province
 http://www.klang.cgd.go.th / sti / ps1.htm
 http://www.heritage.thaigov.ne

 ศึกษาศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่จัดพิมพโดยหอสมุดแหงชาติ   กรมศิลปากรทุกหลัก
  ศึกษาเรื่องเครื่องปนดินเผาสินคาสงออกสมัยสุโขทัย

⌫

กิจกรรมเสนอแนะ
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คําชี้แจง:ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถามที่กําหนดใหตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง 
โดยใหสมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย และทํากิจกรรมตามใบงานรวมกัน

 ใหนักเรียนสังเกตภาพและชวยกันตอบคําถาม

1.ภาพนี้แสดงถึงความเจริญในสมัยสุโขทัยในดานใด............................................................................
2.ความเจริญดังกลาวสงผลตอคนในสมัยสุโขทัยอยางไร.......................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

1.การที่คนไทยสมัยสุโขทัยทําเครื่องสังคโลกใช  แสดงถึงความเจริญในดานใด  อยางไร.....................
...............................................................................................................................................................

ใบงานที่  5  : การสรางสรรคภูมิปญญาใน
อาณาจักรสุโขทัย
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2.  การที่คนไทยในสมัยสุโขทัยรูจักการทําเครื่องสังคโลก  เกิดผลดีตอเศรษฐกิจในสมัยนั้นอยางไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

1. ทํานบพระรวงหรือสรีดภงคสรางขึ้นเพื่อประโยชนทางดานใด  ....................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.     นักเรียนคิดวาการสรางทํานบพระรวง  แสดงถึงพระปรีชาสามารถของกษัตริยในดานใด
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

1.     จากภาพนี้เรียกวาอะไร ใชประโยชนในดานใด ............................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. จากภาพนี้แสดงถึงความเจริญในดานใด
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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คําชี้แจง    ใหนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับขอความในหลักศิลาจารึกบางตอน
แลวชวยกันแปลความหมาย

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่  6


⌫

 
  ⌫  
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แบบฝกหัดท่ี  5  เร่ืองการสรางสรรคภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัย
คําชี้แจง : ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้  และทําเครื่องหมายถูก
( )  ลงในชองวาง ( ....... ) หนาขอความที่กลาวถูกตองและทํา
เครื่องหมายผิด ( X ) ลงในชองวาง ( ....... ) หนาขอความที่กลาวผิด

.......1.  พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( ลิไทย ) ทรงดําริใหเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงของสระและพยัญชนะใหเหมือนกับตัวหนังสือของขอม
.......2.  ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงทํามาจากหินศิลาแลง
.......3.  ทํานบพระรวงสรางขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
.......4.  เครื่องสังคโลกเปนสินคาออกที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัย
.......5. เมืองกําแพงเพชรและศรีสัชนาลัยเปนศูนยกลางของการผลิต
เครื่องสังคโลก

ทําถูกหมดทุกขอรับรางวัลไปเลยคะ
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6  สําหรับกลุมทดลอง( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

  เร่ืองเหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย    จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
     ในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรที่สงผลตอความรุงเรือง   และการ

เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยมี 3 เหตุการณ  คือ  เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช    และเหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชา
ที่ 1  ซ่ึงสงผลตอความเจริญดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและศิลปวัฒนธรรม  ทําให
อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรือง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ระบุเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง  และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
1.  เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียงลําดับและอธิบายเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง

และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง
2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการ

เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได
3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถจัดทําแผนผังมโนทัศนในเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญที่มี

ผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง
4.   เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลความรู  รวบรวมขอมูล  และสรุปความรูเกี่ยวกับ

ที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง

เนื้อหา
 เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณ

สําคัญ  3  เหตุการณ  คือ
1.  เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
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2.  เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
3.  เหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1

กิจกรรมการเรียนรู
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม
1.1 ครูกระตุนความสนใจ   โดยการนํารูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชมาใหนักเรียนดู

และสนทนาซักถามเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิม  และเปนการจูงใจ  เราความสนใจที่จะสืบคน
ความรูจากขอคําถาม   ตัวอยางประเด็นคําถาม  ดังนี้

-  นักเรียนรูจักพระมหากษัตริยพระองคนี้หรือไม
-  ทานทรงทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาตบิานเมืองอยางไร
-  พระมหากษัตริยพระองคใดที่ทรงรวบรวมกลุมคนไทยจนสามารถสถาปนา

อาณาจักรสุโขทัย
-  พระมหากษัตริยพระองคใดที่มีความสามารถดานการรบ  ทําใหอาณาจักรสุโขทัย

ในสมัยนั้นถูกขยายอาณาเขตไปอยางกวางขวางมากกวาในสมัยใด
-  พระมหากษัตริยพระองคใดที่รวบรวมเมืองตางๆ  ที่แตกแยกออกไปใหกลับมา

รวมกับสุโขทัยไดอีกครั้งหนึ่ง
1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.3 ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ  กลุมละ 10 – 13 คน จํานวน 3 กลุม

โดยครูแนะนําวาควรจัดกลุมใหมีนักเรียนเกง ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและ
เลขานุการ

ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
2.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากเพื่อเลือกหัวขอเร่ืองที่จะสืบคน  ซ่ึงมี

หัวขอดังนี้ 1. เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย 2. เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราช   3.  เหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1

2.2   ครูแจกใบความรูที่  9  เรื่องเหตุการณที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงใน
สมัยสุโขทัย ใหแตละกลุมศึกษา

2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน วางแผนกําหนดแนวทางการสืบคน
ความรูในหัวขอเร่ืองที่กลุมของตนไดและดําเนินการเก็บขอมูลโดยศึกษาขอมูลจากใบความรู เอกสาร
ตํารา แหลงขอมูลตางๆหองสมุด  เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ

2.4  ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวก  และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ
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ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของ

กับคําตอบที่ตองการหรือไม  ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมองโดยเลขานุการกลุมจดบันทึก
คําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาในหัวขอที่

ตนไดรับหนาชั้นเรียน  ( กลุมละ 15 นาที ) เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จ  เพื่อนซักถามในประเด็นที่
นาสนใจ    พรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

4. 2  ครูชวยอธิบายเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น   และถามคําถาม
โดยใหนักเรียนไดตระหนักถึง  ความเสียสละของพระมหากษัตริยไทยและบรรพบุรุษไทย   ตัวอยาง
คําถาม  เชน

-  ถาไมมีพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถและมีความเสียสละ  นักเรียนคิดวาจะมี
อาณาจักรสุโขทัยหรือไม  เพราะเหตุใด

-  นักเรียนไดขอคิดอะไรบางจากการเรียนในครั้งนี้
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ
5.1  ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 7  เรื่องรวมคิดรวมทํา  และ

แบบฝกหัดที่ 6 เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย
จํานวน  5  ขอ

5.2  ครูและนักเรียนรวมกันสรางประเด็นคําถามเพื่อการสืบคนในเรื่องที่จะเรียนตอไป
คือ  พระราชประวัติพอขุนรามคําแหงมหาราช    ตัวอยางคําถาม  เชน

-  นักเรยีนคิดวาในรัชสมัยของพระมหากษัตริยพระองคใดในราชวงศพระรวงที่
อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุด

-  เพราะเหตุใดอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองมากที่สุดในสมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราช  พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจในดานใดบาง

สื่อการเรียนรู
1.    รูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2.    ใบความรูที่  9  เรื่องเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลง

ในสมัยสุโขทัย
3.    ใบงานที่ 7  เร่ืองรวมคิดรวมทํา
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4.   แบบฝกหัดที่ 6  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลง
ในสมัยสุโขทัย

 5.    แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  นักเรียนสามารถเรียงลําดับ     อธิบาย

วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผลตอ
ความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน
และแบบฝกหัด

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน   ความตั้งใจ
ทํางาน    การรวมกิจกรรมกลุม    และการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................

     ลงชื่อ ............................... ครูผูสอน
     วันที่........ เดือน .................พ.ศ.........
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

  เร่ืองเหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย   จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
  ในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรที่สงผลตอความรุงเรือง   และการ

เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยมี 3 เหตุการณ คือ เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช    และเหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชา
ที่ 1 ซ่ึงสงผลตอความเจริญดานการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมและศิลปวัฒนธรรม  ทําให
อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรือง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ระบุเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง  และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
 1.  เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียงลําดับและอธิบายเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง

และการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง
 2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง  และการ

เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได
 3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถจัดทําแผนผังมโนทัศนในเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญที่มี

ผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยไดถูกตอง

เนื้อหา
 เหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณ

สําคัญ  3  เหตุการณ  คือ
1.  เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
2.  เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
3.  เหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1
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กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูสนทนาซักถามนักเรียนวา “นักเรียนคิดวาการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอาณาจักร

สุโขทัยมีประโยชนอยางไร ” ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคิดหาคําตอบมีผลตอความรุงเรืองและการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย   

2.   ขั้นดําเนินการสอน
2.1 ครูนําภาพพอขุนรามคําแหงมหาราชมาใหนักเรียนดูและสนทนากับนักเรียนวา

“ พอขุนรามคําแหงมหาราช ” พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยผูสรางสรรคความเจริญใหกับ
อาณาจักรสุโขทัย  อีกทั้งเปนกษัตริยที่มีความสามารถในดานการรบ  ทําใหอาณาจักรสุโขทัยในสมัย
พระองคขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางมากกวาในสมัยใด   และยังมีกษัตริยอีกหลายพระองค
ที่มีพระราชกรณียกิจสําคัญๆ สงผลตอความเจริญรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย  ”

2.2  ครูใหนักเรียนเขากลุมยอยกลุมละ 5 คน  โดยความสมัครใจของนักเรียน  และชี้แจง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการทํางานกลุม

2.3   ครูนําใบความรูที่ 9  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรือง  และการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยพรอมกับใบงานที่ 7 เรื่องรวมคิดรวมทํา   มาใหนักเรียนศึกษา

2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรู    อภิปรายและวิเคราะห
ขอคําถามที่มีในใบงาน  เพื่อหาขอสรุปของกลุม แลวสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผล

ตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย   แลวบันทึกความรูลงในสมุด
3.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดที่ 6  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและ

การเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

สื่อการเรียนรู
1.    รูปภาพพอขุนรามคําแหงมหาราช
2.    ใบความรูที่   9   เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลง

ในสมัยสุโขทัย
3.    ใบงานที่  7   เร่ืองรวมคิดรวมทํา
4.     แบบฝกหัดที่  6  เร่ืองเหตุการณสําคัญที่มีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลง

ในสมัยสุโขทัย
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
     1.   นักเรียนสามารถเรียงลําดับ     อธิบาย
วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัยสุโขทัยที่มีผลตอ
ความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัยได

-  ซักถาม
-  ตรวจผลงาน
-  ตรวจใบงาน
และแบบฝกหัด

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน

     2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ
ความกระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน
การรวมกิจกรรมกลุม  และการนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

     ลงชื่อ ...............................ครูผูสอน
   วันที่........ เดือน .................พ.ศ......... 
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เหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความเจริญรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

ในสมัยสุโขทัยมีเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรที่มีผลตอความเจริญรุงเรือง และการ
เปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย  สรุปไดดังนี้

 เหตุการณสําคัญสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
พอขุนศรีอินทราทิตย  ทรงมีพระนามเดิมวา  “  พอขุนบางกลางหาว  ”  ไดอภิเษกสมรส

กับนางเสือง  พระองคเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวงที่ครองกรุงสุโขทัย  พระราชโอรสของ
พระองค  2  พระองค  คือ  พอขุนบานเมือง  และพอขุนรามคําแหงมหาราชไดครองกรุงสุโขทัยสืบมา

พอขุนศรีอินทราทิตยทรงเปนผูนําที่มีพระปรีชาสามารถและมีความเด็ดเดี่ยวกลาหาญใน
การทําศึกสงคราม  พระองคทรงสามารถจูงใจใหคนไทยหันมารวมมือกันตอตานอํานาจของขอมและ
ทําใหบรรดาหัวเมืองตางๆที่มีคนไทยเปนเจาเมืองยอมสวามิภักดิ์ขึ้นตรงตอกษัตริยกรุงสุโขทัย

ในระยะเริ่มตนของการสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี   อาณาจักรสุโขทัยยังไมมั่นคง
เปนปกแผน  เพราะบรรดาเมืองตางๆยังคงเปนอิสระในการปกครองตนเอง  จึงมีการทําศึกสงคราม
แยงชิงอํานาจ  และขยายอาณาเขตกันอยูเนืองๆ  เชน  ขุนสามชน  เจาเมืองฉอด  ยกทัพมาตีเมืองตาก
ทําใหสุโขทัยตองยกทัพไปปราบ   เปนตน   สุโขทัยจึงกลายเปนศูนยรวมและศูนยกลางอํานาจของ
คนไทย

เหตุการณสําคัญสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
พอขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย   และเปนพระ

อนุชา  (  นองชาย  )  ของพอขุนบานเมือง  เมื่อมีพระชันษา 19 ป ไดติดตามพระบิดาซึ่งยกทัพไป
ปราบขุนสามชนที่ยกทัพมาตีเมืองตาก  การทําศึกสงครามในครั้งนั้นพอขุนศรีอินทราทิตยทรงพลาด
ทาเสียที  พอขุนรามคําแหงมหาราชจึงรีบไสชางเขาไปชวย    และไดชนชางกับขุนสามชนจนไดรับ
ชัยชนะ  ทําใหกองทัพเมืองฉอดตองพายถอยไป

ในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตยและพอขุนบานเมือง  พอขุนรามคําแหงมหาราชทรงเปน
กําลังสําคัญในการทําศึกสงคราม   และชวยดูแลปกครองราษฎรใหอยูอยางรมเย็นซึ่งเปนผลดีตอ
อาณาจักรมาโดยตลอด

ใบความรูท่ี  9
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เมื่อพอขุนบานเมืองสิ้นพระชนม   พระองคไดทรงขึ้นครองราชยสืบตอมา   ในสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราช  อาณาเขตของสุโขทัยแผาออกไปอยางกวางขวางจนคลอบคลุมเมืองตางๆ
ที่ตั้งอยูในลุมแมน้ําปง  แมน้ํายม  แมน้ํานาน  และแมน้ําปาสักไวทั้งหมด  จึงสามารถรวบรวมเมือง
ตางๆของคนไทยใหกลับมาเปนปกแผนอีกครั้งหนึ่งแลวไดขยายอาณาเขตไปยังดินแดนอื่นที่อยู
หางไกลออกไปรวมถึงเมืองของชนชาติอ่ืนที่อยูใกลเคียง  นับไดวาในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
เปนชวงที่อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุด

เหตุการณสําคัญสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  1  ( ลิไทย )
 เมื่อส้ินรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชแลว  ไดมีกษัตริยปกครองอาณาจักร

สุโขทัยสืบตอกันมาอีก  2  พระองค  คือ  พญาเลอไทย  และพญางั่วนําถม  เมืองตางๆที่เคยยอมตกอยู
ภายใตการปกครองของสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชตางพากันแข็งขอตองการแยกตัว
เปนอิสระ  ไมขึ้นตรงตออาณาจักรสุโขทัยอีกตอไป   อาณาจักรสุโขทัยจึงเสื่อมอํานาจลงตามลําดับ
โดยที่พระมหากษัตริยองคตอมาไมสามารถทําการปราบปรามหัวเมืองเหลานั้นได

นอกจากนี้ในปลายรัชสมัยของพญางั่วนําถมยังเกิดปญหาการแยงชิงอํานาจการปกครอง
ทําใหเกิดจลาจลขึ้นภายในราชสํานักนัก   จนกระทั่งกลายเปนการแตกแยกความสามัคคีกันเอง
พญาลิไทยซึ่งปกครองเมืองศรีสัชนาลัยอยูขณะนั้นทรงยกกําลังมาปราบปรามบรรดากลุมตางๆที่หวัง
แยงชิงราชสมบัติไดสําเร็จ ทําใหบานเมืองกลับคืนสูความสงบอีกครั้งหนึ่งและพระองคขึ้นครองราชย
ทรงพระนามวา  “ พระมหาธรรมราชาที่ 1 ” (เอกรินทร ส่ีมหาศาล และ สุสรดิษฐ ทองเปรม 2548 :
128 )
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  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานประวัติศาสตร
ช้ันประถมศึกษาปที่  4. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547.

 พิเศษ  เจียจันทรพงษ. สุโขทัย : มรดกโลกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพ ฯ :โรงพิมพคุรุสภา,2538.
 วัลลภา  รุงศิริแสงรัตน. บรรพบุรุษไทย : สมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
 สินชัย  กระบวนแสง. ประวัติศาสตรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด ( มหาชน ), 2545.
 เอกรินทร ส่ีมหาศาล และ สุสรดิษฐ ทองเปรม. แมบทมาตรฐานประวัติศาสตร 4 ชวงชั้นที่ 2

( ป. 4 ). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2548.
 อุทัย  ศุภนิตย. พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพสยามบรรณ,2527.
 http: // www.sukhothai  gov @ thaimail . com
 http://www.thailandcentral.com/thistory.html
 http://www.aksorn.com/lib/libshow.asp
 http://www.tv.5.co.th
 http://www.su.ac.th

สืบคนขอมูลไดท่ี
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ใบงานที่  6  :  เหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

    

คําชี้แจง ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศนใหมีรายละเอียดครอบคลุมตามหัวขอที่
กําหนดให  โดยใหสมาชิกทุกคนภายในกลุมไดมีสวนรวมในการอภิปรายและทํา
กิจกรรมรวมกัน

1. เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย
2. เหตุการณสําคัญในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
3. เหตุการณสําคัญในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  1

 ⌫
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แบบฝกหัดท่ี 5  เหตุการณสําคัญท่ีมีผลตอความรุงเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยสุโขทัย

1.  พอขุนศรีอินทราทิตยทรงมีพระนามเดิมวาอยางไร?
ก.  พอขุนผาเมือง ข.  พอขุนศรีนาวนําถุม
ค.  พอขุนสามชน ง.  พอขุนบางกลางหาว

2. ขอใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย ?
ก.  นําพุทธศาสนาเขามาเผยแผใหกับประชาชน
ข.  ติดตอคาขายกับตางชาติ
ค.  สถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี
ง.  สงเสริมการศึกษา

3.  กษัตริยพระองคใดที่ทรงรวบรวมเมืองตางๆที่แตกแยกออกไปใหกลับมารวมกับอาณาจักรสุโขทัย
อีกครั้ง ?

ก.  พอขุนบานเมือง ข.  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  1
ค.  พญาเลอไทย ง.  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  3

4.  การที่พอขุนรามคําแหงมหาราชใหประชาชนมารองทุกขกับพระองคโดยตรง  สงผลดีอยางไร ?
ก.  ทําใหทราบปญหาที่แทจริง
ข.  ทําใหไดใกลชิดประชาชน
ค.  ทําใหขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ง.  ประชาชนรักใคร  จงรักภักดี

5. นักเรียนคิดวาการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย  มีประโยชนในดานใดมากที่สุด ?
ก.  ทําใหทราบประวัติความเปนมาของอาณาจักรสุโขทัย
ข.  เกิดความภาคภูมิใจแกชนในชาติ
ค.  เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
ง.  ถูกทุกขอ

คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนวงกลม (  )  ลอมรอบคําตอบที่
                  ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  สําหรับกลุมทดลอง  ( การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4

เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย    จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้น   เพราะความออนแอของระบบการเมือง

การปกครอง  อาณาจักรตางๆที่เคยอยูในอํานาจไดตั้งตนเปนอิสระ   การแยงชิงราชสมบัติของ
เชื้อพระวงศ  การถูกตัดเสนทางการคาทางน้ํา  ประกอบกับอยุธยาขยายอิทธิพลเขามาในสุโขทัย
จนในที่สุดอาณาจักรสุโขทัยจงึถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของอยุธยานับตั้งแตนั้นเปนตนมา

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
วิเคราะหสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายจัดลําดับสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อม

ของอาณาจักรสุโขทัยตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถทําแผนผังมโนทัศนสรุปสาเหตุของความเสื่อมของ

อาณาจักรสุโขทัยได
4. เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล  รวบรวมขอมูลและสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุ

ของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยได

เนื้อหา
 สาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนที่  1  ขั้นตั้งประเด็นคําถาม
1.1 ครูกระตุนความสนใจ โดยการใหดูรูปภาพซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ  และ
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สนทนาซักถามเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิม  และเปนการจูงใจ   เราความสนใจที่จะสืบคนความรู
จากขอคําถาม   ตัวอยางประเด็นคําถาม  ดังนี้

-  นักเรียนเคยเห็นภาพนี้หรือไม
-  ถาเคยเห็น  เคยเห็นที่ไหน  เกี่ยวของกับเหตุการณใด
-  จากภาพที่นักเรียนเห็น  ไดบงบอกความเจริญดานใดบางในอดีต
-  อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองมาก  เพราะเหตุใดจึงเสื่อมอํานาจไป
-  อาณาจักรใดที่รวมเอาสุโขทัยเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร
-  ผลจากการเสื่อมอํานาจของอาณาจักรสุโขทัย  ทําใหเกิดเหตุการณใดขึ้น

1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคําถามตางๆ
1.3 ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ7 - 8 คน จํานวน6 กลุม ครูแนะนํา

วาควรจัดกลุมใหมีนักเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ
1.4 ครูแจกใบความรูที่10 เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยใหแตละกลุม

ศึกษา
ขั้นตอนที่  2  ขั้นสืบคนขอมูล
2.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันตั้งคําถามเพื่อการสืบคน    วางแผนกําหนดแนวทางการ

สืบคนความรูในหัวขอเร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย และดําเนินการเก็บขอมูลโดย
ศึกษาขอมูลจากใบความรู เอกสาร ตํารา แหลงขอมูลตางๆ หองสมุดเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณ

2.2 ครูจะเปนผูชวยเหลือ  อํานวยความสะดวก  และใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนตองการ
ความชวยเหลือ

ขั้นตอนที่  3  ขั้นเตรียมการนําเสนอในชั้นเรียน
เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดขอมูลเพียงพอแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายวาเกี่ยวของ

กับคําตอบที่ตองการหรือไม ชวยกันระดมความคิดเห็นแบบระดมสมอง โดยเลขานุการกลุมจดบันทึก
คําตอบและรวมกันสรุปเนื้อหาเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียน

ขั้นตอนที่  4  ขั้นนําเสนอขอมูล
4.1 นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลการศึกษาคนควาในหัวขอที่

ตนไดรับหนาชั้นเรียน ( กลุมละประมาณ  10  นาที ) เมื่อนําเสนอผลงานเสร็จ    เพื่อนซักถามใน
ประเด็นที่สนใจพรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

4.2  ครูชวยเพิ่มเติมสวนที่บกพรองตอเติมความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่  5  ขั้นรวมกันสรุปแสดงความคิดเห็นตอความรูใหมท่ีคนพบ

5.1 ครูแจกใบงาน  ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงานที่ 8 ประลองปญญา  ชวยกัน
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หาคําตอบ   และแบบฝกหัดที่  7   เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน  5  ขอ
โดยรวมกันระดมสมองนําความรูเดิมเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดจากการสืบคน

5.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดที่เกี่ยวกับอาณาจักร
สุโขทัยและจัดทําเปนสมุดเลมเล็กเปนรายบุคคล

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพซากโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
2. ใบความรูที่ 10  เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
3. ใบงานที่  8  เร่ืองประลองปญญา  ชวยกันหาคําตอบ
4.  แบบฝกหัดที่  7  เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน 5  ขอ
5. สมุดเลมเล็ก
6. แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
1.  นักเรียนสามารถ  จัดลําดับสรุปความรู และ
วิเคราะหสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
ได

-  ซักถาม
-  ตรวจสมุด
    เลมเล็ก
-  ตรวจใบงาน
และแบบฝกหัด

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน
-  แบบประเมิน
  ช้ินงาน : สมุด
   เลมเล็ก

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจในการสืบคน
ขอมูล  ความกระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจ
ทํางาน  การรวมกิจกรรมกลุม   และการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

      ลงชื่อ ...............................ครูผูสอน
    วันที่........ เดือน .................พ.ศ.......... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



295

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  สําหรับกลุมควบคุม  ( การจัดการเรียนรูตามคูมือครู )
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4

เร่ืองความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   จํานวน  2  ชั่วโมง

สาระสําคัญ
    ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นเพราะความออนแอของระบบการเมือง

การปกครอง   อาณาจักรตางๆที่เคยอยูในอํานาจไดตั้งตนเปนอิสระ  การแยงชิงราชสมบัติของ
เชื้อพระวงศ  การถูกตัดเสนทางการคาทางน้ํา  ประกอบกับอยุธยาขยายอิทธิพลเขามาในสุโขทัย
จนในที่สุดอาณาจักรสุโขทัยจึงถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของอยุธยานับตั้งแตนั้นเปนตนมา

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
วิเคราะหสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

จุดประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายจัดลําดับสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อม

ของอาณาจักรสุโขทัยตามความเขาใจได
2. เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะหหาสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยได
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถทําแผนผังมโนทัศนสรุปสาเหตุของความเสื่อมของ

อาณาจักรสุโขทัยได

เนื้อหา
สาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

1.1  ครูทบทวนความรูเดิม  และนําภาพซากโบราณสถาน  โบราณวัตถุของ
อาณาจักรสุโขทัยมาใหนักเรียนดูแลวสนทนาซักถามถึงความรูสึกของนักเรียนตอภาพที่เห็น

1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยให
นักเรียนทราบพรอมกันทั้งชั้นเรียน
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2.  ขั้นดําเนินการสอน
2.1   ครูอภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยให

นักเรียนฟง
2.2  ครูใหนักเรียนเขากลุมยอยกลุมละ  7 - 8  คน จํานวน 6 กลุม  โดยความสมัครใจ

ของนักเรียน  และช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
2.3  ครูนําซองกิจกรรมมาใหนักเรียนอานคําส่ัง  และศึกษาใบความรูที่ 10  เร่ือง

สาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยพรอมกับใบงานที่  8  เร่ืองประลองปญญา  ชวยกัน
หาคําตอบ

2.4  นักเรียนแตละกลุมรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  อภิปรายและวิเคราะห
ขอคําถามที่มีในใบงาน  เพื่อหาขอสรุปของกลุม และเตรียมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

3.  ขั้นสรุป
3.1  ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักร

สุโขทัย
3.3 นักเรียนทําแบบฝกหัดที่  7  เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

จํานวน 5  ขอ
3.4 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด    และให

นักเรยีนจัดทําสมุดเลมเล็กสรุปความรูที่เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย

สื่อการเรียนรู
1. รูปภาพซากโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
2. ใบความรูที่ 10  เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
3. ใบงานที่  8  เร่ืองประลองปญญา  ชวยกันหาคําตอบ
4. แบบฝกหัดที่  7 เร่ืองสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย  จํานวน 5  ขอ
5. สมุดเลมเล็ก
6. แหลงเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู

สิ่งที่จะประเมิน วิธีการ เครื่องมือ
 1.  นักเรียนสามารถจัดลําดับสรุปความรู  และ
วิเคราะหสาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
ได

-  ซักถาม
-  ตรวจสมุด
    เลมเล็ก
-  ตรวจใบงาน
และแบบฝกหัด

- ประเด็น
   การซักถาม
-  แบบประเมิน
   ใบงาน
-  แบบประเมิน
ช้ินงาน : สมุด
เลมเล็ก

2. พฤติกรรมนักเรียน  ดานความสนใจ   ความ
กระตือรือรนในการเรียน  ความตั้งใจทํางาน  การรวม
กิจกรรมกลุม  และการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

-  การสังเกต -  แบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน

ครูประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการเรียนรู       โดยประเมินตามสภาพจริง
ของนักเรียน

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ผลการจัดกิจกรรม..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.  ปญหา / อุปสรรค..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.  ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา.................................................................................................
...............................................................................................................................................................

    ลงชื่อ ...............................ครูผูสอน
    วันที่........ เดือน .................พ.ศ......... 
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     ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นเพราะความออนแอของระบบการเมือง  และการ
ปกครอง    อาณาจักรตางๆที่เคยตกอยูในอํานาจไดตั้งตนเปนอิสระสงผลใหอาณาจักรสุโขทัย
หมดอํานาจลงไปในที่สุด   ซ่ึงมาจากสาเหตุตางๆดังตอไปนี้

1. สาเหตุทางดานการเมืองการปกครอง
1.1  ความเหินหางระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎร   เมื่อส้ินรัชสมัยพอขุน

รามคําแหงมหาราชแลว ระบบการปกครองแบบพอปกครองลูกไดเร่ิมลดความสําคัญลง  เพราะความ
กระดางกระเดื่องของเมืองตางๆที่ขึ้นอยูกับอาณาจักรสุโขทัย    จึงเริ่มใชการปกครองที่เปนแบบแผน
มากขึ้น  นําพระพุทธศาสนาและระบบธรรมราชามาเปนเครื่องชวยในการปกครอง  ฐานะของ
พระมหากษัตริยไดเปลี่ยนจากพอขุนเปนพญา  และตอมาเปนพระมหาธรรมราชามีความพยายามที่จะ
เพิ่มพูนพระราชอํานาจใหสูงยิ่งขึ้น ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎรจึงหางเหินกัน

1.2  ความไมเขมแข็งของพระมหากษัตริยบางพระองค  โครงสรางการปกครอง
คอนขางหลวม  เจาเมืองตางๆ มีอํานาจการบริหารและการควบคุมกําลังคนในเมืองของตนเต็มที่
กรุงสุโขทัยไมสามารถควบคุมหัวเมืองไดอยางรัดกุม เปดโอกาสใหหัวเมืองเหลานั้นแยกตัวเปนอิสระ
ไดงาย  ในกรณีเชนพญาเลอไทไมสามารถปราบหัวเมืองหงสาวดีที่ตั้งตนเปนอิสระได

1.3  ความยอหยอนทางดานการทหาร  เนื่องจากการมุงทํานุบํารุงในพุทธศาสนา
และทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรมมาก ทําใหการทหารมีความออนแอเปดโอกาสใหเมืองประเทศราช
และหัวเมืองตางๆ แข็งขอตั้งตนเปนอิสระไมขึ้นตอสุโขทัย

1.4  การแตกแยกภายใน  ปญหาการแยงชิงอํานาจระหวางเชื้อพระวงศเกิดขึ้น
คร้ังแรกประมาณป พ.ศ. 1890  พญาลิไทยจากเมืองศรีสัชนาลัยมาปราบจลาจลที่กรุงสุโขทัยแลว
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา “ พระมหาธรรมราชาที่ 1”  การแยงชิงอํานาจโดยการรบ
กันเองนี้ทําใหสูญเสียไพรพลซ่ึงถือวาเปนคนไทยดวยกัน และมีการแยงชิงอํานาจกันอีกในตอนปลาย
รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่  3  พระองคเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.1962 พระยารามราชกับพระยา
บานเมืองพระราชโอรสของพระองค   ทําสงครามแยงชิงอํานาจกันเนื่องจากพระมหาธรรมราชาที่ 3
มิไดทรงแตงตั้งรัชทายาท    จนทําใหสมเด็จพระอินทราชาแหงกรุงศรีอยุธยาไดทรงนําทัพขึ้นไปและ
ไกลเกลี่ย   สมเด็จพระอินทราชาจึงทรงแตงตั้งใหพระยาบานเมืองปกครองเมืองพิษณุโลก และให
พระยารามราชครองเมืองสุโขทัย  ( ซ่ึงเปนเมืองเอก )  ทําใหอยุธยามีอิทธิพลเหนือสุโขทัยมากขึ้น

ใบความรูท่ี  10  : ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
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2. สาเหตุทางเศรษฐกิจ
2.1 ขอเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ     ราชธานีสุโขทัยอยูลึกเขาไปในผืนแผนดินหางจาก

ทะเลมาก  ไมมีเมืองทาของตนเองในการติดตอคาขายกับตางประเทศโดยตรง   ตองอาศัยผานเมือง
เมาะตะมะ  หรือผานเมืองตางๆตามเสนทางแมน้ําเจาพระยาไปสูทะเลอาวไทย

2.2 การประกาศตนเปนอิสระของอยุธยา   การประกาศตนเปนอิสระของกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1    ยอมทําใหเสนทางการคาของกรุงสุโขทัยที่ออกสูทะเลทาง
ลุมแมน้ําเจาพระยานับตั้งแตรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 เปนตนมา  ตองถูกปดคั่นโดยอาณาจักร
อยุธยา  ทําใหเศรษฐกิจการคาของกรุงสุโขทัยตอนปลายมีอุปสรรคมากขึ้น  สงผลใหราษฎรประสบ
กับความยากลําบากในการประกอบอาชีพ

2.3 การตั้งตนเปนอิสระของหัวเมืองมอญ  สาเหตุขอนี้สงผลทางเศรษฐกิจ  เพราะทําให
การคาระหวางกรุงสุโขทัยกับชาวตางชาติดานเมาะตะมะและมหาสมุทรอินเดียมีอุปสรรค     และ
ทําใหกรุงสุโขทัยตองเผชิญกับการปดลอมทางออกสูทะเลทั้ง  2  ดาน  คือ  ดานตะวันตกจากมอญ
และทางดานใตจากกรุงศรีอยุธยา

ดวยเหตุนี้อาณาจักรสุโขทัยจึงประสบกับความออนแอมากขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งทําให
อาณาจักรอยุธยาพยายามขยายอํานาจเขาไปยังอาณาจักรสุโขทัย    โดยเริ่มตั้งแตรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ 1 ( พ.ศ.1913 – 1931 ) เปนตนมา  จนพระมหาธรรมราชาที่ 2  แหงกรุงสุโขทัย
ตองยอมออนนอมตอกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 1921 (ดนัย  ไชยโยธา 2546 : 112 )

หนูจา     พี่อยากบอกวา
หากหนูสนใจ              ใฝอยากเรียนรู
หนูลองคนดู ที่พี่แนะนํา

 ศึกษาหนังสือของจังหวัดสุโขทัย  ที่นักวิชาการทองถ่ินไดรวบรวมจัดทําขึ้นเนื่อง
ในโอกาสตางๆ

 ไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  จ.สุโขทัย

กิจกรรมเสนอแนะ
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 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิชาการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานประวัติศาสตร
 ช้ันประถมศึกษาปที่  4. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547.

  ดนัย   ไชยโยธา. ประวัติศาสตรไทย : ยุคกอนประวัติศาสตรถึงส้ินอาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพฯ :   
สํานักพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส, 2546 .

  พลาดิศัย   สิทธิธัญกิจ. เลาเรื่องเมืองสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพวาดศิลป, 2546.
 พิเศษ  เจียจันทรพงษ. สุโขทัย : มรดกโลกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2538.
 วัลลภา  รุงศิริแสงรัตน. บรรพบุรุษไทย : สมัยกอนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ :

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
 สินชัย  กระบวนแสง. ประวัติศาสตรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรพร้ินติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด ( มหาชน ), 2545.
 http: //www.stou.ac.th/thai/schools
 http://www.thaigoodview.com
 http://www.sukhothai.go.th/history
 http://www.tat.or.th/thai/province
 http://www.student.chula.ac.th

สืบคนเพิ่มเติมไดท่ี
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ใบงานที่  8  :  สาเหตุความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

ชื่อสมาชิก .............................................กลุม ..............ชั้น .............

คําชี้แจงตอนที่  1  E   ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอ
คําถามที่กําหนดใหตอไปนี้  แลวตอบคําถามใหถูกตอง    โดยให
สมาชิกภายในกลุมทุกคนไดมีสวนรวมในการอภิปราย

1. การศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยมีประโยชนอยางไร
2. ถาไมมีอาณาจักรสุโขทัย  จะสงผลตอชาติไทยอยางไร

คําชี้แจง  ตอนที่  2   ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนผังมโนทัศน
ใหมีรายละเอียดครอบคลุมในเรื่องสาเหตุของความเสื่อมของ
อาณาจักรสุโขทัย  โดยใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการ
อภิปราย  และทํากิจกรรมรวมกัน

ชวยกันคิดนะครับ
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แบบฝกหัดท่ี  7
                   

คําชี้แจง  :  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  

1. ปจจัยในขอใดที่มีผลตอความเสื่อมอํานาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด ?
ก.  ประชาชนแตกความสามัคคี          ข.  มีผูนําที่ไมเขมแข็ง
ค.  ขาราชการไมสนใจปญหาของประชาชน         ง.  เกิดภัยธรรมชาติ

2. การประกาศตนเปนอิสระของอาณาจักรใดที่สงผลตออาณาจักรสุโขทัย ?
ก.  มอญ      ข.  ลานนา
ค.  อยุธยา      ง.  พมา

3. ขอใดที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยที่นําไปสูความเสื่อมอํานาจของ
อาณาจักรสุโขทัย ?

ก.  การเพาะปลูกพืชไมไดผล
ข.  เกิดอุทกภัยเปนประจํา
ค.  เก็บจกอบไดนอยทําใหไมมีรายไดไปพัฒนาประเทศ
ง.  ไมมีเมืองทาของตนเองในการติดตอคาขายกับตางประเทศ

4. อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอยุธยาในรัชสมัยของพระมหากษัตริย
พระองคใด ?

ก.  พญางั่วนําถม       ข.  พญาเลอไทย
ค.  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  3 ง.  สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่  4

5. เหตุการณใดที่บงบอกถึงความเสื่อมอํานาจของอาณาจักรสุโขทัย ?
ก. การแยงชิงอํานาจระหวางเชื้อพระวงศ
ข.  การแผอํานาจของขอม
ค.  การแขงขันทางการคาของอาณาจักรใกลเคียง
ง.  การสูญเสียไพรพลเนื่องจากการรบ

⌫⌫
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

คําชี้แจง  : ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กําหนด

ความสนใจ
ความ

กระตือรือรน
ในการเรียน

ความตั้งใจ
ในการทํา
ใบงาน

ความรวมมือ
ในกลุม การซักถามปญหา

การนําเสนอ
ผลงาน

หนาช้ันเรียน

สรุปผลการ
ประเมินเลข

ที่ ช่ือ - นามสกุล

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม คุณ
ภาพ

    ลงชื่อ................................
                                                            (....................................)

                                                                                                                                ผูประเมิน
    ........../.................../...........
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ระดับคะแนนประเด็นประเมิน 3 2 1
ความสนใจ

ความกระตือรือรน
ในการเรียน

ซักถามขอสงสัยใน
ประเด็นปญหา
เขารวมปฏิบัติ

กิจกรรมตลอดเวลา

ซักถามขอสงสัยใน
ประเด็นปญหา
เขารวมปฏิบัติ

กิจกรรมเปนบางครั้ง

ไมสนใจเขารวม
กิจกรรม

ความตั้งใจ
ในการทําใบงาน

ใหความสนใจ
รวมมือกันทําใบงาน

มีผลงานเรียบรอย  และ
เนื้อหาถูกตอง  สมบูรณ

รวมมือกันทําใบงาน
แตเนื้อหาไมครอบคลุม

ไมรวมมือกัน
ทําใบงาน  เนื้อหา
ไมครอบคลุม  และ
ทํางานไมเรียบรอย

ความรวมมือในกลุม ทุกคนรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
คนควาหาขอมูลความรู
และมีการแสดงความ

คิดเห็นรวมกัน

ทุกคนรวมมือชวยเหลือ
กันทํางาน
แตมีบางคนไมเขารวม
แสดงความคิดเห็น

บางคนไมให
ความรวมมือในการ
ทํางานกลุม
ใหหัวหนากลุมแสดง
ความคิดเห็น
เพียงคนเดียว

การซักถามปญหา ทุกคนรวมกันซักถาม
ประเด็นคําถาม
เมื่อเกิดขอสงสัย

ซักถามบางเปนบางครั้ง ไมซักถามเลย

การนําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน

มีความมั่นใจในการ
แสดงออก  กลาแสดง
ความคิดเห็น  อธิบาย
และสรุปเนื้อหาได
ถูกตอง    ใชภาษาสื่อ
ความหมายเขาใจงาย

มีความประหมาบาง
เปนบางครั้ง

อธิบายเนื้อหาได
โดยมีครูคอยแนะนํา

ขาดความมั่นใจ
อธิบายเนื้อหาได

ไมละเอียด
ใชคําพูดวกวน

ระดับคุณภาพ   ( 15  คะแนน )
คะแนน  10 - 15   คะแนน    หมายถึง   พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดี
คะแนน   6 - 10    คะแนน    หมายถึง   พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใช
คะแนน   1 -   5    คะแนน    หมายถึง   พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับปรับปรุง
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แบบประเมินชิ้นงาน : หนังสือเลมเล็กเรื่องอาณาจักรสุโขทัย

ระดับคุณภาพของชิ้นงาน
รายการประเมิน ดี ( 3 ) พอใช ( 2 ) ควรปรับปรุง ( 1 )

1. การจัดรูปเลม
2. ความสมบูรณครบถวนของเนื้อหา
3. การใชภาษา
4. ภาพประกอบ
5. ตัวหนังสือ

รวม

เกณฑการตัดสินคุณภาพของชิ้นงาน
1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับควรปรับปรุง
1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับพอใช
2.51 – 3.00 หมายถึง คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับดี
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน : หนังสือเลมเล็ก   เร่ืองอาณาจักรสุโขทัย

รายการ เกณฑการประเมิน

1.  การจัดรูปเลม 3 หมายถึง  มีองคประกอบการจัดรูปเลม ครบถวน  ดังนี้  ปก
คํานํา  สารบัญ  เนื้อเรื่อง  บรรณานุกรม  และภาพประกอบ
2 หมายถึง    มีองคประกอบครบอยางนอย  4  อยาง
1      หมายถึง    มีองคประกอบครบอยางนอย  2  อยาง

2.  ความสมบูรณ
ครบถวนของเนื้อหา

3  หมายถึง  เนื้อหาถูกตอง  ครอบคลุมรายละเอียด  ดังนี้
การสถานาอาณาจักร    รายพระนามพระมหากษัตริย   พัฒนาการ
ดานตางๆ   ภูมิปญญาในอาณาจักรสุโขทัยและความเสื่อมอํานาจ
2  หมายถึง  เนื้อหาถูกตอง  แตไมครอบคลุม
1  หมายถึง  เนื้อหาวกวน  เขาใจยาก

3.  การใชภาษา 3 หมายถึง  ใชภาษาเขาใจงาย  ถูกตอง  มีความชัดเจน
2 หมายถึง  ใชภาษาเขาใจงาย  ถูกตอง
1      หมายถึง  ใชภาษาเขาใจ

4.  ภาพประกอบ 3      หมายถึง  ใหสีสันสวยงาม   เหมาะสมกับเนื้อหา
2     หมายถึง  ใหสีสันสวยงาม
1      หมายถึง  ใหสีสัน  ไมเหมาะสมกับเนื้อหา

5.  ตัวหนังสือ 3 หมายถึง  เขียนตัวหนังสืออานงาย  สวยงาม  มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย  ถูกตอง
2 หมายถึง  เขียนตัวหนังสือเปนระเบียบเรียบรอย    ถูกตอง
เปนบางคํา
1  หมายถึง  เขียนตัวหนังสืออานยาก      ขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย

เกณฑการประเมินผลรวม
คะแนน 11 – 15 คะแนน   หมายถึง  คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับดี
คะแนน   6 - 10 คะแนน   หมายถึง  คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับพอใช
คะแนน   1 – 5 คะแนน  หมายถึง  คุณภาพของชิ้นงานอยูในระดับตองปรับปรุง
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวอัญชรีกร     นนทโคตร

ท่ีอยู 16 / 2   ถนนฟากเลย   ตําบลกุดปอง   อําเภอเมือง
จังหวัดเลย  42000

      ท่ีทํางาน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
443 / 14  ถนนเทศบาล 3   ตําบลตลาดกระทุมแบน
อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110

       ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2529 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเมืองเลย

อําเภอเมือง   จังหวัดเลย
พ.ศ.2535 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเลยพิทยาคม

อําเภอเมือง   จังหวัดเลย
    พ.ศ. 2539 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา      สถาบันราชภัฏเลย
พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   จังหวัดนครปฐม

      ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2543 – 2545 อาจารย 1 ระดับ 3

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
พ.ศ.2545 – ปจจุบัน ครู คศ. 1

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี ( สังวรจันทสรราษฎรวิทยา )
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