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การวิจยัครัง้นีผู้้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่

ยัง้ ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ก่อน
เรียนและหลงัเรียนกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวดัม
กุฏกษัตริย์   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองจ านวน  12 คาบเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์  
ข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ และแบบประเมินคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จ านวน 16 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการทดลอง One group pretest – posttest design สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t – test 
for dependent Samples ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ 
ยืนยง” โดยผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์ 2. คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการประเมินตนเองของนักเรียน
ด้านคณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลงัเรียนอยู่ในระดบัมาก 
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The purposes of this research were as follows 1) to develop the unit, “What 

stands if freedom fall? Who dies if Siam lives?”, to enhance the loyalty of the nation, religion 
and monarchy characteristics among upper secondary students; (2) to compare the pretest 
and posttest of upper secondary students to the scores on the loyalty of the nation, religion 
and monarchy characteristics. The sample consisted of thirty Grade tenstudents of Mattayom 
Wat Makutkasat School, in the first semester of the 2019 academic year. The sample was 
selected by purposive selection and a one group pretest - posttest design was used in the 
study. The data was statistically analyzed by t-test for the dependent samples and a t-test for 
one group. The approach used in this research included lesson plans with the 5E Learning 
Cycle Model and historical methods by subjective tests, and self-assessment and evaluation 
of loyalty to the nation, religion and monarchy characteristics. The results of the study revealed 
the following: the result of the development unit “What stands if freedom falls? Who dies if 
Siam lives?” to enhance the loyalty of the nation, religion and monarchy characteristics among 
upper secondary students by experts showed that the unit passed the criteria; (2) the post-
learning achievements of students was higher than the pre-learning, at stage a .01 level of 
significance; (3) the self-assessment and evaluation of the students regarding loyalty to the 
nation, religion and monarchy characteristics showed that post-learning was at a high level. 

 
Keyword : loyalty to the nation religion and monarchy characteristics. 5E Learning Cycle 
Model. historical methods 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุลว่งได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา  ช่วยเหลือ และการให้
ค าปรึกษาด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์  ดร.เกศินี ครุณาสวัสด์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด แนะน าและตรวจสอบข้อบกพร่องตา่ง ๆ เพื่อให้ปริญญา
นิพนธ์มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่ง และกราบขอบพระคณุ
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ยานนท์ อาจารย์รุจ ฦาชา อาจารย์วสวตัต์ิ วงศ์พนัธุเศรษฐ์ และคุณครูณัฏฐินี แสงสขุ ผู้ เช่ียวชาญท่ี
กรุณาตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน า
ในการสร้างเคร่ืองมือให้ถูกต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้  รวมทัง้บุคคลท่ีผู้ วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการตามท่ี
ปรากฎในบรรณานกุรม 

ขอขอบคุณอาจารย์ลิขสิทธ์ิ พุฒเขียว คุณครูขนิษฐา เมืองจันทบุรี คุณวันชนะ ศรีแก้ว  
เพื่อนท่ีรัก 

ท่ีเป็นทัง้ก าลงัใจ และก าลงัส าคญัในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลอื ในการท าปริญญานิพนธ์ 
ขอขอบพระคณุผู้อ านวยการจรัสฤทธ์ิ กลิน่สวุรรณ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมวดัมกุฏ

กษัตริย์ท่ีสนบัสนุนให้ผู้วิจัยศกึษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต และขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
4/1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณน้องๆผู้ เป็นเพื่อนนิสิตร่วมสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ สังคมศึกษาทุกคนส าหรับก าลงัใจ  ทุกค าแนะน า และทุกความช่วยเหลือ ท่ีมีให้เสมอมา 
นอกจากนีย้งัมีผู้ให้ความร่วมมือช่วยเหลอือีกหลายทา่น ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกลา่วนามในท่ีนีไ้ด้หมด 
จึงขอขอบพระคณุทกุทา่นไว้ในโอกาสนีด้้วย 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
สง่เสริม และให้ก าลงัใจในทกุช่วงเวลาของชีวิต 

คุณค่าทัง้หลายท่ีได้รับจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา 
มารดา และบูรพาจารย์ท่ีคอยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
ประวติัศาสตร์เป็นวิชาท่ีศกึษาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองราวของมนษุย์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจ

พืน้ฐานของมนุษย์ วิวฒันาการของมนุษย์และสงัคม โดยอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และ
วิธีการทางประวติัศาสตร์ ความรู้ในด้านประวติัศาสตร์นัน้เป็นสิ่งส าคญั เพราะจะท าให้ผู้ ท่ีศึกษา
ทราบถึงเร่ืองราว ความเป็นมาของชาติ รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆท่ีบรรพบุรุษได้กระท าไว้เพื่อ
ประชาชาติ อันจะท าให้ผู้ ท่ีศึกษาเกิดจิตส านกึรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สอดคล้อง
กับ (สิ ริวรรณ  ศรีพหล , 2554 , น.132) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในโรงเรียนมีอยู่หลายประการท่ีส าคญัได้แก่ การพฒันาความเป็นพลเมืองดี การ
เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบนั และการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล การ
ท่ีนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองราวความเป็นมาของมนษุยชาตในอดีต โดยเฉพาะใน
ประเทศหรือท้องถ่ินของตนนัน้ จะท าให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อชาติของตนอย่างยิ่ง 
รวมถึงการมีความรับผิดชอบในประเทศของตนอีกด้วย 

วตัถุประสงค์ส าคญัของวิชาประวติัศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อฝึกทกัษะการคิด ปลกูฝังความ
เป็นพลเมืองดี เกิดความรักและความภูมิใจในชาติ  ปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสง่เสริมความรักชาติ ศาสนน์ กษัตริย์  โดยได้ก าหนดให้เป็นข้อแรกของคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบไปด้วย 1.รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสตัย์สจุริต 3.มีวินยั  4.ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการท างาน 7.
รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในระดับสถานศึกษา ดังนี ้1.
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  2.จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 3.จัดโครงการ
พฒันาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 4. ปลกูฝังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวตัร
ประจ าวนั 

จากแนวทางการด าเนินการพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ สง่ผลให้ทุก
กลุม่สาระการเรียนรู้ รวมทัง้กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมต้องจัดการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการและพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ในสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้
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ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย สอดคล้องกับรัฐบาล คสช . น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย โดยมีแนวคิดจัดการเรียนรู้
เก่ียวกับวฒันธรรมของชนชาติไทยให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจ ได้รับรู้ถึงประวติัศาสตร์ของ
ชาติไทยท่ีมีสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน อีกทัง้ประวติัศาสตร์ยงัเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการ
ด ารงอยู่ของชาติไทยและความเป็นไทยในปัจจุบัน รัฐบาลจึงก าหนดค่านิยม 12 ประการให้
เยาวชนและประชาชนน าไปปฏิบัติ ตามคุณลักษณะข้อแรกนัน้ คือ มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

จากท่ีกลา่วข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัในการจดัการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์
เพื่อพัฒนาความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดงัท่ีสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระราชด าริเก่ียวกบัเป้าหมายการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ ในหนงัสอื เพราะขอบฟ้า
กว้าง เม่ือปี 2538 วา่  

“…เพื่อให้รู้ว่าบ้านเมืองของเรามีอะไรบ้าง มีคุณสมบติัท่ีดีอย่างไร ได้รู้ว่าบรรพบุรุษ
ปู่ ยา่ตายายของเราประสบความยากล าบากอยา่งไร ด าเนินชีวิตมาอย่างไร หรือวา่ต่อสู้อย่างไร ใน
การปกปอ้งบ้านเมืองให้เรามีท่ีอยูอ่าศยัจนทกุวนันี ้เม่ือรู้ความเป็นมาของชาติ ก็จะมีความมัน่ใจใน
การท่ีจะรักษาชาติบ้านเมือง รักษาอาณาประชาชนสืบตอ่ไป มีความรับผิดชอบตอ่บ้านเมืองและ
สงัคม…” (สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี, 2538:34)  

คุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลกัษณะท่ีสงัคมต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน 
สามารถพฒันาได้จากการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน โครงการและกิจกรรม
อ่ืนๆท่ีสถานศึกษาจัดขึน้ โดยการจัดการศึกษานัน้จะต้องมีการก าหนดหลักสูตร ให้มีความ
เหมาะสมชัดเจน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  เนือ้หาสาระกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการก าหนดกรอบและทิศทางในการจัด
การศกึษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย การน าหลกัสตูรไปสูก่ารปฏิบติันัน้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหนว่ยการเรียนรู้เป็นหลกัสตูรประเภทหนึง่ท่ีใช้ในระดบัห้องเรียน 
ท่ีครูสามารถพฒันาขึน้มาเพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะต่างๆ เพราะว่าสภาพปัญหาของผู้ เรียนอาจมี
ความแตกต่างกนัไป ครูจึงสามารถคดัเลอืกเนือ้หา ก าหนดจุดประสงค์ กิจกรรมและประสบการณ์
เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ท่ีดีนัน้ควรมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ และท้าทายให้ผู้ เรียน
อยากรู้ ท าให้ผู้ เรียนอยากแสวงหาค าตอบ มีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความสนใจ
(นาตยา ปิลันธนานันท์ , 2546, น.51)  สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ
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พุทธศกัราช (ฉบับท่ี 3) ปี พ.ศ.2553  ท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ผู้สอนและผู้จัดการ
ศกึษาต้องเปลีย่นแปลงบทบาทจากการมุ่งให้จ า เปลี่ยนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ สง่เสริม 
และสนับสนุนให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่
ผู้ เรียนเพื่อน าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน อันจะท าให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก  

อยา่งไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนรายวิชาประวติัศาสตร์ครูผู้สอนยงัคงเน้นการสอน
แบบบรรยาย ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ครูมีการเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ค่อนข้างน้อย ดังจะเห็นได้จากการศึกษาปัญหาสภาพการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ  (ยุพิน พันธ์ุดิษฐ์, 2554, น.114-115) สามารถ
กล่าวสรุปได้ว่า การเรียนการสอนในหลายสาระการเรียนรู้ เช่น สาระประวัติศาสตร์ ยังขาด
ประสทิธิภาพ เน่ืองจากครูยงัคงจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีบรรยาย เพราะว่ามีเนือ้หาสาระมาก 
เวลาจ ากดัในการท ากิจกรรม ผู้ เรียนในแต่ละห้องมีจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการตอ่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559, น.278) 
กลา่ววา่ การจดัการเรียนการสอนรายวิชาประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหา เพราะรายวิชา
ประวติัศาสตร์เนือ้หามากและมีเวลาสอนน้อย ท าให้ผู้สอนไม่ค่อยได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
จดัท า และใช้สือ่การเรียนการสอนมากเทา่ท่ีควร แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในอุดมคติของผู้สอน ผู้สอนสว่น
ใหญ่ก็ได้ให้ข้อแนะน าในแบบสอบถามว่า “การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้
สอดคล้องกบัเนือ้หาบทเรียน ควรจะมีความเหมาะสมและทนัสมัย จึงจะเป็นการเร้าผู้ เรียนให้เรียน
ด้วยความตัง้ใจ มีความสนใจ และได้ประสบการณ์เรียนรู้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ (วิชัย วงษ์
ใหญ่, 2543, น.2) กลา่ววา่ หวัใจส าคญัท่ีท าให้การจัดการเรียนรู้ประวติัศาสตร์บรรลเุปา้หมายคือ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมท่ีเกิดขึน้ เนือ้หาท่ีใช้สอนต้อง
มีการสอดแทรกความรู้รอบตวัและเหตุการณ์ปัจจุบนัเข้าไปด้วย แต่การจัดการศึกษาท่ีผ่านมาไม่
ตอบสนองการะบวนการพฒันาผู้ เรียน ครูผู้สอนสว่นใหญ่จะใช้วิธีสอนและการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ถ่ายทอดความรู้ และเนือ้หา โดนละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนพฒันาศกัยภาพ ไม่น าเหตุการณ์และ
ปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้ ไม่สนใจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ค่านิยม 
และภูมิปัญญาไทยเป็นผลท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เป็น
การศึกษามุ่งผลิตคนเพื่อปอ้นตลาดแรงงาน อนัเป็นผลท าให้ผู้ เรียนมีแตค่วามรู้ ผู้ เรียนมีความทกุข์
จากการเรียน ท าให้เด็กมีเจตคติตอ่การเรียนในทางลบ มองวา่การเรียนไม่ใช่เร่ืองสนกุ ไม่นา่เรียน 
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ผู้ วิจัยมีความสนใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E  ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้  5E  พบว่า
โดยสว่นใหญ่ของผู้วิจยัจะใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิง่ท่ีเรียนรู้เข้ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมให้เป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดของผู้ เรียนเอง ดงันัน้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จึงสามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นการปฏิบติัจริง และ
ในปัจจุบนัได้มีการน ารูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน กลุม่สาะการ
เรียนรู้ภาษาไทย ดงัท่ี (จตุพร สมดี, 2553, น.78) ได้ศึกษาเร่ืองผลการเรียนการสอนโดยใช้วงจร
การเรียนรู้ 5E  ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนารีนุกลู จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 2 
ห้องเรียน ห้องละ 50 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E 
ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลหลงัทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.5 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียบนการสอนโดยใช้
วงจร 5E ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.5 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลหลงัทดลองสกูว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบัแนวคิด
ของเดรสเซลสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5  

รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E เม่ือน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวติัศาสตร์ 
ผู้ เรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง เหตุผล ท่ีมาของการสร้างชาติจากการสืบค้นข้อมูล 
ท าให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกั เกิดความภาคภมิูในชาติของตน เป็นการช่วยสง่เสริมคุณลกัษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 5E มี 5 ขัน้ตอน 
คือ (1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) (3) ขัน้อธิบาย
และลงข้อสรุป  (Explanation) (4) ขัน้ขยายความ รู้ (Elaboration) และ (5) ขัน้ประเมินผล 
(Evaluation) (สคุนธ์ สนิธพานนท์, 2558, น.47) 
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นอกจากนีผู้้ วิจัยยังสนใจท่ีจะน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับ
รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E เน่ืองจากขัน้ตอนกระบวนการมีความสอดคล้องกัน ซึ่งวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ คือการ ค้นคว้าหาความรู้ทางประวติัศาสตร์อย่างเป็นขัน้ตอนตามล าดับ เพื่อให้
ผู้ เรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ บนพื น้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การ
ตัง้สมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตีความหลกัฐานหรือข้อมลูเพื่อน าไปสูข้่อสรุป
หรือผลของการศึกษาค้นคว้า ดงันัน้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มุ่งเน้นไปท่ี
การดึงศกัยภาพในการวิเคราะห์ วิจารณ์ของนกัเรียนนกัศกึษาน าไปสูค่วามรู้ระดบัสร้างสรรค์  ท า
ให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตของชาติ เพราะประวติัศาสตร์ท าให้เราได้รู้
วา่ลกัษณะเฉพาะของสงัคมของเราได้พฒันามาบนพืน้ฐานของอะไร การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาติ
เท่ากับเป็นการท าความรู้จักสงัคมของตนเอง นอกจากนีป้ระวัติศาสตร์เท่านัน้ท่ีจะช่วยปลูกฝัง
ความรักมาตุภูมิ ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติ และความเข้าใจวฒันธรรมประจ าชาติ (วินัย 
พงศ์ศรีเพียร, 2543, น.2-4)  

จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนสงัคมศึกษาจึงพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ โดยใช้เนือ้หาสาระประวติัศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันเป็นแนวทางส าหรับครูสงัคมศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ด้านอ่ืนๆ
ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพฒันาหนว่ยการเรียน รู้เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคณุลกัษณะ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา ก่อน

และหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยม

วดัมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 
ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 120 คน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง   
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 30 คน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ซึ่ง

ก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster sampling) ด้วย
วิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยแบบสุ่ม  เพราะทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนคละ
ความสามารถ 

 
2.ตัวแปรที่ศึกษา   

2.1 ตวัแปรจดักระท า (Independent Variable) ได้แก่ 
 การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” โดยใช้

รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E และการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 

2.2.1 คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

สาระท่ี 4 รายวิชาประวติัศาสตร์  ส31106 ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามตวัชีว้ดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มาตรฐาน ส 4.3 ม.4-6/1-4  
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ตาราง 1มาตรฐานตวัชีว้ดั และขอบเขตเนือ้หา 

ตวัชีว้ดั ขอบเขตเนือ้หา 

มาตรฐาน ส 4.3  
1. ม.4-6/1 วเิคราะห์ประเดน็ส าคญัของ
ประวตัศิาสตร์ไทย 
2. ม.4-6/2 วเิคราะห์ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษัตริย์ตอ่ชาตไิทย 
3. ม. 4-6/3 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีสง่เสริมการสร้างสรรค์
ภมูปัิญญาไทยและวฒันธรรมไทย ซึ่งมีผลตอ่
สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 
4. ม.4-6/4 วเิคราะห์ผลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาว
ไทยและตา่งประเทศท่ีมีสว่นสร้างสรรค์วฒันธรรม
ไทยและประวตัศิาสตร์ไทย 

หน่วยการเรียนรู้ย่อย ท่ี 1 ปกปอ้งบ้านเมือง 
1. ชยัชนะสงคราม 9 ทพั เนือ้หา การสถาปนากรุงฯ 
และสงคราม 9 ทพั 
2. ธ ทรงน าพาประเทศผา่นวกิฤต เนือ้หาการปฏิรูป
ประเทศสมยั รัชกาลท่ี 4-5 
หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2 ท านบุ ารุงศาสนา น าพา
เศรษฐกิจ 
1. ร ่ารวยด้วยการค้า เนือ้หาการค้าในสมยัรัชกาลท่ี 3 
และการค้าเสรีในสมยัรัชกาลท่ี 4 
2. องคอ์คัรศาสนปูถมัภก เนือ้หาการท านบุ ารุงพทุธ
ศาสนา และศาสนาอ่ืนๆในทกุรัชกาล 
3. พระเมตตาประชาราษฎร์ เนือ้หาการพฒันา
บ้านเมือง ในด้าน ความอยู่ สาธารณปูโภค 
การศกึษา ท่ีทรงมีตอ่ประชาชน 
 

 
 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 

คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบเรียน โดยแบ่งเป็นทดสอบก่อนเรียนจ านวน  
1 คาบ จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” จ านวน 12 คาบ และ
ทดสอบหลงัเรียนจ านวน 1 คาบ 
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ตาราง 2ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา เวลา 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1 ปกปอ้ง
บ้านเมือง 

1. การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ 
2. สงคราม 9 ทพั 
3. การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4-5 

8 คาบ 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2  
ท านบุ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ 

1. การท านบุ ารุงพทุธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
2. การค้าก่อนและหลงัท าสนธิสญัญาเบาว์ริง 
3. การพฒันาบ้านเมือง ในด้าน ความอยู่ 
สาธารณปูโภค การศกึษา 

4 คาบ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” หมายถึง การออกแบบแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีการคัดเลือกเนือ้หาในสาระประวติัศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีว้ดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มาตรฐาน ส 4.3 
ม.4-6/1-4 ประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย คือ หน่วยย่อยท่ี 1. ปกป้องบ้านเมือง ประกอบไปด้วย 3 
เนือ้หา คือ 1) การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ 2) สงคราม 9 ทพั 3) การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 
4-5 หนว่ยย่อยท่ี ใช้เวลา 8 คาบ  2. ท านุบ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย 3 เนือ้หา 
คือ 1) การท านบุ ารุงพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 2) การค้าก่อนและหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์
ริง 3) การพัฒนาบ้านเมืองในด้านความเป็นอยู่ สาธารณูปโภค การศึกษา ใช้เวลา 4 คาบ แต่ละ
หนว่ยมีองค์ประกอบดงันี ้ 

1.1 ก าหนดประเด็น/หัวเร่ือง (theme) ให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเนือ้หาท่ีเรียน โดยก าหนดประเด็น /หัวเร่ืองท่ี
ชดัเจน เป็นช่ือหนว่ยการเรียนรู้ 

1.2 ก าหนดเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมสอดคล้องกับประเด็น /หัวเร่ือง 
(theme) และเหมาะสมกับระดบัชัน้ของนกัเรียน ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้
ในหนว่ยการเรียนรู้นัน้ๆ 

1.3 พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆใน
หลกัสตูรฯท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาหรือสาระการเรียนท่ีก าหนดในข้อ 2 (บูรณาการในกลุม่สาระการ
เรียนรู้ และ/ระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้) 
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1.4 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ดั สาระส าคญั /
ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ชิน้งาน/ภาระงาน การวดัและประเมินผล รวมทัง้สร้างเคร่ืองมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ /แหล่ง
การเรียนรู้ 

1.5 ประเมินหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เพื่อนครู ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร หรือผู้ เช่ียวชาญ 
และปรับปรุง 

1.6 น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
2. คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี

ของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากแบบวดัคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึง่เป็น
ข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ และแบบประเมินคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินตนเองของนกัเรียนตามพฤติกรรมบ่งชี ้มีลกัษณะเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั จ านวน 16 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

2.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ   
2.1.1 นกัเรียนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 
2.1.2 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีได้ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ เม่ือได้ยิน

เพลงชาติในทกุสถานท่ี 
2.1.3 นกัเรียนต้องการปกปอ้งเพื่อธ ารงไว้ซึง่สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.1.4 นกัเรียนยินดีให้ความร่วมมือ และปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด

ขึน้ 
2.1.5 นกัเรียนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีโรงเรียน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ด้วยการ

ปฏิบติัตามสทิธิและหน้าท่ีตามบทบญัญัติแหง่กฎหมาย 
2.2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติไทย  

2.2.1 เม่ือมีโอกาสนกัเรียนยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ในกิจกรรรม
จิตอาสาท่ีทางโรงเรียน หรือหนว่ยงานอ่ืนๆจดัขึน้  

2.2.2 นกัเรียนมีความภาคภมิูใจ และอนรัุกษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภมิูปัญญาของไทย 
2.2.3 นกัเรียนมีความภูมิใจในชาติของตน เม่ือมีโอกาสก็พร้อมจะน าเสนอความเป็น

ไทยให้นานาอารยประเทศได้รู้จกั 
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2.3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา  
2.3.1 นกัเรียนเห็นว่าศาสนายงัคงมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ 

และมีหลกัค าสอนอนัเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยา่งถกูต้องและมีความสขุ 
2.3.2 เม่ือมีโอกาสนกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม หรือศาสนพิธีในศาสนาของตน 
2.3.3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ โดย

สามารถประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
2.3.4 นกัเรียนสามารถอยู่ร่วมกบัศาสนิกของศาสนาอ่ืนๆในสงัคมพหวุฒันธรรมได้ด้วย

ความรู้ ความเข้าใจ 
2.4 เคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์  

2.4.1 นักเรียนมีความน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

2.4.2 เม่ือมีโอกาสนกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
2.4.3 นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัในคณุค่าของพระราชกรณียกิจต่างๆ

ของพระมหากษัตริย์ๆไทยทกุพระองค์ 
2.4.4 นกัเรียนจะปกปอ้งเพื่อธ ารงไว้ซึง่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 3. รูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E และ วิธีการทางประวติัศาสตร์ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ เขียนเป็นแผนการจดัการเรียนรู้รายหนว่ย จ านวน 12 คาบ มี 5 ขัน้ตอน คือ  

1) จุดประเด็นความสนใจให้ศึกษา เป็นขัน้ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนตัง้ประเด็นค าถามเพื่อ
ค้นหาความรู้ 

2) ส ารวจ ค้นหา หลักฐาน เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะได้ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
หลกัฐานต่างๆ ซึ่งหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สว่นใหญ่จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสาร จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีและบุคคล  โดยการวางแผน
ก าหนดการส ารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบติัในการส ารวจตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นท่ีผู้ เรียน
สนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าท่ีสง่เสริม กระตุ้น ให้ค าปรึกษาชีแ้นะ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้
ผู้ เรียนด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

3) วิพากษ์ วิเคราะห์  เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนนัน้ มีการตรวจสอบประเมินหลักฐาน 
เร่ืองราวท่ีศึกษาค้นคว้า จากนัน้น ามาวิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือโต้แย้งในองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้สร้างสรรค์ มีการอ้างอิงหลักฐาน ทฤษฎี 
หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม ลงข้อสรุปอยา่งสมเหตสุมผล แล้วจึงน าเสนอข้อมลู 

4) สานต่อความรู้ เป็นขัน้ตอนเป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้ผู้ เรียนได้
เพิ่มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลกึซึง้ยิ่งขึน้ โดยการอธิบาย
ยกตวัอย่าง อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้เดิมสูอ่งค์ความรู้องค์ความรู้
ใหม่อย่างเป็นระบบ ละเอียดสมบูรณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ หรือเหตุการณ์ปัจจุบนั หรือ
ผู้ เรียนอาจจะเกิดปัญหาสงสยัใคร่รู้ น าไปสูก่ารศกึษาค้นคว้า 

5) ประเมินผล เป็นขัน้ตอนการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้ผู้ เรียนได้ประเมิน
กระบวนการส ารวจตรวจสอบ และผลการส ารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของ
เพื่อนร่วมชัน้เรียนโดยการวิเคราะห์ วิจารณ์  อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึง่กนัและกัน
ในเชิงเปรียบเทียบประเมินจุดดีหรือจุดด้อย ปรับปรุง หรือทบทวนใหม่ และให้ครูได้ประเมิน
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้ เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริงในระหวา่งการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

สมมติฐานในการวิจัย 
 คุณลักษณะ รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็น

พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์ เป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีมีความส าคญั ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ก าหนด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ ประกอบไปด้วย 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสตัย์สจุริต 3.
มีวินัย  4.ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8. มีจิต
สาธารณะ คุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลกัษณะท่ีสงัคมต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน 
สามารถพฒันาได้จากการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน โครงการและกิจกรรม
อ่ืนๆท่ีสถานศึกษาจัดขึน้ ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะสง่เสริมคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้
เกิดขึน้กับผู้ เรียน โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริม
คณุลกัษณะดงักลา่ว 

ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยมี
ความสนใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E มี 5 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้สร้าง
ความสนใจ (Engagement) (2) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) (3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) (4) ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) และ (5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) (สุคนธ์ 
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สินธพานนท์, 2558:47) นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัสนใจท่ีจะน าวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีจะมาบูรณา
การร่วมกับรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E เน่ืองจากขัน้ตอนกระบวนการมีความสอดคล้องกัน ซึ่ง
วิธีการทางประวติัศาสตร์ คือ การค้นคว้าหาความรู้ทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 
เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ บนพืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา 
การตัง้สมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหลกัฐานหรือข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปหรือผลของการศึกษาค้นคว้า  สอดคล้องกับ (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554, น.132) กล่าวว่า 
วตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในโรงเรียนมีอยู่หลายประการท่ีส าคญัได้แก่ 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบัน และการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การท่ีนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองราวความ
เป็นมาของมนุษยชาตในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือท้องถ่ินของตนนัน้ จะท าให้นักเรียนมี
ความรักความผูกพนัต่อชาติของตนอย่างยิ่ง รวมถึงการมีความรับผิดชอบในประเทศของตนอีก
ด้วย ดงันัน้วตัถปุระสงค์ส าคญัของวิชาประวติัศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อฝึกทกัษะการคิด ปลกูฝังความ
เป็นพลเมืองดี เกิดความรักและความภมิูใจในชาติ   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผู้ วิจัยตัง้สมมติฐานไว้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” โดยใช้รูปแบบวฏัจักร
การเรียนรู้ 5E และวิธีการทางประวติัศาสตร์ นักเรียนมีคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคณุลกัษณะ  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรจัดกระท ำ 
     การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
“หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวตัศิาสตร์ 
 

 

ตัวแปรตาม 
  คณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์   
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ในรายวิชาประวติัศาสตร์ เพื่อสง่เสริมคณุลกัษณะ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และรวบรวมงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

1.1 สาระประวติัศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3 ชัน้ ม.4-6 
2. หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนมธัยมวดัมกฎุกษัตริย์ 
3. หนว่ยการเรียนรู้ 

3.1 ความหมาย 
3.2 การพฒันาหนว่ย 

4. การสบืเสาะหาความรู้ 
5. การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E 

5.1 ขัน้ตอน 
5.2 ประโยชน์ ข้อจ ากดั 

6. วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
6.1 ความหมาย 
6.2 ขัน้ตอน 
6.3 ประโยชน์ 

7. คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
7.1 ความหมายคณุลกัษณะ 
7.2 ความหมาย ชาติ 
7.3 คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบง่ชี ้

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ก าหนดคุณภาพผู้ เรียนโดยก าหนดให้เม่ือนักเรียนจบชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วจะต้องมีความรู้ความเข้าใจดังต่อไปนี  ้(ส านกังานวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา ส านงัานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ,2551:5) 

1. มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลกอยา่งกว้างขวางและลกึซึง้ 
2. เป็นพลเมืองท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ มี

ค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทัง้มี
ศกัยภาพเพื่อการศกึษาตอ่ในชัน้สงูตามความประสงค์ได้ 

3. มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติ
ไทย ยกึมัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

4. มีนิสยัท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคได้อยา่งเหมาะสม มีจิตส านึกและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถ่ินและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิง่ท่ีดีงามให้กบัสงัคม 

5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชีน้ าตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ในสงัคมได้ตลอดชีวิต 

จากการก าหนดคณุภาพผู้ เรียนข้างต้นจะเห็นวา่มีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในข้อท่ี 2 , 3 และ 4  ซึง่ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลอืกศึกษาสาระการเรียนรู้
ท่ี 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.3 ชัน้ ม.4-6 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก ความภมิูใจ และธ ารงความเป็นไทย  เน่ืองจากมีประเด็นเนือ้หาท่ีเหมาะกับ
การพฒันาคณุลกัษณะดงักลา่ว 
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สาระที่ 4 ประวตัิศาสตร์   
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภมิูใจ และธ ารงความเป็นไทย (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
2551, น.108) 

ตาราง 3ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. วิ เค ร า ะ ห์ ป ระ เด็ น ส า คัญ ข อ ง
ประวติัศาสตร์ไทย 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตอ่ชาติไทย 

3. วิ เค รา ะ ห์ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง เส ริม ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ภู มิ ปั ญ ญ า ไท ย  แ ล ะ
วฒันธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสงัคมไทยใน
ยคุปัจจุบนั 

4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคญัทัง้
ช า ว ไท ยและต่ า งป ระ เท ศ ท่ี มี ส่ วน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ วัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ
ประวติัศาสตร์ไทย 

 
 

- ประเด็นส าคัญ ของประวัติศาสตรไทย เช่น 
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย อาญา
จักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อ
สงัคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนาอาณาจักร
ไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป
การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิกไพร่ การ

เสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลท่ี 5 

การเปลี่ ยนแปลงการปกครอ ง พ .ศ . 2475 

บทบาทสตรีไทย 

- บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในการพฒันา
ชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การปอ้งกนัและรักษาเอก
ราชของชาติ การสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย 

 
ท่ีมา: ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ (2551:108) ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
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2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 
2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
การจดัการศกึษาของโรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ เป็นไปตามค าสัง่กระทรวงศกึษาธิการ

ท่ีต้องการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคม 
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สงัคมไทย ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขนัและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสงัคมโลก ปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ    

โรงเรียนมัธยมวดัมกุฏกษัตริย์ได้รับการคดัเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสตูร จึงได้
ด าเนินการจัดท าและใช้หลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  พุทธศักราช 2555
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

วิสัยทัศน์ 
 พฒันาคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีพุทธล า้ค่า ชุมชนร่วมพฒันา ผู้ เรียนมี

ความรู้คูค่ณุธรรม 
พันธกิจ 
1. พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
2. จดัการศกึษาตามแนววิถีพทุธและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใช้นวตักรรม เทคโนโลยี ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
4. บริหารโรงเรียนแบบมีสว่นร่วมตามหลกัการกระจายอ านาจ 
5. สง่เสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศกึษา(มาตรฐานของโรงเรียน) 
2. ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และคา่นิยมท่ีดีงาม 
3. ครูและบุคลากรได้รับการพฒันาให้เป็นมืออาชีพ 
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรมชัน้น า ครูและนักเรียนใช้หลกัธรรม และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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5. โรงเรียนน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. โรงเรียนบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนเป็นท่ียอมรับ  พงึพอใจ  ศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชน 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่ง
มีความสขุ  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันี ้

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสตัย์สจุริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 รายวิชาพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 

ตาราง 4โครงสร้างรายวิชากลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ส 31101 สงัคมพืน้ฐาน 1.0 หนว่ยกิต ส 31104 สงัคมพืน้ฐาน 1.0 หนว่ยกิต 
ส 31102 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต ส 31105 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต 
ส 31103 ประวติัศาสตร์ไทย 0.5 หนว่ยกิต ส 31106 ประวติัศาสตร์ไทย 0.5 หนว่ยกิต 
ส 32101 สงัคมพืน้ฐาน 0.5 หนว่ยกิต ส 32104 สงัคมพืน้ฐาน 0.5 หนว่ยกิต 
ส 32102 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต ส 32105 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต 
ส 32103 ประวติัศาสตร์สากล 0.5 หนว่ยกิต ส 32106 ประวติัศาสตร์สากล 0.5 หนว่ยกิต 
ส 33101 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต ส 33102 พระพทุธศาสนา 0.5 หนว่ยกิต 

 

ตาราง 5รายวิชาเพิ่มเติม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ส 30201 โลกศกึษา 0.5 หนว่ยกิต ส 30202 อาเซียนศกึษา 0.5 หนว่ยกิต 

ส 30221 กฏหมายท่ีควรรู้ 0.5 หนว่ยกิต ส 30222 เหตกุารณ์ปัจจุบนั 0.5 หนว่ยกิต 

 
จากโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจัยได้เลือกรายวิชาพืน้ฐาน ส 31103 ประวัติศาสตร์ไทย โดยมี
ค าอธิบายรายวิชาดงันี ้
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหัสวิชา ส 31103       วิชาประวัติศาสตร์ไทย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
ภาคเรียนที่  1         เวลา   20  ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

ตัวชีว้ัด 
ส 4.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 
ส 4.3   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาและวิเคราะห์ช่วงเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ของไทยท่ีปรากฏหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ไทย  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์ไทยท่ีเก่ียวกับแนวคิดในความเป็นมาของชนชาติไทย  เ ร่ืองราว
ของอาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย ความส าคญั ของสถาบนักษัตริย์ตอ่ชาติไทย 

 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม กระบวนการทางประวัติศาสตร์  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจในความเป็นมาของชาติไทย เห็นคุณค่าของวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษา
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ตระหนกัในความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในการสร้างชาติ
ไทยและภาคภมิูใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย 

3. หน่วยการเรียนรู้ 
ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 

ธ ารง บวัศรี (2531:253-254) กลา่วว่า หน่วยการเรียนรู้ คือ การวางแผนและออกแบบไว้
เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามเปา้หมาย นอกจากนี ้หนว่ยการเรียนรู้ หมายถึงหนว่ยการเรียน
การสอนจะต้องประกอบด้วยเนือ้หาวิชาจ านวนหนึ่งท่ีถูกคัดเลือกมากภายใต้หัวข้อหนึ่งและมี
จุดประสงค์ร่วมกนัอยา่งหนึ่งจะต้องใช้กิจกรรมและประสบการณ์หลายอย่างในการท่ีจะให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ สิ่งส าคญัท่ีหน่วยการเรียนการสอนจะต้องมีนอกเหนือจากท่ีกลา่วมา คือ ผู้ เรียนจะต้อง
ปัญหาร่วมกันเนือ้หาและวิธีการจัดต้องมีความหมายต่อผู้ เรียน และร่วมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง  
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ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (2551, น.7)  กลา่ววา่ หนว่ย
การเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit) คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตวัชีว้ดั เป็นเป้าหมายของหน่วยและองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชีว้ัด สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ ชิน้งานหรือการงานท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนปฏิบัติ 
กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินครบทุกองค์ประกอบของหนว่ยการเรียนรู้ จะต้อง
เช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชีว้ดัเป็นเปา้หมายของหนว่ย 

นนัทพล มียิ่ง (2559, น.9) หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง สาระการเรียนรู้ย่อยของรายวิชา 
อาจเป็นชุดหรือเป็นกลุ่ม หรือหาของบทเรียนท่ีสามารถเรียนจบในบทเรียนนัน้ โดยสามารถ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประสบการณ์การหลากหลายเพื่อท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยหนว่ยการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ครัง้นีป้ระกอบด้วยองค์ประกอบเช่นเดียวกบัหลกัสตูร 

เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559, น.201) ได้ให้ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ไว้ว่า 
การสอนแบบหน่วย หมายถึง การสอนท่ีน าเอากลุ่มวิชา กลุ่มเนือ้หาวิชา หรือกลุ่มหัวข้อย่อย 
(subtopic) ของเนือ้หาวิชา ซึ่งทัง้หมดมีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกันอย่างมากมารวมกัน และ
วางแผนจัดเป็นรูปหน่วยการเรียนการสอน ( instructional unit) ขึน้ โดยปกติองค์ประกอบของ
หน่วยจะประกอบด้วยเนือ้หาและประสบการณ์ (content and experience) กิจกรรม (activities) 
และโสตทศันูปกรณ์ (audio-visual aids) ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะส าคญั คือ เน้นให้
ผู้ เรียนเรียนโดยการกระท า (learning by doing) และรู้จักการท างานแบบเป็นคณะ (team works) 
เพื่อค้นหาประสบการณ์การเรียนรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาโดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า   

กิตติศกัด์ิ ลกัษณา (2560, น.177) กลา่ววา่ หนว่ยการเรียนรู้ คือ เอกสารหลกัสตูรท่ีจัดท า
ขึน้โดยผู้สอนเพื่อเป็นแผน หรือแนวทางในการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลในช่วงเวลาท่ียา
นานกว่า 1 ชั่วโมง โดยน าความรู้และมโนทัศน์หลกัมาเรียบเรียงเพื่อก าหนดเป็นหัวข้อ ( topics) 
หรือ ประเด็น (themes) ท่ีเป็นศนูย์กลางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และวดัประเมินผล 

จากความหมายท่ีนกัวิชาการได้นิยามไว้นัน้ สามารถสรุปได้ว่า หน่วยการเรียนรู้ คือ การ
ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยมีการคดัเลือกเนือ้หาภายใต้หวัข้อท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานการศกึษา มีการจดักิจรรม สือ่ ตามแนวทางท่ีมีวางแผนไว้ 
 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
 หนว่ยการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีลกัษณะท่ีเหมือนกัน คือ  เป็นการ

ออกแบบแนวทางการจดัการเรียนการสอน โดยมีการคดัเลอืกหวัข้อ มีการก าหนดเนือ้หาสาระ และ
เปา้หมายของหนว่ย  
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 พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2558b, น.1-4) ได้กลา่ววา่ การบูรณาการ คือ การท าหน่วยย่อยๆท่ี
สมัพนัธ์กันมาผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวให้ครบสมบูรณ์ ภายใต้หวัเร่ือง (theme) มุ่งเน้น
พฒันานักเรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ผลของการ 
บูรณาการภายใต้หวัเร่ืองจะได้เป็นหนว่ยย่อยการเรียนรู้ (unit of learning) และด้วยการบูรณาการ
อยา่งผสมผสาน จึงเรียกวา่ หนว่ยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (integrated unit)  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2553, น.13-14) ได้เสนอแนวทางในการ
พฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ ได้แก่ วิธีท่ี 1 ก าหนดประเด็น/หวัเร่ืองแล้วจึงวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการ และวิธีท่ี 2 วิเคราะห์และ
เลอืกมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ของกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆแล้วจึงก าหนดประเด็น/หวัเร่ือง  

การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้แบบบูรณาการ สรุปสาระส าคญัการออกแบบ ดงันี ้
 วิธีท่ี 1 ก าหนดประเด็น/หวัเร่ืองแล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ของกลุม่สาระ

การเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการ มีขัน้ตอน ดงันี ้
1.1 ก าหนดประเด็น /หัวเร่ือง (theme) ให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับเนือ้หาท่ีเรียน โดยก าหนดประเด็น /หัวเร่ืองท่ี
ชดัเจน เป็นช่ือหนว่ยการเรียนรู้ 

1.2 ก าหนดเนือ้หา/สาระการเรียนรู้ท่ีครอบคลมุสอดคล้องกับประเด็น/หวัเร่ือง (theme) 
และเหมาะสมกับระดบัชัน้ของนกัเรียน ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้นัน้ๆ 

1.3 พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัจากกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆในหลกัสตูร
ฯท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาหรือสาระการเรียนท่ีก าหนดในข้อ 2 (บูรณาการในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
และ/ระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้) 

1.4 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด สาระส าคัญ /
ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ชิน้งาน/ภาระงาน การวดัและประเมินผล รวมทัง้สร้างเคร่ืองมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ /แหล่ง
การเรียนรู้ 

1.5 ประเมินหน่วยการเรียนรู้โดยใช้เพื่อนครู ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร หรือผู้ เช่ียวชาญ 
และปรับปรุง 

1.6 น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
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 วิธีท่ี 2 วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ตา่งๆ ในระดบัชัน้นัน้ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั มีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 จัดกลุม่มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้
ตา่งๆในระดบัชัน้ท่ีสอนท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัเป็นหนว่ยการเรียนรู้ 

2.2 ตัง้ช่ือหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สอดคล้องกับ
เหตกุารณ์ปัจจุบนั และสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเรียน  

2.3 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด สาระส าคัญ /
ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ชิน้งาน/ภาระงาน การวดัและประเมินผล รวมทัง้สร้างเคร่ืองมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ /แหล่ง
การเรียนรู้ 

2.4 ประเมินหน่วยการเรียนรู้โดยเพื่อนครู ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร หรือผู้ เช่ียวชาญ และ
ปรับปรุง 

2.5 น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 
จากแนวทางการพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ท่ีนกัวิชาการได้ก าหนดไว้นัน้ สามารถสรุปขัน้ตอน

การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ ได้ดงันี ้1)จะต้องก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 2)เลอืกเนือ้หาให้
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้ เรียน 3)ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 4) ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ และ5) น าไปจัดการเรียนการ
สอน 

4. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
คารินและซนัด์ (Carin and Sund,1980,อ้างถึงในพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ 2544 : 58-59) แบ่ง

ประเภทการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ไว้ 3 ประเภท โดยใช้บทบาทของครูและนกัเรียน
เป็นเกณฑ์ ดงันีคื้อ 

1. วิธีให้นกัเรียนท างานหรือปฏิบติัการทดลอง/ปฏิบติักิจกรรม (Student Exercise)หรือ 
(Guided Discovery)เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้ ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือไว้เรียบร้อย นกัเรียนมีหน้าท่ีปฏิบติัการทดลองท ากิจกรรม
ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีสืบสอบท่ีมีค าแนะน าปฏิบติัการหรือกิจกรรมส าเร็จรูป
(Student Laboratory)ล าดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของวิธีนี ้คือ 

1.1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ครูเป็นผู้อภิปรายโดยตัง้ปัญหาเป็นอนัดบัแรก 
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1.2 ขัน้อภิปรายก่อนท ากิจกรรมการทดลอง เป็นการตัง้สมมติฐานครูอธิบาย หรือให้
ค าแนะน าเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองว่ามีวิธีการอย่างไร จึงไม่เกิดอันตรายและมีข้อควร
ระวงัในการทดลองแตล่ะครัง้อยา่งไรบ้าง 

1.3 ขัน้ท าการรวบรวมเก็บข้อมูล นักเรียนเป็นผู้ ลงมือกระท าการทดลองเอง ท า
กิจกรรมพร้อมทัง้บนัทกึผลการทดลอง 

1.4 ขัน้อภิปรายผลหลงัการทดลอง เป็นขัน้ของการน าเสนอข้อมูลและสรุปผฃการท
ดลอง ในตอนนีค้รูต้องน าการอภิปรายโดยใช้ค าถาม เพื่อน านกัเรียนไปสูข้่อสรุป เพื่อให้ได้แนวคิด
หรือหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัของบทเรียน 

2. วิธีสืบสอบท่ีครูเป็นผู้วางแผน(Teacher Planned Investigation) หรือ (Less Guided 
Discovery) เป็นวิธีสืบสวนท่ีครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาแต่ให้นกัเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยเร่ิมตัง้แตก่ารตัง้สมมติฐาน วางแผนการทดลอง ท าการทดลองจนถึงสรุปผลการทดลอง โดยมี
ครูเป็นผู้ อ านวยความสะดวก ซึ่งอาจเรียกวิธีการนีว้่า กรจัดการเรียนรู้แบบไม่ก าหนดแนวทาง
(Unstructured Laboratory)ล าดบัขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้วิธีนีคื้อ 

2.1 สร้างสถานการณ์หรือปัญหา ซึง่อาจท าโดยการใช้ค าถามใช้สถานการณ์จริงโดย
การสาธิตเพื่อเสนอปัญหา โดยใช้ภาพปริศนา หรือภาพยนตร์เพื่อเสนอปัญหา 

2.2 นกัเรียนวางแผนแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้แนะน าแนวทาง ระบุแหลง่ความรู้ 
2.3 นกัเรียนด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนท่ีวางไว้ 
2.4 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ดแูล

ร่วมการอภิปรายเพื่อให้ได้ความรู้ท่ีถกูต้องสมบูรณ์ 
3. วิธีสืบสอบท่ีนกัเรียนเป็นผู้วางแผนเอง (Student Planned Investigation) เป็นวิธีการ

ท่ีนกัเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาเอง วางแผนการทดลองเอง เก็บข้อมลูด าเนินการทดลอง ตลอดจน
สรุปผลด้วยตัวนักเรียนเอง วิธีนีน้ักเรียนมีอิสระเต็มท่ีในการศึกษาความสนใจ ครูเป็นผู้ เพียงผู้
กระตุ้นเท่านัน้ ซึ่งอาจเรียกว่า วิธีสืบเสาะแบบอิสระ(Free Discovery)วิธีนีค้รูอาจใช้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้นกัเรียนก าหนดปัญหาด้วยตัวเอง ดงัท่ี คาริน และซนัด์ ได้ยกตวัอย่างปัญหาท่ีครูถาม
นกัเรียน เช่น 

3.1 ถ้านักเรียนเป็นครูและก าลังสนใจเลือกหาข้อมูลท่ีจะศึกษาในภาคเรียนนี ้
นกัเรียนคิดวา่จะศกึษาเร่ืองอะไร 

3.2 ปัญหาส าคญัของชุมชนท่ีนกัเรียนสนใจศกึษามีอะไรบ้าง 
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3.3 เม่ือนกัเรียนประสบปัญหาในชุมชนของเรา เช่น ปัญหามลพิษ นกัเรียนต้องการ
อภิปรายเก่ียวกบัอะไร ลองเลา่ให้เพื่อนฟัง 

3.4 นักเรียนได้เรียนเร่ือง ของเกลือ แสง ความร้อน รังสี พฤติกรรมของสตัว์แล้วมี
ปัญหาใดเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีท่ี้นกัเรียนสนใจศกึษา ศกึษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ก็ได้ 

ส าลี ทองธิว (2545, น.143-145) กลา่วว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ีหนึง่ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ในระดบัท่ีหนึ่ง พบว่า ใช้มากใน
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปในชนบท เป็นการเรียนการสอนท่ีครูเป็นผู้ ตัง้ปัญหาและก าหนด
แนวทางการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นขัน้ตอน และอย่างมีระบบระเบียบให้กับนกัเรียน ปัญหาหรือ
โจทย์สว่นใหญ่มาจากสาระความรู้ท่ีระบุในหลกัสตูรสว่นกลาง สิ่งท่ีนกัเรียนต้องทดลองท าคือ ลง
มือท ากิจกรรมต่างๆซึ่งในส่วนนีค้รูใช้วิธีการต่างๆภายใต้สิ่งท่ีครูเรียกว่า "วิธีสอนหรือแนวการ
จดัการเรียนการสอน" มีตัง้แต่การใช้วิธีการอธิบาย สาธิตวิธีการให้ด ูจดัให้นกัเรียนได้อภิปรายกัน
ในเร่ืองท่ีครูก าหนดและชีแ้นะให้อย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อควบคุมให้นักเรียนเดินไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งในท่ีนีคื้อข้อค้นพบท่ีครูได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยมากมีค าตอบท่ีถูกต้อง 
เพียงค าตอบเดียวและถ้านักเรียนยังไม่สามารถไปถึงจุดหมายนัน้ ครูให้นักเรียนทบทวน
กระบวนการท่ีนกัเรียนใช้ เพื่อหาข้อบกพร่อง พยายามปรับปรุงแก้ไขด าเนินงามตามขัน้ตอนเพื่อให้
สามารถค้นพบสิง่ท่ีครูก าหนดไว้ให้ในท่ีสดุ 

ระดบัท่ีสอง วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ในระดบันีน้บัได้วา่ เป็นวิธีท่ีครูใช้
เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเข้าถึงวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีใกล้เคียงกบัวิธีการวิทยาศาสตร์ในขัน้นีค้รู ได้
เป็นผู้ตัง้ปัญหาหรือก าหนดแนวทางการด าเนินการแสวงหาค าตอบอย่างเข้มงวดเหมือนขัน้ท่ีหนึ่ง 
คอยให้ค าแนะน าอยู่ใกล้ๆและท่ีส าคัญคือ ครูให้แนวค าตอบท่ีมีความเป็นไปได้ไว้หลายๆแนว 
นกัเรียนเป็นผู้ลงมือตัง้ค าถามและเลือกกิจกรรมท่ีท าเอง ทัง้ยงัสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือ
แนวด าเนินการได้หลงัจากท่ีลงมือท าไปแล้ว และพบว่ายงัไม่ใช่ทางออกท่ีต้องการหรือได้ข้อมูล
ใหม่ท่ีท าให้ต้องทบทวนขัน้ตอนการด าเนินงานของตน 

ระดบัท่ีสาม วิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบท่ีสองทุกประการ เพียงแต่
วิธีนี ้นักเรียนเป็นผู้ ก าหนดปัญหา เลือกวิธีและออกแบบขัน้ตอนการแสวงหาค าตอบ ตลอดจน
เลือกเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เป็นผู้วิเคราะห์ประเมินตดัสินข้อค้นพบจากหลกัฐาน
ข้อมูลต่างๆ เอง บทบาทของครูในขัน้นีคื้อเป็นท่ีปรึกษา แนะน าแหล่งข้อมูลส าหรับการค้นคว้า 
และแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการด าเนินงานให้นักเรียน ให้ค าปรึกษาเร่ืองการสร้างเคร่ืองมือ 
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เร่ืองการบริหารเวลาให้กับนกัเรียนจดัสภาพบริบทในห้องเรียนให้เอือ้ตอ่การท างานอย่างอิสระของ
นกัเรียน ตลอดจนจัดโอกาสให้นกัเรียนได้น าเสนอผลการค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อค้นพบและเรียนรู้
ซึง่กนัและกนั 

ทิศนา แขมณี (2551, น.141) กลา่ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบ
สอบ (Inquiry-Based Instruction) หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือ
ข้อสรุปด้วยตนเอง โดยท่ีผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ เรียน เช่น 
ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปราย
โต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

เฉลมิ มลลิา นิติเขตต์ปรีชา (2559, น.204) กลา่ววา่ Inquiry method คือ เทคนิคการสอน
ท่ียึดวิธีการและแนวทางของกระบวนการสืบสวน (the inquiry process) มีหลกัการส าคญัอยู่ท่ี
การฝึกผู้ รียนให้รู้จักและมีทักษะในการใช้ความคิดอย่างมีระบบหรือมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) ท าการสืบสวนสอบสวนหลกัฐานและข้อเท็จจริงหรือปัญหาใดๆ ท่ีได้ก าหนดขึน้ ในท่ีนี ้
หมายถึงการคิดค้นเสาะแสวงหาความจริง โดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ เฉลี่ยวฉลาดสามารถ 
ประกอบกับการใช้เหตุผล ท าการวิเคราะห์วิจัย และประเมินค่า เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยการ
สงัเคราะห์ข้อเท็จจริง (คือธรรมชาติของเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล) เข้ากับ
แนวความคิดของผู้ เรียน เกิดเป็นมโนทศัน์ (concepts) และหลกัการ สิ่งท่ีเกิดขึน้โดยการค้นพบ 
(discovery) นี ้จะเป็นประสบการเรียนรู้ของผู้ เรียนซึ่งสามารถจะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้
แนวทางประกอบการสบืสวนสอบสวนสิง่หรือหลกัการท่ียุง่ยากและสลบัซบัซ้อนยิ่งขึน้ไปด้วย  

สรุปได้ว่าประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีความ
คล้ายคลึงกัน คือ ประเภทท่ี 1) ครูเป็นผู้ ก าหนดปัญหา วางแผน ให้นักเรียนปฏิบัติหรือทดลอง 
ประเภทท่ี 2) ครูเป็นผู้ก าหนดปัญหาแตใ่ห้นกัเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองจนถึงขัน้สรุปผล
การทดลองโดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ประเภทท่ี 3) นกัเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาเอง วาง
แผนการทดลองเอง เก็บข้อมลูด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุปผลด้วยตวันกัเรียนเอง 

อย่างไรก็ตาม ทุกประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้นัน้
เร่ิมต้นด้วยการตัง้ปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา หาค าตอบโดยใช้วิธีการตา่งๆท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีเป็นจริงและน าเสนอข้อมลูท่ีได้ค้นพบตามความจริง การจดักิจกรรมต้องผา่นลงมือปฏิบติั
ได้จริงด้วยตนเองจึงเกิดเป็นความรู้ใหม่ขึน้มา 
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5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E 
5.1 ขัน้ตอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 

 วิธีสอนรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Inquiry Cycle : 5Es) เป็นรูปแบบการสอนท่ีนักการ
ศกึษากลุม่ BSCS (Biological Science Curriculum Society)(1970:137-147) ได้น าเสนอเพื่อให้
ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิมให้เป็น
องค์ความรู้หรือแนวคิดของผู้ เรียนเอง ดงันัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงสามารถพฒันาผู้ เรียนให้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นการปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองผา่นกระบวนการขัน้ตอนอยา่งเป็นวฏัจกัร 5 ขัน้ตอน ได้แก่  

1) การตัง้ค าถาม และตัง้สมมติฐาน 
2) การประเมิน วิเคราะห์ข้อมลู 
3) การอนมุาน หรือตีความ 
4) การน าความรู้ไปใช้กบัสถานการณ์ใหม่ 
5) การประเมินผล 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554, น.93) กล่าวว่า วัฏจักรการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ หรือ 5Es ซึง่ประกอบด้วย ขัน้สร้างความสนใจ (Engage) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Explore) 
ขัน้อ ธิบาย  (Explanation) ขัน้ขยายความ รู้ (Elaborate หรือ  Extend) และขัน้ประเมินผล 
(Evaluation) ตามรูปแบบท่ีน าเสนอโดยโรเจอร์ ไบบี (Roger Bybee) นักพัฒนาหลักสูตรจาก
หน่วยงานซึ่ง เก่ียวข้องกับการศึกษา และจัดท าหลักสูตรชีววิทยา (Biological Sciences 
Curriculum study) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5 Es Cycle Model) 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นีอ้ยู่บนรากฐานของทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ 

ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ หรือ “Engage” 
ขัน้นีเ้ป็นขัน้ของการน าเข้าสูบ่ทเรียน ซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดอาการอยากเรียนและสนใจ 

กิจกรรม ควรจะอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ท่ีได้เรียนมาแล้วในอดีต และน ามาเช่ือมกับ
ประสบการณ์เรียนรู้ในปัจจุบนั บทบาทของครูจะท าหน้าท่ีในการตัง้ค าถาม ถามนกัเรียน ก าหนด
ปัญหา ชีใ้ห้เห็นประเด็นท่ีเป็นข้อโต้แย้งกัน นักเรียนควรจะมีความอยากรู้อยากเห็นในปัญหา
กระบวนการ และทกัษะตา่ง ๆ 
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ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา หรือ “Explore” 
ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการส ารวจ นกัเรียนส ารวจและค้นหาใน

เนือ้หา และสร้างแนวความคิดท่ีได้มาจากประสบการณ์ของนกัเรียนเอง และก าหนดปรากฎการณ์
ท่ีได้จากการส ารวจ โดยการสร้างค าพดูเป็นของตนเอง ผู้ เรียนมีเวลาและโอกาส ในการท่ีจะพูดคุย
กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ จากนัน้นักเรียนก็สร้างองค์ความรู้ และท าความเข้าใจด้วยตนเอง และใน
ขณะเดียวกนัก็ท าความเข้าใจ ในเร่ืองของคนอ่ืนด้วย 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบาย หรือ “Explain” 
ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีได้มาจากการส ารวจ ค้นคว้า ซึ่งผู้ เรียนได้ด าเนินการมาแล้ว นักเรียน

ควรจะสามารถ ก าหนดแนวความคิดรวบยอดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยผ่าน
ประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้ เรียนท่ีมีอยู่ และสามารถประมวลเป็นความรู้เพี่อถ่ายทอดและ
สือ่สารไปยงัผู้ อ่ืนได้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ หรือ “Elaborate หรือ Extend” 
ขัน้นีน้กัเรียนมีโอกาสในการประยุกต์ใช้แนวความคิดรวบยอดน าไปสูก่ารค้นหาใน

สถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีละเอียดและระดับลึกลงไป นักเรียนสามารถค้นคว้ารายละเอียดในสิ่งท่ี
ต้องการศึกษา และส ารวจตรวจสอบ ได้มากขึน้ ตลอดจนมีการใช้ทกัษะต่าง ๆ และมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้ อ่ืน ขัน้นีผู้้ เรียนควรจะได้รับความรู้ ความเช้าใจและ
แนวความคิดรวบยอดท่ีลกึลงไป 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล หรือ “Evaluate” 
ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีส าคญัเน่ืองจากนกัเรียนจะได้รับผลสะท้อนย้อนกลบั (feedback) จาก

ประสบการณ์ และความเข้าใจของนักเรียน นกัเรียนจะยังคงมีการพัฒนาแนวความคิดรวบยอด
และความเข้าใจอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนจะประเมินความเข้าใจของนกัเรียนจากแนวความคิดท่ีเป็น
กญุแจส าคญั และการพฒันาของทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น 

วชัรา เล่าเรียนดี (2555, น.105) ได้อธิบายขัน้ตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะ 5Es  ดงันี ้ 

1. ขัน้สร้างความสนใจให้ผู้ เรียน (Engage) โดยการตัง้ค าถามให้คิด จุดประกาย
ความคิดด้วยภาพ ด้วยขา่ว หรือเหตกุารณ์ส าคญั 

2. ขัน้ให้ส ารวจและค้นหา (Explore) ให้ผู้ เรียนร่วมกนัค้นหาปัญหา ประเด็นส าคญั 
3. ขัน้อธิบาย (Explain) สง่เสริมให้ผู้ เรียนอธิบายแนวคิด ความคิด การอ้างอิงเหตุผล

ตา่งๆ 
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4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) จดัโอกาสให้น าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
5. ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมประเมินผลการเรียนของตนเองและ

เพื่อน 
พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2558a, น.58)  ได้อธิบายวงจรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (5E Learning 

Cycle Model) ดงันี ้
1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) 

- การระบุปัญหา 
- การตัง้สมมติฐาน 

2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
- การออกแบบหรือวางแผน 
- การวิเคราะห์ข้อมลู 

3. ขัน้สร้างค าอธิบาย (Explanation) 
- การสือ่ความหมายและสร้างค าอธิบาย 

4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) 
- การน าความรู้ไปใช้รวมทัง้เผยแพร่ 

5. ขัน้ประเมิน (Evaluation) 
- การประเมินทกุขัน้ตอนข้างต้น 

จากท่ีนักวิชาการได้อธิบายขัน้ตอนของรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E สรุปได้ว่า การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 5E มีขัน้ตอนดงันี ้ 1) ขัน้สร้างความสนใจให้ผู้ เรียน 
(Engage) โดยการตัง้ค าถามให้คิด 2) ขัน้ให้ส ารวจและค้นหา (Explore) ให้ผู้ เรียนร่วมกันค้นหา
ปัญหา ประเด็นส าคัญ 3) ขัน้อธิบาย (Explain) ให้ผู้ เรียนอธิบายแนวคิด ความคิด การอ้างอิง
เหตุผลต่างๆ สื่อสารไปยังผู้ อ่ืน 4) ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆ 5) ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมประเมินผลการเรียนของตนเอง
และเพื่อนร่วมชัน้เรียน 

5.2 ประโยชน์และข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
สคุนธ์ สนิธพานนท์ (2558, น.47) ได้กลา่วถึงประโยชน์ และข้อจ ากดัในการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ไว้ดงันี ้ 
ประโยชน์ 
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1. ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ มีโอกาสได้ศึกษา ส ารวจ ค้นหา 
รวบรวมข้อมูล บนัทึก ทดสอบความคิด ทดลองปฏิบติัด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง 

2. ผู้ เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักอภิปรายแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน 
รับฟังความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล 

3. ผู้ เรียนรู้จกัคิดแก้ปัญหา คิดตดัสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ความรู้ 
และทกัษะ 

4. ผู้ เรียนรู้จักประเมินการท างานด้วยตนเอง และน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พฒันาให้ดีขึน้ 

ข้อจ ากดั 
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนนัน้ ผู้ สอนจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยน

บทบาทของคนไปตามขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขัน้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการ
สอนเป็นอยา่งดี 

2. ผู้ สอนจะต้องมีวิธีการกระตุ้ นความสนใจหรือเร้าความสนใจของผู้ เรียนด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม จึงจะสามารถท าให้ผู้ เรียนสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองท่ีเรียน 

3. ในกรณีท่ีผู้ เรียนยงัสบัสนไม่เข้าใจเร่ืองท่ีศึกษา หรือการพฒันาความเข้าใจรวบ
ยอด ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมให้ผู้ เรียนเกิดความกระจ่างชดั  

6. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
6.1 ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

วนัเพ็ญ วรรณโกมล (2542, น.172) กลา่ววา่ วิธีการทางประวติัศาสตร์ หมายถึง ขัน้ตอน
หรือกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัประวติัศาสตร์หรือผู้ ฝึกฝนทาง
ประวติัศาสตร์ใช้เพื่อศกึษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตกุารณ์ทางประวติัศาสตร์จากหลกัฐานข้อมลูท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หลักฐานทางโบราณคดี  ได้แก่ 
โบราณวตัถ ุโบราณสถาน เพื่อให้มีการพิสจูน์ข้อมลูให้ชดัเจนถกูต้อง  

วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543, น.21) ได้ให้ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไว้ว่า 
วิธีการทางประวติัศาสตร์ หมายถึง วิธีวิจยัเอกสารและหลกัฐานประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซึง่องค์
ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมมาอยา่งเป็นระบบ การ
ตัง้สมมติฐานเชิงวิทยาศาสตร์  
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ราชบณัฑิตยสถาน (2551, น.203) ให้ความหมายวิธีการทางประวติัศาสตร์ ว่า วิธีการ
ทางประวติัศาสตร์ หมายถึง การด าเนินการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ โดยเน้นท่ี
กระบวนการสืบสอบ สืบค้นหาข้อมูล และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ บันทึกและเก็บรวบรวม
ข้อมลู แล้วแปลความ ตีความข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ 

ปิยนาถ บุนนาค (2553, น.15) กลา่ววา่ วิธีการทางประวติัศาสตร์หมายถึง กระบวนการ
ในการศกึษาสบืสวนค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

สิริวรรณ ศรีพหล (2554, น.140) กล่าวว่า วิธีการทางประวติัศาสตร์ เป็นกระบวนการ
แสวงหาข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดจากการศกึษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึง่องค์ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์  

จากความหมายท่ีนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้
ความหมายวิธีการประวติัศาสตร์ไว้นัน้ สรุปได้วา่วิธีการทางประวติัศาสตร์ เป็นกระบวนการในการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดจากการศึกษาหลกัฐานตา่งๆท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ได้มาซึง่องค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์  
 

5.2 ขัน้ตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
สิริวรรณ ศรีพหล (2554, น.142-144) ได้อธิบายขัน้ตอนของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ ดงัมีรายละเอียดขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ขัน้ก าหนดปัญหาและการตัง้สมมติฐาน 
การก าหนดปัญหาเป็นขัน้ตอนแรกของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ แต่

ก่อนท่ีผู้ เรียนจะก าหนดปัญหาได้นัน้ ครูผู้ สอนต้องให้นักเรียนฝึกการสังเกต หรือตัง้ข้อสงสัย
เก่ียวกับเร่ืองราวของเหตุการณ์ในอดีต หรือการกระท าของบุคคลในประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ข้อคิดวา่ มีจุดใดหรือประเด็นท่ีสามารถน ามาก าหนดเป็นปัญหาเพื่อการศึกษาและค้นหาค าตอบ
ได้ การก าหนดปัญหานี ้ผู้ สอนอาจช่วยให้ข้อแนะน าหรือร่วมกับผู้ เรียนก าหนดปัญหาท่ีจะศึกษา 
เม่ือก าหนดปัญหาได้แล้ว ผู้สอนจะแนะน าให้ผู้ เรียนตัง้สมมติฐานเพื่อการค้นคว้าหาข้อสรุปตอ่ไป 

การตัง้สมมติฐาน เม่ือผู้ เรียนก าหนดปัญหาได้แล้ว ผู้ เรียนจะร่วมกันก าหนดขอบเขต
ของปัญหา และก าหนดแนวทางการศึกษาปัญหา ในท่ีนีจ้ะก าหนดเป็นสมมติฐาน ซึง่เป็นการเดา
ค าตอบ หรือก าหนดแนวทางท่ีคาดว่าเป็นไปได้ ทัง้นี ้ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนอาศยัพืน้ฐานจากแนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ มาตัง้สมมติฐาน สมมติฐานท่ีชัดเจนจะช่วยให้ผู้ เรียนมีแนวทางในการศึกษาให้
ตรงประเด็น 
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2. ขัน้รวบรวมหลกัฐาน 
ในขัน้นีผู้้ สอนจะต้องให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีค้นคว้า และบอกแหล่งท่ีผู้ เรียนจะ

สามารถแสวงหาและรวบรวมหลกัฐานได้ เช่น  
- แนะน าประเภทของหลกัฐาน ได้แก่ หลกัฐานชัน้ต้น ลกัฐานชัน้รอง หรือหลกัฐานชัน้

ท่ีสาม 
- แนะน าวิธีการค้นคว้าข้อมลูหรือหลกัฐานในห้องสมดุ 
- แนะน าบรรณานกุรมเก่ียวกบัเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนงัสอื บทความ  
- แนะน าการค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษา  
หลกัฐานหรือข้อมูลบางอยา่ง ครูผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้ เรียน เพื่อประกอบการเรียน

และค้นคว้า โดยรวบรวมไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือภายในห้องเรียน เพื่อความสะดวกในกา
ค้นคว้าของนกัเรียน 

เม่ือผู้ เรียนได้ส ารวจหลกัฐานและเอกสารแล้ว ต่อไป คือ การนวบรวมและคดัเลือก
หลกัฐาน  

ผู้ เรียนจะท าการรวบรวมและคดัเลอืกข้อมลูและหลกัฐานวา่ หลกัฐานหรือข้อมูลใดท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะศกึษา และคดัแยกข้อมลูหรือหลกัฐานดงักลา่ว วา่ หลกัฐานใด เป็นหลกัฐาน
ชัน้ต้น ชัน้รอง หรือชัน้ท่ีสาม และล าดบัความส าคญัของหลกัฐานหรือข้อมลูเหลา่นัน้ 

3. ขัน้การวิเคราะห์และประเมินคณุคา่ข้อมลูและหลกัฐาน 
เม่ือรวบรวมหลกัฐานได้มากพอสมควรแล้ว ผู้ เรียนจะต้องน าข้อมูลและหลกัฐานนัน้ๆ 

มาวิเคราะห์และประเมินคณุคา่  
ในชัน้นีผู้้สอนต้องให้ค าแนะน าเก่ียวกับการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าข้อมูล

และหลกัฐาน โดยใช้ “ วิพากษ์วิธีทางประวติัศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยการวิพากษ์ภายนอก และ
การวิพากษ์ภายใน  

การวิพากษ์ภายนอก มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือตวัหลกัฐานว่ามีความ
ถกูต้องหรือข้อบกพร่องของหลกัฐานท่ีจะน ามาใช้หรือไม่ ทัง้นีอ้าจพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ เช่น 

ก. อายขุองหลกัฐาน 
ข. สภาพแวดล้อมท่ีหลกัฐานนัน้ถกูสร้างหรือเขียนขึน้ 
ค. ผู้สร้างหรือผู้ เขียนหลกัฐาน 
ง. จุดประสงค์ของการสร้างหลกัฐานนัน้ 
จ. สภาพเดิมหรือรูปเดิมของหลกัฐานนัน้ 
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สว่นการวิพากษ์ภายใน คือ การศกึษาความนา่เช่ือถือของเอกสาร หรือหลกัฐานวา่มี
ความนา่เช่ือถือมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาแยกแยะ สิง่ท่ีเปน้ข้อเท็จจริงกับความเห็นออกจาก
กนั เป็นต้น 

4. ขัน้ตีความหลกัฐานและสงัเคราะห์ข้อมลูและหลกัฐาน 
เม่ือหลกัฐานหรือข้อมูลได้มีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้ เรียน

ตีความหลกัฐานหรือข้อมูลเหลา่นัน้ การสงัเคราะห์ข้อมูล เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนต้องพยายามเรียบ
เรียงความคิดของตนเองโดยอาศยัข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ ในขัน้ตอนนีห้ากพบข้อค้นพบใหม่ๆ 
ผู้ เรียนสามารถย้อนกลบัไปศกึษาหลกัฐานหรือข้อมลูเพิ่มเติมได้ เพื่อน ามาใช้ในการสงัเคราะห์ เม่ือ
สงัเคราะห์แล้ว ผู้ เรียนจะเรียบเรียงเนือ้หาใหม่ในลกัษณะการอธิบายโดยมีความคิดเห็นของผู้
ศึกษาประกอบ และแสดงความสมัพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและแนวคิดเข้าด้วยกัน ในขัน้ตอนนี ้
นบัวา่ผู้ รียนจะเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

5. ขัน้น าเสนอผลการศกึษา 
ขัน้น าเสนอผลการศึกษา นับเป็นขัน้ตอนส าคัญของวิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ เป็นขัน้ตอนการน าเสนอข้อมลูท่ีผา่นการค้นคว้าและสงัเคราะห์มาแล้ว มาเรียบเรียง
เป็นความรู้และแนวคิดส าคัญ การน าเสนอเนือ้หาในขัน้นี ้ผู้ เรียนสามารถเสนอเนือ้หาได้หลาย
รูปแบบ เช่น การจดัท าเป็นรายงาน การเขียนเป็นบทความ การบรรยาย การอภิปราย สมัมนา หรือ
เสนอในสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ ทัง้นีผู้้ เรียนต้องเสนอผลการศึกษาให้น่าสนใจ และมี
ความสมบูรณ์นา่เช่ือถือ 

เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559 , น.12-13) ได้อธิบายขัน้ตอนของวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดทศันคติ (attitude) ท่ีดีและถูกต้อง ในการศึกษาประวติัศาสตร์ จะต้องเกิด
ความอยากรู้และอยากเข้าใจ แล้วจึงก าหนดปัญหาหรือตัง้เป็นสมมติฐาน (hypothesis)  

2. ใฝ่หาความรู้ด้วยการสนใจและการตัง้ใจฟังค าอธิบายของครูอาจารย์แล้วพยายาม
เสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการอ่านหรือศึกษาจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ (historical 
source) ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ระดับต่อไป คือ ขัน้การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ความคิดกบัผู้ รู้ในวงการประวติัศาสตร์เป็นอีกทางในขัน้ตอนเก็บรวบรวมข้อมลู (data collection)  

3. การพิจารณาวินิจฉัย และการวิเคราะห์ความแท้จริงของหลกัฐานท าได้โดยวิธีการ
วิเคราะห์ (criticism) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ภายใน (internal criticism) และการวิเคราะห์
ภายนอก (external criticism) และท าความเข้าใจข้อเท็จจริง (fact) ตามล าดบัขัน้ โดยเร่ิมจากการ
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ท าความเข้าใจอยา่งกว้างๆ แล้วจึงท าความเข้าใจอย่างลกึซึง้แจ่มแจ้ง เพื่อค้นพบประเด็นหรือแก่น
แท้ของข้อเท็จจริง หลงัจากนัน้จึงจัดระเบียบจ าแนกของข้อมูลให้ตรงตามประเภทของเร่ืองและ
ความรู้ เพื่อให้เกิดความพร้อมท่ีจะด าเนินการตอ่ไป 

4. ขัน้ของการสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (concept) ขัน้ตอนนีเ้ป็นการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจประวติัศาสตร์ เร่ิมจากการฝึกหดัใช้ความคิดและคิดให้เป็น นัน่คือการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยมีพืน้ฐานมาจากการสงัเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การตีความ
และการสงัเคราะห์ เพื่อให้พบความจริงเก่ียวกับสิง่ใด หรือเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ว่า เกิดสิง่ใด
หรืออะไร ท าไมถึงเกิดหรือมีสาเหตจุากอะไร และผลสะท้อนของสิง่หรือเหตกุารณ์นัน้เป็นอยา่งไร 

5. ขัน้ของการน าเสนอ (presentation) ประสบการณ์ (experience) เป็นการน าเสนอ
ข้อมลูท่ีได้จากการเรียนรู้ซึง่อาจท าได้โดยการแสดงความคิดเห็น เพื่อรับค าติชมจากบุคคลอ่ืน สิง่นี ้
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการประเมินให้ได้ข้อบกพร่อง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ 
รอบรู้ขึน้ เฉลยีวฉลาดขึน้ ซึง่เทา่กบัเป็นการพฒันาปัญญาอยา่งหนึง่  

ฐิติวุฒิ นนัทิภาคย์หิรัญ และคมจรัส แก้ววิชัยเจริญกิจ (2561, น.50) ได้อธิบายขัน้ตอน
วิธีทางประวติัศาสตร์ไว้ดงันี ้ 

1. ก าหนดค าถาม ตัง้ประเด็นท่ีต้องการศกึษา ก าหนดขอบเขตในการศึกษา 
2. รวบรวมหลกัฐาน สืบค้นและเก็บรวบรวมหลกัฐานจากแหลง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

หลกัฐานชัน้ต้น หรือหลกัฐานชัน้รองตา่งๆ 
3. ประเมินหลกัฐาน ประเมินข้อเท็จจริงของหลกัฐานนัน้ๆ เก่ียวกบัความถกูต้องและ

ความนา่เช่ือถือ 
4. ตีความหลักฐาน น าหลกัฐานท่ีได้รวบรวมและประเมินเรียบ ร้อยแล้วมาศึกษา 

เช่ือมโยงและตีความหาค าตอบ  
5. สังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากการตีความ มาวิเคราะห์แล้วเรียบเรียงจัด

หมวดหมู่ให้เป็นระบบ 
จากท่ีนกัวิชาการได้อธิบายขัน้ตอนวิธีการทางประวติัศาสตร์ สรุปมี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) ขัน้ก าหนดปัญหา หรือ ประเด็นปัญหาท่ีต้องการศกึษา  
2) ขัน้รวบรวมหลักฐาน ผู้ ศึกษาต้องพยายามค้นหาและรวบรวมหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีตนต้องการศกึษา 
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3) ขัน้ตรวจสอบและประเมินหลกัฐาน การตรวจสอบและประเมินหลกัฐานแบง่ คือ
การพิจารณาลกัษณะภายนอกของหลกัฐานวา่เป็นของจริงหรือของปลอม การพิจารณาข้อมลูและ
เนือ้หาในหลกัฐานตดัสนิวา่เช่ือถือได้หรือไม่ 

4) ขัน้ตีความหลักฐาน คือ การท าความเข้าใจว่า หลักฐานนัน้มีความหมายว่า
อยา่งไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่เรา 

5) ขัน้เรียบเรียงและน าเสนอ หมายถึง การน าเอาข้อเท็จจริงต่างๆท่ีค้นพบ หรือ
ตีความได้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันให้เป็นเร่ืองราว การน าเสนอ คือ การเผยแพร่ความจริงท่ีค้นคว้า
ตีความไปสูผู่้ อ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย อภิปราย เขียนรายงาน เขียนบทความ เขียน
หนงัสอื เป็นต้น  

ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
สริิวรรณ ศรีพหล (2554, น.141) ได้อธิบายประโยชน์ของวิธีการทางประวติัศาสตร์ไว้ดงันี ้

1. ช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีเหตุผล รู้จักคิดย่างมีเหตุผล โดยการตัง้ปัญหาและ
ตัง้สมมติฐาน แล้วคิดหาค าตอบตามสมมติฐานนัน้ ท าให้นกัเรียนเกิดค าถามและค าตอบขึน้ในใจ 

2. ช่วยฝึกทักษะการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ วิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ มีขัน้ตอนการสอนท่ีอาศยัพืน้ฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการศกึษาและ
ค้นคว้าหาความรู้อยา่งเป็นระบบระเบียบ และมีขัน้ตอนท่ีนา่เช่ือถือได้ 

3. ช่วยพฒันาทกัษะการคิดให้กับผู้ เรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 
การประเมิน และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

4. รู้จักการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ วิธีสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์นัน้ มีขัน้ตอนการเตรียมการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนต้องฝึกฝนการวางแผน เช่น การ
วางแผนในการแสวงหาข้อมูล การวางแผนในการรวบรวมข้อมูล วางแผนวิธีวิเคราะห์ หรือประเมิน
ข้อมลูวา่จะใช้วิธีใด ตลอดจนการวางแผนในการน าเสนอผลการศกึษา เป็นต้น 

5. เป็นการให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้ เรียน วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ เป็น
วิธีการสอนท่ีผู้ เรียนจะต้องลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง ภายใต้การแนะน าของครูผู้สอน ดงันัน้ 
การปฏิบัติกิจรรมด้วยตนเองทุกขัน้ตอน เร่ิมจากการก าหนดปัญหา จนกระทั่งการน าเสนอผล
การศกึษา จึงท าให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบติัดวยตนเอง 

6. ท าให้ผู้ เรียนเกิดทศันคติท่ีดีตอ่วิชาประวติัศาสตร์ วา่วิชาประวติัศาสตร์เป็นวิชาท่ีมี
การศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ มีระบบระเบียบในการศึกษา และผลจากการศึกษาก็น่าเช่ือถือ มิใช่เลื่อน
ลอยหรือเน้นแตค่วามจ าอยา่งเดียว 
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7. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
7.1 ความหมายคุณลักษณะอันพงึประสงค์  

อนุวัติ คูณแก้ว (2559, น.111)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาจากค าสองค า คือ 
คุณลักษณะ (Characteristics) และความพึงประสงค์ (Desire) โดยท่ีคุณลักษณะ หมายถึง 
ลกัษณะเฉพาะ หรือคุณสมบติัประจ าตวั สว่นความพึงประสงค์ หมายถึง ความปรารถนา ความ
ต้องการ ดังนัน้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable characteristics) หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะท่ีต้องการให้เกิด หรือ ให้มีในตวัผู้ เรียน  

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรกมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(2553, น.5) กลา่ววา่ คุณลกัษณะอันพึงประสงค์หมายถึง ลกัษณะท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน 
อันเป็นคุณลกัษณะท่ีสงัคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ทัง้ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   

จากความหมายในข้างต้น สรุปได้วา่ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คือ ลกัษณะท่ีต้องการ
ให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน อนัเป็นคณุลกัษณะท่ีสงัคมต้องการ 

7.2 ความหมายของชาติ, ความรักชาติ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น.359) ให้นิยามค าว่า “ชาติ” หมายถึง ประชาชนท่ีเป็น

พลเมืองของประเทศ กลุม่ชนท่ีมีความรู้สึกในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา ประวติัศาสตร์ ความ
เป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอยา่งเดียวกนั หรืออยูใ่นปกครองรัฐบาลเดียวกนั 

ราชบัณ ฑิตยสถาน (2524 , น.257) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความรักชาติ 
(patriotism) หมายถึง ความรักบ้านเกิดเมืองนอน ความภักดีต่อประเทศชาติ และยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนการป้องกันบูรณภาพของชาติ ต้นก าเนิดของค าศพัท์ท่ี
แสดงว่าคติรักชาติมีมลูฐานมาจากการปลกูฝังลกัษณะนิสยัให้มีความรักชาติตัง้แต่วยัเด็ก หรือวยั
เยาว์ และมาจากความรู้สกึผกูพนัท่ีมีตอ่ประเทศชาติ และสิง่แวดล้อมท่ีอยูใ่กล้ชิด 

นฤมิตร สอดศุข (2543, น.100) ให้ความหมายของ “ชาติ” ไว้ว่า ชาติถือเป็นการร่วม
เอกลกัษณ์พืน้ฐานในหมู่กลุม่คนหนึ่งอยา่งลกึซึง้ ซึง่ประกอบไปด้วยปัจจยัหลายประการ อาทิ การ
มีวงศาคณาญาติหรือมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีวฒันธรรม ศาสนาและภาษาร่วมกัน มีถ่ินท่ีอยู่
ร่วมกนั หรือมีแบบแผนทางเศรษฐกิจร่วมกนั  

วรฤทัย มุมทอง (2558, น.4) กลา่วว่า ความรักชาติ หมายถึง การแสดงออกถึงความ
ปรารถนาดี หวงแหน ปกป้องรักษาประเทศชาติ ส านึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นท่ีเกิด
อาศยัอยู ่และค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีตอ่ประเทศชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตน โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรักชาติแบบหลงใหล(blind patriotism) 
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ความ รักชาติ เชิ งสัญญ ลักษ ณ์ (symbolic patriotism) และความ รักชา ติ เชิ งส ร้างสรรค์
(constructive patriotism) 

กรมยุทธศึกษาทหารบก (2523, น.18-21) ได้อธิบายการปฏิบติัตนเพื่อความรักชาติ 
โดยระบุวา่พลเมืองท่ีดีท่ีมีความรักชาติ จะต้องปฏิบติัตน ดงัตอ่ไปนี ้

1. จะต้องมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอยา่งดี ในระหวา่งชนชาติไทยด้วยกัน มี
ความปรารถนาดีตอ่กนัฉนัท์พี่น้อง 

2. จงเว้นเสยีซึง่การเบียดเบียน ประทษุร้าย หรือท าลายประโยชน์ของกนัและกนั  
3. จะต้องช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัให้มีความสขุความเจิรญ พ้นจากความทกุข์และความ

เสือ่มทัง้ปวง 
4. จะต้องช่วยกันบ ารุงรักษาสมบติัของชาติ เช่น ภาษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ทรัพยากร เป็นต้น ให้มีความเจิรญรุ่งเรืองสบืไป 
5. จะต้องขวนขวายกระท า และอุดหนุนสง่เสริมกิจการต่างๆ ท่ีจะท าให้คนในชาติมี

ความเจิรญรุ่งเรือง และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการบอ่นท าลายคนในชาติเดียวกนั โดยเด็ดขาด 
6. จงพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และมีความรู้ ความสามารถใน

การท ากิจกรรมตา่งๆ เพื่อเป็นก าลงัอนัมัน่คงของชาติสบืไป 
7. จะต้องยอมสละประโยชน์สุขส่วนตนตลอดชีวิต เพื่อบ ารุงรักษาและป้องกัน

ประเทศชาติให้มีก าลงัเข้มแข็งและมัน่คง และด ารงไว้ซึง่ความเป็นเอกภาพ 
8. ผู้ รักชาติจะต้องรักเค ร่ืองอุปถัม ภ์บ า รุงชาติ  ซึ่ งได้แก่  ประเทศ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนญูด้วย 
จากนิยามของค าว่า “ชาติ” และ “ความรักชาติ”  ท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 

ชาติ  หมายถึง กลุ่มคน หรือประชาชนท่ีอยู่ในอาณาเขตเดียวกัน มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ศาสนา ภาษาร่วมกัน และความรักชาติ หมายถึง ความรัก หวงแหน ความต้องการท่ีจะปกป้อง
ประเทศชาติของตน 

7.3 คุณลักษณะรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรกมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(2553, น.5-6) ได้ก าหนดนิยาม ตวัชีว้ดั พฤติกรรมบ่งชี ้และเกณฑ์การให้คะแนนของคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์  ดงันี ้
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นิยาม 
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้ ท่ีรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คือ  ผู้ ท่ีมีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีตนนบั
ถือ และแสดงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ตัวชีว้ัด 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
1.2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตามหลกัศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ตัวชีว้ัดและพฤติกรรมบ่งชี ้

ตาราง 6ตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบง่ชี ้ท่ีก าหนดโดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังาน
คณะคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตัวชีว้ัด พฤติกรรมบ่งชี ้
1.1เป็นพลเมืองดีของชาต ิ 1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาต ิร้องเพลงชาต ิและอธิบายความหมายของเพลงชาติ

ได้ถกูต้อง 
1.1.2 ปฏิบตัตินตามสทิธิและหน้าท่ีพลเมืองดีของชาติ 
1.1.3 มีความสามคัคี ปรองดอง 

1.2ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาตไิทย 1.2.1 เข้าร่วม สง่เสริม สนับสนนุกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดอง ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชมุชน และสงัคม 
1.2.2 หวงแหน ปกปอ้ง ยกยอ่งความเป็นชาตไิทย 

1.3ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตัตินตาม
หลกัของศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
1.3.2 ปฏิบตัตินตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
1.3.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4เคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ซึ่ง
ครูผู้สอน/ครูประจ าชัน้/ครูท่ีปรึกษา/ครูวิชาการ ฯลฯ ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนท่ีจะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ โดยอนุญาตให้เลือกและปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสมของบริบทของแตล่ะสถานศกึษา  

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดแนวทางในการพฒันาคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ คุณลกัษณะ
ท่ี1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยปรับ และก าหนดพฤติกรรมบ่งชี ท่ี้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึษา และเนือ้หาของการวิจยั ดงันี ้

 

ตาราง 7ตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบงชีข้องคณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีใช้ในงานวิจยั 

ตวัชีว้ดั พฤตกิรรมบง่ชี ้ พฤตกิรรมท่ีคาดหวงั 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาต ิ 1.1.1 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแสดงความ

เคารพตอ่สถาบนัชาต ิและมีความ
ภาคภมูใิจในสถาบนัชาติ 

1. นกัเรียนมีความภาคภมูิใจท่ีได้ยืน
ตรงเคารพธงชาต ิร่วมร้องเพลงชาต ิ
และปฏิญาณตน หน้าเสาธงทกุเช้า 
2.นกัเรียนให้ความส าคญั และเข้าร่วม
กิจกรรมเก่ียวกบัมีสถาบนัชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1.1.2 ปฏิบตัตินตามสทิธิและ
หน้าท่ีพลเมืองดีของชาต ิ

3. นกัเรียนปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของ
โรงเรียน ชมุชน สงัคม และ
ประเทศชาต ิด้วยการปฏิบตัติามสทิธิ
และหน้าท่ีตามกฎระเบียบของสถาบนั 
องค์กร และกฎระเบียบของสงัคม 

1.1.3 มีความสามคัคี ปรองดอง 4. นกัเรียนยินดีให้ความร่วมมือ และ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆในกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนจดัขึน้ ด้วยความสามคัคี 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ตวัชีว้ดั พฤตกิรรมบง่ชี ้ พฤตกิรรมท่ีคาดหวงั 
1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
ชาตไิทย 

1.2.1 เข้าร่วม สง่เสริม สนับสนนุ
กิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี 
ปรองดอง ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
โรงเรียน ชมุชน และสงัคม 

1. เม่ือนกัเรียนมีโอกาสยินดีให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆ ใน
กิจกรรมจิตอาสาท่ีทางโรงเรียน หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆจดัขึน้ 

1.2.2 หวงแหน ปกปอ้ง ยกยอ่ง
ความเป็นชาตไิทย 

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และร่วม
อนรัุกษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ไทย 
3. นกัเรียนมีความภูมใิจในชาตขิองตน 
เม่ือมีโอกาสก็พร้อมจะน าเสนอความ
เป็นไทยให้นานาอารยประเทศได้รู้จัก
เม่ือมีโอกาส 

1.3 ศรัทธา ยึดมัน่ และ
ปฏิบตัตินตามหลกัของ
ศาสนา 

1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

1. เม่ือนกัเรียนมีโอกาสจะเข้าร่วม
กิจกรรม หรือศาสนพธีิในศาสนาของ
ตน 

 1.3.2 ปฏิบตัตินตามหลกัของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนับ
ถื อ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ชีวติประจ าวนัได้ 
3. นั ก เรียน เห็ น ว่าศาสน ายั งคง มี
ความส าคัญในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวจิตใจ และมีหลกัค าสอนอันเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติอย่างถกูต้อง
และมีความสขุ 
4. นกัเรียนสามารถอยู่ร่วมกบัศาสนิก
ของศาสนาอ่ืนๆในสงัคมพหวุฒันธรรม
ได้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ตวัชีว้ดั พฤตกิรรมบง่ชี ้ พฤตกิรรมท่ีคาดหวงั 
1.4 เคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1 เข้าร่วมและมีสว่นร่วมในการ
จดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2 อธิบายพระราชกรณียกิจท่ี
ส าคญัของพระมหากษัตริย์รัชกาล
ท่ี 1 – 5 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ได้ 
1.4.3 อธิบายบทบาท ความส าคญั
ของสถาบนัพระมหากษัตริย์ท่ีมีต่อ
สงัคมไทย 

1. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ทกุครัง้ท่ีมี
โอกาส 
2. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนกัในคณุคา่ของพระราชกรณีย
กิจตา่งๆของพระมหากษัตริย์ๆไทยทกุ
พระองค ์
3.นกัเรียนมีความน้อมน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ และจงรักภกัดีตอ่
สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
4.นกัเรียนมีความจงรักภกัดี พร้อม
ปกปอ้งเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

 

8. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
8.1.1 งานวจิัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ (2558, น.103) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สาระ
ประวติัศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง “เสรีไทยแพร่” ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิริ
ยาลยั จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 
โรงเรียนพิริยาลยั จังหวัดแพร่ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้
สาระประวติัศาสตร์แบบบูรณาการโดยผู้ เช่ียวชาญพบวา่มีคณุภาพตามเกณฑ์ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน และผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทศันคติต่อ
การเรียนวิชาประวติัศาสตร์ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดบั .01 
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สมรัก หอมทอง (2552, น.94) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาหน่วยการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านข้ามป้อมดงเย็น ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาขอนแก่น เขต 4 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านขามป้อม จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 จ านวน 20 คน พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
พบว่า นักเรียนท่ีผ่านความรอบรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มี
นกัเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 81 ซึง่ผา่นเกณฑ์
ประเมินท่ีตัง้ไว้ นกัเรียนร้อยละ 70 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 75 นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม ความตัง้ใจในการท างาน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และการตรงตอ่เวลา จดัอยูใ่นระดบัดี  

นนัทพล มียิ่ง (2559, น.134) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ “สนุกกับการคิด 
พิชิตทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์” ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนวฒันา
วิทยาลยั ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลยั กรุงเทพมหานครฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้อง 32 คน ผลส ารวจ
ความคิดเห็นและสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ และความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาหนว่ยการเรียนรู้ จากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียน
วฒันาวิทยาลยัพบว่า ต้องการให้มีการพฒันาหนว่ยการเรียนรู้หลกัสตูรคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอยูใ่น
ระดบัมาก ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้หนว่ยการเรียนรู้สงูกว่า
ก่อนการใช้หน่วยการเรียนรู้ และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัใช้หน่วยการ
เรียนรู้สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

8.1.2 งานวจิัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
จตุพร สมดี (2553, น.78) ได้ศึกษาเร่ืองผลการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E  

ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวดัอุบลราชธานี จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 50 คน 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบัแนวคิดของเดรสเซลหลงั



  42 

ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียบนการสอนโดยใช้วงจร 5E ร่วมกบัแนวคิดของเด
รสเซลสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 คะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกบัแนวคิดของเดรสเซลหลงัทดลองสกูวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้วงจรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับแนวคิดของเดรสเซลสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

วีรชา ศิวเวทกุล (2554, น.156) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 5E ผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้เคลื่อนท่ีเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเหตุผลของนกัเรียนประถมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ระบบจัดการเนือ้หาบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 2) แหล่งข้อมูล 3) โปรแกรมสนุบสนุนการเรียนรู้ 4) การสร้างและบนัทึกข้อมูล 
และ 5) การติดตอ่สือ่สาร โดยมี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) กระตุ้นความสนใจด้วยสื่อมลัติมีเดีย 2) ศกึษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 3) สรุปข้อมูลท่ีได้และอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 4) ท ากิจกรรมขยายความรู้และบันทึกหลกัฐาน 5) ประเมินผล ผลการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนรู้ 5E ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้เคลื่อนท่ีเพื่อสร้างความสามารถด้านเหตุผลของ
นกัเรียนประถมศึกษาตอนต้นพบวา่ คะแนนเฉลี่ยความีเหตุผล ส าหรับนกัเรียนประถมศึกษาหลงั
เรียนของกลุม่ตวัอยา่งสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

กนกวรรณ พิทยะภทัร์ (2556, น.110) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการสบืเสาะความรู้
แบบ 5E ของเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ทีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที 2  ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 หลงัการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือน าไป เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  พบวา่สงูกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท่ีก าหนดไว้  โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของผู้ อ่ืนสูงกว่าปัญหาของตนเอง ท่ีไม่เก่ียวข้องกับผู้ อ่ืน  2. จิตวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัหลงัได้รับการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ได้แก่  ด้านความสนใจ
ใฝ่รู้   ด้านความรับผิดชอบและด้านความซื่อสัตย์ พบว่า มีคะแนน เฉลี่ยอยู่ในระดับดี เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือด้านความ
รับผิดชอบและด้านความสนใจใฝ่รู้ ซงึยอมรับสมมติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว้ 

ชยานันต์ จันดี (2556, น.75) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบวฏัจักร 
5E  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัหนองแขม 
(สหราษฎร์บูรณะ) จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เร่ือง 
ชีวิตพืช ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E มีคะแนน
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งกันอยา่งมีนยัทางสถิติท่ี .05 ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 
5E มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความ
คิดเห็นของนกัเรียนประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5E โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดับเห็นด้วย
ปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
เรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบั 

จากการงานวิจัยในประเทศจะเห็นได้ว่าสว่นใหญ่น าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวฎัจักรการเรียนรู้ 5E ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยยงัไม่พบการน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E ไปใช้ในการพฒันาคณุลกัษณะตา่งๆ  

 
8.1.3 งานวจิัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 ชยัรัตน์ โตศิลา (2555, น.129)ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี ้คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 80 คน พบว่า กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาขึน้ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้อภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา 2) ขัน้
วิเคราะห์หลกัฐานหลกั 3) ขัน้เปรียบเทียบข้อมลู 4) ขัน้ปฏิสมัพนัธ์กับหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
5) ขัน้น าเสนอข้อค้นพบ  ผลจากการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน พบว่า ทกัษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนหลงัเรียนจากกระบวนการสอนท่ีพัฒนาขึน้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ทักษะการคิดทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองสูงกว่า
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กลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทักษะการคิดทางประวติัศาสตร์ของนกัเรียน
กลุม่ทดลองท่ีเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ มีพฒันาการไปทางท่ีดีขึน้ นกัเรียน
สามารถก าหนดค าถามส าคัญ ตัง้สมมติฐาน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และ
เช่ือมโยงข้อมลูเพื่อน าเสนอในรูปแบบของเส้นเวลาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 8.2 งานวจิัยที่เก่ียวข้องต่างประเทศ 

8.2.1 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
โมริยามา และคนอ่ืนๆ (Moriyama ,J.; & et.al.2013:1-9) ได้พัฒนาแบบบูรณาการ

การเรียนรู้ผ่าน “แบบจ าลอง” ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศญ่ีปุ่ น การศึกษาพบว่า การออกแบบหน่วยการเรียนรู้กับ
กระบวนการแก้ปัญหา การใช้ความคิดเชิงระบบ และการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง 
สง่เสริมให้ผู้ เรียนค้นหาและประเมินผลของการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
ทางเทคโนโลยี และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้อีกด้วย 

8.2.2 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 
โคลิน (Colin  2013:13) ได้ท าการวิจัย เร่ืองการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วย

การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E และการจดัการเรียนรู้แบบรรยายของนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาและตรวจสอบว่ารูปแบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 5E หรือการเรียนการสอนแบบบรรยายนัน้จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของผู้ เรียน และกระตุ้ นความสนใจ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสองกลุ่ม จาก
ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ท่ีเรียนด้วย รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E มีคะแนนท่ีสงูกวา่กลุม่ท่ีเรียนแบบ
บรรยายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เฟติเย่ (Fethiye  2014:143) ได้ท าการวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เพื่ อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองและการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน การวิจยัครัง้
นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ตามรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 
5E โดยประยกุต์ใช้สือ่และเทคนิควิธีการท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะขัน้ ยกตวัอยา่งเช่น การ์ตนู อนิเมชั่น 
และ concept mapping มาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและการพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน จากผลการวิจัย และการสงัเกตของผู้วิจัย พบว่า 
ผู้ เรียนมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมระหวา่งเรียนในห้องได้ดีขึน้ 
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บทที่3 
วิธีการด าเนินการวจัิย 

 
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี  ้
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยม
วดัมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 
ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 120 คน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง   
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 30 คน โรงเรียนมธัยมวดัมกฎุกษัตริย์ ซึง่ก าลงั

ศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 ด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster sampling) ด้วยวิธีการ
จับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยแบบสุ่ม  เพราะทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนคละ
ความสามารถ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรจดักระท า (Independent Variable) ได้แก่ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” โดยใช้
รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E และการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการวิจัย 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 50 นาที จ านวน 12 คาบเรียน 
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แบบแผนการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research Designs 
แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั (The One-Group Pretest-Posttest Design) (ศิริชัย กาญจน
วาส ี2547:160) ซึง่มีรูปแบบการวิจยัดงันี ้
  

ตาราง 8แบบแผนการทดลองของวิจยั 

กลุม่ สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์  
E   แทน  กลุม่ทดลอง 

  T1  แทน  การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 
  X   แทน  การจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E และวิธีการทาง  

  ประวติัศาสตร์ 
  T2  แทน  การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย จ านวน 2 แผน ใช้เวลาสอน 12 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 12 คาบเรียน 

2. แบบวดัคณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเป็นข้อสอบอตันยัจ านวน 3 ข้อ 
3. แบบประเมินคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้นกัเรียนแบบประเมินตนเอง

ตามตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบง่ชี ้มีลกัษณะเป็นการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 16 
ข้อ 
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2. การสร้างเคร่ืองมือในการท าวจิัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
2.1. หน่วยการเรียนรู้  

2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวดัมกุฎกษัตริย์ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต ารา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E และการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

2.1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขัน้ตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวฎัจกัรการ
เรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ในแต่ละขัน้ตอน เพื่อท าความ
เข้าใจในกระบวนการให้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

2.1.3 สร้างหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจกัรการ
เรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้ราย
หนว่ย จ านวน 2 หนว่ย ประกอบไปด้วย หนว่ยการเรียนรู้ยอ่ยท่ี 1 ปกปอ้งบ้านเมือง จ านวน 8 คาบ 
และหนว่ยการเรียนรู้ยอ่ยท่ี 2 ท านบุ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจจ านวน 4 คาบ 

2.1.4 น าหน่วยการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีป รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  

2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา เพื่อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity)ความเหมาะสมและความถกูต้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนความ
สอดคล้องระหว่างขัน้ตอนต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) โดยเกณฑ์การตดัสนิคา่ดชันีควาสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคล้องจะต้องตัง้แต่ 0.50 เป็นต้นไป และผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
พบว่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 -1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก)ซึ่งมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญยงัได้ให้ข้อเสนอะแนะเพิ่มเติมดงันี ้

1) ปรับปรุงการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้หนว่ยท่ี 1 และหนว่ยท่ี 2 เป็นพฤติกรรมท่ี
สามารถใช้วดัและประเมินผลได้ 

2) ปรับปรุงการใช้ภาษาในขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับระดบัของ
ผู้ เรียน 
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3) ปรับแก้ประเด็นค าถามท่ีอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้ให้ง่ายขึน้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
ระดบัของผู้ เรียน 

4) ต้องบอกท่ีมาของสือ่ประเภทวีดีทศัน์ในท้ายแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามผู้ เช่ียวชาญแล้ว น าไปให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

2.1.7 น าหนว่ยการเรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 5E และ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ไปทดลองใช้ (Tryout) กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชา ส31103 รายวิชาประวติัศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ   

2.1.8 น าหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดยทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

2.2 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกบัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

2. สร้างแบบวดัตามตามนิยามศพัท์ของคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ โดยเป็น
ข้อสอบอตันยัก่อนน าไปใช้จริง จ านวน 8 ข้อ โดยประเมินทัง้ 4 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

ตวัชีว้ดัท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ตวัชีว้ดัท่ี 2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติไทย 
ตวัท่ีวดัท่ี 3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
ตวัท่ีวดัท่ี 4 เคารพ เทิดทนู สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการ
ปรับปรุงแก้ไข  
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3. น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ท่ีป รับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศึกษา จ านวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามและนิยามศพัท์ ครอบคลมุเนือ้หาภาษาท่ีใช้ 
โดยการประเมินคุณลกัษณะอันพงึประสงค์รายข้อ โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป แสดงวา่ข้อสอบใช้ได้ ผลปรากฎวา่ข้อสอบท่ีใช้ได้ จ านวน 8 ข้อ เน่ืองจาก
มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ได้ 0.80 -1.00 

4. น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวดัมกฎุกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชา ส31103 รายวิชาประวติัศาสตร์ ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ   

น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้ว
คดัเลือกข้อสอบท่ีใช้ได้ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2543:217-218) ผลปรากฎวา่มีคา่ความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.42-0.62 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.55 ผลปรากฎ
วา่ข้อสอบท่ีใช้ได้ จ านวน 8 ข้อ ผู้วิจยัได้คดัเลือกข้อสอบจ านวน 3 ข้อ ท่ีมีค่าความยากงา่ย (p) อยู่
ระหวา่ง 0.50-0.55 และคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.40 - 0.55 (รายละเอียดในภาคผนวก) 

5. น าแบบวดัคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงข้อค าถาม และภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้ว คัดเลือกข้อท่ีใช้ได้ จ านวน 3 ข้อ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ 

 
2.3. การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัคุณลกัษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

2. สร้างแบบประเมินคุณลกัษณะตามกรอบแนวคิดเชิงปฏิบติัการของคุณลกัษณะรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเป็นแบบประเมินตนเองตามตวัชีว้ดัและพฤติกรรมบง่ชี ้จ านวน 16 ข้อ โดย
ประเมินทัง้ 4 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
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ตวัชีว้ดัท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
ตวัชีว้ดัท่ี 2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติไทย 
ตวัท่ีวดัท่ี 3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา 
ตวัท่ีวดัท่ี 4 เคารพ เทิดทนู สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

โดยมีเกณฑ์ในการตอบตามระดบัของพฤติกรรม ดงันี ้
5     หมายถึง     นกัเรียนปฏิบติั มากท่ีสดุ   (ประมาณ ร้อยละ 81-100) 
4     หมายถึง     นกัเรียนปฏิบติั คอ่นข้างมาก  (ประมาณ ร้อยละ 61-80) 
3     หมายถึง นกัเรียนปฏิบติั ปานกลาง  (ประมาณ ร้อยละ 41-60) 
2     หมายถึง นกัเรียนปฏิบติั คอ่นข้างน้อย  (ประมาณ ร้อยละ 21-40) 
1     หมายถึง นกัเรียนปฏิบติั น้อยมาก   (ประมาณ ร้อยละ 0-20) 

 
เกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูเป็นคา่เฉลีย่ ดงันี ้
คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มากท่ีสดุ 
คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาก 
คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อยท่ีสดุ 
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการ

ปรับปรุงแก้ไข  
3. น าแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้

ผู้ เช่ียวชาญด้านสงัคมศึกษา จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อค าถาม ครอบคลมุเนือ้หาภาษาท่ีใช้ โดยการประเมิน
คณุลกัษณะอันพงึประสงค์รายข้อ โดยคดัเลอืกข้อสอบท่ีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่.50 
ขึน้ไป แสดงว่าข้อค าถามใช้ได้ ผลปรากฎวา่ข้อค าถามท่ีใช้ได้ จ านวน 16 ข้อ เน่ืองจากมีค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก) 

4. น าแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวดัมกฎุกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชา ส31103 รายวิชาประวติัศาสตร์ ใน
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ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง เพื่อปรับปรุงข้อค าถามให้มีความเหมาะสม
และมีประสทิธิภาพ   

5. หาคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) จอร์ช และมอลเลร่ี (George , D., & Mallery, P. 
2002:231) เกณฑ์การประเมินความเท่ียงสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั ดงันี ้

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α ) การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
มากกวา่ .9 ดีมาก 
มากกวา่ .8 ดี 
มากกวา่ .7 พอใช้ 
มากกวา่ .6 คอ่นข้างพอใช้ 
มากกวา่ .5 ต ่า 

น้อยกวา่ หรือ เทา่กบั .5 ไม่สามารถรับได้ 
 

ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงทัง้ฉบบั อยูร่ะหวา่ง 0.8265 – 0.9 แสดงว่า 
เคร่ืองมือมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดบัดี เคร่ืองมือท่ีมีคา่ความเช่ือมั่นสงูสามารถท่ีจะน าไป
เก็บรวบรวมข้อมลูได้  

6. น าแบบประเมินคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงข้อค าถาม และภาษา
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองกบันกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4/1 โรงเรียน
มธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ขัน้ก่อนการทดลอง  

 1.1 ให้นักเรียนท าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ และแบบประเมิน
คณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนเรียน (Pretest)  

2. ขัน้ทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ
เรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้สร้างไว้
โดยใช้การทดลอง โดยท าการทดลองจ านวน 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 
นาที รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน  
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3. ขัน้หลังการทดลอง  

3.1 เม่ือด าเนินการทดลองครบตามท่ีก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ให้ผู้ เรียนด้วยแบบวดัคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และแบบ
ประเมินคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู  
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยเปรียบเทียบคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ก่อนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” โดยใช้รูปแบบวฎัจักรการเรียนรู้ 5E และการจดัการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยใช้  �̅�  (Mean), S.D. (Standard Deviation) แล ะ  t-test for 
dependent samples  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 สถิติพืน้ฐาน 

4.1.1 คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean)  
4.1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

4.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.2.1 คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
4.2.2 การหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สตูร แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) 
4.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

โดยวิธีการทางสถิติ t-test for dependent samples   
 
 
 
 
 
 
 



  53 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูแล้วได้น าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1.ประเมินคณุภาพหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” มีคณุภาพผา่นตาม
เกณฑ์ 

2.เปรียบเทียบคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้ วย
หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง”  
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ จากผลการทดลอง ผู้วิจัยได้ ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ ใน การ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 
n  แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง  

�̅� แทน  คะแนนเฉลีย่ของผู้ เรียนในกลุม่ตวัอยา่ง (Mean)  
S.D.  แทน  คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t  แทน  สถิติการแจกแจงแบบ t-test for dependent samples 

 IOC  แทน  คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence )  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูแล้วและมีผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอตามล าดบัดงันี  ้

1.คุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง ” มีคุณภาพผ่านตาม
เกณฑ์ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 9ประเมินคณุภาพหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 

 
รายการประเมนิ 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง”  
แปลผล 

หน่วยย่อยท่ี 1 หน่วยย่อยท่ี 2 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1. องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

สอดคล้อง 

2. สาระส าคญั 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 สอดคล้อง 

3. ผลการเรียนรู้ 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 สอดคล้อง 

4. ส่ือการจดัการเรียนรู้ 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 สอดคล้อง 

5. กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 

สอดคล้อง 

6. การวดัและประเมนิผล 1.00 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 สอดคล้อง 

      *IOC ≥ .50 
ผลประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้จากตราราง 8 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หาก

สยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนสงัคมศึกษาทัง้ 5 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ย
คุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1 และหน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.80 -1.00  
ตามล าดับ แสดงว่า หน่วยการเรียนรู้เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” หน่วยย่อยท่ี 1 ปกป้อง
บ้านเมือง และหน่วยย่อยท่ี 2 ท านุบ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ มีค่า
ดชันีความสอดคล้อง มากกวา่ .50 ขึน้ไป จึงสามารถน าไปใช้ในการวิจยัได้ 

2.การเปรียบเทียบคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากแบบวดัคุณลกัษณะรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืน
ยง”  
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ตาราง 10เปรียบเทียบคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากแบบวดัคณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ (รายด้านและในภาพรวม) ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หาก
สยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 

รายการ คะแนน 
20 

ก่อนเรียน 
(n=30) 

 หลงัเรียน 
(n=30) 

 t df Sig 

  �̅� S.D. �̅� S.D.    
1. ความเป็นพลเมืองดี
ของชาต ิ

5 1.93 1.39 3.20 0.89 -5.091** 29 .000 

2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย 

5 1.97 1.10 2.70 1.12 -2.707** 29 .055 

3. ศรัทธา ยึดมัน่ และ
ปฏิบตัติามหลกัของ
ศาสนา 

5 0.83 1.02 1.97 1.10 -4.958** 29 .065 

4. เคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

5 1.97 1.00 2.57 0.97 -2.632** 29 .000 

     ** p ≤ .01 
เม่ือพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อน

และหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” พบว่า คะแนน
ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐาน  

ผลประเมินคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  (รายด้าน) หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วย
หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” พบวา่ นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์แบ่ง
ตามตวัชีว้ดั ดงันี ้ 

ตวัชีว้ดัท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.20 ตวัชีว้ดัท่ี 2 ธ ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย คา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 2.70 ตวัชีว้ดัท่ี 4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ค่าเฉลีย่อยูท่ี่ 2.57 
และตวัชีว้ดัท่ี 3 ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 1.97  

3.เปรียบเทียบคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากแบบประเมินคณุลกัษณะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ หลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (รายด้านและในภาพรวม) หลงัการ
จดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 

รายการ/ตวัชีว้ดั ก่อนเรียน 
(n=30) 

 แปลผล หลงัเรียน 
(n=30) 

 แปลผล 

 �̅� S.D.  �̅� S.D.  

1. เป็นพลเมืองดีของชาต ิ 2.32 0.98 ปานกลาง 3.94 1.43 มาก 

2. ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 3.97 0.77 มาก 4.26 0.77 มาก 

3. ศรัทธา ยึดมัน่ และปฏิบตัิ
ตนตามหลกัของศาสนา 

3.95 0.93 มาก 4.15 0.89 มาก 

4. เคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

3.86 0.97 มาก 4.07 0.97 มาก 

ภาพรวม 3.52 0.91 มาก 4.08 0.94 มาก 

 
ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จากแบบประเมินคณุลกัษณะรัก

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้จากการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “หาก

สยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” มีคะแนน (ภาพรวม) หลงัเรียน( �̅�= 4.08) สงูกวา่ก่อนเรียน ( �̅�= 3.52)  
ผลประเมินคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  (รายด้าน) หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วย

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” พบวา่ นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และหากแบ่งตามตัวชีว้ัด ดังนี ้ตัวชีว้ัดท่ี 2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.26 อยูใ่นระดบั มาก ตวัชีว้ดัท่ี 3 ศรัทธา ยดึมั่น และปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา 
คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.15 อยูใ่นระดบั มาก ตวัชีว้ดัท่ี 4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ คา่เฉลีย่อยู่
ท่ี 4.07 อยู่ในระดับ มาก และตัวชีว้ดัท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.94 อยู่ในระดับ 
มาก 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ส าหรับการวิจัยครัง้นี เ้ป็นวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-experiment research) โดยมี
จุดมุ่ งหมายเพื่อ1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา ก่อนและหลงัได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยแบบสุม่ ใช้เวลาด าเนินการ 12 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
1) หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 2) แบบวดัคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
จ านวน 3 ข้อ ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) แบบประเมินคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุม่ทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (One-group Pretest-Posttest Design) เม่ือสิน้สุดการทดลองได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์

โดยใช้สถิติพืน้ฐานได้แก่ หาค่าเฉลี่ย (�̅�) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติท่ี t-test for dependent Samples  

สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” โดยผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านการสอนสงัคมศกึษา พบวา่ มีคณุภาพตามเกณฑ์  
2. เปรียบเทียบคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียนหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วย

หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” พบวา่คุณลกัษณะของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อภปิรายผลการวิจัย  
ผลการพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” สามารถน ามาอภิปรายผล

ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ได้ดงันี ้
1.การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏ
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กษัตริย์  โดยคะแนนหนว่ยการเรียนรู้ยอ่ยท่ี 1 ปกปอ้งบ้านเมือง และหนว่ยการเรียนรู้ยอ่ยท่ี 2 ท านุ
บ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ พบว่าอยู่ท่ี 0.80 -1.00 ตามล าดับ ซึ่งมีคุณภาพตัง้แต่ .50 ขึน้ไป 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเป็นไปตามสมมติฐาน  ทัง้นีเ้พราะหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มี
คณุภาพตามท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้ ตามประเด็นตอ่ไปนี ้ 

ประการแรก การด าเนินการพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” 
มีขัน้ตอนกระบวนการท่ีชดัเจนจึงสร้างความเช่ือมัน่ท าให้ผา่นการประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 
โดยด าเนินการตามแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ของ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2553, น.13-14) ดังนี ้1) ก าหนดประด็น / หัวเร่ือง (Theme) ท่ีชัดเจน
สอดคล้องกับเนือ้หาท่ีเรียน ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืน
ยง” และก าหนดเนือ้หา / สาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับประเด็น / หวัเร่ืองให้เหมาะกับนกัเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของตวัชีว้ดัในมาตรฐานการเรียนรู้
กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เนือ้หา เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ในช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ไปจนถึงการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4-5  
การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปออกเป็นประเด็นเนือ้หาหลกัของหน่วยย่อย 
ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” มีทัง้หมด 2 หน่วยย่อย คือ 1) ปกป้อง
บ้านเมือง 2) ท านบุ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ  

ประการท่ีสอง ผู้วิจัยต้องการพฒันาคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดขึน้ใน
ตวัผู้ เรียนซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลกัในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” 
คุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นี ้ได้ถูกก าหนดให้เป็นข้อแรกของคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทัง้หลกัสูตรแกนกลาง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ได้ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย สอดคล้องกับ 
(สิริวรรณ ศรีพหล, 2560, น.132) กลา่วว่า วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์
ในโรงเรียนมีอยู่หลายประการท่ีส าคญัได้แก่ การพฒันาความเป็นพลเมืองดี การเรียนรู้อดีตเพื่อ
เข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบนั และการพัฒนาทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล การท่ีนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองราวความเป็นมาของมนุษยชาตในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือ
ท้องถ่ินของตนนัน้ จะท าให้นกัเรียนมีความรักความผูกพันต่อชาติของตนอย่างยิ่ง รวมถึงการมี
ความรับผิดชอบในประเทศของตนอีกด้วย ดังนัน้วตัถุประสงค์ส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์จึง
เป็นไปเพื่อฝึกทักษะการคิด ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี เกิดความรักและความภูมิใจในชาติ  
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ผู้วิจัยจึงได้คดัเลือกเนือ้หาเร่ืองราวในสมัยสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงการปฏิรูปประเทศใน
สมยัรัชกาลท่ี 4-5  ซึง่ตรงตามตวัชีว้ดั และมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประวติัศาสตร์  

อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นสว่นส าคญัท่ีจะท าให้บรรลวุตัถุประสงค์ 
หากแต่การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาประวติัศาสตร์ครูผู้สอนยงัคงเน้นการสอนแบบบรรยาย 
ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากการศึกษาปัญหาสภาพการเรียน
การสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ (ยุพิน พันธ์ุดิษฐ์, 
2554, น.114-115) กล่าวว่า การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากครูยังคงจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีบรรยาย เพราะวา่มีเนือ้หาสาระมาก เวลาจ ากดัในการท ากิจกรรม นกัเรียนในแต่
ละห้องมีจ านวนมาก ท าให้ยากตอ่การตอ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
วฎัจักรการเรียนรู้ 5E มี 5 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขัน้ส ารวจและ
ค้นหา  (Exploration) (3) ขั น้ อ ธิ บ ายและลงข้อส รุป  (Explanation) (4) ขั น้ ขยายความ รู้ 
(Elaboration) และ (5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) (สคุนธ์ สนิธพานนท์, 2558, น.47)นอกจากนี ้
ผู้วิจยัยงัสนใจท่ีจะน าวิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกบัรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
5E เน่ืองจากขัน้ตอนกระบวนการมีความสอดคล้องกัน ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือการ 
ค้นคว้าหาความรู้ทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบั เพื่อให้นกัเรียนได้องค์ความรู้ใหม่
ทางประวติัศาสตร์ บนพืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การตัง้สมมติฐาน การรวบรวม 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตีความหลกัฐานหรือข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปหรือผลของการศึกษา
ค้นคว้า  

ดงันัน้การการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับ
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E จึงเป็นการช่วยส่งเสริมคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทัง้
ผู้ เรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการเรียนสาขาอ่ืนๆ ตลอดจนน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ 

2. การพฒันาหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคณุลกัษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

จากการศึกษาคุณลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” หลงั
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นี ้
เน่ืองจากผู้วิจยัได้ใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับรูปแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 
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5E  คือ ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ทางประวติัศาสตร์อย่างเป็นขัน้ตอนตามล าดบั เพื่อให้นกัเรียน
ได้องค์ความรู้ บนพืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา ดังนัน้นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้า 
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมัยสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ ถึงสมัยปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 4-5 
ท าให้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญด้านต่างๆของพระมหากษัตริย์ และ
ผลงานของบุคคลส าคญัในแตล่ะยุคสมัย ท่ีน าพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากวิกฤติการณ์
ต่างๆ  จากการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้รูปแบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 5E  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มุ่งเน้นไปท่ีการดึงศกัยภาพในการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ของนกัเรียนนักศึกษาน าไปสู่ความรู้ระดับสร้างสรรค์  ท าให้เกิดความเข้าใจใน
แก่นแท้ของวฒันธรรม หรือวิถีชีวิตของชาติ เพราะประวติัศาสตร์ท าให้เราได้รู้ว่าลกัษณะเฉพาะ
ของสงัคมของเราได้พฒันามาบนพืน้ฐานของอะไร การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ชาติเท่ากบัเป็นการท า
ความรู้จกัสงัคมของตนเอง นอกจากนีป้ระวติัศาสตร์เทา่นัน้ท่ีจะช่วยปลกูฝังความรักมาตภุมิู ความ
มุ่งมั่นในปณิธานแหง่ชาติ และความเข้าใจวฒันธรรมประจ าชาติ (วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2543, น.2-
4) สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัในการจัดการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์เพื่อพัฒนาความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  ผู้ วิจัยต้องการพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึน้ในตัวผู้ เรียน 
ผู้วิจัยจึงได้พฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยู่ยัง้ ยืนยง” เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ดงันัน้หน่วยการเรียนรู้จึงมีสว่นส าคญั ท าให้นกัเรียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
ทศันคติท่ีดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเน้นให้นกัเรียนศึกษา ค้นคว้า และ
อภิปราย เช่ือมโยงความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการ และความรู้สึก ท าให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติ เกิดความเคารพเทิดทูนในสถาบนัพระมหากษัตริย์ และศาสนาของตน ก่อให้เกิด
เป็นคณุลกัษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

1.1 จากการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยงัอยูย่ัง้ ยืนยง” เป็นการสง่เสริม
ให้ผู้ เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ 
และน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ดังนัน้ผู้ สอนควรตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้ นให้
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ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ อยากค้นหาค าตอบ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงศักยภาพ และน าเสนอ
ผลงานท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบตา่งๆท่ีหลากหลาย  

1.2 ในระยะเร่ิมแรกของการด าเนินงานวิจัย ผู้ วิจัยพบว่า ผู้ เรียนหลายคนลืมเนือ้หา
ประวติัศาสตร์ไทยท่ีเคยเรียนมาแล้วในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ดงันัน้ผู้สอนควรกระตุ้น และ
ตัง้ต าถามเพื่อฝึกให้ผู้ เรียนได้ไปศกึษาค้นคว้า เกิดทกัษะการคิด ตามรูปแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E 
มี 5 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
(3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (4) ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) และ (5) ขัน้
ประเมินผล (Evaluation) และวิ ธีการทางประวัติศาสตร์ คือ  การ ค้นคว้าหาความ รู้ทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบั เพื่อให้นกัเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์ บน
พืน้ฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การตัง้สมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ตีความหลกัฐานหรือข้อมลูเพื่อน าไปสูข้่อสรุปหรือผลของการศกึษาค้นคว้า  

1.3 จากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อฝึกทกัษะกระบวนการกลุม่ เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกัการวิเคราะห์ การอภิปราย การวางแผน การ
แก้ปัญหา เช่น การเก็บข้อมลูจากหลกัฐานประเภทต่างๆทางประวติัศาสตร์  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1ควรน าหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” เป็นการส่งเสริม

คุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปใช้กับ
ผู้ เรียนในห้องอ่ืนๆ เพื่อศกึษาเปรียบเทียบ ผลการวดัคณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2.2ควรน ารูปแบบการพฒันาหน่วยการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมคุณลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ไปใช้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เพื่อศกึษาผลการสง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญที่ตรวจหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง “หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง” แบบวัด
คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และแบบประเมินคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

1. รองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ อดีตหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
และอาจารย์ประจ าสาขาการสอนสงัคมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี บุษยานนท์ อาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
3. อาจารย์รุจ ฦาชา อาจารย์สาขาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชา

หลกัสตูรและการสอน  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. อาจารย์วสวตัต์ิ วงศ์พนัธุเศรษฐ์ อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒ นธรรม  โรงเรียนสา ธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปริญญาตรี 
สาขาสงัคมศกึษา ศกึษาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
5. ครูณฏัฐินี แสงสขุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ข  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรยีนรู ้หน่วยย่อยที ่1 ปกป้องบา้นเมอืง 
2. ตวัอย่างแผนการจดัการเรยีนรู ้หน่วยย่อยที ่2 ท านุบ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกจิ 
3. ตวัอย่างแบบวดัคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

4. ตวัอย่างแบบประเมนิคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์
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ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้  
 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2561 กลุม่สาระการเรียนรู้ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
รายวิชาประวติัศาสตร์   หนว่ยการเรียนรู้ หากสยามยงัอยูย่ัง้  ยืนยง  
หนว่ยการเรียนรู้ยอ่ยท่ี 1 ปกปอ้งบ้านเมือง  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4                จ านวน 8 คาบ 
ผู้สอน   นาย เกียรติพงษ์   นุม่แนบ 
เร่ือง  1. การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์เป็นราชธานีและการปกครองประเทศสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) 

2. สงครามเก้าทพั 
3. การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4  
4. การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5  
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 1. เม่ือเมืองท่ีอาศยัอยูมี่ชยัภมิูท่ีไม่เหมาะสมตอ่การตัง้ถ่ินฐานหรือหมดความอุดมสมบูรณ์ 
ผู้น า/ประชาชนยอ่มโยกย้ายท่ีอยูไ่ปหาท่ีตัง้เมืองท่ีมีชยัภมิูท่ีเหมาะสมและอุดมสมบูรณ์กวา่ 
 2. ในการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ยอ่มต้องมีกฎ ระเบียบเพื่อการควบคมุพฤติกรรมให้เกิด
ความสงบ เรียบร้อยโดยกฎระเบียบเหลา่นัน้ต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรม ความเช่ือและคา่นิยม
ของสงัคมนัน้ๆ 
 3. เม่ือสงครามพลเมืองทกุคนมีหน้าท่ีปอ้งกนัประเทศ เพื่อพิทกัษ์รักษาไว้ซึง่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 4. ในแตล่ะสงัคมยอ่มมีบุคคลส าคญั หรือผู้น าท่ีสร้างคณุประโยชน์ตอ่ชาติบ้านเมือง ซึง่มี
ประวติัควรคา่แก่การศกึษา และเป็นประโยชน์ในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 5. หากผู้น า/ผู้บริหาร หรือประชาชนในประเทศเห็นวา่รูปแบบการปกครองท่ีใช้อยูใ่นสงัคม
นัน้ๆ มีความล้าหลงั ไม่สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและวฒันธรรม ผู้น าจึงมีการปรับปรับปรุง/
เปลีย่นแปลงรูปแบบการปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
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ตัวชีว้ัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ตัวชีว้ัด 
 1. ม.4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย 
 2. ม.4-6/2 วิเคราะห์ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ตอ่ชาติไทย 
 3. ม. 4-6/3 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่เสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย ซึ่ง
มีผลตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจุบนั 
 4. ม.4-6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทัง้ชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์วฒันธรรมไทยและประวติัศาสตร์ไทย 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. ผู้ เรียนวิเคราะห์สาเหตุของการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังกรุงเทพมหานครได้
อยา่งน้อย 3 ประการ 
 2. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์ความส าคญัของการปกครองในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นได้ 
 3. ผู้ เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของสงครามเก้าทพัได้ 
 4. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ของสงครามเก้าทพัได้  
 5. ผู้ เรียนสามารถบอกประวติัและคณุูปการของบุคคลส าคญัในเหตกุารณ์สงครามเก้าทพั
ได้ 
 6. ผู้ เรียนวิเคราะห์สาเหตขุองการปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้ 
 7. ผู้ เรียนสามารถอภิปรายผลดี ผลเสยีของสนธิสญัญาเบาว์ริงได้  
 8. ผู้ เรียนอธิบายพระราชกรณียกิจด้านการตา่งประเทศของรัชกาลท่ี 4 ได้ 
 9. ผู้ เรียนอภิปรายสาเหตขุองการปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้ 

10. ผู้ เรียนอธิบายรูปแบบการเมืองการปกครองสมยัรัชกาลท่ี 5 ได้ 
 11. ผู้ เรียนอธิบายผลดี ผลเสยีของการเสด็จฯประพาสยโุรปได้  
 12. ผู้ เรียนอธิบายพระราชกรณียกิจด้านการตา่งประเทศของรัชกาลท่ี 5 ได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - ประเด็นส าคญัของประวัติศาสตรไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาญาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนา
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อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลกิทาส 
เลิกไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 บทบาทสตรีไทย 
 - บทบาทของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในการพฒันาชาติไทยในด้านตา่งๆ เช่น การปอ้งกัน
และรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วฒันธรรมไทย 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  1. ความสามารถในการสือ่สาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทกัษะการรวบรวมข้อมลู 
   2) ทกัษะการวิเคราะห์ 

3) ทกัษะการสรุปลงความเห็น 
4) ทกัษะการสร้างความรู้ 

  3. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 1 
ขัน้จุดประเด็นความสนใจให้ศึกษา 
 1. ให้ผู้ เรียนดูภาพเกาะรัตนโกสินทร์ และสถานท่ีส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์  จากนัน้
ซกัถามตามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 
  - ผู้ เรียนทราบหรือไม่วา่พระบรมมหาราชวงั และสถานท่ีตา่งๆ ในกรุงรัตนโกสนิทร์
สร้างขึน้เม่ือใด และใครเป็นผู้สร้าง ( เช่น พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราชโปรดฯ
ใหส้ร้างพระบรมมหาราชวงัข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2325 เมื่อครัง้ยา้ยกรุง สถาปนากรุงรตันโกสินทร์ ) 
  - เพราะเหตใุดจึงต้องย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาฝ่ังกรุงเทพมหานครฯ (เพราะฝ่ัง
ธนบุรีน ้ากัดเซาะ, เป็นเมืองอกแตกมีแม่น ้าไหลผ่านกลางเมืองยากต่อการป้องกันพระนคร , 
พระราชวงัถูกขนาบดว้ยวดัทัง้สองดา้นไม่สามารถขยายได)้ 
  - เม่ือย้ายกรุงมาแล้ว รูปแบบการปกครองยงัคงเหมือนเดิมหรือไม่ หรือเปลีย่นไป
อยา่งไร (ยงัคงรูปแบบเดิม คือ ยงัใช้ระบบจตสุดมภ์ และการปกครองสว่นภูมิภาคเหมือนเดิม) 
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2. ให้ผู้ เรียนดูวีดีทศัน์ เร่ือง สงครามเก้าทพั จากนัน้ให้ผู้ เรียนดูภาพพระบรมราชานสุาวรีย์
สมเด็จฯกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาถ และอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสนุทร จากนัน้
ซกัถามตามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
  - ผู้ เรียนทราบหรือไม่ว่า บุคคลในภาพเป็นใคร เก่ียวข้องอย่างไรกับสงครามเก้า
ทพั  (สมเด็จฯกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาถ,ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสนุทร เป็นผูน้ าทพัต่อสู้
กบัพม่าในสงครามเก้าทพั) 
  - ทราบหรือไม่ว่าบุคคลส าคัญในภาพนัน้มีคุณูปการต่อบ้านเมืองอย่างไร (การ
ปกป้องบ้านเมืองในครัง้น ัน้ท าใหไ้ทยมิตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนพม่าอีกครัง้ ) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 2 
ขัน้จุดประเด็นความสนใจให้ศึกษา 

1. ให้ผู้ เรียนชมภาพ คณะราชทูตในสมัยรัชกาลท่ี 4 เข้าเฝา้สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย 
และเข้าเฝา้จกัรพรรดินโปเลยีนเพื่อถวายเคร่ืองราชบรรณาการ และชมภาพยนตร์ เร่ือง ทวิภพ ฉาก
ต้อนรับเซอร์จอห์นเบาว์ริง,ฉากคณะขนุนางสยามเจรจาข้อตกลงในสนธิสญัญาเบาว์ริง และฉาก
เซอร์จอห์นเบาวริงเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนัน้ซักถามตามประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) 
  - ทราบหรือไม่ว่ารัชกาลท่ี 4 ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองอย่างไร (ทรงปฏิรูป
ประเทศในดา้นต่างๆเพือ่ใหช้าติตะวนัตกเห็นว่าสยามเจริญ เพือ่รบัมือกบัลทัธิจกัรวรรดินิยม) 

2. ให้ผู้ เรียนชมวิดีทศัน์ เร่ือง 100 ปี พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน (เหตุการณ์รัชกาลท่ี 5 เสด็จ
ประพาสยุโรป) จากนัน้ให้ผู้ เรียนชมภาพรัชกาลท่ี 5 เข้าเฝา้พระเจ้าซาร์นิโคลสั แห่งรัสเซีย และ
ภาพการเสด็จฯประพาสยงัประเทศตา่งๆในยโุรป (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

- ให้ผู้ เรียนดูสภาพบ้านเมืองของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยเปรียบเทียบกับภาพ
บ้านเมืองในประเทศอ่ืนๆในเอเชียในช่วงเวลาเดียวกนั 

- ทราบหรือไม่ว่ารัชกาลท่ี 5 ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองอย่างไร (การเลิกทาส 
การปฏิรูปการปกครอง การน าพาประเทศผ่านวิกฤตการณ์ ร.ศ.122 การเสด็จฯประพาสยุโรป 
ดา้นการสาธารณูปโภค ฯลฯ) 

- จากท่ีเรียนไปทัง้สองคาบ ผู้ เรียนได้เห็น หรือได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ดงักลา่วบ้าง (ประเทศตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ต่างๆ  ภาวะผูน้ าและการแก้ปัญหา
ของพระมหากษัตริย์ และบุคคลส าคญั) ซึง่ผู้ เรียนควรศกึษาเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับ
เหตกุารณ์เหลา่นัน้ 
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 3. แบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ๆละ 3-5 คน จ านวน 6 กลุม่ ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันไปสบืค้นใน
ประเด็นท่ีผู้สอนได้จุดประเด็น คือ  
  1.  การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์เป็นราชธานีและการปกครองประเทศสมยั
รัตนโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) 

2.   สงครามเก้าทพั 
3.  การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4  
4.  การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5  

 โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมกนัสบืค้นข้อมลู ในคาบถดัไป  
 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 3 
ขัน้ส ารวจ ค้นหาหลักฐาน 

1. ให้แต่ละกลุม่ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยงั
กรุงเทพมหานคร และรูปแบบการเมืองการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสืบค้นจากหลกัฐาน 
เอกสาร หนงัสอืท่ีผู้สอนเตรียมไว้ให้ 
 2. ผู้สอนตัง้ประเด็นให้ผู้ เรียนสบืค้นและตอบค าถาม (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) 
 ผู้ เรียนคิดวา่  
  - หากไม่ย้ายราชธานีจะมีผลดี หรือผลเสยีอยา่งไร 
  - หากไม่ใช่พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นักเรียนคิดว่าพืน้ใดอีก ท่ีเหมาะกับการ
สถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ เพราะเหตใุด 
  - รูปแบบการปกครองท่ีใช้ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3. ให้ แต่ละกลุ่ม ร่วม กันอภิ ป ราย  วิ เค ราะ ห์  ถึ งสา เหตุ ท่ี พม่ ายกทัพมาเพื่ อ ตี
กรุงเทพมหานครหลงัจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ยุทธวิธีแบ่งกองทพัออกเป็น 9 กองทพั 
โดยสบืค้นจากหลกัฐาน เอกสาร หนงัสอืท่ีผู้สอนเตรียมไว้ให้ (ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) 
 4. ผู้สอนตัง้ประเด็นให้ผู้ เรียนสืบค้นและตอบค าถาม โดยให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมในประเด็นดงันี ้
  - ผู้ เรียนคิดวา่ปัจจยัใดเป็นสาเหตใุห้พม่ายกทพัมาตีไทยในสงครามเก้าทพั  
  - ฝ่ายไทยใช้ยทุธวิธีใดในการรับมือ ผู้ เรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตใุด และหาก
ผู้ เรียนไม่เห็นด้วย ผู้ เรียนคิดวา่ฝ่ายไทยควรใช้ยทุธวิธีในรูปแบบใดในการรับมือสงคราม 
   - เม่ือผู้ เรียนได้ศึกษาประวติัของบุคคลส าคญัในสงครามเก้าทพัแล้ว ให้
วิเคราะห์ถึงบทบาท และคณุูปการท่ีมีตอ่ชาติบ้านเมือง  
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  - ผู้ เรียนสามมารถน าประวติัของบุคคลส าคัญในสงครามเก้าทัพมาปรับใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในกรด าเนินชีวิตได้อยา่งไร 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 4 
ขัน้ส ารวจ ค้นหาหลักฐาน 

1. ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการปฏิรูปประเทศ การสง่คณะ
ทตูไปประเทศองักฤษและฝร่ังเศส และการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 
 2. ผู้สอนตัง้ประเด็นให้ผู้ เรียนสืบค้นและตอบค าถาม โดยให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมในประเด็นดงันี ้
  - เพราะเหตใุดประเทศมหาอ านาจตะวนัตกจึงต้องการสยามเป็นอาณานิคม  
  - การท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงปรับปรุงวฒันธรรม การสง่ราชทูตไปเจริญสมัพนัธไมตรีกับ
ชาติมหาอ านาจ และการปฏิรูปประเทศนัน้ มีความส าคญัอยา่งไรตอ่การรับมือลทัธิจกัรวรรดินิยม 
  - สนธิสัญญาเบาว์ริง มีผลดี ผลเสียอย่างไร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมไทยอยา่งไรบ้าง 
  - พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 4 มีคณุูปการตอ่ประเทศชาติบ้านเมืองอยา่งไร  
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 5 
ขัน้ส ารวจ ค้นหาหลักฐาน 
 1. ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูป
การเมืองการปกครอง ระบบโครงสร้างสงัคม และการเสด็จฯประพาสยโุรป (ใช้เวลาประมาณ 40 
นาที) 
 2. ผู้สอนตัง้ประเด็นให้ผู้ เรียนสืบค้นและตอบค าถาม โดยให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมในประเด็นดงันี ้ 
  - เพราะเหตุใดรัชกาลท่ี 5 จึงทรงยกเลิกระบบจตุสดมภ์ และปฏิรูปการเมืองการ
ปกครอง ทัง้สว่นกลาง สว่นภมิูภาค และสว่นท้องถ่ิน 
  - วิเคราะห์ปัจจัย การเลิกทาส เลิกไพร่ และสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
อยา่งไร   
  - วิเคราะห์วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 สาเหตุส าคญัใดท่ีผลกัดนัให้รัชกาลท่ี 5 เสด็จฯ
ประพาสยุโรป และไปเข้าเฝา้พระเจ้าซาร์นิโคลสั แห่งรัสเซีย ทรงมีพระราชวิเทโศบายอย่างไร และ
สง่ผลอยา่งไรตอ่ประเทศไทย 
  - พระราชกรณียกิจของรัชกาลท่ี 5 มีคณุูปการตอ่ประเทศชาติบ้านเมืองอยา่งไร  
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ซึง่นกัเรียนต้องไปศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมในทกุประเด็น คือ  
-  การสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์เป็นราชธานีและการปกครองประเทศสมยั

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394) 
-  สงครามเก้าทพั 
-  การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4  
-  การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5  

 จากนัน้ให้ผู้ เรียนกลบัมาน าเสนอในคาบท่ีก าหนดให้ตอ่ไป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 6 
ขัน้อธิบายความรู้   

1. ผู้สอนชีแ้จงวา่ในคาบนีจ้ะเป็นการน าเสนอความเร่ือง เร่ือง การสถาปนากรุง
รัตนโกสนิทร์เป็นราชธานีและการปกครองประเทศสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325 - 2394) 
และ สงครามเก้าทพั 

2. ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันส่งตัวแทนออกมาอธิบายความรู้เร่ือง การสถาปนากรุ ง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและการปกครองประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325 - 2394) 
และสงครามเก้าทพั ท่ีได้จากการไปศึกษาค้นคว้าให้เพื่อนในห้องฟัง และตอบค าถามในประเด็นท่ี
ผู้สอนตัง้ไว้ จากนัน้ผลดักนัซกัถามข้อสงสยัและผลดักนัอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชดัเจน (ใช้
เวลาประมาณ 40 นาที) 
 3. ผู้ เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
และการปกครองประเทศสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325 - 2394) และสงครามเก้าทพั 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 7 
ขัน้อธิบายความรู้   

1. ผู้สอนชีแ้จงผู้ เรียนว่าคาบนีจ้ะเป็นการน าเสนอ เร่ือง การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลท่ี 4 
และการปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5   

2. ให้ผู้ เรียนนั่งเป็นกลุ่ม จากนัน้แต่ละกลุ่มผลดักันให้ตัวแทนลุกขึน้อธิบายความรู้และ
ตอบค าถามท่ีได้จากการไปศกึษาค้นคว้าเป็นข้อสรุปของกลุม่ให้เพื่อนในห้องฟัง ผลดักนัซกัถามข้อ
สงสยัและผลดักนัอธิบายจนทกุคนมีความเข้าใจชดัเจน (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 

3. ครูและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การปฏิรูปประเทศสมยัรัชกาลท่ี 4 และ การปฏิรูป
ประเทศสมยัรัชกาลท่ี 5  
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กิจกรรมการเรียนรู้  คาบที่ 8 
ขัน้ขยายความรู้ 

1. ให้ผู้ เรียนตอบค าถามในใบงานเพื่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
  - นักเรียนคิดว่ากรุงเทพฯมหานคร มีรูปแบบการจัดวางผังเมือง เหมือนหรือ
แตกตา่งจากอาณาจกัรโบราณอ่ืนๆอยา่งไร (เหมือนกบัอาณาจกัรอื่นๆ เช่น กรุงศรีอยธุยา) 
  - นกัเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้นสามารถน ามาปรับ
ใช้กับการเมืองการปกครองในปัจจุบันอย่างไรได้บ้าง (ไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบนั มีการท างาน
ซ ้าซ้อน ไม่ครอบคลมุ) 

- ผู้ เรียนคิดว่าสงครามในช่วงเวลาอ่ืนๆของแต่ละอาณาจักรของไทยมีปัจจัย ท่ี
เหมือนหรือแตกต่างจากสงครามเก้าทพัอย่างไร (มีปัจจัยที่เหมือนกนั คือ หากการเมือง
อ่อนแอ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสใหต่้างชาติรุกราน) 

  - ผู้ เรียนคิดว่าบทบาทของผู้น าในแต่ละยุคสมัย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
(เหมือนกนั คือ ตอ้งน าพาประเทศใหผ้า่นวิกฤตไปใหไ้ด)้ 

- ผู้ เรียนคิดว่าการด าเนินนโยบายการต่างประเทศในแต่ละยุคสมัย มีปัจจัยท่ี
เหมือนหรือแตกตา่งอย่างไร และมีความเหมาะสม หรือไม่อย่างไร (เหมือนกนั คือ ต้องใช้หลกัการ
ทูต ใช้การเจรจา เพือ่ไม่ใหเ้กิดความรุนแรง และตอ้งรกัษาผลประโยชน์ของชาติใหไ้ดม้ากทีส่ดุ) 
   
ขัน้ประเมินผล 
  ครูให้นกัเรียนร่วมกนัประเมินความรู้ของตนเองและเพื่อน 
 
การวัดและประเมินผล 
 
คุณลักษณะ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

รัก ชาต ิกษัตริย์ การศกึษาค้นคว้า  
การน าเสนอ การอภิปราย 

แบบประเมนิคณุลกัษณะ 
ข้อสอบอตันยั 

เปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนหลงัเรียน 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

  1) หนงัสอืเรียน ประวติัศาสตร์ ม.4 
  2) ภาพพระบรมมหาราชวงั 
    3)   ใบงานสรุปความรู้ในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 ปกปอ้งบ้านเมือง  
    4)   ใบความรู้ เร่ือง สงครามเก้าทพั 
  5) ภาพพระบรมราชานสุาวรีย์ อนสุาวรีย์ 
        6)   วิดีทศัน์ จากภาพยนต์ เร่ือง ทวิภพ 
  7) ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์, ภาพคณะราชทตู, เคร่ืองราชบรรณาการ 

   8)   วิดีทศัน์ เร่ือง 100 ปี พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน จากชอ่งไทพีบีเอส 
  9) ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์, ภาพการเสด็จฯประพาสยโุรป 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ หากสยามยังอยู่ยัง้ ยืนยง หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1 ปกป้องบ้านเมือง 

 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 1. ด้านความรู้ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 2. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 4. ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีมี่ปัญหาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (ถา้มี)) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 5. ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
       
      ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
       (นายเกียรติพงษ์ นุม่แนบ) 
        วนัท่ี.....เดือน...............................พ.ศ. ................. 
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ช่ือ – นามสกุล........................................................ ห้อง....................เลขท่ี.............. 
 
 
จงตอบค ำถำม 

1. การท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยอมท าสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ ท้ังท่ีในเนื้อหา
สัญญาฝ่ายไทยเสียเปรียบหลายประการ ให้นักเรียนเห็นวิเคราะห์ปัจจัยท่ีน าไปสู่การท าสนธิสัญญา 
ผลกระทบด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายหลังการท าสนธิสัญญา และจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ รศ.112 มี
ปัจจัยหลายประการท่ีน าไปสู่การตัดสินพระทัยเสด็จฯประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการเสด็จฯประพาสยุโรป
ในครั้งนี้ จงอธิบายมาพอสังเขป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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2. ในอดีตไพร่ ทาส ถือว่ามีความส าคัญมีต่อการพัฒนาบ้านเมือง ท้ังในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด และให้นักเรียนอธิบายสาเหตุของการยกเลิกระบบไพร่ 
ทาส และบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองท่ีเปล่ียนไปภายหลังการยกเลิกระบบไพร่ ทาส  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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3. ให้นักเรียนมีวิ เคราะห์บทบาทของพระมหากษัตริย์ ท่ีมีต่อศาสนาต่างๆ ในฐานะองค์อัคร

ศาสนูปถัมภก และให้นักเรียนอธิบายแนวทางหรือหลักค าสอนของศาสนาตน ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ค ำช้ีแจง :   ใหน้ักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองในระหว่างเรยีน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ
ระดับคะแนน 

โดยมีเกณฑ์ในการตอบตามระดับของพฤติกรรม ดังนี้ 
5     หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติ มากท่ีสุด  (ประมาณ ร้อยละ 81-100) 
4     หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติ ค่อนข้างมาก  (ประมาณ ร้อยละ 61-80) 
3     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ ปานกลาง  (ประมาณ ร้อยละ 41-60) 
2     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ ค่อนข้างน้อย  (ประมาณ ร้อยละ 21-40) 
1     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ น้อยมาก   (ประมาณ ร้อยละ 0-20) 
 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้ำน 
รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.1 เป็นพลเมืองดี
ของชำติ 

 
 

1. นักเรียนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า      

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ 
และปฏิญาณตน หน้าเสาธงทุกเช้า 

     

3. นักเรียนต้องการปกป้องเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

     

4. นักเรียนยินดีให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆในกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดข้ึน ด้วยความสามัคคี  

     

5. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ด้วยการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

     

1.2 ธ ำรงไว้ซึ่งควำม

เป็นชำติไทย 
 1. เมื่อมีโอกาสนักเรียนยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ใน

กิจกรรรม 

จิตอาสาที่ทางโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆจัดข้ึน  

     

2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของไทย 

     

3. นักเรียนมีความภูมิใจในชาติของตน เมื่อมีโอกาสก็พร้อมจะน าเสนอ
ความเป็นไทยให้นานาอารยประเทศได้รู้จัก 
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คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้ำน 
รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ 

รำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.3 ศรัทธำ ยึดม่ัน 

และปฏิบัติตนตำม

หลักของศำสนำ 

 

1. นักเรียนเห็นว่าศาสนายังคงมีความส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องยึด
เหน่ียวจิตใจ และมีหลักค าสอนอันเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องและมีความสุข 

     

2. เมื่อมีโอกาสนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม หรือศาสนพิธีในศาสนา
ของตน 

     

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตน
นับถือ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

4. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับศาสนิกของศาสนาอื่นๆในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้ด้วยความรู้ ความเข้าใจ 

     

1.4 เคำรพเทิดทูน

สถำบัน

พระมหำกษัตริย์ 

 

1. นักเรียนมีความน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

     

2. เมื่อมีโอกาสนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

     

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของพระราช
กรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ๆไทยทุกพระองค ์

     

4. นักเรียนจะปกป้องเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์      

 
 
 
 ลงช่ือ............................................ผู้ประเมนิ 
      (….…………………………………………..)  
  ................ /................ /................ 
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ภาคผนวก ค. 

ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

1. ตวัอย่างตารางการประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู้ 
2. ตวัอย่างตารางการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัคุณลกัษณะรกัชาต ิศาสน์ 

กษตัรยิ ์

3. ตวัอย่างตารางการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบประเมนิคุณลกัษณะรกัชาต ิศาสน์ 
กษตัรยิ ์
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ตาราง 11 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีน
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่1 ปกป้องบา้นเมอืง เรือ่ง การสถาปนากรุงรตันโกสนิทร ์
 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ 

จากผูเ้ชีย่วชาญ  
5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1  

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.8

0 

สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
4. สาระการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.8

0 

สอดคลอ้ง 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.8

0 

สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมนิ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 12 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่1 ปกป้องบา้นเมอืง เรือ่ง สงครามเกา้ทพั 

 
รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็จาก

ผูเ้ชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

4. สาระการเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมนิ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 13 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่1 ปกป้องบา้นเมอืง เรือ่ง การปฏริูปประเทศสมยัรชักาลที ่4-5 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 

4. สาระการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมนิ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 14 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที่ 2 ท านุงบ ารงุศาสนา น าพาเศรษฐกจิ  

เรื่อง การท านุงบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

4. สาระการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมนิ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 

 

ตาราง 15 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที่ 2 ท านุงบ ารงุศาสนา น าพาเศรษฐกจิ  

เรื่อง การคา้ก่อนและหลงัท าสนธสิญัญาเบาวร์งิ 
 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ 

จากผเูชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
4. สาระการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 

5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
6. การวดัและประเมนิ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 16 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อหน่วยการจดัการเรยีนเรยีนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5E และวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์
หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที่ 2 ท านุงบ ารงุศาสนา น าพาเศรษฐกจิ  

เรื่อง การพฒันาบา้นเมอืง 
รายการประเมนิ ระดบัความคดิเหน็ 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 
2. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
2. สาระส าคญั 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
3. จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
4. สาระการเรยีนรู ้ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
5. กจิกรรมการเรยีนรู ้ 4 1 0 0.80 สอดคลอ้ง 
6. การวดัและประเมนิ 5 0 0 1 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อแบบ
วดัคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์

รายการ ระดบัความ
คดิเหน็ 

จากผูเ้ชีย่วชาญ 

5 ท่าน 

IOC แปลผล 

+
1 

0 -1 

ขอ้ที่ 1. การท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั ทรงยอมท าสญัญากบัอังกฤษ ทัง้ท่ี
ใน เนื อ้หาสัญญ า ไทยเสีย เป รียบหลาย
ประการ นัก เรียนคิดว่าพระราชวิ นิจฉัย
ดังกล่าวเป็นการท าถูกต้อง หรือไม่  ส่งผล
อย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคม และจาก

วิกฤตการณ์ รศ.112 ให้นักเรียนวิเคราะห์
เหตุการณ์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีน าไปสูก่ารท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตดัสินพระทยัเสด็จฯประพาสยโุรป จงอธิบาย
มาพอสงัเขป  

5 0 0 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ที ่2. จงอธิบายบทบาทหน้าท่ีของไพร่ ทาส 
ท่ีมีต่อการพัฒนาบ้านเมือง ท้ังในด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และอธิบายสาเหตุของ
การยกเลิกระบบไพร่ ทาส และบทบาทหน้าท่ี
ของพลเมืองท่ีเปล่ียนไป  

5 0 0 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ที ่3.  อธิบายบทบาทของพระมหากษัตริย์
ท่ีมีตอ่ศาสนาตา่งๆ ในฐานะองค์อคัร
ศาสนปูถมัภก และให้นกัเรียนอธิบาย
แนวทางหรือหลกัค าสอนของศาสนาตน ใน
การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมท่ีมีความแตกตา่ง
ทางเชือ้ชาติ ศาสนา 

5 0 0 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 
 

คณุลกัษณะ รายการ ระดบัความคิดเห็น 
จากผู้ เช่ียวชาญ 
5 ทา่น 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 
1.2 เ
ป็นพลเมืองดี
ของชาติ 
 
 

1. นกัเรียนต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. นกัเรียนมีความภาคภมิูใจที่
ได้ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วม
ร้องเพลงชาติ และปฏิญาณตน 
หน้าเสาธงทกุเช้า 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. นกัเรียนต้องการปกปอ้งเพื่อ
ธ ารงไว้ซึง่สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

4. นกัเรียนยินดีให้ความ
ร่วมมือ และปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ
ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดั
ขึน้ ด้วยความสามคัคี  

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.นกัเรียนปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีของชาติ ด้วยการ
ปฏิบติัตามสทิธิและหน้าท่ีตาม
บทบญัญัติแหง่กฎหมาย 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 19  ตวัอยา่งแสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 
 

คณุลกัษณะ รายการ ระดบัความคิดเห็น 

จากผู้ เช่ียวชาญ 

5 ทา่น  

IOC แปลผล 

+1 0 -1 
1.2 ธ ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นชาติ
ไทย 
 
 

1. นกัเรียนยินดีให้ความร่วมมือใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีต่างๆ ในกิจกรรมจิต
อาสาท่ี 

ทางโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนๆจดั
ขึน้ ในทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. นกัเรียนมีความภาคภมูิใจ และ
รู้สกึหวงแหนในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

ศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาของ
ไทย 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. นกัเรียนมีความภมูใิจในชาตขิอง
ตน เม่ือมีโอกาสก็พร้อมจะน าเสนอ
ความเป็น 

ไทยให้นานาอารยประเทศได้รู้จกั 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

 4. เม่ือนกัเรียนเตบิโตขึน้ก็พร้อมท่ีจะ
พฒันาสงัคมและประเทศชาติให้
เจริญขึน้ 

ด้วยความคดิสร้างสรรค์ ไมก่ลา่ว
โจมตี หรือดถูกูชาตขิองตน 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

5.นกัเรียนปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดี
ของชาต ิด้วยการปฏิบตัติามสทิธิ
และหน้าท่ีตามบทบญัญัตแิห่ง
กฎหมาย 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 20 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 
 

คณุลกัษณะ รายการ ระดบัความคิดเห็น 
จากผู้ เช่ียวชาญ  
5 ทา่น 

IO
C 

แปลผล 

+1 0 -1 

1.3 ศรัทธา 
ยดึมัน่ และ
ปฏิบติัตน
ตามหลกัของ
ศาสนา 
 
 
 

1. นกัเรียนเห็นวา่ศาสนายงัคงมี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวจิตใจ และมีหลกัค าสอนอนั
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยา่ง
ถกูต้องและมีความสขุ 

5 0 0 1.0
0 

สอดคล้อง 

2. นกัเรียนมีความเลือ่มใสศรัทธา 
และต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือศาสนพิธีในศาสนาของตน 

5 0 0 1.0
0 

สอดคล้อง 

3. นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตน
นบัถือ โดยสามารถประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

5 0 0 1.0
0 

สอดคล้อง 

 4.นกัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัศา
สนิกของศาสนาอ่ืนๆในสงัคมพหุ
วฒันธรรมได้ด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ 

5 0 0 1.0
0 

สอดคล้อง 
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ตาราง 21 ตวัอย่างแสดงผลการประเมนิความสอดคลอ้ง (IOC) ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อ 

แบบประเมนิคุณลกัษณะ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 
 

คณุลกัษณะ รายการ ระดบัความคิดเห็น 
จากผู้ เช่ียวชาญ 
5 ทา่น 

IOC แปลผล 

+1 0 -1 

1.4 เคารพ
เทิดทนู
สถาบนัพระ 
มหากษัตริย์ 
 
 
 

1. นกัเรียนมีความน้อมส านกึใน
พระมหากรุณาธิคณุ และ
จงรักภกัดีตอ่สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

2. นกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสถาบนั
พระมหากษัตริย์ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

3. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัในคณุคา่ของพระ
ราชกรณียกิจตา่งๆของ
พระมหากษัตริย์ๆไทยทกุพระองค์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 

 4. นกัเรียนจะปกปอ้งเพื่อธ ารงไว้
ซึง่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

5 0 0 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง. 

ผลการประเมินคณุภาพของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  96 

ตาราง 22 คา่ความยากงา่ย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั

คณุลกัษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

ข้อท่ี คา่ความยากงา่ย 
(p) 

คา่อ านาจจ าแนก 
(r) 

1 .55 .52 

2 .45 .55 

3 .57 .51 

4 .42 .46 

5 .50 .55 

6 .60 .50 

7 .52 .40 

8 .62 .46 

 

ข้อสอบมีคา่ดชันีความยากอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 อยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถน าข้อสอบไป

ใช้ได้ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล เกียรติพงษ์ นุม่แนบ 
วัน เดือน ปี เกิด 6 ธันวาคม 2529 
สถานที่เกิด ชลบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2547         มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสงิห์สมทุร จงัหวดัชลบุรี  

พ.ศ.2552         ศกึษาศาสตร์บณัฑิต สงัคมศกึษา(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
                        คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2562         การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางการศกึษา   
                        และการจดัการเรียนรู้ (สงัคมศึกษา) คณะศกึษาศาสตร์  
                        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 122/7 คอนโดนามบญัญัติ ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขนุพรหม   
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 12000   
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