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ช่ือเรือ่ง การพฒันารูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ผูว้ิจยั หริณวิทย ์กนกศิลปธรรม 
ปรญิญา ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. มารุต พฒัผล  

  
การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์อง

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยมีขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 4 ระยะ คือ 1) การวิเคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐานส าหรบัการพฒันารูปแบบการโคช้ 2) การพฒันารูปแบบการโคช้และการตรวจสอบคณุภาพรา่งรูปแบบการโคช้ 3) 
การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ ในการพฒันารูปแบบการโคช้ได้
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) สว่นการศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ไดน้ ารูปแบบการโคช้
ไปทดลองใชก้ับกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 38 คน และ
กลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 30 คน รวม 68 คน ใชร้ะยะเวลา 16 สปัดาห ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยเปรียบเทียบคะแนนการคิดทาง
ประวตัิศาสตรก์่อน ระหว่าง และหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ า้  
(Repeated Measures ANOVA) และเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรก์่อนและหลงัทดลอง
โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการโคช้มีช่ือว่า “EECCR 
Model” มีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการโคช้ และการวดัและประเมินผล ส าหรบั
ขัน้ตอนการโคช้มี 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้จูงใจใหค้ิด ขัน้เพิ่มประสบการณก์ับหลกัฐาน ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา ขัน้สรุป และขัน้
สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ พบว่า มีประสิทธิผลตามเกณฑท์ี่ก  าหนดดงันี ้2.1) คะแนนการ
คิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ก่อน ระหว่าง และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้มีค่าสงูขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2.2) คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 2 
กลุม่ หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้มีค่าสงูกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการโคช้, การคิดทางประวตัิศาสตร,์ มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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The purposes of this research are as follows: (1) to develop a coaching model to enhance 

historical thinking among upper secondary school students; (2) to study the results of the effectiveness of a 
coaching model to enhance historical thinking among upper secondary school students by using a four-step 
research procedure: (1) basic data analysis for developing a coaching model; (2) development of the coaching 
model and the quality of the coaching draft checks; (3) the implementation of the coaching model draft; and 
(4) the results of the effectiveness of a coaching model assessment. The development of the coaching model 
became research and development. In terms of studying the results of the effectiveness of a coaching model, 
the coaching models were implemented by two experimental groups, consisting of groups of upper secondary 
school students. The first group had thirty eight students, while the second group had thirty students, a total 
of sixty-eight students and lasted for sixteen weeks. The data was analyzed and compared using the scores 
on the historical thinking of the students before, during and after the experiment by using Repeated Measures 
ANOVA and comparing the scores of history learning achievement before and after the experiment using a t-
test for the dependent samples.The results of the research showed the following: 1) The coaching model, 
called the “EECCR Model”, consisted of four components, including principles, objectives, coaching 
procedures, measures and evaluation. The five coaching procedures were the encouragement to think, the 
accumulation of evidence, content analysis, conclusions, and reflection leads to development. 2) The results 
of the effectiveness of a coaching model were found to be as effective as the following criteria. 2.1 The scores 
of historical thinking among the two groups of students before, during and after the coaching experiment were 
higher with a statistical significance of .05. 2.2 The scores of the history learning achievement among the two 
groups of students after the coaching experiment were higher than before using the model to experiment and 
with a statistical significance of .05. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

การท าวิจัยชิน้นีส้  าเร็จดว้ยดีเพราะไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านทัง้ทางตรงและทางออ้ม  จึงขอ
จารกึค าขอบคณุทกุท่านใหป้รากฏ ณ ที่นี ้บคุคลแรกที่ตอ้งกลา่วถึง คือ รศ.ดร.มารุต  พฒัผล ที่ท าใหผู้ว้ิจยัช่ืนใจตัง้แตเ่ริ่มตน้
ในการท าวิจยัดว้ยการตอบรบัเป็นประธานควบคมุปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ อาจารยเ์สียสละเวลา และก าลงัสติปัญญาในการ
ใหค้ าปรกึษาดว้ยปิยวาจาและไมตรีจิตตัง้แต่ตน้จนจบ ขอบพระคณุ รศ.ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ และ รศ.ดร.อจัฉรา วฒันาณรงค ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ครูที่สอนใหผู้ว้ิจัยรอบคอบ ท างานวิชาการอย่างเป็นระบบ รวมถึงคิดและตัดสินใจอยู่บน
พืน้ฐานของศาสตรว์ิชาการ นบัเป็นวาสนาอย่างสงูที่ท  าใหม้ีโอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากอาจารยท์ัง้สามท่าน 

ขอบพระคณุ ผศ.ดร.ดนลุดา จามจรุี ประธานสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรที่มอบความเมตตาต่อศิษยแ์ละ
การตื่นรูท้างวิชาการดว้ยค าถามชวนใหค้ิดและถกเถียงบ่อยครัง้เพื่อสรา้งเหตุผลและความแกร่ง  (Reason and Rigor) 
ขอบพระคณุอาจารยป์ระจ าสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร มศว ทกุคนท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู ้

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศิลปากรที่ใหค้วามอนุเคราะห์
ตอบรบัเป็นประธานการสอบปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ตลอดจนการมอบโอกาสดี ๆ หลายครัง้ใหแ้ก่ผูว้ิจยั คณุปูการของอาจารย์
มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาไดภ้ายในพืน้ที่จ  ากัดเช่นนี ้ ขอบคุณ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา ผู้เป็นกัลยาณมิตรทาง
วิชาการตั้งแต่ผู้วิจัยศึกษาในระดับปริญญาตรีและตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ขอบคุณ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง และ
ผูท้รงคณุวฒุิทกุท่านใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่องานวิจยั ขอบพระคณุ ผศ.ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสริฐ และ รศ.อนงคพ์ร สมาน
ชาติ ครูผูม้อบความรูแ้ละก าลงัใจตลอดการท าวิจยั 

ขอบคณุอาจารยเ์อกพงษ์ บุญญะอทุธยาน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบุรี ที่ตอบรบัการเป็นผู้
รว่มวิจยัดว้ยความยินดียิ่ง พรอ้มทัง้แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารจดักิจกรรมการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรร์ว่มกนักบัผูว้ิจยั เสียสละเวลา
ศึกษานวตักรรม แนวคิดเบือ้งหลงัของนวตักรรม ตลอดจนเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูที่
เป็นประโยชนต์่องานวิชาการ 

ขอบคณุความช่วยเหลือของ ดร.เกรียงศกัดิ์ อบุลไทร ดร.ณัฐวรรธน ์วิวฒันกิ์จภูวดล รจนา นอ้มเศียร ศภุสร รุง่
ศรีพฒันพร พชัรพฤกษ์ สุ่มจนัรตัน ์ชยัรตัน ์รอดเคราะห ์และเหล่ากลัยาณมิตรศิษยท์ัง้หลาย คือ เหม ธาระวานิช เจตนิพทัธ ์
ทัศนอนันชัย ธนกร วัชรินทร ์ตรีทิพ ยามานากา ธีธัช มัลลิกะมาลย ์ อัจฉรา ซื่อดี  สุวพิชญ์ กุลนรตัน ์ ปัณณทัต วลาสินธุ์ 
ศรณัย ์เจีย้งรกัษา บวรทตั แดงแตง 

ขอบคณุธารทิพย ์ขนุทอง รุน่พี่สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร ธาริช สวนนชุ และเพื่อนรว่มรุน่สาขาการวิจยั
และพฒันาหลกัสตูรทกุคนที่มีน า้ใจใหก้นั มิตรไมตรแีละเสียงหวัเราะยงัคงอยู่ในความทรงจ าตลอดไป 

การสนบัสนนุดา้นก าลงัใจของครอบครวัเป็นแรงสง่เสริมที่มีค่ายิ่ง กราบขอบพระคณุนายวิวฒัน ์และนางอจัฉรา 
กนกศิลปธรรม นางสาวมโนรตัน ์แซเ่หลี่ยง บพุการทีี่มอบก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนนุผูว้ิจยัดว้ยดียิ่งเสมอมา 

ทา้ยที่สดุขอขอบคณุบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่มอบทนุสนบัสนนุการท าปริญญานิพนธ์ 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 30,000 บาท 

  
  

หริณวิทย ์ กนกศลิปธรรม 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การเขา้ใจปัญหาสงัคมใดสงัคมหนึ่งในปัจจบุนัอย่างชดัเจน สามารถท าไดด้ว้ยการศกึษา

อดีต  เพราะสงัคมปัจจบุนัเป็นผลผลิตรว่มจากประสบการณใ์นอดีตทัง้ที่เป็นเรื่องความส าเรจ็และ
ความลม้เหลว เม่ือไรก็ตามที่คนในสงัคมไม่สามารถอธิบายปัจจบุนัจากความรูเ้ก่ียวกบัอดีตไดจ้ะ
ส่งผลใหเ้กิดความสบัสนและหาหนทางแกไ้ขปัญหาทางสงัคมไดย้าก ดงันัน้การเรียนรูอ้ดีตหรือ
การศึกษาประวตัิศาสตรจ์ะท าใหรู้ว้่าพฤติกรรม ความคิด ความเช่ือของคนมีที่มาที่ไปอย่างไร ใน
วิถีชีวิตของคนเราทกุ ๆ วนั จึงจ าเป็นตอ้งเผชิญหนา้กบัประวตัิศาสตร ์ การเรียนรูป้ระวตัิศาสตรมี์
ประโยชนต์่อชีวิตของผูเ้รียนมาก และการศึกษาประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนควรเสริมสรา้งความรู้
ความเขา้ใจใหก้ับผูเ้รียนที่มีต่อขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ในอดีต (วินัย พงศศ์รีเพียร.  2543,  ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  2554,  อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ.์  2558,  Baron.  2010,  Booth.  
2001,  Nye; et al.  2011)  

 การศึกษาประวตัิศาสตรท์ี่เป็นระบบจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจต่อขอ้เท็จจริงทาง
ประวตัิศาสตร ์ซึง่ความเขา้ใจทางประวตัิศาสตรน์ีท้  าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบรบิทของเหตกุารณอ์นัน าไปสู่
การรอ้ยเรียงความคิด มโนทศันแ์ละเรื่องราวในอดีต ท าใหผู้เ้รียนเขา้สูก่ระบวนการเช่ือมโยงสิ่งตา่ง 
ๆ อย่างมีแบบแผน ซึ่งความเขา้ใจบรบิทของเหตกุารณใ์นอดีตดงักลา่วตอ้งอาศยัความคิด  ผูเ้รียน
ที่เขา้ใจประวัติศาสตรจ์ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูคุ้ณค่าและความสนุกของการคิดทางประวัติศาสตร์  
เพราะการคิดทางประวัติศาสตรไ์ม่ว่าระดับใดก็ตาม จะเกิดการวิเคราะหข์อ้เท็จจริ งเพื่อเขา้ใจ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุการณ ์และยงัช่วยสื่อสารกับผูอ้ื่นอย่างมีประสิทธิภาพว่าอดีตสะทอ้น
ปัจจุบันอย่างไร (Brown.  2004,  Crochet.  2015,  Drake; & Brown.  2003,  Klages.  1999,  
Lund.  2012,  Masran.  2005,  Nye; et al.  2011,  Pellecchia.  2015) นอกจากนีท้ั้งเนือ้หา 
กระบวนการ และการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกนัอย่างไม่อาจแยกจากกนัได ้การบรู
ณาการการคิดทางประวัติศาสตรใ์นการศึกษาประวัติศาสตรจ์ึงเป็นสิ่งส  าคัญ (Brown.  2004,  
Lund.   2012,  Masran.   2005)  และยังเป็นวิ ธีการเรียนรู ้แบบตื่นตัว (Active Learning)  ที่
ครอบคลมุทกัษะที่ท  าใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรูแ้ทนที่จะใหผู้เ้รียนเป็นฝ่าย
บริโภคความรู ้(Crochet.  2015,  Lund.  2012) การเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียน
ควรเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียนที่มีต่อขอ้เท็จจรงิในอดีตดว้ยการพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดร้บั
องคป์ระกอบของวิชาประวตัิศาสตรท์ัง้สามสว่น (Baron.  2010,  Harris; et al.  2014)  



  2 

วิชาประวตัิศาสตรใ์นระดบัโรงเรียนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งความมุ่งหมายหนึ่งของหลักสูตรสังคมศึกษาฯ คือ การเตรียมผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย ดงันัน้สิ่งส  าคญัในการเรียนการสอนทัง้สงัคมศกึษาฯ และประวตัิศาสตร ์คือ 
การพัฒนาใหผู้เ้รียนคิดเป็นมากกว่าการท าใหผู้เ้รียนจดจ าขอ้เท็จจริงจากแบบเรียน การศึกษา
ประวตัิศาสตรจ์ึงตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งความสามารถของการคิด
ทางประวตัิศาสตรจ์ะสอดคลอ้งกบัความสามารถทางวิจารณญาณในเรื่องการสนบัสนนุทกัษะต่าง 
ๆ ที่จ  าเป็นในการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ดงันัน้ จุดมุ่งหมายสงูสดุของการสอนการคิดทาง
ประวัติศาสตร ์คือ การเป็นอิสระ (Emancipation) จากการครอบง าของกรอบความคิดต่าง ๆ 
(Crochet.  2015,  Pellecchia.  2015) 

การคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัในการศึกษาประวตัิศาสตรปั์จจุบนั 
เพราะช่วยผูเ้รียนในการคน้ควา้หลกัฐานชัน้ตน้ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหแ์ละการตี ความ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรท์ี่หลากหลาย อีกทัง้มอบทกัษะที่ ใชใ้นการสะทอ้นคิด คิดสงัเคราะห ์
และสรา้งความเขา้ใจประวตัิศาสตรท์ี่ตัง้อยูบ่นหลกัฐาน (Crochet.  2015,  Sullivan.  2007) แมว้า่
การคิดทางประวัติศาสตรจ์ะเป็นมโนทัศนเ์ฉพาะสาขาวิชาประวัติศาสตร ์แต่การคิดดังกล่าวมี
คณุค่าต่อผูเ้รียนในชีวิตประจ าวนัดว้ย ดงัค ากลา่วของนกัวิชาการประวตัิศาสตรท์่านหนึ่ง วา่ 

 
   การคดิทางประวตัศิาสตร์ หรือ“Historical Thinking มคีวามส าคญักบัทกุคน และ

ทกุวยั เนือ่งจากการคดิทางประวตัศิาสตร์ไม่ใช่จะไดร้บัการน ามาใชแ้คบ่ริบทการเรียน

ประวตัศิาสตร์เทา่นัน้แตส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บับริบท อืน่ ๆ ในชวีติประจ าวนั 

การคดิทางประวตัศิาสตร์ท าใหเ้กิดคณุลกัษณะของมนษุยท์ีด่ ีเพราะคนทีม่กีารคดิทาง

ประวตัศิาสตร์จะมองสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัทีเ่กิดขึน้ตามหลกัเหตผุล มองเหตกุารณโ์ดยใช้

เหตแุละผลในการมอง เป็นการส่งเสริมความเป็นเหตผุลใหเ้กิดขึน้ในตวัของมนษุย์” 

            ,วงเดือน นาราสจัจ ์สมัภาษณ ์ ,3 พฤศจิกายน 2559 

ผูค้นในปัจจุบันที่อยู่ในยุคดิจิทัลมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
จ านวนมาก ท าใหคุ้ณลกัษณะของการรบัความรูแ้ลว้น าไปครุ่นคิดพินิจนึกของผูเ้รียนไดห้ายไป
พรอ้มกบัวฒันธรรมดิจิทลัที่ถาโถมเขา้มา (เจตนา นาควชัระ.  2562) ดงันัน้คณุสมบตัิความเป็น
พลเมืองยุคดิจิทัลที่ส  าคัญ คือ การมีทักษะในการค้นหาข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล กลั่นกรอง
สารสนเทศ เลือกผลิต และเลือกแบ่งปันขอ้มลูดว้ยตนเอง เพราะมีความผิดพลาดไดง้่ายมากจาก
การเสพสารสนเทศเหล่านัน้ ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัการคิดอย่างรอบคอบมากขึน้ (อรรถพล อนนัตวร
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สกลุ.  2561) หากการเสพสารสนเทศโดยปราศจากการใชก้ารคิดเชิงวิพากษอ์ย่างรอบคอบอาจท า
ใหร้บัขอ้มลูที่ผิดพลาด ซึ่งอาจรวมถึงการแบ่งปันขอ้มลูที่ผิดพลาดนัน้ใหก้บับคุคลอื่นดว้ย การคิด
ทางประวัติศาสตรจ์ึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะเป็นการคิดที่ช่วยส่งเสริมการคิดที่ใชใ้นการ
วิพากษส์ารสนเทศและแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ  

จากการศกึษาของไวเตอร ์(Viator.  2012) พบว่า นกัเรียนในระดบัโรงเรียนมีการคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นระดบัต ่า โดยประเมินจากการที่นกัเรียนมีความเช่ือว่าสาเหตแุละผลกระทบของ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์ป็นขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ในอดีต นอกจากนีน้กัเรียนยงัมีความเห็นว่า
หนงัสือเรียนและต าราเป็นการรวบรวมขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูต่าง ๆ ไว ้ถือเป็นแหลง่ขอ้มลูความจรงิ
ที่รวบรวมค าตอบดี ๆ โดยปราศจากการตัง้ค าถามและความสงสยัถึงความถกูตอ้งของเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร ์(Pellecchia.  2015) สิ่งนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนขาดการคิดทางประวตัิศาสตร์
ในดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์

แมว้่าในประเทศไทย หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มีการ
ก าหนดใหผู้เ้รียนประวตัิศาสตรเ์กิดการคิดในระดบัต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห ์การคิดวิพากษ ์การ
สะทอ้นคณุค่าจากเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์แต่อย่างไรก็ตามนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายไม่เกิดมโนทศันท์างประวตัิศาสตรห์รือมีนกัเรียนจ านวนนอ้ยที่เกิดการคิดทางประวตัิศาสตร ์
(ปรีดี พิศภูมิวิถี.  2560,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.  2560,  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  
2551)  สาเหตมุาจากการถ่ายทอดความรูแ้ละความเช่ือของผูส้อน (ปรีดี พิศภมูิวิถี.  2560) ดงันัน้
แนวทางการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญั คือ การปรบัเปลี่ยนวิธีการหรือ
แนวทางการจดัการเรียนรูข้องผูส้อน  จากขอ้มลูการศึกษาวิธีสอนของครูในระดบัโรงเรียน พบว่า
“ผูส้อนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนวิชาประวัติศาสตรใ์ชว้ิธีสอนแบบบรรยายมากกว่า
ผูส้อนในรายวิชาอื่น ๆ” (Wiggins.  2015) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของกิตติศกัดิ์ ลกัษณา (2559) 
ว่า “ผู้สอนประวัติศาสตรจ์ านวนมากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีอื่นนอกจากการ
บรรยาย” ซึ่งการบรรยายนอกจากไม่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้บบตื่นตวั (Active Learning) ยงั
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์บางอย่างหรือคิดทาง
ประวตัิศาสตรไ์ด ้(Lévesque.  2005)  

ปัจจุบันในวงวิชาการการศึกษาของไทยมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการพฒันาผูเ้รียนไปสูเ่ปา้หมายที่ตัง้ไว้ โดยเนน้การเรียนรูแ้บบ
ตื่นตวั ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบตัิ โดยสนับสนุนใหค้รูในระดบัโรงเรียนเปลี่ยนบทบาทจากการท า
หนา้ที่สอน (Teach) หรอืการถ่ายทอดความรู ้มาเป็นการท าหนา้ที่โคช้ (Coach) แทน ในช่วง 5 ปีที่
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ผ่านมาวงการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัและตื่นตวักับบทบาทใหม่ของผูส้อนในการพฒันาผูเ้รียน
โดยเฉพาะระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  บทบาทการโคช้ดงักลา่วไดร้บัการน าเสนอจากนกัวิชาการที่
มีช่ือเสียงของประเทศ เช่น วิจารณ ์พานิช (2555) วิชยั วงษใ์หญ่; และมารุต พฒัผล (2557) ท าให้
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญและสนับสนุนบทบาทการเป็นโค้ชของครูโดยการ
ประชาสมัพนัธห์วัขอ้ “ครูแห่งอนาคต: กา้วขา้มความเป็นครูสู่ความเป็นโคช้” ลงในเว็บไซดข์อง
กระทรวงศกึษาธิการ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2557) นอกจากนีย้งัมีการขบัเคลื่อนกระบวนการเรยีน
การสอนของครูมาสู่การเป็นโคช้โดยองคก์รและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โครงการ Samsung Smart 
Learning Center ของบริษัทไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากัด เพื่อพฒันา “หอ้งเรียนแห่งอนาคต” 
ดว้ย 

บทบาทการโคช้เป็นบทบาทที่สอดคลอ้งกับยุคสมัยปัจจุบัน เนื่องจากวัฒนธรรมการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนเปลี่ยนไปจากเดิม ผูเ้รียนในยคุปัจจบุนัจะคุน้เคยกบัเทคโนโลยี เรียนรูไ้ดเ้รว็ และ
มีความสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเดิมที่เนน้การส่งต่อ
ความรู ้ หรือถ่ายทอดความรูจ้ะไม่สอดคลอ้งกับผูเ้รียนยุคปัจจุบัน การเรียนรูยุ้คใหม่ตอ้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเป็นนักคิดและนักปฏิบัติการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างกระตือรือรน้  ใช้
กระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง ลดการบรรยายแต่ขยายพืน้ที่การเรียนรู ้ 
กระตุน้การเรียนรู ้ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนในทุกวิถีทางใหเ้กิดการเรียนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ (วิชยั 
วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล.  2558ง,  วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พฒัผล.  2562ข,  สทุธิชัย แซ่
หยุ่น .   2561,  อรรถพล อนันตวรสกุล.   2561,  Davies; & Davies.   2011)   ในการศึกษา
ประวตัิศาสตรเ์ช่นกัน ที่ผูส้อนตอ้งเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากการสอนเป็นการโคช้ โดยจัด
การศึกษาในลกัษณะการจัดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ เป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู ้ใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดป้ะติดปะต่ออดีตเขา้ดว้ยกนัจากหลกัฐานที่หลากหลายซึ่งแสดงใหเ้ห็นมมุมองที่แตกต่าง
แทนการสง่ผ่านความรูค้วามเชื่อจากผูส้อนหรอืแบบเรยีนสูผู่เ้รียน (Viator.  2012) 

ส าหรบักลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่
มุ่งผลิตนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความสามารถในการคิด
เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม (กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.   2558,  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม).  2558) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาของแต่ละวิชาจ าเป็นตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการคิดในระดบั
ต่าง ๆ ซึ่งการจัดการศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดทาง
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ประวตัิศาสตรด์ว้ย เนื่องจากการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นการใชค้วามคิดในการสืบสอบเรื่องราว 
ท าความเขา้ใจเนือ้หาสาระรวมถึงสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร ์ถือเป็นการคิดที่จ  าเป็นและ
เกิดการพัฒนาในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ อีกทั้งเป็นการคิดที่ส่งเสริมความสามารถเชิง
วิเคราะหแ์ละความสามารถเชิงวิจารณญาณซึง่มีความส าคญัต่อความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั ใน
การจัดการเรียนรูร้ายวิชาประวัติศาสตรข์องกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั พบว่า มีการ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดในระดบัหนึ่งเพื่อบรรลมุาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัที่ก  าหนดไวใ้น
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศึกษา แต่ยงัไม่มี
การพฒันาผูเ้รียนตามองคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรใ์หเ้ห็นชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  2552) 

การคิดทางประวตัิศาสตรไ์ม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ หากแต่ไดร้บัการฝึกฝน
จากกิจกรรมการเรียนรูท้ี่น  าไปสู่การคิด (Lund.  2012) หรือการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร์
สามารถท าได้โดยมุ่งไปที่กระบวนการเรียนรู ้  (Havekes.  2010) เป็นส าคัญ เช่น การจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสอบเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ (ชัยรตัน์ โตศิลา.  2555,  
Colby,  2007,  Liaw.  2010,  Lund.  2012,  Pellegrino.  2007) การฝึกผูเ้รียนเป็นผูต้ัง้ค  าถาม
ทางประวัติศาสตรแ์ละใช้การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อหาค าตอบ  (ศุภณัฐ พานา.  2560,  
Havekes.  2010,  Viator.  2012) โดยการจดักิจกรรมที่สรา้งโอกาสส าหรบันกัเรียนในการส ารวจ
แหล่งข้อมูลหรือหลักฐานที่กว้างขวางและหลากหลายในสถานการณ์ปลายเปิด อาจรวมถึง
การศกึษาที่ใชโ้ครงงานเป็นฐานดว้ย (Liaw.  2010,  Lund.  2012,  Martin.  2012,  Neel.  2015,  
Nichols.  2012,  Pellecchia.  2015) ทัง้นีผู้ส้อนตอ้งสนบัสนนุการวิเคราะหเ์นือ้หาไปพรอ้ม ๆ กบั
ส ารวจหาหลกัฐานที่สนับสนุนค าตอบจะท าใหก้ารคิดทางประวตัิศาสตรมี์ประสิทธิภาพมากขึน้ 
(Brugar.  2012,  Liaw.  2010,  Nichols.  2012,  Pellegrino.  2007,  Viator.  2012) อีกทัง้เปิด
โอกาสให้มีการซักถามพูดคุย สนทนา และเอือ้ให้เกิดการอภิปรายโต้เถียงเก่ียวกับหลักฐาน 
ประเด็น หรือเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ (Colby,  2007,  Crochet.  2015,  Havekes.  2010,  
Pellegrino; Lee; & D’Erizans.   2012,  Salinas; Blevins; & Sullivan.   2012,  Viator.   2012) 
นอกจากนีค้วรฝึกนกัเรียนเพื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัพืน้ที่ทางประวตัิศาสตร์ เช่น การศึกษาพิพิธภณัฑ ์
หรอืโบราณสถาน เป็นตน้ (Baron.  2010,  Lund.  2012,  Nichols.  2012)  

จากการศึกษาคน้ควา้งานเขียนที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร์ เห็น
ไดว้่า กระบวนการเรียนรู ้หรือกิจกรรมการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบจาก
ผูส้อนเป็นสิ่งส  าคัญในการเสริมสรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดทางประวัติศาสตร์ และกระบวนการ
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เรียนรู ้ที่ มีประสิทธิภาพอย่างมากในการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน  คือ 
กระบวนการเรียนรูท้ี่ครูมองตนเองในฐานะของผูช้่วยเหลือนกัเรียนแทนที่จะเป็นคลงัความรู้ ท าให้
นกัเรียนเกิดการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละความเขา้ใจประวตัิศาสตรข์องตนเองไดอ้ย่าง
มาก (Neel.  2015) นอกจากนีง้านวิจัยของโครเช็ท (Crochet.  2015) ชีใ้หเ้ห็นว่าเพียงแค่ครูท า
หนา้ที่สรา้งสิ่งแวดลอ้มที่นักเรียนไดว้ิเคราะหปั์ญหาทางประวตัิศาสตร์ และโตเ้ถียงเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจของผูค้นในอดีต สามารถช่วยใหน้กัเรียนมีโอกาสเห็นความเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาทาง
ประวตัิศาสตรซ์ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความซบัซอ้นที่สรา้งความทา้ทายต่อการคิดทางประวตัิศาสตร์
โดยที่ครูไม่ตอ้งเป็นผูท้  าหนา้ที่ถ่ายทอดเนือ้หาทางประวตัิศาสตรต์่อผูเ้รียน ซึ่งขอ้คน้พบของ นีล 
และโครเช็ทนีส้อดรบักับบทบาทการท าหนา้ที่โคช้ของครู ผูว้ิจัยจึงมีความเห็นว่า การที่ผูส้อนมี
กิจกรรมหรือแนวทางการพฒันาผูเ้รียนโดยใชบ้ทบาทการโคช้อย่างเป็นระบบที่เรียกว่ารูปแบบการ
โคช้ จะสามารถเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรก์บันกัเรยีนได ้

จากการสืบคน้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษา พบว่ามีผลงานวิจัยหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้คือ Pellegrino (2007) (พ.ศ.2550)   
ไดท้  าการศึกษาและพัฒนาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับทักษะการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ท าใหพ้บขอ้มูลว่า กิจกรรมการวิเคราะหห์ลกัฐาน
ชั้นตน้ การสืบสอบมุมมองที่หลากหลาย ตลอดจนการสืบคน้ขอ้สรุปทางประวัติศาสตรมี์ส่วน
เสริมสรา้งการคิดเชิงวิจารณญาณและการอภิมานการรูค้ิดได้ ต่อมาชัยรัตน์ โตศิลา (2555)  
ไดศ้ึกษาและวิจัยกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรข์อง
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชแ้นวคิดวิธีการทางประวตัิศาสตรแ์ละวิธีการศึกษาหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตรอ์ย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดบัการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 เม่ือพิจารณาหลกัการ
ของกระบวนการเรียนการสอนและขัน้ตอนการเรียนการสอนแลว้พบว่าไม่ไดส้ะท้อนบทบาทการ
โคช้ของครูแต่ประการใด และ ศภุณัฐ   พานา (2560) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู ้ความรู้สึกทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหา
ความรูเ้ป็นกลุ่มร่วมกับแนวคิด Magic if เม่ือพิจารณาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
ดงักลา่วแลว้พบวา่ยงัไม่สะทอ้นบทบาทของครูในดา้นการโคช้ สว่นในขัน้ตอนของรูปแบบการเรียน
การสอนดงักลา่วพบวา่มีการสะทอ้นบทบาทของครูในลกัษณะการโคช้บา้ง เช่น “ครูควรตัง้ค าถาม
เพิ่มเติมเพื่อกระตุน้ความคิดของนกัเรียน” “ครูท าหนา้ที่เป็นผูช้่วยเหลือและสนบัสนนุการคน้ควา้
ดว้ยการชีแ้นะวิธีการคน้ควา้” แต่บทบาทดงักล่าวไม่ใช่จดุเนน้ของรูปแบบการเรียนการสอนนี ้จะ
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เห็นว่า แม้มีงานวิจัยที่ท  าการศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาไวห้ลายงานเขียนแลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใดที่ท  าการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบ
การโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเลย ซึ่งการ
ศึกษาวิจยัในประเด็นดงักล่าวมีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในรายวิชาประวตัิศาสตรท์ี่ตอบ
โจทยก์ารศึกษาในปัจจุบนั ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและสนใจที่จะท าการศึกษาในประเด็น
ดงักลา่ว 

ค าถามของการวิจยั 
1. รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  เป็นอย่างไร 
2. รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  มีประสิทธิผลหรอืไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.  เพื่อพฒันารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย   
2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรวิจัย 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  กลุม่โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั จ านวน 10 
โรงเรยีน มีนกัเรยีนจ านวน 4,235 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561) 

ตัวอย่างวิจัย 
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  นครปฐม (พระ

ต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม)  จ านวน  1  หอ้งเรียน  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  4/7  จ านวน  
38  คน และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั สพุรรณบรุี จ านวน  
1  หอ้งเรยีน  คือ  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4/2  จ านวน  30  คน รวมทัง้สิน้ 68 คน 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ คือ การใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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2.  ตัวแปรตาม คือ การคิดทางประวัติศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตร ์

เนือ้หา 
ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื ้อหา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื ้อหาด้านการคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์และเนือ้หาที่ใชท้  าการวิจยัเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ 
1.  เนื ้อหาด้านการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาแนวคิดการคิดทาง

ประวัติศาสตรข์องนักวิชาการจ านวน 12 แหล่งขอ้มูล คือ Andrews; & Burke.  2007,  College 
Board.  2015a,  Holt.  1990,  Lévesque.  2009,  National Center for History in the Schools.  
1996,  National Council for the Social Studies.   2004,  Reisman.   2012,   Seixas.   1996,  
Seixas; & Morton.   2013,  VanSledright.   2010,  Wilson; & Wineburg.   1988,  Wineburg.  
1991a 

 2. เนื ้อหาที่ ใช้ท าการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คือ เนือ้หาในวิชา
ประวัติศาสตร ์ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ที่ผ่านการวิเคราะหเ์นือ้หา
ร่วมกบัองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร์ที่สงัเคราะหไ์ด ้ทัง้นีง้านวิจัยจะ
ท าการศึกษากบัวิชาประวตัิศาสตร ์รายวิชาพืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศกึษา 2561  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การคิดทางประวัติศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบใน

การสืบสอบเรื่องราว สรา้งองคค์วามรูห้รือการท าความเขา้ใจเนือ้หา มมุมอง และขอ้เท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประเมินไดจ้ากแบบวัดการคิดทาง
ประวัติศาสตรท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ตลอดจนขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากแบบบนัทกึการ
ถอดบทเรียน ทัง้นีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรมี์องคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การคิดดา้นหลกัฐานและ
แหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์
การพิจารณาความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์และความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรม
ทางประวตัิศาสตร ์
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1. การคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามคิด
เพื่อการตรวจสอบและการสรา้งขอ้เท็จจริงทางประวัติศาสตรจ์ากหลกัฐานใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
ศกึษาจากพฤติกรรมบง่ชี ้9 พฤติกรรม คือ 1) จ าแนกประเภทของหลกัฐาน 2) เลือกขอ้เท็จจรงิจาก
แหล่งขอ้มลูที่เขา้ใกลค้วามเป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 3) เลือกใชห้ลกัฐานและแหล่งขอ้มลูที่มี
ความน่าเช่ือถือ 4) วินิจฉัยถึงจุดประสงค์หรือแรงจูงใจของผู้ผลิตหลักฐาน 5) วินิจฉัยถึง
ความสมัพันธ์ระหว่างผูผ้ลิตหลกัฐานกับเหตุการณท์างประวัติศาสตรก์่อนน าหลกัฐานไปใช ้6) 
วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของหลกัฐานโดยพิจารณาจากผูแ้ต่งหลกัฐาน 7) เช่ือมโยงระหว่างเนือ้หา
ในหลกัฐานกบับริบท สภาวการณ ์และโลกทศันจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร ์8) คน้ควา้ขอ้มลู
จากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง แลว้น ามาเปรียบเทียบกันเพื่อยืนยันความน่าเช่ื อถือของขอ้มูล  
และ 9) ใชห้ลกัฐานที่หลากหลายเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

2. การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา หมายถึง การวิเคราะหแ์ละจดัเรียงเหตกุารณต์าม
ช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องเวลาระหวา่งเหตกุารณเ์พื่ออธิบายถึงความ
เป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ การใช้ความคิดเพื่อระบุ วิเคราะห ์และประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลของเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์ตลอดจนการวิ เคราะหแ์ละประเมินค่าการ
เลื่อนไหลทางประวตัิศาสตรเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นความต่อเน่ืองและการเปลี่ยนแปลงทางประวตัิศาสตร์
ที่เกิดขึน้จากเหตกุารณ ์ศกึษาจากพฤติกรรมบ่งชี ้8 พฤติกรรม คือ 1) ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน 
2) ล  าดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ก่อน-หลัง 3) ตัดสินความเป็นไปได้ของเรื่องราวอย่างมีเหตุผล
ตามล าดบัเวลา 4) พิจารณาความเป็นเหตแุละผลของเหตกุารณ ์5) ตดัสินความสมัพนัธร์ะหว่าง
สาเหตุและผลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์6) อธิบายและระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์  
7) พิจารณาผลลพัธ์ของเหตุการณท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม และ 8) เปรียบเทียบเหตุการณจ์าก
ช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรส์องช่วงแลว้พิจารณาถึงความตอ่เนื่องและการเปลี่ยนแปลง 

3. การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อการเปรียบเทียบ
และประเมินข้อเท็จจริง และการวิเคราะหเ์นือ้หาเข้ากับบริบททางประวัติศาสตร ์ศึกษาจาก
พฤติกรรมบ่งชี ้2 พฤติกรรม คือ 1) เปรียบเทียบบคุคล เหตกุารณ ์หรอืพฒันาการทางประวตัิศาสตร ์
ทัง้ความเหมือนและความแตกตา่งเพื่อสรา้งขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือถือ และ2) พิจารณา
เหตุการณ์ หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตรภ์ายใตบ้ริบทที่กวา้งขึน้ ทั้งระดับประเทศ ระดับ
ภมูิภาคหรือระดบัโลก เพื่อตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั 
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4. การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การใช้
ความคิดเพื่อใหเ้หตผุลว่า เหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมีความส าคญั
ทางประวตัิศาสตรห์รอืไม ่อย่างไร มีพฤติกรรมบ่งชี ้2 พฤติกรรม คือ 1) ก าหนดขอ้ตกลงหรอืเกณฑ์
เพื่อน าไปใชพ้ิจารณาว่า เหตุการณ ์บุคคล หรือพฒันาการในอดีตมีความส าคญั และ 2) ตดัสิน
เรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษาวา่มีความส าคญัหรือไม่ 

5. ความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามคิดเพ่ือ
พิจารณาเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรต์ามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้  การท าความเขา้ใจบคุคล
ในประวัติศาสตร์ด้วยบริบทประวัติศาสตร์ การใช้ความคิดในการตัดสินการกระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์และสะทอ้นคิดประเด็นจริยธรรมจากอดีตได ้มีพฤติกรรมบ่งชี ้6 พฤติกรรม คือ 1) 
ใช้หลักฐานและความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตรเ์พื่ออธิบายเหตุผลว่าท าไมบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรน์ัน้จึงคิดหรือกระท าเช่นนัน้ 2) แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความเขา้ใจถึงความรูส้กึของบคุคลในประวตัิศาสตร ์3) อธิบายเหตผุลในการกระท าและเช่ือ
ในสิ่งที่กระท าของบุคคลยุคสมัยประวัติศาสตร ์4) ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยมุมมองที่
หลากหลายโดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัิศาสตร ์5) ตดัสินการกระท าของบุคคลใน
อดีตจากบริบททางประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้ และ 6) สะทอ้นประเด็นจริยธรรมจาก
อดีต  

การโค้ช หมายถึง บทบาทของผูส้อน 6 ประการในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้
ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ ใหค้  าแนะน า เสนอแนะแนวทาง สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
กระตุน้และเสรมิแรง ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์และใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้โดย
มีเปา้หมายหลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการคิดทางประวตัิศาสตรข์องผูเ้รียน 

รูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ
พัฒนาการคิดทางประวัติศาสตรข์องผูเ้รียนที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ โดยผูส้อนจะใชก้ารใหข้อ้มูลเพื่อ
กระตุน้การเรียนรู ้(Feed-up) การใชพ้ลงัค าถาม (Power Question)  การตรวจสอบความเขา้ใจ 
(Checking Understanding) ของผูเ้รียน การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) การใหข้อ้มูลเพื่อ
การเรียนรูต้่อยอด (Feed-forward) ขณะที่พฒันาผูเ้รียน ทัง้นีผู้ส้อนมีบทบาท 6 ประการ คือ การ
ใหค้  าแนะน า การเสนอแนะแนวทาง การสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การกระตุน้และเสรมิแรง 
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์และการใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้เพื่อท าใหผู้เ้รียน
เกิดการใชค้วามคิดเพื่อสรา้งองคค์วามรูห้รือความเขา้ใจในการศกึษาประวตัิศาสตร ์ประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ขัน้จูงใจใหค้ิด (Encourage to Think)  2) ขัน้เพิ่มประสบการณก์ับหลกัฐาน 
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(Accumulating Experience in Evidence) 3) ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analyzing)  4) ขัน้
สรุป (Conclusion)   5) ขัน้สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา (Thinking Reflection Leads to Development) 

ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ผลที่เกิดจากการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่ผูว้ิจัยพฒันาขึน้ 
ตอบสนองต่อวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้ที่ก  าหนดไว ้ซึ่งไดก้ าหนดประเด็นในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ คือ การคิดทางประวัติศาสตรแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร ์ โดยวัดจากแบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร ์และแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์โดย  

1) คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ก่อน ระหวา่ง 
และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายมีค่าสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

2) คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุม่ 
หลังการทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการโค้ชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05 

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 
งานวิจัยนี ้จะท าให้เกิดองค์ความรู้ทางการศึกษาประวัติศาสตร์ 2 ประการ คือ 

องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์และรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิด
ทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันัน้ประโยชนท์ี่ไดร้บัจึงมี 2 มิติ คือ 
ประโยชนจ์ากองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์และประโยชนจ์ากรูปแบบ
การโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

1. ประโยชนจ์ากองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.1  ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 

งานวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดอ้งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการคิดทางประวตัิศาสตรใ์นดา้น
องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีท้ี่สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ของการคิดทางประวตัิศาสตร ์
ถือเป็นการขยายองคค์วามรูใ้นสาขาการสอนสงัคมศกึษา ขอบข่ายสาระการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์
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1.2  ประโยชนต์่อบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
1.2.1  ประโยชนต์่อนกัพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา  

 นกัพฒันาหลกัสตูรสงัคมศึกษาฯ มีแนวทางในการก าหนดเป้าหมายการ
พฒันาผูเ้รียนประวตัิศาสตร ์ทัง้ที่เป็นหลกัสตูรระดบัชาติ (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 
และหลกัสตูรระดบัทอ้งถิ่น (หลกัสตูรสถานศกึษา) 

1.2.2  ประโยชนต์่อครู 
 ครูรายวิชาประวตัิศาสตรมี์กรอบการพฒันาผูเ้รียนประวตัิศาสตรใ์นดา้น

พทุธิพิสยั (Cognitive Domain) อย่างชดัเจน โดยเฉพาะกรอบความรูท้างมโนทศัน ์(Conceptual 
Knowledge) ในการศกึษาประวตัิศาสตร ์ทัง้นีค้รูสามารถน าองคป์ระกอบและมโนทศันส์  าคญัของ
การคิดทางประวัติศาสตร์ตามแต่ละด้านมาก าหนดเป็นรายการวัตถุประสงค์การเรียนรูว้ิชา
ประวตัิศาสตร ์

1.2.3  ประโยชนต์่อนกัเรยีน 
 หากครูพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดทางประวตัิศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามหลกั

วิชาการ นกัเรียนจะไดร้บัการพฒันาความรูท้างมโนทศัน ์(Conceptual Knowledge) ไดต้รงตาม
แก่นสาระส าคญัของวิชาประวตัิศาสตร ์

1.3  ประโยชนเ์พื่อการต่อยอดเชิงวิชาการ 
นักวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร รวมถึงนักวิชาการดา้นการวดัและประเมินผล

การศึกษาสามารถน าพฤติกรรมบ่งชีใ้นแต่ละดา้นของการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่พฒันาขึน้  ไป
พฒันาเครื่องมือวดัการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ก่ผูเ้รียน 

2. ประโยชนจ์ากรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.1 ประโยชนเ์ชิงวิชาการ 
งานวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีประสิทธิผล ถือเป็นนวัตกรรมในสาขาการสอน
ประวัติศาสตร์ที่น  ากระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อการรู ้คิดมาพัฒนาเป็นบทบาทของผู้สอน
ประวัติศาสตรท์ี่มีขัน้ตอนอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนรู ้ทัง้นีค้รูสามารถน าองคค์วามรูใ้น
กระบวนการสงัเคราะหรู์ปแบบการโคช้ที่พฒันาขึน้ใชเ้ป็นแนวทางเพื่อต่อยอดเชิงวิชาการในการ
พฒันาการคิดดา้นอื่น ๆ ของผูเ้รียน เช่น การคิดเช่ือมโยง การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดเชิงอภิ
มานการรูค้ิด เป็นตน้ 
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2.2  ประโยชนต์่อบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
2.2.1  ประโยชนต์่อครู 

 ครูรายวิชาประวตัิศาสตรมี์แนวทางในการพฒันาผูเ้รียนประวตัิศาสตร์
เพิ่มขึน้ โดยสามารถน ารูปแบบการโคช้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์กน่กัเรยีนของตนเองใหส้อดคลอ้งตามบรบิทของโรงเรยีนแตล่ะแห่ง 

2.2.2  ประโยชนต์่อนกัเรยีน 
 1) นกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาตามแนวทางของรูปแบบการโคช้เสรมิสรา้ง

การคิดทางประวตัิศาสตรจ์ากครูตามขอ้ 2.2.1 จะเกิดการคิดทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งเป็นสิ่งส  าคญัที่
ท  าใหเ้ขา้ใจประวตัิศาสตรอ์ย่างลกึซึง้ และเป็นการคิดที่มีประโยชนต์่อการใชชี้วิตในยคุดิจิทลั 

 2) นกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาตามแนวทางของรูปแบบการโคช้เสรมิสรา้ง
การคิดทางประวัติศาสตรจ์ากครูตามขอ้ 2.2.1 จะไดร้บัการพัฒนาในแนวทางการเรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active Learning) ท าใหต้อบสนองต่อการเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั 
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 บทที ่ 2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัเรื่องนี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจสถานภาพของการศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎี  แนวคดิ  
และงานวิจยัหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาผูเ้รียนที่เสรมิสรา้งการคิด
ทางประวตัิศาสตร ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอ้งการมองเห็นแนวทางการศึกษาในประเด็นดงักล่าว
ให้ชัดเจนมากขึน้  ทั้งนีไ้ดแ้บ่งหัวข้อการส ารวจสถานภาพของการศึกษาออกเป็น 4 ตอน คือ 
แนวคิดการคิดทางประวตัิศาสตร ์แนวคิดการโคช้ แนวคิดและทฤษฎีที่ใชใ้นการพฒันารูปแบบการ
โคช้ และกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมีหวัขอ้ย่อยในแต่ละตอน คือ 

ตอนที่ 1 แนวคิดการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.1 ความหมาย และความส าคญัของการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการคิดทางประวตัิศาสตรก์บัวิธีการทางประวตัิศาสตร ์
1.3 องคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.4 แนวทางการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.5 การวดัและการประเมินผลการคิดทางประวตัิศาสตร ์

ตอนที่ 2 แนวคิดการโคช้ 
2.1 ความหมาย และความส าคญัของการโคช้ 
2.2 บทบาทของครูในการโคช้ 
2.3 แนวทางการโคช้เพื่อพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์
2.4 รูปแบบการโคช้ 

ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 
3.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู 
3.2 แนวทางและวิธีการการเรยีนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์
3.3 แนวทางและวิธีการเรยีนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน 
3.4 แนวทางและวิธีการเรยีนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด 
3.5 การประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ตอนที ่1 แนวคิดการคิดทางประวัตศิาสตร ์ 
ในปัจจุบนัมีการศึกษาและใหค้วามส าคญักบัการคิดของมนษุย ์ มีการจดัหมวดหมู่ของ

การคิดออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห ์การคิดสรา้งสรรค ์
การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดทางรฐัศาสตร ์การคิดทางสงัคมศาสตร ์เป็นตน้  การจดัหมวดหมู่
ประเภทของการคิดในลักษณะนี ้เป็นการสะท้อนถึงอิทธิพลการมองโลกแบบวิทยาศาสตร ์
ของชาวตะวันตก ซึ่งท าให้เข้าใจถึงลักษณะและขอบข่ายประเภทการคิดในแบบต่าง ๆ ได้ดี  
(นิธิ เอียวศรีวงศ.์  2543ข) 

ประวตัิศาสตรเ์ป็นศาสตรส์าขาส าคญัที่มีสว่นสรา้งพทุธิปัญญาใหก้บัผูศ้กึษา มีวิธีวิทยา
ในการศึกษาและสรา้งองคค์วามรูท้ี่เป็นแนวทางของตนเอง  และในวิธีวิทยาที่ใชใ้นการศึกษานัน้
ย่อมเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่ผูศ้กึษาจะไม่ใชก้ารคิดในระหวา่งที่ท  าการศกึษาอยู่ นั่นหมายความวา่ การที่
นกัประวตัิศาสตรห์รือนกัวิชาการประวตัิศาสตรจ์ะศึกษาเรื่องราวทางประวตัิศาสตรจ์ากหลกัฐาน
เพื่อสรา้งขอ้เท็จจรงิทางประวตัิศาสตร ์นกัประวตัิศาสตรห์รอืนกัวิชาการประวตัิศาสตรจ์ะใชก้ารคิด
บางอย่างเพื่อการตีความ  หรือให้มุมมองต่อประเด็น ต่อเรื่องราว หรือต่อข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร ์การคิดนั้นมีนักวิชาการไดจ้ัดหมวดหมู่และเรียกว่า การคิดทางประวัติศาสตร ์ 
(Historical Thinking) 

 ส  าหรับการอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับการคิดทางประวัติศาสตร ์จะขอน าเสนอเป็น 5 
ประเด็น คือ ความหมาย และความส าคญัของการคิดทางประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ
คิดทางประวตัิศาสตรก์บัวิธีการทางประวตัิศาสตร ์องคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตร ์การ
พัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร ์และการวัดและประเมินผลการคิดทางประวัติศาสตร ์ดังมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็น ดงันี ้

1.1 ความหมาย และความส าคัญของการคิดทางประวัตศิาสตร ์
จากการค้นคว้าพบว่า มีการให้ความหมายของการคิดทางประวัติศาสตรไ์ว้ 3 

ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะที่หนึ่ง หมายถึง กระบวนการทางการรูค้ิดในการพิจารณาหลกัฐานและ

ตีความเพื่อการสืบสอบเรื่องราวอนัเป็นขอ้เท็จจรงิ หรอืสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร ์(ชยัรตัน ์
โตศิลา.  2555,  Chowen.  2005,  Colby.  2007,  National Center for History in the Schools.  
1996,  Viator.  2012,   Wineburg,  1991a) 

ลกัษณะที่สอง หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อการถอดความหมายในเนือ้หา ความ
คิดเห็น มมุมอง และขอ้เท็จจริง ขณะท าการวิเคราะหข์อ้มลู  และตดัสินใจบนพืน้ฐานขอ้มลูที่มีอยู่
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เพื่อสรุปเป็นความเขา้ใจทางประวตัิศาสตรใ์นรูปแบบของตนเอง (ศภุณัฐ พานา.  2560,  Baron.  
2010,  Chowen.  2005,  Crochet.  2015,  Klages.  1999) 

ลกัษณะที่สาม หมายถึง การใชค้วามคิดวิเคราะหเ์หตกุารณห์ลาย ๆ เหตกุารณท์ี่
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางประวตัิศาสตรโ์ดยพิจารณาจากความสมัพนัธข์องขอ้เท็จจรงิที่มีซึ่ง
กนัและกนั โดยวางตวัเองลงในบริบทของช่วงเวลาในอดีตนัน้ (Liaw.  2010,  Pellegrino.  2007,  
Seixas.  1994) 

หากจะสงัเคราะหค์วามหมายการคิดทางประวตัิศาสตรท์ัง้ 3 ลกัษณะขา้งตน้ไดว้่า 
การคิดทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามคิดในการสืบสอบเรื่องราว สรา้งองคค์วามรูห้รือ
การท าความเขา้ใจเนือ้หา มมุมอง และขอ้เท็จจรงิทางประวตัิศาสตร ์

การคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นการคิดในสาขาวิชา (Discipline-based Thinking) ที่
ใชใ้นการศึกษาประวตัิศาสตรโ์ดยใชเ้นือ้หาทางประวตัิศาสตรเ์พื่อการคิด จดัเป็นเนือ้หาความรูท้ี่
ส  าคัญของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (Pedagogical Content Knowledge) ดังนั้นการคิดทาง
ประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนประวตัิศาสตรจ์ะตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนบรรล ุ(กิตติศกัดิ์ ลกัษณา.  
2560,  Masran.  2005,  Westhoff; & Polman.  2008) 

ไวนเ์บิรก์ (Wineburg.  2001) แปลค าว่า “การคิดทางประวัติศาสตร”์ คือ การคิด
แบบที่นกัประวตัิศาสตรค์ิด ดว้ยเหตผุลว่า ประวตัิศาสตรไ์ม่ใช่แค่การเล่าเรื่องราวในอดีต แต่เป็น
ผลผลิตจากการสืบสวนชนิดพิเศษ ดงันัน้เม่ือนกัประวตัิศาสตรอ์่านหลกัฐานทางประวตัิศาสตรจ์ะ
มองเห็นความนยัของสิ่งที่อ่าน แลว้ตัง้ค าถามถึงเจตนาของผูเ้ขียน สว่นผูอ้่านประวตัิศาสตรท์ี่ขาด
การคิดและทกัษะทางประวตัิศาสตรจ์ะมองเห็นสิ่งที่อ่านเป็นเพียงขอ้มลูเท่านัน้ (Brown.  2004,  
Neel.  2015) การคิดทางประวตัิศาสตรจ์ึงเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญและแทบจะไม่สามารถแยกออก
จากความสามารถเชงิวิจารณญาณในการวเิคราะหข์อ้เขียนได ้(Pellecchia.  2015) ทัง้นีก้ารศกึษา
ประวัติศาสตรด์ว้ยการคิดทางประวัติศาสตรท์ี่มีการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน และการ
อภิปรายต ารา จะท าใหผู้เ้รียนสามารถคิดและกระท าเหมือนนกัประวตัิศาสตรไ์ด ้(Brown.  2004,  
Pesick.  1997) 

ถา้พิจารณาจากสารบบจ าแนกของบลมู (Bloom’s Taxonomy) พบว่า ลกัษณะการ
คิดที่ ถือว่าเป็นการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) จะนับตั้งแต่ระดับการวิเคราะห์ขึน้ไป 
(Brookhart.  2010,  Lazear.  2004) ส่วนคราวฟอรด์และบราวน ์(Crawford; & Brown.  2002) 
ไดร้ะบุว่าการคิดขัน้สูงมี 3 ประเภท คือ การคิดเชิงเนือ้หา การคิดเชิงวิจารณญาณ และการคิด
สรา้งสรรค ์นอกจากนีห้ากน าประเภทการคิดตามการจ าแนกของมาซาโน (Marzano) มาพิจารณา
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แลว้พบว่า การคิดขัน้สงูมีการเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั การให้
เหตผุลแบบอปุนยั การวิเคราะหค์วามผิดพลาด การสรา้งขอ้สนบัสนุน การวิเคราะหม์มุมอง การ
สรุป การตัดสินใจ การสืบสวน การแก้ปัญหา การสืบสอบเชิงทดลอง และการคิดประดิษฐ์ 
(Heong; et al.  2011) ทั้งนีก้ารศึกษาประวัติศาสตรด์ว้ยการใหผู้เ้รียนจัดการและใชข้อ้มูลทาง
ประวตัิศาสตรจ์ะท าใหผู้เ้รียนเกิดการคิดทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งเป็นการเสริมสรา้งการคิดขัน้สงูแก่
ผูเ้รียนได ้เนื่องจากการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นสิ่งที่ช่วยใหผู้เ้รียนประวตัิศาสตรส์ามารถประเมิน
หลกัฐาน พัฒนาการวิเคราะหเ์ชิงสาเหตุและเชิงเปรียบเทียบ  ตีความบนัทึกทางประวตัิศาสตร ์ 
รวมทั้งสร้างมุมมองและเหตุผลสนับสนุนการตีความ  ทางประวัติศาสตร์นั้น  การคิดทาง
ประวตัิศาสตรจ์ึงท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการสะทอ้นคิด สงัเคราะห ์และสรา้งความเขา้ใจ
ประวตัิศาสตรโ์ดยตัง้อยู่บนหลกัฐาน ซึ่งคณุค่าสงูสดุของการพินิจทางประวตัิศาสตรจ์ากหลกัฐาน 
คือ การปราศจากอคติต่อเหตกุารณห์รือบุคคลทางประวตัิศาสตร ์ผูเ้รียนสามารถท าตนอยู่เหนือ
ความขัดแยง้และมองปัญหาไดร้อบดา้นดว้ยมุมมองของคนอื่น (Empathy) ท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึง
ประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่เหนือกว่าความรูร้ะดบัต ่าของบลมู (Bloom) และเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะที่เป็นประโยชน ์เช่น การประเมินค่าขอ้มลู การแยกขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวข้องออก
จากกนั การตดัสินใจอย่างมีเหตผุล หรือแมก้ระทั่งการคาดเดาผลลพัธ ์เท่ากบัเป็นการสนบัสนุน
การคิดที่ซบัซอ้น เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดเชิงอภิมานการรูค้ิด(Metacognition) การ
สะทอ้นคิด การคิดสงัเคราะห ์เป็นตน้ (Burenheide.  2007,  Crochet.  2015,  National Center 
for History in the Schools.  1996,  Pellegrino.  2007,  Pellegrino; Lee; & D’Erizans.  2012,  
Salinas; et al.  2011,  Wineburg.  1991a) 

แมว้่าการคิดทางประวัติศาสตรจ์ะเป็นการคิดที่มีจุดเริ่มตน้ภายใตก้ารเรียนรูว้ิชา
ประวตัิศาสตร ์แต่มีคณุค่าต่อผูเ้รียนในชีวิตประจ าวนัดว้ย (Crochet.  2015,  Lund.  2012) คณุค่า
ประการหนึ่งของการฝึกการคิดทางประวตัิศาสตร ์คือ ท าใหผู้เ้รียนเรียนรูท้กัษะที่จ  าเป็นต่อความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย เพราะกิจกรรมในการศึกษาประวัติศาสตรเ์พื่อพัฒนาการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์เช่น การใหเ้หตผุลผ่านมมุมองที่หลากหลาย การวิเคราะหข์อ้มลูที่เป็นอิสระจากการ
ครอบง าความคิดจากต ารา การเคารพมมุมองและขอ้โตแ้ยง้ทางประวตัิศาสตรจ์ากการอภิปราย
และตดัสินใจรว่มกนัในกลุม่ผูเ้รียน การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดม้องประวตัิศาสตรใ์นมมุมองของคน
อื่น สิ่งเหล่านีท้  าใหผู้เ้รียนสามารถท าตนอยู่เหนือความขดัแยง้และมองปัญหาไดร้อบดา้นซึ่งเป็น
กิจกรรมส าคญัที่สง่เสรมิและจ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมืองที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Brown.  
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2004,  Crochet.   2015,   Klages.   1999,  Pellecchia.   2015,  Pellegrino.   2007,  Salinas; 
Blevins; & Sullivan.  2012,  Stern; & Stern.  2011,  Westhoff; & Polman.  2008) 

1.2 ความสัมพันธร์ะหว่างการคิดทางประวัตศิาสตรก์ับวิธีการทางประวัตศิาสตร ์
ศาสตรส์าขาตา่ง ๆ ย่อมมีแนวทางและวิธีการศกึษาเป็นของตนเองเพ่ือแสดงถึงความ

มีมาตรฐานและสถานะความเป็นศาสตร ์ประวตัิศาสตรเ์องก็เช่นกนัที่มีวิธีการแสวงหาความรูอ้นั
เป็นเรื่องราวหรือขอ้เท็จจริงในอดีตที่เรียกว่า วิธีการทางประวตัิศาสตร ์(Historical Method) ซึ่ง
เป็นทักษะกระบวนการที่เป็นระบบจึงท าให้การศึกษาอดีตมีความหนักแน่น เที่ยงตรง และ
น่าเช่ือถือ (ธีระ  นุชเป่ียม.   2551,  ส  านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2554)  โดย
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศกึษา การสืบคน้และรวบรวมหลกัฐาน 
การตรวจสอบและวิพากษห์ลกัฐาน การวิเคราะห ์ตีความ และสงัเคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐาน และ
ขัน้การน าเสนอขอ้มลู (ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน.์  2553,  ธีระ นชุเป่ียม.  2551,  ปิยนาถ บนุนาค.  2553,  
พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2547,  รชันีกร หงสพ์นสั.  2552,  ลาวณัย ์วิทยาวฑุฒิกลุ.  2543,  วินยั พงศ์
ศรีเพียร.  2547,  ส  านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  2554) 

ขัน้ตอนที่ 1 ของวิธีการทางประวตัิศาสตรเ์ริม่ตน้จากการก าหนดประเด็นปัญหาที่
จะศกึษาหรือท่ีอยากรูเ้ก่ียวกบัอดีต ผูศ้กึษาจะตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห ์วิพากษ ์และวิจารณเ์พื่อระบุ
ปัญหาที่แทจ้ริงที่สามารถหาค าตอบไดอ้ย่างมีเหตุผล และมีความสามารถในการตั้งค าถามที่
ส  าคญัและตรงจดุเพื่อน าไปสู่การสืบสอบและแสวงหาค าตอบไดต้รงกบัประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้ซึ่ง
การสืบสอบทางประวตัิศาสตรมี์ลกัษณะคลา้ยกบัการสืบสวนคดีในกระบวนการยตุิธรรมที่ตอ้งตัง้
ขอ้สนันิษฐานอย่างมีเหตผุลไวล้ว่งหนา้และค าถามประกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อชีน้  าการสืบสวน 
ซึง่จ  าเป็นที่ตอ้งใชก้ารคิดเชิงวิพากษใ์นการประเมินสาเหตแุละค าตอบที่เป็นไปไดม้ากที่สดุ ทัง้นีข้อ้
สนันิษฐานที่ตัง้ไวส้ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามขอ้มลูที่ไดม้าจากการคน้ควา้หรือสืบสอบ  

ขัน้ตอนที่ 2 เม่ือนกัประวตัิศาสตรก์ าหนดประเด็นในการศึกษาอย่างชดัเจนแลว้ 
ล าดับต่อไปคือการสืบค้น รวบรวมหลักฐานที่หลากหลายทั้งจากหลักฐานชั้นต้น (Primary 
Source) และหลกัฐานชัน้รอง (Secondary Source) ใหม้ากที่สดุ ซึ่งในขัน้นีผู้ศ้กึษาประวตัิศาสตร์
จะตอ้งรูจ้กัแหล่งขอ้มลูในการคน้ควา้และรวบรวมหลกัฐาน ผูศ้ึกษาจะตอ้งใชก้ารคิดเพื่อตดัสินใจ
วา่ขอ้มลูถกูตอ้งและเก่ียวขอ้งกบัปัญหานัน้ ๆ  

ขัน้ตอนที่ 3 เม่ือสืบคน้และรวบรวมหลกัฐานแลว้ นกัประวตัิศาสตรจ์ะตอ้งท าการ
ตรวจสอบและวิพากษ์หลักฐานเพื่อท าการประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของหลักฐาน ผู้
ศึกษาประวัติศาสตรจ์ะใช้ขอ้มูลจากหลักฐานที่มีความน่าเช่ือถือเท่านั้นซึ่งหลักฐานที่มีความ
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น่าเช่ือถือจะไดร้บัการคัดเลือกไวเ้พื่อใชศ้ึกษา ส าหรบัการตรวจสอบหลกัฐานนักประวตัิศาสตร์
จะตอ้งวิเคราะหเ์พื่อด าเนินการแยกประเภทของหลักฐานและท าความเข้าใจหลักฐานแต่ละ
ประเภทจากนัน้จึงพิจารณาเชิงวิพากษ์ถึงความเป็นมาของหลกัฐานในดา้นช่วงเวลา สถานที่ ภูมิ
หลังของผูเ้ขียนและจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ ทั้งนีจ้ะตอ้งพิจารณา
เปรียบเทียบกบัหลกัฐานอื่นที่กลา่วถึงขอ้เท็จจรงิเดียวกนัดว้ยวา่สอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กนัหรือไม่  

ขัน้ตอนที่ 4 ผูศ้กึษาประวตัิศาสตรจ์ะท าการวิเคราะห ์ตีความขอ้มลูจากหลกัฐาน
ที่ไดร้บัการคดัเลือกไว ้และสงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ผูศ้ึกษาประวตัิศาสตรจ์ะผูก
เรื่องโดยการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อที่จะอธิบายรูปลกัษณข์อง
อดีตตามประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้ขัน้ตอนนีจ้  าเป็นตอ้งใชก้ารคิดเชิงวิพากษเ์พื่อไตรต่รองและทบทวน
อย่างรอบคอบ (Consider and Reconsider) จนสามารถอธิบายไดว้่าเกิดอะไรขึน้ อย่างไร และ
ท าไม ซึ่งเป็นทกัษะในระดบัสงูและถือเป็นหวัใจของงานประวตัิศาสตร ์ความซบัซอ้นของขัน้ตอนนี ้
อยู่ที่การเรียนรูต้ืน้ลึกหนาบางของเอกสารหรือหลกัฐานที่สรา้งขึน้ว่ามีสิ่งที่บอกแจง้หรือแอบแฝง
อย่างไร  

ขัน้ตอนสดุทา้ย คือ การสรุป ประเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สรุป และน าเสนอ
ขอ้มลูจากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยการเขียนหรือการพรรณนาเพื่อท าใหจ้ินตนทศันเ์ก่ียวกบัอดีตเป็น
รูปเป็นรา่งขึน้มาอย่างแจ่มชดัและราบเรียบโดยใชท้กัษะทางภาษา   

จะเห็นไดว้่าสิ่งที่จะท าใหก้ารด าเนินตามขัน้ตอนในวิธีการทางประวตัิศาสตรเ์หล่านี ้
น  าไปสู่การไดข้อ้เท็จจริงทางประวัติศาสตรท์ี่มีคุณภาพ คือ การใชค้วามคิดเป็นพืน้ฐานในทุก ๆ 
ขั้นตอนตลอดเวลา การคิดที่น  ามาใช้ในการแสวงหาความรูแ้ละข้อเท็จจริงในขอบข่ายของ
ประวัติศาสตรน์ี ้ เรียกว่า การคิดทางประวัติศาสตร ์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ การคิดทาง
ประวัติศาสตร์ท าให้นักประวัติศาสตร์ด าเนินวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกนัการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรด์ว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตร ์ผูเ้รียนจะเกิด
การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตรไ์ดเ้ช่นกัน (ชัยรตัน ์โตศิลา.  2555,  Burenheide.  2007,  
Drake; & Brown.  2003) 

1.3 องคป์ระกอบของการคิดทางประวัตศิาสตร ์
จากการทบทวนวรรณกรรมดา้นการคิดทางประวตัิศาสตร ์พบว่า มีการพดูถึงค าว่า 

การคิดทางประวัติศาสตร ์(Historical Thinking) ในปี ค.ศ.1956 โดยคอลลิงวูด (Collingwood.  
1956) ไดอ้ธิบายว่า ความคิดในการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลถือเป็นการคิดทางประวตัิศาสตร ์แต่ก็
มิไดพ้ดูถึงองคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ต่อย่างใด แตใ่นช่วงสามทศวรรษผ่านมานีมี้



  20 

นกัวิชาการดา้นการศึกษา และดา้นประวตัิศาสตรไ์ด้จ าแนกองคป์ระกอบ (Component) ของการ
คิดทางประวตัิศาสตรไ์วห้ลากหลายแนวคิดซึ่งนกัวิชาการสว่นใหญ่เห็นวา่องคป์ระกอบของการคิด
ทางประวตัิศาสตรมี์ลกัษณะเป็นมโนทศันท์างประวตัิศาสตร ์นอกจากนีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร์
จัดเป็นการคิดในทางสาขาวิชา (Disciplinary Thinking) องคป์ระกอบหรือมโนทัศนข์องการคิด
ทางประวตัิศาสตรจ์งึมีเนือ้หาเป็นพืน้ฐานส าหรบัการคิด (Rantala.  2012) งานวิชาการในยคุตน้ ๆ 
ที่มีการสกดัองคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรอ์อกมาอย่างชดัเจนเป็นงานของ วิลสนัและ
ไวนเ์บิรก์ (Wilson; & Wineburg.  1988) ที่ก  าหนดว่ามี 4 องคป์ระกอบ คือ การพิจารณาบทบาท
ของขอ้เท็จจรงิ(Fact) การตีความและหลกัฐาน (Interpretation and Evidence) การคิดตามล าดบั
เวลาและความต่อเนื่อง (Chronology and Continuity) และการพิจารณาถึงความเป็นเหตุผล 
(Causation) ซึ่งในภายหลงัไวนเ์บิรก์ (Wineburg.  1991b) ไดมุ้่งศึกษาทกัษะทางประวตัิศาสตร์
ในแง่มุมเฉพาะการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตรป์ระเภทเอกสาร จึงก าหนดการคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นงานศึกษานีว้่ามี 3 ดา้น คือ การเลือกแหล่งขอ้มลู (Sourcing)  การหาหลกัฐาน
ยืนยันโดยเปรียบเทียบกับเอกสารอีกชุดหนึ่ง(Corroboration)  และการท าความเขา้ใจบริบทให้
กระจ่าง (Contextualization) ในช่วงเวลาที่ใกลเ้คียงกนัมีงานศึกษาของโฮลท ์(Holt.  1990) เป็น
การมุ่งศกึษาคณุค่าของเรื่องเลา่ประวตัิศาสตรเ์พื่อพฒันาจินตนาการของผู้เรียน ดงันัน้จึงมองการ
คิดทางประวตัิศาสตรใ์นมิติที่ประกอบดว้ยการสรา้งเรื่องราวดว้ยการบรรยาย(Creation) และการ
วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยค าถาม (Analysis) 

ในปี ค.ศ. 1996 ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for 
History in the Schools - NCHS) ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตรใ์นระดับโรงเรียนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนีก้  าหนดมาตรฐานการคิดทางประวัติศาสตรไ์ว ้5 ด้าน คือ การคิด
ตามล าดับ เวลา  (Chronological Thinking)  ความเข้า ใจทางประวัติศาสตร์  (Historical 
Comprehension)  การวิ เคราะห์และตีความทางประวัติศาสตร์ (Historical Analysis and 
Interpretation) ความสามารถในการวิจยัทางประวตัิศาสตร(์Historical Research Capabilities) 
และการวิเคราะหแ์ละตัดสินใจในประเด็นทางประวัติศาสตร(์Historical Issues-analysis and 
Decision Making) ในขณะที่สภาแห่งชาติส  าหรบัสงัคมศกึษา (NCSS) (National Council for the 
Social Studies.  2004) ไดใ้หค้วามเห็นว่า ผูเ้รียนที่มีการคิดทางประวตัิศาสตรจ์ะแสดงออกมาให้
เห็น 4 ดา้น คือ การประเมินหลักฐาน การวิเคราะหใ์นลักษณะใชเ้หตุผลและการใชก้ารคิดเชิง
เปรียบเทียบ การตีความบนัทึกทางประวัติศาสตร ์และการสรา้งมุมมองและการขอ้โตแ้ยง้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ มีความน่าเ ช่ือถือ ต่อมาแอนดริวส์และเบิร ์ก (Andrews; & Burke.  2007)  
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ไดเ้สนอมมุมองของการคิดทางประวตัิศาสตรภ์ายใตก้ารรบัรองของสมาคมทางประวตัิศาสตรแ์ห่ง
อเมริกา(American Historical Association) ว่าการคิดทางประวตัิศาสตรมี์ลกัษณะเป็น 5 Cs คือ 
Complexity (การพิจารณาความซบัซอ้นของเหตกุารณ)์ Context (การมองบริบทของเหตกุารณ)์ 
Change over time (การคิดถึงความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา) Causality (การค านึงถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตแุละผล และ Contingency  (การพิจารณาถึงความไม่แน่นอน) 

ส าหรบัการศึกษาวิชาประวัติศาสตรข์องประเทศแคนนาดามีการก าหนดมโนทศัน์
ของการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ช่นเดียวกนั โดยเริม่จากเซยช์าส (Seixas.  1996) มองวา่การคิดทาง
ประวัติศาสตรป์ระกอบดว้ย ความส าคัญของเหตุการณ(์Significance) ความเขา้ใจญาณวิทยา
และหลักฐาน(Epistemology and Evidence) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง(Continuity 
and Change) ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย (Progress and Decline) ความเขา้ใจและการ
ตัดสินทางศีลธรรม(Empathy and Moral Judgment) การกระท าทางประวัติศาสตร(์Historical 
Agency) ซึ่งหลังจากนั้นเซย์ชาสได้พัฒนามโนทัศน์ของการคิดทางประวัติศาสตร์เรื่อยมา 
จนกระทั่ งในปี 2013 มีการตีพิมพ์หนังสือที่ มี ช่ือเสียงคือ “The Big Six: Historical Thinking 
Concepts” ของเซยช์าสและมอรต์นั (Seixas; & Morton.  2013) โดยระบมุโนทศันข์องการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ 6 มโนทัศน์ คือ ความส าคัญทางประวัติศาสตร์(Historical Significance) 
หลกัฐาน (Evidence) ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง (Continuity and Change) สาเหตแุละ
ผลที่ ตามมา  (Cause and Consequence)  ความ เข้า ใจทางประวัติ ศาสตร์ (Historical 
Perspectives) มิติเชิงจรยิธรรม (The Ethical Dimension)  

นอกจากที่กล่าวมาแลว้มีงานศึกษาจากนักวิชาการที่มีช่ือเสียงอีกหลายคน เช่น ลี
เวคค ์(Lévesque.  2009) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดทางประวัติศาสตรว์่ามี 5 ดา้น คือ 
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Historical Significance) หลกัฐาน (Evidence) ความต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลง (Continuity and Change) ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย (Progress 
and Decline) และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (Historical Empathy)  ส่วนแวนสเลดไรท์ 
(VanSledright.  2010) มองว่าการคิดทางประวตัิศาสตรป์ระกอบดว้ย การระบ(ุIdentification)คือ
การรูแ้หล่งข้อมูล การรับรูแ้หล่งที่มาที่เป็นผลจากเจตนาของผู้แต่งภายใต้บริบทเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร(์Attribution) การตัดสินมุมมองหรือประเด็น (Judging Perspective) และการ
ประเมินความน่าเช่ือถือ (Reliability Assessment) ขณะที่ไรสม์าน (Reisman.  2012) ไดมุ้่งสนใจ
ศกึษามิติของการอ่านเอกสารทางประวตัิศาสตร ์จึงมองการคิดทางประวตัิศาสตรว์่ามีความเขา้ใจ
หลกัฐาน (Sourcing) การท าความเขา้ใจบริบทใหก้ระจ่าง (Contextualization) การยืนยนัขอ้มลู 
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(Corroboration) การอ่านอย่างถ่ีถ้วน(Close Reading) จนกระทั่ งปี 2015 CollegeBoard ได้
พัฒนาหลักสูตร AP United States History ในโครงการเรียนล่วงหนา้ (Advanced Placement) 
ทั้งนีไ้ดก้  าหนดทักษะการคิดทางประวัติศาสตรว์่า มี 4 มิติ คือ การวิเคราะหแ์หล่งข้อมูลและ
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์(Analyzing Historical Sources and Evidence) การเชื่อมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์(Making Historical Connections) การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา (Chronological 
Reasoning) และการสรา้งและสนบัสนนุขอ้โตแ้ยง้ทางประวตัิศาสตร(์Creating and Supporting 
a Historical Argument) ทั้งนี ้มโนทัศน์การคิดทางประวัติศาสตรต์ามแนวคิดของนักวิชาการ
น าเสนอเป็นรูปแบบตาราง 1 ดงันี ้

ตาราง 1 มโนทศันก์ารคิดทางประวตัิศาสตรต์ามแนวคิดของนกัวิชาการ 

แหล่งข้อมูล 
มโนทศันข์องการคิดทางประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน1์ มโนทศัน2์ มโนทศัน3์ มโนทศัน4์ มโนทศัน5์ มโนทศัน6์ 

1. วิลสนัและไวน์

เบิรก์ (Wilson, s.; 

& Wineburg, S.)  

1988 

การพิจารณา

บทบาทของ

ขอ้เท็จจรงิ 

การตีความ

และหลกัฐาน  

การคิด

ตามล าดบั

เวลาและ

ความตอ่เน่ือง 

การพิจารณา

ถึงความเป็น

เหตผุล  

  

2. โฮลท ์(Holt, T.)  

1990 

การสรา้ง

เรื่องราวดว้ย

การบรรยาย 

การวิเคราะห์

ขอ้มลูดว้ย

ค าถาม 

    

3. ไวนเ์บิรก์ 

(Wineburg, S.)  

1991a 

การเลือก

แหลง่ขอ้มลู 

การหา

หลกัฐาน

ยืนยนั  

การท าความ

เขา้ใจบรบิท

ใหก้ระจ่าง 
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แหล่งข้อมูล 
มโนทศันข์องการคิดทางประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน1์ มโนทศัน2์ มโนทศัน3์ มโนทศัน4์ มโนทศัน5์ มโนทศัน6์ 

4. ศนูย์

ประวตัิศาสตรใ์น

โรงเรยีนแห่งชาติ 

(National Center 

for History in the 

Schools)  1996 

การคิด

ตามล าดบั

เวลา  

ความเขา้ใจ

ทาง

ประวตัิศาสตร ์ 

การวิเคราะห์

และตีความทาง

ประวตัิศาสตร ์ 

ความสามารถ

ในการวิจยัทาง

ประวตัิศาสตร ์

การวิเคราะห์

และตดัสินใจ

ในประเด็นทาง

ประวตัิศาสตร ์ 

 

5. เซยช์าส 

(Seixas. P.)  1996 

ความส าคั

ญของ

เหตกุารณ ์

ความเขา้ใจ

ญาณวิทยา

และหลกัฐาน 

ความตอ่เน่ือง

และการ

เปลี่ยนแปลง 

ความกา้ว หนา้

และความ

เสื่อมถอย 

ความเขา้ใจ

อดีตและ

การตดัสิน

ทางศีลธรรม 

การกระท าทาง

ประวตัิศาสตร ์

6. สภาแห่งชาติ

ส  าหรบัสงัคมศกึษา 

(National Council 

for the Social 

Studies)  2004 

การ

ประเมิน

หลกัฐาน   

การวิเคราะห์

ในลกัษณะใช้

เหตผุลและการ

ใชก้ารคิดเชิง

เปรยีบเทียบ 

การตีความ

บนัทกึทาง

ประวตัิศาสตร ์

การสรา้ง

มมุมองและ

การขอ้โตแ้ยง้

ทาง

ประวตัิศาสตร์

ที่มีความ

น่าเช่ือถือ 

  

7.  แอนดรวิสแ์ละ

เบิรก์  (Andrews, 

T; & Burke, F.)  

2007 

Complexit

y (การ

พิจารณา

ความ

ซบัซอ้นของ

เหตกุารณ)์ 

Context (การ

มองบรบิทของ

เหตกุารณ)์ 

Change over 

time (การคิดถึง

ความ

เปลี่ยนแปลง

ตามกาลเวลา) 

Causality 

(การ 

ค านงึถึง

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งเหตุ

และผล) 

Contingenc

y  (การ

พิจารณาถึง

ความไม่

แน่นอน) 
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แหล่งข้อมูล 
มโนทศันข์องการคิดทางประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน1์ มโนทศัน2์ มโนทศัน3์ มโนทศัน4์ มโนทศัน5์ มโนทศัน6์ 

8. ลีเวคค ์(Lévesque, 

S.)   2009 

ความส าคญั

ทาง

ประวตัิศาสตร ์

ความเขา้ใจ

หลกัฐาน 

ความตอ่เน่ือง

และการ

เปลี่ยนแปลง  

ความกา้วหนา้

และความ

เสื่อมถอย 

ความเขา้ใจ

ทาง

ประวตัิศาสตร ์ 

 

9. แวนสเลดไรท ์ 

(VanSledright, B.)  

2010 

การระบุ

แหลง่ขอ้มลู 

การรบัรู ้

แหลง่ที่มา 

การตดัสิน

มมุมองหรอื

ประเด็น 

การประเมิน

ความ

น่าเช่ือถือ 

  

10. ไรสม์าน (Reisman, 

A.)  2012 

ความเขา้ใจ

หลกัฐาน 

การท าความ

เขา้ใจบรบิท

ใหก้ระจ่าง 

การยืนยนั

ขอ้มลู 

การอา่นอย่าง

ถ่ีถว้น 

  

11. เซยช์าสและมอรต์นั 

(Seixas, P; & Morton, 

T.)  2013 

ความส าคญั

ทาง

ประวตัิศาสตร ์

หลกัฐาน ความตอ่เน่ือง

และการ

เปลี่ยนแปลง 

สาเหตแุละผล

ที่ตามมา   

มิติเชิง

จรยิธรรม 

ความเขา้ใจ

ทาง

ประวตัิศาสตร์

   

12 .College Board  

2015a 

การวิเคราะห์

แหลง่ขอ้มลูและ

หลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร ์

การเช่ือมโยง

มิติทาง

ประวตัิศาสตร ์

การใหเ้หตผุล

ตามล าดบั

เวลา 

การสรา้งและ

สนบัสนนุขอ้

โตแ้ยง้ทาง

ประวตัิศาสตร ์

  

 

เม่ือน าแนวคิดเรื่ององคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรจ์ากนักวิชาการและ
องคก์รวิชาการดา้นการศึกษามาพิจารณา จะเห็นว่า มีการสกัดองคป์ระกอบของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนัและมีมโนทศันข์องการคิดทางประวตัิศาสตรอ์ยู่มากมายจ านวน 16 
มโนทศัน ์คือ การพิจารณาบทบาทของขอ้เท็จจริง การคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลู การคิด
ตามล าดบัเวลา ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง การคิดเก่ียวกบัเหตผุลและการเปรียบเทียบ 
สาเหตแุละผลที่ตามมา การบรรยายและการตีความทางประวตัิศาสตร ์การวิเคราะหข์อ้มลู ความ
เข้าใจอดีต การวิจัยทางประวัติศาสตร์ การตัดสินและมิติทางจริยธรรม การกระท าทาง
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ประวตัิศาสตร ์ความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย การเชื่อมโยงมิติ
ทางประวัติศาสตร์ และการสร้างมุมมองและข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์   เม่ือพิจารณา
รายละเอียดของมโนทศันด์า้นการพิจารณาบทบาทของขอ้เท็จจรงิ (Wilson; & Wineburg.  1988) 
การบรรยายและการตีความทางประวตัิศาสตร ์การวิจยัทางประวตัิศาสตร ์(Holt.  1990,  National 
Council for the Social Studies.  2004,  Wilson; & Wineburg.  1988) และการสรา้งมมุมองและ
ขอ้โตแ้ยง้ทางประวตัิศาสตร ์(College Board.  2015a,  National Council for the Social Studies
.  2004) เห็นว่า มีการอธิบายปรากฏอยู่ในมโนทัศนด์า้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มูล จึงสามารถ
ผนวก 4 มโนทัศนด์ังกล่าวอยู่กับมโนทัศน์ดา้นหลักฐานและแหล่งข้อมูล ส่วนการคิดเก่ียวกับ
เหตุผลและการ เปรียบเทียบ (Andrews; & Burke.   2007, National Council for the Social 
Studies.  2004) มีการอธิบายปรากฏอยู่ในดา้นการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์(College 
Board.  2015a) จึงสามารถผนวกการคิดเก่ียวกับเหตุผลและการเปรียบเทียบอยู่กับดา้นการ
เช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตรไ์ด ้ส่วนมโนทศันก์ารกระท าทางประวตัิศาสตร ์(Seixas.  1996) มี
การอธิบายในมโนทศันค์วามเขา้ใจอดีต และการตดัสินและมิติทางจริยธรรม (Seixas; & Morton.  
2013) จึงสามารถผนวกมโนทศันก์ารกระท าทางประวตัิศาสตรอ์ยู่กับมโนทัศนค์วามเขา้ใจอดีต 
และการตัดสินและมิติทางจริยธรรมได ้และมโนทัศนก์ารวิเคราะหข์อ้มูล (Holt.  1990) มีการ
อธิบายในทกุมโนทศันจ์งึผนวกมโนทศันก์ารวิเคราะหข์อ้มลูอยู่กบัทกุมโนทศัน ์ดงันัน้ในที่นีจ้ะเหลือ
มโนทศันข์องการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญั 9 มโนทศันด์งัตอ่ไปนี ้คือ หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลู 
การคิดตามล าดบัเวลา สาเหตแุละผลท่ีตามมา ความตอ่เนื่องและการเปลี่ยนแปลง ความกา้วหนา้
และความเสื่อมถอย การเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์ความส าคัญทางประวัติศาสตร ์ความ
เขา้ใจอดีต การตดัสินและมิติทางจรยิธรรม 

จากมโนทัศนข์องการคิดทางประวัติศาสตร ์9 มโนทัศนข์า้งตน้ เม่ือพิจารณาแลว้
พบว่า มี มโนทศัน ์4 มโนทศัน ์คือ การคิดตามล าดบัเวลา สาเหตแุละผลที่ตามมา ความต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลง และความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย มีความสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิกนั ดงันี ้ 

1) มโนทศันค์วามต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงกบัมโนทศันค์วามก้าวหนา้และ
ความเสื่อมถอยมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะที่วา่ มโนทศันค์วามกา้วหนา้และความเสื่อมถอยเป็น
ส่วนหนึ่งของมโนทศันค์วามต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง โดยมโนทศันค์วามกา้วหนา้และความ
เสื่อมถอยเป็นส่วนขยายการประเมินค่าของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
(Lévesque.  2009,  Seixas; & Morton.  2013,  Seixas; & Peck.  2004,  The Government of 
Manitoba.  2014)  
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2) การคิดตามล าดบัเวลา (Chronological Thinking) กบัมโนทศันส์าเหตแุละผล
ที่ตามมา (Cause and Consequence) มีความเก่ียวขอ้งและสนับสนุนกัน เนื่องจากการอธิบาย
ความสมัพนัธข์องสาเหตแุละผลที่ตามมาของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์จ าเป็นตอ้งใชก้ารคิด
ตามล าดบัเวลา มาเรียงล าดบัเหตุการณเ์พื่ออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างเรื่องราวที่เป็นสาเหตุ
และเรื่องราวที่เป็นผลของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

3) การคิดตามล าดบัเวลา มโนทศันค์วามต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง และมโน
ทัศนส์าเหตุและผลที่ตามมา มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าการคิดตามล าดับเวลาใชอ้ธิบาย
รูปแบบความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์(National Center for 
History in the Schools.  1996,  Nichols.   2012,  University of the Fraser Valley. 2017) 
นอกจากนีก้ารที่ผูศ้กึษาประวตัิศาสตรใ์ชค้วามคิดวา่ เหตกุารณห์นึ่งที่เกิดขึน้มาเป็นเพราะเกิดจาก
เงื่อนไขหรือสาเหตอุะไรบา้ง ผูศ้ึกษาประวตัิศาสตรค์นนัน้จะตอ้งมองหาปัจจยัแวดลอ้มที่น่าจะมี
ความสัมพันธ์ใหเ้กิดเหตุการณน์ั้นและจะตอ้งมองเห็นความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตกุารณท์ี่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลา  (อรรถจกัร สตัยานรุกัษ.์ 2558)  

การที่มโนทัศนท์ั้ง 4 มีความสัมพันธ์และส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจซึ่งกันและกัน 
ดงันัน้มโนทศันท์ัง้ 4 มโนทศัน ์คือ การคิดตามล าดบัเวลา สาเหตแุละผลที่ตามมา ความต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลง และความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย จึงเป็นองคป์ระกอบของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรช์ดุเดียวกนั ทัง้นีส้อดคลอ้งกบั CollegeBoard (2015a) ที่น  าการคิดตามมโนทศันท์ัง้ 
4 มโนทศันม์ารวมกนัเป็นองคป์ระกอบ การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา (Chronological Reasoning) 

นอกจากนีพ้บว่า 2 มโนทศันจ์าก 9 มโนทศันส์  าคญั คือ ความเขา้ใจอดีต (Historical 
Empathy)  และมโนทัศน์การตัดสินและมิติทางจริยธรรม (Moral Judgment and Ethical 
Dimension) มีความสมัพนัธแ์ละส่งเสริมซึ่งกนัและกนั เนื่องจากว่าในมิติทางจริยธรรมมีส่วนของ
การตดัสินการกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์(Seixas; & Morton.  2013,  The Government 
of Manitoba.  2014) ซึ่งมีความจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจมมุมองของผูท้ี่ก่อใหเ้กิดการกระท าทาง
ประวัติศาสตรก์่อนตัดสินบุคคลทางประวัติศาสตร ์ (University of the Fraser Valley.  2017) 
แสดงใหเ้ห็นว่า การคิดในมิติจริยธรรมตอ้งใชค้วามเขา้ใจอดีต (Historical Empathy) ดว้ย ดงันัน้
จากความสมัพันธแ์ละการส่งเสริมซึ่งกันและกันของมโนทศันค์วามเขา้ใจอดีตและมโนทศันก์าร
ตดัสินและมิติทางจริยธรรม จึงถือเป็นองคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรช์ุดเดียวกนั คือ 
ความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร์ (Historical Empathy and Ethical 
Dimension) 
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ดงันัน้จงึสามารถสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตรไ์ด ้5 องคป์ระกอบ 
คือ 1) หลักฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวัติศาสตร ์ 2) การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา  3) การ
เช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์ 4) ความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ และ 5) ความเขา้ใจอดีตและ
มิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัมโนทศันข์องการคิดทางประวตัิศาสตร์
และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบที่ 1 หลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร ์(Historical 
Sources and Evidence) 

มโนทัศนเ์รื่องหลักฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวัติศาสตรเ์ป็นมโนทัศนท์ี่
ส  าคญัที่สดุและถือไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประวตัิศาสตรเ์นื่องจากนกัประวตัิศาสตรจ์ะท างานผ่าน
หลักฐานเท่านั้น หลักฐานจึงเป็นสิ่งมีค่าส าหรบันักประวัติศาสตร ์เรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์
ยอมรับจะตอ้งมีหลักฐานปรากฏ (ธีระ นุชเป่ียม.  2551,  วินัย พงศศ์รีเพียร.  2547,  Brown.  
2004,  Drake; & Brown.   2003,  Lee.   2005,   Liaw.   2010,  Seixas; & Morton.   2013,   
The Government of Manitoba.  2014)  

หลกัฐานแต่ละประเภทมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยแตกต่างกัน หลกัฐานทุก
ชิน้จึงตอ้งผ่านการประเมินความน่าเช่ือถือก่อนที่จะน าไปใชเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจของเหตกุารณ ์
โดยทั่วไปหลกัฐานชัน้ตน้หรือหลกัฐานรว่มสมยัจะมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลกัฐานชัน้รอง (ธีระ 
นชุเป่ียม.  2551,  วินยั    พงศศ์รีเพียร.  2547,  Seixas; & Morton.  2013) อย่างไรก็ตามหลกัฐาน
ทกุชิน้สรา้งขึน้จากบคุคลหรือองคก์รที่อาจมีอคติ จดุยืนทางอดุมการณ ์และผลประโยชนอ์ย่างใด
อย่างหนึ่งดังนัน้หลกัฐานชัน้ตน้อย่างเอกสารราชการหรือตวัเลขสถิติต่าง ๆ อาจใชน้ าเสนอเพื่อ
ตอบรบักับผลประโยชนอ์ย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้(นิธิ เอียวศรีวงศ.์  2543ก,  วินัย พงศศ์รีเพียร.  
2547) จึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศัยการตรวจสอบความถูกตอ้งและยืนยันความน่าเช่ือถือดว้ย
หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูอื่นหลากหลายประเภทหรือหลากหลายชิน้ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย บนัทกึ 
ฯลฯ อีกทัง้ตัง้ค  าถามเก่ียวกบัจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูแ้ต่งหรือผูผ้ลิตหลกัฐาน และตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ ช่วงเวลาที่แหล่งข้อมูลไดร้ับการบันทึก (พรเพ็ญ ฮั่น
ตระกูล .   2547,  Baron.   2010,   CollegeBoard.  2015a,  Lund.   2012,  Masran.   2005,  
Pellegrino.   2007,  Seixas; & Morton.   2013,  The Government of Manitoba.   2014,  
Wineburg.  1991a) นอกจากนีแ้ลว้ในการท าความเขา้ใจเนือ้หาในหลกัฐานจะตอ้งตัง้อยู่บนการ
เรียนรูแ้ละตีความจากบรบิทของประวตัิศาสตรน์ัน้ (Contextualization) (Nichols.  2012,  Seixas; 
& Morton.  2013,  The Government of Manitoba.  2014,  Wineburg.  1991a) 
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หากผูเ้รียนมีมโนทศันด์า้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตรจ์ะมี
คณุลกัษณะดงันี ้คือ เช่ือถือขอ้เท็จจริงหรือเรื่องราวที่มีหลกัฐาน ไม่ด่วนสรุปความโดยปราศจาก
การคน้หาหลกัฐานรองรบั (วินยั พงศศ์รีเพียร.  2547,  Klages.  1999,  Lund.  2012,  University 
of the Fraser Valley.  2017)  เช่ือถือขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มลูที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สดุทัง้นี ้
พยายามหาขอ้เท็จจรงิจากแหลง่ขอ้มลูที่เขา้ใกลค้วามเป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ (ธีระ นชุเป่ียม.  
2551,  Klages.  1999,  Wilson; & Wineburg.  1988) ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ 
แหลง่แลว้น าขอ้มลูมาเปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มลูที่ปรากฏในหลกัฐาน (ธี
ระ นชุเป่ียม.  2551,  Brown.  2004,  Colby.  2007,  Lund.  2012,  Martin.  2012,  Pellegrino.  
2007,  Seixas; & Morton.   2013,  University of the Fraser Valley.   2017)  ประ เมินความ
น่าเช่ือถือของแหล่งที่มาโดยพิจารณาจากจุดประสงคข์องผูแ้ต่ง(ผูส้รา้งหลักฐาน) มุมมองของ
ผูเ้ขียน และความถูกตอ้งของเนือ้หา (CollegeBoard.  2016,  The Government of Manitoba.  
2014,  University of the Fraser Valley.  2017) ตีความเนือ้หาจากบริบทสภาวการณ์และโลก
ทัศน์ที่แพร่หลายในเวลานั้น (Nichols.   2012,  Seixas; & Morton.   2013) และสามารถใช้
หลักฐานที่หลากหลายเพื่อสรา้งเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรไ์ด ้ทั้งนีเ้นน้การใช้
หลกัฐานชัน้ตน้เป็นหลกั (ธีระ นชุเป่ียม.  2551,  Klages.  1999,  Seixas.  2006,   University of 
the Fraser Valley.  2017) 

ในการพฒันามโนทศันด์า้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวัติศาสตรแ์ก่
ผูเ้รียน ผูส้อนจะมอบภาระงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ การที่ผูเ้รียนคน้ควา้หลักฐานชั้นตน้เพื่อการตอบ
ค าถามทางประวตัิศาสตร ์(Seixas.  2006) เลือกหลกัฐานชัน้ตน้ที่ผ่านการประเมินความน่าเช่ือถือ
ซึ่งสามารถท าได้โดยการตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของหลักฐาน (Brown.   2004,  CollegeBoard.  
2015a,  Seixas.  2006)  ว่าสรา้งเม่ือไร ใครเป็นผูส้รา้ง รวมถึงพิจารณาต าแหน่ง วัตถุประสงค ์
และมมุมองของผูเ้ขียน รวมทัง้ตรวจสอบช่วงเวลาและสถานการณท์ี่ผูเ้ขียนอยู่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
การสรา้งหลกัฐาน (ธีระ นชุเป่ียม.  2551,  CollegeBoard. 2016,  Lund.  2012,  Martin.  2012,  
Seixas.  2006,  The Government of Manitoba.  2014) การประเมินว่าหลกัฐานชัน้ตน้แต่ละชิน้
ใหข้อ้มลูอะไรบา้ง สามารถตอบค าถามทางประวตัิศาสตรไ์ดห้รือไม่ (Seixas.  2006) อีกทัง้ท าการ
ยืนยนัขอ้มลูในหลกัฐานโดยการตรวจสอบกบัหลกัฐานอื่น ๆ ว่าสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัเรื่องราว
อื่นหรือไม่ (ธีระ นุชเป่ียม.  2551,  Colby.  2007,  Lund.  2012,  Seixas; & Morton.  2013,  
University of The Fraser Valley.  2017) กิจกรรมอีกประการหนึ่งที่ท  าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจมโน
ทศันเ์ก่ียวกบัหลกัฐาน คือ การตีความหรือการสรา้งเรื่องราวจากหลกัฐานและอยู่บนพืน้ฐานของ



  29 

เหตุผล (Lund.  2012,  Pellegrino.  2007,  University of the Fraser Valley.  2017) ทัง้นีผู้ส้อน
ต้องให้ผู้เรียนตระหนักว่า ความรู้ อคติ และประสบการณ์ของผู้เรียนมีผลต่อการตีความ
ประวัติศาสตร์ (Masran.  2005) ซึ่งการตีความเก่ียวกับอดีตของแต่ละคนก็ไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกนั การตีความเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์ดียวกนัที่แตกต่างกนัสามารถคงอยู่รว่มกนัได ้
ตราบใดที่การตีความแต่ละอนัตา่งมีหลกัฐานสนบัสนนุเพียงพอ (Liaw.  2010) 

การคิดเก่ียวกบัหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรเ์ป็นองคป์ระกอบ
ที่ใช้เพื่อการตรวจสอบและการอธิบายข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตรจ์ากหลักฐานให้มีความ
น่าเช่ือถือ มีมโนทศันท์ี่ส  าคญั คือ การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูก่อนที่
จะใชข้อ้มลูจากหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูนัน้ โดยเป็นที่ยอมรบัว่าขอ้มลูจากหลกัฐานชัน้ตน้ซึ่งเป็น
หลักฐานร่วมสมัยจะมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหลักฐานชั้นรอง นักประวัติศาสตรจ์ึงมุ่งเขา้ถึง
หลกัฐานที่เขา้ใกลค้วามเป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ อย่างไรก็ตามหลกัฐานบางชิน้อาจไดร้บัการ
สรา้งขึน้เพื่อจุดยืนทางอดุมการณ ์และผลประโยชนอ์ย่างใดอย่างหนึ่งโดยชกัจูงใหค้นอ่านคลอ้ย
ตาม ดังนัน้ผูศ้ึกษาประวัติศาสตรจ์ึงตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งและยืนยันความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานโดยการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูหลาย ๆ แหลง่แลว้น าขอ้มลูมาเปรียบเทียบกนัเพื่อ
ยืนยันความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาโดยพิจารณาจาก
จดุประสงคข์องผูส้รา้งหลกัฐาน มมุมองของผูเ้ขียน และความถกูตอ้งของเนือ้หาดว้ยการตัง้ค าถาม
เก่ียวกับจุดประสงคห์รือแรงจูงใจของผูผ้ลิตหลักฐานก่อนน าหลักฐานไปใช ้นอกจากนีใ้นการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจะตอ้งตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ 
ช่วงเวลาที่แหลง่ขอ้มลูไดร้บัการบนัทกึ ดว้ยการตีความเนือ้หาจากบรบิทสภาวการณแ์ละโลกทศัน์
ที่แพรห่ลายในเวลานัน้ 

ในที่นี ้สรุปสาระส าคัญของมโนทัศน์ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตรก์บัพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดท่ีสอดคลอ้งกบัมโนทศัน ์ตามตาราง 2 ดงันี ้
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ตาราง 2 มโนทศันด์า้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

นกัวิชาการ มโนทศันด์า้นหลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

ธีระ นชุเป่ียม.  2551,   
วินยั พงศศ์รีเพียร.  2547,  
Brown.  2004,   
Drake; & Brown.  2003,   
Lee.  2005,    
Liaw.  2010,   
Seixas; & Morton.  2013,  
The Government of 
Manitoba.  2014 

1. การประเมนิความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐาน 

1. ใชห้ลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูที่มีความ
น่าเช่ือถือ 

ธีระ นชุเป่ียม.  2551,   
วินยั พงศศ์รีเพียร.  2547,   
Klages.  1999, 
Seixas; & Morton.  2013, 
Wilson; & Wineburg.  
1988 

2. หลกัฐานชัน้ตน้หรือหลกัฐานรว่ม
สมยัมีความน่าเช่ือถือมากกวา่
หลกัฐานชัน้รอง 

2. พยายามหาขอ้เท็จจรงิ
จากแหลง่ขอ้มลูที่เขา้ใกล้
ความเป็นหลกัฐานชัน้ตน้
มากท่ีสดุ 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2547,  
Baron.  2010,  
CollegeBoard. 2015a,  
Lund.  2012,   
Masran.  2005,  
Pellegrino.  2007,   
Seixas; & Morton.  2013,  
The Government of 
Manitoba.  2014,  
Wineburg.  1991a 

3. การตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ยืนยนัความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน 

3. คน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหลง่ขอ้มลูหลาย ๆ แหลง่
แลว้น าขอ้มลูมา
เปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนั
ความน่าเชื่อถือของขอ้มลู 
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นกัวิชาการ มโนทศันด์า้นหลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

CollegeBoard.  2016,  
The Government of 
Manitoba.  2014,  
University of the Fraser 
Valley.  2017 

4. การประเมนิความน่าเช่ือถือของ
แหลง่ท่ีมาโดยพิจารณาจาก
จดุประสงคข์องผูส้รา้งหลกัฐาน 
มมุมองของผูเ้ขียน และความถกู
ตอ้งของเนือ้หา 

4. ตัง้ค  าถามเก่ียวกบั
จดุประสงคห์รอืแรงจงูใจ
ของผูผ้ลิตหลกัฐานก่อนน า
หลกัฐานไปใช ้

Nichols.  2012,   
Seixas; & Morton.  2013 

5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของเหตกุารณต์่าง ๆ ณ ช่วงเวลาท่ี
แหลง่ขอ้มลูไดร้บัการบนัทกึ 

5. ตีความเนือ้หาจากบรบิท
สภาวการณแ์ละโลกทศันท์ี่
แพรห่ลายในเวลานัน้ 

ธีระ นชุเป่ียม.  2551,   
Klages.  1999,   
Seixas.  2006,    
University of the Fraser 
Valley.  2017 

6. มโนทศันท์ี่ 1-5 6.  ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น ที่
ห ล า กหล าย เ พื่ อ ส ร้า ง
เรื่องราวหรือเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

 

องค์ประกอบที่  2 การให้ เห ตุผลตามล าดับ เวลา  (Chronological 
Reasoning) 

การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา ประกอบดว้ยมโนทศันท์ี่ส  าคญั 4 มโนทศัน ์คือ 
การคิดตามล าดับเวลา สาเหตุและผลที่ตามมา ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง และ
ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย  

 1.  การคิดตามล าดบัเวลา (Chronological Thinking) 
ประวัติศาสตรไ์ม่ใช่เพียงแค่การรบัรูส้ิ่งที่เกิดขึน้ในอดีต  แต่หมาย

รวมถึงเหตุผลของการเกิดเรื่องราวหรือกระบวนการต่าง ๆ ในอดีต  และการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
เหตุผลที่สัมพันธ์กันอย่างซับซอ้นจากหลากหลายแง่มุมที่มนุษยป์ระสบเจอผ่านมิติเวลาและ
สถานที่ เหตุการณ์และปรากฏการณ์ในสังคมมนุษยเ์กิดขึน้และเปลี่ยนแปลงไปพรอ้ม  ๆ  กับ
กาลเวลา  โครงสรา้งเชิงเวลาของเหตกุารณต์่าง ๆ จะค่อย ๆ ปรากฏขึน้ตลอดเวลาดว้ย  เหตนุีน้กั
ประวตัิศาสตรจ์ะสามารถมองความแตกต่างระหวา่งเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ไดเ้พราะอาศยัความเขา้ใจ
ร่วมกนัเก่ียวกบัช่วงเวลา การคิดตามล าดบัเวลาจึงเป็นกญุแจในการท าความเข้าใจการเช่ือมโยง
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อดีต ปัจจุบัน และอนาคตเขา้ดว้ยกัน (วินัย พงศศ์รีเพียร.  2552,  Crochet.  2015,  Lo; et al.  
2009,  National Center for History in the Schools.  1996) 

บ่อยครัง้ที่บนัทึกเหตุการณท์างประวตัิศาสตรไ์ม่มีการเรียงล าดบัที่
เรียบง่ายจากตน้จนจบ ท าใหผู้อ้่านเรื่องราวทางประวตัิศาสตรม์กัจะพบค าถามว่าท าไมเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตรจ์ึงเกิดขึน้และหายไปเช่นนัน้ (Crochet.  2015) การคิดตามล าดบัเวลาจะเป็น
เครื่องมือที่จ  าเป็นในการจดัโครงสรา้งเวลาจากจดุเริ่มตน้ ช่วงกลางและช่วงสดุทา้ยของเรื่องเลา่ใน
อดีตพรอ้มดว้ยจดุเปลี่ยนที่ส  าคญั และใหค้วามหมายแก่ล  าดบัเหตกุารณ ์(CollegeBoard.  2016,  
Lorenc; et al.  2013,  National Center for History in the Schools.  1996) 

ก า ร คิ ด ต า ม ล า ดั บ เ ว ล า  ( Chronological Thinking)  เ ป็ น
ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดเรียงเหตุการณ์ลงตามช่วงเวลาในประวัติศาสตร ์และ
สามารถแสดงความสมัพนัธข์องเวลาระหว่างเหตกุารณต์่าง ๆ เพื่ออธิบายถึงความเป็นเหตแุละผล
ของเหตกุารณไ์ด ้(Brugar.  2012,  CollegeBoard.  2016,  Pellegrino.  2007) การคิดตามล าดบั
เวลาจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจัดเรียงขอ้มูลหรือล าดับเหตุการณไ์ดว้่าเหตุการณใ์ดเกิดขึน้ก่อน 
เหตกุารณใ์ดเกิดขึน้ทีหลงั และสมัพนัธก์นัอย่างไร ถือเป็นการเสรมิสรา้งการจดัระบบความคิดที่ท  า
ใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหว่างเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อนกบัผลที่ตามมา ช่วยท าใหร้บัรูค้วามสมัพนัธ์
เชิงสาเหตไุดอ้ย่างถกูตอ้ง ถา้ไม่มีความเขา้ใจที่มากพอในเรื่องการล าดบัเวลาผูเ้รียนจะไม่สามารถ
ตรวจสอบความสมัพนัธต์่าง ๆ ระหว่างเหตกุารณห์รือไม่สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุ
และผลในเชิงประวตัิศาสตรไ์ด ้(ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  วินยั พงศศ์รีเพียร.  2552,  CollegeBoard.  
2016,  National Center for History in the Schools.  1996,   Waring.  2010) 

ผูเ้รียนที่มีความช านาญในการคิดตามล าดบัเวลาจะสามารถท าในสิ่ง
เหล่านี ้ไดแ้ก่ ระบุจุดเริ่มตน้  ตอนกลาง  และจุดสดุทา้ยของเรื่องราวต่าง ๆ ได้ (ชัยรตัน ์โตศิลา.  
2555) ค านวณเวลาในระบบปฏิทินได ้(ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555) วิเคราะหรู์ปแบบของช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตรท์ี่แตกต่างกัน  โดยแยกแยะระหว่างช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้  
(CollegeBoard.  2015a,  National Center for History in the Schools.  1996) ประเมินความ
เป็นไปได้ของเรื่องราวอย่างมีเหตุผลตามล าดับเวลาได้ (National Center for History in the 
Schools.  1996) ระบเุหตกุารณล์งตามช่วงเวลา พรอ้มทัง้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตรต์ามระยะเวลาได ้(Drake; & Brown.   2003) ประเมินว่าวนัที่หรือเหตกุารณท์ี่
เฉพาะเจาะจงว่าสามารถเป็นจดุเปลี่ยนระหวา่งช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนัไดห้รอืไม่ 
โดยพิจารณาตามหลักฐานทางประวัติศาสตรไ์ด้ (CollegeBoard.  2015a) สามารถอธิบาย 
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วิเคราะหแ์ละประเมินวิธีการต่าง ๆ ที่นักประวัติศาสตรใ์ช้ในการแบ่งประวัติศาสตรอ์อกเป็น
ช่วงเวลาได ้(CollegeBoard.  2015a) 

แนวทางการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดตามล าดบัเวลา ไดแ้ก่ การ
ฝึกใหผู้เ้รียนสรา้งเสน้เวลา (Time Line) เพื่อท าความเขา้ใจพฒันาการทางประวตัิศาสตรโ์ดยอาศยั
เรื่องเล่า ประวตัิศาสตรแ์บบมขุปาฐะ บนัทึกเหตกุารณต์่าง ๆ (Klages.  1999,  National Center 
for History in the Schools.  1996) หรือการใหผู้เ้รียนตอ้งใชก้ารบรรยายเชิงประวัติศาสตรใ์น
ลักษณะของการสังเคราะหข์อ้มูลเพื่ออธิบายล าดับเหตุการณท์ี่ไม่ใช่การน าเสนอเพียงแค่วันที่ 
(Brugar.  2012,  Pellegrino.  2007) 

 2. สาเหตแุละผลท่ีตามมา (Cause and Consequence) 
เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ในอดีตย่อมมีทัง้ความส าเร็จและความลม้เหลว 

สิ่งที่เป็นเกียรติยศและความอปัยศ ในการสอบทานเรื่องราวเหล่านีม้กัเกิดค าถามว่า “ท าไม” และ 
“อย่างไร”  ค าถามลักษณะดังกล่าวจะท าให้เกิดการค้นหาสาเหตุ (Centre for the Study of 
Historical Consciousness.  2017,  The Government of Manitoba.  2014,  University of The 
Fraser Valley.  2017) ซึ่งการใชต้  าราหรือแบบเรียนเป็นแหล่งขอ้มลูหลกัอาจท าใหผู้เ้รียนเช่ือว่า 
สาเหตแุละผลของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์ป็นขอ้เท็จจริงที่เป็นสตูรส าเรจ็  (อรรถจกัร สตัยานุ
รกัษ.์  2559,  Viator.  2012) แต่หากสอบทานปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเรื่องราวที่ก่อใหเ้กิดเหตกุารณข์ึน้
อย่างละเอียดลึกซึง้อาจพบว่า เหตุการณ์และเงื่อนไขบางอย่างมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
สาเหตุและผลต่อกันโดยปราศจากหลกัฐาน ขณะที่อีกหลายเหตุการณไ์ม่ไดอ้ยู่ในเงื่อนไขที่เป็น
สาเหตุและผลต่อกนัเลยหรือเกิดจากความบงัเอิญและปราศจากความสมัพนัธ ์(CollegeBoard.  
2016,  The Government of Manitoba.   2014,  University of the Fraser Valley.   2017)  ใน
การศึกษาประวตัิศาสตรจ์ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการสอบทานปฏิสมัพนัธ์ต่อกันระหว่างเรื่อง ราวที่
ก่อใหเ้กิดเหตกุารณข์ึน้ มโนทศันท์ี่ใชใ้นการสอบทานดงักล่าว เรียกว่า การคิดเก่ียวกบัสาเหตแุละ
ผลที่ตามมา (Thinking about Cause and  Consequence) (Seixas; & Morton.  2013,  The 
Government of Manitoba.  2014,  University of the Fraser Valley.  2017) 

การคิดเก่ียวกับสาเหตุและผลที่ตามมา (Thinking about Cause 
and  Consequence)  หมายถึง การใช้ความคิดเพื่ อท าการระบุ วิ เคราะห์ และประเมิน
ความสมัพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของเหตุการณท์างประวตัิศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
(CollegeBoard.  2015a,  Seixas; & Morton.  2013,  University of The Fraser Valley.  2017) 
ผูเ้รียนที่มีการคิดดา้นสาเหตแุละผลที่ตามมาจะสามารถท าในสิ่งเหล่านี ้ไดแ้ก่ อธิบายสาเหตุของ
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เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (CollegeBoard.  2015a) จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ (University of The Fraser Valley.   2017)  สร้างเครือข่ายสาเหตุของ
เหตกุารณเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งกนั (University of The Fraser Valley.  2017) 
ระบุผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อมของเหตุการณ์ (CollegeBoard.  2015a,  University of the 
Fraser Valley.  2017) ประเมินผลกระทบทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของเหตุการณต์่าง ๆ ที่มีต่อ
ผูค้นวา่ ผลท่ีเกิดขึน้ลกึซึง้เพียงใด ผลกระทบแพรก่ระจายไปมากแคไ่หน และผลท่ีเกิดขึน้คงอยู่นาน
เท่ า ใด   (CollegeBoard.   2016,  Seixas.   2006,  University of The Fraser Valley.   2017) 
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบต่อเหตุการณ์  (CollegeBoard.  2015a,  
University of The Fraser Valley.   2017)  สามารถสร้า งข้อ โต้แย้งที่ เ ป็นข้อ เท็ จจริ งทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่เกิดขึน้ (Seixas.  2006) 

 3. ความตอ่เนื่องและการเปลี่ยนแปลง (Continuity and Change) 
มีเหตกุารณม์ากมายเกิดขึน้ในอดีต บางเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ในขณะที่บางเหตกุารณย์งัคงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างสมัพนัธก์นั ประวตัิศาสตรจ์ึงเป็น
การผสมผสานที่ซบัซอ้นระหว่างความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง หวัใจของมโนทศันด์า้นความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงคือการพินิจว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยงัคงอยู่เม่ือเวลาผ่าน
ไป (Seixas; & Morton.  2013,  The Government of Manitoba.  2014,  University of the Fraser 
Valley.  2017) 

การคิดเก่ียวกบัความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง (Continuity and 
Change) คือ การจดจ า วิเคราะห ์และประเมินค่าการเลื่อนไหลทางประวตัิศาสตรเ์พื่อเห็นความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ก่อนและหลงัปรากฏการณห์รือเหตกุารณท์ี่เราจะศึกษา  ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงพลวัตทั้งหมดในเรื่องนั้น ๆ (อรรถจักร สั ตยานุรักษ์.   2559,  
CollegeBoard.  2016) การตัดสินว่าสิ่งใดเป็นความต่อเนื่องและสิ่งใดเป็นการเปลี่ยนแปลง
สามารถท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาหนึ่งในอดีตกบัปัจจบุนั หรือระหว่างช่วงเวลา
ในอดีตสองช่วง (The Government of Manitoba.  2014) 

การวิเคราะหแ์ละประเมินค่าว่าความเคลื่อนไหวทางประวตัิศาสตรมี์
ความต่อเนื่องตอ้งระบใุหเ้ห็นวา่ บทบาทของสิ่งที่น  ามาพิจารณาไม่มีการเบี่ยงเบนไปจากอดีตมาก 
หรือแทบจะไม่มีความแตกต่างเลย (University of the Fraser Valley.  2017) ส่วนการพิจารณา
ดา้นความเปลี่ยนแปลง จะประเมินการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใชม้โนทศันด์า้น
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ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย (Seixas; & Morton.  2013,  The Government of Manitoba.  
2014,  University of the Fraser Valley.  2017) 

ผูเ้รียนที่มีการคิดตามความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงจะสามารถ
ท าในสิ่งเหล่านี ้ไดแ้ก่ เปรียบเทียบช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรส์องช่วงแลว้บรรยายความต่อเนื่อง
และการเปลี่ยนแปลง (Seixas.  2006,  University of the Fraser Valley.  2017) เข้าใจการใช้
มุมมองทางเวลาและการตัดสินของความกา้วหนา้และการถดถอยสามารถแปรผันไดข้ึน้อยู่กับ
จุดประสงค์และมุมมอง (Seixas.   2006) ระบุจุดเปลี่ยนของประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน
ประวตัิศาสตร ์(University of the Fraser Valley.  2017) 

การตดัสินวา่สิ่งใดเป็นความต่อเน่ืองหรอืการเปลี่ยนแปลงสามารถท า
ไดโ้ดยการเปรียบเทียบระหวา่งช่วงเวลาหนึ่งในอดีตกบัเวลาปัจจบุนั หรอืระหวา่งช่วงเวลาอดีตสอง
ช่วง การล าดบัเวลาจึงช่วยเพิ่มความเขา้ใจในเรื่องความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง (Seixas; & 
Morton.  2013,  The Government of Manitoba.  2014,  University of the Fraser Valley.  2017) 
ทัง้นีเ้ซยช์าส (Seixas.  2006) ไดเ้สนอกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการพฒันามโนทศันด์า้นความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง เช่น น าเอกสารจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันจ านวนสองฉบบั หรือ
มากกว่ามาเปรียบเทียบกนั และอธิบายว่าหลงัจากเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงและมี
สิ่งใดคงเดิม ประเมินความกา้วหนา้และความเสื่อมถอยของช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจากจดุยืนที่
หลากหลาย 

4. ความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย (Progress and Decline) 
เซยช์าส (Seixas.  1996) และลีเวคค ์(Lévesque.  2009) เห็นว่า 

การคิดตามความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย (Progress and Decline) เป็นมโนทศันห์นึ่งของ
การคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งเติบโตในการศกึษาประวตัิศาสตรข์องประเทศแคนนาดา ดว้ยการให้
ผูเ้รียนประวตัิศาสตรร์ว่มกนัพิจารณาและประเมินค่าการเกิดขึน้ของเหตกุารณว์า่ ในขณะที่สิ่งตา่ง 
ๆ ไดเ้ปลี่ยนแปลงไป ไดก้่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอยอย่างไร ทัง้นีเ้หตกุารณใ์นอดีต
ที่สามารถน ามาพิจารณาตามความกา้วหนา้และความเสื่อมถอยอาจจะเป็นประเด็นเก่ียวกับ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร ์สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมือง ศีลธรรม (เช่น สิทธิมนุษยชนและการ
เยียวยาขัน้พืน้ฐาน) และอื่น ๆ ซึ่งเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์หตกุารณเ์ดียวกนัสามารถสะทอ้น
ความหมายต่างกนัไดว้่าเป็นความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย ส าหรบัการพฒันามโนทศันข์อง
การคิดตามความกา้วหนา้และความเสื่อมถอยสามารถพฒันาโดยใชค้  าถามปลายเปิดเพื่อน าไปสู่
การอภิปรายเชิงประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย อย่างไรก็ตามภายหลงั
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เซยช์าสและมอรต์นั (Seixas; & Morton.  (2013) ไดร้วมมโนทศันเ์รื่องความกา้วหนา้และความ
เสื่อมถอยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของมโนทัศนค์วามต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง (Lévesque.  
2009,  Seixas; & Morton.  2013,  Seixas; & Peck.  2004) 

ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลาเป็นการใชค้วามคิด 5 ประการ คือ 
การวิเคราะหเ์หตกุารณต์ามช่วงเวลา การเขา้ใจเหตผุลของเรื่องราวที่สมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้นผ่าน
มิติเวลาและสถานที่ การสอบทานปฏิสมัพันธต์่อกันระหว่างเรื่องราวที่ก่อใหเ้กิดเหตุการณ ์การ
พินิจว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยังคงอยู่เม่ือเวลาผ่านไป และการพิจารณาเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

ในการวิเคราะหเ์หตุการณต์ามช่วงเวลา ผูศ้ึกษาประวตัิศาสตรต์อ้ง
สามารถจดัเรียงเหตกุารณต์ามช่วงเวลา ล าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อน-หลงั และค านวณเวลาใน
ระบบปฏิทินได ้การใชค้วามคิดเพื่อสรา้งความเขา้ใจเหตผุลของเรื่องราวที่สมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้น
ผ่านมิติเวลาและสถานที่โดยสามารถแสดงความสมัพนัธข์องเหตกุารณต์่าง ๆ เขา้กบัช่วงเวลาได ้
ส าหรบัการใชค้วามคิดเพื่อสอบทานปฏิสมัพนัธต์่อกันระหว่างเรื่องราวที่ก่อใหเ้กิดเหตุการณจ์ะ
สะทอ้นออกมาเป็นพฤติกรรมบ่งชีห้ลายประการ คือ อธิบายความเป็นเหตแุละผลของเหตกุารณ ์
ตัดสินความเป็นไปไดข้องเรื่องราวอย่างมีเหตุผลตามล าดบัเวลา ตัดสินว่าวนัที่หรือเหตุการณท์ี่
เฉพาะเจาะจงสามารถเป็นจดุเปลี่ยนทางประวตัิศาสตรไ์ด ้ตดัสินความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตแุละ
ผลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายและระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์ จัดล าดับ
ความส าคญัของสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์สรา้งเครือข่ายสาเหตขุองเหตกุารณเ์พื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งกนั และระบผุลลพัธท์างตรงและทางออ้มของเหตกุารณ ์ส่วนการพินิจวา่
อะไรที่เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยังคงอยู่เม่ือเวลาผ่านไปท าได้โดยเปรียบเทียบช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตรส์องช่วงแลว้บรรยายถึงความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง และการพิจารณา
เหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย ผูศ้ึกษาประวตัิศาสตร์
สามารถอธิบายถึงเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย ทัง้นี ้
ไดส้รุปมโนทศันส์  าคญัดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลาและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดตามตาราง 3 
ดงันี ้
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ตาราง 3 มโนทศันก์ารใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลาและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

นกัวิชาการ มโนทศันก์ารใหเ้หตผุลตามล าดบั
เวลา 

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,   
Brugar.  2012,   
CollegeBoard.  2016,   
Drake; & Brown.   2003,   
National Center for 
History in the Schools.  
1996,   
Pellegrino.  2007 

1. การวิเคราะหเ์หตกุารณต์าม
ช่วงเวลา 

1. จดัเรียงเหตกุารณต์าม
ช่วงเวลา 
2. ล  าดบัเหตกุารณท์ี่
เกิดขึน้ก่อน-หลงั 
3. ค านวณเวลาในระบบ
ปฏิทิน 

Brugar.  2012,   
CollegeBoard.  2016,   
National Center for 
History in the Schools.  
1996,   
Pellegrino.  2007 

2. การเขา้ใจเหตผุลของเรื่องราวท่ี
สมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้นผ่านมิติ
เวลาและสถานที่ 

4.  แสดงความสมัพนัธข์อง
เหตกุารณต์่าง ๆ เขา้กบั
ช่วงเวลา 
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นกัวิชาการ มโนทศันก์ารใหเ้หตผุลตามล าดบั
เวลา 

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2016,   
National Center for 
History in the Schools.  
1996, 
Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  2013, 
The Government of 
Manitoba.  2014,   
University of the Fraser 
Valley.  2017 

3. การสอบทานปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ร ะห ว่ า ง เ รื่ อ ง ร า วที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
เหตกุารณ ์

5.  อธิบายความเป็นเหตุ
และผลของเหตกุารณ ์
6. ตดัสินความเป็นไปได้
ของเรื่องราวอย่างมีเหตผุล
ตามล าดบัเวลา 
7. ตดัสินวา่วนัที่หรอื
เหตกุารณท์ี่เฉพาะเจาะจง
สามารถเป็นจดุเปลี่ยนทาง
ประวตัิศาสตร ์
8. ตดัสินความสมัพนัธ์
ระหวา่งสาเหตแุละผลของ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
9.  อธิบายและระบถุึง
สาเหตขุองเหตกุารณ ์
10.  จดัล าดบัความส าคญั
ของสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิด
เหตกุารณ ์
11.  น าสาเหตตุ่าง ๆ ของ
เหตกุารณม์าแสดงใหเ้ห็น
ถึงความเช่ือมโยงระหวา่ง
กนั 
12.  ระบผุลลพัธท์างตรง
และทางออ้มของ
เหตกุารณ ์
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นกัวิชาการ มโนทศันก์ารใหเ้หตผุลตามล าดบั
เวลา 

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

Seixas; & Morton.  2013,  
The Government of 
Manitoba.  2014,  
University of the Fraser 
Valley.  2017 

4. การพินิจวา่อะไรท่ีเปลี่ยนแปลง
และอะไรท่ียงัคงอยู่เม่ือเวลาผ่านไป 

13.  เปรยีบเทียบช่วงเวลา
ทางประวตัิศาสตรส์องช่วง
แลว้บรรยายถึงความ
ต่อเน่ืองและการ
เปลี่ยนแปลง 

Lévesque.  2009,   
Seixas; & Morton.  2013,  
Seixas; & Peck.  2004 

5. การพิจารณาเหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิด
ความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

14.  อธิบายถึงเหตกุารณท์ี่
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ไ ด้
ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
หรอืความเสื่อมถอย 

 

องคป์ระกอบที่ 3 การเชื่อมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์(Making Historical 
Connections) 

ความคิดทางประวัติศาสตรมี์ความเก่ียวข้องกับความสามารถในการท า
ความเขา้ใจอดีตโดยสรา้งการเช่ือมโยงทางประวตัิศาสตรร์ะหว่างประเด็นทางประวตัิศาสตรแ์ละ
พฒันาการในบริบททางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนั เช่น พืน้ที่ทางภูมิศาสตร ์สถานที่ ระยะเวลา
หรือยุคสมัย เป็นต้น ซึ่งการให้โอกาสผู้เรียนมองความเช่ือมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ประวตัิศาสตรจ์ะสรา้งความซบัซอ้นที่ท  าใหก้ารคิดทางประวตัิศาสตรเ์กิดความทา้ทาย การสรา้ง
ความเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตรจ์ะใชก้ารเปรียบเทียบและประเมินขอ้เท็จจริง (Comparison) 
การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กบับรบิททางประวตัิศาสตร(์Contextualization) และการเชื่อมโยงประเด็น
จากเหตุการณห์นึ่งไปอีกเหตุการณห์นึ่งเพื่อใหเ้กิดบูรณภาพ ซึ่งทัง้การเปรียบเทียบและประเมิน
ขอ้เท็จจรงิ การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กบับรบิททางประวตัิศาสตร ์และการเช่ือมโยงประเด็นจะน าไปสู่
การคน้พบความคลา้ยคลงึกนัและความแตกต่างที่สรา้งความเขา้ใจประวตัิศาสตรท์ี่กวา้งขึน้  (พร
เพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2560,  CollegeBoard.  2015a,  CollegeBoard.  2016,  Pellegrino.  2007) 

การเปรยีบเทียบและประเมินขอ้เท็จจรงิทางประวตัิศาสตร ์คือ ความสามารถ
ในการอธิบาย เปรียบเทียบ และประเมินมุมมองหลากหลายด้านที่ มีต่อเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร ์หรือการอธิบาย เปรียบเทียบ และประเมินพฒันาการหนึ่งหรือมากกว่าดว้ยบริบท
ทางดา้นเวลาและสถานที่ที่หลากหลาย เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรท์ี่
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คลา้ยกันแต่ต่างเวลาและสถานที่  ถือเป็นการเช่ือมโยงเหตุการณท์างประวัติศาสตรเ์พื่อเข้าใจ
พฒันาการทางประวตัิศาสตรต์ามบริบทของแต่ละเวลาและสถานที่  ผูส้อนสามารถสนบัสนนุการ
เช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์โดยการใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบมมุมองที่หลากหลายจากหลกัฐาน
เพื่อสรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และให้เปรียบเทียบบุคคล เหตุการณ์ พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยวิเคราะห์ทั้งความเหมือนและความแตกต่างเพื่อที่จะสร้างข้อสรุปทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือถือ 

ในการวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กบับริบททางประวตัิศาสตร ์เป็นความสามารถใน
การเช่ือมต่อกรณีเฉพาะของสถานที่และเวลารวมถึงกระบวนการทางประวตัิศาสตรก์ับบริบทที่
กวา้งขึน้ทัง้ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ หรือระดบัสากลที่กวา้งขึน้ และสามารถสรา้งขอ้คิดเห็นทาง
ประวตัิศาสตรโ์ดยใชค้วามรูท้ี่นอกเหนือจากในเอกสารโดยอา้งอิงจากเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์
(CollegeBoard.  2015b) พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในมโนทศันน์ีส้ามารถแสดงออกโดยการใหผู้เ้รียน
พิจารณาเหตกุารณ ์พฒันาการทางประวตัิศาสตรภ์ายในบรบิทโลกหรือระดบัประเทศหรือในระดบั
ภมูิภาคที่กวา้งขึน้ เพื่อที่จะตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั และแสดงตวัอย่างหรือ
หลกัฐานเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากที่พบไดใ้นเอกสาร เพื่อสนบัสนนุหรือเพิ่มน า้หนกั
ใหก้บัขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 

ส่วนการเช่ือมโยงประเด็นจากเหตกุารณห์นึ่งไปอีกเหตกุารณห์นึ่งเพื่อใหเ้กิด
บรูณภาพเป็นการพฒันาความเขา้ใจประวตัิศาสตรโ์ดยสรา้งการเช่ือมโยงประวตัิศาสตรห์รือความ
เช่ือมโยงระหวา่งสาขาวิชาตา่ง ๆ ต่อประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ก  าหนดไว ้สามารถแสดงออกโดย
การใหผู้เ้รียนสรา้งการเช่ือมโยงระหว่างประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ก  าหนดใหไ้วแ้ละการพฒันาที่
เก่ียวขอ้งในบริบททางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนั พืน้ที่ทางภูมิศาสตร ์ระยะเวลา หรือยุคสมยัที่
แตกต่างกัน  ใหผู้เ้รียนสรา้งการเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบช่วงเวลาที่แตกต่าง และ/หรือ วิธีการ
เขา้ถึงประวตัิศาสตร ์(เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม หรือ ภมูิปัญญา) ของประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บั นอกจากนีย้งัใชข้อ้มลูเชิงลึกจากสาขาวิชาต่าง ๆ หรือจากการสืบสอบใน
ภาคสนาม (เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตรศ์ิลปะ และมานุษยวิทยา) 
เพื่อที่จะเขา้ใจประเด็นทางประวตัิศาสตรใ์หด้ียิ่งขึน้ ทัง้นีไ้ดส้รุปมโนทศันส์  าคญัดา้นการเช่ือมโยง
มิติทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดตามตาราง 4 ดงันี ้

 
 
 



  41 

ตาราง 4 มโนทศันก์ารเช่ือมโยงมิตทิางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิด 

นกัวิชาการ มโนทศันก์ารเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2015b, 
Pellegrino.  2007 

1. การเปรียบเทียบและประเมิน
ขอ้เท็จจรงิทางประวตัิศาสตร ์

1. เปรียบเทียบมมุมองท่ี
หลากหลายจากหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตรเ์พื่อสรุป
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
2. เปรียบเทียบบคุคล 
เหตกุารณ ์หรอืพฒันาการ 
ทางประวตัิศาสตร ์ทัง้
ความเหมือนและความ
แตกตา่งเพื่อที่จะสรา้ง
ขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรท์ี่
น่าเช่ือ 

CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2015b 
CollegeBoard.  2016, 
Pellegrino.  2007 

2. การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กบับรบิททาง
ประวตัิศาสตร ์

3. พิจารณาเหตกุารณ ์
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ภายในบรบิทโลกหรอื
ระดบัประเทศหรอืในระดบั
ภมูิภาคที่กวา้งขึน้ เพื่อที่จะตัง้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัความส าคญัที่
เก่ียวขอ้งกนั 
4. แสดงตวัอย่างหรอืหลกัฐาน
เพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากที่พบไดใ้น
เอกสาร เพื่อสนบัสนนุหรอืเพิ่ม
น า้หนกัใหก้บัขอ้คิดเห็นที่สรา้ง
ขึน้ 
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นกัวิชาการ มโนทศันก์ารเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2560,  
CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2016, 
Pellegrino.  2007 

3.  ก า ร ส ร้า ง บู รณภาพด้ว ย กา ร
เชื่อมโยงประเด็นจากเหตุการณ์หนึ่ง
ไปอีกเหตกุารณห์นึ่ง 

5. สรา้งการเช่ือมโยงระหวา่ง
ประเด็นทางประวตัิศาสตรท่ี์
ก าหนดใหไ้วแ้ละการพฒันา
ท่ีเก่ียวขอ้งในบรบิททาง
ประวตัิศาสตรท่ี์แตกต่างกนั 
พืน้ท่ีทางภมูิศาสตร ์
ระยะเวลา หรอืยคุสมยัท่ี
แตกต่างกนั 
6. สรา้งการเช่ือมโยงระหวา่ง
รูปแบบช่วงเวลาท่ีแตกต่าง 
และ/หรอื วธีิการเขา้ถึง
ประวตัิศาสตร ์(เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม หรือ ภมูิปัญญา) 
ของประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท่ี์ไดร้บั 
7. ใชข้อ้มลูเชิงลกึจาก
สาขาวิชาตา่ง ๆ หรือจากการ
สืบสอบในภาคสนาม (เช่น 
เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง ประวตัิศาสตร์
ศิลปะ และมานษุยวิทยา) 
เพื่อท่ีจะเขา้ใจประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรใ์หด้ียิ่งขึน้ 
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องคป์ระกอบที ่4 ความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์(Historical Significance) 
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องราวทางประวัติศาสตรมี์อยู่มากมายเกินกว่าจะ

สามารถจดจ าและเรียนรูไ้ด้หมด ดังนั้นผู้ศึกษาประวัติศาสตรจ์ึงต้องเลือกศึกษาเฉพาะบาง
เหตุการณ ์เหตุการณท์ี่ไดร้บัตดัสินว่ามีความส าคญัจะเป็นเหตุการณท์ี่ควรค่าต่อการศึกษาและ
จดจ า ส่วนเหตกุารณท์ี่ไดร้บัการตดัสินว่าไม่ส  าคญัจะเป็นเหตกุารณท์ี่ถกูลืม การสรา้งขอ้ตกลงว่า
อะไรส าคัญหรือไม่ส  าคัญเก่ียวกับประวัติศาสตรท์ี่ก  าลังศึกษาอยู่  จึงเป็นงานหนึ่งที่ผู้ศึกษา
ประวตัิศาสตรต์อ้งท า (Schwinghamer.  2017,  The Government of Manitoba.  2014) 

จากงานศึกษาของบราวน์ (Brown.  2004) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ท  าให้
ผูเ้รียนคิดว่าวิชาประวัติศาสตรเ์ป็นสิ่งน่าเบื่อ คือ ความขัดแยง้ระหว่างสิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเนือ้หา
ประวัติศาสตรท์ี่สอนเป็นส่วนส าคัญกับสิ่งที่ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับอดีต ดังนัน้การศึกษา
ประวตัิศาสตรร์ะดบัโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัว่าประวตัิศาสตรท์ี่ก  าลงัศึกษามี
ความส าคญัอย่างไรกบัตวัผูเ้รียนเพื่อลดความขดัแยง้ดงักลา่ว 

มโนทศันค์วามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์(Historical Significance) คือ การ
คิดเพื่อพิจารณาและใหเ้หตผุลเพื่ออธิบายว่าเหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
อดีตว่ามีความส าคญัหรือไม่ส  าคญัอย่างไร (กิตติศกัดิ ์ลกัษณา.  2559,  Schwinghamer.  2017) 
ซึ่งแน่นอนว่า การระบุว่าส าคญัเพราะอยู่ในหนงัสือประวตัิศาสตร ์หรือดว้ยเหตุผลว่า เป็นความ
สนใจส่วนตวั คือค าอธิบายที่ไม่เพียงพอส าหรบัความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ (Centre for the 
Study of Historical Consciousness.  2017) 

ในการระบุความส าคัญทางประวัติศาสตร์จะขึ ้นอยู่กับมุมมองและ
จุดประสงค์ของแต่ละคน   (Centre for the Study of Historical Consciousness.   2017,   
The Government of Manitoba.  2014,  University of the Fraser Valley.  2017) ถึงกระนัน้ย่อม
มีความจ าเป็นที่ตอ้งสรา้งขอ้ตกลงที่เช่ือถือไดว้่า เรื่องราวใดควรที่จะคงอยู่หรือเอาออกจากหนา้
ประวัติศาสตรข์องเราและเม่ือไดต้ัดสินใจอย่างหลัง ควรตั้งค าถามใหแ้น่ใจว่าท าไมจึงควรลืม
ประวัติศาสตร์นั้น  ๆ เพราะการหายไปจากความทรงจ าของผู้คนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก 
(Schwinghamer.  2017) ทัง้นีมี้นกัการศึกษาประวตัิศาสตรไ์ดส้รา้งเกณฑเ์พื่อน าไปใชพ้ิจารณา
ระบุว่าเหตุการณ ์บุคคล หรือพัฒนาการในอดีตมีความส าคัญ ดังนี ้ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างยิ่งใหญ่ต่อผูค้นจ านวนมากในระเวลายาวนาน (Brown; & Woodcock.  2009,  Centre for 
the Study of Historical Consciousness.  2017,  Counsell.  2004,  Pellecchia.  2015,  Seixas; 
& Morton.   2013,  The Government of Manitoba.   2014,  University of the Fraser Valley.  
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2017) สามารถเชื่อมโยงเขา้กบักระแสนิยมและเรื่องราวตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน โลก 
และสิ่งที่ส  าคญัในปัจจบุนัได ้(Brown; & Woodcock.  2009,  Centre for the Study of Historical 
Consciousness.   2017,  Pellecchia.   2015,  Pesick.   1997,  Seixas.   1996)   ผู้คนในยุค
ปัจจุบันเห็นว่าส าคัญหรือมีความหมาย (Brown; & Woodcock.  2009,  Phillips.  2002)  มี
ความส าคญัต่อปัจจบุนัและอนาคต (Cercadillo.  2006) ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นในยคุสมยันัน้
ว่ามีความส าคญัมาก (Counsell.  2004,  Cercadillo.  2006,  Pellecchia.  2015,  University of 
the Fraser Valley.  2017) มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัหรือโดดเด่นเม่ือเทียบกบัสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน  (Brown; & Woodcock.   2009,  Counsell.   2004,  The Government of 
Manitoba.  2014) ท าใหเ้กิดแรงกระเพื่อมต่อคนในสงัคมต่อมา ทัง้ในดา้นเจตคติ ความเช่ือ และ
การกระท า (Brown; & Woodcock.  2009,  Counsell.  2004) สะทอ้นถึงระบบที่มีขนาดใหญ่ขึน้  
(Counsell.  2004,  Schwinghamer.  2017) เป็นตน้ 

ในการระบุความส าคัญของเหตุการณป์ระวัติศาสตรจ์ะตอ้งก าหนดเกณฑ์
ความส าคญัก่อนเพื่อใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะหค์วามส าคญัของเหตุการณด์ว้ยตนเอง (กิตติศกัดิ์ 
ลักษณา.  2559,  University of the Fraser Valley.  2017) ผู้สอนอาจแนะน าเกณฑ์จากนัก
การศึกษาประวตัิศาสตรข์า้งตน้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนแต่ละคนอาจมีความคิดเก่ียวกบัความส าคญั
ของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรท์ี่แตกตา่งกนัไปจงึสามารถวิจารณข์อ้จ ากดัของเกณฑเ์หลา่นีแ้ละ
สามารถเสนอเกณฑอ์ื่นมาใชแ้ทนได้ ทัง้นีจุ้ดเนน้ของการเรียนรูก้ารคิดเก่ียวกบัความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์คือ การที่ผูเ้รียนไดมี้โอกาสอภิปรายพดูคยุ ใหเ้หตผุลกนัและกนั เป็นฝ่ายสรา้งสรรค์
ความรูด้ว้ยตนเองเพื่อสรา้งข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับเกณฑค์วามส าคัญ ( กิตติศักดิ์ ลักษณา.  
2559) 

องคป์ระกอบนีเ้ป็นการใชค้วามคิดเพื่อพิจารณาและใหเ้หตผุลว่า เหตกุารณ ์
บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรห์รือไม่ อย่างไร ซึ่ง
จ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งขอ้ตกลงหรอืเกณฑเ์พื่อน าไปใชพ้ิจารณาวา่ เหตกุารณ ์บคุคล หรอืพฒันาการ
ในอดีตมีความส าคญัเพื่อระบเุรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่ศึกษาว่ามีความส าคญัหรือไม่ ทัง้นีไ้ด้
สรุปมโนทศันส์  าคญัดา้นความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดตามตาราง 5 
ดงันี ้
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ตาราง 5 มโนทศันค์วามส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

นกัวิชาการ มโนทศันค์วามส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

กิตติศกัดิ ์ลกัษณา.  2559,   
Schwinghamer.  2017,   
Seixas; & Morton.  2013,   
The Government of 
Manitoba.  2014,   
University of the Fraser 
Valley.  2017 

การระบคุวามส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. สรา้งขอ้ตกลงหรอื
เกณฑเ์พื่อน าไปใช้
พิจารณาว่า เหตกุารณ ์
บคุคล หรือพฒันาการใน
อดีตมีความส าคญั 
2. ระบเุรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษาวา่มี
ความส าคญัหรือไม่ 

 

องคป์ระกอบที่ 5 ความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตร ์
(Historical Empathy and Ethical Dimension) 

องคป์ระกอบนีป้ระกอบดว้ยมโนทศันส์  าคญั 2 มโนทศัน ์คือ ความเขา้ใจอดีต
และมิติทางจรยิธรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละมโนทศันด์งันี ้

 1. ความเขา้ใจอดีต (Historical Empathy) 
ค าว่า ความเขา้ใจ (Empathy) เป็นความสามารถในการตระหนกัถึง

ความรูส้ึกและเข้าใจมุมมองความคิดของผู้อื่น (มนัส บุญประกอบ.  2543,  Lynn.  2005)  มี
ความหมายเดียวกบัค าว่า การมองจากมมุมองของผูอ้ื่น (Perspective-Taking) ความเขา้ใจอดีต 
(Historical Empathy)  จึง เ ป็นการท าความเข้าใจและการอธิบายว่าท าไมคนในยุคสมัย
ประวัติศาสตร์นั้นถึงกระท าและเช่ือในสิ่งที่พวกเขากระท า  โดยใช้มุมมองจากบุคคลใน
ประวตัิศาสตรท์ี่อยู่ในยคุสมยันัน้ การคิดเก่ียวกบัความเขา้ใจอดีต คือ การวิเคราะหแ์ละประเมินคา่
ขอ้มูลว่าท าไมผูค้นในช่วงเวลาทางประวัติศาสตรจ์ึงกระท าหรือเช่ือเช่นนัน้  โดยสามารถเขา้ใจ
ความคิดและความรูส้ึกของคนในประวัติศาสตร์ เข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของบุคคลใน
ประวัติศาสตร ์รวมทัง้รูค้วามหมายในการกระท าของบุคคลในประวตัิศาสตร์โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็นและแสดงความเข้าใจความรูส้ึกต่อบุคคลในประวัติศาสตรไ์ด้ (Colby.  2007,  
Klages.  1999,   Rantala.  2012,  Seixas.  1996) 
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การเรียนรูป้ระวตัิศาสตรจ์ากมมุมองของผูค้นในอดีตดว้ยการใชม้โน
ทศันข์องความเขา้ใจอดีตเป็นการใหเ้กียรติและแสดงออกถึงคุณค่าต่อบุคคลในประวตัิศาสตรท์ี่
ก  าลงัศึกษาอยู่ นอกจากนีย้งัเป็นเครื่องมือส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจทางประวตัิศาสตรอ์ย่าง
กระจ่างแจง้ดว้ย เพราะถือว่าเป็นการตรวจสอบแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ อย่างระมดัระวงัดว้ยมมุมองที่
หลากหลาย และไม่ตดัสินบรรพบรุุษในทนัที (Baron.  2010,  Centre for the Study of Historical 
Consciousness.  2017,  Colby.  2007,  Klages.  1999,  Pesick.  1997) 

การเขา้ใจมมุมองทางประวตัิศาสตรต์อ้งเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น 
(Collingwood.  1956) โดยตอ้งมีความเขา้ใจระหว่างอดีตและปัจจุบนั และการท าความเขา้ใจ
อดีตบนความแตกต่างของปัจจุบนัถือว่าเป็นสิ่งที่ยากและทา้ทายส าหรบัผูเ้รียนแต่ก็ เป็นบทบาท
ทางการศึกษาที่ส  าคญัของผูเ้รียนในระดบัโรงเรียน จดุประสงคห์ลกัของความเขา้ใจอดีต คือ การ
หนีออกจากมมุมองและความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียวและท าใหผู้เ้รียนกา้วขา้มเขตแดน
ของการใชม้มุมองปัจจบุนัโดยพฒันาความเขา้ใจการกระท าและเหตกุารณใ์นอดีตที่สมบูรณจ์าก
มมุมองใหม่ที่หลากหลาย โดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัิศาสตรเ์อง ซึ่งจากการศกึษา
พบว่า ผูเ้รียนที่พฒันาพลงัแห่งความเขา้ใจอดีตมีความเป็นไปไดม้ากที่จะสามารถท าการตดัสินใจ
เก่ียวกับความรบัผิดชอบทางสังคมไดด้ี  ซึ่งถือเป็นความส าเร็จทางความรูร้ะดับสูงที่ไดม้าดว้ย
ความพยายามเพื่อใส่ใจ (Colby.  2007,  Klages.  1999,  Centre for the Study of Historical 
Consciousness.   2017,  Hartmann; & Hasselhorn.   2008,  University of the Fraser Valley.  
2017) 

ผู้เรียนที่มีความเข้าใจอดีตจะสามารถท าในสิ่งเหล่านี ้ได้แก่  ใช้
หลักฐานและความเขา้ใจในบริบททางประวัติศาสตรเ์พื่อใหเ้หตุผลว่าท าไมผูค้นที่เก่ียวขอ้งกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ถึงคิดหรือกระท าเช่นนั้นได้ (Klages.  1999,  Seixas.  2006,  
Seixas; & Morton.   2013,  University of the Fraser Valley.   2017)  ส  า รวจมุมมองทาง
ประวัติศาสตรท์ี่แตกต่างกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ (University of the Fraser Valley.  2017) 
แสดงมุมมองของกลุ่มคนที่แตกต่างกันว่าจะมีมุมมองที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรได ้
(University of the Fraser Valley.  2017) 

แมว้่าความเขา้ใจในประวตัิศาสตรจ์ะลกึซึง้ขึน้ถา้น าความเขา้ใจอดีต
มาใชใ้นกระบวนการคิดทางประวตัิศาสตร ์ความเขา้ใจอดีตควรสงวนไวจ้นกระทั่งจบการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากหลกัฐานแลว้ โดยผูศ้ึกษาจะอยู่ในต าแหน่งที่พิจารณาอารมณค์วามรูส้ึกของผูก้ระท า
ทางประวตัิศาสตรโ์ดยไม่จ าเป็นตอ้งรูส้กึไปดว้ย (Baron.  2010,  Colby.  2007,  Klages.  1999) 
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ที่ส  าคญั คือ การกา้วขา้มการตดัสินทางศีลธรรมหรือการน าปัจจุบนัไปตดัสินอดีต (University of 
the Fraser Valley.  2017,  Seixas; & Morton.  2013) ทัง้นีผู้ส้อนอาจสรา้งแรงจงูใจในการเขา้ไป
มีปฏิสัมพันธ์กับอดีตด้วยค าถาม “คุณจะท าอย่างไร ถ้าคุณเป็นบุคคลนั้น” (Klages.  1999,  
Colby.   2007) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายและความตั้งใจของผู้กระท าทาง
ประวตัิศาสตรโ์ดยพิจารณาร่วมกับบริบททางประวตัิศาสตรจ์ากหลกัฐานจ านวนมากมายอย่าง
ระมดัระวงั (Baron.  2010,  Colby.  2007,  Liaw.  2010,  Seixas; & Morton.  2013)  ทัง้นีจ้าก
งานวิจยัของโคลบี (Colby,  2007) สรุปว่าปัจจยัที่ท  าใหผู้เ้รียนประสบความส าเรจ็ในการใชค้วาม
เขา้ใจอดีต คือ การส ารวจแหลง่หลกัฐาน  การรบัรูห้ลายมมุมอง เวลาส าหรบัการส ารวจและฝึกฝน
ที่เพียงพอ นอกจากนีเ้ซยช์าส (Seixas.  2006) ไดแ้นะน ากิจกรรมที่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอดีต เช่น 
การเขียนจดหมาย ไดอารี โปสเตอรจ์ากมมุมองของบคุคลทางประวตัิศาสตรโ์ดยใชห้ลกัฐานจาก
ผูส้อนหรอืจากที่ผูเ้รียนหาเอง เป็นตน้ 

 2.  การตัดสินและมิติทางจริยธรรม (Moral Judgment and Ethical 
Dimension) 

การศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณใ์นอดีตมิไดเ้พียงช่วยใหเ้ราเขา้ใจ
เหตุการณด์ังกล่าวเท่านัน้ แต่ยังเป็นอุทาหรณ ์หรือบทเรียนไปจนถึงสามารถบ่งชีแ้บบแผนหรือ
รูปแบบทางพฤติกรรมบางอย่างดว้ย เราจึงควรเรียนรูอ้ดีตเพื่อเผชิญหนา้กบัประเด็นเรื่องจรยิธรรม
ในปัจจุบนั (ธีระ นุชเป่ียม.  2551,  Centre for the Study of Historical Consciousness.  2017,  
The Government of Manitoba.  2014) 

มโนทศันด์า้นมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตรป์ระกอบดว้ย 2 สว่น คือ 
การสะทอ้นคิดประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึน้ในประวตัิศาสตร ์เช่นการสะทอ้นคิดว่า จ าเป็นหรือไม่ที่
เราตอ้งจดจ าเหล่าวีรชนผูก้ลา้ในสงครามค่ายบางระจนั พวกเราติดคา้งต่อครอบครวัของนกัศกึษา
ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 อย่างไร ค าถามเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของมิติจริยธรรมทาง
ประวตัิศาสตรท์ัง้สิน้ อีกส่วนหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกบัมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์คือ การตดัสินทาง
จริยธรรมต่อการกระท าทางประวัติศาสตร ์(Seixas; & Morton.  2013,  The Government of 
Manitoba.  2014) ว่าการกระท าในช่วงเวลานั้นเป็นที่เช่ือกันว่าชอบธรรมหรือไม่ ทั้งนีอ้าจไม่
จ าเป็นตอ้งตรงตามหลกัศีลธรรมเสมอไป (University of the Fraser Valley.  2017) สิ่งที่ตอ้งระวงั
ในการตดัสินอดีต คือ หลีกเลี่ยงการน ามาตรฐานจริยธรรมในปัจจบุนัไปตดัสินทัง้ที่ถกูและผิด ละ
เวน้การตดัสินชีข้าดและท าความเขา้ใจมมุมองของผูท้ี่ก่อใหเ้กิดการกระท าทางประวตัิศาสตรก์่อน
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ตดัสินเพื่อมอบความเป็นธรรมต่อตวัละครทางประวตัิศาสตร ์(Seixas.  1996,  Seixas; & Morton.  
2013,  The Government of Manitoba.  2014,  University of the Fraser Valley.  2017) 

การท าความเข้าใจตัวละครในประวัติศาสตรเ์พื่อการตัดสินทาง
จริยธรรมจะช่วยใหเ้ขา้ใจและทราบเหตผุลระหว่างอดีตและปัจจุบนั (Seixas.  1996,  University 
of the Fraser Valley.  2017)  การประเมินประวตัิศาสตรท์ี่เป็นธรรมสามารถเปลี่ยนผูเ้รียนจากมิติ
ของการจ ากลายเป็นผลงานความเสียสละ ผูเ้รียนไม่เพียงแต่เรียนรูเ้ก่ียวกับพระเจา้อเล็กซานเด
อรม์หาราชและช่ืนชมความกลา้หาญและพลงัของพระองค ์แต่เป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันา
ความกลา้หาญและพลงัในตวัผูเ้รียนดว้ย (Seixas.  1996,  Seixas; & Morton.  2013) มโนทศันน์ี ้
จงึสนบัสนนุความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย (Brown.  2004) 

ผูเ้รียนที่มีความช านาญในการคิดตามมิติทางจรยิธรรมจะสามารถท า
ในสิ่งเหล่านี ้ไดแ้ก่ ตัดสินการกระท าของผูค้นในอดีตโดยรบัรูถ้ึงบริบททางประวัติศาสตรท์ี่การ
กระท านัน้เกิดขึน้ (Seixas.  2006)  ใชเ้รื่องราวทางประวตัิศาสตรใ์นการชีแ้จงการตดัสินเก่ียวกบั
ค าถามทางจริยธรรมและนโยบายในปัจจุบนั (Seixas.  2006)  ตดัสินว่ากลุ่มบคุคลใดในปัจจุบนั
ควรรบัผิดชอบต่อเหตกุารณใ์นอดีต (University of the Fraser Valley.  2017) 

องค์ป ระกอบด้านความ เข้า ใจอดี ตและมิ ติ จ ริ ยธ รรมทาง
ประวตัิศาสตร ์เป็นการใชค้วามคิดเพื่อการเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น และการเขา้ถึงความรูส้กึนกึ
คิดของบคุคลในประวตัิศาสตร ์โดยผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถในการใชห้ลกัฐานและความ
เข้าใจในบริบททางประวัติศาสตรเ์พื่ อให้เหตุผลว่าท าไมผู้คนที่ เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตรถ์ึงคิดหรือกระท าเช่นนัน้ ท าการส ารวจมมุมองทางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนัใน
ช่วงเวลาเดียวกนั แสดงความคิดเห็นและแสดงความเขา้ใจความรูส้ึกต่อบุคคลในประวตัิศาสตร์ 
รวมทัง้อธิบายวา่ท าไมคนในยคุสมยัที่อยู่ในประวตัิศาสตรถ์ึงกระท าและเช่ือในสิ่งที่พวกเขากระท า 

ส่วนมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตรเ์ป็นการใชค้วามคิดในการตดัสิน
การกระท าทางประวตัิศาสตร ์การมองอดีตอย่างเป็นธรรม และสะทอ้นบทเรียนจากอดีตได ้โดย
ผู้เรียนสามารถท าสิ่งเหล่านี ้ คือ ตัดสินการกระท าของผู้คนในอดีตโดยรับรู ้ถึงบริบททาง
ประวัติศาสตรท์ี่การกระท านั้นเกิดขึน้ ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยมุมมองที่หลากหลาย
โดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัิศาสตร ์สะทอ้นคิดประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึน้ในอดีต 
และตัดสินว่ากลุ่มบุคคลใดในปัจจุบนัควรรบัผิดชอบต่อเหตุการณใ์นอดีต ทัง้นีไ้ ดส้รุปมโนทศัน์
ส  าคัญดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวัติศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดตาม
ตาราง 6 ดงันี ้
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ตาราง 6 มโนทศันค์วามเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

นกัวิชาการ มโนทศันค์วามเขา้ใจอดีตและมิติ
จรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

Klages.  1999, 
Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
University of the Fraser 
Valley.  2017 

1. การเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น 1. ใชห้ลกัฐานและความ
เขา้ใจในบรบิททาง
ประวตัิศาสตรเ์พื่อให้
เหตผุลวา่ท าไมผูค้นที่
เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรถ์ึงคิดหรอื
กระท าเช่นนัน้ 
2. ส  ารวจมมุมองทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่แตกตา่ง
กนัในช่วงเวลาเดียวกนั 

Colby.  2007, 
Klages.  1999, 
Rantala.  2012, 
Seixas.  1996 

2. การเขา้ถึงความรูส้กึนึกคดิของ
บคุคลในประวตัิศาสตร ์

3. แสดงความคิดเห็นและ
แสดงความเขา้ใจ
ความรูส้กึตอ่บคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์
4. อธิบายวา่ท าไมคนในยคุ
สมยัประวตัิศาสตรถ์ึง
กระท าและเช่ือในสิ่งท่ีพวก
เขากระท า 

Seixas.  1996, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
The Government of 
Manitoba.  2014, 
University of the Fraser 
Valley.  2017 

3. การตดัสินการกระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

5. ตดัสินการกระท าของ
ผูค้นในอดีตโดยรบัรูถ้ึง
บรบิททางประวตัิศาสตรท์ี่
การกระท านัน้เกิดขึน้ 
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นกัวิชาการ มโนทศันค์วามเขา้ใจอดีตและมิติ
จรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด 

Baron.  2010, 
Colby.  2007, 
Liaw.  2010, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
University of the Fraser 
Valley.  2017 

4. การมองอดตีอย่างเป็นธรรม 6. ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลู 
ต่าง ๆ ดว้ยมมุมองท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะ
มมุมองจากผูก้ระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
University of the Fraser 
Valley.  2017 

5. บทเรยีนจากอดีต 7. สะทอ้นคิดประเด็น
จรยิธรรมท่ีเกิดขึน้ในอดีต 
8. ตดัสินวา่กลุม่บคุคลใด
ในปัจจบุนัควรรบัผิดชอบ
ต่อเหตกุารณใ์นอดีต 

 

1.4 แนวทางการพัฒนาการคิดทางประวัตศิาสตร ์ 
การเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ท  าใหเ้กิดการคิดทางประวตัิศาสตรไ์ม่ใช่เกิดจากการฟัง

บรรยายจากผูส้อนหรือการอ่านต าราโดยล าพงั แต่เกิดจากการที่ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบตัิ (Hand-
on) (กิตติศกัดิ์ ลกัษณา.  2559,   Baron.  2010,  Lévesque.  2005,  Pesick.  1997)  ทัง้นีจ้าก
การศึกษาของลนุ (Lund.  2012) พบว่า ผูเ้รียนจะมีความรูส้ึกผูกพนักับประวตัิศาสตรเ์ม่ือไดท้ า
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตรโ์ดยตรง เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์การสนทนากบัผูใ้หญ่ 
หรอืการโตต้อบกบัหลกัฐาน เป็นตน้ จากการคน้ควา้พบวา่แนวทางการจดัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์
เพื่อพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์ สามารถท าไดโ้ดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้

กิจกรรมการเรียนรูใ้นวิชาประวตัิศาสตรท์ี่แพรห่ลายและไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถ
เสรมิสรา้งทกัษะทางประวตัิศาสตรท์ัง้ทางดา้นการคิดและการปฏิบตัิใหก้บัผูเ้รียนประการหนึ่ง คือ 
การพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตร ์เนื่องจากการเรียนรูด้ว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตร์
เป็นการเรียนรูผ้่านการปฏิบตัิอย่างเป็นกระบวนการ เริ่มตัง้แต่การก าหนดประเด็นปัญหาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่สนใจ จากนั้นจึงค้นคว้าและรวบรวมหลักฐาน ท าการวิพากษ์และตรวจสอบเ พื่อ
คดัเลือกหลกัฐานที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อน าขอ้มลูจากหลกัฐานที่มีความน่าเช่ือถือมาตีความและ
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สังเคราะหอ์ย่างเป็นระเบียบแบบแผนและสรุปเป็นองคค์วามรูข้องตนเอง ขณะที่ผูเ้รียนศึกษา
ประวตัิศาสตรผ์่านวิธีการทางประวตัิศาสตรไ์ดส้ง่ผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางการคิดขั้นสงูหลาย
ประการ เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดเช่ือมโยง การคิดเชิงเหตผุล ซึง่การคิดระดบัสงูเหลา่นี ้
ล้วนผูกพันกับการคิดทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ ้น (ชัยรัตน์ โตศิลา.  2555,  Brugar.   2012,  
Burenheide.  2007,  Drake; & Brown.  2003)   ทัง้นีพ้บงานเขียนทางวิชาการที่ท  าการศกึษาการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพฒันาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรไ์ดด้งันี ้

1.4.1 ใชก้ารสืบสอบเพ่ือการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์
การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูป้ระวตัิศาสตรผ์่านการสืบสอบถือเป็นหวัใจของหลกัสตูร

ประวัติศาสตรแ์ละท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะทางประวัติศาสตรแ์ละการคิดทางประวัติศาสตรไ์ด ้
เพราะการใหผู้เ้รียนสวมบทบาทเป็นนักสืบประวัติศาสตรท์ี่ก  าลังคน้หาค าตอบต่อประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรโ์ดยอาศยัหลกัฐานจากหลายแหลง่ที่น่าเช่ือถือทัง้ชัน้ตน้และชัน้รองในรูปของเอกสาร
หรือการสัมภาษณ์ก็ได ้ทั้งนีผู้ ้สอนจ าเป็นที่สรา้งแรงจูงใจให้ผูเ้รียนพยายามเข้าถึงข้อมูลจาก
หลักฐานชั้นต้นให้มากที่สุด ซึ่งการเรียนรู ้ผ่านการสืบสอบนี ้จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่นัก
ประวัติศาสตรใ์ชใ้นงานภาคสนาม (ชัยรตัน ์     โตศิลา.  2555,  Brugar.  2012,  Burenheide.  
2007,  Colby.  2007,  Crochet.  2015,  Drake; & Brown.  2003,  Liaw.  2010,  Klages.  1999,  
Martin.  2012,  Neel.  2015,  Pellegrino.  2007) 

1.4.2 เรียนรูป้ระวตัิศาสตรจ์ากหลกัฐาน 
ประวตัิศาสตรเ์ป็นกระบวนการของการโตต้อบกับหลกัฐาน (Drake; & Brown.  

2003,  Pesick.  1997) การเรียนประวัติศาสตรจ์ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูจ้ากหลักฐาน ดว้ยการให้
ผูเ้รียนจัดการกับหลักฐาน ไดแ้ก่ การสืบคน้แหล่งหลักฐานที่หลากหลาย การถกเถียงเก่ียวกับ
หลกัฐานที่พวกเขาก าลังศึกษา การเปรียบเทียบความแตกต่างของหลกัฐาน วิเคราะหข์อ้เขียนที่
เป็นหลกัฐานชัน้ตน้ และตรวจสอบหลกัฐานชัน้ตน้รว่มกบัหลกัฐานชัน้รอง การเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์
จากหลักฐานจะช่วยใหเ้กิดบรรยากาศที่ตื่นตัว การที่ผูเ้รียนใชค้วามคิดในการวิเคราะหค์วาม
หลากหลายของหลกัฐาน ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูว้ิธีการอ่านและจดัการกบัขอ้มลู รวมทัง้ไดค้น้หา
ความเห็นที่แตกต่างที่ เกิดจากหลักฐานด้วย (ชัยรัตน์ โตศิลา.   2555,   Brugar.   2012,  
Burenheide.   2007,  Colby.   2007,  Klages.   1999,  Masran.   2005,  Martin.   2012,  
Pellecchia.  2015,  Pellegrino.  2007,  Pesick.  1997) ทัง้นีเ้ดรก็และบราวน ์(Drake; & Brown.  
2003) ไดเ้สนอแนวทางการใชห้ลกัฐานในการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์คือ ผูส้อนจะตอ้งเลือกหลกัฐาน
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ใหเ้หมาะสมกับอายุของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถอ่านเขา้ใจได ้สรา้งการท างานเป็นกลุ่มเพื่อ
จดัการกบัหลกัฐาน และสรา้งแรงจงูใจในการอ่านหลกัฐาน ทัง้นีข้อ้ดีของการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
จากหลกัฐานคือท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึงการสืบสอบทางประวตัิศาสตรแ์ละเป็นการจดุประกายใหผู้เ้รยีน
สามารถจินตนาการไดใ้กลเ้คียงกบัเหตกุารณใ์นประวตัิศาสตรไ์ด ้(ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  Baron.  
2010,  Brown.  2004) ซึ่งถือเป็นการเช่ือมโยงผูเ้รียนกบัเหตกุารณใ์นอดีตที่อยู่ห่างไกล นอกจากนี ้
มีงานวิจัยเผยใหเ้ห็นว่า การไดเ้รียนรูป้ระวัติศาสตรจ์ากหลกัฐานสามารถช่วยพฒันาทกัษะการ
อา่น การเขียน การใชเ้หตผุล และการคิดเชิงวิจารณญาณของผูเ้รียนดว้ย (Neel.  2015) 

1.4.3 ฝึกใหอ้า่นเอกสารแบบนกัประวตัิศาสตร ์
การท าใหผู้เ้รียนคิดแบบนกัประวตัิศาสตรป์ระการหนึ่ง คือ การฝึกใหผู้เ้รียนอ่าน

แบบนักประวัติศาสตรซ์ึ่งเป็นการอ่านเอกสารลักษณะเชิงวิเคราะห ์ทั้งนีไ้รสม์าน (Reisman.  
2012) ไดพ้ัฒนากลยุทธ์ 4 อย่างส าหรบัการอ่านแบบนักประวัติศาสตร ์คือ การพิจารณาดา้น
แหล่งขอ้มลู (พิจารณาถึงผูเ้ขียนและจุดประสงคข์องการเขียน) การพิจารณาเพื่ อท าความเขา้ใจ
บริบทจากเอกสารใหก้ระจ่าง (Contextualization)  การยืนยนัขอ้มลูในเอกสารโดยเปรียบเทียบ
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูหลาย ๆ แหลง่ และการอ่านอย่างละเอียดเพ่ือพิจารณาการใชภ้าษาและการ
สรรค าของผูเ้ขียน การอ่านแบบนกัประวตัิศาสตรน์ีจ้ะฝึกใหผู้เ้รียนเกิดการอภิปรายในเรื่องที่อ่าน 
รูจ้กัการตรวจสอบขอ้เขียนก่อนตดัสินใจเช่ือขอ้เขียนที่อา่นเท่ากบัเป็นการพฒันาความสามารถเชิง
วิจารณญาณให้กับผู้เ รียน (วินัย  พงศ์ศรี เพียร.   2557,  Baron.   2010,  Nichols.   2012,  
Pellecchia.  2015) 

1.4.4 ฝึกการตีความประวตัิศาสตรโ์ดยใชจ้ินตนาการเพื่อสวมบทบาทเป็นคนในอดีต 
การสง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชม้มุมองของผูค้นในอดีตในการตีความประวตัิศาสตรเ์พื่อ

เขา้ใจเหตกุารณแ์ละการกระท าของบุคคลในประวตัิศาสตร์ท าไดโ้ดยใหผู้เ้รียนใชจ้ินตนาการโดย
การมองตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของประวตัิศาสตรท์ี่ก  าลงัด าเนินอยู่  ฝึกการใหเ้หตุผลความรูส้ึกและ
ทัศนะของผูค้นที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณท์างประวัติศาสตร์ ซึ่งจินตนาการจะท าหนา้ที่เช่ือมโยง
ผูเ้รียนกบัคนในอดีตท่ีห่างไกล ถือเป็นแนวทางพฒันาการมีความเขา้ใจอดีตหรือความรว่มรูส้กึทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Empathy) ของผู้เรียนด้วย (ศุภณัฐ พานา.  2560,  Colby.  2007,  
Drake; & Brown.  2003,  Klages.  1999,  Lund.  2012,  Masran.  2005) 
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1.4.5 ฝึกใหผู้เ้รียนอภิปรายโดยอาศยักระบวนการกลุม่ในการเรียนรู ้
การใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นว่าคิดอย่างไรกบัขอ้มลูประวตัิศาสตรท์ี่ก  าลงั

เผชิญอยู่ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความสามารถของนักเรียนให้ผูกติดกับการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์(Burenheide.  2007,  Klages.  1999,  Viator.  2012) ซึ่งหนึ่งในกลยทุธท์ี่ส  าคญั
ของผูส้อน คือ การสรา้งปฏิกิริยาของผูเ้รียนที่มีต่อต าราหรือแบบเรียนเพื่อเป็นชนวนในการจุด
ประเด็นการอภิปราย ทัง้นีมี้งานวิจยัหลายชิน้เสนอวา่ การอภิปรายหรือโตเ้ถียงควรจะท าเป็นคูห่รือ
กลุ่ม หรือเปิดโอกาสใหเ้กิดการอภิปรายท่ามกลางผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมเป็นสภาพแวดลอ้มที่ลดการใชต้นเองเป็นศนูยก์ลาง การท างานรว่มกนัสามารถตอบค าถาม
ที่ยากใหถ้กูตอ้งได ้นอกจากนีจ้ะช่วยสง่เสรมิการสอบถามทางประวตัิศาสตรเ์พื่อแบ่งปันขอ้มลูและ
ความคิดแก่กนัดว้ย (Colby.  2007,  Joyce; Weil; & Calhoun.  2015,  Havekes.  2010,  Pesick.  
1997,  Salinas; Blevins; & Sullivan.  2012,  Viator.  2012) 

1.4.6 ฝึกผูเ้รียนใหต้ัง้ค  าถามต่อหลกัฐานและประเด็นทางประวตัิศาสตร ์
การคิดทางประวตัิศาสตรจ์ะไดร้บัการพฒันาไดด้ีเมื่อเกิดการสงสยัอย่างมีเหตผุล 

การสรา้งความเข้าใจประวัติศาสตรจ์ึงตอ้งการการตีกรอบค าถามที่จ  าเป็นต่อค าตอบส าหรบั
ขอ้เท็จจริงที่ส  าคัญเพราะการวินิจฉัยที่ดีมักจะเกิดจากค าถามที่ถูกตอ้ง (Brown.  2004) ดังนัน้
บทบาทที่ส  าคญัของผูส้อน คือ กระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้ค าถามกบัหวัขอ้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะห์
ค าตอบจากหลาย ๆ มุมมอง จากนั้นให้มองหาหลักฐานที่สนับสนุนค าตอบ (Colby.  2007,  
Nichols.  2012,  Pellegrino.  2007) รวมถึงใหผู้เ้รียนตัง้ค าถามถึงความถูกตอ้งของแหล่งขอ้มลู
ดว้ย (Masran.  2005,  Neel.  2015,  Nichols.  2012,  Nye; et al.  2011) 

1.4.7 บทบาทของผูส้อน 
บทบาทของผูส้อนที่จะพฒันาความเขา้ใจประวตัิศาสตรไ์ดด้ี คือ ผูส้อนท าหนา้ที่

เป็นผูส้นบัสนนุผูเ้รียนตอ่การเรียนรูแ้ทนที่จะเป็นคลงัความรู ้การท าหนา้ที่ดงักลา่ว ไดแ้ก่ การสรา้ง
สิ่งแวดลอ้มที่ท  าใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะหปั์ญหา โตเ้ถียง และตดัสินใจเก่ียวกบัอดีต การสนบัสนนุให้
ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นความเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาทางประวตัิศาสตร ์ใหผู้เ้รียนเห็นตวัอย่างการคิด
ทางประวตัิศาสตรท์ี่มีประสิทธิภาพ ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดป้ะติดปะต่ออดีตเขา้ดว้ยกนัจากหลกัฐานที่
หลากหลายและท าการฝึกฝนใหผู้เ้รียนมีทกัษะที่นักประวตัิศาสตรใ์ชใ้นงานภาคสนาม (Brown.  
2004,   Colby.  2007,  Crochet.  2015,  Neel.  2015,  Nichols.  2012,  Pellecchia.  2015,  
Viator.  2012) นอกจากนีต้ามผลการศึกษาของเพซิค (Pesick.  1997) เห็นว่า การสนับสนุนให้
ผูเ้รียนคิด เขียน และพดู จะท าใหมี้ความเป็นไปไดต้่อการเขา้ใจประวตัิศาสตร ์
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1.4.8  พลงัค าถามของผูส้อน 
ในการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ก่ผูเ้รียน ผูส้อนสามารถแนะน าผูเ้รียนสู่

แนวคิดส าคัญของประวัติศาสตร์และสร้างความมีเหตุมีผลได้โดยการใช้ข้อค าถามทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่น  าไปสูก่ารวิพากษว์ิจารณ ์(Burenheide.  2007,  Masran.  2005,  Neel.  2015,  
Viator.  2012)  ผูส้อนควรใชค้  าถามปลายเปิดที่ท  าใหผู้เ้รียนอ่านและตรวจสอบหลกัฐานชัน้ตน้
ดว้ยความสนใจในท านองใหผู้เ้รียนระบุเอกสารและวิเคราะหค์วามส าคญัและความสมัพนัธข์อง
เอกสารที่อ่านรว่มกบัเอกสารปฐมภมูิและเหตกุารณท์ี่ใหญ่กว่า เช่น ใครเป็นผูแ้ต่ง แต่งขึน้เม่ือไหร ่
เป็นเอกสารชนิดใด ใครเป็นกลุม่ผูอ้า่นเปา้หมาย และอะไรท่ีกระตุน้ใหผู้เ้ขียนท าการเขียนหลกัฐาน
ชิน้นีข้ึน้มา  ทัง้นีค้วรสรา้งพลงัค าถามใหค้ าถามของผูส้อนมีอิทธิพลต่อการรว่มกนัสนทนาภายใน
หอ้งเรียน (ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  Drake; & Brown.  2003,  Neel.  2015,  Pellecchia.  2015,  
Pesick.  1997) 

1.4.9 สื่อและแหลง่เรยีนรูท้ี่ท  าใหเ้กิดมโนทศันท์างประวตัิศาสตร ์
แวรร์ิง่และโรบินสนั (Waring; & Robinson.  2010) แสดงทศันะวา่ ประวตัิศาสตร์

ไดร้บัความนิยมจากคนจ านวนมาก สงัเกตไดจ้ากภาพยนตรท์ี่อิงประวตัิศาสตรจ์ะไดร้บัความนิยม
มากรวมทัง้วิดีโอเกมที่ขายดีที่สดุก็เก่ียวเนื่องกับเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์แต่ประวตัิศาสตร์
กลบัไม่เป็นที่นิยมในหอ้งเรยีน ดงันัน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจประวตัิศาสตรจ์งึไม่ใช่จ  ากดั
อยู่แต่ในหอ้งเรียนเท่านัน้ ทัง้นีบ้ารอน (Baron.  2010) เสนอว่าแหล่งเรียนรูเ้ป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ
ท างานรว่มกบัโครงการสอนของผูส้อนเพื่อพฒันาความเขา้ใจและพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร์
ของผูส้อนและผูเ้รียนได ้การเรียนรูน้อกสถานที่โดยเฉพาะการชมพิพิธภณัฑจ์ะช่วยสนบัสนนุและ
กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดจิตวิญญาณแห่งการใคร่รูแ้ละสรา้งเรื่องราวทางประวัติศาสตรใ์นแบบของ
ตนเอง (Baron.  2010,  Lund.  2012,  Masran.  2005) ทัง้นีเ้นื่องจากแหล่งเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์
ท าใหผู้เ้รียนเกิดจินตนาการไดง้่าย ดงันัน้สื่อการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่ดีควรสามารถสนบัสนนุให้
ผูเ้รียนเกิดจินตนาการและความรูส้ึกผูกพันกับประวัติศาสตรใ์นงานศึกษาของบูทส ์โคลบี และ
นิโคลส ์(Booth.  2001,  Colby.  2007,  Nichols.  2012) ท าใหเ้ห็นวา่การเรียนรูจ้ากหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตรจ์ริง ๆ ที่หลากหลายโดยเฉพาะที่มีภาพประกอบที่ผูเ้รียนสามารถมองเห็นและจบั
ตอ้งได ้คือสื่อการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรท์ี่เอือ้ใหเ้กิดมโนทศันท์างประวตัิศาสตรท์ี่ดี 
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1.5 การวัดและประเมินผลการคิดทางประวัตศิาสตร ์
การวัดการคิดเป็นการวัดสิ่งที่แสดงร่องรอยของการคิด อาจเป็นผลของการคิด 

กระบวนการของการคิด หรือคุณลักษณะของบุคคล มีวิธีการวัดความสามารถในการคิด
หลากหลายวิธี เช่น การวัดโดยใชแ้บบทดสอบขอ้เขียน แบบทดสอบปฏิบตัิการ การสัมภาษณ์
รายบุคคล บันทึกรายบุคคล การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการแกปั้ญหา 
ผลงานรวมถึงแฟ้มสะสมงาน การเขียนสะทอ้นการเรียนรู ้(Journals) (ชนาธิป พรกุล.  2554,  ณฐั
กาญจน ์เตจ๊ะเทพ.  2558,  แพรไหม สามารถ.  2555,  สนุันท ์ศลโกสมุ.  2554,  ส  านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา.  2554)  ส  าหรับการวัดการคิดทางประวัติศาสตรไ์ดมี้นักการศึกษา
ท าการศึกษาและพัฒนาวิ ธีวัดการคิดทางประวัติศาสตร์เรื่อยมา ซึ่งการวัดการคิดทาง
ประวัติศาสตรส์ามารถท าไดห้ลายวิธีการ เช่น การใช้แบบทดสอบข้อเขียน การเล่าเรื่อง การ
สมัภาษณ ์การสะทอ้นความเขา้ใจของตนเอง หรือการปฏิบตัิที่ผูส้อนมอบภาระงานใหผู้เ้รียนแปล
ความหมายข้อมูลจากหลักฐานให้ฟัง วัดจากผลงาน เช่น การท างานวิจัยหรือโครงงานทาง
ประวตัิศาสตร ์แฟ้มสะสมผลงาน การเขียนบทความ เป็นตน้ (ชยัรตัน ์   โตศิลา.  2555,  Baron.  
2010,  Booth.  2001,  Carrasco; & Martinez.  2016,  Colby.  2007,  CollegeBoard.  2015b,  
Hartmann; & Hasselhorn.  2008,  Lorenc; et al.  2013,  Salinas; Blevins; & Sullivan.  2012,  
Wineburg; Smith; & Breakstone.  2012) ทั้งนีก้ารวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์ก่ผูเ้รียนไม่ควรใชว้ิธีการเดียว แต่ควรใชว้ิธีการที่หลากหลาย ทัง้นีใ้นงานศกึษาของ 
เฮฟเคส (Havekes.  2010) ใหข้อ้ยืนยนัดงักลา่วว่า ปฏิกิรยิาของนกัเรียนและการตอบค าถามของ
นักเรียนไม่ได้เป็นหนทางเดียวที่จะประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือสามารถ คิดทาง
ประวตัิศาสตรไ์ด ้ผูส้อนควรตัง้ค าถามและสรา้งการสนทนาระหว่างผูเ้รียนในการเรียนรู ้เนื่องจาก
ผูเ้รียนจะถกูชีแ้นะแนวทางในการสรา้งเรื่องราวในอดีตดว้ยตนเองโดยการใชก้ระบวนการที่ถกูตอ้ง
และการโตเ้ถียงที่มีเหตผุล 

CollegeBoard (2015b) ได้พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) การคิดทาง
ประวตัิศาสตรจ์ากการมอบหมายใหผู้เ้รียนท างานวิจยัทางประวตัิศาสตรแ์ละการเขียนบทความ
ขนาดยาว ทัง้นีพ้ิจารณาใหค้ะแนนจากจ านวนหลกัฐานหรือแหลง่ขอ้มลูที่ใชศ้กึษา ความสามารถ
ในการอธิบายที่มาและจุดประสงคข์องการแต่งหลกัฐานเหล่านัน้ การขยายความและสนับสนุน
ทศันคติของขอ้มลูในหลกัฐาน บรรยายสาเหตแุละผลของเหตกุารณ ์วิวฒันาการ และกระบวนการ
ทางประวตัิศาสตร ์เป็นตน้ 
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ตัวอย่างในการวัดการคิดทางประวัติศาสตร ์เช่น ในการคิดด้านหลักฐานและ
แหลง่ขอ้มลูสามารถสะทอ้นออกมาจากการตีความหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ทัง้นีพ้บวา่มีเกณฑ์
มาตรฐานที่ใชป้ระเมินการตีความทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญั คือ การตีความไดอ้ย่างถกูตอ้งตาม
หลกัฐาน ครอบคลุมกับหลกัฐานหลายชิน้ มีความสมเหตุสมผล เปิดกวา้งต่อการอภิปรายและ
วิเคราะห ์(Burenheide.  2007) นอกจากนีห้ลกัการใหค้ะแนนแบบรูบริค (Rubric) ยังขึน้อยู่กับ
ความสามารถของผูเ้รียนในการระบปุระเภทของเอกสาร การพิจารณามมุมองจากแหลง่ขอ้มลู การ
พิจารณาจุดประสงคข์องแหล่งขอ้มลู และพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายของการเขียนว่าตอ้งการให้
บคุคลใดอ่าน (Lund.  2012)  

ส าหรบัการประเมินผลการคิดทางประวัติศาสตรค์วรใชว้ิธีการหลายหลาย มีการ
ประเมินผลร่วมกันในกลุ่มผูเ้รียนและการประเมินผลตนเองดว้ย การประเมินจากการสนทนา
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง (วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล.  2558
ข,  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2553,  Carrasco; & Martinez.  2016,  Ercikan; & 
Seixas.  2015,  Havekes.  2010) อีกทั้งน าแนวคิดการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) มาใชเ้พื่อช่วยพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน (Neel.  2015) ในลกัษณะการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ดว้ยเหตผุลว่า การประเมินผลที่
ดีอย่างเป็นระบบจะสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ ซึ่ง
การประเมินผลตามสภาพจริงและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเป็นแนวทางที่พัฒนาศักยภาพของผูเ้รียน
อย่างตอ่เนื่อง (วิชยั วงษใ์หญ่; และ มารุต พฒัผล.  2558ค)  

งานวิจยัของศภุณฐั พานา (2560) ที่มุ่งส่งเสริมทกัษะการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานดังกล่าวได้พัฒนาเครื่องมือวัดการคิดทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตรใ์ห้นกัเรียนอ่าน 
และตอบค าถามแบบขยายค าตอบ (Extended-response Question) ซึ่งงานวิจยัชิน้นีไ้ดใ้ชว้ิธีการ
วัดการคิดทางประวัติศาสตร์ของศุภณัฐ พานา เป็นแนวทางหลักในการวัดการคิดทาง
ประวตัิศาสตรด์ว้ย ทัง้นีใ้นการวิจยันี ้จะใชว้ิธีการวดัดว้ยแบบทดสอบขอ้เขียนอตันยัที่ผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้เอง และใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric) ประกอบกนั โดยผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัการคิด
ทางประวตัิศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนขึน้เอง และวดัจากการเขียนถอดบทเรียนสะทอ้นการ
เรียนรู ้
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ตอนที ่2 แนวคิดการโค้ช 
ในตอนนีจ้ะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ ความหมายและความส าคญัของการโคช้  บทบาท

ของครูในการโคช้ แนวทางการโคช้เพื่อพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์และรูปแบบการโคช้ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 ความหมาย และความส าคัญของการโค้ช 
การโคช้ (Coaching) เป็นบทบาทที่ส  าคญัของผูส้อนในยคุศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม

ในการปฏิบตัิต่อผูเ้รียนยคุ Generation Z และ Generation Alpha (วิจารณ ์พานิช.  2556ก,  วิชยั 
วงษ์ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.  2558ก,  วิชัย วงษ์ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.  2558ข) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาแลว้การโคช้มีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรใ์หก้บัผูเ้รียน
เป็นอย่างยิ่ง ดงัที่ไดก้ล่าวแลว้ว่า การคิดทางประวตัิศาสตรมี์ลกัษณะการใชค้วามคิดที่สอดคลอ้ง
กับการคิดขั้นสูงหลายประเภท เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดเชิงอภิมานการรูค้ิ ด การ
สะทอ้นคิด การคิดสังเคราะห ์เป็นตน้ ซึ่งการพัฒนาการคิดเหล่านีก้ับผูเ้รียนผ่านบทบาทการ
ถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนสูผู่เ้รียนจะเกิดประสิทธิผลนอ้ย ทัง้นีว้ิจารณ ์พานิช (2555) เห็นว่า การ
พฒันาการคิดท่ีซบัซอ้นบางอย่าง ผูเ้รียนตอ้งไดร้บัการฝึกฝนโดยผ่านบทบาทการเป็นโคช้ของครู 

การโคช้เป็นการพฒันาผูเ้รียนแบบหนึ่งที่บทบาทของผูส้อนไม่ไดส้ั่งสอนหรือถ่ายทอด
ความรูแ้ก่ผูเ้รียนโดยตรง แต่เป็นการจูงใจและชีแ้นะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยใชว้ิธีการเรียนรูข้องตนเอง ทัง้นีผู้ส้อนจะก ากบัปฏิบตัิ ใหค้  าชีแ้นะ ดว้ยการใหข้อ้มลู
เพื่อกระตุน้การเรียนรู ้(Feed-up) การใชพ้ลังค าถาม (Power Question)  การตรวจสอบความ
เขา้ใจ (Checking Understanding) ของผูเ้รียน การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) การใหข้อ้มลู
เพื่อการเรียนรูต้่อยอด (Feed-forward) และใชเ้ทคนิควิธีการอื่น ๆ ทัง้ เพื่อดึงศกัยภาพของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล (Individual Potentials) ให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู ้ด้วยวิธีการและ
ระยะเวลาที่แตกต่างกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคน โดยมีเป้าหมาย
หลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดความรู ้ความสามารถ และคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์(ทิศนา แขมมณี.  2550,  มารุต พฒัผล.  2561,  วิชยั วงษ์ใหญ่; และ มารุต พฒัผล.  
2558ก,  วิชยั วงษใ์หญ่; และ มารุต      พฒัผล.  2562ก,  ศจี จิระโร.  2556,  Chartered Institute 
of Personnel and Development.  2009,  Costa; & Garmston.  2002,  Knight.  2009,   Valk.  
2011) 

ผู้เรียนตามสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก Generation X และ 
Generation Y มาสู่ผูเ้รียน Generation Z และ Generation Alpha ลกัษณะของผูเ้รียนทัง้สองรุ่น
จะคุน้เคยกบัเทคโนโลยี เรยีนรูไ้ดเ้รว็ และมีความสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั 
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ผูเ้รียนรุ่นใหม่นีจ้ะมีความหลากหลาย มีความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีศกัยภาพเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง การเรียนรูยุ้คใหม่ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนเป็นนักคิดและนกัปฏิบตัิการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองอย่างกระตือรือรน้ ใชก้ระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง ลดการบรรยาย
แต่ขยายพืน้ที่การเรียนรู ้กระตุน้การเรียนรู ้ส่งเสริมสนบัสนนุผูเ้รียนในทกุวิถีทางใหเ้กิดการเรียนรู ้
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นผูส้อนจึงตอ้งเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผูถ้่ายทอดเนือ้หา
สาระมาสูก่ารกระตุน้หรือเรา้การเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ การโคช้จงึเป็นกระบวน
ทศันข์องการเรียนรูท้ี่ส  าคญัในศตวรรษที่ 21 (มาเรียม นิลพนัธุ;์ และคณะ.  2555,  วิชยั วงษใ์หญ่; 
และ มารุต พัฒผล.  2558ก,  วิชัย วงษ์ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.  2558ง,  Davies; & Davies.  
2011)   

จากผลการเสวนารับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีขอ้สรุปวา่ การจดัการเรียนรูใ้นอนาคตควรเนน้
การปฏิบตัิ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้แสวงหาความรูแ้ละสามารถสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่เนน้การสอนแบบบรรยาย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2558)  ซึ่งการ
จะท าใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบัติ รูล้ึกและรูจ้ริง ผูส้อนจะตอ้งท าหนา้ที่เป็นโคช้แทนการถ่ายทอด
ความรู ้(วิจารณ ์พานิช.  2555,  วิจารณ ์พานิช.  2556ข) ทัง้นีภ้าครฐัไดเ้ห็นความส าคญัของการ
พฒันาผูเ้รียนทกุคนอย่างเต็มศกัยภาพดว้ยการสง่เสรมิใหมี้ความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ได ้จะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) และ 
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ นอกจากนี ้การจดัการศกึษาตอ้งตัง้อยู่บนหลกัการว่า 
มนุษยท์ุกคนมีความแตกต่างกัน จึงจะถือว่าเป็นการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและยุติธรรม  
(ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย.  2559) ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ระบวุ่า การจดักระบวนการเรียนรู ้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทัง้นีแ้นวความคิดดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคลยงัไป
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กล่าวว่า มุ่งเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพมนุษยท์ุกคน โดยไม่ทิง้ใครคนใดคนหนึ่งไวข้า้งหลงั (ส  านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2559) 
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การโค้ชเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการเข้าใจความสามารถที่
หลากหลายและการจดัการความสามารถของบคุคลใหเ้หมาะสมกบัแต่ละคนดว้ยการพฒันาและ
สนบัสนนุผูเ้รียนที่ต่างกนัตามแต่ละบคุคล โคช้จะตอ้งเตรียมกลยทุธว์ิธีการที่จะใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อดงึศกัยภาพของผูเ้รียนออกมาใหไ้ดม้ากที่สดุ (Davies; & Davies.  2011) ทัง้นี ้
มีการน าการโคช้มาพฒันาผูเ้รียนในหอ้งเรียนที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษา ซึ่ง
ปรากฏผลว่า การโคช้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและสะทอ้น
ความคิดลกึซึง้แก่ผูเ้รียน (Batt.  2010) นอกจากการโคช้จะเป็นบทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน
ทุกคนในชัน้เรียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพอย่างเสมอภาคและยุติธรรมแลว้ ยงัสามารถใชเ้สริมสรา้ง
และพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความรู ้ความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้รียนไดด้ีดว้ย 
เนื่องจากการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นการคิดขัน้สงูที่ใชก้ารคิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การคิด
เชิงวิจารณญาณ เป็นตน้ ซึง่ทกัษะการคิดขัน้สงูบางอย่าง เช่น การคิดเชิงวิจารณญาณ ไม่สามารถ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียนไดด้ว้ยวิธีการสอนหรือการถ่ายทอดความรู ้แต่จะเกิดจากบทบาทการเป็น
โคช้ของผูส้อน (วิจารณ ์พานิช.  2555,  วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล.  2558ก) 

2.2 บทบาทของครูในการโค้ช 
การโคช้เป็นบทบาทของผูส้อนในยุคใหม่ที่ท  าหนา้ที่แตกต่างจากเดิม ผูส้อนยุคใหม่

ตอ้งเป็นโคช้ใหก้ับผูเ้รียน โดยมีบทบาทต่าง ๆ คือ การใหค้  าแนะน า การเสนอแนะแนวทาง การ
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การกระตุน้และเสรมิแรง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์
และการใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้(มธุรส ประภาจนัทร.์  2559,  วิจารณ ์พานิช.  2556ก,  
วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล.  2558ก,  วิชยั วงษใ์หญ่ และ มารุต พฒัผล.  2558ค,  วิชยั วงษ์
ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.  2562ข,  Batt.  2010,  Costa; & Garmston.  2002,  Knight.  2009,  
Marzano; & Simms.  2012) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

2.2.1 การใหค้ าแนะน า 
การใหค้ าแนะน าผูเ้รียนเป็นบทบาทส าคญัของโคช้ในการช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิด

การพฒันา โคช้จะท าหนา้ที่เป็นคู่คิดหรือคู่สนบัสนุนในการเรียนรู ้ใชส้นุทรียสนทนา (Dialogue) 
ในการส่ือสารกบัผูเ้รียนดว้ยจิตเคารพและบริสทุธ์ิ รบัฟังและรบัรูค้วามรูส้กึของผูเ้รียนดว้ยจิตใจที่
เป็นกลางปราศจากอคติแลว้ตอบสนองความรูส้ึกนั้นดว้ยความจริงใจและใหค้ าปรึกษาอย่าง
ทันท่วงทีพร้อมทั้งอธิบายให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจ อาจน า
ประสบการณข์องโคช้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูเ้รียนควบคู่กบัปฏิบตัิใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง การสรา้ง
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ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนมีสว่นส าคญัท่ีท าใหก้ารโคช้ประสบความส าเรจ็เพราะผูเ้รยีนที่
มีความผกูพนักบัโคช้จะรบัฟังโคช้ และน าไปปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

2.2.2 การเสนอแนะแนวทาง 
โคช้จะมีบทบาทต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยการส่งเสริม สนับสนุน ชีแ้นะ และ

ช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ืบเสาะแสวงหาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองอย่างตรงไปตรงมาและ
ชัดเจน เม่ือผูเ้รียนประสบปัญหาทางการเรียนรู ้โคช้จะช่วยแก้ปัญหาตามความจ าเป็น มีการ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดใหก้ับผูเ้รียนโดยใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดหา
แนวทางดว้ยตนเองอย่างสรา้งสรรค ์ส่งเสริมการสรา้งความรูใ้หม่จากการคิดไตร่ตรองและการ
สะทอ้นคิด (Reflective Thinking) พรอ้มทัง้เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยที่ช่วยใหผู้เ้รียนสะทอ้นตัวตน
และพิจารณาตนเองเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูข้องตนเอง 

2.2.3 การสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
บทบาทของโคช้ในดา้นการสนับสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูมี้หลายประการ

ด้วยกัน ทั้งนีป้ระกอบด้วยการสนับสนุนผู้เรียนให้มีการก าหนดเป้าหมายของการเรียนรูแ้ละ
วางแผนพฒันาการเรียนรูข้องตนเอง โคช้สามารถประยกุตเ์ทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใชใ้นการโคช้
ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติและความตอ้งการของแต่ละคน โดยเนน้การสนทนามากกว่าการ
บรรยาย การดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนดว้ยบทเรียนที่ทา้ทาย และเช่ือมโยงบทเรียนต่อชีวิต
ผูเ้รียน นอกจากนีย้งัตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบพลงัหรือวิธีการท างานของตนเองที่ท  าใหเ้กิดความ
ยั่งยืนและสามารถพึ่งพาความสามารถของตนเองได ้โดยในระยะแรกโคช้จะเขา้ไปช่วยเหลือ 
ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู ้ ภายหลังจึงค่อยเป็นผูช้่วยคน้หาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการ
พฒันาตนเองต่อไป มีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น ไดร้่วมแกไ้ขปัญหาทางการ
เรียนรูข้องตนเองและมีความเป็นตวัของตวัเอง หรือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดช้่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิดและตดัสินใจร่วมกันเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ รวมถึงถามให้
ผูเ้รียนใหเ้หตผุลสนบัสนนุค าตอบของตนเอง 

2.2.4 การกระตุน้และเสรมิแรง 
จดุเนน้ของการโคช้ดา้นการคิด คือ การกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดขัน้สงู

อย่างถูกวิธีดว้ยตนเอง ทัง้นีโ้คช้จะใชพ้ลงัค าถาม (Power Questions) ในลกัษณะค าถามชีแ้นะ
การรูค้ิด (Cognitive Guided Questioning) ต่อผูเ้รียนในการกระตุน้ใหค้ิดและแสวงหาค าตอบ 
หรือหาแนวทางแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ พูดกระตุ้นให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเกิดความ
ตอ้งการเรียนรู ้ก าหนดทางเลือกตัดสินใจดว้ยตัวผูเ้รียนเอง และน าศักยภาพของตนเองออกมา
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ใชไ้ดอ้ย่างเต็มที่ อีกทัง้สรา้งแรงจงูใจโดยเฉพาะแรงจงูใจภายในใหก้บัผูเ้รียนเพื่อท าใหผู้เ้รียนอยาก
เรียนรู ้มีการสรา้งความทา้ทายใหผู้เ้รียนเพราะจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความมุ่งมั่น พยายามเรียนรูใ้ห้
ส  าเรจ็ 

2.2.5 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์
บทบาทของโคช้ในการประเมินผลการโคช้ควรใชว้ิธีการที่หลากหลายตามสภาพ

จรงิ มีการประเมินทัง้กระบวนการเรยีนรู ้(Process) ความกา้วหนา้ของการเรยีนรู ้(Progress) และ
ผลผลิตของการเรียนรู ้(Product) แลว้น าสารสนเทศจากการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนดา้นต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง โคช้จึงตอ้งสงัเกตและวิเคราะหท์ัง้จดุเด่นและจดุที่ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้งไดร้บัการ
ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด แลว้สะทอ้นจุดแข็งที่ผูเ้รียนควรพัฒนาต่อยอดและสะทอ้นจุดอ่อนของ
ผูเ้รียนดว้ยความจรงิใจ ใหผ้ลยอ้นกลบั (Feedback) ที่เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Feed-up) รวมถึงการใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรูต้่อยอด (Feed-forward) ดว้ยการเสรมิแรง
ทางบวกโดยใชก้ารสื่อสารดว้ยภาษาที่มีพลงัพรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือและสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูเ้รียนจนประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้นอกจากใชก้ารประเมินผลการเรียนรูโ้ดยโคช้แลว้ 
ยงัตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนในการประเมินตนเองดว้ยการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ใหผู้เ้รียนเกิด
การสะทอ้นคิด (Reflection) เพื่อสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ 

2.2.6 การใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้
ก าลงัใจเป็นสิ่งส  าคญัที่จะท าใหก้ารเรียนรูข้องผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ดงันัน้โคช้ควรตอ้งใหก้ าลงัใจสนบัสนนุผูเ้รียนเพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ทกุดา้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ เช่น ชมเชยผูเ้รียนดว้ยความจริงใจเม่ือผูเ้รียน
ท าสิ่งต่าง ๆ ไดส้  าเร็จ หากผูเ้รียนประสบกับความลม้เหลวโคช้ตอ้งใหก้ าลังใจและสรา้งความ
เช่ือมั่นในตนเองแก่ผูเ้รียน ใหค้วามรูส้กึการมีคณุค่าในตนเองแก่ผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนแกไ้ขปรบัปรุง
ขอ้ผิดพลาด ใหผู้เ้รียนไดค้ิด ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง วางแผนพฒันาการเรียนรูข้องตนเองแลว้ใช้
ความพยายามไปสูเ่ปา้หมายตามที่ไดว้างไว ้

2.3 แนวทางการโค้ชเพือ่พัฒนาการคิดทางประวัตศิาสตร ์
ส าหรบัแนวทางการโคช้เพื่อพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์ขอน าเสนอเป็น 6 ดา้น

ตามบทบาทการโคช้ที่ไดท้บทวนไวข้้างตน้ คือ การให้ค าแนะน า การเสนอแนะแนวทาง การ
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การกระตุน้และเสรมิแรง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์
และการใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้
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2.3.1 การใหค้ าแนะน า 
ผูส้อนตอ้งใหค้วามสนใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะท าหนา้ที่เป็นคู่คิดที่ให้

ค  าปรกึษาแนะน าไดต้รงกบัปัญหาของผูเ้รียน โดยการสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งสง่เสรมิการพดูคยุแลกเปลี่ยนกบัผูเ้รียนบอ่ย ๆ เพื่อน าไปสู่
องคป์ระกอบแต่ละดา้นของการคิดทางประวตัิศาสตรร์ะหว่างการสนทนานัน้ (พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  
2556,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2560,  Havekes.  2010) ทัง้นีค้วรฝึกผูเ้รียนคิดวิเคราะหก์ระบวนการ
ในการตั้งค าถามและหาค าตอบดว้ยตนเอง โดยผ่านการแนะน าของผู้สอน เพื่อให้เกิดข้อคิด
ในขณะเรียนรูซ้ึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปัญหาและกระบวนการทางประวตัิศาสตรข์ัน้อื่น ๆ ตามมา 
(เฉลิม นิติเขตตป์รีชา.  2545,  Seidman.  2002) 

ผู้สอนให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งข้อมูลในประเด็นที่จะศึกษา โดยแนะน า
ประเภทหลกัฐานทัง้หลกัฐานชัน้ตน้และหลกัฐานชัน้รอง แนะน าวิธีการคน้ควา้ขอ้มลูหรือแหล่งที่
ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาหลกัฐานได ้แนะน าบรรณานุกรมหรือหนังสืออา้งอิงเก่ียวกับเอกสาร 
แนะน าการคน้ควา้หาขอ้มลูจากเว็บไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ศึกษา ผูส้อนอาจจดัเตรียมหลกัฐาน
หรือเอกสารเพื่อประกอบการเรียนและคน้ควา้โดยรวบรวมไวใ้นหอ้งสมดุจะเกิดความสะดวกและ
สามารถสนองตอบความอยากรูอ้ยากเห็นของผูเ้รียนใหส้ามารถรวบรวมและคดัเลือกหลกัฐานที่
ตรงกบัปัญหาหรือสมมติฐานไดท้นัที และติดตามการคน้ควา้รวบรวมหลกัฐานและการตีความเพื่อ
ไม่ใหผู้เ้รียนหลงประเด็นหรอืใชห้ลกัฐานที่ผิดพลาด (เฉลิม นิติเขตตป์รีชา.  2545,  ชยัรตัน ์โตศิลา.  
2555,  สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554) 

2.3.2 การเสนอแนะแนวทาง 
ผูส้อนช่วยเหลือและชีแ้นะในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสงัเกตและเก็บ

รายละเอียดของหลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ี่ศึกษา อาจใชค้  าถามหรือการพูดชีแ้นะใหเ้กิดการ
สงัเกตจดุส าคญัหรือประเด็นที่สอดคลอ้งกบัการเรียนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ ผูเ้รียนที่มีประสบการณม์าแลว้ 
อาจด าเนินการใหเ้ดาค าตอบหรือก าหนดแนวทางที่คาดว่าเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัค าตอบของปัญหาใน
รูปของการก าหนดสมมติฐานทางประวัติศาสตร ์(เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา.  2545,  มงคลรัตน์  
บางภู่ภมร.  2548) 

ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนสามารถตอบค าถามหรือทราบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ประวตัิศาสตรโ์ดยการคิดที่อิงประวตัิศาสตร ์เสนอแนะแนวทางใหผู้เ้รียนเขียนประวตัิศาสตรอ์ย่าง
มีเหตุผล มีหลักฐานข้อมูลที่น  ามาแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง สามารถโยงใยเรื่องราวต่าง ๆ 
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน้มา สร้างแนวความคิดของผู้เรียนขึน้มาตามหลักฐานด้วยวิธีการทาง
ประวตัิศาสตร ์(พรเพ็ญ   ฮั่นตระกลู.  2560,  Havekes.  2010)  

2.3.3 การสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
ผูส้อนจะใชเ้ทคนิควิธีการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกับธรรมชาติแต่ละบุคคลเพื่อให้

ผูเ้รียนสามารถคิดทางประวัติศาสตรไ์ด ้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนท างานรว่มกนัเป็นกลุม่เล็ก ๆ 
เพื่อช่วยกันคิดหาค าตอบหรือการท างานเป็นขั้นตอนตามการแนะน าของผูส้อนซึ่งมุ่งเนน้ไปที่
กระบวนการการเรยีนรูม้ากกวา่การเรียนรูเ้นือ้หา (Havekes.  2010,  Tarrant.  2013) 

การฝึกใหผู้เ้รียนเรยีนรูด้ว้ยโครงงานถือเป็นการเรียนรูว้ิธีการทางประวตัิศาสตรซ์ึง่
จะพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรใ์หแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย ทัง้นีผู้ส้อนตอ้งเนน้ฝึกใหผู้เ้รียนสงัเกต สงสยั 
ตัง้ค าถาม แสวงหาค าตอบ วิเคราะห ์และสงัเคราะห ์โดยประยกุตก์บัค าถาม 5W1H ในการศกึษา
ประวตัิศาสตร ์การพฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการทางประวตัิศาสตรไ์ม่เพียงกระตุน้ความอยากรู้
เท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดความอยากเห็นอยากได้สัมผัส และลงมือสร้างงานด้วยตนเอง  
(ปรีดี พิศภมูิวิถี.  2560,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2556) 

ผูส้อนเปิดประเด็นการสนทนาใหผู้เ้รียนไดมี้สว่นรว่มในการวิพากษว์ิจารณโ์ดยใช้
รูปภาพหรือดว้ยค าถาม (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.  2556,  Havekes.  2010) เนื่องจากงานวิจยัพบว่า
ผู้เรียนจ านวนมากสามารถขยายความรู้ความเข้าใจในการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยการมี
ประสบการณจ์ากการสนทนา ผูส้อนตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนมีทักษะในการอ่านและเขียนแสดงความ
คิดเห็น ใหเ้หตุผล หรือวิพากษ์วิจารณ ์โดยอาจตัง้ปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมซึ่งมีฐานอยู่บนความ
สนใจของผูเ้รียนแต่ละคนใหผู้เ้รียนช่วยกนัหาความเป็นมา วิเคราะหส์าเหต ุวิพากษว์ิจารณผ์ลของ
ปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไข ในการวิพากษ์วิจารณ์ตอ้งควบคุมอคติ  และสรา้งมุมมอง
ประวัติศาสตรโ์ดยใชค้วามเขา้ใจดว้ยเหตุผลที่หลากหลาย ตลอดจนการรูจ้ักน าหลกัฐานมาใช้
ประกอบเหตผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีห้ากผูส้อนสามารถฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ล่าเรื่อง
ประวตัิศาสตรท์ี่เขาอ่านมาไดเ้ก่ง ผูเ้รียนก็จะรูส้ึกสนุกและมีส่วนร่วมในเรื่องที่เล่านัน้ (มงคลรตัน ์
บางภู่ภมร.  2548,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2556)   

2.3.4 การกระตุน้และเสรมิแรง 
การเริ่มตน้ในการเรียนรูแ้ละคิดทางประวตัิศาสตร ์คือ การท าใหผู้เ้รียนเกิดความ

สนใจ ดงันัน้ผูส้อนตอ้งเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพรอ้มและความตื่นตวัตอ่การเรียนและสนใจติดตาม
ตลอดเวลาของการเรียนรูท้างประวตัิศาสตรอ์าจใชพ้ลงัค าถามที่ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อกระตุน้
ผูเ้รียน ทัง้นีผู้ส้อนอาจกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเก่ียวกบัเหตุการณใ์นอดีตโดยเริ่มตน้จาก
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การมองเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจบุนัแลว้ยอ้นไปสูส่ิ่งที่เกิดขึน้ในอดีต เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเก่ียวกบั
การล าดบัเวลา การเขา้ใจเก่ียวกบัเหตกุารณ ์ บุคคลและความเปลี่ยนแปลงในอดีต (ปรีดี พิศภูมิ
วิถี.  2560,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.  2556,  พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล.  2560,  Havekes.  2010,  Hill; & 
Morris.  1992) 

ตวัอย่างพลงัค าถามที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.  พลังค าถามเสริมสร้างมโนทัศน์หลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง

ประวตัิศาสตร ์
 - หลกัฐานที่หามาเพียงพอแลว้หรือไม่ 
 - มีหลกัฐานมายืนยนัขอ้มลูตรงนีห้รอืไม่ 
 - ท าความรูจ้กัหลกัฐานชิน้นีแ้ลว้หรือยงั 
 - หลกัฐานที่หามามีความน่าเช่ือถือแลว้หรือไม่ 
 - หลกัฐานชิน้นีใ้ครเป็นคนสรา้ง สรา้งขึน้เมื่อใด  
 - คิดว่าจดุประสงคก์ารสรา้งหลกัฐานชิน้นีค้ืออะไร ใหใ้ครอา่น 

2. พลงัค าถามเสรมิสรา้งมโนทศันก์ารใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา 
 - เหตกุารณน์ีอ้ยู่ในช่วงไหน 
 - เหตกุารณไ์หนเกิดขึน้ก่อน 
 - เหตกุารณน์ีเ้กิดจากเหตกุารณน์ีจ้รงิหรือเปลา่ 
 - เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้นี ้สรา้งความเจรญิใหก้บัเราจรงิหรือ 

3. พลงัค าถามเสรมิสรา้งมโนทศันก์ารเชื่อมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์
 - ท าไมถึงเกิดเหตกุารณน์ีข้ึน้ 
 - มีปัจจยัใดอีกหรือไม่ที่ท  าใหเ้กิดเหตกุารณน์ี ้
 - ท าไมคนกลุม่นีถ้ึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ 
 - มีเหตผุลอะไรบา้งที่ท  าใหอ้าณาจกัรนีล้ม่สลาย 
 - เหตกุารณน์ีก้บัเหตกุารณน์ัน้เหมือนหรอืต่างกนัในประเด็นใดบา้ง 

4. พลงัค าถามเสรมิสรา้งมโนทศันค์วามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
 - ท าไมตอ้งศกึษาเหตกุารณน์ี ้
 - เหตกุารณส์ าคญักบัเราหรอืไม่ อย่างไร 
 - เพราะเหตใุดเหตกุารณน์ีจ้งึมีความส าคญัต่อเรา 
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5. พลงัค าถามเสรมิสรา้งความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์
 - ท าไมเขาถึงตดัสินใจแบบนัน้ 
 - เหตกุารณน์ีใ้หบ้ทเรยีนอะไรกบัเรา 
 - ถา้เราเป็นเขา เราจะท าแบบเขาหรอืไม่ 
 - บคุคลนีเ้ป็นตวัอย่างใหเ้ราในดา้นใดบา้ง 
 - ท าไมบคุคลนีถ้ึงเป็นวีรบรุุษในเหตกุารณน์ี ้
 - เราตอ้งรบัผิดชอบต่อเหตกุารณน์ีห้รอืไม่ อย่างไร 

2.3.5 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์
การประเมินผลการเรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์ของผู้เรี ยนควรใช้วิ ธีการที่

หลากหลายตามสภาพจริง เพื่อน าสารสนเทศจากการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนเพื่อการเรียนรูต้่อ
ยอด ดงันัน้ขอ้มลูยอ้นกลบัจากโคช้ทัง้ดา้นวิธีการสืบคน้ขอ้มลู ความรูท้ี่ไดร้บัเพิ่มขึน้จากหลกัฐาน
แต่ละชิ ้น ตลอดจนการสรุปผลการสืบค้นข้อมูล จึงเป็นสิ่งส  าคัญต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียน
ประวตัิศาสตร ์ทัง้นีห้ลงัจากการเรียนรูทุ้กครัง้โคช้ควรใหผู้เ้รียนเขียนถึงบทเรียน การเรียนรู ้และ
ความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนไดท้บทวน ตรวจสอบ และสะทอ้นคิดในสิ่งที่
เรียนไปแลว้อยู่ตลอดเวลา (พรเพ็ญ  ฮั่นตระกลู.  2556) 

2.3.6 การใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้
ผูส้อนใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นทกุ ๆ ขัน้ตอน และสรา้ง

ความเช่ือมั่นในกรณีที่ผูเ้รียนไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องการศกึษาทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดต้ัง้
ไว ้เช่น ชมเชยหรือใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียน การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้ิดและแสดงความคิดเห็นต่อ
มุมมองทางประวัติศาสตร์ ได้ตัดสินใจต่อประเด็นทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง ได้วางแผน
พัฒนาการเรียนรูข้องตนเองไปสู่เป้าหมายที่ไดว้างไว้ รวมถึงไดแ้ก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดใน
ปฏิบตัิการทางประวตัิศาสตร ์โดยมีโคช้เป็นผูค้อยดงึศกัยภาพของผูเ้รียนดว้ยค าพดูเชิงบวก 

2.4 รูปแบบการโค้ช 
การพรรณนาในหวัขอ้รูปแบบการโคช้ จะขอแบ่งการอธิบายเป็นหวัขอ้ย่อย 3 หวัขอ้ 

คือ ความหมายของรูปแบบการโคช้ องคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ และกระบวนการพัฒนา
รูปแบบการโคช้ ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้

2.4.1 ความหมายของรูปแบบการโคช้ 
รูปแบบ (Model) หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสรา้งความเก่ียวขอ้งระหว่างตัวแปร

หรือองคป์ระกอบของสภาพการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นแผนผงั หรือแผนภาพที่แสดงและ
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อธิบายความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ รวมถึงกระบวนการส าคญัในเชิงปฏิบตัิที่จะน ามาใชใ้นการ
จดักระท าแก่ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลผุลตามจุดมุ่งหมายตามที่ตัง้ไว ้(ทิศนา แขมมณี.  2550,  ธัญพร 
ช่ืนกลิ่น.  2553,  พูลสุข หิงคานนท.์  2540,  อุทุมพร จามรมาน.  2541,  Braxton; Bronico; & 
Looms.  1995,  Joyce;  Weil; & Shower.  1992,  Tosi; & Carroll.  1982) 

รูปแบบการโค้ช หมายถึง กระบวนการในเชิงปฏิบัติของผู้สอนที่จะน ามาใช้
พัฒนาผูเ้รียน ซึ่งตลอดกระบวนการดังกล่าวผูส้อนจะท างาน 5 ประการ คือ การใชพ้ลงัค าถาม 
(Power Question) ตรวจสอบความเขา้ใจ (Checking Understanding) การใหข้อ้มลูเพื่อกระตุน้
การเรียนรู ้(Feed-up) การใหข้อ้มูลยอ้นกลับ (Feedback) การใหข้อ้มูลเพื่อการเรียนรูต้่อยอด 
(Feed-forward) เพื่อดงึศกึยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบคุคลใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้

2.4.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ 
การโค้ชถือเป็นการพัฒนาผู้เรียนชนิดหนึ่ง จากการค้นคว้าพบว่ามีงานวิจัย

เก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาผูเ้รียนหลายงาน คือ รูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนการสอน และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ซึ่งทัง้ 3 ประการมีองคป์ระกอบที่เหมือนกัน คือ หลกัการของรูปแบบ 
วัตถุประสงคข์องรูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของรูปแบบ และการวัดและประเมินผลของ
รูปแบบ (ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  พชัรพร ศภุกิจ; และคณะ.  2559,  พชัราภรณ ์พทุธิกุล.  2558,  
ลดัดา หวงัภาษิต.  2557,  วิลาวลัย ์ด่านสิรสิขุ.  2557,  สาวิตรี จุย้ทอง.  2559) ทัง้นีก้ารโคช้ก็เป็น
การพฒันาผูเ้รียนเช่นเดียวกนั ดงันัน้จึงนิรนยัไดว้่าองคป์ระกอบการโคช้มี 4 องคป์ระกอบหลกั คือ 
หลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ ขัน้ตอนการจดักิจกรรมของรูปแบบ และการวดัและ
การประเมินผลการเรียนรูข้องรูปแบบ 

2.4.3 กระบวนการพฒันารูปแบบการโคช้ 
กระบวนการพัฒนารูปแบบการโค้ชมี 4 ขั้นตอน (พัชรพร ศุภกิจ ; และคณะ.  

2559) ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนที่ 1 การศกึษาสภาพและประเมินความตอ้งการจ าเป็น ประกอบดว้ย 

การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีที่สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางและวิธีการในการพฒันาผูเ้รียน ร่วมกบัการ
ส ารวจและสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งและใหข้อ้มลูไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ขั้นตอนที่  2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโค้ช  เป็นการน าผล
การศึกษาจากขัน้ตอนที่ 1 มาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดของการออกแบบและพฒันารูปแบบ
การโคช้ มีการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการโคช้ รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบการโคช้ที่



  67 

สรา้งขึน้ การพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูและการวิจยั ตลอดจนการน ารูปแบบการโคช้
ฉบับร่างที่สรา้งขึน้และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลไปตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใชรู้ปแบบ  เป็นการน ารูปแบบการโคช้ที่สรา้งขึน้ใน
ขัน้ตอนที่ 2 ไปทดลองใชน้ ารอ่งเพื่อพิจารณาความเป็นไปไดข้องรูปแบบ และการทดลองใชจ้รงิ 

ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรบัปรุงรูปแบบการโคช้ เป็นการน าเสนอผล
การทดลองการใชรู้ปแบบการโคช้ในขัน้ตอนที่ 3 มีการวิเคราะหป์ระสิทธิผลของรูปแบบ รวมทัง้
ความคิดเห็นของผูเ้รียนที่มีต่อรูปแบบการโคช้ ตลอดจนการวิเคราะหส์ภาพปัญหาอุปสรรคและ
ความคิดเห็นตอ่รูปแบบการโคช้ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

ตอนที ่3 แนวคิดทีใ่ช้ในการพัฒนารูปแบบการโค้ช 
ในหัวขอ้นี ้ไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการเรียนรูท้ี่สามารถน ามาพัฒนา

รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร ์ทั้งนีมี้การทบทวน 5 หัวข้อ คือ ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล  แนวทางและวิธีการเรียนรู ้ที่ ใช้วิ ธีการทาง
ประวตัิศาสตร ์ แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้าร
สะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและใหข้อ้มลูยอ้นกลับ ดงัมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ 
ดงันี ้

3.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ( Information Processing 

Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรูใ้นกลุม่การรูค้ิดที่เช่ือวา่ การเรียนรูเ้ป็นการเปลี่ยนทัง้ปรมิาณความรู้
และวิธีการประมวลสารสนเทศหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของผูเ้รียน  (ลกัขณา สริวัฒน.์  
2557,   สุรางค์ โค้วตระกูล.   2556,  Lemerise; & Arsenio.   2000) ดังนั้นจึงสนใจศึกษา
กระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย ์การท างานของสมอง กระบวนการคิด การจัดกระท า
ขอ้มลูที่ไดร้บั วิธีการที่มนุษยใ์ชร้บัรู ้จดจ าขอ้มลู การประมวลขอ้มลูและการเรียกความรูท้ี่อยู่ใน
ความจ าระยะยาวมาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ฉลวย ม่วงพรวน.  2553,  ฉตัรปวีณ อ าภา.  2555,  
ทิศนา แขมมณี.  2550,   ศิริชัย กาญจนวาสี; และคณะ.  2551,  สุรางค์ โค้วตระกูล.  2556,  
Ormrod.  2000) 

สาระส าคญัของทฤษฎีนีมี้ว่า มนษุยร์บัสิ่งเรา้เขา้มาทางประสาทสมัผสัทัง้หา้ จะเกิด
เป็นความจ าระดบัสมัผสั (Sensory Memory) ซึง่สามารถเก็บขอ้มลูไดใ้นเวลาที่สัน้มาก บางครัง้ไม่
ถึงหนึ่งวินาที (ทิศนา แขมมณี.  2550,   วรรณี ลิมอกัษร.  2554,  สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2556) หาก
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ตอ้งการคงขอ้มูลไวก้ับตัวเรา จ าเป็นต้องเคลื่อนยา้ยขอ้มูลไปที่ความจ าระยะสัน้ (Short-Term 
Memory) และความจ าระยะยาว (Long-Term Memory)โดยอาศัยการรูจ้ัก (Recognition) และ 
ความใสใ่จ (Attention) การรูจ้กัและความใสใ่จสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัมีความส าคญัมาก เพราะจะ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเลือกสิ่งเร ้าหรือน าข้อมูลที่ ได้รับเข้าไปบันทึกไว้ในความจ า  
ระยะสัน้ และความจ าระยะยาวต่อไป (ฉัตรปวีณ อ าภา.  2555,  ทิศนา แขมมณี.  2550, สรุางค ์
โคว้ตระกลู.  2556) 

ดงัที่ไดก้ล่าวแลว้ว่า ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า การเพิ่มปริมาณความรูถื้อเป็นการเรียนรู ้ดงันัน้
จึงใหค้วามสนใจการบนัทึกความรูแ้ละการน าความรูท้ี่บนัทึกไวอ้อกมาใชป้ระโยชน ์นกัจิตวิทยา
เช่ือว่าการรูจ้กัและความใสใ่จจะมีบทบาทในการน าขอ้มลูไปสูค่วามจ าระยะสัน้ ซึ่งจะบนัทกึอยู่ได้
ประมาณ 5 – 20 วินาที (Ormrod,  1995) และหากไม่ไดน้  าขอ้มลูไปบนัทึกในความจ าระยะยาว 
บคุคลนัน้ก็จะลืมขอ้มลูจนหมด (วรรณี ลิมอกัษร.  2554) 

ความจ าระยะสั้นมีความส าคัญกับผู้เรียนเพราะเป็นความจ าที่น  าความรูม้าใช้
ประโยชนต์่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การช่วยคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์เป็นตน้ 
ประโยชนด์ังกล่าวท าใหมี้การเรียกช่ือความจ าระยะสัน้อีกช่ือหนึ่งว่า  ความจ าช่วงระยะท างาน 
(Working Memory) ขอ้มลูที่ไดร้บัตรงความจ าระยะสมัผสัจะถกูเคลื่อนยา้ยไปยงัความจ าระยะสัน้ 
โดยกระบวนการใส่ใจ (Attention) การท าซ า้ (Rehearsal) การจัดกลุ่ม (Chunking) และการน า
เขา้รหสัขอ้มลู (Encoding) ทัง้นีเ้ราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของความจ าช่วงระยะท างานโดย
การคิดและจดจ่อต่อขอ้มลูนัน้ ท่องจ าขอ้มลูนัน้ซ  า้ ๆ  แบ่งขอ้มลูเป็นสว่นย่อยและทบทวนฝึกฝนให้
เป็นแบบอตัโนมตัิ (ฉัตรปวีณ  อ าภา.  2555,  วรรณี ลิมอกัษร.  2554,  ศิริชยั กาญจนวาสี; และ
คณะ.  2551,  สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2556) 

สว่นการเก็บขอ้มลูไวใ้ชภ้ายหลงัจ าเป็นตอ้งบนัทกึไวใ้นความจ าระยะยาว ซึง่สามารถ
บนัทึกขอ้มลูเอาไวไ้ดน้านและบางขอ้มลูสามารถบนัทกึไวต้ลอดชีวิต นอกจากนีบ้คุคลสามารถน า
ขอ้มูลที่บันทึกไวใ้นความจ าระยะยาวมาสรา้งความสัมพันธ์เช่ือมโยงไดด้ว้ย (วรรณี ลิมอักษร.  
2554) การบนัทกึขอ้มลูในความจ าระยะยาวสามารถท าไดโ้ดยน าขอ้มลูนัน้ประมวลผลและเปลี่ยน
รูปโดยใช้การเข้ารหัส (Encoding) เช่น การท่องซ า้หลาย ๆ ครัง้ การย า้คิดในข้อมูล ทบทวน
ความคิด และการเก็บรหัส (Storages) เช่น การเรียบเรียงความคิด หรือการท าให้ข้อมูลมี
ความหมายกบัตนเอง การสรา้งสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่าที่เคยเรียนรู ้
มาแลว้ ที่เรียกว่า กระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ซึ่งสามารถ
น ามาใชเ้พื่อการเรียนรูส้ิ่งที่มีความหมาย (Meaningful Learning)  ถา้ผูเ้รียนรูจ้กัใชก้ระบวนการ



  69 

ขยายความคิดจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยความจ าได้มาก  (ฉัตรปวีณ อ าภา.  2555,   
ทิศนา แขมมณี.  2550,  ลกัขณา สรวิฒัน.์  2557,  ศิรชิยั กาญจนวาสี; และคณะ.  2551,  สรุางค ์
โคว้ตระกลู.  2556) 

มีนักวิชาการด้านจิตวิทยาพยายามศึกษาการประมวลข้อมูลของสมองเรื่อยมา  
โดยฮอลแลนด ์(Holland.  1974) อธิบายกระบวนการจ าของมนุษยว์่ามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
เขา้รหสั (Encoding)  ขัน้เก็บรหสั (Storages)  และขัน้ถอดรหสั (Retrieved)  กลา่วคือ เม่ือบคุคล
รบัขอ้มลูจากประสาทสมัผสั หากมนษุยต์อ้งการจ า สมองจะเปลี่ยนขอ้มลูจากความจ าระดบัสมัผสั
เป็นรหสัเพื่อเตรียมบนัทึกขอ้มลูในความจ าระยะสัน้ ซึ่งเรียกขัน้ตอนนีว้่าการเขา้รหสั เม่ือเขา้รหสั
ในความจ าระยะสัน้แลว้ หากตอ้งการบนัทึกขอ้มูลที่แปลงเป็นรหัสเรียบรอ้ยแลว้ตอ้งอาศัยการ
เคลื่อนยา้ยรหสัจากความจ าระยะสัน้มาไวใ้นความจ าระยะยาว ซึ่งเรียกว่าขัน้เก็บรหสั โดยสมอง
จะจดัหมวดหมู่ของขอ้มลูที่จะท าการบนัทกึใหเ้ขา้กบัหมวดหมู่ของขอ้มลูเก่าที่ไดบ้นัทกึไวแ้ลว้ และ
เม่ือบคุคลจ าเป็นตอ้งน าขอ้มลูที่เก็บไวใ้นความจ าระยะยาวออกมาใชง้าน สมองจะท าการถอดรหสั
เพื่อคน้คืนขอ้มลูจากความจ าระยะยาวมาไวท้ี่ความจ าช่วงระยะท างานหรือความจ าระยะสัน้อีก
ครัง้ 

นอกจากนี ้ตามทฤษฎีนีจ้ะเห็นว่า ผูท้ี่ประสบผลส าเรจ็ในการเรียนรู ้คือ ผูท้ี่สามารถ
ควบคมุกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเองไดด้ี โดยเริ่มจากความใสใ่จเพื่อการตระหนกัรู ้เม่ือผูเ้รียนรูว้า่
ตนไม่สามารถจดจ าสิ่งที่ผู้สอนสอนได ้การตระหนักรูจ้ะน าไปสู่การคิดหากลยุทธ์ที่จะช่วยให้
สามารถจดจ าได ้เช่น การท่อง การจดบันทึก การเช่ือมโยงสิ่งที่สัมพันธ์กัน  (ฉลวย ม่วงพรวน.  
2553,  สรุางค ์ โคว้ตระกูล.  2556) การที่ผูเ้รียนรูต้วัและรูจ้กัการบริหารควบคมุกระบวนการทาง
ปัญญาหรือกระบวนการคิดของตนจะท าใหผู้เ้รียนสามารถสั่งงานใหส้มองกระท าการต่าง ๆ อนัจะ
ท าใหป้ระสบผลส าเร็จในการเรียนรูไ้ด้ การตระหนกัรูแ้ละการบริหารควบคมุกระบวนการคิดของ
ตนเองนี ้มีช่ือเรียกว่า การคิดเชิงอภิมานการรูค้ิด หรืออภิปัญญา (Metacognition) ซึ่งจะช่วยการ
เรียนรูแ้ละจดจ าของตนเอง ทัง้นีก้ารบริหารควบคมุการประมวลขอ้มลูของสมองคือการที่บุคคลรู้
ถึงความคิดของตนและสามารถควบคุมการคิดของตนให้เป็นไปในทางที่ตนต้องการ ซึ่งมี
ความส าคญัต่อการจดัระเบียบตนเอง ท าหนา้ที่ควบคมุและก ากบักระบวนการในการเคลื่อนยา้ย
ขอ้มลูจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง เม่ือความรูแ้ละทกัษะดา้นอภิปัญญาพฒันาขึน้ ผูเ้รียนจะพฒันา
ขีดความสามารถในการจดัระเบียบการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เท่ากบักระบวนการทางสติปัญญาเกิด
การพฒันาขึน้ (ฉตัรปวีณ อ าภา.  2555,  ทิศนา แขมมณี.  2550,  ลกัขณา สรวิฒัน.์  2557) 
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สาระส าคัญของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลนีส้ามารถ
น ามาใชใ้นการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรไ์ด ้เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ใหค้วามสนใจในเรื่อง
กระบวนการคิด รวมทัง้การใหเ้หตุผลของผูเ้รียน กล่าวคือ วิธีการประมวลผลจะใชก้ารวิเคราะห์
และจ าแนกงานออกเป็นส่วนและมีล าดับขัน้ตอนเพื่อแกปั้ญหาไปทีละจุด (ศิริชัย กาญจนวาสี ; 
และคณะ.  2551) นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการอภิปัญญาดว้ย ทัง้นีง้านวิจยัของ
เพลเลกริโน (Pellegrino.  2007) ใหค้วามรูว้่า อภิปัญญากับการคิดทางประวัติศาสตรเ์ป็นสิ่งที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยแนวทางอภิปัญญาสามารถน ามาใชใ้นการศึกษาประวัติศาสตรใ์น
ฐานะเป็นวิธีที่ผูเ้รียนใชพ้ิจารณาค าถามเพื่อตัง้ค าถามและส ารวจขอ้มลูไปพรอ้มกบัการวิเคราะห์
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

จากการศึกษาสาระส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลูนี ้
น ามาสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ ตามตาราง 7 ดงันี ้

ตาราง 7 สาระส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลูและการน าไปใชใ้น
การพฒันารูปแบบการโคช้ 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การรูจ้กัและความใส่

ใจสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ 

ตวัจะช่วยเหลือผูเ้รยีน

ใหส้ามารถน าขอ้มลูที่

ไดร้บัเขา้ไปบนัทกึไว้

ในความจ าระยะสัน้ 

และความจ าระยะ

ยาว 

เสรมิแรงและสรา้ง

บรรยากาศใหผู้เ้รยีน

มีความสนใจที่จะคิด

ทางประวตัิศาสตร ์

 

กระตุน้ผูเ้รยีนใหเ้ห็น

คณุคา่ของการคิด

ทางประวตัิศาสตรใ์น

การเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

ผูเ้รยีนเห็นคณุค่า

ตระหนกั และใส่ใจที่

จะคิดโดยใชก้ารคิดที่

เป็นระบบเพื่อสะทอ้น

มิติทางประวตัิศาสตร ์

กระตุน้ผูเ้รยีนดว้ยสิ่ง

เรา้ที่ผูเ้รียน รูจ้กัหรอื

มีขอ้มลูอยู่แลว้ 

 

กระตุน้ผูเ้รียนดว้ยสิ่ง

เรา้ที่ตรงกบัความ

สนใจของผูเ้รยีน 

 

สรา้งการใส่ใจและ

สื่อสารทางบวกกบั

ผูเ้รยีน 

ผูเ้รยีนสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่มีความใสใ่จในการ

ใชค้วามคิดเพื่อการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การเพิ่มขีด

ความสามารถของ

ความจ าช่วงระยะ

ท างานโดยการคิด

และจดจ่อตอ่ขอ้มลู

นัน้ ท่องจ าขอ้มลูนัน้

ซ  า้ ๆ  แบง่ขอ้มลูเป็น

ส่วนย่อยและทบทวน

ฝึกฝนใหเ้ป็นแบบ

อตัโนมตัิ 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนใสใ่จ

ขอ้มลูที่จะวิเคราะห ์

ผูเ้รยีนน าเสนอความรู ้

และมมุมองทาง

ประวตัิศาสตรท์ี่ผ่าน

การวิเคราะห ์

จงูใจใหผู้เ้รยีน

ทบทวน ฝึกฝน

การศกึษา

ประวตัิศาสตรด์ว้ย

การคิดเชิงเหตผุลที่

เป็นระบบจนช านาญ 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

การใชค้วามคิดเชิง

เหตผุลที่เป็นระบบใน

การแสวงหาและสรา้ง

องคค์วามรูท้าง

ประวตัิศาสตร ์

การท าใหข้อ้มลูมี

ความหมายกบัตนเอง 

การสรา้ง

ความสมัพนัธ์

เช่ือมโยงระหวา่งสิ่งที่

เรยีนรูใ้หม่กบัความรู ้

เดิมที่เคยเรยีนรู ้

มาแลว้ ที่เรียกว่า 

กระบวนการขยาย

ความคิด 

การท าใหข้อ้มลูมี

ความหมายกบัผูเ้รยีน 

 

ฝึกฝนใหผู้เ้รียน

เช่ือมโยงความคิด

ระหวา่งความรูเ้ก่ากบั

ความรูใ้หม่ 

ผูเ้รยีนแสดงมมุมอง

ทางประวตัิศาสตร์

หรอืตอ่ยอดความรู้

ทางประวตัิศาสตร์

โดยเช่ือมโยงกบั

ความรูท้ี่เคยไดศ้กึษา

มา 

จงูใจเพื่อท าใหข้อ้มลู

มีความหมายกบั

ผูเ้รยีน 

 

สรา้งสมัพนัธ์

เช่ือมโยงระหวา่งสิ่งที่

เรยีนรูใ้หม่กบัความรู ้

เดิม 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

การเช่ือมโยงความรู ้

ทางประวตัิศาสตร ์
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

ผูท้ี่ประสบผลส าเรจ็

ในการเรยีนรู ้คือ ผูท้ี่

สามารถควบคมุ

กิจกรรมการเรียนรู ้

ของตนเองไดด้ี 

ฝึกใหผู้เ้รยีนควบคมุ

กิจกรรมการเรียนรู ้

ของตนเอง 

ผูเ้รยีนสามารถท า

ภาระงานเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

ฝึกใหผู้เ้รยีนควบคมุ

การเรียนรูแ้ละการ

ท างานตามที่ไดร้บั

มอบหมายใหส้  าเรจ็  

 

สนบัสนนุการสะทอ้น

การเรียนรูข้องตนเอง

ที่ผ่านมา 

ผูเ้รยีนสามารถท า

ภาระงานเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

การตระหนกัรูจ้ะ

น าไปสูก่ารคิดหากล

ยทุธท์ี่จะช่วยให้

สามารถจดจ าและ

เขา้ใจที่คงทน 

จงูใจใหผู้เ้รยีน

ตระหนกัเพื่อการ

เรยีนรู ้

ผูเ้รยีนสามารถหา

วิธีการไปสูเ่ปา้หมาย

ทางการเรยีนรูท้ี่ตัง้ไว ้

จงูใจผูเ้รยีนให้

ตระหนกัในสิ่งที่จะ

เรยีนรู ้

ผูเ้รยีนแสดงถึงความ

พยายามคิดหา

หนทางการคิดไปสู่

เปา้หมายที่ตัง้ไว ้

เม่ือความรูแ้ละทกัษะ

ดา้นอภิปัญญา

พฒันาขึน้ ผูเ้รียนจะ

พฒันาขีด

ความสามารถในการ

จดัระเบียบการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 

มุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน

เกิดการรูค้ิด

โดยเฉพาะการรูค้ิด

เก่ียวกบัความคิดของ

ตนเอง 

ผูเ้รยีนใชก้ารรูเ้ท่าทนั

การคิดของตนเองเพื่อ

ช่วยในการเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิด

การรูค้ิดโดยเฉพาะ

การรูค้ิดเก่ียวกบั

ความคิด 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

วิธีคิดในการสรุปเป็น

ความรูท้าง

ประวตัิศาสตร ์
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จากสาระส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลูจะเห็นไดว้่า 
สิ่งส  าคญัที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึหรือตอ้งการเรียนรู ้คือ การรูจ้กัและความใส่ใจ ดงันัน้หาก
จะน าสาระส าคัญของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลมาใชใ้นการพัฒนา
รูปแบบการโคช้เพื่อเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรค์วรเริ่มตน้ดว้ยการจงูใจใหผู้เ้รียนตอ้งการ
คิดโดยการใชส้ิ่งที่ผูเ้รียนรูจ้ักและสนใจเป็นสิ่งเรา้เพื่อใหผู้เ้รียนคิดแสวงหาค าตอบ นั่นคือ ใน
ขัน้ตอนการโคช้จะเริ่มตน้ดว้ยขัน้จูงใจใหค้ิด  และจากองคค์วามรูว้่า การคิดเชิงอภิมานการรูค้ิด
เป็นสิ่งที่ท  าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู ้ น าไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อ
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์โดยควรมีกิจกรรมการสนบัสนนุใหผู้เ้รียนรูเ้ท่าทนัการคิดของ
ตนเอง นั่นคือ ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดการสะทอ้นคิดเพื่อทบทวนความคิด กระบวนการคิด และ
ค าตอบของผูเ้รียนเอง ดงันัน้ในขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้จงึมีขัน้ตอนการสะทอ้นคิดดว้ย 

3.2 แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้วิธีการทางประวัตศิาสตร ์(Historical Method) 
ในการศึกษาประวัติศาสตร ์ผู้สอนสามารถน าวิธีการที่นักประวัติศาสตรใ์ช้ใน

การศึกษาเรื่องราวในอดีตและสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตรม์าประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสรา้ง
การคิดทางประวตัิศาสตรใ์หผู้เ้รียนได ้เพราะการสรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตรอ์ยู่ที่การ
คน้ควา้ การตรวจสอบ การอ่าน การตีความ การอธิบาย และการวิเคราะหว์ิพากษ์หลกัฐานเป็น
หลกั  ดงันัน้การจดัโอกาสใหผู้เ้รียนสวมบทบาทของนกัประวตัิศาสตร ์ผูเ้รียนจะเกิดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบตัิ มีวิธีการศึกษาและคน้ควา้หาความรูอ้ย่างเป็นระบบเช่ือถือได ้อีกทัง้มีส่วนใน
การพัฒนาการคิด เช่น การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การประเมิน และการคิดเชิงวิจารณญาณ  
(พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  2556,     มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  2548,  รชันีกร หงสพ์นสั.  2552,  สิรวิรรณ 
ศรีพหล.  2554) การฝึกฝนใหผู้เ้รียนใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรจ์ะสนบัสนนุใหผู้เ้รียนตัง้ค าถาม
เก่ียวกับความน่าเช่ือถือของข้อมูลรวมถึงที่มาที่ไปของข้อมูลโดยอัตโนมัติ เกิดการสังเกต
สิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วตั้งปัญหาถามตนเองและพยายามแสวงหาค าตอบนั้นด้วยตนเอง  
(ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  อจัฉราพร ตนับรรจง.  2545) 

การเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรเ์ป็นการเรียนรูโ้ดยผ่านการปฏิบตัิดา้นต่าง ๆ 
5 อย่าง คือ การก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษาและการตัง้สมมติฐาน การสืบคน้และรวบรวม
หลักฐาน การตรวจสอบและวิพากษ์หลักฐาน การวิเคราะห ์ตีความ และสังเคราะหข์อ้มูลจาก
หลกัฐาน และการน าเสนอขอ้มลู ทัง้นีอ้าจประยกุตว์ิธีการทางประวตัิศาสตรเ์พียงบางขัน้หรือใชท้กุ
ขั้นก็ ได้ขึ ้นอยู่ กับประเด็นที่ ศึกษา (ชัยรัตน์ โตศิลา.   2555,  รัชนีกร  หงส์พนัส .   2552,   
วินยั พงศศ์รีเพียร.  2547) 
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การก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษาและการตัง้สมมติฐาน เป็นการสนับสนุนให้
ผูเ้รียนใชก้ารคิดอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การตัง้ประเด็นปัญหา ผูเ้รียนตอ้งก าหนดเป้าหมายที่
ชดัเจนว่าจะศึกษาอะไร สมยัไหน เพราะเหตใุด โดยผ่านการตัง้ค าถามที่ดีเพื่อน าไปสู่การแสวงหา
ค าตอบดว้ยเหตผุล โดยผูส้อนตอ้งฝึกผูเ้รียนใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวในอดีตหรือ
การกระท าของบุคคลในประวตัิศาสตรเ์พื่อใหเ้กิดขอ้คิดว่า มีประเด็นใดที่สามารถน ามาก าหนด
เป็นประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาและคน้หาค าตอบได้ โดยผูเ้รียนจะร่วมกนัก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา แนวทางการศึกษา ตลอดจนสมมติฐาน ผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนอาศัยพืน้ฐานจาก
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาตัง้สมมติฐานอย่างมีเหตผุล (มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  2548,  ลาวณัย ์
วิทยาวฑุฒิกลุ.  2543,  สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554) 

การสืบคน้และรวบรวมหลกัฐาน เป็นการสนบัสนนุใหผู้เ้รียนรวบรวมขอ้เท็จจริงและ
แนวคิดจากหลักฐานต่าง ๆ ให้มากที่สุด สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยสัมผัสกับ
หลกัฐานชัน้ตน้หรือหลกัฐานทางประวตัิศาสตรจ์ านวนมากเป็นฐาน เช่น การใชโ้บราณวตัถุ หรือ
การศึกษาแหล่งเรียนรูท้างประวตัิศาสตร ์และหลกัฐานประเภทปฐมภูมิอื่น ๆ เช่น จดหมายของ
ครอบครวั บันทึกประจ าวัน หนังสือพิมพ ์แผนที่ เป็นตน้ ผูส้อนจะตอ้งใหค้  าแนะน าเก่ียวกับวิธี
คน้ควา้รวมถึงแหล่งขอ้มลูที่ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาและรวบรวมหลกัฐานได ้ตลอดจนติดตาม
การค้นคว้ารวบรวมหลักฐานและการตีความเพื่อไม่ให้ผู้เรียนหลงประเด็นหรือใช้หลักฐานที่
ผิดพลาด อาจใหค้ าแนะน าในรูปบรรณานุกรม (Bibliography) หรือหนังสืออา้งอิง (Reference 
Books) หรืออาจจดัเตรยีมหลกัฐานหรอืเอกสารเพ่ือประกอบการคน้ควา้โดยรวบรวมไวใ้นหอ้งสมดุ
รวมถึงแนะน าการสืบคน้ดว้ยเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและเป็นการสนองความอยากรูอ้ยากเห็น
ของผูเ้รียนใหส้ามารถด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าตรงกับปัญหาหรือขอ้
สมมติฐานได ้(เฉลิม นิติเขตตป์รีชา.  2545,  ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  2548,  
ลาวณัย ์วิทยาวฑุฒิกลุ.  2543,  สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554,  Drake; & Brown.  2003) 

การตรวจสอบและวิพากษ์หลกัฐาน โดยผูเ้รียนตอ้งตรวจสอบ วิเคราะห ์ ประเมิน
คณุค่าของหลกัฐานที่สืบคน้มาไดว้า่น่าเช่ือถือเพียงใด โดยการแยกประเภทของหลกัฐาน ท าความ
เขา้ใจหลกัฐานแต่ละประเภท และถอดรหสัหลกัฐานซึ่งใชห้ลกัการตรวจสอบกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ สรา้ง
ขึน้เม่ือใด ใครเป็นผูส้รา้ง จดุมุ่งหมายของการสรา้ง การพิจารณาขอ้มลูหลกัฐานความสอดคลอ้ง
หรือขดัแยง้กบัหลกัฐานอื่น ๆ เป็นตน้ แลว้จึงเลือกขอ้เท็จจรงิที่น่าเช่ือถือไว ้(มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  
2548,  ลาวัณย ์ วิทยาวุฑฒิกุล.  2543,  Drake; & Brown.  2003) ผูส้อนควรใหค้ าแนะน าและ
สาธิตวิธีการวิเคราะห ์และการประเมินคุณค่าขอ้มูล โดยการวิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร ์ซึ่ง
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ประกอบดว้ย การวิพากษ์คณุค่าภายนอก (External Criticism) ไดแ้ก่ การพิจารณาเปรียบเทียบ
กับหลักฐานอื่นที่กล่าวถึงขอ้เท็จจริงเดียวกันเพื่อตรวจหาขอ้บกพร่องของหลักฐานต่าง ๆ การ
คน้ควา้พิจารณาเก่ียวกับภูมิหลงัของผูเ้ขียนว่ามีความน่าเช่ือถือปานใด และการวิพากษ์คุณค่า
ภายใน ( Internal Criticism)  หมายถึง การที่ผู้เรียนพยายามใช้ความเฉลียวฉลาดค้นหา 
ความมีเหตุผล (Rationality)  ความคงเส้นคงวา (Consistency)  ความเป็นจริง  (Reality)  
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่ ใกล้เคียง ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด  
(เฉลิม นิติเขตตป์รีชา.  2545,  สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554) 

การวิเคราะหข์อ้มลูที่รวบรวมมาอย่างเป็นระบบ ตีความหลกัฐานอย่างเป็นเหตเุป็น
ผล และสงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อที่จะ
อธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้ผูเ้รียนตอ้งพยายามเรียบเรียงความคิดของตนเองโดยอาศยัขอ้มลูที่
ผ่านการวิเคราะห ์การมองภาพทางประวัติศาสตรท์ี่เป็นนามธรรมดว้ยการใชจ้ินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค์และตอ้งใชค้วามร่วมรูส้ึกกับเหตุการณท์ี่จะเกิดขึน้ในอดีตเพื่อความเขา้ใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตรอ์ย่างแทจ้ริง เม่ือสังเคราะหแ์ลว้ผูเ้รียนจะเรียบเรียงเนือ้หาใหม่ใน
ลักษณะการอธิบายโดยมีความคิดเห็นของผู้เรียนประกอบ และแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขอ้เท็จจรงิและแนวคิดเขา้ดว้ยกนั ในขัน้ตอนนีน้บัวา่ผูเ้รียนจะเกิดการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ  ผูส้อนจะ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถประมวลข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิ ธีการที่
หลากหลาย เช่น แนะน าใหผู้เ้รียนใชเ้สน้เวลา (Timeline) หรือจดักิจกรรมอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุป
ของเหตุการณ์ ผูเ้รียนจะมีโอกาสไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ว่ามีสาเหตุเพราะอะไร ท าไมผูค้นจึงตอ้งท าในสิ่งนัน้ ๆ  เป็นตน้ (มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  
2548,  ลาวณัย ์วิทยาวฑุฒิกลุ.  2543,  สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554) 

การน าเสนอขอ้มลู ผูเ้รียนจดัระเบียบขอ้เท็จจรงิของตนด าเนินการสรุปเรียบเรียงเป็น
ความรู ้แนวคิดส าคญั หรือมโนทศันข์องการเรียนรู ้แลว้น าเสนอประเด็นทางประวตัิศาสตรใ์หมี้
ความต่อเนื่อง น่าสนใจ อย่างตรงไปตรงมาและมีความเป็นจริงมากที่สดุในรูปแบบของการเขียน
รายงานหรือการแสดงผลงาน (เฉลิม นิติเขตตป์รีชา.  2545,  ลาวัณย ์วิทยาวุฑฒิกุล.  2543,   
สิรวิรรณ ศรพีหล.  2554,  Hill; & Morris.  1992) 

จากการศึกษาสาระส าคญัของแนวคิดวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรน์ี ้
น  ามาสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ ตามตาราง 8 ดงันี ้
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ตาราง 8 สาระส าคญัของแนวคิดวธีิการเรยีนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัศิาสตรแ์ละการน าไปใชใ้นการ
พฒันารูปแบบการโคช้ 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การสนบัสนนุให้

ผูเ้รยีนใชก้ารคิดอย่าง

เป็นระบบเพื่อน าไปสู่

การตัง้ประเด็นปัญหา 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนใช้

การคิดอย่างเป็น

ระบบในการศกึษา

ประวตัิศาสตรใ์นทกุ

กระบวนการเรียนรู ้

ตัง้แตก่ารตัง้ประเด็น

ปัญหาจนถึงการสรุป

เป็นองคค์วามรูท้าง

ประวตัิศาสตร ์

ผูเ้รยีนสามารถตัง้

ประเด็นปัญหาทาง

ประวตัิศาสตรโ์ดย

ผ่านการคิดอย่างเป็น

ระบบ 

ฝึกผูเ้รยีนใหส้งัเกต

หรอืตัง้ขอ้สงสยั

เก่ียวกบัเรื่องราวใน

อดีต 

 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้

ค าถามกบัหวัขอ้ทาง

ประวตัิศาสตรแ์ละ

วิเคราะหค์ าตอบจาก

หลาย ๆ มมุมอง 

 

ผูเ้รยีนรว่มกนัก าหนด

ขอบเขตปัญหา 

แนวทางการศกึษา 

และสมมติฐาน 

 

แนะน าใหผู้เ้รยีน

อาศยัพืน้ฐานจาก

แนวคิดและทฤษฎี

ตา่ง ๆ มา

ตัง้สมมติฐานอย่างมี

เหตผุล 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

การใชก้ารคิดอย่าง

เป็นระบบใน

การศกึษา

ประวตัิศาสตรท์กุ

ขัน้ตอนของการ

เรยีนรู ้
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การสืบคน้และ

รวบรวมหลกัฐาน 

สนบัสนนุใหผู้เ้รียน

รวบรวมขอ้เท็จจรงิ

และแนวคิดจาก

หลกัฐานตา่ง ๆ ให้

มากที่สดุจาก

แหลง่ขอ้มลูที่

หลากหลาย 

ผูเ้รยีนสามารถสืบคน้

และรวบรวมหลกัฐาน

ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

ตอบประเด็นปัญหา

ที่ตัง้ไว ้

ใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั

วิธีคน้ควา้และ

แหลง่ขอ้มลูที่ผูเ้รยีน

จะสามารถรวบรวม

หลกัฐาน 

 

สนบัสนนุผูเ้รยีน

สืบคน้และรวบรวม

ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 

ผูเ้รยีนมีวิธีการสืบคน้

และรวบรวมขอ้มลู

อย่างเป็นระบบ 

ผูเ้รยีนตรวจสอบ 

วิเคราะห ์ ประเมิน

คณุคา่ของหลกัฐานที่

สืบคน้มาได ้

สนบัสนนุใหผู้เ้รียน

เป็นผูต้รวจสอบ 

วิเคราะห ์ ประเมิน

คณุคา่ของหลกัฐาน

ดว้ยตนเอง 

ผูเ้รยีนสามารถท าการ

ตรวจสอบ วิเคราะห ์

และประเมินคณุคา่

ของหลกัฐานได ้

กระตุน้ผูเ้รยีนเพื่อ

แยกประเภทของ

หลกัฐานและท า

ความเขา้ใจหลกัฐาน

แตล่ะชิน้ 

 

กระตุน้นกัเรียนอา่น

เอกสารลกัษณะเชิง

วิเคราะห ์

 

ผูเ้รยีนตดัสินใจใน

การประเมินคณุคา่

ของหลกัฐาน 

ผูเ้รยีนท าการ

ตรวจสอบ วิเคราะห ์

และประเมินคณุคา่

ของหลกัฐานก่อนการ

สรุปเป็นองคค์วามรู ้

ทางประวตัิศาสตร ์
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การวิเคราะหข์อ้มลู

อย่างเป็นระบบ และ

ตีความหลกัฐานอย่าง

เป็นเหตเุป็นผล 

กระตุน้ใหผู้เ้รียนมี

ประสบการณต์รงกบั

หลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตร ์

ผูเ้รยีนสามารถ

วิเคราะหแ์ละตีความ

ขอ้มลูจากหลกัฐานได ้

กระตุน้ใหผู้เ้รียน

เขา้ถึงหลกัฐานทาง

ประวตัิศาสตรใ์หม้าก

ที่สดุในการเรยีนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

 

สนบัสนนุการสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ขอ้เท็จจรงิตา่งๆ เขา้

ดว้ยกนั เพื่อที่จะ

อธิบายประเด็น

ปัญหาที่ตัง้ไว ้

 

ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนใช้

มมุมองของผูค้นใน

อดีตในการตีความ

ประวตัิศาสตร ์

 

ผูเ้รยีนเรยีบ

เรยีงความคิดของ

ตนเองโดยอาศยั

ขอ้มลูที่ผ่านการ

วิเคราะห ์

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นวา่

ไดใ้ชก้ระบวนการคิด

อย่างเป็นระบบใน

การวิเคราะหข์อ้มลู

และตีความขอ้มลู

จากหลกัฐานอย่าง

เป็นเหตเุป็นผล 
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การน าเสนอขอ้มลู

ทางประวตัิศาสตร์

อย่างตรงไปตรงมา 

ผูเ้รยีนเป็นผูส้รุปและ

น าเสนอขอ้มลูทาง

ประวตัิศาสตรจ์าก

องคค์วามรูท้ี่ตนเอง

ท าการศกึษา 

 การสรุปเรยีบเรียง

เป็นความรู ้แนวคิด

ส าคญั หรอืมโนทศัน์

ของการเรยีนรู ้

 

เปิดโอกาสใหเ้กิดการ

อภิปรายขอ้สรุป

ท่ามกลางผูเ้รยีนแต่

ละกลุม่ 

 

 

จากสาระส าคญัของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์จะเห็น
ได้ว่า การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าการเรียนรู ้โดยผ่านการปฏิบัติด้านต่าง ๆ 5 อย่าง คือ  
การก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษาและการตั้งสมมติฐาน การสืบคน้และรวบรวมหลักฐาน  
การตรวจสอบและวิพากษห์ลกัฐาน การวิเคราะห ์ตีความ และสงัเคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐาน และ
การน าเสนอขอ้มลู จะท าใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณต์รงจากการปฏิบตัิ หากน าสาระส าคญัของ
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวัติศาสตร์มาใชใ้นการพัฒนารูปแบบการโคช้เพื่อ
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ในขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ ผูส้อนตอ้งสนับสนุนผูเ้รียน
เรียนรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัิการทางประวตัิศาสตร ์เช่น การคน้ควา้ การตรวจสอบ การอ่านอย่าง
พินิจ การวิเคราะหว์ิพากษห์ลกัฐาน การตีความ การอธิบาย และน าเสนอขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์
พรอ้มทัง้ถกเถียง อภิปรายรว่มกนัทัง้ภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่เก่ียวกบัขอ้มลูทางประวตัิศาสตร์
ที่ไดน้  าเสนอผลจากปฏิบตัิการทางประวตัิศาสตร ์
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3.3 แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้หลักฐานเป็นฐาน  
การเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน (Evidence-Based Learning) เป็นลกัษณะของการ

เรียนที่ไดร้บัการพฒันาขึน้ในวงการศึกษาดา้นสาธารณสขุศาสตร ์แต่ปัจจบุนัมีการน าแนวคิดการ
เรียนรูน้ีม้าพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนในดา้นอื่น ๆ ดว้ย ซึ่งเม่ือพิจารณาแลว้พบว่าสาระส าคัญ
ของแนวคิดการเรียนรูด้งักล่าวสามารถน ามาใชเ้พื่อเสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ก่ผูเ้รียน
ได ้

แนวคิดส าคญัของการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน คือ การที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยศกึษาจากหลกัฐานหรอืแหลง่ขอ้มลูที่ผ่านการประเมินอย่างมีเหตผุลวา่มีความน่าเช่ือถือ
ไดร้บัการพิสจูนว์่าถกูตอ้ง หรือน าหลกัฐานที่ดีที่สดุมาใชเ้พื่อการแกปั้ญหาต่อจดุประสงคอ์ย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ไดต้ัง้ไว ้ทัง้นีผู้เ้รียนจะเป็นผูร้วบรวม วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปขอ้มลูเหลา่นัน้
อย่างเป็นวิทยาศาสตรภ์ายใตก้ารแนะน าของผูส้อน (ปดิวลดัดา โฆษวณิชกิจ.  2544,  พชัราภรณ ์
พทุธิกลุ.  2558,  Eitel; & Steiner.  1999) 

การเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการทดสอบสมมติฐานและรูปแบบ
การคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์จากการศกึษาพบว่าผลของการเรียนที่ใชห้ลกัฐานเป็นฐานสามารถ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเองและพัฒนาการเรียนรูต้ลอดชีวิตนับว่าเป็นแนว
ทางการเรียนรูท้ี่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญดว้ย (ปดิวลัดดา โฆษวณิชกิจ.  2544,  Eitel; & Steiner.  
1999) 

ปดิวลดัดา โฆษวณิชกิจ (2544) Eitel; & Steiner  (1999)  Hart; & Harden.  (2000) 
และ Petty  (2009)  ไดพ้ฒันารูปแบบนวตักรรมการเรียนรูท้ี่น  าแนวคิดในการใชห้ลกัฐานเป็นฐาน
เพื่อการเรียนรู ้ซึ่งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง มีการ
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานและแหล่งขอ้มลู มีการประเมินขอ้มลูที่ไดม้า ประเมินผลการ
ใชห้ลกัฐานเพื่อแกปั้ญหาที่ตัง้ไว ้และน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นแกปั้ญหาต่อสถานการณท์ี่เกิดขึน้ 
ทัง้นีจ้ะเห็นว่าสาระส าคญัของแนวคิดการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานนีส้อดคลอ้งกับแนวคิดของวิธีการ
ทางประวตัิศาสตรท์ี่ใหค้วามส าคญักบัหลกัฐานและการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานได้
เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาสาระส าคัญของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลักฐานเป็นฐานนี ้
น ามาสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ ตามตาราง 9 ดงันี ้
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ตาราง 9 สาระส าคญัของแนวคิดวธีิการเรยีนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐานและการน าไปใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการโคช้ 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

ผูเ้รยีนศกึษาจาก

หลกัฐานที่ผ่านการ

ประเมินวา่มีความ

น่าเช่ือถือ 

สนบัสนนุใหผู้เ้รียน

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์

ที่ตัง้อยู่บนการมีหลกั

ฐานรองรบัซึง่เป็น

หลกัฐานที่มีความ

น่าเช่ือถือ 

ผูเ้รยีนสามารถสืบคน้

และประเมินความ

น่าเช่ือถือของ

หลกัฐาน 

 

ผูเ้รยีนตดัสินใจใช้

ขอ้มลูจากหลกัฐานที่

เช่ือถือไดใ้นการ

เรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

กระตุน้ผูเ้รยีนสืบเสาะ

แสวงหาหลกัฐานที่

น่าเช่ือถือเพื่อเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

 

สรา้งแรงจงูใจให้

ผูเ้รยีนพยายามเขา้ถึง

ขอ้มลูจากหลกัฐาน

ชัน้ตน้ใหม้ากที่สดุ 

 

สนบัสนนุผูเ้รยีนตัง้

ค าถามถึงความ

ถกูตอ้งของ

แหลง่ขอ้มลู 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

การใชห้ลกัฐานเพื่อ

สรา้งองคค์วามรูท้าง

ประวตัิศาสตร ์

น าหลกัฐานที่ดีที่สดุ

มาใชเ้พื่อการ

แกปั้ญหาตอ่

จดุประสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

ส่งเสรมิใหผู้เ้รียน

ประเมินและคดัเลือก

หลกัฐานที่ดีที่สดุมา

ใชเ้พื่อการแกปั้ญหา

ตามจดุประสงคท์ี่ได้

ตัง้ไว ้

ผูเ้รยีนสามารถ

ประเมินและคดัเลือก

หลกัฐานที่ดีที่สดุมา

ใชต้อบจดุประสงคท์ี่

ไดต้ัง้ไวไ้ด ้

ผูเ้รยีนประเมินและ

คดัเลือกหลกัฐานที่ดี

ที่สดุมาใช ้

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

การประเมินและ

ตดัสินใจน าหลกัฐาน

ที่ดีที่สดุเพื่อการ

แกปั้ญหาตอ่

จดุประสงคท์ี่ไดต้ัง้ไว ้
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

ผูเ้รยีนจะเป็นผู้

รวบรวม วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป

ขอ้มลูเหลา่นัน้ภายใต้

การแนะน าของผูส้อน 

สนบัสนนุใหผู้เ้รียน

เรยีนรูใ้นการเป็นผู้

รวบรวม วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป

ขอ้มลูจากหลกัฐาน

ดว้ยตนเอง 

ผูเ้รยีนสามารถ

รวบรวม วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป

ขอ้มลูจากหลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตร ์

ชีแ้นะผูเ้รยีนใหมี้

ความสามารถในการ

รวบรวม วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป

ขอ้มลูจากหลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตร ์

ผูเ้รยีนแสดงรอ่งรอย

การวิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และสรุป

ขอ้มลูจากหลกัฐาน

ทางประวตัิศาสตร ์

 

แมว้่าสาระของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐานจะมีความคลา้ยกับ
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใช้วิธีการทางประวตัิศาสตรแ์ต่มีจุดเนน้ที่แตกต่างกันไป จุดเนน้ของ
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน คือ การจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา
จากหลกัฐานจริงที่หลากหลายโดยมีการประเมินดว้ยเหตผุลว่ามีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง หรือน า
หลักฐานที่ดีที่สุดมาใชเ้พื่อการแกปั้ญหาต่อจุดประสงคต์ามที่ไดต้ัง้ไว้ หากน าสาระส าคัญของ
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐานมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อเสริมสรา้ง
การคิดทางประวัติศาสตร์ ในขั้นตอนของรูปแบบการโคช้ ผู้สอนตอ้งสนับสนุนผู้เรียนสืบสอบ
แสวงหาหลกัฐานหลากหลาย สมัผสักบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตรจ์รงิจากหลายแหลง่ขอ้มลูและ
ประเมินเพื่อคัดเลือกหลักฐานที่น่าเช่ือถือและดีที่สุดมาใช้ตอบจุดประสงค์ในการศึกษา
ประวตัิศาสตรต์ามที่ก าหนดไว ้ 

3.4 แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้การสะทอ้นคิด (Reflective Thinking) 
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิดเป็นการใหผู้เ้รียนคิดอย่างมีจดุประสงค์

โดยการไตรต่รอง ทบทวน  พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และกลั่นกรองความเขา้ใจที่มีผลต่อ
อารมณแ์ละความรูส้กึผ่านประสบการณจ์ากการปฏิบตัิของตนเองและผูอ้ื่นถึงจดุเด่นจดุดอ้ยของ
ผลลพัธ ์เพื่อน าไปสู่การเรียนรู ้การสรา้งความรู ้รวมถึงอาจน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนแนวคิด ท าให้
เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ธีรพล เพียรเพ็ง.  2556,  วิชยั วงษ์ใหญ่; และ มารุต พฒัผล.  2558
ก,  เอกชยั วิเศษศร.ี  2557,  Plack; & Greenberg.  2005) 

ในทางการศึกษา มีการน าการสะทอ้นคิดมาใชใ้นกระบวนการพฒันาความคิดและ
ศักยภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียน การสะทอ้นคิดท าใหผู้เ้รียนมีสติในการเรียนรู ้และเป็นกุญแจ
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ส าคญัที่ท  าใหป้ระสบความส าเร็จในการจูงใจผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจบทเรียน (ล าพอง กลมกูล.  2554,  
เอกชยั วิเศษศรี.  2557,   McMillan; & Hearn.  2008) จากผลการวิจยัพบวา่ การใหผู้เ้รียนสะทอ้น
คิดสามารถพฒันาการคิดเชิงวิเคราะหแ์ละการคิดเชิงวิจารณญาณ การคิดหาเหตผุลและวิ ธีแกไ้ข
ปัญหา รวมถึงเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมากขึน้ ในกระบวนการเขียนสะทอ้นคิดดา้น
ความรูส้ึก ทัศนคติ และการเรียนรู ้ท าให้ผู้เรียนคน้พบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น  าไปสู่การคิดเชิง
วิจารณญาณและประสบความส าเร็จทางการเรียนรูใ้นระดบัที่สงูกว่าที่คาด (ชมภูนุช จนัทรแ์สง.  
2557,  วิชัย วงษ์ใหญ่; และ มารุต พัฒผล.   2558ก,  Chirema,  2007,   McMillan; & Hearn.  
2008,  Williams; & et al.  2000,   Wong; & et al.  1995)  กระบวนการสะทอ้นคิดจะสนับสนุน
บุคคลให้เกิดกระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล ฝึกการเป็นนักคิดและตั้ง
ค าถามเพื่อหาค าตอบ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนักรูก้ารเรียนรูข้องตนเอง ท าใหเ้กิดการคิด
วิเคราะหค์วามคิดของตนอย่างต่อเนื่องสามารถก าหนดแนวทางหรือเป้าหมายในการเรียนรูข้อง
ตนเองได ้ดงันัน้การใหผู้เ้รียนมีโอกาสสะทอ้นคิดจะท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริงและถือเป็น
การเรียนรูต้ลอดชีวิต (ชมภนูชุ จนัทรแ์สง.  2557,  ธีรพล  เพียรเพ็ง.  2556)  

การสะทอ้นคิดเป็นวิธีที่ท  าใหบ้คุคลทบทวนและสะทอ้นการกระท าของตนสามารถท า
ไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การคิดทบทวนของบคุคลแต่ละคน การคิดและมีการสนทนา การคิดและสื่อสาร
ทางการเขียน โดยหวัใจของการสะทอ้นคิดอยู่ที่ประสบการณข์องบคุคลที่มีสิ่งเรา้ใหเ้กิดความรูส้กึ
นึกคิดต่อประสบการณน์ัน้ (ชมภูนุช จันทรแ์สง.  2557) ปัจจัยที่เอือ้ใหผู้เ้รียนเกิดการสะทอ้นคิด 
ไดแ้ก่ ลักษณะค าถามเชิงกระตุน้ในลักษณะค าถามปลายเปิดและคุณภาพของการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัภายหลงัการสะทอ้นคิดดว้ย ทัง้นีก้ลยทุธท์ี่ส  าคญัในการสนบัสนนุการสะทอ้นคิดอย่างมี
คณุภาพ คือ ควรใชก้ารสะทอ้นคิดเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรูอ้ย่างเป็นประจ า  โดยผูเ้รียนจะตอ้ง
ตระหนักในการควบคุมการเรียนรูอ้ย่างกระตือรือรน้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
สะทอ้นคิดของตนเองดว้ย (ชนิกานต์ ดลุนกิจ.  2556,  ธีรพล เพียรเพ็ง.  2556,  เอกชยั วิเศษศรี.  
2557) 

จากการศกึษาสาระส าคญัของแนวคิดวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิดนี ้น ามาสูก่าร
วิเคราะหเ์พื่อน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ ตามตาราง 10 ดงันี ้
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ตาราง 10 สาระส าคญัของแนวคิดวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิดและการน าไปใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการโคช้ 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

กลั่นกรองความเขา้ใจ

ที่มีผลตอ่อารมณแ์ละ

ความรูส้กึถึงจดุเดน่

จดุดอ้ยของผลลพัธ ์

สนบัสนนุใหใ้ชก้าร

สะทอ้นคิดตอ่อารมณ์

และความรูส้กึของ

ตนเองถึงจดุเดน่จดุ

ดอ้ยของผลลพัธจ์าก

การเรียนรู ้

ผูเ้รยีนสามารถ

สะทอ้นอารมณแ์ละ

ความรูส้กึของตนเอง

เก่ียวกบัการ

ปฏิบตัิงานของตนที่

ผ่านมา 

กระตุน้ผูเ้รยีนเพื่อ

สะทอ้นคิดดว้ย

ค าถามปลายเปิด 

 

กระตุน้ผูเ้รยีนรบัรู ้

ความรูส้กึ จดุเด่น จดุ

ดอ้ยของการ

ปฏิบตัิงาน 

ใชก้ารสะทอ้นคิดเพื่อ

การยืนยนัผลการ

เรยีนรูแ้ละการ

ปฏิบตัิงาน 

ทบทวนและสะทอ้น

การกระท าของตน 

สนบัสนนุผูเ้รยีนเพื่อ

ทบทวนและสะทอ้น

การปฏิบตัิงานของ

ตน 

ผูเ้รยีนทบทวนและ

สะทอ้นการ

ปฏิบตัิงาน 

ฝึกใหผู้เ้รยีนพดู หรอื

เขียนสะทอ้นการ

กระท าของตนเอง 

ผูเ้รยีนแสดงถึงการ

ทบทวนและสะทอ้น

การปฏิบตัิงานของ

ตน 

ปัจจยัที่เอือ้ใหผู้เ้รยีน

เกิดการสะทอ้นคิด 

คือ คณุภาพของการ

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

ภายหลงัการสะทอ้น

คิด 

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

หลงัการสะทอ้นคิด 

 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั

หลงัการสะทอ้นคิด 

มีการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน

หลงัการสะทอ้นคิด

และการประเมิน 

ตระหนกัในการ

ควบคมุการเรยีนรู ้

อย่างกระตือรอืรน้ 

จงูใจผูเ้รยีนให้

ควบคมุการเรยีนรู ้

ของตนเอง 

ผูเ้รยีนควบคมุการ

เรยีนรูข้องตนเอง 

กระตุน้ผูเ้รยีนควบคมุ

การเรียนรูอ้ย่าง

กระตือรอืรน้ 
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จากสาระส าคญัของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด จะเห็นไดว้่า การ
จดัใหผู้เ้รียนไดท้ าการเรียนรูโ้ดยผ่านการไตร่ตรอง ทบทวน ผ่านประสบการณจ์ากการปฏิบตัิของ
ตนเองและผูอ้ื่นจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากนีก้ารเขียนสะทอ้น
คิดดา้นความรูส้ึก ทศันคติ และการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนคน้พบขอ้มลูเชิงประจกัษ์ที่น  าไปสู่การคิด
เชิงวิจารณญาณและประสบความส าเร็จทางการเรียนรูใ้นระดบัที่สงูกว่าที่คาดการณไ์ว ้หากน า
สาระส าคญัของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่การสะทอ้นคิดมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อ
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ในขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ ผูส้อนตอ้งสนับสนุนผูเ้รียน
เรียนรูด้ว้ยการทบทวนสิ่งที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้ทัง้วิธีการคิดและผลลพัธจ์ากการคิด ทัง้นีผู้ว้ิจยัเห็นว่า 
ควรมีขั้นตอนการสะท้อนคิดเป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนการโค้ช ที่มุ่ง ให้ผู้เรียนเกิดการรูค้ิด
โดยเฉพาะการรูค้ิดเก่ียวกับความคิดของตนโดยผู้เรียนได้สะท้อนตนเองทั้งกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู ้และการปฏิบตัิภาระงานที่ผ่านมาทัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยดว้ยวิธีการพดูหรือการ
เขียน 

3.5 การประเมินตามสภาพจริงและใหข้้อมูลย้อนกลับ 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ส  าคญัในระดบัชัน้เรียน มีความหมาย

ว่า เป็นการพิจารณาใหคุ้ณค่าต่อความกา้วหนา้ในการเรียนรูท้ัง้ดา้นความรูค้วามสามารถและ
ทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่แสดงออกมาในระหว่างการเรียนรูต้ามสภาพที่เป็นจริง เพื่อน าไปสู่การ
ตดัสินผลการเรียนรูแ้ละเป็นขอ้มลูต่อการพฒันาผูเ้รียนตามเป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดคณุค่า เป็นประโยชนแ์ท้จริงต่อผูเ้รียน (ชนนัท ์เกียรติสิริสาสน.์  2549,  ทวีวฒัน ์
วัฒนกุลเจริญ.  2547,  ไพฑูรย ์โพธิสาร.  2550,  สุปราณี เพชรา.  2553,  Puckett; & Black.  
2000,  Sandra; & Robert.  2001) การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องใน
กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่ไม่ไดมี้มิติเพื่อการตดัสินผลการเรียนรูเ้พียงอย่างเดียวแต่ยงัมีมิติการ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนอีกดว้ย ดงันัน้การประเมินจะบรูณาการไปกบัการจดัการเรียนรู ้โดยคณุ
ค่าที่เกิดขึน้จากการประเมินผลตามสภาพจริงจะครอบคลุมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ส  าหรบัผูส้อนและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน (ไพฑรูย ์โพธิสาร.  2550,  สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  2546,  สมศกัดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน.์  2544,  สปุราณี เพชรา.  
2553) 

คุณลกัษณะของการประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินควบคู่กบัการพฒันาผูเ้รียน 
โดยจะเนน้การส่งเสริมผูเ้รียนแต่ละคนใหพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ และใหส้ามารถน าความรูแ้ละ
ทกัษะไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัการประเมินอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการกระตุน้
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และอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน (ไพฑูรย ์โพธิสาร.  2550,  สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  2546,  สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.  2544,  Paris; & Ayres.  
1994) เนื่องจากการประเมินตามสภาพจรงิมีลกัษณะเป็นการประเมินที่มีเปา้หมายเพื่อการพฒันา
ความสามารถผู้เรียนแต่ละคนตามศักยภาพมากกว่าตัดสินถูกผิดจึงไม่เน้นการเปรียบเทียบ
ระหว่างบุคคลและไม่จ าเป็นตอ้งทดสอบผูเ้รียนทั้งหมดดว้ยวิธีการเดียวกันหรือเวลาที่เท่ากัน 
นอกจากนีย้ังเป็นการประเมินที่เปิดเผยดว้ย (กัลยา คงถอด.  2550,  ไพฑูรย ์โพธิสาร.  2550,  
Todorov; & Brousseau.  1998,  Wiggins.  1989) 

ในการเก็บขอ้มลูเพื่อน าไปสู่การประเมินผูเ้รียนจะใชว้ิธีการที่หลากหลาย และใชผู้้
ประเมินหลายฝ่ายเพื่อใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงความสามารถที่แทจ้ริง อาจเป็นตัง้แต่การที่ผูเ้รียน
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน การสงัเกตจากผูส้อนจนถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้ง การประเมิน
โดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานหรือแมแ้ต่การใชข้อ้สอบ เพื่อใหส้ะทอ้นความเขา้ใจของผูเ้รียนจากการ
ปฏิบัติโดยเน้นรวบรวมข้อมูลจากวิธีการท างานตอนปฏิบัติงาน และผลงานของผู้เรียน และ
สถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตจรงิ  การประเมินจะอาศยัการสงัเกต การบนัทกึและรวบรวมขอ้มลู
จากผลงานของผูเ้รียนและกระบวนการที่ผูเ้รียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู ้(กลัยา คงถอด.  2550,  
ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์.  2549,  ทวีวัฒน์    วัฒนกุลเจริญ.  2547,  ไพฑูรย์ โพธิสาร.  2550,  
มารุต พฒัผล.  2553,  สปุราณี เพชรา.  2553,  Hart.  1994,  Puckett; & Black.  2000) 

การประเมินตามสภาพจริงไม่ไดแ้ยกส่วนกบัการจดัการเรียนรูห้รือการพฒันาผูเ้รียน 
ทั้งนี ้วิกกินส ์(Wiggins.  1989)  ปารีสกับแอร ์(Paris; & Ayres.  1994) และไพฑูรย์ โพธิสาร  
(2550) ไดอ้ธิบายการน าแนวคิดเรื่องการประเมินตามสภาพจรงิมาบรูณาการกบัการพฒันาผูเ้รียน
ว่า ควรมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและท าใหผู้เ้รียนเกิดความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเกิดขอ้มลูดา้นความกา้วหนา้และพฒันาการของผูเ้รียนในระยะยาว  ส่งเสริมการใช้
การคิดขัน้สงูและทกัษะการแกปั้ญหา เนน้การแสดงออกของผูเ้รียนในภาคปฏิบตัิหรือบูรณาการ
ความรูม้าใชใ้นการปฏิบตัิภาระงาน มองความรูเ้ป็นองคร์วม แสวงหาความรูภ้ายใตก้ารช่วยเหลือ
ของผูส้อน ส่งเสริมการสะทอ้นตนเองในการปฏิบตัิงานที่ผ่านมารวมทัง้ เก็บสะสมผลงานต่าง ๆ 
และออกแบบการประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน จดัระบบการใหค้ะแนนโดยพิจารณา
จากหลายองคป์ระกอบที่เกิดจากผูเ้รียน รวมถึงจดัระบบการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นระยะ 
การประเมินผลทัง้หมดควรน าไปสูก่ารทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุงอยู่เสมอ 
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ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ จะท าใหท้ราบความสามารถและ
ขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียนเพื่อน ามาใชใ้นการช่วยเหลือใหบ้คุคลนัน้ ๆ  พฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ
ดีขึน้ เพราะการประเมินดงักล่าวจะใหค้วามส าคญักับความคิดที่อยู่เบือ้งหลงัการท างาน ดงันัน้
ภาระงานตามสภาพจริงจะเป็นประโยชนต์่อผูเ้รียน และดึงดดูความสนใจของผูเ้รียนจนท าใหเ้ป็น
สว่นหนึ่งของการเรียนรู ้นอกจากนีย้งัมีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นและประเมินผล
ซึง่กนัและกนั รว่มมือกนัตรวจสอบความคิดของตนเองและผลการเรยีนรูท้ี่เกิดขึน้พรอ้มทัง้การสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบต่อการเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง ท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น และประเมินคณุค่าของสิ่งต่าง ๆ ได ้ ซึ่งวิธีการประเมินนีจ้ะช่วยพฒันาการเรียนรูข้อง
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง (กลุ่มงานวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2542,  ทวีวฒัน ์ วฒันกลุเจริญ.  2547, ไพฑรูย ์โพธิสาร.  2550,  สมศกัดิ์ 
ภู่วิภาดาวรรธน.์  2544) 

จากการศึกษาสาระส าคัญของแนวคิดการประเมินตามสภาพจริงและให้ข้อมูล
ยอ้นกลบันี ้น  ามาสูก่ารวิเคราะหเ์พื่อน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ ตามตาราง 11 ดงันี ้

ตาราง 11 สาระส าคญัของแนวคิดการประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการ
น าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

ใหค้ณุคา่ตอ่

ความกา้วหนา้ในการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนใน

ระหวา่งการเรยีนรู ้

ตามสภาพที่เป็นจรงิ 

ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมี

ความกา้วหนา้ในการ

เรยีนรู ้

ผูเ้รยีนมีพฒันาการ

ของการคิดทาง

ประวตัิศาสตรด์ีขึน้ 

สนบัสนนุผูเ้รยีนให้

เกิดความกา้วหนา้ใน

การเรียนรูข้องผูเ้รยีน

ดว้ยเทคนิควิธีต่าง ๆ 

ใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะ

บคุคล 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

ความกา้วหนา้ของ

ความสามารถในการ

คิดทางประวตัิศาสตร ์
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

การประเมินจะบรูณา

การไปกบัการจดัการ

เรยีนรู ้

บรูณาการการ

ประเมินกบัการเรยีนรู ้

 บรูณาการการ

ประเมินกบัการเรยีนรู ้

การประเมินจะบรูณา

การไปกบัการโคช้ 

การส่งเสรมิผูเ้รียนแต่

ละคนใหพ้ฒันาเต็ม

ตามศกัยภาพ 

ส่งเสรมิผูเ้รยีนแตล่ะ

คนใหพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพ 

ผูเ้รยีนมีพฒันาการใน

การเรียนรู ้

ประวตัิศาสตร ์

สนบัสนนุใหผู้เ้รียนแต่

ละคนเกิดการพฒันา

อย่างเต็มตาม

ศกัยภาพ 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นวา่

เกิดการพฒันาในการ

คิดทางประวตัิศาสตร ์

ใชว้ิธีการที่

หลากหลาย และใชผู้้

ประเมินหลายฝ่าย 

ใชว้ิธีการประเมินการ

เรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

และใชผู้ป้ระเมิน

หลายฝ่าย 

 ใชว้ิธีการและผู้

ประเมินหลายฝ่าย

เพื่อการประเมินการ

เรยีนรูท้ัง้ในขณะโคช้

และหลงัจากเสรจ็สิน้

กระบวนการเรียนรู ้

ใชว้ิธีการประเมินที่

หลากหลาย และใชผู้้

ประเมินหลายฝ่าย 

มุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน

เรยีนรูอ้ย่างมี

ความหมายและท าให้

ผูเ้รยีนเกิดความ

พยายามอย่าง

ตอ่เน่ืองเพื่อเกิด

ขอ้มลูดา้น

ความกา้วหนา้และ

พฒันาการของผูเ้รยีน

ในระยะยาว 

ส่งเสรมิใหผู้เ้รียน

เรยีนรูแ้ละเกิดความ

พยายามอย่าง

ตอ่เน่ืองเพื่อ

ความกา้วหนา้และ

พฒันาการของผูเ้รยีน

ในระยะยาว 

 ส่งเสรมิใหผู้เ้รียน

เรยีนรูอ้ย่างมี

ความหมาย 

ผูเ้รยีนแสดงใหเ้ห็นถึง

ความพยายามอย่าง

ตอ่เน่ืองและ

ความกา้วหนา้ในการ

เรยีนรู ้
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สาระส าคญัของ

แนวคิด 

การน าไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ 

หลกัการ วตัถปุระสงค ์ ขัน้ตอนการโคช้ การประเมินผล 

บรูณาการความรูม้า

ใชใ้นการปฏิบตัิภาระ

งาน 

บรูณาการความรูม้า

ใชใ้นการปฏิบตัิภาระ

งาน 

ผูเ้รยีนสามารถน า

ความรูม้าใชก้บัการ

ปฏิบตัิภาระงานที่

ไดร้บัมอบหมาย 

บรูณาการความรูม้า

ใชใ้นการปฏิบตัิภาระ

งาน 

 

ผูเ้รยีนแสวงหาความรู ้

ภายใตก้ารช่วยเหลือ

ของผูส้อน 

ผูเ้รยีนน าความรูม้า

ประยกุตก์บัการ

ปฏิบตัิภาระงานที่

ไดร้บัมอบหมาย 

ส่งเสรมิการสะทอ้น

ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานที่ผ่านมา 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

ไดส้ะทอ้นตนเองใน

การปฏิบตัิงาน 

ผูเ้รยีนสามารถ

สะทอ้นตนเองเพื่อ

ทบทวนวิธีการคิดและ

ผลลพัธข์องการคิด 

สะทอ้นตนเองในการ

ปฏิบตัิภาระงานหรอื

ในกระบวนการเรยีนรู ้

ผูเ้รยีนแสดงการ

สะทอ้นตนเองในการ

ปฏิบตัิงานที่ผ่านมา 

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รยีนเป็นระยะ 

มีการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน

เป็นระยะ 

 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รยีนเป็นระยะ 

ภายหลงัจากการ

ประเมินจะใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน

เพื่อการพฒันา

ความสามารถและ

การเรียนรูต้อ่ไป 

 
จากสาระส าคัญของแนวคิดการประเมินตามสภาพจริงและใหข้อ้มูลยอ้นกลับ จะ

เห็นไดว้า่ สง่เสรมิใหท้ าการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยบรูณาการไปกบักิจกรรมการเรยีนรู ้
ดังนัน้ในกิจกรรมการโคช้ โคช้จะช่วยเหลือผูเ้รียนในการแสวงหาความรูใ้นขณะเดียวกันโคช้จะ
จดัระบบการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นระยะ ส่งเสริมการสะทอ้นตนเองในการปฏิบตัิงานที่
ผ่านมาเพื่อพัฒนาความสามารถและการเรียนรูข้องผูเ้รียน การน าสาระส าคัญของแนวคิดการ
ประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อเสรมิสรา้งการ
คิดทางประวตัิศาสตร ์จะเนน้ในส่วนของการวดัและประเมินผลของรูปแบบการโคช้ โดยใชว้ิธีการ
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ประเมินที่หลากหลาย และใชผู้ป้ระเมินหลายฝ่าย มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนภายหลงัการ
ประเมินเพื่อการพฒันาความสามารถและการเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่องต่อไป  

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าหลกัการและสาระส าคญัของทฤษฎีการเรยีนรูแ้ละแนวทางการเรยีนรู ้
ทัง้ 5  ประการ ไดแ้ก่ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู แนวทางและวิธีการเรยีนรู ้
ที่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการ
เรียนรูท้ี่ใช้การสะท้อนคิด และการประเมินตามสภาพจริงและให้ข้อมูลย้อนกลับ มาก าหนด
หลกัการของรูปแบบการโคช้ ขัน้ตอนการโคช้ และการวดัและประเมินผลรูปแบบการโคช้ 

ตอนที ่4 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการโคช้ที่เป็นการบูรณาการแนวคิดการโคช้ 

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทาง
ประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้าร
สะท้อนคิด และการประเมินตามสภาพจริงและใหข้อ้มูลย้อนกลับเป็นส่วนส าคัญส าหรับการ
สงัเคราะหรู์ปแบบการโคช้เพื่อเสรมิสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร ์โดยมีองคป์ระกอบของรูปแบบ 
คือ หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนการโคช้  และการวดัและการประเมินผล ซึ่งถือเป็นตวัแปรอิสระ 
หรอืตวัแปรจดักระท า ซึง่รูปแบบการโคช้ดงักลา่วจะสง่ผลทางบวกใหเ้กิดการเสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวัติศาสตร ์ซึ่งถือเป็นตัวแปรตามต่อผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนีป้ระสิทธิผลของ
รูปแบบการโคช้นี ้วดัจากการคิดทางประวติัศาสตรแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์
เป็นหลกั 

ในการพัฒนารูปแบบการโคช้ครัง้นีไ้ดน้  าหลักการจากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงันี ้

ผูว้ิจยัน าหลกัการและแนวคิดของการคิดทางประวตัิศาสตร ์(Andrews; & Burke.  2007,  
College Board.  2015,   Holt.  1990,  Lévesque.  2009,  National Center for History in the 
Schools.  1996,  National Council for the Social Studies.  2004,  Reisman.  2012,   Seixas.  
1996,  Seixas; & Morton.   2013,  VanSledright.   2010,  Wilson; & Wineburg.   1988,  
Wineburg.  1991) มาใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการโคช้ในรายวิชาประวตัิศาสตร์ทัง้หลกัการ 
วตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ และการวดัและประเมินผลของรูปแบบการโคช้ ที่มุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดมโนทศันด์า้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา 
การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์ความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์และความเขา้ใจอดีตและมิติ
จรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์
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นอกจากนีน้  าแนวคิดการโคช้ (ทิศนา แขมมณี.  2550,  มธุรส ประภาจันทร.์  2559,  
วิจารณ ์พานิช.  2556ก,  วิชยั วงษใ์หญ่; และ มารุต พฒัผล.  2558ก,  วิชยั วงษใ์หญ่; และ มารุต 
พฒัผล.  2558ค,  วิชยั วงษ์ใหญ่; และ มารุต พฒัผล.  2558ง,  ศจี จิระโร.  2556,  Batt.  2010,  
Chartered Institute of Personnel and Development.   2009,  Costa; & Garmston.   2002,  
Davies; & Davies.  2011,  Knight.  2009,   Marzano; & Simms.  2012,  Valk.  2011) ที่ครูมี
บทบาทในการพฒันาผูเ้รียนโดยใชพ้ลงัค าถาม ใหค้  าชีแ้นะ ตรวจสอบความเขา้ใจผูเ้รียน การให้
ข้อมูลเพื่อกระตุน้การเรียนรู ้การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรูต้่อยอดมาใช้
ประกอบการพฒันารูปแบบการโคช้ในขัน้ตอนการโคช้เพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนรายบคุคลใหเ้กิด
การเรยีนรูต้รงตามวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้ 

ผูว้ิจยัไดน้  าทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู (ฉลวย ม่วงพรวน.  2553,  
ฉัตรปวีณ อ าภา.  2555,  ทิศนา แขมมณี.  2550,  ลักขณา สริวัฒน.์  2557,  วรรณี ลิมอักษร.  
2551,  ศิริชัย กาญจนวาสี; และคณะ.  2551,  สุรางค์ โค้วตระกูล.  2556,  Ormrod.  2000,  
Holland.  1974)  มาใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการโคช้โดยจงูใจใหผู้เ้รียนเห็นคณุค่าของการ
คิดทางประวตัิศาสตรแ์ละสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความใสใ่จในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อการเรียนรูโ้ดยเนน้ไปที่หลกัการและขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ 

นอกจากนีไ้ดน้  าแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์(เฉลิม นิติเขตต์
ปรีชา.  2545,  ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,  มงคลรตัน ์บางภู่ภมร.  2548,  รชันีกร หงสพ์นสั.  2552,  
ลาวณัย ์วิทยาวฑุฒิกลุ.  2543,  วินยั พงศศ์รีเพียร.  2547,  สิริวรรณ ศรีพหล.  2554,  Drake; & 
Brown.  2003,  Hill; & Morris.  1992) มาใชป้ระกอบการพฒันารูปแบบการโคช้ ที่เนน้ใหผู้เ้รียน
เป็นผูล้งมือปฏิบตัิ วางแผน คน้ควา้ สืบสอบหาขอ้มลู วิเคราะห ์ตีความขอ้มลู และสรา้งองคค์วามรู ้
ทางประวัติศาสตรข์ึน้เอง โดยผ่านกระบวนการคิด ทัง้นีผู้ว้ิจัยน าสาระส าคัญมาสงัเคราะหเ์ป็น
องคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการโคช้ โดยเนน้ที่หลกัการและขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ 

อีกทัง้น าสาระส าคัญของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน (ปดิวลดัดา 
โฆษวณิชกิจ.  2544,  พัชราภรณ์ พุทธิกุล.  2558,  Eitel; & Steiner.  1999,  Hart; & Harden.  
2000,  Petty.  2009) มาเป็นสิ่งส  าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนสืบเสาะแสวงหา
หลกัฐานที่น่าเช่ือถือเพื่อใชใ้นการศกึษาประวตัิศาสตร ์ทัง้นีผู้ว้ิจยัน าสาระส าคญัมาสงัเคราะหเ์ป็น
องคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการโคช้ โดยเนน้ไปที่หลกัการและขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ 

ผูว้ิจัยน าสาระส าคญัจากแนวคิดของแนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด 
(ชนิกานต ์ดลุนกิจ.  2556,  ชมภนูชุ จนัทรแ์สง.  2557,  ธีรพล เพียรเพ็ง.  2556,  วิชยั วงษ์ใหญ่; 
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และ มารุต พฒัผล.  2558ก,  เอกชยั วิเศษศรี.  2557,  Plack; & Greenberg.  2005) ที่ฝึกผูเ้รียน
ในการทบทวนและสะท้อนการกระท าของตน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรูจ้าก
ประสบการณม์าสงัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการโคช้ โดยเนน้ไปที่ หลกัการ
และขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ 

สุดท้ายได้น า แนวคิดการประเมินตามสภาพจริ งและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
(กลัยา คงถอด.  2550,  ชนนัท ์เกียรติสิริสาสน.์  2549,  ทวีวฒัน ์วฒันกลุเจริญ.  2547,  ไพฑรูย ์
โพธิสาร.  2550,  มารุต พัฒผล.  2553,  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.  
2546,  สมศกัดิ ์ภู่วิภาดาวรรธน.์  2544,  สปุราณี เพชรา.  2553,  Paris; & Ayres. 1994,  Puckett; 
& Black.  2000,  Sandra; & Robert.  2001,  Todorov; & Brousseau.1998,  Wiggins.  1989) 
ที่ใหบู้รณาการการประเมินพรอ้มกับการเรียนรู ้การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ใชว้ิธีการที่
หลากหลายและใชผู้ป้ระเมินหลายฝ่ายในการประเมิน และมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น
ร ะ ย ะ ม า สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร โ ค้ ช  
โดยเนน้ไปที่ขัน้ตอนของรูปแบบโคช้ และการวดัและประเมินผลของรูปแบบการโคช้ 

ทัง้นีก้รอบแนวคิดของการวิจยั แสดงดงัภาพประกอบ 1  
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แนวคิด /ทฤษฎี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

การคิดทางประวัตศิาสตร ์

การโค้ช 

บทบาท ใหค้ าแนะน า เสนอแนะแนวทาง สนบัสนนุให้

ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู ้กระตุน้และเสริมแรง ใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์ใหก้ าลงัใจผูเ้รียน พลงั

ค าถาม ตรวจสอบความเขา้ใจ ใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรู ้

ตอ่ยอด ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล 

การรูจ้กั ความใสใ่จ การท าซ า้ การจดักลุ่ม การน า

เขา้รหสัขอ้มลู ทบทวนฝึกฝน สรา้งความสมัพนัธ์

เช่ือมโยง ท าใหข้อ้มลูมีความหมายกบัตนเอง ขยาย

ความคิด ควบคมุตนเอง 

แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้วิธีการ
ทางประวตัศิาสตร ์

ตัง้ประเด็นปัญหา สืบคน้รวบรวมหลกัฐาน ตรวจสอบ

หลกัฐาน ตีความหลกัฐาน 

แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้
หลักฐานเป็นฐาน 

เลือกหลกัฐานที่ผ่านการประเมิน น าหลกัฐานมาใช้

แกปั้ญหา 

แนวทางและวิธีการเรียนรู้ทีใ่ช้การ
สะทอ้นคิด 

กลั่นกรองความเขา้ใจ กลั่นกรองความรูส้กึ ทบทวน

และสะทอ้นการกระท า 

การประเมินตามสภาพจริงและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

บรูณาการกบัการจดัการเรียนรู ้พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน 

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเป็นระยะ ใชว้ิธีการที่หลากหลาย 

รูปแบบการโค้ช 

 

 

 

หลักการ 

วัตถุประสงค ์

 

 

 

1 .ขัน้จงูใจใหค้ิด )E( 

2. ขัน้สืบเสาะหลกัฐาน)E( 

3 .ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา )C( 

4 .ขัน้ลงสรุป )C( 

5 .ขัน้สะทอ้นคิด )R( 

ขั้นตอน 

การวัดและประเมินผล 

ประสิทธิผลของ
รูปแบบการโค้ช 

 

1 . การคิดทางประวตัิศาสตร ์

    1.1 หลกัฐานและ

แหลง่ขอ้มลูทาง

ประวตัิศาสตร ์

    1.2 การใหเ้หตผุล

ตามล าดบัเวลา 

    1.3 การเช่ือมโยงมิติทาง

ประวตัิศาสตร ์

    1.4 ความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร ์

    1.5 ความเขา้ใจอดีตและมิติ

จรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์

 

2 .ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

วิชาประวตัิศาสตร ์
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรบัการวิจยัเรื่องนีไ้ดด้  าเนินการในแนวทางของการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้
ที่พฒันาขึน้ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ประกอบดว้ย 4 ระยะ กลา่วคือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลู
พืน้ฐานส าหรบัการพฒันารูปแบบการโคช้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานในการน าไปพฒันารูปแบบการ
โคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษาอย่างแทจ้ริง ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการ
โคช้และการตรวจสอบคณุภาพรา่งรูปแบบการโคช้ ประกอบไปดว้ยขัน้การยกรา่งรูปแบบการโคช้ 
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง และผลสรุปจากการด าเนินงานในระยะแรก ขัน้ตรวจสอบคณุภาพ
ตรวจสอบคณุภาพดา้นความถูกตอ้ง สอดคลอ้ง และเป็นความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบการโคช้ 
ตลอดจนการทดลองใชน้ ารอ่งรา่งรูปแบบการโคช้ ระยะที่ 3 คือ การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ 
และระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ และการปรบัปรุงรูปแบบใหส้มบรูณ ์ แต่
ละขัน้ตอนมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะที ่1 การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการโค้ช 
ในระยะนีเ้ป็นการศกึษาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์ศกึษา

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการ
คิดทางประวตัิศาสตร ์ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิด
ทางประวตัิศาสตร ์และความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่
เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์การด าเนินการเบือ้งตน้เริ่มจากการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลู
แนวคิดการคิดทางประวตัิศาสตรจ์ากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และ
เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมที่มีคณุค่าในทางปฏิบตัิอย่างแทจ้ริงจึงไดศ้ึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ทางประวตัิศาสตร ์ความคิดเห็นของครู และความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าเป็นแนวคิดและขอ้มลูพืน้ฐานใน
การยกร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย ซึ่งมีรายละเอียดดา้นวตัถปุระสงค ์การด าเนินการวิจยั กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู เครื่องมือที่ใชใ้น
การวิจยั และการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อศกึษาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัแนวทางการ

จดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
1.3 เพื่อศกึษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการ

คิดทางประวตัิศาสตร ์
1.4 เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรยีนเก่ียวกบัความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
2. การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการตามวัตถุประสงค ์4 ขอ้ดังกล่าวขา้งตน้ ในวัตถุประสงคแ์ต่ละขอ้มี
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

2.1 การด าเนินการวิจยัตามวตัถปุระสงคข์อ้ 1.1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งชี ้
พฤติกรรมการคิดทางประวตัิศาสตร ์มีรายละเอียดดงันี ้

การด าเนินการวิจยัในขอ้ 2.1 แบ่งเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ระยะที่ 1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดทางประวตัิศาสตร ์

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดการคิดทางประวัติศาสตรจ์ากต ารา และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดทางประวตัิศาสตร ์โดยท าการสกดัขอ้มลู (Data Extraction) อย่าง
เป็นระบบเพื่อวิเคราะหม์โนทศันท์างประวตัิศาสตรจ์ากงานเขียนทางวิชาการที่เก่ียวกบัการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี ้ได้ตั้งเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล คือ เป็นงานเขียนที่ มีความริเริ่ม 
(Originality) ในการอธิบายองคป์ระกอบหรือมโนทัศนข์องการคิดทางประวัติศาสตร ์  โดยพบ
แหล่งขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวจ้  านวน 12 แหล่ง ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูลโดยวิธีการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) จากนั้นน ามโนทัศน์การคิดทางประวัติศาสตร์ที่พบมาจัดกลุ่ม 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความสอดคลอ้งสมัพนัธ ์และการตีความแนวคิดการคิดทางประวตัิศาสตร์
แบบอปุนยั (Inductive) เพื่อสงัเคราะหแ์ละสรา้งขอ้สรุปขององคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตร์
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ระยะที่ 2 ยกร่างองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์
และประเมินองคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรฉ์บบัรา่ง 

 มีล  าดบัขัน้ตอนการวิจยัดงันี ้
1) น าองคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่สงัเคราะหไ์ดใ้นระยะที่ 

1 มาวิเคราะหร์ว่มกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง ตามหลกัสตูรสาระประวตัิศาสตรร์ะดบั
มธัยมศกึษา ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อสกดัเป็นพฤติกรรม
บ่งชีก้ารคิดตาม มโนทศันข์องแต่ละองคป์ระกอบ แลว้ท าการยกร่างองคป์ระกอบและพฤติกรรม
บง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์ 

2) สรา้งแบบประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบง่ชีฉ้บบัรา่ง เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อองคป์ระกอบ มโน
ทศัน ์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์โดยมีมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) คือ เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย และเหมาะสม
นอ้ยที่สดุ 

3) น าแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดฉบบัร่าง ใหน้กัวิชาการทางดา้นประวตัิศาสตรจ์ านวน 5 
คน พิจารณาประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตร ์มโนทศัน ์และ
พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด ควบคูก่บัการตรวจสอบแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะ  

4) วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คนประเมินเป็นรายขอ้ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น ามาเทียบกับเกณฑ์
แปลผล ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั ทัง้นีก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์
ดงันี ้ 
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ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 
4.51 – 5.00 องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ 

สงัเคราะหไ์ดมี้ความเหมาะสมมากที่สดุ 
3.51 – 4.50 องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ 

สงัเคราะหไ์ดมี้ความเหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50 องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ 

สงัเคราะหไ์ดมี้ความเหมาะสมปานกลาง 
1.51 – 2.50 องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ 

สงัเคราะหไ์ดมี้ความเหมาะสมนอ้ย 
1.00 – 1.50 องคป์ระกอบและพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ 

สงัเคราะหไ์ดมี้ความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
 
5) ปรบัปรุงแกไ้ขรายละเอียดขององคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้

การคิดตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญประวตัิศาสตร ์ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เ ช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ จ านวน 5 คน 

(ภาคผนวก ก) โดยมีเกณฑค์ุณสมบัติ คือ เป็นผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเก่ียวกับ
ประวตัิศาสตรห์รือมีต าแหน่งทางวิชาการดา้นประวตัิศาสตรร์ะดบัรองศาสตราจารยข์ึน้ไป และมี
งานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เก่ียวขอ้งกับประวตัิศาสตร ์ทัง้นีไ้ดผู้เ้ช่ียวชาญเป็นอาจารยป์ระจ า
และอดีตอาจารยป์ระจ าจากมหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศิลปากร และมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

ระยะที่  3 หาข้อสรุปขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้การคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นรูปแบบของการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

 น าองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรฉ์บบัร่างที่
แก้ไขปรบัปรุงในระยะที่ 2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาประเมิน ตรวจสอบแก้ไข เพื่อหาฉันทามติ 
(Consensus) และให้ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดขององคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรต์ามขอ้สรุปจากการ
สนทนากลุม่ 

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร หรอื
หลักสูตรและการสอน หรือการสอนสังคมศึกษา หรือการสอนประวัติศาสตร ์จ านวน 5 คน 
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(ภาคผนวก ก)  โดยมีเกณฑค์ณุสมบตัิ คือ เป็นผูท้ี่ส  าเรจ็การศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตเก่ียวกบัการ
วิจัยการวิจัยและพฒันาหลกัสตูร หรือหลกัสตูรและการสอน หรือการสอนสงัคมศึกษา หรือการ
สอนประวัติศาสตร ์ทั้งนีไ้ดผู้เ้ช่ียวชาญเป็นอาจารยป์ระจ าจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 เครื่องมือวิจัย คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นเก่ียวกับ
องค์ประกอบของการคิดทางประวัติศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้การคิด รวม 2 ประเด็น คือ 
องคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตร ์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรมี์ความ
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการหรอืไม่ อย่างไร 

2.2 การด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ  1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เ ช่ียวชาญทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู ้ที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์ 

การด าเนินการวิจัยนี ้ เ ป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญทาง
ประวตัิศาสตรถ์ึงแนวทางการจดัการเรียนรูใ้นวิชาประวตัิศาสตรท์ี่เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดการใช้
ความคิด มีเนือ้หาการสมัภาษณ ์3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู ้และ
ดา้นการวัดและประเมินผล ทัง้นีใ้ชว้ิธีการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเพื่อเป็นขอ้มูลมาสู่การพฒันา
รูปแบบการโคช้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ก าหนดคุณสมบตัิของผูใ้หส้มัภาษณ์ คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตร ์
เป็นอาจารยส์อนประวตัิศาสตรใ์นระดบัมหาวิทยาลยัที่ส  าเรจ็การศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตรห์รือมีต าแหน่งทางวิชาการดา้นประวตัิศาสตรร์ะดบัรองศาสตราจารยข์ึน้ไป จ านวน 
5 คน (ภาคผนวก ก) 

2. สรา้งเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยเนือ้หาดา้นการจัดการเรียนรู ้มี
ประเด็นเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาประวัติศาสตร ์บทบาทของครูในการ
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์ดา้นสื่อและแหลง่เรยีนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน
ประวตัิศาสตร ์

3. น าเครื่องมือแบบสมัภาษณใ์หผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวิจัย หรือการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ประเมินตรวจสอบคณุภาพความเที่ยงตรงของขอ้ค าถาม 
โดยมีขอ้ค าถามดงันี ้

 1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้ขอ้ค าถาม คือ จากประสบการณใ์นฐานะผูส้อน
วิชาประวตัิศาสตรข์องท่าน ท่านมีแนวทางในการจดัการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิด 
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 2) ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู ้ขอ้ค าถาม คือ สิ่งใดบา้งที่ผูส้อนน่าจะน ามา
เป็นสื่อการสอนเพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการคิด 

 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ขอ้ค าถาม คือ จากประสบการณใ์นฐานะ
ผูส้อนวิชาประวตัิศาสตรข์องท่าน ท่านประเมินการคิดของผูเ้รียนอย่างไร 

 4. สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตรอ์ย่างเป็นทางการในประเด็น
เรื่อง แนวทางการจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาประวตัิศาสตร ์บทบาทของครูในการพฒันาการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้และการประเมินผลการคิดทางประวตัิศาสตร ์โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์
กึ่งโครงสรา้ง 

 5. สะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ให้ข้อมูล (Member Check) โดยน าผล
บนัทกึการสมัภาษณก์ลบัไปใหผู้ใ้หส้มัภาษณต์รวจสอบและยืนยนัผลการสมัภาษณ ์

 6. วิเคราะหข์อ้มลูโดยเปรียบเทียบ เช่ือมโยงความสอดคลอ้งสมัพนัธ์ของ
ขอ้มลูในแต่ละขอ้ค าถาม และตีความเพื่อสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั (Inductive) เพื่อเป็นแนวทางสู่
การพฒันารูปแบบการโคช้เพื่อเสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

2.3 การด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์

การด าเนินการวิจัยนี ้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูประวัติศาสตรร์ะดับ
มัธยมศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนรูใ้นวิชาประวัติศาสตรท์ี่เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดการใช้
ความคิด มีเนือ้หาการสมัภาษณ ์3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู ้และ
ดา้นการวัดและประเมินผล ทัง้นี ้ใชว้ิธีการสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเพื่อเป็นขอ้มูลมาสู่การพฒันา
รูปแบบการโคช้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ครูวิชาประวัติศาสตรร์ะดับ
มธัยมศึกษาที่มีประสบการณก์ารสอนประวตัิศาสตรอ์ย่างนอ้ย 5 ปี มีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู ้
ตามแนวทางการเรยีนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) จ านวน 5 คน 

2. สรา้งเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นเก่ียวกับแนวทางการ
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย บทบาทของครูในการ
เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างการคิ ด และแนวทางการ
ประเมินผลวิชาประวตัิศาสตร ์
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3. น าเครื่องมือแบบสมัภาษณใ์หผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวิจัย หรือการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ประเมินตรวจสอบคณุภาพความเที่ยงตรงของขอ้ค าถาม 
โดยมีขอ้ค าถามดงันี ้

 1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้ขอ้ค าถาม คือ จากประสบการณใ์นฐานะผูส้อน
วิชาประวตัิศาสตรข์องท่าน ท่านมีแนวทางในการจดัการเรียนรูอ้ย่างไรเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิด 

 2) ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู ้ขอ้ค าถาม คือ สิ่งใดบา้งที่ผูส้อนน่าจะน ามา
เป็นสื่อการสอนเพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดการคิด 

 3) ดา้นการวดัและประเมินผล ขอ้ค าถาม คือ จากประสบการณใ์นฐานะ
ผูส้อนวิชาประวตัิศาสตรข์องท่าน ท่านประเมินการคิดของผูเ้รียนอย่างไร 

4. สัมภาษณ์ครูประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในดา้นการจัดการเรียนรู ้
ดา้นสื่อและแหลง่เรยีนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล โดยใชว้ิธีการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 

5. สะทอ้นขอ้มูลกลับไปยังผูใ้หข้อ้มูล (Member check) โดยน าผลบันทึก
การสมัภาษณก์ลบัไปใหผู้ใ้หส้มัภาษณต์รวจสอบและยืนยนัผลการสมัภาษณ ์

6. วิเคราะหข์อ้มูลโดยเปรียบเทียบ เช่ือมโยงความสอดคลอ้งสัมพันธ์ของ
ขอ้มลูในแต่ละขอ้ค าถาม และตีความเพื่อสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั (Inductive) เพื่อสะทอ้นถึงความ
คิดเห็นของครูส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.4 การด าเนินการวิจยัตามวตัถปุระสงคข์อ้ 1.4 เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียน
เก่ียวกบัความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์

การด าเนินการวิจัยนี ้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ถึงความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูใ้นวิชาประวัติศาสตรท์ี่เสริมสรา้งใหเ้กิดการใชค้วามคิด มี
เนือ้หาการสมัภาษณ ์3 ดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นสื่อและแหล่งเรียนรู ้และดา้นการวดั
และประเมินผล ทัง้นีใ้ชว้ิธีการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเพื่อเป็นขอ้มลูมาสูก่ารพฒันารูปแบบการโคช้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้สัมภาษณ์ คือ  เป็นนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั จ านวน 7 คน  

2. สรา้งเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นเก่ียวกับแนวทางการ
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย บทบาทของครูในการ
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เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร ์สื่อการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างการคิด และแนวทางการ
ประเมินผลวิชาประวตัิศาสตร ์

3. น าเครื่องมือแบบสมัภาษณใ์หผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการวิจัย หรือการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ประเมินตรวจสอบคณุภาพความเที่ยงตรงของขอ้ค าถาม 
โดยมีขอ้ค าถามดงันี ้

 1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้ขอ้ค าถาม คือ  
1.1) การสอนประวตัิศาสตรแ์บบไหนที่นกัเรยีนชอบ  
1.2) ในวิชาประวตัิศาสตรค์รูไดส้อนใหน้กัเรยีนเกิดการคิดหรอืไม่  
1.3) นกัเรยีนชอบใหค้รูตัง้ค  าถามแบบไหน  
1.4) นกัเรยีนตอ้งการใหค้รูปรบัเปลี่ยนการสอนประวตัิศาสตรอ์ย่างไร 

 2) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู ้ข้อค าถาม คือ นักเรียนชอบสื่อการสอน
ประวตัิศาสตรแ์บบไหน 

 3) ด้านการวัดและประเมินผล ข้อค าถาม คือ นักเรียนชอบการ
ประเมินผลแบบไหน 

4. สมัภาษณน์กัเรียนจ านวน 7 คน ดว้ยวิธีการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง โดยใช้
การสุม่แบบสะดวก (Convenience Sampling) ส  าหรบัช่วงของการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัท าการแนะน า
ตวั แจง้วตัถปุระสงค ์และขอความยินยอมในการใหส้มัภาษณ ์ 

5. วิเคราะหข์อ้มูลโดยเปรียบเทียบ เช่ือมโยงความสอดคลอ้งสัมพันธ์ของ
ขอ้มลูในแต่ละขอ้ค าถาม และตีความเพื่อสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั (Inductive) เพื่อสะทอ้นถึงความ
คิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับความต้องการได้รับการจัดการเรียนรู ้ที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ส  าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการโค้ชและการตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการโค้ช 
ในระยะนีไ้ดด้  าเนินการยกรา่งรูปแบบการโคช้ตามแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการเรียนรู ้

ที่เก่ียวขอ้งและน าผลการศึกษาที่ไดจ้ากการด าเนินงานในระยะที่ 1 คือ การศึกษาองคป์ระกอบ
และพฤติกรรมบ่งชี ้การคิดทางประวัติศาสตร์ การศึกษาความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญทาง
ประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์การศึกษา
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์และ
การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการ



  102 

คิดทางประวตัิศาสตรม์าเป็นขอ้มลูในการยกรา่งรูปแบบการโคช้ การตรวจสอบคณุภาพรา่งรูปแบบ
การโคช้โดยผูเ้ช่ียวชาญ การปรบัปรุงคุณภาพรูปแบบการโคช้ และการพฒันาเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ รวมทัง้การทดลองน ารอ่งรา่งรูปแบบการโคช้ ซึ่งมีรายละเอียดของ
วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ และ
การตรวจสอบเครื่องมือ ดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อยกร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.2 เพื่อตรวจสอบคณุภาพดา้นความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้ง และความเป็นไปไดใ้น

การน าไปปฏิบัติของรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัรา่ง 

1.3 เพื่อทดลองใช้น าร่อง (Tryout) ร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ที่พฒันาขึน้ 

2. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค ์3 ขอ้ดังกล่าวขา้งตน้ ในวัตถุประสงคแ์ต่ละขอ้มี

วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
2.1 การด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 เพื่อยกร่างรูปแบบการโค้ชที่

เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงันี ้
1. สงัเคราะหผ์ลการศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ผลการศึกษาองคป์ระกอบและ

พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบั
แนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์และความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบั
ความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์

2. ยกรา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ขัน้ตอนการ
โคช้ และการวดัและประเมินผลของรูปแบบ โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาในระยะที่ 1 มารว่มใช้
ในการพฒันารา่งรูปแบบการโคช้ ซึง่มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้
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1) ก าหนดหลกัการของรูปแบบการโคช้ โดยวิเคราะหส์าระส าคญัของทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล แนวทางและวิธีการการเรียนรูท้ี่ใช้วิธีการทาง
ประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้าร
สะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั แลว้มาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการ
ของรา่งรูปแบบการโคช้ 

2) ก าหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการโคช้ โดยน ามโนทศันแ์ละพฤติกรรม
บ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่สงัเคราะหไ์ดใ้นการวิจยัระยะที่ 1 มาก าหนดเป็นวตัถปุระสงคข์อง
รูปแบบการโคช้ ทัง้นีไ้ดน้  าหลกัการของรูปแบบการโคช้ สาระส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทาง
สมองในการประมวลขอ้มลู แนวทางและวิธีการการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทาง
และวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลักฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการ
ประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั มาก าหนดเปา้หมายในการพฒันาผูเ้รียน 

3) วิเคราะห์ขั้นตอนการโค้ช โดยน าหลักการของร่างรูปแบบการโค้ชที่
สงัเคราะหข์ึน้ และน าสาระส าคญัของทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู แนวทาง
และวิธีการการเรยีนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรยีนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน 
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใช้การสะท้อนคิด และการประเมินตามสภาพจริง และให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั อีกทัง้น าองคค์วามรูท้ี่สงัเคราะหใ์นบทที่ 2 หวัขอ้แนวทางการโคช้เพื่อพฒันาการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์มาสงัเคราะหเ์ป็นขัน้ตอนของการโคช้ 

4) ก าหนดการวัดและประเมินผลร่างรูปแบบการโค้ช ตามการทบทวน
เอกสารในหวัขอ้การวดัและประเมินผลการคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย แบบทดสอบวดั
การคิดทางประวัติศาสตร ์แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร ์แบบประเมิน
ตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน  

3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูต้ามร่างรูปแบบการโคช้ เป็นเอกสารที่แสดง
รายละเอียดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ขัน้ตอนและกิจกรรมการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล ตามรา่ง
รูปแบบการโคช้ที่พฒันาขึน้ มีขัน้ตอนในการสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1) ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพทุธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และหลกัสตูรสถานศกึษาที่อยู่ในกลุม่โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในดา้นจดุหมาย สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ทัง้นีใ้นการศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปี
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พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักสูตร
สถานศึกษาดังกล่าวได้ท าการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดสาระประวัติศาสตรต์ามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับ
องคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตรเ์พื่อน าไปสู่การพฒันาจุดประสงคก์ารเรียนรู ้กิจกรรมการ
เรียนรู ้และการวดัและประเมินผลการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรียนรู ้

2) สรา้งแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามรา่ง
รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่
พฒันาขึน้ โดยน าวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้และตวัชีว้ดัในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระการ
เรียนรูป้ระวตัิศาสตรม์าก าหนดเป็นจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้รายวิชา ส 
31104 ประวตัิศาสตรไ์ทย จ านวน 8 แผน ตามหน่วยการเรียนรู ้8 หน่วย คือ 1) การก าเนิดธนบุรี
และรตันโกสินทร ์ 2) การฟ้ืนฟูบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้  3) สมยัการเปิดประเทศของ
สยาม  4) การปฏิรูปประเทศสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  5) การปฏิวตัิสยาม  
6)  การเมืองไทยหลงัการปฏิวตัิสยาม  7) ความขดัแยง้ทางการเมืองยคุประชาธิปไตย  และ 8) การ
สรา้งสรรคภ์มูิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์ ครอบคลมุระยะเวลา 16 คาบ ใชเ้วลา
เรียนแผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยน าขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ 5 ขัน้ตอน มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้

4. พฒันาเครื่องมือวดัและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้และการ
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดและประเมินประสิทธิผลของร่าง
รูปแบบการโคช้ ประกอบดว้ยเครื่องมือ 2 ส่วน คือ เครื่องมือหลกัที่ใชว้ดัและประเมินประสิทธิผล
ของรา่งรูปแบบการโคช้ และเครื่องมือรองที่ใชว้ดัและประเมินประสิทธิผลของรา่งรูปแบบการโคช้ 
ดงันี ้       

4.1 เครื่องมือหลกัที่ใชว้ดัและประเมินประสิทธิผลของรา่งรูปแบบการโคช้ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเกณฑ์ประสิทธิผลของรูปแบบ ประกอบดว้ยเครื่องมือ 2 อย่าง คือ 
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตร ์  
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 4.2 เครื่องมือรองที่ใชว้ดัและประเมินประสิทธิผลของรา่งรูปแบบการโคช้ 
ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพเพื่อสนบัสนนุขอ้มลูเชิงปรมิาณ ประกอบดว้ยเครื่องมือ 2 อย่าง คือ 
แบบประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน  

ทัง้นีไ้ดแ้สดงเครื่องมือและช่วงเวลาที่ใชใ้นการทดลอง ดงัปรากฏในตาราง 12 

ตาราง 12 ประเภทของเครื่องมือและช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เคร่ืองมือ 
ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ก่อน ระหวา่ง หลงั 

หลกั 

1. แบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์ ✓ ✓ ✓ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ประวตัิศาสตร ์

✓  ✓ 

รอง 

3. แบบประเมินตนเอง  ✓  

4. แบบบนัทกึการถอดบทเรยีน  ✓  
 

 

มีรายละเอียดในการด าเนินการพฒันาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือแต่
ละประเภทเป็นดงันี ้

 4.1 แบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นแบบทดสอบอัตนัย 

จ านวน 13 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบขยายค าตอบหรือตอบอย่าง
อิสระ (Extended-response Question) และตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นขอ้สอบแบบจ ากัดค าตอบ
หรือตอบสัน้ (Restricted-response Question) โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรา้ง การตรวจสอบ
คณุภาพ และการปรบัปรุงเครื่องมือ ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับลักษณะเครื่องมือวัด แนวคิดและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดทางประวตัิศาสตร ์ตลอดจนค าถามที่น  าไปสู่การแสดงร่องรอยของ
พฤติกรรมการคิดทางประวตัิศาสตร ์

2. ก าหนดกรอบการวดัการคิดทางประวตัิศาสตรต์ามนิยามศพัท์
ปฏิบตัิการ และก าหนดแผนผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์เป็นขอ้
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ค าถามแบบอัตนัยจ านวน 13 ข้อ โดยมีจ านวนข้อสอบแบ่งตามองค์ประกอบการคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นแต่ละดา้น ดงันี ้

ตาราง 13 แผนผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์

องคป์ระกอบการคิดทางประวัตศิาสตร ์
จ านวนข้อสอบจ าแนกตามรูปแบบขอ้สอบ 

RRQ ERQ 

น า้หนกั (%) จ านวนขอ้ น า้หนกั (%) จ านวนขอ้ 
การคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์  

  23 3 

การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา 23 3 15 2 
การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์   8 1 
การพิจารณาความส าคญัของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

  8 1 

ความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์

  23 3 

รวม 23 3 77 10 

 

หมายเหต ุ  
RRQ คือ แบบจ ากดัค าตอบหรอืตอบสัน้ (Restricted-response Question) 
ERQ คือ แบบขยายค าตอบหรอืตอบอย่างอิสระ (Extended-response Question) 
 

3. สรา้งแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์มีลกัษณะเป็น
แบบอัตนัย เป็นขอ้ค าถามแบบอัตนัย มี 2 ตอน แต่ละตอนมีโครงสรา้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
หลกัฐาน และขอ้ค าถาม ทัง้นี ้ตอนที่ 1 เหตุการณก์ารปฏิวตัิสยาม มีขอ้สอบจ านวน 10 ขอ้ และ
ตอนที่ 2 การล าดบัเวลา จ านวน 3 ขอ้ 

4. สรา้งเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนค าตอบของขอ้ค าถามตอนที่ 1 
จ านวน 10 ขอ้ โดยน าองคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรม์าพิจารณาก าหนดแนวการตอบ
และเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Scoring Rubric)  
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5. ตรวจสอบคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง (Validity) และปรบัปรุง
เครื่องมือแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์และเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยมีขัน้ตอน
ดงันี ้

5.1 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง
ของขอ้ค าถามและเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับรายการประเมิน ทั้งนีมี้
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง คือ 

ให ้1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
รายการประเมิน 

ให ้0 คะแนน  เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบั
รายการประเมิน 

ให ้-1 คะแนน  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบั
รายการประเมิน       

ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคุณภาพดา้นความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์คือ 

ค่าเฉลี่ย 0.50-1.00 แสดงว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบั
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย -1.00-0.49 แสดงว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับ
รายการประเมิน 

5.2 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง
ของเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์และเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ระหว่างเกณฑก์ารใหค้ะแนนกบัรายการประเมิน ทัง้นีมี้เกณฑก์ารใหค้ะแนน
คณุภาพดา้นความเที่ยงตรง คือ 

ให ้1 คะแนน  เ ม่ือแน่ใจว่า เกณฑ์การให้คะแนนมีความ
สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

ให ้0 คะแนน  เม่ือไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนมีความ
สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 
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ให ้-1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนไม่
สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน     

ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคุณภาพดา้นความ
เที่ยงตรงของเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ 

ค่าเฉลี่ย 0.50-1.00 แสดงว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย -1.00-0.49 แสดงว่าเกณฑ์การให้คะแนนไม่
สอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

5.3 น าแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละเกณฑ์
การใหค้ะแนนที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ตลอดจนความครบถว้นสมบรูณแ์ละความครอบคลมุ
ของค าถามตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพที่ก าหนด โดยก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ คือ  

1) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวัดและประเมินผลหรือการวิจัย 
โดยส าเรจ็การศกึษาปรญิญาดษุฎีบณัฑิตดา้นการวดัและประเมินผล หรือการวิจยั จ านวน 4 คน 

2) เป็นผู้เ ช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา โดยส าเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิตเก่ียวกับการสอนสงัคมศึกษาหรือผูมี้ต าแหน่งทางวิชาการดา้นการ
สอนสงัคมศกึษา จ านวน 1 คน  

ผลการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
กับรายการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ขอ้ค าถามทัง้ 13 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.60 - 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ที่ก าหนดไว ้แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้มีความสอดคลอ้งกับ
รายการประเมิน  ส่วนผลการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญพบว่า เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากับ 0.60 - 1.00 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ ์0.50 ที่ก  าหนดไว ้แสดงวา่เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความสอดคลอ้งกบัรายการประเมิน 

5.4 ด าเนินการปรบัแกข้อ้ค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ คือ ตรวจสอบการเวน้ค าในแต่ละบรรทดัของเนือ้หาในตวัของขอ้
ค าถามและเกณฑก์ารประเมินใหถ้กูตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 
 

ตาราง 14 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์หลงัการปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 
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องคป์ระกอบที ่ ข้อสอบข้อที ่ มโนทศัน ์ ความสามารถ 
คะแนนที่

ให้
นักเรียน 

1. หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์

 

1 
 

บรบิทของ
หลกัฐาน 

อธิบายสภาพการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการบนัทึกหลกัฐานได้

อย่างมีเหตผุลชดัเจน สอดคลอ้งกบั
หลกัฐานที่ก าหนด 

3 

อธิบายสภาพการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการบนัทึกหลกัฐานได้

อย่างมีเหตผุล 
2 

อธิบายสภาพการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการบนัทึกหลกัฐานได ้

1 

2 

ลกัษณะของ
หลกัฐาน 

บอกประเภทของหลกัฐานไดถ้กูตอ้ง 4-5 
หลกัฐาน 

2 

บอกประเภทของหลกัฐานไดถ้กูตอ้ง 1-3 
หลกัฐาน 

1 

 
ที่มาของหลกัฐาน 

บอกจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูเ้ขียน
หลกัฐานสอดคลอ้งกบัหลกัฐานที่ก าหนด 5 

หลกัฐาน 
5 

บอกจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูเ้ขียน
หลกัฐานสอดคลอ้งกบัหลกัฐานที่ก าหนด 4 

หลกัฐาน 
4 

บอกจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูเ้ขียน
หลกัฐานสอดคลอ้งกบัหลกัฐานที่ก าหนด 3 

หลกัฐาน 
3 

บอกจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูเ้ขียน
หลกัฐานสอดคลอ้งกบัหลกัฐานที่ก าหนด 2 

หลกัฐาน 
2 

บอกจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูเ้ขียน
หลกัฐานสอดคลอ้งกบัหลกัฐาน 

ที่ก าหนด 1 หลกัฐาน 
1 
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องคป์ระกอบที ่ ข้อสอบข้อที ่ มโนทศัน ์ ความสามารถ 
คะแนนที่

ให้
นักเรียน 

ที่มาของหลกัฐาน 

ตดัสินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
ก าหนดไดอ้ย่างมีเหตผุล 5 หลกัฐาน 

5 

ตดัสินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
ก าหนดไดอ้ย่างมีเหตผุล 4 หลกัฐาน 

4 

ตดัสินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
ก าหนดไดอ้ย่างมีเหตผุล 3 หลกัฐาน 

3 

ตดัสินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
ก าหนดไดอ้ย่างมีเหตผุล 2 หลกัฐาน 

2 

ตดัสินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
ก าหนดไดอ้ย่างมีเหตผุล 1 หลกัฐาน 

1 

3 
การตรวจสอบ
หลกัฐาน 

ตรวจสอบและประเมินคณุคา่ของหลกัฐาน
อย่างมีเหตผุล 

3 

ตรวจสอบและประเมินคณุคา่ของหลกัฐาน
ไดแ้ตย่งัไม่คอ่ยสมเหตสุมผล 

2 

ตรวจสอบหลกัฐานไดแ้ตไ่ม่สามารถ
ประเมินคณุคา่ของหลกัฐานได ้

1 

2. การใหเ้หตผุล
ตามล าดบัเวลา 

4 
สาเหตแุละผล
ของเหตกุารณ ์

อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณไ์ด้
อย่างมีเหตผุลพรอ้มแสดงหลกัฐานที่
น่าเช่ือถือตามที่ก าหนดให ้อย่างนอ้ย 3 

สาเหต ุ

3 

อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณไ์ด้
อย่างมีเหตผุลพรอ้มแสดงหลกัฐานที่

น่าเช่ือถือตามที่ก าหนดให ้ 
2 สาเหต ุ

2 
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องคป์ระกอบที ่ ข้อสอบข้อที ่ มโนทศัน ์ ความสามารถ 
คะแนนที่

ให้
นักเรียน 

อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณไ์ด้
อย่างมีเหตผุลพรอ้มแสดงหลกัฐานที่

น่าเช่ือถือตามที่ก าหนดให ้ 
1 สาเหต ุ

1 

5 
ความตอ่เน่ือง
และการ

เปลี่ยนแปลง 

อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยได้
อย่างมีเหตผุลพรอ้มแสดงหลกัฐาน

ประกอบอย่างชดัเจน 
3 

อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยได้
อย่างมีเหตผุลแตแ่สดงหลกัฐานประกอบ

ยงัไม่ชดัเจน 
2 

อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยได้
แตย่งัไม่คอ่ยสมเหตสุมผล 

1 

3. การเช่ือมโยงมิติ
ทางประวตัิศาสตร ์

6 
เนือ้หากบับรบิท

ทาง
ประวตัิศาสตร ์

แสดงเหตผุลของบรบิทการเกิดปฏิวตัิสยาม
ไดโ้ดยอธิบายเช่ือมตอ่กบับรบิททาง

ประวตัิศาสตรท์ี่กวา้งขึน้พรอ้มยกตวัอย่าง
สถานการณท์ี่สอดคลอ้งกบับรบิททาง
ประวตัิศาสตรน์อกเหนือจากหลกัฐานที่

ก าหนดไดอ้ย่างถกูตอ้ง ชดัเจน 

3 

แสดงเหตผุลของบรบิทการเกิดปฏิวตัิสยาม
ไดโ้ดยอธิบายเช่ือมตอ่กบับรบิททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่กวา้งขึน้ได ้แตไ่ม่มีการ
ยกตวัอย่างสถานการณป์ระกอบ หรือ

ยกตวัอย่างยงัไม่ชดัเจน 

2 

แสดงเหตผุลของบรบิทการเกิดปฏิวตัิสยาม
ไดแ้ตไ่ม่มีการยกตวัอย่าง 

1 

4. ความส าคญัของ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

7 
ความส าคญัของ
เหตกุารณ ์บคุคล 
หรอืพฒันาการ

ตดัสินความส าคญัของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์โดยมีเกณฑค์วามส าคญั
และเหตผุลสนบัสนนุเกณฑอ์ย่างถกูตอ้ง

ชดัเจน 

3 
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องคป์ระกอบที ่ ข้อสอบข้อที ่ มโนทศัน ์ ความสามารถ 
คะแนนที่

ให้
นักเรียน 

ทาง
ประวตัิศาสตร ์

ตดัสินความส าคญัของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์มีเหตผุลสนบัสนนุแตไ่ม่ระบุ

เกณฑค์วามส าคญั 
2 

ตดัสินความส าคญัของเหตกุารณท์าง 
ประวตัิศาสตร ์แตข่าดเหตผุลสนบัสนนุ 

1 

5. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรม
ทางประวตัิศาสตร ์

8 
การเขา้ใจอดีต
อย่างที่อดีตเป็น 

อธิบายความคิด ความเช่ือ หรือความรูส้กึ
ไดอ้ย่างมีเหตผุลโดยใชห้ลกัฐาน

ประกอบการอธิบายอย่างเหมาะสม 
3 

อธิบายความคิด ความเช่ือ หรอืความรูส้กึ
ไดอ้ย่างมีเหตผุลแตข่าดหลกัฐาน

ประกอบการอธิบาย 
2 

อธิบายความคิด ความเช่ือ หรือความรูส้กึ
ไดแ้ตย่งัไม่คอ่ยสมเหตสุมผล 

1 

9 
การตดัสินการ
กระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

ตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตรไ์ด้
อย่างมีเหตผุลโดยแสดงใหเ้ห็นถึงบรบิท
ทางประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้

อย่างชดัเจน 

3 

 

ตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตรไ์ด้
อย่างมีเหตผุลแตไ่ม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

บรบิททางประวตัิศาสตร ์
2 

ตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตรไ์ด ้แต่
ขาดการใหเ้หตผุลและไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง

บรบิททางประวตัิศาสตร ์
1 
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องคป์ระกอบที ่ ข้อสอบข้อที ่ มโนทศัน ์ ความสามารถ 
คะแนนที่

ให้
นักเรียน 

10 บทเรยีนจากอดีต 

แสดงความคิดเห็นตอ่เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรอ์ย่างสรา้งสรรค ์และมีการ
ยกตวัอย่างการน าขอ้คิดมาปรบัใชก้บั
สถานการณปั์จจบุนัหรอืการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของตน 

3 

แสดงความคิดเห็นตอ่เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรแ์ละมีการยกตวัอย่างการน า
ขอ้คิดมาปรบัใชก้บัสถานการณปั์จจบุนั
หรอืการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตน 

2 

 

แสดงความคิดเห็นตอ่เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์แต่ไม่มีการยกตวัอย่างการ
น าขอ้คิดมาปรบัใชก้บัสถานการณปั์จจบุนั
หรอืการด าเนินชีวิตประจ าวนัของตน 

1 

 

6. น าแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ผ่านการตรวจสอบและ
แกไ้ขเบือ้งตน้ไป ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชก้ารตรวจสอบความ
เช่ือมั่นแบบความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-rater Reliability) โดยน าแบบทดสอบวดัการ
คิดทางประวตัิศาสตรไ์ปทดลองใชก้บันกัเรียนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตวัอย่างวิจยั จ านวน 30 คน 
ซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกั
สวนกุหลาบมัธยม) จากนัน้น าแบบประเมินมาตรวจใหค้ะแนนโดยผูป้ระเมินจ านวน 2 คน โดย
ก าหนดคณุสมบตัิของผูป้ระเมิน คือ เป็นครูสอนประวตัิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ส าเรจ็
การศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาการสอนสงัคมศึกษา มีประสบการณก์ารสอนประวตัิศาสตร์
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี จากนัน้น ามาวิเคราะหค์วามแปรปรวนทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคะแนน
เฉล่ียจากผูป้ระเมินแต่ละคน โดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดเกณฑค์วามเช่ือมั่นว่า หากค่าสหสมัพนัธม์ากกว่า 
0.80  ถือวา่แบบทดสอบฉบบันีมี้ความเช่ือมั่น ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบคณุภาพดา้นความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ พบว่า มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.98 โดยมีค่า
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ความสมัพนัธก์นัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ถือว่าแบบทดสอบฉบบันีมี้ความเช่ือมั่น 
รวมถึงสอบถามนักเรียนที่เก่ียวกับความชัดเจนของภาษา และความเข้าใจเก่ียวกับการท า
แบบทดสอบ 

 7. ด าเนินการจัดเป็นแบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ฉบับ
สมบรูณเ์พื่อส าหรบัการเก็บขอ้มลูต่อไป 

4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรเ์ป็นแบบทดสอบปรนัย 

จ านวน 40 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรา้ง การตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุง
เครื่องมือ ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัลกัษณะเครื่องมือวดั หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ปีพทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศึกษา และก าหนดกรอบการวดัตามตวัชีว้ดัที่
ปรากฏในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพทุธศกัราช 2551  และหลกัสตูรสถานศกึษา 
สาระการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์

2. ก าหนดแผนผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ประวัติศาสตรเ์ป็นขอ้ค าถามแบบปรนัย จ านวน 40 ขอ้ เป็นแบบ 5 ตัวเลือก แบบค าตอบเดียว 
(Multiple Choice) ใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัที่ปรากฏในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปี
พทุธศกัราช 2551  และหลกัสตูรสถานศึกษา สาระการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์ โดยมีจ านวนขอ้สอบ
แบ่งตามสาระ/มาตรฐาน และตวัชีว้ดั ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 แผนผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตร ์

สาระ/มาตรฐาน ตัวชีว้ัด 
จ านวนข้อสอบ 

น า้หนกั(%) จ านวนขอ้ 

ส 4.3 เขา้ใจ ความเป็นมาของชาติไทย 
วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรกั 
ความภมูิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส4.3 ม4–6/1 วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัของ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 

60 24 

ส4.3 ม4–6/2 วิเคราะหค์วามส าคญัของ
สถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่ชาติไทย 

15 6 

ส4.3 ม4–6/3 วิเคราะหปั์จจยัที่ส่งเสรมิความ
สรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย 
ซึง่มีผลตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

15 6 

ส4.3 ม4–6/4  วิเคราะหผ์ลงานของบคุคล
ส าคญัทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศที่มีส่วน
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัิศาสตร์
ไทย 

10 4 

รวม 100 40 
 

3. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตรส์อดคลอ้งกบั
แผนผงัแบบทดสอบที่ก าหนดไว ้เป็นขอ้ค าถามแบบปรนยัแบบ 5 ตวัเลือก โดยออกขอ้ค าถามเกิน
กว่าจ านวนขอ้ที่ก  าหนดไวใ้นแผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตรไ์ว ้คือ จ านวน 55 ขอ้ 

4. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (Validity) และการปรับปรุง
เครื่องมือแบบทดสอบ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 4.1 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรแ์ละเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนน
คณุภาพดา้นความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์ดงันี ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์คือ 

ให ้1 คะแนน  เ ม่ือแน่ ใจว่ารายการการประเมินมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ 
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ให ้0 คะแนน  เม่ือไม่แน่ใจว่ารายการการประเมินมีความ
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ 

ให ้-1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่ารายการการประเมินไม่สอดคลอ้ง
กบัตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ  

ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์คือ 

ค่าเฉลี่ย 0.50-1.00 แสดงว่ารายการประเมินมีความสอดคลอ้ง
กบัตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ 

ค่าเฉลี่ย -1.00-0.49 แสดงว่ารายการประเมินไม่สอดคลอ้งกับ
ตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ 

4.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
และความเป็นปรนัย (Objectivity) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของ
ค าถามตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพที่ก าหนด โดยก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ คือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลหรือการวิจยัโดยส าเรจ็การศกึษาปรญิญาดษุฎีบณัฑิตดา้น
การวัดและประเมินผล หรือการวิจัย จ านวน 4 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนสังคมศึกษา 
จ านวน 1 คน  (ภาคผนวก ก) 

ผลการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั
และเนือ้หาสาระโดยผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ขอ้สอบ 1 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.40 และ
ขอ้สอบอีก 54 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.60 - 1.00 ซึ่งสงูกวา่เกณฑ ์0.50 ที่ก าหนดไว ้
แสดงวา่มีขอ้สอบ 54 ขอ้ สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระ 

4.3 แก้ไขแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ คือ การปรับ
ภาษาในข้อค าถามให้เข้าใจง่ายขึน้ เช่น 1) จากค าถามถามว่า บุคคลในข้อใดก าลังวิพากษ์
หลกัฐาน แกไ้ขเป็น การกระท าของบุคคลในขอ้ใดแสดงถึงการวิพากษ์หลกัฐาน  2) จากค าถาม
ถามว่า ขอ้ใดต่อไปนีส้ะทอ้นภาพบา้นเมืองของไทยในเวลานัน้ แกไ้ขเป็น ขอ้ใดเป็นการสะทอ้น
ภาพบา้นเมืองของไทยในเวลาดงักลา่ว  เป็นตน้ 

4.4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตรท์ี่ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงและแกไ้ขเบือ้งตน้จ านวน 55 ขอ้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที่
มีลักษณะใกลเ้คียงกับตัวอย่างวิจัยแต่เคยผ่านการเรียนรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตรไ์ทย
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มาแลว้ ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระ
ต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) จ านวน 30 คน แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนน 

5. น าผลการทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) มาท าการวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ (ltem 
Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความยาก (Item Difficulty - p) และค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination - 
r) โดยก าหนดเกณฑค์ณุภาพขอ้สอบรายขอ้ คือ ค่าความยากอยู่ในช่วง 0.20-0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ทัง้นีไ้ดค้ัดเลือกขอ้สอบที่ผ่านการวิเคราะห์
คุณภาพรายข้อตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด จ านวน 40 ข้อ ครอบคลุมตามแผนผัง
แบบทดสอบ (Test Blueprint) 

6. ด าเนินการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์ 
จ านวน 40 ขอ้ ที่ผ่านการวิเคราะหค์่าความยากและอ านาจจ าแนกมาตรวจสอบคณุภาพดา้นความ
เช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัง้ 40 ขอ้ ไปทดลองใชก้ับ
นกัเรยีนที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัตวัอย่างวิจยัแต่เคยผ่านการเรยีนรายวิชา ส 31104 ประวตัิศาสตร์
ไทย ทัง้นี ้คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/7  จ านวน 35 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) เพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดย
การค านวณค่าความเช่ือมั่นตามวิธีการของคเูดอรแ์ละริชารด์สนั (Kuder and Richardson) ดว้ย
สูตร KR-20 พบว่ามีค่าความเช่ือมั่น 0.81 รวมถึงสอบถามนักเรียนที่เก่ียวกับความชัดเจนของ
ภาษา และความเขา้ใจเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบ 
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ตาราง 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) คา่ความยาก (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) รายขอ้ ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตร ์

ข้อ 
ที ่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
∑R 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

ดัชนีความยาก 
(p) 

ดัชนีอ านาจ
จ าแนก 
(r) 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.64 0.36 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.46 0.36 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.31 0.27 
4 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.23 0.27 
5 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.77 0.27 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.39 0.46 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.23 0.27 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.27 0.36 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.54 0.46 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.41 0.46 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.32 0.46 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.31 0.62 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.64 0.36 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.36 0.36 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.35 0.54 
16 1 1 1 1 1 4 1.00 สอดคลอ้ง 0.35 0.23 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.59 0.64 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.23 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.31 0.27 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.27 0.39 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.27 0.36 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.77 0.31 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.36 0.55 
24 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.42 0.23 
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ข้อ 
ที ่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
∑R 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

ดัชนีความยาก 
(p) 

ดัชนีอ านาจ
จ าแนก 
(r) 1 2 3 4 5 

ข้อ 
ที ่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม 
∑R 

IOC 
ผลการ
ประเมิน 

ดัชนีความยาก 
(p) 

ดัชนีอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.64 0.55 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.46 0.77 
27 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.36 0.55 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.54 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.69 
30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.31 0.31 
31 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.50 0.46 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.32 0.46 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.23 0.27 
34 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.41 0.46 
35 0 1 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.58 0.39 
36 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.69 
37 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.23 0.27 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.59 0.46 
39. 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.23 0.27 
40 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.42 0.39 

 
7. ด าเนินการจดัเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตร์

ฉบบัสมบรูณเ์พื่อส าหรบัการเก็บขอ้มลูต่อไป 
4.3 แบบประเมินตนเอง 

แบบประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ มาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 27 ขอ้ โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรา้ง การตรวจสอบคณุภาพ 
และการปรบัปรุงเครื่องมือ ดงันี ้
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1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัลกัษณะเครื่องมือวดั พฤติกรรมที่ตอ้งการวดั และ
นิยามความหมายของพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ในที่นีค้ือพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึง่
ไดม้าจากการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จากนัน้น าพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดม้า
วิเคราะห์ร่วมกับตัวชี ้วัดสาระประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และสาระการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลยั 

2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบประเมินตนเอง จากนัน้จงึรา่งขอ้ค าถามจ านวน 
27 รายการที่ใหต้ัวอย่างวิจัยประเมินตนเองและเกณฑก์ารประเมินเป็นแบบมาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัตอ่ไปนี ้ 

 5  หมายถึง  ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองอย่างถกูตอ้งและใหค้ าแนะน าเพื่อนได ้
 4  หมายถึง  ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองอย่างถกูตอ้ง 
 3  หมายถึง  ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองโดยมีขอ้ผิดพลาดอยู่บา้ง 
 2  หมายถึง  ปฏิบตัิไดเ้ม่ือไดร้บัค าชีแ้นะหรอืค าแนะน า 
 1  หมายถึง  ปฏิบตัิไดเ้ม่ือไดร้บัการดแูลก ากบัติดตามอย่างใกลช้ิด 

ทัง้นีไ้ดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากตวัอย่างวิจัย 
โดยถือเกณฑด์งันี ้ 
     ค่าเฉลี่ย     แปลความหมาย 

     4.51 – 5.00  มีระดบัความสามารถของพฤติกรรมมากท่ีสดุ 

     3.51 – 4.50  มีระดบัความสามารถของพฤติกรรมมาก 

     2.51 – 3.50  มีระดบัความสามารถของพฤติกรรมปานกลาง 

     1.51 – 2.50  มีระดบัความสามารถของพฤติกรรมนอ้ย 

     1.00 – 1.50  มีระดบัความสามารถของพฤติกรรมนอ้ยที่สดุ 

3. ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที่ยงตรง (Validity) และปรบัปรุงเครื่องมือ
แบบประเมินตนเอง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

 3.1 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินตนเอง และเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินตนเอง ดงันี ้
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบประเมินตนเอง 

คือ 
ให ้1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่ารายการประเมินมีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถปุระสงค ์
ให ้0 คะแนน  เ ม่ื อ ไม่ แน่ ใจว่ า รายการประ เมิน มีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์  
ให ้-1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่ารายการประเมินไม่สอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์  
ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงของ

แบบประเมินตนเอง คือ 
ค่าเฉลี่ย 0.50-1.00 แสดงว่ารายการประเมินมีความสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์
ค่าเฉลี่ย -1.00-0.49 แสดงว่ารายการประเมินไม่สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค ์
 3.2 น าแบบประเมินตนเองไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบ

คณุภาพดา้นความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณแ์ละความ
ครอบคลุมรายการตามพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิด ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพที่ก าหนด โดย
ก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลหรือการวิจัยโดย
ส าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตดา้นการวัดและประเมินผล หรือการวิจัย หรือการสอน
ประวตัิศาสตร ์จ านวน 5 คน (ตามภาคผนวก ก) 

ผลการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของรายการประเมินกบั
วตัถปุระสงคโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 – 1.00 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์
0.50 ที่ก าหนดไว ้แสดงว่ารายการประเมินทัง้ 27 ขอ้ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ
วดั 

 3.3 แกไ้ขแบบประเมินตนเองตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 4. น าแบบประเมินตนเองไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มย่อยจ านวน 5 คน 
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถามวา่เขา้ใจตรงกนัหรือไม่ ผลปรากฏว่านกัเรยีนทัง้ 5 คนเขา้ใจ
ขอ้ค าถามตรงกนั 

5. ด าเนินการจัดเป็นแบบประเมินตนเองฉบบัสมบูรณเ์พื่อส าหรบัการเก็บ
ขอ้มลูต่อไป 

4.4 แบบบนัทกึการถอดบทเรยีน 
แบบบนัทกึการถอดบทเรียนมีจดุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสะทอ้นคิดจากการเรียนรู ้

จบในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนทบทวนและเขียนในลกัษณะการบรรยาย 3 ประเด็น
ส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติหรืออารมณค์วามรูส้กึ ดา้นความรู ้และดา้นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้
โดยมีรายละเอียดของวิธีการสรา้ง การตรวจสอบคณุภาพ และการปรบัปรุงเครื่องมือ ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับลักษณะเครื่องมือวัด เนื ้อหาหรือพฤติกรรมที่
ตอ้งการวดั 

2. ร่างข้อค าถาม มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ ให้
สอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัที่ตัง้ไว ้คือ 1) รูส้กึอย่างไรกับการเรียนรูท้ี่ผ่านไป 2) สิ่งที่ไดเ้รียนรูค้ือ
อะไร 3) จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างไร 

3. ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเที่ยงตรง และการปรบัปรุงเครื่องมือแบบ
บนัทกึการถอดบทเรยีน มีรายละเอียดดงันี ้ 

 3.1 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบ
บนัทึกการถอดบทเรียน และเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคุณภาพดา้นความเที่ยงตรงของ
แบบบนัทกึการถอดบทเรยีน ดงันี ้

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงของแบบบนัทกึการถอด
บทเรยีน คือ 

ให ้1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นการถอดบทเรยีน 

ให ้0 คะแนน  เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบั
ประเด็นการถอดบทเรยีน  

ให ้-1 คะแนน  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัประเด็น
การถอดบทเรยีน  
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 ส่วนเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนคณุภาพดา้นความเที่ยงตรงของ
แบบบนัทกึการถอดบทเรยีน คือ 

ค่าเฉลี่ย 0.50-1.00 แสดงว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัประเด็น
การถอดบทเรยีน 

ค่าเฉลี่ย -1.00-0.49 แสดงว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นการ
ถอดบทเรียน 

 3.2 น าแบบบันทึกการถอดบทเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบคณุภาพดา้นความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนคณุภาพ
ที่ก าหนด โดยมีก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ช่ียวชาญ คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล
หรือการวิจัยโดยส าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิตดา้นการวัดและประเมินผลหรือการวิจัย 
จ านวน 5 คน (ตามภาคผนวก ก) 

 ผลการพิจารณาและประเมินความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัประเด็น
การถอดบทเรียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทัง้ 3 ขอ้ แสดงว่า
ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นการถอดบทเรียน 

4. น าแบบบนัทึกการถอดบทเรียนไปใชท้ดสอบกบันกัเรียนกลุ่มย่อยจ านวน 
5 คน เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในขอ้ค าถามวา่เขา้ใจตรงกนัหรือไม่ ผลปรากฏว่านกัเรยีนทัง้ 5 คน
เขา้ใจขอ้ค าถามตรงกนั 

5. ด าเนินการจัดเป็นแบบบนัทึกการถอดบทเรียนฉบบัสมบูรณเ์พื่อส าหรบั
การเก็บขอ้มลูต่อไป 

ตาราง 17 ประเด็นการถอดบทเรยีนกบัขอ้ค าถามในการถอดบทเรียน 

ประเด็นการถอดบทเรียน ข้อค าถาม 

ดา้นเจตคติหรอือารมณค์วามรูส้กึ รูส้กึอย่างไรกบัการเรียนรูท้ี่ผ่านไป 
ดา้นความรู ้ สิ่งที่ไดเ้รียนรูค้ืออะไร 
ดา้นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ จะน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างไร 
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2.1 การด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคข์อ้ 1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการโคช้ที่
เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับร่าง มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง ความสอดคล้องของร่าง
รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
และแผนการจัดการเรียนรู ้โดยก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และแผนการจัดการเรียนรู ้ทัง้นีก้  าหนด
จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (ตามภาคผนวก ก) โดยมีคณุสมบตัิ คือ  

 1) ดา้นหลักสูตรและการสอน โดยเป็นผูท้ี่ส  าเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บณัฑิตเก่ียวกบัหลกัสตูรและการสอน หรือการสอนสงัคมศกึษา จ านวน 2 คน  

 2) ดา้นการสอนสังคมศึกษา โดยเป็นผู้ที่ส  าเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บณัฑิตเก่ียวกบัการสอนสงัคมศกึษาหรอืผูมี้ต าแหน่งทางวิชาการดา้นการสอนสงัคมศกึษา จ านวน 
2 คน  

 3) ดา้นวิจยัหรอืการวดัและประเมินผล โดยเป็นผูท้ี่ส  าเรจ็การศกึษาระดบั
ดษุฎีบณัฑิตดา้นวิจยัหรอืการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน 

2. น าเอกสารร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์ของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรูท้ี่สรา้งขึน้ไปใหผู้้เ ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
พิจารณาประเมิน ตรวจสอบแกไ้ข และใหค้ าแนะน า ดา้นความถกูตอ้งและความสอดคลอ้งของรา่ง
รูปแบบเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และแผนการ
จดัการเรียนรู ้

2.1 การตรวจสอบคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง มีลกัษณะเป็นแบบประเมินมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ มีความถูกตอ้งมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ โดยมีค่า
คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ จากนั้นค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความถูกตอ้งที่
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน (ตามภาคผนวก ก) ประเมินเป็นรายขอ้ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑแ์ปลผล ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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4.51 – 5.00  หมายถึง มีความถกูตอ้งมากที่สดุ 
3.51 – 4.50   หมายถึง มีความถกูตอ้งมาก 
2.51 – 3.50             หมายถึง มีความถกูตอ้งปานกลาง 
1.51 – 2.50             หมายถึง มีความถกูตอ้งนอ้ย 
1.00 – 1.50             หมายถึง มีความถกูตอ้งนอ้ยที่สดุ 

2.2 การตรวจสอบคณุภาพดา้นความสอดคลอ้งภายในรา่งรูปแบบการโคช้ และ
แผนการจดัการเรียนรู ้มีลกัษณะเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ มีความสอดคลอ้ง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
จากนัน้ค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความสอดคลอ้งที่ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน ประเมินเป็นรายขอ้ 
แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑแ์ปลผล ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
     4.51 – 5.00  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากที่สดุ 

     3.51 – 4.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 

     2.51 – 3.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

     1.51 – 2.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

     1.00 – 1.50  หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสดุ 

ทัง้นีห้ากว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ดา้นความถกูตอ้งและความ
สอดคลอ้งมีค่าตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป ถือว่าร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีคุณภาพสามารถน าไปทดลองใช้ได ้แต่ถ้าผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 3.51 ตอ้งท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้สง่ให้
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ตรวจสอบอีกครัง้ 

3. ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนการจัดการเรียนรู ้ ตามผลการประเมินและ
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

4. ท าการตรวจสอบคณุภาพดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิของร่างรูปแบบ
การโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
แผนการจัดการเรียนรู ้โดยน าร่างรูปแบบการโค้ช และแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรับปรุงตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้รูประวตัิศาสตรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของกลุม่โรงเรียน
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กาญจนาภิเษก วิทยาลยั จ านวน 5 คน ประเมิน พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้นีก้ารตรวจสอบคณุภาพ
ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิมีลกัษณะเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ 
มีความเป็นไปได้มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีค่าคะแนนเป็น 5 4 3 2  
และ 1 ตามล าดบั จากนัน้ค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นไปไดท้ี่ครูทัง้ 5 คน ประเมินเป็น
รายขอ้ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑแ์ปลผล ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
     4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเป็นไปไดม้ากที่สดุ 

     3.51 – .504  หมายถึง มีความเป็นไปไดม้าก 

     2.51 – 3.50  หมายถึง มีความเป็นไปไดป้านกลาง 

     1.51 – 2.50  หมายถึง มีความเป็นไปไดน้อ้ย 

     1.00 – 1.50  หมายถึง มีความเป็นไปไดน้อ้ยที่สดุ 

หากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูป้ระเมินในดา้นความเป็นไปไดมี้ค่าตัง้แต่ 3.51 
ขึน้ไป ถือว่าร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายมีคุณภาพสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้แต่ถา้ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต ่า
กวา่ 3.51 ตอ้งท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูป้ระเมิน 

2.3 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.3 เพื่อทดลองใช้น าร่อง (Tryout)  
รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ที่พฒันาขึน้  

เพื่อให้ไดข้้อมูลที่หลากหลายจากการน ากิจกรรมการเรียนรูใ้นหน่วยการ
เรียนรูไ้ปใชป้ฏิบตัิจริงแลว้น าขอ้มลูมาสู่การปรบัปรุงรูปแบบการโค้ชและกิจกรรมตามหน่วยการ
เรียนรู ้ในการทดลองใชน้ ารอ่ง (Tryout) รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดก้ าหนดการทดลองใชน้ าร่องแผนการจัดการเรียนรู ้
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู ้โดยน าแผนการจดัการเรียนรู ้1 หน่วยการเรียนรูไ้ปทดลองใชน้ ารอ่งกบั
นักเรียน 1 ห้องเรียน  ทั้งนี ้มีรายละเอียดด้านกลุ่มเป้าหมาย แบบแผนการทดลอง และ
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้
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2.3.1 กลุม่เปา้หมาย 
 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใชท้ดลองใชน้ าร่องร่างรูปแบบการโคช้ตอ้งมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัตวัอย่างวิจยัที่สุ่มไดเ้พื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชจ้ริง  จึงได้
ก าหนดการทดลองใชน้ ารอ่งกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) จ านวน 3 หอ้งเรียนที่ไม่ใช่หอ้งเรียนตรงกบัตวัอย่าง
วิจัย การไดม้าซึ่งกลุ่มเป้าหมายทัง้ 3 หอ้งเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
โดยมีหอ้งเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระ
ต าหนักสวนกุหลาบมธัยม) เป็นหน่วยการสุ่ม ผลจากการสุ่มท าใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายที่จะท าการ
ทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโคช้ที่ เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

1) นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม)  

2) นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 

3) นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 

2.3.2 วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ด าเนินการขออนุมัติพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ กลุม่เปา้หมายที่เขา้รว่มการทดลองใชน้ ารอ่งไดร้บัการชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
หรอืออกจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา 

 2. น าร่างรูปแบบการโคช้และเครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการ
โคช้ไปทดลองใชน้ าร่องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโคช้ 3 
หน่วยการเรียนรู ้ดงันี ้

1) ทดลองน ารอ่ง(Tryout) รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในหน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 กบันกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาปีที่ 4/1 โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม)  

จากการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโคช้ พบว่า ในกิจกรรมขัน้
วิเคราะหเ์นือ้หาที่ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุม่น าผลการวิเคราะหส์าเหตแุละผลการปฏิวตัิสยามตาม
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ภาระงานที่มอบหมายให้ไปคน้ควา้เพื่อตอบค าถามในใบงานมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ทั้งนี ้
นกัเรียนใชว้ิธีการน าเสนอโดยออกมาอ่านค าตอบและหลกัฐานที่สนบัสนนุค าตอบ พบว่า ในขณะ
ที่นกัเรยีนกลุม่หนึ่งน าเสนอค าตอบนัน้ นกัเรยีนกลุม่ที่เหลือไม่ไดใ้หค้วามสนใจและไม่เขา้ใจในสิ่งที่
เพื่อนน าเสนอ ดังนั้นหากการทดลองใชรู้ปแบบครัง้ต่อไปจึงเสนอว่า ครูจึงไดป้รบักิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่นกัเรียนน าเสนอภาระงานโดยออกมาอ่านค าตอบเป็นการใหน้กัเรียนออกมาเขียนค าตอบ
บนกระดานแทน โดยนกัเรยีนกลุม่อื่น ๆ รว่มกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายค าตอบของเพื่อนวา่เห็นดว้ย
หรอืไม่เห็นดว้ย 

2) ทดลองน ารอ่ง(Tryout) รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในหน่วยการเรียนรูท้ี่ 6  กบันกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาปีที่ 4/3 โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 

จากการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ช พบว่า นักเรียนน า
หลกัฐานที่ไม่ใช่หลกัฐานชัน้ตน้มาใชใ้นการปฏิบตัิภาระงาน เช่น นิยายคู่กรรม หนงัสือชีวประวตัิ
ของจอมพล ป. พิบลูสงคราม หนงัสือประเภทสารคดี เป็นตน้ ดงันัน้หากการทดลองใชรู้ปแบบครัง้
ต่อไปจึงเสนอว่า ในกิจกรรมขัน้ตอนที่ 2 ขัน้สืบเสาะหลกัฐาน ครูจะตอ้งคอยติดตามการท างาน
ของนักเรียนเป็นระยะ คอยสอบถามถึงแหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้ค้นคว้าข้อมูล เช่น ถามว่า 
“หลกัฐานนิยายคู่กรรมเป็นหลกัฐานที่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยระดับใด” นอกจากนีย้ังพบว่า 
นกัเรียนมีความเคยชินในการที่ใหค้รูสั่ง ดงันัน้ครูตอ้งคอยกระตุ้นดว้ยค าถามแทนการสั่ง เช่น ใช้
ค าถามว่า “นักเรียนคิดว่าการนั่งเรียนแบบนี ้กับการลกุขึน้แลว้จับเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ค าตอบ แบบไหนจะท าใหภ้าระงานราบรื่นกวา่กนั” เป็นตน้ 

3) ทดลองน ารอ่ง(Tryout) รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในหน่วยการเรียนรูท้ี่ 7  กบันกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาปีที่ 4/9 โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) 

จากการทดลองใชน้ ารอ่งรา่งรูปแบบการโคช้ พบว่า ในขัน้จงูใจใหค้ิด 
ครูจัดกิจกรรมการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนเก่ียวกับเหตุการณ ์14 ตุลา 2516 เหตุการณ ์6 
ตลุา 2519 และเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ ดว้ยคลิปวิดีโอจ านวน 3 คลิป ท าใหไ้ม่เพียงพอกบัเวลาใน
กิจกรรมขัน้สืบเสาะหลกัฐาน ดังนัน้หากการทดลองใชรู้ปแบบครัง้ต่อไปจึงเสนอว่า ควรกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียนดว้ยคลิปวิดีโอเพียง 1 เหตกุารณ ์ทัง้นีพ้บว่า คลิปวิดีโอที่เรา้ความสนใจต่อ
ผูเ้รียนไดม้ากที่สดุ คือ คลิปวิดีโอเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 
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3. ปรบัปรุงร่างรูปแบบการโคช้หลงัการทดลองใชน้ าร่อง เม่ือไดผ้ล
จากการทดลองใชน้ าร่องแลว้ น ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขแผนการจัดการเรียนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องรูปแบบการโคช้ เพื่อน าไปทดลองและประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการโคช้ต่อไป 

ระยะที ่3 การทดลองใช้ร่างรูปแบบการโค้ช 
การด าเนินการในระยะนี ้เป็นการน าร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไปทดลองใช ้(Implement)  มีรายละเอียด
ในการด าเนินการดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อทดลองใช้ ( Implement) ร่าง รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
2. ประชากรวิจัยและตัวอย่างวิจัย 

ประชากรวิจัย 
ประชากรวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษก วิทยาลัย จ านวน 10 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 4,235 คน (ขอ้มูล ณ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561) 

ตัวอย่างวิจัย 
เพื่อการตรวจสอบยืนยันว่าร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง

ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึน้จะมีประสิทธิผลท่ามกลาง
บรบิทของนกัเรยีนที่แตกตา่งกนัหรือไม่ จงึไดท้  าการทดลองกบัตวัอย่างวิจยั 2 กลุม่ คือ 

 1. ตัวอย่างวิจัยกลุ่มที่  1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/7 โรงเรียน
กาญจนาภิเษก วิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) จ านวน 38 คน 

 2. ตัวอย่างวิจัยกลุ่มที่  2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2 โรงเรียน
กาญจนาภิเษก วิทยาลยั สพุรรณบรุี จ านวน 30 คน 

การได้มาซ่ึงตัวอย่างวิจัย 
การไดม้าซึ่งตัวอย่างวิจัยไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) ใช้การสุ่มโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมี
ขัน้ตอนของการสุม่ ดงันี ้
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 ขัน้ที่ 1 ส  ารวจขอ้มลูหน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งขอ้มลูทตุิยภมูิ 
คือ คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แลว้จัดท ากรอบการสุ่ม (Sampling Frame) จากนัน้ท า
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชก้ลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ านวน 10 
โรงเรยีน เป็นหน่วยของการสุม่ (Sampling Unit) โดยท าการสุม่มารอ้ยละ 20 ของจ านวนประชากร 
ไดจ้  านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มธัยม) และโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรุี 

 ขัน้ที่ 2 ท าการสุ่มหอ้งเรียนจากโรงเรียนที่สุ่มไดใ้นขัน้ที่ 1 โรงเรียนละ 1 
หอ้งเรียน แต่ละโรงเรียนใชก้ารสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling) โดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยในการ
สุม่ (Sampling Unit) ผลจากการสุม่หอ้งเรยีน คือ  

1) กลุ่มทดลองที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระ
ต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) สุม่ไดน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/7 จ านวนนกัเรยีน 38 คน 

2) กลุ่มทดลองที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบุรี สุ่ม
ไดน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/2 จ านวนนกัเรยีน 30 คน 

3. แบบแผนการทดลอง 
การทดลองนีใ้ชว้ิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ซึ่งมี

กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใชแ้บบแผนการทดลองแบบอนกุรมเวลา (The One Group, Time 
Series Design) ดงันี ้
 

Opre  X1  X2  X3  X4  O  X5  X6  X7  X8  Opost 
 

 เม่ือ   Opre     คือ     การประเมนิการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการ 

        เรียนวิชาประวตัิศาสตรก์่อนใชร้า่งรูปแบบการโคช้ 

   X1         คือ     การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 1 

   X2         คือ      การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 2 

   X3         คือ     การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 3 

   X4         คือ      การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 4 
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   O         คือ      การประเมนิการคิดทางประวตัิศาสตรห์ลงัใชร้า่งรูปแบบการ    

                                                     โคช้ในหนว่ยท่ี 4 

   X5         คือ     การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 5 

   X6         คือ      การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 6 

   X7         คือ     การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยท่ี 7 

   X8         คือ      การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ในหน่วยที่ 8 

   Opost    คือ      การประเมนิการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการ 

        เรียนวิชาประวตัิศาสตรห์ลงัใชร้า่งรูปแบบการโคช้ 

4. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
ในการทดลองใชร้่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีด าเนินการวิจยั เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บขอ้มลู และการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

4.1 วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ก าหนดการทดลองกับตวัอย่างวิจัยทัง้ 2 กลุ่ม โดยตวัอย่างวิจัยกลุ่มที่ 1 

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวน
กุหลาบมธัยม) เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 โดยผูว้ิจัยท าหนา้ที่เป็นผูโ้คช้เอง ส่วนตวัอย่างวิจัยกลุ่มที่ 2 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบุรี มอบหมายให้
ครูผูส้อนประวัติศาสตรแ์ก่นักเรียนในหอ้งเรียนดังกล่าวเป็นผูร้่วมวิจัยท าหนา้ที่เป็นผูโ้คช้ ทั้งนี ้
ภายหลงัจากการสุม่ตวัอย่างวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัไดต้ิดต่อครูผูส้อนในหอ้งเรียนและโรงเรียนที่ท  าการสุม่
ได ้และขอขอ้มลูเบือ้งตน้จากครูผูส้อนคนดงักลา่วเพื่อมาตรวจสอบกบัเกณฑ ์ดงันี ้

 1) ส  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาสงัคมศกึษา 
 2) เคยเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบัการโคช้ 
 3) มีผลงานการฝึกฝนนกัเรยีนจนไดร้บัรางวลั 
 4) มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 

Learning) 
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ทัง้นีพ้บว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนที่สุ่มได ้มีคณุสมบตัิตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จึง
ก าหนดใหเ้ป็นครูผูร้ว่มวิจยั 

2. พูดคุย ท าความเข้าใจกับครูผู้ร่วมวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามรู้
เก่ียวกับบทบาทการโคช้ของครู รวมถึงท าความเขา้ใจในการใชรู้ปแบบการโคช้ แผนการจัดการ
เรียนรู ้ตลอดจนเครื่องมือวดัและประเมินผลที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้กับผูร้่วมวิจัย พรอ้มทัง้อธิบายและ
แลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกบัรา่งรูปแบบการโคช้ แผนการจดัการเรียนรู ้ทัง้นีผู้ว้ิจยัและผูร้ว่มวิจยันดั
หมายพบกนัทกุ 2 สปัดาห ์เพื่อพดูคยุและสะทอ้นถึงการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการ
เรียนรู ้ในระหว่างนีมี้การสื่อสารกนัทางสื่อสงัคมออนไลน ์อีกทัง้ผูว้ิจัยเขา้ไปร่วมสงัเกตการณใ์น
การทดลองของผูร้ว่มวิจยัจ านวน 2 ครัง้ 

3.ด าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิตัวอย่างวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม โดยด าเนินการขออนุมัติ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์มหาวิทยาลยั     
ศรีนครนิทรวิโรฒ ตวัอย่างวิจยัที่เขา้รว่มการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ไดร้บัการชีแ้จงวตัถปุระสงค ์
ขัน้ตอนการเขา้รว่มหรือออกจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา และยินดีเขา้รว่มการวิจยัโดยการลงช่ือใน
ใบยินยอม ตัวอย่างวิจัยรบัทราบว่าขอ้มูลทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลับและน าเสนอขอ้มูลใน
ภาพรวม    

4. ด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล โดยน า ร่างรูปแบบการโค้ชที่
พฒันาขึน้ไปใชก้บัตวัอย่างวิจยั ทัง้ 2 กลุม่ ซึง่เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 68 คน  โดยผูว้ิจัยด าเนินการโคช้ดว้ยตนเองกบัตวัอย่างวิจัยโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) และผูร้ว่มวิจยัด าเนินการโคช้
กบัตวัอย่างวิจยัโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรุี การด าเนินการทดลองใชเ้วลาทัง้สิน้ 
16 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 16 คาบ ทัง้นีไ้ดน้  าเครื่องมือที่ใชก้่อน
การทดลองมาใชก้บัตวัอย่างวิจยัเพื่อใหท้ราบขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการคิดทางประวตัิศาสตร ์ทัง้
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร ์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรบั
ในช่วงการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ผูว้ิจยัน าเครื่องมือมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกับ
ตวัอย่างวิจยัเพื่อศกึษาพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตรจ์ากการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ 
โดยก่อนกิจกรรมการโค้ชแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ ตัวอย่างวิจัยจะท าแบบวัดการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์และแบบประเมินตนเอง ส่วนหลงักิจกรรมการโคช้แต่ละหน่วยการเรียนรู ้ตวัอย่าง
วิจยัจะท าแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์และแบบประเมินตนเอง แลว้น ามาเปรียบกบั
ผลท่ีไดก้่อนเรยีน 
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4.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู 
1. แบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบ

อตันยั จ านวน 13 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบขยายค าตอบหรือตอบ
อย่างอิสระ และตอนที่ 2 มีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบจ ากดัค าตอบหรอืตอบสัน้ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตร ์มีลกัษณะเป็นขอ้
ค าถามแบบปรนยั 5 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 

3. แบบประเมินตนเอง จ านวน 27 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั คือ ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองอย่างถกูตอ้งและใหค้ าแนะน าเพื่อนได ้ปฏิบตัิ
ไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกตอ้ง ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเองโดยมีขอ้ผิดพลาดอยู่บา้ง ปฏิบตัิไดเ้ ม่ือไดร้บัค า
ชีแ้นะหรอืค าแนะน า และปฏิบตัิไดเ้ม่ือไดร้บัการดแูลก ากบัติดตามอย่างใกลช้ิด 

4. แบบบนัทกึการถอดบทเรียน มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด จ านวน 3 
ขอ้ เพื่อใหส้ะทอ้นคิดเก่ียวกบัการเรียนรู ้3 ประเด็นส าคญั คือ ดา้นเจตคติหรืออารมณค์วามรูส้ึก 
ดา้นความรู ้และดา้นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

4.3 การวิเคราะหข์อ้มลู 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 

 1.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียน
ก่อน ระหว่าง และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ โดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดียวแบบการวดัซ า้ (Repeated Measures ANOVA) 

 1.2 เปรียบเ ทียบค่า เฉ ล่ียคะแนนผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรียนวิชา
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T-test 
for Dependent Samples) 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ  
 วิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูจากแบบประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอด

บทเรียนของผูเ้รียนที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเม่ือจบหน่วยกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารพรรณนาความและการยกค าพดู (Quotation) 

5. การพทิกัษส์ิทธิของตัวอย่างวิจัย 
งานวิจัยชิน้นีต้ัง้อยู่บนการตระหนักถึงความรบัผิดชอบในการพิทักษ์สิทธ์ิและ

ป้องกันผลเสียรวมทัง้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้แก่ผูใ้หข้อ้มลู ตวัอย่างวิจัย รวมถึงจรรยาบรรณของ
นักวิจัยในทุกขั้นตอนของการเก็บข้อมูลการวิจัย  ทั้งนีใ้นเบือ้งต้นได้น าโครงการวิจัยเสนอต่อ
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คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดพ้ิจารณารบัรองโครงการวิจยัจาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ตามโครงการวิจยัเลขท่ี SWUEC 230/61  

ระยะที ่4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชและปรับปรุงรูปแบบใหส้มบูรณ ์
ในระยะนี ้เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่  3 มาท าการประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ว่ามีค่าประสิทธิผลเป็นอย่างไร และปรบัปรุงรูปแบบการโคช้ให้
สมบรูณ ์ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์อง

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใหส้มบรูณ ์
2. ขั้นตอนในการด าเนินการ 

2.1 ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

1) นกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตร์
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2)  นัก เรียนกลุ่มทดลองทั้ง  2  กลุ่ม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวตัิศาสตร ์สงูกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ด าเนินการสรุปและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณโดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนก่อน ระหว่าง และหลังการใช้
รูปแบบการโคช้จากสถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือมีการวดัซ า้ (Repeated 
Measures ANOVA) และวิเคราะหค์่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตรข์อง
นักเรียนก่อนและหลังการใชรู้ปแบบการโคช้จากสถิติการทดสอบค่าที (T-test for Dependent 
Samples) รวมถึงการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพจากแบบบนัทกึการถอดบทเรียนโดยผูเ้รียน และ
บันทึกหลังการโค้ชของผู้สอน แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสรุปจัดหมวดหมู่และน าเสนอใน
ลกัษณะพรรณนาวิเคราะห ์(Descriptive Analysis) 
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2.3 ประเมินประสิท ธิผลของ รูปแบบการโค้ช ที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกบัเกณฑป์ระสิทธิผลท่ีตัง้ไว ้โดยน าผลการ
วิเคราะหข์อ้มูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑป์ระสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ จากนัน้จึงด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการโคช้ใหไ้ดรู้ปแบบการโคช้ที่สมบรูณ ์
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในบทนีเ้ป็นการรายงานผลการวิเคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกับความมุ่งหมายของการ
วิจยั โดยแบ่งเนือ้หาการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการพฒันา
รูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  
และตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที ่1 ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตรข์องนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการพฒันารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายนีแ้บ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานส าหรบัการ
พฒันารูปแบบการโคช้ และระยะที่ 2 การยกร่างรูปแบบการโคช้และการตรวจสอบคุณภาพร่าง
รูปแบบการโคช้ ดงัมีรายละเอียดในแต่ละระยะ ดงันี ้

ผลการวิเคราะหข์้อมูลระยะที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการโค้ช 

ส าหรับการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการโคช้ไดต้ัง้วตัถุประสงคไ์ว ้4 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้าร
คิดทางประวตัิศาสตร ์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัแนว
ทางการจัดการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร์  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์  และ 4) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับความต้องการได้รับการจัดการเรียนรู ้ที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวัติศาสตร ์จึงรายงานผลการวิเคราะหข์อ้มูลระยะที่ 1 วิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานส าหรบัการ
พฒันารูปแบบการโคช้ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ดงันี ้
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1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลการศึกษาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้าร
คิดทางประวัตศิาสตร ์

ผลการวิจัยระยะที ่1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิด
ทางประวัติศาสตร ์

 จากการศกึษาเอกสาร วิเคราะหเ์นือ้หา และการตีความเพื่อสรา้งขอ้สรุป
ท าใหส้ามารถสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรฉ์บบัรา่งได ้5 องคป์ระกอบ คือ 
หลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การใหเ้หตุผลตามล าดบัเวลา การเช่ือมโยงมิติทาง
ประวัติศาสตร ์ความส าคัญทางประวัติศาสตร ์และความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์ซึง่มีมโนทศันแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในแต่ละองคป์ระกอบ ตามตาราง 18 ดงันี ้
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ตาราง 18 องคป์ระกอบของการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิด 

นักวิชาการ 
องคป์ระกอบของ

การคิดทาง
ประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน ์ พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิด 

ธีระ นชุเป่ียม.  2551, 
พ ร เ พ็ ญ  ฮั่ น ต ร ะ กู ล .  
2547, 
วินยั พงศศ์รเีพียร.  2547, 
Baron.  2010, 
Brown.  2004, 
CollegeBoard. 2015a, 
CollegeBoard.  2016, 
Drake; & Brown.  2003,   
Klages.  1999, 
Lee.  2005,    
Liaw.  2010,   
Lund.  2012, 
Masran.  2005, 
Nichols.  2012, 
Pellegrino.  2007, 
Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
The Government of 
Manitoba.  2014, 
University of the Fraser 
Valley.  2017, 
Wilson; & Wineburg.  
1988, 
Wineburg.  1991a 

1. หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. การประเมินความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐาน 
2. หลกัฐานชัน้ตน้หรอื
หลกัฐานรว่มสมยัมี
ความน่าเช่ือถือมากกวา่
หลกัฐานชัน้รอง 
3. การตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและยืนยนัความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐาน 
4. การประเมินความ
น่าเช่ือถือของแหลง่ที่มา
โดยพิจารณาจาก
จดุประสงคข์องผูส้รา้ง
หลกัฐาน มมุมองของ
ผูเ้ขียน และความถกู
ตอ้งของเนือ้หา 
5. การตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ณ ช่วงเวลาที่
แหลง่ขอ้มลูไดร้บัการ
บนัทกึ 
6. มโนทศันท์ี่ 1-5 

1.1 ใชห้ลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูที่มีความ
น่าเช่ือถือ 
1.2 พยายามหาขอ้เท็จจรงิ
จากแหลง่ขอ้มลูที่เขา้ใกล้
ความเป็นหลกัฐานชัน้ตน้มาก
ที่สดุ 
 
1.3 คน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหลง่ขอ้มลูหลาย ๆ แหลง่
แลว้น าขอ้มลูมาเปรยีบเทียบ
กนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู 
1.4 ตัง้ค าถามเก่ียวกบั
จดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของ
ผูผ้ลิตหลกัฐานก่อนน า
หลกัฐานไปใช ้
 
 
1.5 ตีความเนือ้หาจากบรบิท
สภาวการณแ์ละโลกทศันท์ี่
แพรห่ลายในเวลานัน้ 
 
 
1.6 ใชห้ลกัฐานชัน้ตน้ที่
หลากหลายเพื่อสรา้งเรื่องราว
หรอืเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
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นักวิชาการ 
องคป์ระกอบของ

การคิดทาง
ประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน ์ พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิด 

ชยัรตัน ์โตศิลา.  2555,   
Brugar.  2012,   
CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2016,   
Drake; & Brown.   
2003,   
Lévesque.  2009, 
National Center for 
History in the Schools.  
1996,   
Pellegrino.  2007, 
Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  
2013, 
Seixas; & Peck.  2004, 
The Government of 
Manitoba.  2014,   
University of the Fraser 
Valley.  2017 

2. การใหเ้หตผุล
ตามล าดบัเวลา 

1. การวิเคราะห์
เหตกุารณต์ามช่วงเวลา 
 
 
 
2. การเขา้ใจเหตผุลของ
เรื่องราวที่สมัพนัธก์นั
อย่างซบัซอ้นผ่านมิติ
เวลาและสถานที่ 
3. การสอบทาน
ปฏิสมัพนัธต์อ่กนั
ระหวา่งเรื่องราวที่
ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การพินิจวา่อะไรที่
เปลี่ยนแปลงและอะไรที่

2.1 จดัเรียงเหตกุารณต์าม
ช่วงเวลา 
2.2 ล  าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้
ก่อน-หลงั 
2.3 ค านวณเวลาในระบบ
ปฏิทิน 
2.4  แสดงความสมัพนัธข์อง
เหตกุารณต์า่ง ๆ เขา้กบั
ช่วงเวลา 
 
 
2.5  อธิบายความเป็นเหตุ
และผลของเหตกุารณ ์
2.6 ตดัสินความเป็นไปไดข้อง
เรื่องราวอย่างมีเหตผุล
ตามล าดบัเวลา 
2.7 ตดัสินว่าวนัที่หรอื
เหตกุารณท์ี่เฉพาะเจาะจง
สามารถเป็นจดุเปลี่ยนทาง
ประวตัิศาสตร ์
2.8 ตดัสินความสมัพนัธ์
ระหวา่งสาเหตแุละผลของ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์
2.9  อธิบายและระบถุึงสาเหตุ
ของเหตกุารณ ์
2.10  จดัล าดบัความส าคญั
ของสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิด
เหตกุารณ ์
2.11 น าสาเหตตุา่ง ๆ ของ
เหตกุารณม์าแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งกนั 
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นักวิชาการ 
องคป์ระกอบของ

การคิดทาง
ประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน ์ พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิด 

ยงัคงอยู่เม่ือเวลาผ่าน
ไป 
 
5. การพิจารณา
เหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปได้
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้
หรอืความเสื่อมถอย 

2.12  ระบผุลลพัธท์างตรง
และทางออ้มของเหตกุารณ ์
2.13  เปรยีบเทียบช่วงเวลา
ทางประวตัิศาสตรส์องช่วง
แลว้บรรยายถึงความตอ่เน่ือง
และการเปลี่ยนแปลง 
2.14  อธิบายถึงเหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิด
ความกา้วหนา้หรอืความเสื่อม
ถอย 

พรเพ็ญ ฮั่นตระกลู.  
2560, 
CollegeBoard.  2015a, 
CollegeBoard.  2015b 
CollegeBoard.  2016, 
Pellegrino.  2007 

3. การเช่ือมโยงมิติ
ทางประวตัิศาสตร ์

1. การเปรยีบเทียบและ
ประเมินขอ้เท็จจรงิทาง
ประวตัิศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะหเ์นือ้หา
เขา้กบับรบิททาง
ประวตัิศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 เปรยีบเทียบมมุมองที่
หลากหลายจากหลกัฐานเพื่อ
สรุปเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
3.2 เปรยีบเทียบบคุคล 
เหตกุารณ ์การพฒันา หรือ 
กระบวนการทาง
ประวตัิศาสตร ์วิเคราะหท์ัง้
ความเหมือนและความ
แตกตา่งเพื่อที่จะสรา้งขอ้สรุป
ทางประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือ 
3.3 พิจารณาเหตกุารณ ์การ
พฒันาหรอืกระบวนการทาง
ประวตัิศาสตรภ์ายในบรบิท
โลกหรอืระดบัประเทศหรอืใน
ระดบัภมูิภาคที่กวา้งขึน้ 
เพื่อที่จะตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ความส าคญัที่เก่ียวขอ้งกนั 
3.4 แสดงตวัอย่างหรอื
หลกัฐานเพิ่มเติมที่
เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจาก
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นักวิชาการ 
องคป์ระกอบของ

การคิดทาง
ประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน ์ พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิด 

 
3. การสรา้งบรูณภาพ
ดว้ยการเช่ือมโยง
ประเด็นจากเหตกุารณ์
หนึ่งไปอีกเหตกุารณ์
หนึ่ง 

ที่พบไดใ้นเอกสาร เพื่อ
สนบัสนนุหรอืเพิ่มน า้หนกั
ใหก้บัขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 
3.5 สรา้งการเช่ือมโยงระหวา่ง
ประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่
ก  าหนดใหไ้วแ้ละการพฒันาที่
เก่ียวขอ้งในบรบิททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่แตกตา่งกนั 
พืน้ที่ทางภมูิศาสตร ์
ระยะเวลา หรือยคุสมยัที่
แตกตา่งกนั 
3.6 สรา้งการเช่ือมโยงระหวา่ง
รูปแบบช่วงเวลาที่แตกตา่ง 
และ/หรอื วิธีการเขา้ถึง
ประวตัิศาสตร ์(เช่น การเมือง, 
เศรษฐกิจ, สงัคม, วฒันธรรม 
หรอื ภมูิปัญญา) ของประเด็น
ทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บั 
3.7 ใชข้อ้มลูเชิงลกึจาก
สาขาวิชาตา่ง ๆ หรอืจากการ
สืบสอบในภาคสนาม (เช่น 
เศรษฐกิจ, การเมืองและการ
ปกครอง, ประวตัิศาสตร์
ศิลปะ และมานษุยวิทยา) 
เพื่อที่จะเขา้ใจประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรใ์หด้ียิ่งขึน้ 

กิตติศกัดิ ์ลกัษณา.  
2559,   
Schwinghamer.  2017,   
Seixas; & Morton.  
2013,   

4. ความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์

การระบคุวามส าคญั
ทางประวตัิศาสตร ์

4.1 สรา้งขอ้ตกลงหรือเกณฑ์
เพื่อน าไปใชพ้ิจารณาวา่ 
เหตกุารณ ์บคุคล หรอื
พฒันาการในอดีตมี
ความส าคญั 
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นักวิชาการ 
องคป์ระกอบของ

การคิดทาง
ประวัตศิาสตร ์

มโนทศัน ์ พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิด 

The Government of 
Manitoba.  2014,   
University of the Fraser 
Valley.  2017 

4.2 ระบเุรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษาวา่มี
ความส าคญัหรือไม่ 

Baron.  2010, 
Colby.  2007, 
Klages.  1999, 
Liaw.  2010, 
Rantala.  2012, 
Seixas.  1996, 
Seixas.  2006, 
Seixas; & Morton.  2013, 
The Government of 
Manitoba.  2014, 
University of the Fraser 
Valley.  2017 

5. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. การเขา้ใจอดีตอย่างที่
อดีตเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
2. การเขา้ถึงความรูส้กึนกึ
คิดของบคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์
 
 
 
3. การตดัสินการกระท า
ทางประวตัิศาสตร ์
 
 
4. การมองอดีตอย่างเป็น
ธรรม 
 
 
5. บทเรยีนจากอดีต 

5.1 ใชห้ลกัฐานและความเขา้ใจ
ในบริบททางประวัติศาสตร์
เพื่อให้เหตุผลว่าท าไมผู้คนที่
เ ก่ี ยวข้องกับ เหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตรถ์ึงคิดหรือกระท า
เช่นนัน้ 
5. 2 ส  า ร ว จ มุ ม ม อ ง ท า ง
ประวัติศาสตรท์ี่แตกต่างกันใน
ช่วงเวลาเดียวกนั 
5.3 แสดงความคิด เห็นและ
แสดงความเขา้ใจความรูส้ึกต่อ
บคุคลในประวตัิศาสตร ์
5.4 อธิบายว่าท าไมคนในยุค
สมัยประวัติศาสตร์ถึงกระท า
และเช่ือในสิ่งที่พวกเขากระท า 
5.5 ตัดสินการกระท าของผู้คน
ในอดีตโดยรับรู ้ถึงบริบททาง
ประวัติศาสตรท์ี่การกระท านั้น
เกิดขึน้ 
5.6 ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 
ด้ ว ย มุ ม มอ งที่ ห ล า กหลาย
โดยเฉพาะมุมมองจากผูก้ระท า
ทางประวตัิศาสตร ์
5.7 สะทอ้นคิดประเด็นจริยธรรม
ที่เกิดขึน้ในอดีต 
5.8 ตัดสินว่ากลุ่มบุคคลใดใน
ปั จ จุ บั น ค ว ร รับ ผิ ด ช อบต่ อ
เหตกุารณใ์นอดีต 
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ผลการวิจัยระยะที่ 2 ยกร่างองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทาง
ประวัติศาสตรแ์ละประเมินองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์
ฉบับร่าง 

จากการน าองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรฉ์บับร่างที่
สงัเคราะหข์ึน้ ใหน้กัวิชาการทางดา้นประวตัิศาสตรจ์ านวน 5 คน ประเมินคา่ความเหมาะสม ไดผ้ล
การประเมินตามตาราง 19 ดงันี ้

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบการคิด
ทางประวตัิศาสตร ์มโนทศันแ์ละพฤติกรรมบง่ชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตรใ์นแต่ละองคป์ระกอบ
ตามความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัศิาสตรจ์  านวน 5 คน 

มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
องคป์ระกอบที่ 1 หลักฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวัติศาสตร ์
(Historical Sources and Evidence) 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์1  การประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ ใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่ มีความ
น่าเช่ือถือ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทัศน ์2  หลักฐานชั้นตน้หรือหลักฐานร่วมสมัยมีความ
น่าเช่ือถือมากกวา่หลกัฐานชัน้รอง 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้พยายามหาขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มลูที่
เขา้ใกลค้วามเป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทัศน์ 3 การตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐาน 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ 
แหล่งแลว้น าขอ้มลูมาเปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู 

5.00 0.00 มากที่สดุ 
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มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
     มโนทัศน ์4 การประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มาโดย
พิจารณาจากจดุประสงคข์องผูส้รา้งหลกัฐาน มมุมองของผูเ้ขียน 
และความถกูตอ้งของเนือ้หา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ ตั้งค าถามเก่ียวกับจุดประสงค์หรือ
แรงจงูใจของผูผ้ลิตหลกัฐานก่อนน าหลกัฐานไปใช ้

5.00 0.00 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเหตกุารณต์่าง 
ๆ ณ ช่วงเวลาที่แหลง่ขอ้มลูไดร้บัการบนัทกึ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ตีความเนือ้หาจากบริบทสภาวการณแ์ละ
โลกทศันท์ี่แพรห่ลายในเวลานัน้ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชีจ้ากการรวมมโนทัศนย์่อยดา้นหลักฐาน
และแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์ใชห้ลกัฐานที่หลากหลายเพื่อ
สรา้งเรื่องราวหรอืเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

4.80 0.45 มากที่สดุ 

องคป์ระกอบที่ 2 การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา (Chronological 
Reasoning) 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์1 การวิเคราะหเ์หตกุารณต์ามช่วงเวลา 5.00 0.00 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้จดัเรียงเหตกุารณต์ามช่วงเวลา 4.80 0.45 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ล  าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อน-หลงั 5.00 0.00 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ค  านวณเวลาในระบบปฏิทิน 5.00 0.00 มากที่สดุ 
     มโนทศัน ์2 การเขา้ใจเหตผุลของเรื่องราวที่สมัพนัธก์นัอย่าง
ซบัซอ้นผ่านมิติเวลาและสถานที่ 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้แสดงความสมัพนัธข์องเหตุการณต์่าง ๆ 
เขา้กบัช่วงเวลา 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์3 การสอบทานปฏิสมัพนัธต์่อกนัระหว่างเรื่องราวที่
ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์

4.40 0.55 มาก 
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มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
          พฤติกรรมบ่ง ชี ้  อ ธิบายความเป็นเหตุและผลของ
เหตกุารณ ์

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ตดัสินความเป็นไปไดข้องเรื่องราวอย่างมี
เหตผุลตามล าดบัเวลา 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

            พฤติ ก ร รมบ่ ง ชี ้  ตัดสิ น ว่ า วันที่ ห รื อ เ หตุก า รณ์ที่
เฉพาะเจาะจงสามารถเป็นจดุเปลี่ยนทางประวตัิศาสตร ์

4.60 0.89 มากที่สดุ 

            พฤติกรรมบ่งชี ้ตดัสินความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตแุละ
ผลของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณ ์ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่
ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้น าสาเหตตุ่าง ๆ ของเหตกุารณม์าแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งกนั 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ระบุผลลัพธ์ทางตรงและทางอ้อมของ
เหตกุารณ ์

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์3 การพินิจว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยงัคง
อยู่เม่ือเวลาผ่านไป 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้เปรียบเทียบช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์
สองช่วงแลว้บรรยายถึงความตอ่เนื่องและการเปลี่ยนแปลง 

4.40 0.55 มาก 

     มโนทัศน์ 4 การพิจารณาเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปได้
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้อธิบายถึงเหตุการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปได้
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

4.40 0.55 มาก 
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มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
องคป์ระกอบที่ 3 การเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์(Making 
Historical Connections) 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทัศน์ 1 การเปรียบเทียบและประเมินข้อเท็จจริงทาง
ประวตัิศาสตร ์

5.00 0.00 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้เปรียบเทียบมุมมองที่หลากหลายจาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตรเ์พื่อสรุปเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

4.60 0.55 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ เปรียบเทียบบุคคล เหตุการณ์ หรือ
พฒันาการ ทางประวตัิศาสตรท์ัง้ความเหมือนและความแตกตา่ง
เพื่อที่จะสรา้งขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือถือ 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

     ม โนทัศน์  2 ก า รวิ เ ค ราะห์ เ นื ้อหา เข้ากับบริบททาง
ประวตัิศาสตร ์

4.60 0.55 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ พิจารณาเหตุการณ์ พัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตรภ์ายในบริบทโลกหรือระดบัประเทศหรือในระดบั
ภูมิภาคที่กว้างขึน้ เพื่อที่จะตั้งข้อสรุปเก่ียวกับความส าคัญที่
เก่ียวขอ้งกนั 

4.40 0.55 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้แสดงตัวอย่างหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่
เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากที่พบไดใ้นเอกสาร เพื่อสนับสนุน
หรอืเพิ่มน า้หนกัใหก้บัขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 

4.40 0.55 มาก 

     มโนทศัน ์3 การสรา้งบรูณภาพดว้ยการเช่ือมโยงประเด็นจาก
เหตกุารณห์นึ่งไปอีกเหตกุารณห์นึ่ง 

4.60 0.89 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้สรา้งการเช่ือมโยงระหว่างประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ก  าหนดใหไ้วแ้ละการพฒันาที่เก่ียวขอ้งในบรบิท
ทางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนั พืน้ที่ทางภูมิศาสตร ์ระยะเวลา 
หรอืยคุสมยัที่แตกตา่งกนั 

4.40 0.55 มาก 
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มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ สร้างการเ ช่ือมโยงระหว่างรูปแบบ
ช่วงเวลาที่แตกต่าง และ/หรือ วิธีการเขา้ถึงประวตัิศาสตร ์(เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา) ของ
ประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บั 

4.40 0.89 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ใชข้อ้มลูเชิงลึกจากสาขาวิชาต่าง ๆ หรือ
จากการสืบสอบในภาคสนาม (เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง ประวตัิศาสตรศ์ิลปะ และมานษุยวิทยา) เพื่อที่จะเขา้ใจ
ประเด็นทางประวตัิศาสตรใ์หด้ียิ่งขึน้ 

4.40 0.89 มาก 

องค์ประกอบ 4 ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Significance) 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์การระบคุวามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ 4.80 0.45 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ สร้างข้อตกลงหรือเกณฑ์เพื่อน าไปใช้
พิจารณาว่า  เหตุการณ์ บุคคล หรือพัฒนาการในอดีตมี
ความส าคญั 

4.40 0.89 มาก 

          พฤติกรรมบ่งชี ้ระบเุรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่ศึกษาว่า
มีความส าคญัหรือไม่ 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

องค์ประกอบ  5 ความเข้า ใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์(Historical Empathy and Ethical Dimension) 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์1 การเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น 4.40 0.55 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ใชห้ลกัฐานและความเขา้ใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์เพื่ อให้เหตุผลว่าท าไมผู้คนที่ เ ก่ียวข้องกับ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรถ์ึงคิดหรอืกระท าเช่นนัน้ 

4.60 0.89 มากที่สดุ 
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มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรใ์น
แต่ละองคป์ระกอบ 

X ̅ S.D. 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ ส  ารวจมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่
แตกตา่งกนัในช่วงเวลาเดียวกนั 

4.40 0.55 มาก 

     มโนทัศน์ 2 การเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลใน
ประวตัิศาสตร ์

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่งชี ้แสดงความคิดเห็นและแสดงความเขา้ใจ
ความรูส้กึตอ่บคุคลในประวตัิศาสตร ์

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พ ฤติ ก ร ร มบ่ ง ชี ้  อ ธิ บ า ย ว่ า ท า ไ ม คน ในยุ ค สมั ย
ประวตัิศาสตรถ์ึงกระท าและเช่ือในสิ่งที่พวกเขากระท า 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์3 การตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์ 4.20 0.84 มาก 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ตดัสินการกระท าของผูค้นในอดีตโดยรบัรู ้
ถึงบรบิททางประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้ 

4.20 0.84 มาก 

     มโนทศัน ์4 การมองอดีตอย่างเป็นธรรม 5.00 0.00 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้ตรวจสอบแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยมมุมอง
ที่หลากหลายโดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัิศาสตร ์

5.00 0.00 มากที่สดุ 

     มโนทศัน ์5 บทเรยีนจากอดีต 4.60 0.55 มากที่สดุ 
          พฤติกรรมบ่งชี ้สะทอ้นคิดประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึน้ใน
อดีต 

4.80 0.45 มากที่สดุ 

          พฤติกรรมบ่ ง ชี ้ ตัดสินว่ าบุคคลใดในปัจจุบันควร
รบัผิดชอบต่อเหตกุารณใ์นอดีต 

4.60 0.55 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 19 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญทางประวัติศาสตรจ์ านวน 5 คน มีความเห็นว่า 
องค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตรท์ี่สังเคราะห์ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ หลักฐานและ
แหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์และความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีความ
เหมาะสมระดบัมากที่สดุ สว่นมโนทศันแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในองคป์ระกอบแตล่ะดา้น มีดงันี ้
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1) มโนทศันแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในองคป์ระกอบดา้นหลกัฐานหลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มีความเหมาะสมระดบัมากที่สดุ 

2) มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชี ้การคิดในองค์ประกอบด้านการให้เหตุผล
ตามล าดบัเวลา มีความเหมาะสมระดบัมาก – มากที่สดุ 

3) มโนทศันแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในองคป์ระกอบดา้นการเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์มีความเหมาะสมระดบัมาก – มากที่สดุ 

4) มโนทัศน์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในองคป์ระกอบดา้นความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร ์มีความเหมาะสมระดบัมาก – มากที่สดุ 

5) มโนทศันแ์ละพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดในองคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจอดีตและ
มิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีความเหมาะสมระดบัมาก – มากที่สดุ 

ผลการวิจัยระยะที่ 3 หาข้อสรุปขององคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทาง
ประวัตศิาสตรใ์นรูปแบบของการสนทนากลุ่ม 

จากการสนทนากลุม่ท าใหไ้ดข้อ้สรุปว่า ผูร้ว่มการสนทนากลุม่ยอมรบัขอ้มลูจากการ
สงัเคราะหก์ารคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัง้ 5 องคป์ระกอบ แต่มีการ
แกไ้ขดงันี ้

1) ปรบัค ามโนทศันจ์ากองคป์ระกอบการคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทาง
ประวัติศาสตร์เป็น 5 มโนทัศน์ คือ ลักษณะของหลักฐาน ( Identification) ที่มาของหลักฐาน 
(Attribution) บริบทของหลกัฐาน (Contextualization) การตรวจสอบหลกัฐาน (Corroboration) 
และการตีความหลกัฐาน (Interpretation) 

2) เพิ่มเติมการน าเสนอผลจากการศึกษา โดยเพิ่มค าอธิบายมโนทศันใ์นแต่ละ
มโนทศันต์ามองคป์ระกอบต่าง ๆ และวิธีการคิดท่ีใชท้ี่สอดคลอ้งกบัมโนทศันต์่าง ๆ  

3) ในองค์ประกอบที่  2 การให้เหตุผลตามล าดับเวลา เปลี่ยนมโนทัศน์การ
วิเคราะหเ์หตุการณ์ตามช่วงเวลา เป็นการล าดับเวลา  เปลี่ยนมโนทัศนก์ารเขา้ใจเหตุผลของ
เรื่องราวที่สัมพันธ์กันอย่างซับซอ้นผ่านมิติเวลาและสถานที่  เป็นสาเหตุและผลของเหตุการณ์  
เปลี่ยนมโนทัศน์การพินิจว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยังคงอยู่เม่ือเวลาผ่านไป เป็นความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนมโนทัศน์การพิจารณาเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย เป็นความกา้วหนา้และความเสื่อมถอย 

4) ปรบัมโนทศันใ์นองคป์ระกอบที่ 4 จากการระบคุวามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
เป็น  ความส าคญัของเหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการทางประวตัิศาสตร ์
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5) ปรบัมโนทศันใ์นองคป์ระกอบที่ 5 จากเดิมมี 5 มโนทศัน ์คือ การเขา้ใจอดีต
อย่างที่อดีตเป็น การเขา้ถึงความรูส้กึนึกคิดของบคุคลในประวตัิศาสตร ์การตดัสินการกระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์การมองอดีตอย่างเป็นธรรม และบทเรียนจากอดีต เหลือ 4 มโนทศัน ์คือ การเขา้ใจ
อดีตอย่างที่อดีตเป็น การมองอดีตอย่างเป็นธรรม การตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์และ
บทเรยีนจากอดีต 

จากการที่ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดทางประวตัิศาสตร์ 
ยกร่างองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัติศาสตรแ์ละประเมินโดยนักวิชาการ
ประวตัิศาสตร ์ตลอดจนขอ้มลูจากการสนทนากลุม่โดยนกัวิชาการดา้นการสอนสงัคมศกึษา พบวา่ 
การคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษามี 5 องค์ประกอบ คือ การคิดด้าน
หลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์ การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา การเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์การพิจารณาความส าคญัของเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์และความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์แต่ละองคป์ระกอบ มีมโนทศันส์  าคญั และพฤติกรรมบ่งชี ้ดงันี ้

องค์ประกอบที่  1 การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อตรวจสอบหรือสรุปขอ้เท็จจริงทางประวตัิศาสตรท์ี่มีความน่าเช่ือถือ
จากหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ มีมโนทศันส์  าคญั 5 ประการ คือ  

1.1 มโนทัศน์ลักษณะของหลักฐาน ( Identification) คือ การจ าแนกและ
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน เป็นการใช้การคิดประเภทการคิดวิพากษ์และกา รคิด
วิเคราะห ์พฤติกรรมบ่งชี ้ดงันี ้1) จ าแนกประเภทของหลกัฐาน  2) เลือกขอ้เท็จจรงิจากแหลง่ขอ้มลู
ที่เข้าใกล้ความเป็นหลักฐานชั้นต้นมากที่สุด   3) เลือกใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเช่ือถือ 

1.2 มโนทัศน์ที่มาของหลักฐาน (Attribution) คือ ความเข้าใจเก่ียวกับ
จุดประสงค์หรือแรงจูงใจของผู้แต่งหรือผู้ผลิตหลักฐาน และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
เหตกุารณต์่าง ๆ ณ ช่วงเวลาที่แหล่งขอ้มลูไดร้บัการบนัทึก เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดเชิง
วิจารณญาณ พฤติกรรมบ่งชี ้ดงันี ้ 1) วินิจฉัยถึงจุดประสงคห์รือแรงจงูใจของผูผ้ลิตหลกัฐาน  2) 
วินิจฉยัถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูผ้ลิตหลกัฐานกบัเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรก์่อนน าหลกัฐานไป
ใช ้ 3) วินิจฉยัความน่าเชื่อถือของหลกัฐานโดยพิจารณาจากผูแ้ต่งหลกัฐาน 

1.3 มโนทศันบ์รบิทของหลกัฐาน (Contextualization) คือ การท าความเขา้ใจ
เนือ้หาในหลกัฐานโดยตัง้อยู่บนการเรียนรูแ้ละตีความจากบริบทของประวตัิศาสตรน์ัน้ เป็นการใช้
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การคิดประเภทความเขา้ใจ และการคิดสงัเคราะห ์พฤติกรรมบ่งชี ้คือ เช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาใน
หลกัฐานกบับรบิท สภาวการณ ์และโลกทศันจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร ์ 

1.4 มโนทัศนก์ารตรวจสอบหลักฐาน (Corroboration) คือ การตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและยืนยนัความน่าเช่ือถือดว้ยหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูอื่นหลากหลายประเภทหรือ
หลากหลายชิน้ เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดวิพากษ์และการคิดประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 
คน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูหลาย ๆ แหล่ง แลว้น ามาเปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู 

1.5 มโนทศันก์ารตีความหลกัฐาน (Interpretation) คือ การตีความหรือการ
สรา้งเรื่องราวจากหลกัฐานอย่างมีเหตผุล เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดสงัเคราะห ์พฤติกรรม
บง่ชี ้คือ ใชห้ลกัฐานที่หลากหลายเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ 

มโนทศันก์ารคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้
แสดงไดต้ามตาราง ดงันี ้

ตาราง 20 มโนทศันก์ารคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
1. ลกัษณะของ
หลกัฐาน 
(Identification) 

การจ าแนกและ
ประเมินความ
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐาน 

1. การคิดวิพากษ ์
2. การคิดวิเคราะห ์

1.  จ าแนกประเภท
ของหลกัฐาน 
2. เลือกขอ้เท็จจรงิ
จากแหลง่ขอ้มลูที่เขา้
ใกลค้วามเป็น
หลกัฐานชัน้ตน้มาก
ที่สดุ 
3. เลือกใช้หลักฐาน
และแหล่งข้อมูลที่ มี
ความน่าเชื่อถือ 
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
2. ที่มาของหลักฐาน 
(Attribution) 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั
จดุประสงคห์รอื
แรงจงูใจของผูแ้ต่ง
หรอืผูผ้ลิตหลกัฐาน 
และตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของ
เหตกุารณต์่าง ๆ ณ 
ช่วงเวลาท่ี
แหลง่ขอ้มลูไดร้บัการ
บนัทกึ 

การคิดเชิง
วิจารณญาณ 

4. วินิจฉยัถึง
จดุประสงคห์รอื
แรงจงูใจของผูผ้ลิต
หลกัฐาน  
5. วินิจฉยัถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูผ้ลิตหลกัฐานกบั
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรก์่อน
น าหลกัฐานไปใช ้
6. วินิจฉยัความ
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานโดย
พิจารณาจากผูแ้ต่ง
หลกัฐาน 

3. บริบทของหลกัฐาน 
(Contextualization) 

การท าความเข้าใจ
เนื ้อหาในหลักฐาน
โ ดยตั้ ง อ ยู่ บ นกา ร
เรียน รู ้และตีความ
จ า ก บ ริ บ ท ข อ ง
ประวตัิศาสตรน์ัน้ 

1. ความเขา้ใจ 
2. การคิดสงัเคราะห ์

7. เช่ือมโยงระหวา่ง
เนือ้หาในหลกัฐาน
กบับรบิท 
สภาวการณ ์และโลก
ทศันจ์ากช่วงเวลา
ทางประวตัิศาสตร ์
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
4. การตรวจสอบ
หลกัฐาน 
(Corroboration) 

การตรวจสอบความ
ถูกต้อ งและยืนยัน
ความน่าเช่ือถือด้วย
ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น
หลากหลายประเภท
หรอืหลากหลายชิน้ 

1. การคิดวิพากษ ์
2. การคิดประเมิน 

8. คน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหลง่ขอ้มลูหลาย ๆ 
แหลง่ แลว้น ามา
เปรียบเทียบกนัเพื่อ
ยืนยนัความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู 

5. การตีความ
หลกัฐาน 
(Interpretation) 

การตีความหรอืการ
สรา้งเรื่องราวจาก
หลกัฐานอยา่งมี
เหตผุล 

การคิดสงัเคราะห ์ 9. ใชห้ลกัฐานที่
หลากหลายเพ่ือ
อธิบายเรื่องราวหรือ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

 

องคป์ระกอบที่ 2 การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อ
วิเคราะหแ์ละจดัเรียงเหตกุารณต์ามช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องเวลา
ระหว่างเหตุการณเ์พื่ออธิบายถึงความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ ์การใชค้วามคิดเพื่อระบุ 
วิเคราะห ์และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของเหตุการณท์างประวัติศาสตร ์การ
วิเคราะหแ์ละประเมินค่าการเลื่อนไหลทางประวตัิศาสตรเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรท์ี่เกิดขึน้จากเหตุการณ์ และการพิจารณาและประเมินค่าการ
เกิดขึน้ของเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปว่าก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย มีมโนทศัน์
ส  าคญั 4 ประการ คือ 

2.1 มโนทัศนก์ารล าดับเวลา คือ การจัดเรียงเหตุการณต์ามช่วงเวลา และ
แสดงความสมัพนัธข์องเวลาระหว่างเหตกุารณต์่าง ๆ เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดวิเคราะห ์
และการคิดประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้ดงันี ้ 1) ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน  2) ล  าดบัเหตุการณท์ี่
เกิดขึน้ก่อน-หลัง  3) จัดเรียงเหตุการณต์ามช่วงเวลาหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  4) แสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตกุารณต์่าง ๆ กบัช่วงเวลา  5) ตดัสินความเป็นไปไดข้องเรื่องราวอย่างมี
เหตผุลตามล าดบัเวลา 
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2.2 มโนทัศน์สาเหตุและผลของเหตุการณ์ คือ การสอบทานปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเรื่องราวที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ เป็นการใช้การคิดประเภทการคิดเชิงเหตุผล การคิด
วิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์และการคิดประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้ดงันี ้ 1) พิจารณาความเป็นเหตุ
และผลของเหตุการณ์  2) ตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร ์ 3) ประเมินว่าวนัที่หรือช่วงเวลาการเกิดเหตกุารณท์ี่เฉพาะเจาะจงสามารถเป็นจดุ
เปลี่ยนทางประวตัิศาสตร ์ 4) อธิบายและระบุถึงสาเหตขุองเหตกุารณ์  5) จดัล าดบัความส าคญั
ของสาเหตทุี่ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์ 6) รวบรวมสาเหตตุ่าง ๆ ของเหตกุารณเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหวา่งกนั  7) พิจารณาผลลพัธข์องเหตกุารณท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2.3 มโนทัศนค์วามต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง คือ การประเมินค่าการ
เลื่อนไหลทางประวัติศาสตรจ์ากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เพื่อเห็นความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดวิเคราะห ์และการคิดประเมิน พฤติกรรม
บ่งชี ้คือ เปรียบเทียบเหตุการณจ์ากช่วงเวลาทางประวัติศาสตรส์องช่วงแลว้พิจารณาถึงความ
ต่อเน่ืองและการเปลี่ยนแปลง 

2.4 มโนทศันค์วามกา้วหนา้และความเสื่อมถอย คือ การพิจารณาเหตกุารณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดก้่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิด
ประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้คือ ประเมินเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงวา่ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความ
เสื่อมถอย 

มโนทศันด์า้นการใหเ้หตุผลตามล าดับเวลาและพฤติกรรมบ่งชี ้แสดงไดต้ามตาราง 
ดงันี ้
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ตาราง 21 มโนทศันด์า้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลาและพฤติกรรมบง่ชี ้

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
1. การล าดบัเวลา การจดัเรียงเหตกุารณ์

ตามช่วงเวลา และ
แสดงความสมัพนัธ์
ของเวลาระหวา่ง
เหตกุารณต์่าง ๆ 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การคิดประเมิน 

1. ค านวณเวลาใน
ระบบปฏิทิน 
2. ล  าดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ก่อน-หลงั 
3. จดัเรียงเหตกุารณ์
ตามช่วงเวลาหรอืยคุ
สมยัทาง
ประวตัิศาสตร ์
4. แสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่งเหตกุารณ ์  
ต่าง ๆ กบัช่วงเวลา 
5. ตดัสินความเป็นไป
ไดข้องเรื่องราวอย่างมี
เหตผุลตามล าดบั
เวลา 
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
2. สาเหตุและผลของ
เหตกุารณ ์

การสอบทาน
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
เรื่องราวท่ีก่อใหเ้กิด
เหตกุารณ ์

1. การคิดเชิงเหตผุล 
2. การคิดวิเคราะห ์
3. การคิดสงัเคราะห ์
4. การคิดประเมิน 

6.  พิจารณาความเป็น
เหตแุละผลของ
เหตกุารณ ์
7. ตดัสินความสมัพนัธ์
ระหวา่งสาเหตแุละผล
ของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
8. ประเมินวา่วนัท่ีหรือ
ช่วงเวลาการเกิด
เหตกุารณท่ี์
เฉพาะเจาะจงสามารถ
เป็นจดุเปลี่ยนทาง
ประวตัิศาสตร ์
9.  อธิบายและระบถุึง
สาเหตขุองเหตกุารณ ์
10.  จดัล าดบั
ความส าคญัของสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดเหตกุารณ ์
11.  รวบรวมสาเหตุ
ต่าง ๆ ของเหตกุารณ์
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวา่ง
กนั 
12.  พิจารณาผลลพัธ์
ของเหตกุารณท์ัง้
ทางตรงและทางออ้ม 
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
3. ความต่อเนื่องและ
การเปลี่ยนแปลง 

ประเมินค่าการเลื่อน
ไ ห ล ท า ง
ประวัติศาสตร์จาก
ปรากฏกา รณ์ห รื อ
เหตุการณ์เพื่ อ เห็น
ความต่อ เนื่ อ งและ
การเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึน้ 

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การคิดประเมิน 

13. เปรียบเทียบ
เหตกุารณจ์าก
ช่วงเวลาทาง
ประวตัิศาสตรส์อง
ช่วงแลว้พิจารณาถึง
ความตอ่เนื่องและ
การเปลี่ยนแปลง 

4. ความกา้วหนา้และ 
ความเสื่อมถอย 

การพิจารณา
เหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปได้
ก่อใหเ้กิด
ความกา้วหนา้หรือ
ความเสื่อมถอย 

การคิดประเมิน 14. ประเมนิ
เหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงวา่
ก่อใหเ้กิด
ความกา้วหนา้หรือ
ความเสื่อมถอย 

 

องคป์ระกอบที่ 3 การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง การใชค้วามคิด
เพื่อการเปรียบเทียบและประเมินขอ้เท็จจริง การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กบับริบททางประวตัิศาสตร ์
และการเช่ือมโยงประเด็นจากเหตกุารณห์นึ่งไปอีกเหตกุารณห์นึ่งเพื่อใหเ้กิดบรูณภาพ มีมโนทศัน์
ส  าคญั 3 ประการ คือ 

3.1 มโนทัศน์การประเมินข้อเท็จจริง คือ การอธิบาย เปรียบเทียบ และ
ประเมินมมุมองหลากหลายดา้นที่มีต่อเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์เป็นการใชก้ารคิดประเภทการ
คิดวิเคราะห ์และการคิดประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) เปรียบเทียบมุมมองที่หลากหลายจาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตรเ์พื่อสรุปเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ 2) เปรียบเทียบบคุคล เหตกุารณ ์
หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร ์ทั้งความเหมือนและความแตกต่างเพื่อสรา้งข้อสรุปทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือถือ  

3.2 มโนทศันเ์นือ้หากบับรบิททางประวตัิศาสตร ์คือ การเช่ือมโยงกรณีเฉพาะ
ของสถานที่และเวลากับบริบททางประวัติศาสตรท์ี่กวา้งขึน้ เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิด
วิเคราะห ์พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) พิจารณาเหตุการณ ์หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตรภ์ายใต้
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บริบทที่กว้างขึ ้น ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่อตั้งข้อสรุปเก่ียวกับ
ความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั  2) แสดงตวัอย่างหรอืหลกัฐานเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจาก
ที่พบไดใ้นเอกสาร เพื่อสนบัสนนุหรือเพิ่มน า้หนกัใหก้บัขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 

3.3 มโนทศันบ์รูณภาพทางประวตัิศาสตร ์คือ การเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อประเด็นทางประวัติศาสตร ์ เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิด
เช่ือมโยงและการคิดสังเคราะห ์พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) สรา้งการเช่ือมโยงระหว่างประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ก  าหนดใหไ้วแ้ละการพฒันาที่เก่ียวขอ้งในบริบททางประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกัน 
พืน้ที่ทางภมูิศาสตร ์ระยะเวลา หรือยคุสมยัที่แตกต่างกนั  2) สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบ
ช่วงเวลาที่แตกต่าง และ/หรือ วิธีการเขา้ถึงประวตัิศาสตร ์ของประเด็นทางประวตัิศาสตร์ (เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม หรือ ภูมิปัญญา) ที่ไดร้บั  3) ใชข้อ้มลูเชิงลึกจากสาขาวิชา
ต่าง ๆ (เช่น เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ประวตัิศาสตรศ์ิลปะ และมานษุยวิทยา) หรอืจาก
การสืบสอบในภาคสนาม  เพื่อใหเ้ขา้ใจประเด็นทางประวตัิศาสตรด์ียิ่งขึน้ 

มโนทัศนด์า้นการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้แสดงไดต้าม
ตาราง 22 ดงันี ้

ตาราง 22 ภาพประกอบ 2มโนทศันด์า้นการเช่ือมโยงมติิทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบง่ชี ้

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
1. การประเมิน
ขอ้เท็จจรงิ 

การอธิบาย เปรียบเทียบ 
และประเมินมมุมอง
หลากหลายดา้นที่มีตอ่
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

1. การคิดวิเคราะห ์
2. การคิดประเมิน 

1. เปรียบเทียบมมุมองที่
หลากหลายจากหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตรเ์พื่อ
สรุปเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
2. เปรียบเทียบบคุคล 
เหตกุารณ ์หรอื
พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร ์ทัง้ความ
เหมือนและความ
แตกตา่งเพื่อสรา้งขอ้สรุป
ทางประวตัิศาสตรท์ี่
น่าเช่ือถือ 
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
2. เนือ้หากบับรบิท
ทางประวตัิศาสตร ์

การเชื่อมโยงกรณี
เฉพาะของสถานที่
และเวลากบับรบิท
ทางประวตัิศาสตรท์ี่
กวา้งขึน้ 

การคิดวิเคราะห ์ 3. พิจารณา
เหตกุารณ ์หรอื
พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตรภ์ายใต้
บรบิทที่กวา้งขึน้ ทัง้
ระดบัประเทศ ระดบั
ภมูิภาคหรือระดบัโลก 
เพื่อตัง้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ที่เก่ียวขอ้งกนั 
4. แสดงตวัอย่างหรอื
หลกัฐานเพิ่มเติมท่ี
เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากที่พบได้
ในเอกสาร เพื่อ
สนบัสนนุหรือเพิ่ม
น า้หนกัใหก้บั
ขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
3. บรูณภาพทาง
ประวตัิศาสตร ์

การเช่ือมโยงระหวา่ง
สาขาวิชาตา่ง ๆ เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจตอ่
ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. การคิดเช่ือมโยง 
2. การคิดสงัเคราะห ์

5. สรา้งการเช่ือมโยง
ระหวา่งประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่
ก  าหนดใหไ้วแ้ละการ
พฒันาที่เก่ียวขอ้งใน
บรบิททางประวตัิศาสตร์
ที่แตกตา่งกนั พืน้ที่ทาง
ภมูิศาสตร ์ระยะเวลา 
หรอืยคุสมยัที่แตกต่าง
กนั 
6. สรา้งความเช่ือมโยง
ระหวา่งรูปแบบช่วงเวลา
ที่แตกตา่ง และ/หรอื 
วิธีการเขา้ถึง
ประวตัิศาสตรข์อง
ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตร ์(เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม หรือ 
ภมูิปัญญา) ที่ไดร้บั 
7. ใชข้อ้มลูเชิงลกึจาก
สาขาวิชาตา่ง ๆ (เช่น 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครอง 
ประวตัิศาสตรศ์ิลปะ 
และมานษุยวิทยา) หรอื
จากการสืบสอบใน
ภาคสนาม เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรด์ียิ่งขึน้ 
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องคป์ระกอบที่ 4 การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณท์างประวัติศาสตร ์
หมายถึง การใชค้วามคิดเพื่อพิจารณาและใหเ้หตผุลว่า เหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในอดีตมีความส าคญัทางประวตัิศาสตรห์รือไม่ อย่างไร ส าหรบัมโนทศันใ์นองคป์ระกอบ
ดา้นนี ้คือ มโนทศันค์วามส าคญัของเหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการทางประวตัิศาสตร ์เป็นการ
พิจารณาและใหเ้หตผุลเพื่ออธิบายว่าเหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตว่า
มีความส าคญัหรือไม่ส  าคญัอย่างไร ประเภทท่ีส าคญัขององคป์ระกอบดา้นนี ้คือ การคิดสงัเคราะห ์
และการคิดประเมินค่า พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) ก าหนดขอ้ตกลงหรือเกณฑเ์พื่อน าไปใชพ้ิจารณาว่า 
เหตุการณ ์บุคคล หรือพัฒนาการในอดีตมีความส าคัญ  2) ตัดสินเรื่องราวทางประวัติศาสตรท์ี่
ศกึษาวา่มีความส าคญัหรือไม่ 

มโนทัศน์ด้านการพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และ
พฤติกรรมบ่งชี ้แสดงไดต้ามตาราง 23 ดงันี ้

ตาราง 23 มโนทศันด์า้นการพิจารณาความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรม
บง่ชี ้

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
ความส าคญัของ
เหตกุารณ ์บคุคล 
หรอืพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร ์

การพิจารณาและให้
เหตผุลเพ่ืออธิบายวา่
เหตกุารณ ์บคุคล 
หรอืพฒันาการเรื่อง
ใดเรื่องหนึง่ในอดีตวา่
มีความส าคญัหรือไม่
ส  าคญัอย่างไร 

1. การคิดสงัเคราะห ์
2. การคิดประเมินคา่ 

1. ก าหนดขอ้ตกลง
หรอืเกณฑเ์พื่อ
น าไปใชพ้ิจารณาวา่ 
เหตกุารณ ์บคุคล 
หรอืพฒันาการใน
อดีตมีความส าคญั 
2. ตดัสินเรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษา
วา่มีความส าคญั
หรอืไม ่
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
2. เนือ้หากบับรบิท
ทางประวตัิศาสตร ์

การเชื่อมโยงกรณี
เฉพาะของสถานที่
และเวลากบับรบิท
ทางประวตัิศาสตรท์ี่
กวา้งขึน้ 

การคิดวิเคราะห ์ 3. พิจารณา
เหตกุารณ ์หรอื
พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตรภ์ายใต้
บรบิทที่กวา้งขึน้ ทัง้
ระดบัประเทศ ระดบั
ภมูิภาคหรือระดบัโลก 
เพื่อตัง้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ที่เก่ียวขอ้งกนั 
4. แสดงตวัอย่างหรอื
หลกัฐานเพิ่มเติมท่ี
เฉพาะเจาะจง
นอกเหนือจากที่พบได้
ในเอกสาร เพื่อ
สนบัสนนุหรือเพิ่ม
น า้หนกัใหก้บั
ขอ้คิดเห็นที่สรา้งขึน้ 

3. บรูณภาพทาง
ประวตัิศาสตร ์

การเช่ือมโยงระหวา่ง
สาขาวิชาตา่ง ๆ เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจตอ่
ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. การคิดเชื่อมโยง 
2. การคิดสงัเคราะห ์

5. สรา้งการเช่ือมโยง
ระหวา่งประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท่ี์
ก าหนดใหไ้วแ้ละการ
พฒันาท่ีเก่ียวขอ้งใน
บรบิททาง
ประวตัิศาสตรท่ี์
แตกต่างกนั พืน้ท่ีทาง
ภมูิศาสตร ์ระยะเวลา 
หรือยคุสมยัท่ีแตกต่าง
กนั 



  163 

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
6. สรา้งความเชื่อมโยง
ระหวา่งรูปแบบ
ช่วงเวลาท่ีแตกต่าง 
และ/หรอื วธีิการเขา้ถึง
ประวตัิศาสตรข์อง
ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตร ์(เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม หรือ 
ภมูิปัญญา) ท่ีไดร้บั 
7. ใชข้อ้มลูเชิงลกึจาก
สาขาวิชาตา่ง ๆ (เช่น 
เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง 
ประวตัิศาสตรศ์ิลปะ 
และมานษุยวิทยา) 
หรือจากการสบืสอบใน
ภาคสนาม เพื่อให้
เขา้ใจประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรด์ียิ่งขึน้ 
 
 

 

องคป์ระกอบที่ 5 ความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง 
การใชค้วามคิดเพื่อพิจารณาเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรต์ามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึน้  การ
มองอดีตอย่างเป็นธรรม การเขา้ถึงความรูส้กึนึกคิดของบคุคลในประวตัิศาสตร ์การใชค้วามคิดใน
การตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์และสะทอ้นบทเรยีนจากอดีต มีมโนทศันส์  าคญั 4 ประการ 
คือ  

5.1 มโนทัศน์การเข้าใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น คือ การท าความเข้าใจและ
อธิบายว่าท าไมบคุคลในยคุประวตัิศาสตรจ์ึงกระท าและเช่ือในสิ่งที่กระท าโดยเขา้ถึงความรูส้กึนึก
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คิดของบคุคลในประวตัิศาสตร ์เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดเชิงวิพากษ ์พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) 
ใช้หลักฐานและความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตรเ์พื่ออธิบายเหตุผลว่าท าไมบุคคลที่
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรน์ั้นจึงคิดหรือกระท าเช่นนั้น   2) ส  ารวจมุมมองทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่แตกต่างกนัในช่วงเวลาเดียวกนั  3) แสดงความคิดเห็นและแสดงความเขา้ใจถึง
ความรูส้ึกของบุคคลในประวตัิศาสตร ์4) อธิบายเหตผุลในการกระท าและเช่ือในสิ่งที่กระท าของ
บคุคลยคุสมยัประวตัิศาสตร ์

5.2 มโนทัศนก์ารมองอดีตอย่างเป็นธรรม คือ การท าความเขา้ใจบุคคลใน
ประวตัิศาสตรด์ว้ยบริบทประวตัิศาสตรอ์ย่างรอบดา้น เป็นการใชก้ารคิดประเภทการคิดประเมิน 
พฤติกรรมบ่งชี ้คือ ตรวจสอบแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยมมุมองที่หลากหลายโดยเฉพาะมมุมองจาก
ผูก้ระท าทางประวตัิศาสตร ์

5.3 มโนทศันก์ารตดัสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์คือ การใชม้มุมองทาง
ประวตัิศาสตรต์ดัสินการกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตรว์่ามีชอบธรรมหรือไม่ เป็นการใชก้าร
คิดประเภทการคิดประเมิน พฤติกรรมบ่งชี ้คือ ตดัสินการกระท าของบคุคลในอดีตจากบริบททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้ 

5.4 มโนทศันบ์ทเรียนจากอดีต คือ การสะทอ้นคิดประเด็นจรยิธรรมจากอดีต 
เป็นการใชก้ารคิดประเภท การสะทอ้นคิด และการคิดสรา้งสรรค ์พฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1) สะทอ้น
ประเด็นจริยธรรมจากอดีต  2) เสนอว่ากลุ่มบุคคลใดในประวัติศาสตรท์ี่ควรรับผิดชอบต่อ
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอดีต และรบัผิดชอบอย่างไร 

มโนทศันด์า้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้
แสดงไดต้ามตาราง 24 ดงันี ้
 

ตาราง 24 มโนทศันด์า้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัศิาสตรแ์ละพฤติกรรมบ่งชี ้

มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
1 .  การ เข้า ใจอดีต
อย่างที่อดีตเป็น 

การท าความเขา้ใจ
และอธิบายวา่ท าไม
บคุคลในยคุ
ประวตัิศาสตรจ์งึ
กระท าและเช่ือในสิ่งท่ี

การคิดเชิงวิพากษ ์ 1. ใชห้ลกัฐานและ
ความเขา้ใจในบรบิท
ทางประวตัิศาสตร์
เพื่ออธิบายเหตผุลวา่
ท าไมบคุคลที่
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
กระท าโดยเขา้ถึง
ความรูส้กึนึกคิดของ
บคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์

เก่ียวขอ้งกบั
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรน์ัน้จงึ
คิดหรือกระท าเช่นนัน้ 
2. ส  ารวจมมุมองทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่
แตกตา่งกนัใน
ช่วงเวลาเดยีวกนั 
3. แสดงความคิดเห็น
และแสดงความเขา้ใจ
ถึงความรูส้กึของ
บคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์
4. อธิบายเหตผุลใน
การกระท าและเชื่อใน
สิ่งที่กระท าของบคุคล
ยคุสมยัประวตัิศาสตร ์
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มโนทศัน ์ ค าอธิบายมโนทศัน ์ วิธีการคิดทีใ่ช้ พฤตกิรรมบ่งชี ้
2. การมองอดีตอย่าง
เป็นธรรม 

การท าความเขา้ใจ
บคุคลใน
ประวตัิศาสตรด์ว้ย
บรบิทประวตัศิาสตร์
อย่างรอบดา้น 

การคิดประเมิน 5. ตรวจสอบ
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ 
ดว้ยมมุมองที่
หลากหลาย
โดยเฉพาะมมุมอง
จากผูก้ระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

3. การตดัสินการ
กระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

การใชม้มุมองทาง
ประวตัิศาสตรต์ดัสิน
การกระท าของบคุคล
ทางประวตัิศาสตรว์า่
มีชอบธรรมหรอืไม ่

การคิดประเมิน 6. ตดัสินการกระท า
ของบคุคลในอดีตจาก
บรบิททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่การ
กระท านัน้เกิดขึน้ 

4. บทเรยีนจากอดีต การสะทอ้นคดิ
ประเด็นจรยิธรรมจาก
อดีต 

1. การสะทอ้นคิด 
2. การคิดสรา้งสรรค ์

7. สะทอ้นประเด็น
จรยิธรรมจากอดีต 
8. เสนอวา่กลุม่บคุคล
ใดในประวตัิศาสตรท์ี่
ควรรบัผิดชอบต่อ
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ใน
อดีต และรบัผิดชอบ
อย่างไร 
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2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรเ์กี่ยวกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 5 คน พบว่า 
แมใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะระบใุหก้ารเรียนการสอนประวตัิศาสตรเ์กิดการคดิ
วิเคราะหต์่าง ๆ แต่การเรียนการสอนประวตัิศาสตรใ์นโรงเรียนไม่ไดป้ระสบความส าเรจ็ในการท า
ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด ดงันัน้จึงใหข้อ้เสนอแนะในดา้นการจัดการเรียนรู ้ดา้นสื่อ และดา้นการวดั
และประเมินผล ดงันี ้

1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้
 ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนท างานกับหลักฐาน ซึ่งหลักฐานที่ส  าคัญที่สุดใน

การศกึษาประวตัิศาสตร ์คือ หลกัฐานประเภทเอกสาร ผูส้อนตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนท างานกบัเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ตอ้งการศึกษาหลากหลายชิน้ ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของหลกัฐานโดยวิเคราะหร์ะหว่างผูเ้ขียนหลกัฐานกบัเหตกุารณว์่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ และ
สมัพนัธก์ันอย่างไร จากนัน้ผูส้อนจึงใชค้  าถามเพื่อตรวจสอบว่า หลงัจากที่ผูเ้รียนไดอ้่านเอกสาร
ทางประวตัิศาสตรแ์ลว้ไดเ้กิดมโนทศันท์างประวตัิศาสตรอ์ะไรบา้ง 

2) ดา้นสื่อและแหลง่เรยีนรู ้
สื่อประวัติศาสตรใ์นห้องเรียนที่ส  าคัญ ได้แก่ วีดิโอ หรือภาพยนตรท์าง

ประวตัิศาสตร ์และเอกสารชัน้ตน้ เป็นตน้ นอกจากครูจะใชส้ื่อในหอ้งเรียนประวตัิศาสตรแ์ลว้ การ
เคลื่อนยา้ยตนเองออกไปศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกหอ้งเรียนเป็นสิ่งส  าคญัเช่นกนั สื่อนอกหอ้งเรียนที่
ส  าคญั เช่น สถานที่จรงิ หรอืพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้  

3) ดา้นการวดัและประเมินผล 
วิธีการส าคญัที่นิยมใชเ้พื่อตรวจสอบความคิดของผูเ้รียนประวตัิศาสตร ์คือ 

การสงัเกตจากการตอบค าถามในชัน้เรียน โดยสงัเกตจากการมีสว่นรว่มของนกัเรียนในการโตต้อบ
กบัค าถามที่ผูส้อนตัง้ขึน้ นอกจากนีผู้ส้อนอาจมอบหมายใหผู้เ้รียนเป็นฝ่ายตัง้ค าถามและตอบซึ่ง
กนัและกนัซึ่งจะท าใหผู้ส้อนสามารถตรวจสอบการคิดไดท้ัง้ฝ่ายผูต้ัง้ค  าถามและฝ่ายผูต้อบค าถาม 
อีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการคิดของผู้เรียน คือ สังเกตจากการเขียนงานทาง
ประวตัิศาสตร ์เช่น ความเรียง บทความ รายงาน เป็นตน้ 
 

 

 



  168 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณค์รู  จ านวน 5 คน  พบว่า แนวทางการจดัการเรียนรู ้
สื่อและแหล่งเรียนรู ้รวมถึงการวดัและประเมินผลในรายวิชาประวตัิศาสตรท์ี่เสริมสรา้งใหผู้เ้รียน
เกิดการคิด มีดงันี ้

1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้
 การตัง้ค าถามเพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นในแง่มมุประวตัิศาสตร ์

การแบ่งกลุม่ผูเ้รียนเพื่อช่วยเหลือหรือสนบัสนนุการเรียนรูป้ระเด็นทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งกนัและกนั 
คิดวิเคราะห์และการจับประเด็นส าคัญจากเอกสาร การลงพืน้ที่ศึกษาแหล่งการเรียนรูท้าง
ประวตัิศาสตรแ์ละเก็บขอ้มลูที่เป็นขอ้เท็จจริงโดยอาศยัประวตัิศาสตรจ์ากการบอกเลา่ ถือเป็นการ
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้างประวตัิศาสตรห์รือการเรียนรูจ้ากทอ้งถิ่นของตนเองซึ่งมีส่วนสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหท์ี่ไดจ้ากบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มจรงิ 

2) ดา้นสื่อและแหลง่เรียนรู ้
 ภาพยนตรอ์ิงประวตัิศาสตรย์งัคงเป็นสื่อที่น  ามาใชป้ระกอบการเรียนการ

สอน เนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุน้ความสนใจไดด้ี ทัง้นีค้รูตอ้งเลือกเรื่องราวที่ผูเ้รียนสนใจ เช่น เรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบัสงคราม เหตกุารณส์ าคญั หรือชีวประวตัิของบคุคลที่มีความหมายหรือความส าคญั
ต่อผูเ้รียน 

 พิพิธภณัฑเ์ป็นสื่อที่มีประโยชนต์่อการเรยีนรูท้างประวตัิศาสตร ์เนื่องจาก
พิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนัมีการจดัแสดงนิทรรศการหมนุเวียนอยู่เสมอและมีรูปแบบการจดัแสดงที่ใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยสรา้งเรื่องราวต่าง ๆ ใหน้่าสนใจ เช่น ที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑส์ถาน
แห่งชาติพระนคร เป็นตน้ นอกจากนีส้ื่อ Info-graphic หรือสื่อวิดีทัศน์ที่ผลิตและเผยแพร่โดย
องคก์รทางการศึกษาก็ยังคงเป็นสื่อการสอนที่ช่วยกระตุน้และส่งเสริมการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนใน
ปัจจบุนั 

3) ดา้นการวดัและประเมินผล 
 นอกจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจบุันเอือ้ต่อการศึกษา

คน้ควา้ใหก้ับผูเ้รียนแลว้ ยงัสามารถน ามาใชใ้นการวดัและประเมินผลกบัผูเ้รียนดว้ย โดยผูส้อน
สามารถตัง้กระทูถ้ามผูเ้รียนในสื่อสงัคมออนไลนแ์ลว้ใหผู้เ้รียนเขียนตอบแสดงความคิดเห็น ซึง่เป็น
อีกวิธีการหนึ่งในการลดการใชเ้อกสารประเภทกระดาษ รวมถึงการสงัเกตและสอบถามวิธีการ
สืบคน้แหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรจ์ากในหอ้งเรยีน 
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4. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการได้รับ
การจัดการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณน์กัเรยีน จ านวน 7 คน พบวา่  
1) ดา้นการจดัการเรียนรู ้

 นกัเรียนชอบการเรียนประวตัิศาสตรท์ี่มีบรรยากาศของความสนกุ ไม่น่า
เบื่อ เช่น ชอบฟังการเลา่เรื่องสนกุจากครู ท าใหเ้หมือนกบัวา่ตนเองก าลงัรบัชมภาพยนตร ์หรอือ่าน
นิยายอยู่ ดงันัน้บทบาทที่ส  าคญัของครูในดา้นการจดัการเรียนรู ้คือ การท าใหผู้เ้รียนมีความรูส้กึ
รว่มกบัประวตัิศาสตรโ์ดยสรา้งความรูส้กึวา่ประเด็นทางประวตัิศาสตรมี์ความน่าคน้หา  

 นักเรียนชอบเรียนประวัติศาสตรเ์ชิงวิเคราะหม์ากกว่าการเรียนแบบ
ท่องจ า ดงันัน้นกัเรยีนจงึชอบใหค้รูตัง้ค  าถามที่ท  าใหเ้กิดการคิด เป็นค าถามที่ใหน้กัเรยีนคิดกวา้ง ๆ 
หรือใหแ้สดงทศันะที่ไม่มีถูกหรือผิดตายตัว ลดการใหน้ักเรียนจดจ าเรื่องราวหรือเหตุการณท์าง
ประวัติศาสตรล์ง นอกจากนีน้ักเรียนได้สะท้อนว่าต้องการก าลังใจหรือค าชมจากครู ท าให้
บรรยากาศการเรียนการสอนผ่อนคลาย ไม่เครยีด อาจจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบเกม เช่น ครูเลา่เรื่อง
เหตกุารณจ์ากนัน้ใหน้กัเรยีนแยกแยะวา่เรื่องที่ครูเลา่ใหฟั้งเป็นเรื่องจรงิหรือเรื่องสมมติ 

 นักเรียนตอ้งการใหค้รูมีบทบาทในการแนะน าวิธีเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์รวมถึงหลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษา
ในแต่ละหวัขอ้หรอืแตล่ะหน่วยการเรียนรู ้

2) ดา้นสื่อและแหลง่เรยีนรู ้
 สื่อในการเรียนรูท้างประวตัิศาสตรท์ี่นกัเรียนใหค้วามสนใจ คือ คลิปหนงั

และ   วิดีทศัน ์รวมถึงการไดส้มัผสักบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตรข์องจรงิ 
3) ดา้นการวดัและประเมินผล 

 การประเมินที่นักเรียนตอ้งการ คือ การประเมินที่นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น หรอืมีสว่นรว่มกนัเพื่อต่อรองกบัครู เช่น ต่อรองเกณฑก์ารใหค้ะแนน ต่อรอง
วิธีการวดัและประเมินผล เป็นตน้ นอกจากนีน้กัเรียนมีความตอ้งการใหค้รูใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่
นกัเรยีนเพื่อการเรียนรูข้อ้บกพรอ่งและการพฒันาตนเองตอ่ไป  
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลระยะที่ 2 การยกร่างรูปแบบการโค้ชและการตรวจสอบ
คุณภาพร่างรูปแบบการโค้ช 

ในการด าเนินการวิจยัระยะที่ 2 การยกรา่งรูปแบบการโคช้และการตรวจสอบคณุภาพ
รา่งรูปแบบการโคช้ไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์ว ้2 ขอ้ คือ 1) เพื่อยกรา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิด
ทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และ 2) เพื่อตรวจสอบคณุภาพดา้น
ความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการโคช้ที่
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัร่าง ในที่นีข้อ
รายงานผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 2 การยกรา่งรูปแบบการโคช้และการตรวจสอบคณุภาพรา่ง
รูปแบบการโคช้ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ดงันี ้

1. ผลการยกร่างรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตรข์อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในการน า เสนอผลการยกร่าง รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 2 
ส่วน ได้แก่ 1) ร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย และ 2) ผลการวิเคราะหต์วัชีว้ดัสาระประวตัิศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศึกษารายวิชาที่ใชใ้น
การทดลอง และองคป์ระกอบการคิดทางประวตัิศาสตร ์

1.1 ร่างรูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตรข์องนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากผลการสงัเคราะหแ์นวคิด แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางและวิธีการเรียนรู ้
5 ประการ คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู แนวทางและวิธีการการเรียนรูท้ี่
ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการ
เรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั สามารถน ามา
พัฒนาร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ดงันี ้

 ร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัรา่ง ประกอบดว้ยหลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 
ขั้นตอนการโค้ช และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการโค้ช ดังมีรายละเอียดในแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงันี ้
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หลักการของรูปแบบ 
 หลักการของรูปแบบการโคช้ไดม้าจากการสังเคราะหส์าระส าคัญจาก

แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางและวิธีการเรียนรู ้5 ประการ คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลขอ้มลู แนวทางและวิธีการการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการ
เรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐานเป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการประเมินตาม
สภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ซึง่หลกัการของรูปแบบการโคช้ มีดงันี ้

1) ในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรผ์ูส้อนจูงใจผูเ้รียนเห็นคณุค่าของการ
คิดทางประวตัิศาสตรแ์ละสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความใสใ่จในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ
ในทกุกระบวนการเรยีนรู ้ 

2) การสนับสนุนผูเ้รียนมีประสบการณต์รงกับหลักฐาน โดยเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่มีหลกัฐานรองรบัและมีความน่าเชื่อถือจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย  

3) ผูเ้รียนควบคุมกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเอง โดยเป็นผูร้วบรวม 
ประเมิน ตรวจสอบ คดัเลือก วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปขอ้มลูจากหลกัฐานที่ท  าการศกึษาดว้ย
ตนเอง  

4) การส่งเสริมผูเ้รียนแต่ละคนใหพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพและเกิด
ความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้โดยมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน
เป็นระยะ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสะทอ้นการเรียนรู ้การปฏิบตัิงาน และการรูค้ิดของตนเอง  

วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
ร่างรูปแบบการโค้ชเป็นกระบวนการที่พัฒนาขึน้ส  าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีวตัถปุระสงคข์องรูปแบบเพื่อเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึ่ง
มี 5 ดา้น คือ 

1. การคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์
2. การใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา  
3. การเชื่อมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์ 
4. การพิจารณาความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ 
5. ความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์
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ขั้นตอนการโค้ช 
 ขั้นตอนการโคช้พัฒนาขึน้ส  าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้จงูใจใหค้ิด (The Encouragement to think : E) 

เป็นขัน้ตอนการจูงใจใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกับเรื่องราว
ในอดีตโดยตัง้ค าถามกบัหวัขอ้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ย
ตนเอง ผูส้อนกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยขอ้มลูที่ใกลต้วั สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนเพื่อท าใหก้าร
คิดมีความหมายและส าคัญต่อผูเ้รียนเอง ผูส้อนใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่ผูเ้รียนเพื่อแนะน าให้
ผูเ้รียนร่วมกันก าหนดขอบเขตปัญหา แนวทางการศึกษา และสมมติฐาน โดยอาศยัพืน้ฐานจาก
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาตัง้สมมติฐานอย่างมีเหตผุล ผูส้อนเปิดประเด็นการสนทนาใหผู้เ้รียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณด์ว้ยค าถามเพื่อใหเ้กิดขอ้คิดซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปัญหา
และกระบวนการทางประวตัิศาสตรอ์ื่น ๆ ตามมา 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้สืบเสาะหลกัฐาน (Enquiry Evidence : E) 
เป็นขั้นตอนการสนับสนุนผูเ้รียนสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลจาก

หลกัฐานอย่างเป็นระบบดว้ยการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ขา้ถึงหลกัฐานต่าง ๆ ใหม้ากที่สดุ ผูส้อนอาจให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัวิธีคน้ควา้แหลง่ขอ้มลูที่ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาหลกัฐานได ้สรา้งแรงจงูใจให้
ผูเ้รียนพยายามเขา้ถึงขอ้มูลจากหลักฐานชั้นตน้หรือหลักฐานที่น่าเช่ือถือ สนับสนุนผูเ้รียนตั้ง
ค าถามถึงความถกูตอ้งของแหล่งขอ้มลู ช่วยเหลือและชีแ้นะในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดทกัษะการ
สงัเกตและเก็บรายละเอียดของหลกัฐานเพื่อแยกประเภทของหลกัฐานและท าความเขา้ใจหลกัฐาน
แต่ละชิน้ กระตุน้ผู้เรียนอ่านเอกสารลักษณะเชิงวิเคราะห ์และผูเ้รียนท าหนา้ที่ตัดสินใจในการ
ประเมินคุณค่าของหลกัฐานและคดัเลือกหลกัฐานที่ดีที่สดุมาใชศ้ึกษาหรือสรา้งองคค์วามรูท้าง
ประวตัิศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analyzing : C) 
เป็นขัน้ตอนการจูงใจผูเ้รียนเพื่อใชก้ระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่

เป็นระบบในการท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์ดว้ยวิธีคิดที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารคิดใน
ขณะนัน้ ผูส้อนช่วยเหลือผูเ้รียนในการแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อที่จะอธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว้ โดยส่งเสริมผูเ้รียนใชม้มุมองของผูค้นใน
อดีตเพื่อการตีความประวตัิศาสตร ์ควบคมุอคติของตนเองในการวิพากษว์ิจารณ ์และสรา้งมมุมอง
ประวตัิศาสตรด์ว้ยความเขา้ใจจากเหตผุลที่หลากหลาย ตลอดจนรูจ้กัน าหลกัฐานมาใชป้ระกอบ
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เหตผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้จึงเรียบเรียงความคิดของตนเองโดยอาศยัขอ้มลูที่ผ่านการ
วิเคราะห ์ทัง้นีผู้ส้อนจะมีบทบาทส าคัญในการฝึกใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรูข้องตนเองในการ
ท างานตามที่ไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็  

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้สรุป (Conclusion : C) 
เป็นขัน้ตอนที่ผูเ้รียนสามารถโยงใยเรื่องราวหรือเหตกุารณต์่าง ๆ 

ขึน้มา แลว้สรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร ์สรุป
เรียบเรียงเป็นความรู ้แนวคิดส าคญั หรอืมโนทศันข์องการเรียนรูข้องตนเอง โดยผูส้อนฝึกใหผู้เ้รียน
เป็นผูถ้่ายทอดประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษามาผ่านการเลา่เรื่องหรอืการเขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมีเหตผุล
และขอ้มูลที่น  ามาแสดงมีหลักฐานเพื่อยืนยันขอ้เท็จจริง รวมถึงเปิดโอกาสใหเ้กิดการอภิปราย
ขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรท์่ามกลางผูเ้รียนแต่ละกลุม่ 

ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้สะทอ้นคิด (Reflective Thinking : R) 
เป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการรูค้ิดโดยเฉพาะการรูค้ิด

เก่ียวกบัความคิดของตนโดยผูเ้รียนไดส้ะทอ้นตนเองทัง้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ้และ
การปฏิบัติภาระงานที่ผ่านมาทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ยดว้ยวิธีการพูดหรือการเขียน โดยผูส้อนจะ
กระตุน้ผูเ้รียนเพื่อสะทอ้นคิดดว้ยค าถามปลายเปิดและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัจากที่ผู้เรียนสะทอ้น
คิด 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโค้ช 
 การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโคช้มุ่งประเมินพัฒนาการการ

เรียนรูข้องผูเ้รียนโดยใชแ้นวทางการประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูยอ้นกลบั โดยการประเมิน
จะบูรณาการกับกิจกรรมการโคช้ ใชว้ิธีการประเมินที่หลากหลาย ใชผู้้ประเมินหลายฝ่าย และ
สะทอ้นผลการประเมินสู่การพัฒนาผูเ้รียนเป็นระยะ ทั้งนีจ้ะด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ ระหว่างการใช้
รูปแบบการโคช้ และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะที่ 1 ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ในระยะนี ้ เป็นการวัดและประเมินความรู้พื ้นฐานเดิมเพื่อ

ตรวจสอบการคิดทางประวตัิศาสตรข์องผูเ้รียน ขอ้มลูที่ไดเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ที่น  าไปเปรียบเทียบ
กับผลการเรียนรูห้ลังเข้ารับการโค้ชเพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูข้องผู้เรียน โดยใช้วิธีวัดจาก
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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ระยะที่ 2 ระหวา่งการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนีเ้ป็นการตรวจสอบพฒันาการการเรียนรู ้ดา้นการคิดทาง

ประวัติศาสตรข์องผูเ้รียนว่าบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรูห้รือไม่ ผลจากการประเมินจะช่วย
ปรบัปรุงและเสริมสรา้งผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้กิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และยังช่วยในการ
ปรบัปรุงกิจกรรมการโคช้อีกดว้ย ซึ่งด าเนินการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะอย่าง
สม ่าเสมอตลอดการทดลอง โดยใช้วิธีวัดจากแบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร ์แบบ
ประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้  

ระยะที่ 3 หลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนี ้เ ป็นการประเมินผลหลังการโค้ช  เพื่ อตรวจสอบ

ความส าเรจ็ของผูเ้รียน โดยน าผลการประเมินไปเปรียบเทียบกบัขอ้มลูก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ 
และระหว่างการใชรู้ปแบบการโคช้เพื่อวิเคราะหผ์ลการเรียนรูข้องผูเ้รียนว่าตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่
คาดหวังหรือไม่ ผูเ้รียนมีพัฒนาการในการคิดทางประวัติศาสตรเ์พียงใด โดยใชว้ิธีการวัดจาก
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ทั้งนี ้ได้น าเสนอร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์เป็น
ภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ฉบบัที่ 1) 

วัตถุประสงค์  :  

เพื่อเสรมิสรา้งการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

หลักการ   :  

   1 . จงูใจผูเ้รยีนเห็นคณุคา่

ของการคิดทาง

ประวตัิศาสตรแ์ละสรา้ง

บรรยากาศใหมี้ความใสใ่จ

ใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ  

   2 . สนบัสนนุผูเ้รยีนมี

ประสบการณต์รงกบั

หลกัฐาน มีหลกัฐานรองรบั

และมีความน่าเช่ือถือจาก

แหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย 

   3 . ผูเ้รียนควบคมุกิจกรรม

การเรียนรูข้องตนเอง 

   4 . ส่งเสรมิผูเ้รียนแตล่ะ

คนใหพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพและเกิดความ

พยายามเพื่อความกา้วหนา้

ในการเรยีนรู ้มีการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น

ระยะ ตลอดจนเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นการเรยีนรู ้

ขั้นที ่1 จงูใจใหค้ิด (The Encouragement to think : E) จงูใจใหส้งัเกตหรอืตัง้ขอ้สงสยั
เก่ียวกบัอดีตและวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่2 สืบเสาะหลกัฐาน (The accumulation of Evidence : E) สนบัสนนุผูเ้รียนเขา้ถึง
หลกัฐานและคดัเลือกหลกัฐานมาใชส้รา้งองคค์วามรู ้
ขั้นที ่3 วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis : C) จงูใจผูเ้รยีนใชก้ระบวนการคิดเชิง
เหตผุลที่เป็นระบบในการท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์
ขั้นที ่ 4 สรุป (Conclusions : C) ผูเ้รียนโยงใยเรื่องราวหรอืเหตกุารณต์า่ง ๆ แลว้สรา้ง
แนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐาน 
ขั้นที ่5 สะทอ้นคิด (Reflection leads to development : R) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูค้ิด
ความคิดของตนเอง โดยสะทอ้นตนเอง 

ขั้นตอนการโค้ช 

ระยะที ่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์แบบประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 3 หลังการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การวัดและประเมินผล 

EECCR Model 
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บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 
 บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนสามารถแสดงไดต้ามตารางนี ้

ตาราง 25 บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในแต่ละขัน้ตอนตามรา่งรูปแบบการโคช้ (ฉบบัที่ 1) 

ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นจูงใจใหคิ้ด 
    จูงใจให้สังเกตหรือตั้งข้อ
สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 

• เปิดประเด็นการสนทนาให้
ผูเ้รียนไดมี้สว่นรว่มในการ
วิพากษว์ิจารณด์ว้ย
รูปภาพหรอืค าถาม 

• ดงึดดูความสนใจของ
ผูเ้รียนดว้ยบทเรียนที่ทา้
ทาย และเชื่อมโยงบทเรยีน
ต่อชีวิตผูเ้รียน 

• ตัง้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
ซึง่มีฐานอยู่บนความสนใจ
ของผูเ้รียนแตล่ะคนให้
ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบ 

• ใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่
ผูเ้รียนเพ่ือแนะน าให้
ผูเ้รียนรว่มกนัก าหนด
ขอบเขตปัญหา แนวทาง
การศกึษา และสมมติฐาน 

• สนบัสนนุผูเ้รยีนใหมี้การ
ก าหนดเปา้หมายของการ
เรียนรูแ้ละวางแผน
พฒันาการเรียนรูข้อง
ตนเอง 

• สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน
เพื่อท าใหผู้เ้รยีนอยาก

• มีสว่นรว่มในการ
วิพากษว์ิจารณ ์

 
 
 
 
 
 

• คิดวิเคราะหก์ระบวนการ
ในการตัง้ค าถามและหา
ค าตอบดว้ยตนเอง 

• คิดหาแนวทางดว้ยตนเอง 

• ก าหนดเปา้หมายท่ีชดัเจน
วา่จะศกึษาอะไร สมยั
ไหน เพราะเหตใุด และ
ตัง้สมมติฐานรว่มกนั 

• ตัง้ค าถามและส ารวจ
ขอ้มลูไปพรอ้มกบัการ
วิเคราะหเ์หตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

• ตดัสินใจและวางแผน
พฒันาการเรียนรูข้อง
ตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีได้
วางไว ้
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
เรียนรู ้และสรา้งความทา้
ทายใหผู้เ้รียนในการ
แสวงหาค าตอบจากหลาย 
ๆ มมุมอง 

 
 
 

• กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดความ
ตอ้งการเรยีนรู ้

• สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รียน และ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

• เดาค าตอบในรูปของการ
ก าหนดสมมตฐิานทาง
ประวตัิศาสตร ์

• ก าหนดทางเลอืกตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง 

• มีความพรอ้มและความ
ตื่นตวัตอ่การเรียน 

 

ขั้นที ่2 ขั้นสบืเสาะ
หลักฐาน 
 

• สง่เสรมิ สนบัสนนุ ชีแ้นะ 
และช่วยเหลือผูเ้รียนให้
สืบเสาะแสวงหาความรู้
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา
และชดัเจน 

• ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
แหลง่ขอ้มลูในประเด็นท่ี
จะศกึษา ประเภท
หลกัฐานวิธีการคน้ควา้
ขอ้มลูหรอืแหลง่ที่ผูเ้รียน
จะสามารถแสวงหา
หลกัฐานได ้แนะน า
บรรณานกุรม 

• คน้ควา้รวบรวมหลกัฐาน  
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• ใหค้  าปรกึษาและติดตาม
การคน้ควา้รวบรวม
หลกัฐาน 

• ช่วยเหลือและชีแ้นะในการ
เรียนรูใ้หเ้กิดทกัษะการ
สงัเกตและเก็บ
รายละเอียดของหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตรท์ี่ ใช้
ค  าถามหรอืการพดูชีแ้นะ
ใหเ้กิดการสงัเกตจดุส าคญั 

• เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิด
และตดัสินใจรว่มกนั 

• เม่ือผูเ้รียนประสบปัญหา
ทางการเรยีนรู ้จะช่วย
แกปั้ญหาตามความ
จ าเป็น 

• ตรวจสอบ วิเคราะห ์ 
ประเมินคณุคา่ของ
หลกัฐานที่สืบคน้มา 

• แยกประเภทของหลกัฐาน 
ท าความเขา้ใจหลกัฐาน
แต่ละประเภท  

• ตัง้ค าถามเก่ียวกบัความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลู 

• ถอดรหสัหลกัฐานซึง่ใช้
หลกัการตรวจสอบ
กวา้งๆ ไดแ้ก่ สรา้งขึน้
เม่ือใด ใครเป็นผูส้รา้ง 
จดุมุ่งหมายของการสรา้ง 

• พิจารณาเก่ียวกบัภมูิหลงั
ของผูเ้ขียนวา่มีความ
น่าเช่ือถือปานใด 

ขั้นที ่3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• พดูคยุแลกเปลี่ยนกบั
ผูเ้รียนบอ่ย ๆ เพ่ือน าไปสู่
องคป์ระกอบแต่ละดา้น
ของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรร์ะหวา่งการ
สนทนา 

• ใชพ้ลงัค าถามในการ
กระตุน้ใหค้ิดและแสวงหา
ค าตอบ 

• ช่วยกนัคิดหาค าตอบ 

• น าหลกัฐานมาใช้
ประกอบเหตผุลไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• สงัเกตสิ่งแวดลอ้มและ
บรบิทจากหลกัฐานแลว้
ตัง้ปัญหาถามตนเองและ
พยายามแสวงหาค าตอบ
นัน้ดว้ยตนเอง 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใหค้  าแนะน าผูเ้รียน โดยใน
ระยะแรกโคช้จะเขา้ไป
ช่วยเหลือ ประสานงานใน
กิจกรรมการเรยีนรู ้
ภายหลงัจงึคอ่ยเป็นผูช้ว่ย
คน้หาศกัยภาพท่ีซอ่นอยู่
ในการพฒันาตนเองตอ่ไป 

• ติดตามการตคีวาม 

• เป็นคูค่ิดหรือคูส่นบัสนนุใน
การเรยีนรู ้ 

• ใชส้นุทรียสนทนา 
(Dialogue)ในการสื่อสาร
กบัผูเ้รียน 

• เสรมิแรงทางบวกโดยใช้
การสื่อสารดว้ยภาษาที่มี
พลงั 

• ช่วยเหลือผูเ้รยีนใหเ้กิดการ
พฒันา  

 
 
 
 
 
 

• สรา้งมมุมอง
ประวตัิศาสตรโ์ดยใช้
ความเขา้ใจดว้ยเหตผุลท่ี
หลากหลาย 

• เสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัสาเหตขุอง
เหตกุารณ ์  ตา่ง ๆ 

• สรา้งสมัพนัธเ์ช่ือมโยง
ระหวา่งสิ่งที่เรยีนรูใ้หม่
กบัความรูเ้ก่าท่ีเคย
เรียนรูม้าแลว้ 

• ใชจ้ินตนาการและ
ความรูส้กึรว่มกบั
เหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ใน
อดีต 

• รวบรวมขอ้เท็จจรงิและ
แนวคิดจากหลกัฐาน   
ต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสดุ 

• ตีความหลกัฐานอยา่งเป็น
เหตเุป็นผล และ
สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยการ
สรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 
เขา้ดว้ยกนั 

ขั้นที ่4 ขั้นสรุป 
 

• เสนอแนะแนวทางใหผู้เ้รียน
เขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมี
เหตผุล มีหลกัฐานขอ้มลูที่

• จดัระเบียบขอ้เท็จจรงิของ
ตนด าเนินการสรุปเรียบ
เรียงเป็นความรู ้แนวคิด
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
น ามาแสดงเพ่ือยืนยนั
ขอ้เท็จจรงิ 

• ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลา่เรื่อง
ประวตัิศาสตรท์ี่เขาอา่นมา
ไดเ้ก่ง 

• เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แสดงความคดิเห็น ไดร้ว่ม
แกไ้ขปัญหาทางการเรียนรู ้
ของตนเอง 

• ใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรูต้่อ
ยอด 

• เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดใหก้บั
ผูเ้รียนโดยใชค้  าถาม 

ส าคญั หรอืมโนทศันข์อง
การเรยีนรู ้

• เรียบเรียงความคิดของ
ตนเองโดยอาศยัขอ้มลูที่
ผ่านการวิเคราะห ์

• น าเสนอขอ้มลูโดยการ
เขียนรายงาน พดู
ถ่ายทอดหรือการแสดง
ผลงาน 

• ผูเ้รียนมีสว่นรว่มกนัใน
การเลา่เรื่อง 

• แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิด
และตดัสินใจรว่มกนั 

ขั้นที ่5 ขั้นสะทอ้นคิด 
 

• เป็นตวักลางไกลเ่กลี่ยท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนสะทอ้น
ตวัตนและพิจารณาตนเอง
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูข้องตนเอง 

• กระตุน้ผูเ้รียนเพ่ือสะทอ้น
คิดดว้ยค าถามปลายเปิด 

• ฝึกฝนผูเ้รียนในการประเมิน
ตนเองดว้ยการถอด
บทเรยีน 

• รบัฟังและรบัรูค้วามรูส้กึ
ของผูเ้รียนดว้ยความ
จรงิใจ 

• ไตรต่รอง ทบทวน  ในสิง่ที่
เรียนไปแลว้ โดย
พิจารณาสิ่งตา่ง ๆ อย่าง
รอบคอบ 

• กลั่นกรองความเขา้ใจที่มี
ผลต่ออารมณแ์ละ
ความรูส้กึผา่น
ประสบการณจ์ากการ
ปฏิบตัิของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

• เขียนถงึบทเรียน การ
เรียนรู ้และความคิดเห็น
ต่าง ๆ 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• น าประสบการณข์องโคช้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

• สงัเกตและวิเคราะหท์ัง้
จดุเด่นและจดุท่ีผูเ้รียนแต่
ละคน สะทอ้นจดุแข็งที่
ผูเ้รียนควรพฒันาต่อยอด
และสะทอ้นจดุอ่อนของ
ผูเ้รียน 

• ใหก้ าลงัใจแกผู่เ้รียนในการ
เรียนรูป้ระวตัศิาสตร ์และ
สรา้งความเชื่อมั่นในกรณี
ที่ผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคข์อง
การศกึษาทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

• ควบคมุการเรยีนรูอ้ย่าง
กระตอืรือรน้ 

  

พลงัค าถามในขัน้ตอนการโคช้ 
 1. พลงัค าถามขัน้จงูใจใหค้ิด 

- ควรวางแผนการ นีอ้ย่างไรดี 
- มีความรูอ้ะไรที่ตอ้งการค าตอบ 
- ควรศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมในประเด็นใด 
- เราควรก าหนดขัน้ตอนการท างานรว่มกนัอย่างไร 

 2. พลงัค าถามขัน้สืบเสาะหลกัฐาน 
- แหลง่ความรูอ้ยู่ที่ไหน 
- หาความรูเ้พิ่มเติมไดจ้ากที่ใด 
- มีวิธีการเขา้ถึงความรูน้ีไ้ดอ้ย่างไร 

 3. พลงัค าถามขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา 
- คิดอย่างไรกบัเรื่องนี ้
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- จะเกิดอะไรขึน้ถา้มีสิ่งนัน้ 
- จะเกิดอะไรขึน้ถา้ไม่มีสิ่งนี ้
- คิดอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- รูส้กึอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- ใหเ้หตผุลสนบัสนนุไดห้รอืไม่ 
- มีความคิดเห็นตอ่เรื่องนีอ้ย่างไร 
- เหตผุลท่ีตดัสินใจแบบนีค้ืออะไร 

 4. พลงัค าถามขัน้สรุป 
- ใจความส าคญัของสิ่งนีค้ืออะไร 
- ตรวจสอบความคิดดีแลว้หรือยงั 
- เพื่อน ๆ เห็นดว้ยกบัเราหรือไม่อย่างไร 
- มั่นใจในค าตอบของตนเองแลว้หรือยงั 
- มีสิ่งใดท่ีตอ้งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเพื่อนอีกหรอืไม่ 
- รายละเอียดของเรื่องนีเ้ป็นอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีก 

 5. พลงัค าถามขัน้สะทอ้นคิด 
- สิ่งที่ไดเ้รียนรูว้นันีค้ืออะไร 
- มั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ค าตอบท่ีคิดไดมี้ความถกูตอ้ง 
- คิดว่ามีสิ่งใดท่ีประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูค้รัง้นี ้
- คาดวา่ค าตอบของตนเองมีความสมเหตสุมผลหรอืไม่ 
- คิดว่าตนเองมีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในการเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป 

 

1.2 ผลการวิเคราะหตั์วชี้วัดสาระประวัติศาสตรต์ามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา
ทีใ่ช้ในการทดลอง และองคป์ระกอบการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ส าหรบัหลกัสตูรวิชาประวตัิศาสตร ์รายวิชาพืน้ฐานที่ใชใ้นการทดลองในที่นี ้
คือ หลกัสตูรวิชาประวตัิศาสตรข์องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวน
กุหลาบมัธยม) และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  ก าหนดให้นักเรียนเรียนวิชา
ประวตัิศาสตรไ์ทยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 รายวิชา ส31104 ประวตัิศาสตรไ์ทย โดยมีตวัชีว้ดั
จ านวน 4 ตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 
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 1) ตวัชีว้ดั ส 4.3  ม 4 – 6 /1 วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัของประวตัิศาสตร์
ไทย 

 2) ตัวชี ้วัด ส 4.3  ม 4 – 6 /2 วิ เคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตรยิต์่อชาติไทย 

 3) ตวัชีว้ดั ส 4.3  ม 4 – 6 /3  วิเคราะหปั์จจยัที่ส่งเสริมความสรา้งสรรค์
ภมูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซึง่มีผลตอ่สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

 4) ตวัชีว้ดั ส 4.3  ม 4 – 6 /4  วิเคราะหผ์ลงานของบุคคลส าคญัทัง้ชาว
ไทยและต่างประเทศที่มีสว่นสรา้งสรรคว์ฒันธรรมไทยและประวตัิศาสตรไ์ทย 

ทัง้นีไ้ดน้  าตวัชีว้ดัทัง้ 4 ตวัชีว้ดัมาวิเคราะหร์่วมกับองคป์ระกอบการคิดทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่สงัเคราะหไ์ด ้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาจดุประสงคก์ารเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้และ
การวดัและประเมินผลการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรียนรู ้ตามตาราง 26 ดงันี ้

ตาราง 26 การวิเคราะหต์วัชีว้ดัสาระประวตัิศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 สาระการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา และองคป์ระกอบการคดิทาง
ประวตัิศาสตร ์

ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

ส4.3 ม4–6/1 
วิเคราะหป์ระเด็น
ส าคญัของ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 

ประเด็นส าคญัของ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 
เช่น ปัจจยัที่มีผลตอ่
การสถาปนา
อาณาจกัรไทยใน
ช่วงเวลาตา่งๆ  
สาเหตแุละผลของ
การปฏิรูป ฯลฯ 

ประเด็นส าคญัของ
ประวตัิศาสตรไ์ทย
สมยัธนบรุแีละ
รตันโกสินทร ์เช่น 
ปัจจยัที่มีผลตอ่การ
สถาปนาอาณาจกัร
ไทยในช่วงเวลาตา่ง ๆ  
สาเหตแุละผลของ
การปฏิรูปการเมือง
การปกครองสมยั

1. การคิดดา้น
หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์
2. การใหเ้หตผุล
ตามล าดบัเวลา 
3. การเช่ือมโยงมิติ
ทางประวตัิศาสตร ์
4. การพิจารณา
ความส าคญัของ

1. การคิดด้าน
หลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทาง
ประวัตศิาสตร ์
1.1 จ าแนกประเภท
ของหลกัฐาน 
1.2 เลือกขอ้เท็จจรงิ
จากแหลง่ขอ้มลูที่
เขา้ใกลค้วามเป็น
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั การปฏิวตัิ
สยาม ฯลฯ 

เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
5. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรม
ทางประวตัิศาสตร ์

หลกัฐานชัน้ตน้มาก
ที่สดุ 
1.3 เลือกใช้
หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูที่มี
ความน่าเช่ือถือ 
1.4 วินิจฉยัถึง
จดุประสงคห์รอื
แรงจงูใจของผูผ้ลิต
หลกัฐาน  
1.5 วินิจฉยัถึง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต
หลกัฐานกบั
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรก์่อน
น าหลกัฐานไปใช ้
1.6 วินิจฉยัความ
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานโดย
พิจารณาจากผูแ้ตง่
หลกัฐาน 
1.7 เช่ือมโยง
ระหวา่งเนือ้หาใน
หลกัฐานกบับรบิท 
สภาวการณ ์และ
โลกทศันจ์าก

ส4.3 ม4–6/2 
วิเคราะห์
ความส าคญัของ
สถาบนั
พระมหากษัตรยิต์อ่
ชาติไทย 

บทบาทของสถาบนั
พระมหากษัตรยิใ์น
การพฒันาชาติไทย 

สถาบนั
พระมหากษัตรยิส์มยั
กรุงธนบรุแีละ
รตันโกสินทรใ์นการ
พฒันาชาติไทย 

1. การคิดดา้น
หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณา
ความส าคญัของ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
3. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรม
ทางประวตัิศาสตร ์

ส4.3 ม4–6/3 
วิเคราะหปั์จจยัที่
ส่งเสรมิความ
สรา้งสรรคภ์มูิปัญญา
ไทย และวฒันธรรม
ไทย ซึง่มีผลตอ่
สงัคมไทยในยคุ
ปัจจบุนั 

ปัจจยัที่ส่งเสรมิความ
สรา้งสรรคภ์มูิปัญญา
ไทย และวฒันธรรม
ไทย ซึง่มีผลตอ่
สงัคมไทยในยคุ
ปัจจบุนั 

การสรา้งสรรคภ์มูิ
ปัญญาไทย และ
วฒันธรรมไทยสมยั
ธนบรุแีละ
รตันโกสินทร ์ที่มีผล
ตอ่สงัคมไทยในยคุ
ปัจจบุนั 

1. การคิดดา้น
หลกัฐานและ
แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์
2. การใหเ้หตผุล
ตามล าดบัเวลา 
3. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรม
ทางประวตัิศาสตร ์

ส4.3 ม4–6/4  
วิเคราะหผ์ลงานของ
บคุคลส าคญัทัง้ชาว

ผลงานของบคุคล
ส าคญัทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศ ที่มี

ผลงานของบคุคล
ส าคญัทัง้ชาวไทย
และตา่งประเทศใน

1. การคิดดา้น
หลกัฐานและ
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

ไทยและตา่งประเทศ
ที่มีส่วนสรา้งสรรค์
วฒันธรรมไทยและ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 

ส่วนสรา้งสรรค ์
วฒันธรรมไทย และ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 

สมยัรตันโกสินทรท์ี่มี
ส่วนสรา้งสรรค์
วฒันธรรมไทยและ
ประวตัิศาสตรไ์ทย 

แหลง่ขอ้มลูทาง
ประวตัิศาสตร ์
2. การพิจารณา
ความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร ์
3. ความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรม
ทางประวตัศิาสตร ์

ช่วงเวลาทาง
ประวตัิศาสตร ์
1.8 คน้ควา้ขอ้มลู
จากแหลง่ขอ้มลู
หลาย ๆ แหล่ง แลว้
น ามาเปรยีบเทียบ
กนัเพื่อยืนยนัความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลู 
1.9 ใชห้ลกัฐานที่
หลากหลายเพื่อ
อธิบายเรื่องราวหรอื
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์
2. การใหเ้หตุผล
ตามล าดับเวลา 
2.1 ค านวณเวลาใน
ระบบปฏิทิน 
2.2 ล  าดบั
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้
ก่อน-หลงั 
2.3 ตดัสินความ
เป็นไปไดข้อง
เรื่องราวอย่างมี
เหตผุลตามล าดบั
เวลา 
2.4  พิจารณาความ
เป็นเหตแุละผลของ
เหตกุารณ ์
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

2.5 ตดัสิน
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสาเหตแุละ
ผลของเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร ์
2.6 อธิบายและระบุ
ถึงสาเหตขุอง
เหตกุารณ ์
2.7 พิจารณา
ผลลพัธข์อง
เหตกุารณท์ัง้
ทางตรงและ
ทางออ้ม 
2.8 เปรยีบเทียบ
เหตกุารณจ์าก
ช่วงเวลาทาง
ประวตัิศาสตรส์อง
ช่วงแลว้พิจารณา
ถึงความตอ่เน่ือง
และการ
เปลี่ยนแปลง 
3. การเช่ือมโยง
มิตทิาง
ประวัตศิาสตร ์
3.1 เปรยีบเทียบ
บคุคล เหตกุารณ ์
หรอืพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร ์ทัง้
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

ความเหมือนและ
ความแตกตา่งเพื่อ
สรา้งขอ้สรุปทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่
น่าเช่ือถือ 
3.2 พิจารณา
เหตกุารณ ์หรอื
พฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์
ภายใตบ้รบิทที่
กวา้งขึน้ ทัง้
ระดบัประเทศ 
ระดบัภมูิภาคหรอื
ระดบัโลก เพื่อตัง้
ขอ้สรุปเก่ียวกบั
ความสมัพนัธท์ี่
เก่ียวขอ้งกนั 
4. การพจิารณา
ความส าคัญของ
เหตุการณท์าง
ประวัตศิาสตร ์
4.1 ก าหนด
ขอ้ตกลงหรือเกณฑ์
เพื่อน าไปใช้
พิจารณาวา่ 
เหตกุารณ ์บคุคล 
หรอืพฒันาการใน
อดีตมีความส าคญั 
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

4.2 ตดัสินเรื่องราว
ทางประวตัิศาสตรท์ี่
ศกึษาวา่มี
ความส าคญัหรือไม่ 
5. ความเข้าใจ
อดตีและมิติ
จริยธรรมทาง
ประวัตศิาสตร ์
5.1 ใชห้ลกัฐานและ
ความเขา้ใจใน
บรบิททาง
ประวตัิศาสตรเ์พื่อ
อธิบายเหตผุลว่า
ท าไมบคุคลที่
เก่ียวขอ้งกบั
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรน์ัน้
จงึคิดหรือกระท า
เช่นนัน้ 
5.2 แสดงความ
คิดเห็นและแสดง
ความเขา้ใจถึง
ความรูส้กึของ
บคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์
5.3 อธิบายเหตผุล
ในการกระท าและ
เช่ือในสิ่งที่กระท า
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ตัวชีว้ัดสาระ
ประวัตศิาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
แกนกลางตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

องคป์ระกอบการ
คิดทาง

ประวัตศิาสตร ์
พฤตกิรรมบ่งชี ้

ของบคุคลยคุสมยั
ประวตัิศาสตร ์
5.4 ตรวจสอบ
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 
ดว้ยมมุมองที่
หลากหลาย
โดยเฉพาะมมุมอง
จากผูก้ระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์
5.5 ตดัสินการ
กระท าของบคุคล
ในอดีตจากบรบิท
ทางประวตัิศาสตรท์ี่
การกระท านัน้
เกิดขึน้ 
5.6 สะทอ้นประเด็น
จรยิธรรมจากอดีต 

 

จากการวิเคราะห์ตัวชี ้วัดสาระประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
องค์ประกอบการคิดทางประวัติศาสตร์  มีพฤติกรรมบ่งชี ้ตามองค์ประกอบการคิดทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั จ านวน 27 พฤติกรรม ดงันี ้

 1. พฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์
มี 9 พฤติกรรม คือ 1) จ าแนกประเภทของหลกัฐาน 2) เลือกขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มลูที่เขา้ใกล้
ความเป็นหลักฐานชั้นตน้มากที่สุด 3) เลือกใชห้ลักฐานและแหล่งขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถือ 4) 
วินิจฉัยถึงจดุประสงคห์รือแรงจูงใจของผูผ้ลิตหลกัฐาน 5) วินิจฉัยถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิต
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หลกัฐานกับเหตุการณท์างประวัติศาสตรก์่อนน าหลกัฐานไปใช้ 6) วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานโดยพิจารณาจากผู้แต่งหลักฐาน 7) เช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาในหลักฐานกับบริบท 
สภาวการณ ์และโลกทศันจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์ 8) คน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูหลาย 
ๆ แหล่ง แลว้น ามาเปรียบเทียบกันเพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือของขอ้มูล   และ 9) ใชห้ลักฐานที่
หลากหลายเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

 2.  พฤติกรรมบ่งชี ้การให้เหตุผลตามล าดับเวลา  มี  8 พฤติกรรม  
คือ 1) ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน 2. ล  าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อน-หลงั 3) ตดัสินความเป็นไปได้
ของเรื่องราวอย่างมีเหตุผลตามล าดับเวลา 4) พิจารณาความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ 5) 
ตดัสินความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตแุละผลของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร์ 6) อธิบายและระบถุึง
สาเหตุของเหตุการณ์ 7) พิจารณาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และ 8) 
เปรียบเทียบเหตกุารณจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรส์องช่วงแลว้พิจารณาถึงความต่อเนื่ องและ
การเปลี่ยนแปลง 

 3. พฤติกรรมบ่งชีก้ารเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์มี 2 พฤติกรรม คือ 
1) เปรียบเทียบบุคคล เหตุการณ ์หรือพัฒนาการทางประวตัิศาสตร ์ทัง้ความเหมือนและความ
แตกต่างเพื่อสร้างข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ที่น่าเช่ือถือ  และ 2) พิจารณาเหตุการณ์ หรือ
พฒันาการทางประวตัิศาสตรภ์ายใตบ้รบิทที่กวา้งขึน้ ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาคหรือระดบัโลก 
เพื่อตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั 

 4.  พฤติกรรมบ่ง ชี ้การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร ์มี 2 พฤติกรรม คือ 1) ก าหนดข้อตกลงหรือเกณฑ์เพื่อน าไปใช้พิจารณาว่า 
เหตกุารณ ์บคุคล หรอืพฒันาการในอดีตมีความส าคญั และ 2) ตดัสินเรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่
ศกึษาวา่มีความส าคญัหรือไม่ 

 5. พฤติกรรมบ่งชีค้วามเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์มี 
6 พฤติกรรม คือ 1) ใชห้ลกัฐานและความเขา้ใจในบริบททางประวตัิศาสตรเ์พื่ออธิบายเหตผุลว่า
ท าไมบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรน์ัน้จึงคิดหรือกระท าเช่นนัน้  2) แสดงความ
คิดเห็นและแสดงความเขา้ใจถึงความรูส้ึกของบุคคลในประวตัิศาสตร ์3) อธิบายเหตุผลในการ
กระท าและเช่ือในสิ่งที่กระท าของบคุคลยคุสมยัประวตัิศาสตร ์4) ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ย
มมุมองที่หลากหลายโดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัิศาสตร์ 5) ตดัสินการกระท าของ
บุคคลในอดีตจากบริบททางประวัติศาสตรท์ี่การกระท านั้นเกิดขึน้ และ 6) สะท้อนประเด็น
จรยิธรรมจากอดีต 
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2. ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับร่าง 

จากการประเมินความถูกตอ้งของร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ 
มีผลการประเมินดงันี ้

ตาราง 27 ผลการประเมนิความถกูตอ้งของรา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน 

รายการ X ̅ S.D. แปล
ความหมาย 

หลักการของรูปแบบการโค้ช    
1. หลกัการของรูปแบบสามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิส  าหรบัการ
เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัศิาสตรข์องนกัเรยีนได ้

4.00 1.00 ถกูตอ้งมาก 

2. หลกัการของรูปแบบมีจดุเนน้ที่ชดัเจน 4.00 0.71 ถกูตอ้งมาก 
3. หลกัการของรูปแบบมีครอบคลมุวตัถปุระสงคข์องการเรียนรู ้
แนวทางการเรยีนรู ้และประเมินผลการเรยีนรู ้

4.20 0.84 ถกูตอ้งมาก 

วัตถุประสงคข์องรูปแบบการโค้ช    
4. มีความชดัเจน สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 

4.00 0.71 ถกูตอ้งมาก 

5. มีความเป็นไปได ้ 4.00 1.00 ถกูตอ้งมาก 
6. มีความครอบคลมุประเด็นการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่
ตอ้งการเสรมิสรา้ง 

4.20 0.84 ถกูตอ้งมาก 

7. มีความเหมาะสมกบัประชากรวิจยั 4.00 1.00 ถกูตอ้งมาก 
8. มีความเป็นปรนยัและสามารถวดัและประเมินผลได ้ 3.80 1.10 ถกูตอ้งมาก 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินกิจกรรมของรูปแบบการโค้ช    
9. ขัน้ตอนในภาพรวมสามารถพฒันาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนได ้

4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 
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รายการ X ̅ S.D. แปล
ความหมาย 

10. ขัน้ตอนการโคช้แต่ละขัน้ สามารถน าไปออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลได ้

4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 

11. ขัน้ตอนมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกนั 4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 
12. ขัน้ตอนแต่ละขัน้มีความเป็นไปได ้ 4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 
13. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 
14. กระตุน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รียน 4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 
การวัดและประเมินผลรูปแบบการโค้ช    
15. การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัการ
ประเมินตามสภาพความจรงิ 

4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 

16. เหมาะสมกบัประเด็นการคิดทางประวตัิศาสตร ์ 4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 
17. การวดัและประเมินผลสามารถตรวจสอบการบรรลตุาม
วตัถปุระสงคข์องการโคช้ 

4.40 0.89 ถกูตอ้งมาก 

18. การวดัและประเมินผลครอบคลมุสิ่งที่ตอ้งการประเมิน 4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 
19. การวดัและการประเมินผลสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศไป
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรไ์ด ้

4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 

20. การวดัและการประเมินผลมีความชดัเจน สามารถสรา้ง
เครื่องมือวดัและประเมินได ้

4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 

21. การวดัและการประเมินผลสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 4.20 1.10 ถกูตอ้งมาก 
22. บทบาทครู 4.60 0.55 ถกูตอ้งมากที่สดุ 

23. บทบาทนกัเรยีน 4.60 0.55 ถกูตอ้งมากที่สดุ 
แผนการจัดการเรียนรู้    
24. ความคิดรวบยอดหลกั (Main Concept) ตอบสนองการ
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์

4.20 0.84 ถกูตอ้งมาก 

25. จดุประสงคก์ารเรยีนรูมุ้ง่เนน้เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์

4.20 0.84 ถกูตอ้งมาก 

26. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละขัน้ตอนกระตุน้ใหเ้กิดการ
คิดทางประวตัศิาสตร ์

4.00 0.71 ถกูตอ้งมาก 
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รายการ X ̅ S.D. แปล
ความหมาย 

27. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบั
ตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้

4.20 0.84 ถกูตอ้งมาก 

28. สื่อการเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรูท้ี่ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
มีความเหมาะสมและสง่เสรมิการคิดทางประวตัิศาสตร ์

3.80 0.84 ถกูตอ้งมาก 

29. การวดัและประเมินผลสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศไป
พฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์

4.00 1.00 ถกูตอ้งมาก 

30. การวดัและประเมินผลสามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศไป
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวชิาประวติัศาสตร ์

3.80 1.10 ถกูตอ้งมาก 

 

นอกจากนีผู้เ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงรา่งรูปแบบการโคช้เพิ่มเติม 
สรุปไดด้งันี ้

1)  เพิ่มการอธิบายถึงที่มาของหลกัการ และวตัถปุระสงค ์และอธิบายนิยาม 
รายละเอียดของวตัถปุระสงค ์

2)  สื่อ หลกัฐาน และเอกสารชัน้ตน้ ควรมีการคดัสรรมาพอสมควร และควรมี
การเลือกหรือจดัเฉพาะสว่นที่ช่วยในการคิดทางประวตัิศาสตร ์รวมทัง้ควรพิจารณาหลกัฐานที่ช่วย
ใหค้ิดจากหลากหลายมมุความคิดแบบประวตัิศาสตรค์ูข่นาน 

3 )  เพิ่มรายละเอียดคณุสมบตัิพืน้ฐานของผูใ้ชรู้ปแบบการโคช้ 
ส่วนผลการพิจารณาและประเมินแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า 

แผนการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบภายในแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ดยรวมมีความสอดคลอ้งอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการ
เรียนรูพ้บว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ทัง้นีไ้ดป้รบัปรุงแผนการจดัการเรียนรู ้
ในรายวิชา ส 31104 ประวตัิศาสตรไ์ทย ที่ออกแบบตามรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้

1) รายการสื่อควรพิจารณาใหมี้เอกสารชัน้ตน้ คลิปเสียงในเหตุการณ ์และ
วสัดอุื่น ๆ ในประวตัิศาสตร ์

2) การกระตุน้ใหค้ิดตอ้งมีลกัษณะเป็นชดุค าถาม ตอ้งมีลกัษณะการตะล่อม
และคิดในหลากหลายมิติ 
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3) ปรบับทบาทของผูส้อนใหเ้ป็นบทบาทของโคช้ คือ ใหค้  าแนะน า เสนอแนะ
แนวทาง สนบัสนนุใหเ้กิดการเรยีนรู ้กระตุน้เสรมิแรง ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ใหก้ าลงัใจ 

4) แผนการจดัการเรียนรูบ้างแผนขาดความสอดคลอ้งกนั เช่น สมรรถนะกบั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ม่สอดคลอ้งกนั สื่อการเรียนรูไ้ม่สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน 

ตาราง 28 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 

 รายการ X ̅ S.D. แปลความหมาย 

1. แผนการจัดการเรียนรูใ้นภาพรวมมีความสอดคลอ้ง
กบัรา่งรูปแบบการโคช้ 

4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

2. จดุมุ่งหมายของรา่งรูปแบบการโคช้ กบัขัน้ตอนการ
โคช้ 

4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

3. เนือ้หาการโคช้กบัขัน้ตอนการโคช้ 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

4. ขัน้ตอนการโคช้กบัสื่อการเรียนรู ้ 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

5. กิจกรรมการโคช้กบัการวดัและประเมินผล 4.20 0.84 สอดคลอ้งมาก 
6. หน่วยการเรียนรู้ที ่1    
6.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

6.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 1.00 สอดคลอ้งมาก 

6.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.20 0.84 สอดคลอ้งมาก 

6.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

6.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 
7. หน่วยการเรียนรู้ที ่2    
7.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 
7.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

7.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

7.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

7.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 3.80 1.10 สอดคลอ้งมาก 
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8. หน่วยการเรียนรู้ที ่3    
8.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

8.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

8.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

8.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

8.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.20 0.84 สอดคลอ้งมาก 
9. หน่วยการเรียนรู้ที ่4    
9.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

9.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

9.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

9.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

9.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.20 0.84 สอดคลอ้งมาก 
10. หน่วยการเรียนรู้ที ่5    
10.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

10.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 1.00 สอดคลอ้งมาก 

10.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

10.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

10.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.00 1.00 สอดคลอ้งมาก 
11. หน่วยการเรียนรู้ที ่6    
11.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

11.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 1.00 สอดคลอ้งมาก 

11.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

11.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.60 0.55 สอดคลอ้งมากที่สดุ 

11.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 
12. หน่วยการเรียนรู้ที ่7    
12.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

12.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

12.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 
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12.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

12.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 
13. หน่วยการเรียนรู้ที ่8    
13.1 กิจกรรมกบัจดุประสงคข์องกิจกรรม 4.40 0.89 สอดคลอ้งมาก 

13.2 กิจกรรมกบัขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

13.3 กิจกรรมกบัระยะเวลา 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

13.4 กิจกรรมกบัสื่อและวสัดอุปุกรณ ์ 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 

13.5 กิจกรรมกบัการวดัและประเมินผล 4.20 1.10 สอดคลอ้งมาก 
 

นอกจากนีผู้เ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงความสอดคลอ้งของร่าง
รูปแบบการโคช้และแผนการจดัการเรียนรูเ้พิ่มเติม สรุปไดด้งันี ้

1. จุดเด่นของการโคช้ คือ การใชค้  าถาม ในแต่ละแผนมีการใชค้  าถามไดด้ี
มาก  ปรบัสมรรถนะกบักิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกนั 

2. ปรบับทบาทของผูส้อนใหเ้ป็นบทบาทของโคช้ในแผนการจดัการเรียนรู ้คือ 
ใหค้  าแนะน า เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู ้กระตุน้เสริมแรง ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
และใหก้ าลงัใจ 

ตาราง 29 ผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องรา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยครูประวตัศิาสตรจ์  านวน 5 คน 

รายการ X ̅ S.D. แปล
ความหมาย 

1. หลกัการของรูปแบบสามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิส  าหรบัการ
เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัศิาสตรข์องนกัเรยีนได ้

4.80 0.45 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

2. วัตถุประสงคข์องรูปแบบการโคช้มีความชัดเจน สามารถ
น าไปสูก่ารปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

4.80 0.45 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

3. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้มีความเหมาะสมกบั
ประชากรวิจยั 

4.60 0.55 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 
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4. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้สามารถวดัและประเมินผล
ได ้

4.40 0.55 เป็นไปไดม้าก 

5. ขัน้ตอนการโคช้ในภาพรวมสามารถพฒันาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนได ้

4.60 0.89 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

6. ขัน้ตอนการโคช้แต่ละขัน้ สามารถน าไปออกแบบกิจกรรม
การเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลได ้

4.60 0.55 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

7. ขัน้ตอนการโคช้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
8. การวดัและการประเมินผลสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 4.40 0.89 เป็นไปไดม้าก 
9. การวดัและประเมินผลครอบคลมุสิ่งที่ตอ้งการประเมนิ 4.40 0.55 เป็นไปไดม้าก 
10. การวดัและการประเมินผลมีความชดัเจน สามารถสรา้ง
เครื่องมือวดัและประเมินได ้

4.60 0.55 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

11. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละขัน้ตอนสอดคลอ้งกบั
ตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้

4.60 0.55 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

12. บทบาทครู 4.80 0.48 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

13. บทบาทนกัเรยีน 4.60 0.89 เป็นไปไดม้าก
ที่สดุ 

14. หน่วยการเรียนรู้ที ่1    
14.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
14.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
14.3 ระยะเวลา 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
14.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
14.5 การวดัและประเมินผล 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 
15. หน่วยการเรียนรู้ที ่2    
15.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
15.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
15.3 ระยะเวลา 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
15.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 
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15.5 การวดัและประเมินผล 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 

16. หน่วยการเรียนรู้ที ่3    
16.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
16.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
16.3 ระยะเวลา 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
16.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
16.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
17. หน่วยการเรียนรู้ที ่4    
17.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
17.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 0.84 เป็นไปไดม้าก 
17.3 ระยะเวลา 4.20 0.84 เป็นไปไดม้าก 
17.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
17.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
18. หน่วยการเรียนรู้ที ่5    
18.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.20 0.84 เป็นไปไดม้าก 
18.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
18.3 ระยะเวลา 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
18.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.40 0.55 เป็นไปไดม้าก 
18.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
19. หน่วยการเรียนรู้ที ่6    
19.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
19.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
19.3 ระยะเวลา 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 
19.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
19.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.71 เป็นไปไดม้าก 
20. หน่วยการเรียนรู้ที ่7    
20.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.20 0.84 เป็นไปไดม้าก 



  199 

รายการ X ̅ S.D. แปล
ความหมาย 

20.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.20 0.45 เป็นไปไดม้าก 
20.3 ระยะเวลา 3.80 0.45 เป็นไปไดม้าก 
20.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
20.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
21. หน่วยการเรียนรู้ที ่8    
21.1 จดุประสงคข์องกิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
21.2 ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
21.3 ระยะเวลา 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
21.4 สื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 
21.5 การวดัและประเมินผล 4.00 0.00 เป็นไปไดม้าก 

 

จากตาราง  29 พบว่า ครูประวตัิศาสตรจ์ านวน 5 คน มีความเห็นวา่ ความเป็นไป
ไดข้องร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความเป็นไปไดร้ะดบัมาก -มากที่สดุ  และแผนการจดัการเรยีนรูมี้ความเป็นไปไดร้ะดบั
มาก แสดงว่าร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ สามารถน าไปใชท้ดลองได ้

3. ผลการทดลองใช้น าร่อง (Tryout) ร่างรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิด
ทางประวัตศิาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีพ่ัฒนาขึน้ 

ผูว้ิจัยไดน้  าร่างรูปแบบการโคช้ที่พัฒนาขึน้ไปทดลองใชน้ าร่อง 3 หอ้งเรียน ใช้
เวลา 6 สปัดาห ์ไดผ้ลการทดลองใชน้ ารอ่ง ดงันี ้

3.1 ผลการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรยีนที่ 1 

การทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรียนที่ 1 ไดน้  าแผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง การปฏิวัติสยามไปทดลองใชก้ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลยั นครปฐม )พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม ( จ านวน 34 คน เป็น
เวลา 2 คาบเรียน โดยมีคะแนนเต็มตามจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ท่ากับ 27 คะแนน ปรากฏว่า
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นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.65 โดยค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.25 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 
61.66 และมีบนัทกึหลงัการทดลองใช ้ดงันี ้

1) ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก )Main 

Concept) ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้ดังปรากฏในแบบบันทึกการถอดบทเรียนของ
นกัเรยีนคนหนึ่งวา่ 
    “ไดเ้รียนรูก้ารหาขอ้มูลทีต่อ้งถีถ่ว้นทีม่ทีีม่าชดัเจน ไม่ควรเชือ่อะไรงา่ย ๆ เพราะปกตเิรา

จะหาขอ้มูลและน ามาตอบค าถาม หรือไม่ก็เขา้ใจแบบนัน้เลยโดยทีไ่ม่หาทีม่าและวเิคราะหค์วามนา่เชือ่ถอื และ

จากการเรียนแบบนีท้  าใหไ้ดฝึ้กหาขอ้มูลและวเิคราะห”์ 

2) การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีรอ่งรอยวา่นกัเรยีนเกิดการถกัทอความรู ้หรอืการสงัเคราะหค์วามรู ้จากการ

เขียนสะทอ้นบทเรยีนวา่ 
    “รูส้กึวา่ตนเองเป็นคนมเีหตผุลมากขึน้  รูจ้กัคดิไตร่ตรอง   วเิคราะหเ์หตกุารณต์่าง ๆ 

เนือ่งจากการเรียนประวตัศิาสตร์นัน้ตอ้งใชห้ลกัฐานในการศกึษา ท าใหเ้กิดการวเิคราะหว์า่หลกัฐานนัน้จริง / 

ลกัฐานนา่เชือ่ถอืหรือไม่เทจ็ โดยคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการวเิคราะหร่์วมดว้ย เพือ่ดูวา่ห ” 

นอกจากนีมี้รอ่งรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นกัเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การ
คิดทางประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 28 คน จาก 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

82  โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 28 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา มีจ านวน 1 
คน และองคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 1  คน 

ไดอ้ธิบายวา่ดงัที่นกัเรยีน  
 

    “ไดเ้รียนรูว้า่หลกัฐานแมว้า่จะเป็นหลกัฐานชัน้ตน้ แตก็่ใช่วา่จะนา่เชือ่ถอืเสมอไป เพราะ

หลกัฐานนัน้อาจสรา้งขึน้โดยผูท้ีม่อีคตแิละตอ้งการใหค้นเชือ่ไปในทศิทางเดยีวกบัตน ดงันัน้ตอ่ใหเ้ป็นหลกัฐาน

ชัน้ตน้ก็ไม่จ าเป็นวา่จะเป็นหลกัฐานทีน่า่เชือ่ถอืและน าไปสูค่วามจริงทางประวตัศิาสตร์ ดงันัน้เราควรจะศกึษา

หกัฐานทีม่าจากหลายแหล่งและเป็นกลาง โดยทีต่วัเราตอ้งไม่อคตเิช่นกนั” 

    “เป็นการเรียนรูท้ีด่มีกีารใชค้วามรูอ้นัมาจากหลกัฐานทีม่าจากหลาย ๆ แหล่ง ซ่ึงอาจจะ

มทีัง้ทีน่า่เชือ่ถอืบา้งไม่นา่เชือ่ถอืบา้ง และเมือ่ทกุคนน ามาเสนอร่วมกนัจะท าใหเ้กิดการกลั่นกรองตคีวาม



  201 

หลกัฐานตา่ง ๆ ทีน่  ามาวา่นา่เชือ่ถอืหรือไม่ มขีอ้บกพร่องอย่างไร ท าใหเ้รารูส้กึสนกุ ไดร้บัความรู ้กลา้แสดงออก 

กลา้โตแ้ยง้โดยอาศยัเหตผุลและหลกัฐานของตนเองทีน่  ามาประกอบกนั” 

    “ไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัสาเหตแุละผลของการปฏิวตัสิยาม 2475 น ามาตอ่ยอดจากความรู้

เดมิ” 

3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกกับรูปแบบการเรียนรูน้ี ้ดังขอ้ความที่

ปรากฏจากการถอดบทเรยีนของนกัเรยีน เช่น  
    “การไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัภายในหอ้งเรียนก็เป็นอกีวธีิทีน่า่สนใจ เพราะไดม้ี

การแลกเปลีย่นมมุมองในเรือ่งทีศ่กึษาท าใหเ้กิดการรบัฟังและคดิตามอย่างตัง้ใจ” 

    “รูส้กึวา่มคีวามรูใ้หม่ ๆ จากในต าราเรียน ท าใหก้ารเรียนประวตัศิาสตร์เป็นคาบที่

สนกุสนาน ตืน่เตน้ ไดท้ราบขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง และรูส้กึว่าคาบนีไ้ดส้อนใหรู้จ้กัแลกเปลีย่นความรู ้

ความคดิของแต่ละคน” 

    “รูส้กึมคีวามสขุในการเรียนมากขึน้ เป็นการเรียนประวตัศิาสตร์ทีไ่ดศ้กึษานอกหนงัสอื

เรียนท าใหเ้กิดความตืน่เตน้ในการเรียน วชิาประวตัศิาสตร์จึงกลายเป็นวชิาทีช่ืน่ชอบและไม่รูส้กึนา่เบือ่กบั

เนือ้หาในบทเรียน” 

    “การเรียนเรือ่งนีท้  าใหฉ้นัเป็นคนใจกวา้ง มองหลาย ๆ มมุ ยอมรบัความตา่ง” 

4) สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
ผูเ้รียนไดส้ืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูจากหลาย ๆ แหลง่ขอ้มลู แลว้น าขอ้มลู

มาอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียนท าใหไ้ดห้ลายมมุมองของขอ้มลูที่เปิดกวา้ง ดงัค ากล่าวในการถอด
บทเรียนของนกัเรียน ว่า “เป็นการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไดส้ืบคน้ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู
ในหลาย ๆ ที่ ซึ่งเม่ือน ามาอภิปรายรว่มกนัในชัน้เรียนท าใหไ้ดห้ลายมมุมองของขอ้มลูที่เปิดกวา้ง 
ทกุขอ้มลูมีหลกัฐานมารองรบั ไม่ว่าจะเป็นหลกัฐานชัน้ตน้หรือชัน้รอง และสมาชิกในกลุ่มก็ไดร้ว่ม
ประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มลูจากหลกัฐานต่าง ๆ ท าใหรู้ส้ึกสนุกสนานกบัการหาขอ้มลูและ
ไดร้บัความรูม้ากมายอย่างเปิดกวา้ง” 

5) สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ครูตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนใชห้ลกัฐานที่หลากหลายมากขึน้ 
จากขอ้มูลการทดลองใชน้ าร่องร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง

ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนห้อง ม.4/1 จะเห็นได้ว่า 
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กิจกรรมการเรียนรูต้ามขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ สามารถพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรียนได ้โดยเฉพาะการคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรโ์ดยนกัเรียนเกิดการ
วิเคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐาน และการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา ใชเ้หตผุลในการวิเคราะหเ์รื่องราว
ทางประวตัิศาสตรม์ากขึน้ ตลอดจนเกิดความรูส้กึเชิงบวรต่อกิจกรรมการเรียนรู ้มีความสขุในการ
เรียนรู ้ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ กิจกรรมการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้

3.2 ผลการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรยีนที่ 2 

การทดลองใช้น าร่องร่าง รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรียนที่ 2 ไดน้  าแผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรูท้ี่  6 เรื่อง การเมืองไทยหลังการปฏิวัติสยาม  ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม )พระต าหนกัสวนกุหลาบมธัยม  (
จ านวน 38 คน เป็นเวลา 2 คาบเรียน โดยมีคะแนนเต็มตามจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ท่ากับ 29 
คะแนน ปรากฏว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.79 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.65 คิด
เป็นคา่เฉลี่ยรอ้ยละ 68.24 และมีบนัทกึหลงัการทดลองใช ้ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
พบว่านักเรียนมีการวิเคราะห์และให้เหตุผลว่า หลักฐานที่อ่านเป็น

หลกัฐานชัน้ตน้หรือหลกัฐานชัน้รอง รวมถึงสามารถวิเคราะหไ์ดว้า่ขอ้มลูบางสว่นของของหลกัฐาน
เป็นขอ้มูลชั้นตน้ ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลชั้นรอง นอกจากนีพ้บว่า ในช่วงที่นักเรียนน าเสนอ
ประวัติและผลงานของจอมพล ป .พิบูลสงคราม ไดมี้การเช่ือมโยงเรื่องราวของจอมพล ป  .กับ

ติเหตกุารณก์ารปฏิวั 2475 ซึ่งเป็นรอ่งรอยของการคิดทางประวตัิศาสตรใ์นองคป์ระกอบที่ 3 ดา้น
การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิสาสตร ์นอกจากนีน้กัเรียนสามารถใชค้วามคิดเพื่อเปรียบเทียบการเขา้
ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีของจอมพล ป  .พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1 กบัครัง้ที่ 2 และการสิน้สดุการ

น่งนายกรฐัมนตรขีองจอมพล ป. พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1ด ารงต าแห กบัครัง้ที่ 2 
 นอกจากนีพ้บวา่มีการน าเสนอถึงการสิน้สดุของจอมพล ป .พิบลูสงคราม 

โดยแสดงหลักฐาน คือ ค าสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่  แสดงถึงการน าเสนอข้อมูลด้วย
หลกัฐานที่น่าเช่ือถือ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีรอ่งรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นกัเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 22 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58 โดย
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พบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี
จ านวน 11 คน  องค์ประกอบที่  2 ด้านการให้เหตุผลตามล าดับเวลา มีจ านวน 10 คน และ
องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 9 คน ดงัที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “การสบืคน้ประวตัศิาสตร์จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทางประวตัศิาสตร์ ซึ่งกระบวนการ

เหล่านัน้เตม็ไปดว้ยการวเิคราะห ์และการใชเ้หตผุลพรอ้มกบัหลกัฐานประกอบ ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น

การท างานได”้ 

    “สิ่งทีไ่ดเ้รียนรู ้คอื การวเิคราะห์หลกัฐานตา่ง ๆ การใชเ้หตผุลในการตดัสนิใจ” 

    “เป็นเรือ่งราวของประวตัศิาสตร์ไทยทีน่า่สนใจและคดิวา่ยงัมขีอ้มูลมากมายทีไ่ม่มีใน

บทเรียน และเร่ิมเขา้ใจระบบการเมอืงในอดตี การปกครองในอดตีทีส่ง่ผลตอ่ปัจจุบนั วา่ทีปั่ญหาในปัจจุบนัเกิด

จากอะไร และท าใหเ้ร่ิมเขา้ใจโลกของการเมอืงทีส่ง่ผลตอ่ตนเองในอนาคต” 

    “จากขอ้มูลและเนือ้หาทีเ่พือ่นมาน าเสนอท าใหเ้ราคดิวา่ เราควรมองหลาย ๆ มมุ คน ๆ 

หนึ่งกระท าสิ่ง ๆ หนึ่ง เขาย่อมมีเหตผุลของเขา แมผ้ลทีต่ามมาจะเป็นผลเสยี เราก็ตอ้งถามเหตผุลเขาดว้ยวา่ 

เหตผุลของเขาคอือะไร เขาท าไปท าไม เขาท าเพือ่ใคร ตอ่จากนีจ้ะตดัสนิใครใหม้องเขาหลายดา้น หลาย ๆ 

มมุมอง” 

    “เรียนรูป้ระวตัศิาสตร์เรือ่งราวทีส่  าคญัในอดตีทีน่  ามาเป็นบทเรียนใหปั้จจุบนั การ

แกปั้ญหาใหญ่ดว้ยวธีิการตา่ง ๆ ทีอ่าจจะสรา้งความไม่พอใจใหผู้อ้ืน่ ความเป็นผูน้ าของจอมพล ป  .ทีต่อ้งใช้

ความพยายามอย่างมากในการประคบัประคองประเทศชาตใิหผ้่านพน้วกิฤต” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนมีทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนประวตัิศาสตรต์ามรูปแบบการโคช้นี ้

ดงับนัทกึการถอดบทเรยีนวา่ 
    “ตอนแรกเลยคอื หนูเป็นคนไม่ชอบประวตัศิาสตร์ แตพ่อไดม้าเรียนเรือ่งจอมพล ป .

พบูิลสงครามแลว้รูส้กึวา่มนัสนกุมาก มนัท าใหห้นูตืน่เตน้เวลาไดศ้กึษา แลว้รูส้กึสนกุไปกบัการคน้หาขอ้มูลและ

วเิคราะหข์อ้มูลทีค่น้หาและท าใหรู้ส้กึสงสยัมาก ๆ เหมอืนกนั แตก่ารพรีเซนตง์านของเพือ่น ๆ ก็ท าใหเ้ลกิสงสยั 

ตอนทีเ่พือ่น ๆ พรีเซนตค์อืเพือ่นหาขอ้มูลมาแนน่มาก พรอ้มหลกัฐานประกอบท าใหม้คีวามนา่เชือ่ถอืมาก ๆ ” 

    “รูส้กึชอบ สนกุทีไ่ดเ้รียนรูเ้รือ่งราวในประวตัศิาสตร์ เหมอืนเราไดเ้ป็นนกัสบื ไดว้เิคราะห์

วธีิคดิ การหาหลกัฐานตา่ง ๆ ทีเ่กิดขึน้ แตต่อ้งเลอืกหลกัฐานทีม่คีวามนา่เชือ่ถือได ้ไม่เชือ่ไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” 
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4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
จากการสงัเกตพบวา่ นกัเรียนมีความตัง้ใจในการน าเสนอ มีขอ้มลูเชิงลกึ พดู

เลา่จากความเขา้ใจของตนเอง และขอน าเสนอสาระส าคญัต่อจนครบท่ีตนเองเตรียมมา นอกจากนี้
ยังมีความสนใจในการตอบค าถามและมีส่วนร่วมในชัน้เรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของ
นกัเรยีนวา่ 
    “ไม่ไดน้ัง่ฟังเพือ่นพดูอย่างเดยีวเราไดล้งมอืท างานของกลุ่มของเราเอง ไดศ้กึษาขอ้มูล 

ไดเ้ปรียบเทยีบขอ้มูล จึงท าใหไ้ม่เป็นเหมอืนนัง่เรียนเฉย ๆ ”  

พบว่าค าพดูของครูบางค าพดูสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและอยากสืบคน้
ประวตัิของจอมพล ป  .พิบลูสงคราม  เช่น “ครูวา่ประวตัิของจอมพล ป  .ในเรื่อง นีม้นัมีเงื่อนง า ” 

นักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากขอ้มูลยอ้นกลับ  ) Feedback( จากครู เช่น หลักฐาน
น่าสนใจ หลกัฐานมีนอ้ยเกินไป 

ประการสดุทา้ย  พบขอ้มลูที่น่าสนใจ คือ มีผลกระทบเชิงบวก )Impact ( จาก
การโคช้ของครูโดยนักเรียนไปพูดคุยกันต่อนอกคาบเรียนเรื่องความเต็มใจในการเขา้ร่วมรบกับ
ญ่ีปุ่ นในสมยัจอมพล ป .พิบลูสงคราม และการที่ไทยถกูมองวา่เป็น นกสองหวั 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
สิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการทดลองครัง้นี ้คือ ครูควรจะเรา้ใหน้กัเรียนจดักลุ่ม และ

นั่งตามกลุ่ม โดยที่ครูอยู่ตรงกลางหอ้ง  เพื่อท าใหน้ักเรียนรูส้ึกว่าครูมีส่วนร่วมกับการเรียนรูข้อง
นกัเรยีน 

พบว่านกัเรียนใชห้ลกัฐานชัน้ตน้นอ้ย แหล่งขอ้มลูเป็นหนงัสือชีวประวตัิของ
จอมพล ป .พิบลูสงคราม หรือหนงัสือประเภทสารคดี  เสนอใหก้ระตุน้ใหใ้ชห้ลกัฐานชัน้ตน้มากขึน้ 
รวมถึงการแนะน านกัเรยีนถึงจ านวนหลกัฐานที่น  ามาใชท้ าเสน้เวลา  ) Timeline( 

จากขอ้มูลการทดลองใชน้ าร่องร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนหอ้ง ม .4/ 3 จะเห็นไดว้่า 
นอกจากกิจกรรมการเรียนรูจ้ะสามารถช่วยพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรก์บันกัเรียนทัง้การคิด
ดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การใหเ้หตุผลตามล าดบัเวลา และความเขา้ใจ
อดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตรแ์ลว้ ยงัสรา้งความสนใจต่อการศึกษาประวตัิศาสตรข์อง
นักเรียนเพิ่มขึน้ ผู้เรียนมีการคิดเชิงเหตุผลมากขึน้ รู ้สึกสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติในการศึกษา
ประวตัิศาสตร ์ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า กิจกรรมการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 สามารถน าไปทดลอง
ใชไ้ด ้
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3.3 ผลการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิ ดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรยีนที่ 3 

การทดลองใช้น าร่องร่าง รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หอ้งเรียนที่ 3 ไดน้  าแผนการจดัการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ความขัดแยง้ทางการเมืองยุคประชาธิปไตย ไปทดลองใชก้ับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/ 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม )พระต าหนักสวนกุหลาบ
มธัยม ( จ านวน 36 คน เป็นเวลา 2 คาบ เรียน โดยมีคะแนนเต็มตามจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ท่ากบั 

27 คะแนน ปรากฏว่านกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 19.08 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.73 
คิดเป็นคา่เฉลี่ยรอ้ยละ 70.68 และมีบนัทกึหลงัการทดลองใช ้ดงันี ้

1) ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก )Main 

Concept  (นดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้ดังปรากฏใที่ก าห นแบบบันทึกการถอดบทเรียนของ
นกัเรยีนคนหนึ่งวา่  
    “ตวัดฉินัมคีวามรูส้กึวา่เหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้ดงักล่าวนัน้ มคีวามส าคญัตอ่ประชาชนชาว

ไทยเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นเหตกุารณท์ีช่่วยเรียกรอ้งสทิธิประชาธิปไตยใหก้บัชาวไทยถึงแมว้า่จะตอ้งยอม

แลกดว้ยชวีติของตนเองก็ตาม ท าใหช้าวไทยใชร้ะบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ” 

2) การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 14 คน จาก 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 โดย
พบวา่มีนกัเรยีนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 

5 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา มีจ านวน 4 คน องคป์ระกอบที่ 4 การ
พิจารณาความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 4 คน และองคป์ระกอบที่ 5 ดา้น
ความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ  านวน 6 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “าวอืน่ ๆ ที่น าไปประกอบเพือ่เพิ่มความเขา้ใจในการตดิตามข่าวสงัคม ข่าวการเมอืง ข่

อาจมเีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีไ่ดเ้รียนรูไ้ปในคาบเรียน เพือ่เป็นประโยชนใ์นการเสพข่าวตอ่ไป”  

     “สามารถน าความรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นชีวติประจ าวนัไดโ้ดยการรูจ้กัฟังความคดิเหน็ของคนอืน่ 

วนาง ๆ ใหถ้ีถ่ ้ยดึเสยีงสว่นมากเป็นหลกั รูจ้กัวเิคราะหเ์หตกุารณต์่”  
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    “จะน าสิ่งทีเ่รียนรูม้าใชใ้นชวีติประจ าวนัโดยไม่ละเมดิสทิธิของผูอ้ืน่ เช่น ไม่แชร์คลปิหรือ

ข่าวทีไ่ม่เป็นความจริงลงในโลกออนไลน”์ 

    “ไดเ้รียนรูเ้รือ่งราวทีน่า่จดจ าในประวตัศิาสตร์แมว้า่จะมกีารสูญเสยี มคีวามรุนแรง หรือ

เรือ่งราวทีด่ ีลว้นมคีวามส าคญัเพราะทกุเหตกุารณล์ว้นเป็นสาเหตทุีท่  าใหป้ระเทศของเราเป็นอย่างวนันี ้”  

    “รูถ้งึการเปลีย่นแปลงทางการเมือง ไดรู้ถ้งึผลกระทบของเหตกุารณน์ัน้ ๆ ทีส่่งผลกระทบ

ตอ่ประเทศไทยในปัจจุบนั” 

3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดงัปรากฏในแบบบนัทึกการถอด
บทเรยีนของนกัเรยีนวา่ 
    “ไดเ้หน็ถงึความรกัของกษัตริยท์ีม่ตีอ่ประชาชนเป็นสิ่งทีน่า่ประทบัใจ”  

    “รูส้กึประทบัใจกบัการเสยีสละของบรรพบรุุษในอดตีทีเ่รียกรอ้งประชาธิปไตยเพือ่คนรุ่น

หลงั”  

4) สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่จดุประกายใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรูเ้พิ่มเติม ดงัที่มีนกัเรียน

เขียนบนัทกึการถอดบทเรยีนวา่ 
    “อยากลองทีจ่ะหาขอ้มูลจากแหล่งตา่ง ๆ มาลองเทยีบขอ้มูลประวตัศิาสตร์ทีผ่า่นมา 

เพือ่ทีจ่ะไดห้าขอ้มูลทีเ่ป็นความจริง” 

5) สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา   
จากร่องรอยของใบงานจะเห็นว่า มีนกัเรียนหลายกลุ่มที่ไม่ไดต้อบค าถามที่

แสดงความเป็นเหตเุป็นผล รวมถึงมีนกัเรียนบางกลุม่ยงัใชห้ลกัฐานและแหล่งขอ้มลูไม่กวา้งขวาง 
ดงันัน้สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา คือ เพิ่มบทบาทของผูส้อนในการสง่เสรมิใหน้กัเรียนตอบค าถามอย่าง
เป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ 

จากขอ้มูลการทดลองใชน้ าร่องร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนห้อง ม .4/9 จะเห็นได้ว่า 
นอกจากกิจกรรมการเรียนรูจ้ะสามารถช่วยพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรก์บันกัเรียนทัง้การคิด
ดา้นหลักฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวัติศาสตร ์การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา การพิจารณา
ความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และความเข้าใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
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ประวัติศาสตรแ์ลว้ ยังสะทอ้นว่านักเรียนสามารถน าการเรียนรู ้ที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรูไ้ป
ประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนัทัง้การรบัรูข้่าวสารและการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร อีกทัง้ยงัเป็นการจดุ
ประกายใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรูด้ว้ย ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า กิจกรรมการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 
สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้

จากการทดลองใช้น าร่องร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทัง้ 3 หอ้งเรียนน าไปสู่การพฒันาบทบาท
ผูส้อนและบทบาทผูเ้รียน คือ  

1 ..บทบาทผูส้อน ปรบับทบาทดงันี ้
1.1 กระตุน้ใหน้กัเรยีนใชห้ลกัฐานที่หลากหลายมากขึน้ 
1.2 เพิ่มบทบาทในการส่งเสริมใหน้กัเรียนตอบค าถามอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 
1.3 หากนกัเรียนจดักลุ่มและนั่งตามกลุ่ม ผูส้อนจะอยู่ตรงกลางหอ้ง

เพื่อควบคมุการเรยีนรูข้องผูเ้รียน 
1.4 กระตุน้ใหใ้ชห้ลกัฐานชัน้ตน้มากขึน้ รวมถึงการแนะน านักเรียน

ถึงจ านวนหลกัฐานที่น  ามาใชท้ าภาระงาน 
 2 . บทบาทผูเ้รียน ปรบับทบาทดงันี ้

ในขั้นตอนที่ 4 ผูเ้รียนร่วมกันวิเคราะหแ์ละอภิปรายค าตอบว่าเห็น
ดว้ยหรือไม่ 

จากการที่ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะดา้นความถกูตอ้งและความสอดคลอ้ง
ของร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายซึ่งเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพน าไปสู่การปรบัปรุงร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์ผลของการปรบัปรุงร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรต์าม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มีดงันี ้
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ร่างรูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับที ่2) 

รูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายฉบบัร่าง ประกอบดว้ยหลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ขัน้ตอนการโคช้ และ
การวดัและประเมินผลของรูปแบบการโคช้ ดงัมีรายละเอียดในแตล่ะองคป์ระกอบ ดงันี ้

หลักการของรูปแบบ 
หลกัการของรูปแบบการโคช้ไดม้าจากการสงัเคราะหส์าระส าคญัจากแนวคิด ทฤษฎี  

และแนวทางและวิธีการเรียนรู ้5 ประการ คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู 
แนวทางและวิธีการการเรยีนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรยีนรูท้ี่ใชห้ลกัฐาน
เป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั ซึง่หลกัการของรูปแบบการโคช้ มีดงันี ้

1) ในการเรียนรูป้ระวัติศาสตรผ์ู้สอนจูงใจผู้เรียนเห็นคุณค่าของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์ละสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความใส่ใจในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบในทุก
กระบวนการเรียนรู ้ 

2) เป็นกระบวนการที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงกบัหลกัฐาน โดยเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่มีหลกัฐานรองรบัและมีความน่าเชื่อถือจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย  

3) ผู้เรียนควบคุมกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเอง โดยเป็นผู้รวบรวม ประเมิ น 
ตรวจสอบ คดัเลือก วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปขอ้มลูจากหลกัฐานที่ท  าการศกึษาดว้ยตนเอง  

4) การส่งเสริมผู้เรียนแต่ละคนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและเกิดความ
พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้โดยมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น
ระยะ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสะทอ้นการเรียนรู ้การปฏิบตัิงาน และการรูค้ิดของตนเอง   

วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
รูปแบบการโคช้เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึน้ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โดยมีวตัถปุระสงคข์องรูปแบบเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ซึง่มี 5 ดา้น คือ 
1. การคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์คือ การใชค้วามคิด

เพื่อตรวจสอบหรือสรุปข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ มีความน่าเช่ือถือจากหลักฐานและ
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 

2. การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา คือ การใชค้วามคิดเพื่อวิเคราะหแ์ละจัดเรียง
เหตกุารณต์ามช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องเวลาระหว่างเหตกุารณเ์พื่อ
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อธิบายถึงความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ ์การใชค้วามคิดเพื่อระบุ วิเคราะห ์และประเมิน
ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตแุละผลของเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์การวิเคราะหแ์ละประเมินค่า
การเลื่อนไหลทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่เกิดขึน้จากเหตกุารณ ์และการพิจารณาและประเมินค่าการเกิดขึน้ของเหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปวา่ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

3. การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์คือ การใชค้วามคิดเพื่อการเปรียบเทียบ
และประเมินขอ้เท็จจริง การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กับบริบททางประวัติศาสตร ์และการเช่ือมโยง
ประเด็นจากเหตกุารณห์นึ่งไปอีกเหตกุารณห์นึ่งเพื่อใหเ้กิดบรูณภาพ 

4. การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ คือ การใช้
ความคิดเพื่อพิจารณาและใหเ้หตผุลวา่ เหตกุารณ ์บคุคล หรอืพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตรห์รอืไม่ อย่างไร 

5 . ความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์คือ การใชค้วามคิดเพื่อ
การเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น การเขา้ถึงความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลในประวัติศาสตร ์การใช้
ความคิดในการตัดสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์ การมองอดีตอย่างเป็นธรรม  และสะทอ้น
บทเรยีนจากอดีต 

ขั้นตอนการโค้ช 
ขัน้ตอนการโคช้เพื่อเสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่พฒันาขึน้ส  าหรบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขั้นตอนที ่1 ขั้นจูงใจใหคิ้ด (Encourage to Think) 

เป็นขัน้ตอนการจูงใจใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกับเรื่องราวในอดีตโดยตัง้
ค าถามกบัหวัขอ้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มุมมองดว้ยตนเอง ผูส้อน
กระตุ้นผู้เรียนด้วยข้อมูลที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพื่อท าให้การคิด ที่มี
ความหมายและส าคญัต่อผูเ้รียนเอง ผูส้อนใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่ผูเ้รียนเพื่อแนะน าใหผู้เ้รียน
ร่วมกนัก าหนดขอบเขตปัญหา แนวทางการศึกษา และสมมติฐาน โดยอาศยัพื ้นฐานจากแนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ มาตัง้สมมติฐานอย่างมีเหตผุล ผูส้อนเปิดประเด็นการสนทนาใหผู้เ้รียนไดมี้สว่น
ร่วมในการวิพากษ์วิจารณด์ว้ยค าถามหรือสิ่งที่น่าสนใจเพื่อใหเ้กิดขอ้คิดซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
ปัญหาและกระบวนการทางประวตัิศาสตรอ์ื่น ๆ ตามมา 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นสืบเสาะหลักฐาน (Enquiry Evidence) 
เป็นขัน้ตอนการสนบัสนนุผูเ้รียนสืบคน้และรวบรวมขอ้มลูจากหลกัฐานอย่างเป็น

ระบบดว้ยการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ขา้ถึงหลกัฐานต่าง ๆ ใหม้ากที่สดุ ผูส้อนอาจใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั
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วิธีคน้ควา้แหล่งขอ้มลูที่ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาหลกัฐานได ้สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียนพยายาม
เขา้ถึงขอ้มูลจากหลักฐานชั้นตน้หรือหลักฐานที่น่าเช่ือถือ สนับสนุนผูเ้รียนตั้งค าถามถึงความ
ถูกตอ้งของแหล่งขอ้มลู ช่วยเหลือและชีแ้นะในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสงัเกตและเก็บ
รายละเอียดของหลักฐานเพื่อแยกประเภทของหลักฐานและท าความเขา้ใจหลักฐานแต่ละชิน้ 
กระตุน้ผูเ้รียนอา่นเอกสารลกัษณะเชิงวิเคราะห ์และผูเ้รียนท าหนา้ที่ตดัสินใจในการประเมินคณุค่า
ของหลกัฐานและคดัเลือกหลกัฐานที่ดีท่ีสดุมาใชศ้กึษาหรือสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตร ์ 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analyzing) 
เป็นขัน้ตอนการจูงใจผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่เป็นระบบในการท า

ความเข้าใจประวัติศาสตร ์ด้วยวิธีคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การคิดในขณะนั้น ผู้สอน
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
เพื่อที่จะอธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว้ ทัง้นีผู้เ้รียนจะวิเคราะห ์2 ส่วน คือ วิเคราะหเ์หตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์และวิเคราะหก์ารกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์โดยสง่เสรมิผูเ้รียนใชม้มุมอง
ของผูค้นในอดีตเพื่อการตีความประวตัิศาสตร ์ควบคมุอคติของตนเองในการวิพากษ์วิจารณ ์และ
สรา้งมมุมองประวตัิศาสตรด์ว้ยความเขา้ใจจากเหตผุลที่หลากหลาย ตลอดจนรูจ้กัน าหลกัฐานมา
ใชป้ระกอบเหตผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้จงึเรยีบเรยีงความคิดของตนเองโดยอาศยัขอ้มลู
ที่ผ่านการวิเคราะห ์ทัง้นีผู้ส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการฝึกใหผู้เ้รียนควบคุมการเรียนรูข้องตนเอง
ในการท างานตามที่ไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็  

ขั้นตอนที ่4 ขั้นสรุป (Conclusion) 
เป็นขัน้ตอนการสนบัสนนุผูเ้รียนเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตกุารณต์่าง ๆ แลว้สรา้ง

แนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร ์สรุปเรียบเรียงเป็น
ความรู ้แนวคิดส าคัญ หรือมโนทัศน์ของการเรียนรูข้องตนเอง โดยผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้
ถ่ายทอดประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษามาผ่านการเลา่เรื่องหรือการเขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมีเหตผุลและ
ขอ้มลูที่น  ามาแสดงมีหลกัฐานเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจริง รวมถึงเปิดโอกาสใหเ้กิดการอภิปรายขอ้สรุป
ทางประวตัิศาสตรท์่ามกลางผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เพื่อรว่มกนัพิจารณาขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรข์อง
กันและกัน หลังจากที่ไดข้อ้สรุปทางประวัติศาสตรแ์ลว้ ผูส้อนจะสรา้งแรงจูงใจต่อผูเ้รียนเพื่อ
พิจารณาอารมณค์วามรูส้กึของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์

ขั้นตอนที ่5 ขั้นสะทอ้นคิด (Reflective Thinking) 
เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการรูค้ิดโดยเฉพาะการรูค้ิดเก่ียวกับ

ความคิดของตนโดยผูเ้รียนไดส้ะทอ้นตนเองทัง้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ้และการปฏิบตัิ
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ภาระงานที่ผ่านมาทัง้จดุเด่นและจุดดอ้ยดว้ยวิธีการพดูหรือการเขียน  โดยผูส้อนจะกระตุน้ผูเ้รียน
เพื่อสะทอ้นคิดดว้ยค าถามปลายเปิดและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัจากที่ผูเ้รียนสะทอ้นคิด 

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโค้ช 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโคช้มุ่งประเมินพัฒนาการการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนโดยใชแ้นวทางการประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูย้อนกลบั โดยการประเมินจะบรูณา
การกบักิจกรรมการโคช้ ใชว้ิธีการประเมินที่หลากหลาย ใชผู้ป้ระเมินหลายฝ่าย และสะทอ้นผลการ
ประเมินสู่การพฒันาผูเ้รียนเป็นระยะ ทัง้นีจ้ะด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ ระหว่างการใชรู้ปแบบการโคช้ 
และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะที่ 1 ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ในระยะนี ้เป็นการวดัและประเมินความรูพ้ืน้ฐานเดิมเพื่อตรวจสอบการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องผูเ้รียน ขอ้มลูที่ไดเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ที่น  าไปเปรียบเทียบกบัผลการเรียนรูห้ลงัเขา้
รบัการโคช้เพื่อดูพัฒนาการการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยใชว้ิธีวัดจากแบบทดสอบวัดการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ระยะที่ 2 ระหวา่งการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนีเ้ป็นการตรวจสอบพฒันาการการเรยีนรูด้า้นการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง

ผูเ้รียนวา่บรรลตุามแผนการจดัการเรียนรูห้รอืไม่ ผลจากการประเมินจะช่วยปรบัปรุงและเสริมสรา้ง
ผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้กิดการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ และยงัช่วยในการปรบัปรุงกิจกรรมการโคช้อีก
ดว้ย ซึ่งด าเนินการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอตลอดการทดลอง โดย
ใชว้ิธีวัดจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์แบบประเมินตนเอง และแบบบนัทึกการ
ถอดบทเรยีน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ระยะที่ 3 หลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนีเ้ป็นการประเมินผลหลังการโคช้ เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของผูเ้รียน 

โดยน าผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับขอ้มูลก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ และระหว่างการใช้
รูปแบบการโคช้เพื่อวิเคราะหผ์ลการเรียนรูข้องผู้เรียนว่าตรงตามวตัถุประสงคท์ี่คาดหวงัหรือไม่ 
ผูเ้รียนมีพฒันาการในการคิดทางประวตัิศาสตรเ์พียงใด โดยใชว้ิธีการวดัจากแบบทดสอบวดัการ
คิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ทั้งนีไ้ดน้  าเสนอร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรเ์ป็น
ภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 รา่งรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ฉบบัที่ 2) 

วัตถุประสงค ์: 

เพื่อเสรมิสรา้งการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

หลักการ   :  

   1 . จงูใจผูเ้รยีนเห็นคณุคา่

ของการคิดทาง

ประวตัิศาสตรแ์ละสรา้ง

บรรยากาศใหมี้ความใสใ่จ

ใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ  

   2 . มุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีนมี

ประสบการณต์รงกบั

หลกัฐาน เรยีน

ประวตัิศาสตรท์ี่มีหลกั

ฐานรองรบั 

   3 . ผูเ้รียนควบคมุกิจกรรม

การเรียนรูข้องตนเอง 

   4 . ส่งเสรมิผูเ้รียนแตล่ะ

คนใหพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพและเกิดความ

พยายามเพื่อความกา้วหนา้

ในการเรยีนรู ้มีการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น

ระยะ ตลอดจนเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นการเรยีนรู ้

ขั้นที ่1 จงูใจใหค้ิด (Encourage to Think : E) จงูใจใหส้งัเกตหรอืตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบั
อดีตและวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่2 สืบเสาะหลกัฐาน (Enquiry Evidence : E) สนบัสนนุผูเ้รียนเขา้ถึงหลกัฐานและ
คดัเลือกหลกัฐานมาใชส้รา้งองคค์วามรู ้
ขั้นที ่3 วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analyzing : C)  จงูใจผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดเชิง
เหตผุลที่เป็นระบบในการท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์
ขั้นที ่ 4 สรุป (Conclusion : C) สนบัสนนุผูเ้รยีนเช่ือมโยงเรื่องราวหรอืเหตกุารณ ์แลว้
สรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐานและวิธีการทางประวตัิศาสตร ์
ขั้นที ่5 สะทอ้นคิด (Reflective Thinking : R) ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูค้ิดความคิดของตนเอง
โดยสะทอ้นตนเอง 

ขั้นตอนการโค้ช 

ระยะที ่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์แบบประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 3 หลังการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การวัดและประเมินผล 

EECCR Model 
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บทบาทผู้สอนและผู้เรียน  
บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนสามารถแสดงไดต้ามตาราง 30 นี ้

ตาราง 30 บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในแต่ละขัน้ตอนตามรา่งรูปแบบการโคช้ (ฉบบัที่ 2) 

ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นจูงใจใหคิ้ด 
    จูงใจให้สังเกตหรือตั้งข้อ
สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 

• เปิดประเด็นการสนทนาให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ด้ ว ย
รูปภาพหรอืค าถาม 

• ดึ ง ดู ด ค ว ามสน ใ จ ขอ ง
ผู้เรียนด้วยบทเรียนที่ท้า
ทาย และเช่ือมโยงบทเรยีน
ต่อชีวิตผูเ้รียน 

• ตัง้ปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม
ซึ่งมีฐานอยู่บนความสนใจ
ของผู้เ รียนแต่ละคนให้
ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบ 

• ใช้การสื่อสารทางบวกแก่
ผู้ เ รี ย น เ พื่ อ แ น ะน า ใ ห้
ผู้ เ รี ยน ร่ วมกันก าหนด
ขอบเขตปัญหา แนวทาง
การศกึษา และสมมติฐาน 

• สนับสนุนผู้เรียนให้มีการ
ก าหนดเป้าหมายของการ
เ รี ย น รู ้ แ ล ะ ว า ง แ ผ น
พัฒนากา ร เ รี ยน รู ้ข อ ง
ตนเอง 

• ระดมความคิดร่วมกันใน
การวิพากษว์ิจารณ ์

 
 
 
 
 
 

• คิดวิเคราะหก์ระบวนการ
ในการตัง้ค าถามและหา
ค าตอบดว้ยตนเอง 

• คิดหาแนวทางดว้ยตนเอง 

• ก าหนดเปา้หมายที่ชดัเจน
ว่าจะศึกษาอะไร สมัย
ไหน เพราะเหตุใด และ
ตัง้สมมติฐานรว่มกนั 

• ตั้ ง ค าถามและส า รวจ
ข้อมูลไปพร้อมกับการ
วิเคราะหเ์หตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร ์

• ตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาการเรียน รู ้ของ
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• สรา้งแรงจูงใจใหก้ับผูเ้รียน
เพื่ อท า ให้ผู้ เ รี ยนอยาก
เรียนรู ้และสรา้งความทา้
ท า ย ใ ห้ผู้ เ รี ย น ใ น ก า ร
แสวงหาค าตอบจากหลาย 
ๆ มมุมอง 

• กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
ตอ้งการเรยีนรู ้

• สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้ เ รี ยน  และ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ได้
วางไว ้

• เดาค าตอบในรูปของการ
ก าหนดสมมติฐานทาง
ประวตัิศาสตร ์

• ก าหนดทางเลือกตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง 

• มีความพร้อมและความ
ตื่นตวัตอ่การเรียน 

ขั้นที ่2 ขั้นสืบเสาะ
หลักฐาน 
     สนับสนุนผู้ เ รียนเข้าถึง
ห ลั ก ฐ า นที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่ตัง้ไว ้

• เตรียมหลักฐานส าหรับให้
ผูเ้รียนวิเคราะห ์โดยเลือก
หลักฐานให้เหมาะสมกับ
ผูเ้รียน  

• ช่วยเหลือและชีแ้นะในการ
เรียนรู ้ให้เกิดทักษะการ
สั ง เ ก ต แ ล ะ เ ก็ บ
รายละเอียดของหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่  ใช้
ค  าถามหรือการพูดชีแ้นะ
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร สั ง เ ก ต
จดุส าคญั 

• ส่งเสริม สนับสนุน ชี ้แนะ 
และช่วยเหลือผู้เรียนให้
สืบเสาะแสวงหาความรู้
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย

• แยกประเภทของหลกัฐาน 
ท าความเขา้ใจหลักฐาน
แต่ละประเภท  

• ถอดรหัสหลักฐานซึ่งใช้
ห ลั ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กว้างๆ ได้แก่  สร้างขึ ้น
เม่ือใด ใครเป็นผู้สร้าง 
จดุมุ่งหมายของการสรา้ง 

• พิจารณาเก่ียวกับภูมิหลงั
ของผู้ เ ขียนว่า มีความ
น่าเช่ือถือปานใด 

• คน้ควา้รวบรวมหลกัฐาน  

• ตร วจสอบ  วิ เ ค ร า ะห์   
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
หลกัฐานที่สืบคน้มา 

• ตั้งค าถามเก่ียวกับความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลู 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา
และชดัเจน 

• ใ ห้ค า แ น ะน า เ ก่ี ย ว กั บ
แหล่งข้อมูลในประเด็นที่
จ ะ ศึ ก ษ า  ป ร ะ เ ภ ท
หลักฐานวิ ธีการค้นคว้า
ข้อมูลหรือแหล่งที่ผู้เรียน
จ ะ ส า ม า ร ถ แ ส ว ง ห า
ห ลั ก ฐ า น ไ ด้  แ น ะ น า
บรรณานกุรม 

• ให้ค าปรึกษาและติดตาม
ก า ร ค้ น ค ว้ า ร ว บ ร ว ม
หลกัฐาน 

• เ ปิดโอกาสให้ผู้ เ รี ยนได้
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิด
และตดัสินใจรว่มกนั 

• เม่ือผู้เรียนประสบปัญหา
ทางการเรียน รู ้ จะช่วย
แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม ค ว า ม
จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา 
     จงูใจผูเ้รียนใช้
กระบวนการคดิเชิงเหตผุลที่
เป็นระบบในการท าความ
เขา้ใจประวตัศิาสตร ์
 
 

• พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ
ผูเ้รียนบ่อย ๆ เพื่อน าไปสู่
องค์ประกอบแต่ละด้าน
ข อ ง ก า ร คิ ด ท า ง
ประวตัิศาสตรร์ะหว่างการ
สนทนา 

• ช่วยกนัคิดหาค าตอบ 

• น า ห ลั ก ฐ า น ม า ใ ช้
ประกอบเหตุผลไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• สังเกตสิ่ งแวดล้อมและ
บริบทจากหลักฐานแลว้
ตัง้ปัญหาถามตนเองและ
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใ ช้ พ ลั ง ค า ถ า ม ใ น ก า ร
กระตุน้ใหค้ิดและแสวงหา
ค าตอบ 

• ใหค้  าแนะน าผูเ้รียน โดยใน
ระยะแรกโคช้จะเขา้ไป
ช่วยเหลือ ประสานงานใน
กิจกรรมการเรยีนรู ้
ภายหลงัจงึคอ่ยเป็นผูช้ว่ย
คน้หาศกัยภาพท่ีซอ่นอยู่
ในการพฒันาตนเองตอ่ไป 

• ติ ด ต า ม ก า ร ตี ค ว า ม
หลกัฐานของนกัเรยีน 

• เป็นคู่คิดหรือคู่สนบัสนนุใน
การเรยีนรู ้ 

• ใชส้นุทรียสนทนา 
(Dialogue)ในการสื่อสาร
กบัผูเ้รียน 

• เสริมแรงทางบวกโดยใช้
การสื่อสารด้วยภาษาที่มี
พลงั 

• ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการ
พฒันา  

 
 
 
 
 
 

พยายามแสวงหาค าตอบ
นัน้ดว้ยตนเอง 

• ส ร้ า ง มุ ม ม อ ง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
ความเขา้ใจดว้ยเหตผุลที่
หลากหลาย 

• เ ส น อ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เ ก่ี ย ว กั บ ส า เ ห ตุ ข อ ง
เหตกุารณ ์  ต่าง ๆ 

• สร้างสัมพันธ์เ ช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งที่ เรียนรู ้ใหม่
กั บ ค ว า ม รู้ เ ก่ า ที่ เ ค ย
เรียนรูม้าแลว้ 

• ใ ช้ จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ
ค ว า ม รู้ สึ ก ร่ ว ม กั บ
เหตุการณท์ี่จะเกิดขึน้ใน
อดีต 

• รวบรวมข้อเท็จจริงและ
แนวคิดจากหลักฐาน   
ต่าง ๆ ใหม้ากที่สดุ 

• ตีความหลกัฐานอย่างเป็น
เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล  แ ล ะ
สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยการ
ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างขอ้เท็จจริงต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นที ่4 ขั้นสรุป 
     สนับสนุนผูเ้รียนเช่ือมโยง
เรื่องราวหรือเหตกุารณต์่าง ๆ 
แล้วสร้างแนวความคิดของ
ตนเองขึน้มา 

• เสนอแนะแนวทางใหผู้เ้รียน
เขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมี
เหตผุล มีหลกัฐานขอ้มลูที่
น  ามาแสดง เพื่ อยื นยัน
ขอ้เท็จจรงิ 

• ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ล่าเรื่อง
ประวตัิศาสตรท์ี่เขาอา่นมา
ไดเ้ก่ง 

• เ ปิดโอกาสให้ผู้ เ รี ยนได้
แสดงความคิดเห็น ไดร้่วม
แกไ้ขปัญหาทางการเรียนรู ้
ของตนเอง 

• สรา้งแรงจูงใจในการเขา้ไป
มีปฏิสัมพันธ์กับอดีตดว้ย
ค าถาม เช่น “นักเรียนจะ
ท าอย่างไร ถา้นกัเรียนเป็น
บคุคลนัน้” 

• ใหข้อ้มูลเพื่อการเรียนรูต้่อ
ยอด 

• เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปรบัปรุงขอ้ผิดพลาดใหก้บั
ผูเ้รียนโดยใชค้  าถาม 

• จดัระเบียบขอ้เท็จจรงิของ
ตนด าเนินการสรุปเรียบ
เรียงเป็นความรู ้แนวคิด
ส าคญั หรือมโนทศันข์อง
การเรยีนรู ้

• เรียบเรียงความคิดของ
ตนเองโดยอาศยัขอ้มูลที่
ผ่านการวิเคราะห ์

• น าเสนอข้อมูลโดยการ
เ ขี ย น ร า ย ง า น  พู ด
ถ่ายทอดหรือการแสดง
ผลงาน 

• ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันใน
การเลา่เรื่อง 

• แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิด
และตดัสินใจรว่มกนั 

ขั้นที ่5 ขั้นสะท้อนคิดสู่การ
พัฒนา 
     ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการรู ้
คิดทบทวนความกา้วหนา้ของ
ตนเองโดยสะทอ้นตนเอง 

• เ ป็นตัวกลางไกล่ เกลี่ยที่
ช่ ว ย ให้ผู้ เ รี ย นสะท้อน
ตวัตนและพิจารณาตนเอง
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูข้องตนเอง 

• ไตรต่รอง ทบทวน  ในสิ่งที่
เ รี ย น ไ ป แ ล้ ว  โ ด ย
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ 

• กลั่นกรองความเขา้ใจที่มี
ผ ล ต่ อ อ า ร ม ณ์ แ ล ะ
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสะท้อน
คิดดว้ยค าถามปลายเปิด 

• ฝึ ก ฝ น ผู้ เ รี ย น ใ น ก า ร
ประเมินตนเองด้วยการ
ถอดบทเรียน 

• รับฟังและรับรู ้ความรู้สึก
ขอ งผู้ เ รี ย นด้ว ยคว าม
จรงิใจ 

• น าประสบการณข์องโคช้มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

• สัง เกตและวิ เคราะห์ทั้ ง
จุดเด่นและจุดที่ผูเ้รียนแต่
ละคน สะท้อนจุดแข็งที่
ผูเ้รียนควรพัฒนาต่อยอด
และสะท้อนจุดอ่อนของ
ผูเ้รียน 

• ใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการ
เรียนรูป้ระวัติศาสตร ์และ
สรา้งความเช่ือมั่นในกรณี
ที่ผู้เรียนไม่สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง
ประวตัิศาสตรท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

ค ว า ม รู้ สึ ก ผ่ า น
ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

• เ ขียนถึ งบท เรี ยน  การ
เรียนรู ้และความคิดเห็น
ต่าง ๆ 

• ควบคุมการเรียนรู ้อย่าง
กระตือรอืรน้ 
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พลงัค าถามในขัน้ตอนการโคช้ 
1. พลงัค าถามขัน้จงูใจใหค้ิด 

- ควรวางแผนการ นีอ้ย่างไรดี 
- มีความรูอ้ะไรที่ตอ้งการค าตอบ 
- ควรศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมในประเด็นใด 
- เราควรก าหนดขัน้ตอนการท างานรว่มกนัอย่างไร 

2. พลงัค าถามขัน้สืบเสาะหลกัฐาน 
- แหลง่ความรูอ้ยู่ที่ไหน 
- หาความรูเ้พิ่มเติมไดจ้ากที่ใด 
- มีวิธีการเขา้ถึงความรูน้ีไ้ดอ้ย่างไร 

3. พลงัค าถามขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา 
- คิดอย่างไรกบัเรือ่งนี ้
- จะเกิดอะไรขึน้ถา้มีสิ่งนัน้ 
- จะเกิดอะไรขึน้ถา้ไม่มีสิ่งนี ้
- คิดอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- รูส้กึอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- ใหเ้หตผุลสนบัสนนุไดห้รอืไม่ 
- มีความคิดเห็นตอ่เรื่องนีอ้ย่างไร 
- เหตผุลท่ีตดัสินใจแบบนีค้ืออะไร 

4. พลงัค าถามขัน้สรุป 
- ใจความส าคญัของสิ่งนีค้ืออะไร 
- ตรวจสอบความคิดดีแลว้หรือยงั 
- เพื่อน ๆ เห็นดว้ยกบัเราหรอืไม่อย่างไร 
- มั่นใจในค าตอบของตนเองแลว้หรือยงั 
- มีสิ่งใดท่ีตอ้งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเพื่อนอีกหรอืไม่ 
- รายละเอียดของเรื่องนีเ้ป็นอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีก 

5. พลงัค าถามขัน้สะทอ้นคิด 
- สิ่งที่ไดเ้รียนรูว้นันีค้ืออะไร 
- มั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ค าตอบท่ีคิดไดมี้ความถกูตอ้ง 



  220 

- คิดว่ามีสิ่งใดท่ีประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูค้รัง้นี ้
- คาดวา่ค าตอบของตนเองมีความสมเหตสุมผลหรอืไม่ 
- คิดว่าตนเองมีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในการเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป 

ตอนที ่2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทาง
ประวัตศิาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์อง
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 3 การทดลองใชร้า่งรูปแบบการ
โค้ช และระยะที่  4 การประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการโค้ชให้สมบูรณ์  ดังมี
รายละเอียดในแต่ละระยะ ดงันี ้

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 3 การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้  
ส าหรบัการด าเนินการในระยะที่ 3 การทดลองใชร้่างรูปแบบการโคช้ ไดต้ัง้

วัตถุประสงค์ไว้ คือ เพื่อทดลองใช้ ( Implement) ร่างรูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จงึรายงานผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 3 
การทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ดงันี ้  

 การทดลองใช ้(Implement) ร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนีไ้ดท้ดลองกับตวัอย่างวิจัยซึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) จ านวน 38 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 คือ 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรุี จ  านวน 30 คน ใช้
เวลา 1 ภาคเรียน จ านวน 16 สปัดาห ์ โดยมีรายละเอียดจากการทดลองใช ้ดงันี ้

1. ผลการทดลองใช ้(Implement) ร่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้ง
การคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกบักลุม่ทดลองที่ 1 

ในการทดลองใช้ร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับกลุ่มทดลองที่  1 ได้ท าการวัด
ความสามารถในการคิดทางประวัติศาสตร ์3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลัง
ทดลองใชร้่างรูปแบบการโคช้ ดว้ยแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์พบว่ามีผลคะแนน
ความสามารถในการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนในภาพรวม ดงันี ้
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ย (x ̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร์
ก่อนทดลอง ระหวา่งทดลอง และหลงัทดลองของนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ี 1 (จ านวน 38 คน) 

องคป์ระกอบของการ
คิดทางประวัตศิาสตร ์

คะแนนเตม็ 
แต่ละ

องคป์ระกอบ 

ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง หลังทดลอง 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

หลกัฐานและแหล่งขอ้มลู
ทางประวตัิศาสตร ์

18 9.18 2.99 12.29 2.18 13.47 2.36 

การใหเ้หตผุลตามล าดบั
เวลา 

10 3.26 1.43 5.03 1.00 6.05 1.06 

การเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์

3 0.58 0.68 1.37 0.59 1.84 0.72 

ความส าคญัของ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

3 1.37 0.54 1.66 0.48 1.97 0.28 

ความเขา้ใจอดีตและมิติ
จรยิธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์

9 3.71 1.27 5.34 0.81 6.21 1.07 

คะแนนรวม 43 
18.1

1 
5.40 25.68 3.43 29.55 3.73 

 
นอกจากนีพ้บผลการประเมินตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 จากแบบ

ประเมินตนเอง ไดผ้ลตามตาราง ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 



  222 

ตาราง 32 ผลคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินตนเองของกลุม่ทดลองท่ี 1 
จ านวน 38 คน 

รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
การคิดด้านหลักฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวตัศิาสตร ์
1. จ าแนกประเภทของหลกัฐาน 

 
4.84 

 
0.37 

 
มากท่ีสดุ 

2. เลือกข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่ เข้าใกล้ความเป็น
หลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 

4.58 0.55 มากท่ีสดุ 

3. เลือกใชห้ลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือ 4.61 0.50 มากท่ีสดุ 
4. วินิจฉยัถึงจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูผ้ลิตหลกัฐาน 4.47 0.65 มาก 
5. วินิจฉัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตหลักฐานกับ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรก์่อนน าหลกัฐานไปใช ้

4.61 0.55 มากท่ีสดุ 

6. วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของหลกัฐานโดยพิจารณาจากผู้
แต่งหลกัฐาน 

4.82 0.39 มากท่ีสดุ 

7. เชื่อมโยงระหวา่งเนือ้หาในหลกัฐานกบับรบิท สภาวการณ ์
และโลกทศันจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร ์

4.42 0.64 มาก 

8. คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลูหลาย ๆ แหล่ง แลว้น ามา
เปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 

4.58 0.50 มากท่ีสดุ 

9. ใช้หลักฐานที่หลากหลายเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

4.55 0.55 มากท่ีสดุ 

การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา 
10. ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน 

 
4.74 

 
0.50 

 
มากท่ีสดุ 

11. ล  าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อน-หลงั 4.61 0.59 มากท่ีสดุ 
12. ตัดสินความเป็นไปได้ของเรื่องราวอย่างมีเหตุผล
ตามล าดบัเวลา 

4.50 0.73 มาก 

13. พิจารณาความเป็นเหตแุละผลของเหตกุารณ ์ 4.63 0.49 มากท่ีสดุ 
14. ตดัสินความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตแุละผลของเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร ์

4.18 0.61 มาก 
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รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
15. อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณ ์ 4.55 0.65 มากท่ีสดุ 
16. พิจารณาผลลพัธข์องเหตกุารณท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 4.58 0.55 มากท่ีสดุ 
17. เปรียบเทียบเหตกุารณจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์
สองช่วงแลว้พิจารณาถงึความต่อเน่ืองและการเปลี่ยนแปลง 

4.39 0.59 มาก 

การเชื่อมโยงมิตทิางประวัตศิาสตร ์
18. เปรียบเทียบบคุคล เหตกุารณ ์หรือพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร ์ทัง้ความเหมือนและความแตกตา่งเพื่อสรา้ง
ขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรท์ี่น่าเช่ือถือ 

 
3.92 

 
0.75 

 
มาก 

19. พิจารณาเหตกุารณ ์หรือพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ภายใตบ้รบิทท่ีกวา้งขึน้ ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาคหรือ
ระดบัโลก เพื่อตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั 

3.97 0.72 มาก 

กา รพิ จ า รณาความส า คัญของ เห ตุ ก า รณ์ท า ง
ประวัตศิาสตร ์
20. ก าหนดข้อตกลงหรือเกณฑ์เพื่อน าไปใช้พิจารณาว่า 
เหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการในอดีตมีความส าคญั 

 
4.66 

 
0.48 

 
มากท่ีสดุ 

21. ตัดสิ น เ รื่ อ ง ราวทางประวัติ ศาสตร์ที่ ศึ กษาว่ า มี
ความส าคญัหรือไม่ 

4.61 0.50 มากท่ีสดุ 

ความเข้าใจอดีตและมิตจิริยธรรมทางประวัติศาสตร ์
22. ใชห้ลกัฐานและความเขา้ใจในบริบททางประวตัิศาสตร์
เพื่ออธิบายเหตุผลว่าท าไมบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์
ทางประวตัิศาสตรน์ัน้จงึคิดหรอืกระท าเช่นนัน้ 

 
4.68 

 
0.47 

 
มากท่ีสดุ 

23. แสดงความคิดเห็นและแสดงความเขา้ใจถึงความรูส้ึก
ของบคุคลในประวตัิศาสตร ์

4.66 0.53 มากท่ีสดุ 

24. อธิบายเหตุผลในการกระท าและเช่ือในสิ่งที่กระท าของ
บคุคลยคุสมยัประวตัิศาสตร ์

4.61 0.59 มากท่ีสดุ 

25. ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ดว้ยมมุมองที่หลากหลาย
โดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัศิาสตร ์

4.58 0.55 มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
26. ตดัสินการกระท าของบคุคลในอดีตจากบรบิททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้ 

4.58 0.50 มากท่ีสดุ 

27. สะทอ้นประเด็นจรยิธรรมจากอดีต 4.63 0.63 มากท่ีสดุ 
 

จากตาราง  32 พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรยีนประเมินตนเองเก่ียวกบัความสามารถ
ในการคิดทางประวตัิศาสตร ์ดงันี ้

1) ความสามารถในการคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร์
อยู่ในระดบัมาก-มากที่สดุ โดยสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สดุ  

2) ความสามารถในการคิดตามล าดบัเวลาในระดบัมาก-มากที่สดุ โดยส่วน
ใหญ่อยู่ระดบัมากที่สดุ  

3) ความสามารถในการเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก 
4) ความสามารถในการพิจารณาความส าคัญของ เหตุการณ์ทาง

ประวตัิศาสตรใ์นระดบัมากที่สดุ 
5) ความสามารถในดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร์

ในระดบัมากที่สดุ 
ทั้งนี ้มีรายละเอียดของผลการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ซึ่งสามารถ

ประมวลไดจ้าก บนัทกึหลงัการเรียนการสอน แบบบนัทกึการถอดบทเรยีนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์
ใบงานกิจกรรม และน าผลคะแนนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ไดใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูจ้าก
ตวัอย่างวิจยัมาวิเคราะหเ์พื่อระบภุาพรวมของนกัเรยีน สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ตาราง 33 ผลคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูท้ี่ไดใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูข้อง
นกัเรยีนกลุม่ทดลองที่ 1 จ านวน 38 คน 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

1 
การก าเนิดธนบรุีและ

รตันโกสินทร ์

1. ตัง้ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลดา้นความ
มั่นคงของอาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
2. สืบคน้และรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกบัความมั่นคงของ
อาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
3. เปรยีบเทียบปัจจยัที่สง่ผลดา้นความมั่นคงระหวา่ง
อาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
4. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น สมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช  

27 65.89 

2 
การฟ้ืนฟบูา้นเมืองสมยั
รตันโกสินทรต์อนตน้ 

1. เรยีงล าดบัเหตกุารณก์ารฟ้ืนฟแูละการสรา้งความ
เจรญิรุง่เรอืงของบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ใน
ดา้นตา่ง ๆ  
2. วิเคราะหก์ารฟ้ืนฟแูละการสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงของ
บา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ในดา้นตา่ง ๆ 
3. แสดงตวัอย่างการฟ้ืนฟแูละการสรา้งความ
เจรญิรุง่เรอืงของบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ 
4. สะทอ้นคิดดา้นคณุธรรมของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์
เช่น พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั 

29 63.07 

3 
สมยัการเปิดประเทศของสยาม 

1. ล าดบัเหตกุารณน์โยบายสยามตอ่จกัรวรรดินิยม
ตะวนัตกตัง้แตส่มยัรชักาลที่ 1-5 
2. วิเคราะหผ์ลจากการยอมรบัและการปรบัตวัตอ่อ านาจ
จกัรวรรดินิยมตะวนัตกของสยาม 
3. วิเคราะหค์วามส าคญัของเหตกุารณก์ารยอมรบัและ
การปรบัตวัตอ่อ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตกของสยาม 
4. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และเซอรจ์อหน์ 
เบาวร์งิ 

18 77.19 

4 
การปฏิรูปประเทศสมยั

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั 

1. วิเคราะหส์าเหตขุองการปฏิรูปประเทศสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในดา้นตา่ง ๆ 
2. วิเคราะหผ์ลของการปฏิรูปประเทศสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในดา้นตา่ง ๆ 

27 75.31 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

3. วิเคราะหค์วามส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิรูป
ประเทศสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
4. สะทอ้นคิดคณุธรรมของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

5 
การปฏิวตัิสยาม 

1 วิพากษห์ลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิวตัิสยาม 
2. วิเคราะหส์าเหตขุองการปฏิวตัิสยาม 
3. วิเคราะหผ์ลของการปฏิวตัิสยาม  
4. ประเมินความส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม 
5. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน ์พหลโยธิน) และคณะราษฎร 

27 80.04 

6 
การเมืองไทยหลงัการปฏิวตัิ

สยาม 

1. เรยีงล าดบัเหตกุารณต์ัง้แตส่มยัรฐับาลจอมพล ป.
พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1 จนถึงรฐับาลจอมพล ป.พิบลู
สงคราม ครัง้ที่ 2 
2. เปรยีบเทียบรฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1 
และรฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 2 ในดา้นวิถี
การด ารงต าแหน่งรฐับาลและการสิน้สดุความเป็นรฐับาล 
3. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น นายปรีดี 
พนมยงค ์และจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

29 88.84 

7 
ความขดัแยง้ทางการเมืองยคุ

ประชาธิปไตย 

1. วิพากษ์หลกัฐานเก่ียวกบัเหตกุารณค์วามขดัแยง้ทาง
การเมืองของเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 
2519  และเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 
2. วิเคราะหส์าเหตขุองความขดัแยง้ทางการเมืองของ
เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และ
เหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 
3. วิเคราะหผ์ลของความขดัแยง้ทางการเมืองของ
เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และ
เหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 
4. เปรยีบเทียบเหตกุารณค์วามขดัแยง้ระหว่างเหตกุารณ ์
14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และเหตกุารณ์
พฤษภาทมิฬ 
5. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น จอมพล
ถนอม กิตติขจร  นกัศกึษาในเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  
พลเอกสจุินดา คราประยรู  และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 

27 88.11 

8 1. วิเคราะหปั์จจยัที่สง่เสรมิการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

9 88.89 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

การสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

2. ประเมินความส าคญัของบคุคลที่มีสว่นสรา้งสรรคภ์มูิ
ปัญญาไทย และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์
3. แสดงตวัอย่างผลงานการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

 

ส่วนรายละเอียดของการน ารูปแบบการโคช้ที่พัฒนาขึน้จ านวน 8 หน่วยการ
เรียนรู ้ ไปทดลองใชก้บักลุม่ทดลองที่ 1 ไดผ้ลการทดลองใชใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ดงันี ้

1.1 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ส  าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร์
ส  าหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง การก าเนิดธนบุรีและ
รตันโกสินทร ์กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีรอ่งรอยว่านักเรียนมีความเขา้ใจตามความคิดรวบยอดหลกั (Main 

Concept) ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้โดยสังเกตจากใบงาน พบว่านักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลดา้นความมั่นคงของอาณาจกัรธนบุรีกบัอาณาจกัรรตันโกสินทรไ์ด ้แต่
นกัเรยีนยงัขาดการหาหลกัฐานมายืนยนัขอ้มลูที่พบ  

มีรอ่งรอยว่า นกัเรียนไดฉ้กุคิดกบัขอ้มลูที่คน้พบ นกัเรียนมีการตัง้ขอ้
สงสยักับขอ้มลูที่นกัเรียนสืบคน้ โดยในคาบเรียน มีนักเรียนถามถึงขอ้มลูที่คน้พบกบัครูว่า  “เขา
บอกวา่กรุงธนบรุีอยู่ใกลท้ะเล ขอ้มลูตรงนีถ้กูไหมครบั”  

ครูตอบว่า “เราจะท าอย่างไรดี ถึงรูว้่าจริงไหม” นกัเรียนจึงเปิดแผนที่
จาก Smart Phone เพื่อตรวจสอบขอ้มลู 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีรอ่งรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นกัเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิด

ทางประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรียน จ านวน 15 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 
โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 7 คน  องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา มีจ านวน 2 คน  
องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์มีจ านวน 2 คน และองคป์ระกอบที่ 5 
ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ  านวน 5 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
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    “ไดว้เิคราะหอ์กีดว้ยวา่ขอ้มูลทีห่ามานัน้ มคีวามจริงอยู่มากนอ้ยเพยีงใด” 

    “น าไปปรบัใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลในการใชช้วีติ”   

    “ไดส้งัเกตเหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้วา่มคีวามเป็นมาอย่างไร” 

    “เป็นการฝึกใหเ้ชือ่มโยงเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีเ่กิดขึน้ และคาดคะเนเหตกุารณท์ีส่ามารถ

เกิดขึน้ได”้ 

    “ไดรู้ถ้งึความล าบากของคนสมยัก่อน” 

 3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นกัเรียนแสดงความคิดที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์บา้งแตย่งันอ้ย 
 4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 

นักเรียนได้ลงมือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเรียน หรือ
แหลง่ขอ้มลูที่หามาไดว้า่มีความน่าเช่ือถือหรอืไม่ 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
แมน้ักเรียนบางคนจะสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้แต่นักเรียนส่วน

ใหญ่ยงัขาดการหาหลกัฐานมายืนยนัจากขอ้มลู ดงันัน้ครูควรเพิ่มบทบาทในการกระตุน้หรือชวนให้
นกัเรยีนสืบคน้ขอ้มลูหรอืหลกัฐานที่หลากหลาย 

1.2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ส  าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร์
ส  าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง การฟ้ืนฟูบา้นเมืองสมยั
รตันโกสินทรต์อนตน้ กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
จากผลงานของนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมีการจดัล าดบั

เวลาของขอ้มลู จากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ และใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่ใชมี้ความน่าเช่ือถือมากขึน้ 
มีการใชห้ลกัฐานชัน้ตน้มากขึน้จากหน่วยที่ 1 ที่ปรากฏใหเ้ห็น เช่น พระราชก าหนดเก่า ฉบบัที่ 34 
จ .ศ. 1163  พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชักาลที่ 2 พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์
รชักาลที่ 3 จารกึต ารายาวดัราชโอรสารามวรวิหาร เป็นตน้ นอกจากนีพ้บวา่ แมว้่าหลกัฐานบางชิน้
ไม่ใช่หลกัฐานชัน้ตน้แต่มีความนา่เชื่อถือสงู เช่น สารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน เลม่ 3 แต่ภาพรวม
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ส่วนใหญ่นกัเรียนยงัคงใชห้ลกัฐานประเภทหนงัสือ เว็บไซต ์เช่น หนงัสือสมดุภาพสถาปัตยกรรม
กรุงรัตนโกสินทร ์ หนังสือที่ระลึกการเปิดอาคารกรมสรรพากร  หนังสือประวัติศาสตรก์รุง
รตันโกสินทร ์ รวมถึงมีนกัเรยีน 1 กลุม่ ใชห้ลกัฐานจากหนงัสือเรียน  เป็นตน้ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวัติศาสตร ์จากแบบบันทึกการถอดบทเรียน จ านวน 12 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31  
โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร ์มี 11 คน และองคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา มี 4 คน ดังที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “งาน การสบืคน้ขอ้มูล หาหลกัฐาน แลว้น ามาประมวลผลวเิคราะหผ์ลให้ไดรู้จ้กัการท า

ไดข้อ้มูลทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืตามหลกัการสบืคน้ประวตัศิาสตร์ ”  

     “ไดร้บัขอ้มูลหลายแหล่ง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ” 

    “ท าใหส้ามารถทราบวา่การเรียนรูเ้รือ่งราวตา่ง ๆ ไม่ควรเชือ่ทั นท ีแตท่กุสิ่งทกุอย่างควร

มหีลกัฐานและเหตกุบัผลมารองรบัทกุครัง้” 

     “รูจ้กัการเรียงเหตกุารณแ์ละความส าคญั” 

    3.  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์โดยในการน าเสนอภาระงานจาก
การศึกษาค้นคว้า นักเรียนได้น าเสนอถึงคุณูปการของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีในสมัย
รตันโกสินทรต์อนตน้ตอ่การสรา้งเขม้แข็งและมั่นคงใหก้บัอาณาจกัรในดา้นต่าง ๆ  

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
การใหผู้เ้รียนสืบคน้หาหลกัฐานมาประกอบกบัขอ้มลูดว้ยตนเอง ถือเป็นการ

เรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 
5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 

การน าเสนอของนักเรียนบางกลุ่ม มีลกัษณะการน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ ยังไม่
สะทอ้นถึงการล าดับเวลา นอกจากนีน้ักเรียนยังตอบค าถามไม่ไดถ้ึงจุดประสงคก์ารเขียนและ
ระยะเวลาของการเกิดหลักฐาน ดังนั้นควรเพิ่มบทบาทครูในการตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
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เก่ียวกบัหลกัฐานที่นกัเรยีนน ามาใชส้รา้งองคค์วามรู ้เช่น ใชค้  าถามวา่  “บอกไดห้รอืไม่วา่ หลกัฐาน
ที่ใช ้คืออะไร”   “หลกัฐานที่ใชส้รา้งขึน้เมื่อใด” เป็นตน้  

1.3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่ เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง สมยัการเปิดประเทศของสยาม 
กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก )Main 

Concept  (ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้ สงัเกตไดจ้ากนกัเรียนมีการใชห้ลกัฐานชัน้ตน้และ
หลากหลายมากขึน้และมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ จากครัง้ก่อน ๆ นอกจากนีย้งัสามารถวิเคราะห์
นโยบายของสยามกบัจกัรวรรดินิยมตะวนัตกไดด้ีหลายกลุม่ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 13 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34 โดย
พบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 
12 คน และองคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 7 
คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “ไม่ควรเชือ่ขอ้มูลตา่ง ๆ ทีไ่ดอ้่าน ไดพ้บ ไดฟ้ัง โดยไม่ไตร่ตรองหรือพจิารณาดู

แหล่งทีม่า อกีทัง้ศกึษาจากหลายขอ้มูลเพือ่ความนา่เชือ่ถอื  ”  

    “เวลารบัข่าวสารจากโซเชี ยลควรไตร่ตรองใหแ้น่ชดัก่อน ไม่ควรปักใจเชือ่เมือ่เห็นเพยีง

ครัง้เดยีว “ ”ไดฝึ้กการรวบรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นจริงมากทีส่ดุ ”  

    “ท าใหรู้ส้กึวา่ตนเองนัน้ก าลงัเป็นเสมอืนนกัคน้ควา้อะไรซกัอย่าง เนือ่งจากตอ้งใช้

หลกัฐานจ านวนมากมาอา้งองิ” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดังปรากฏในการสะทอ้นคิดของ
นกัเรยีนวา่ 
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    “ท าใหท้ราบถงึทศันคต ิและพระปรีชาสามารถในดา้นตา่ง ๆ เห็นการแก้ ไขปัญหาใน

หลาย ๆ เหตกุารณ ์ชอบและประทบัใจทีร่ชักาลที ่4 เป็นบดิาแห่งโหราศาสตร์ไทย เพราะเทคโนโลยีสมยัก่อนคง

ไม่กา้วหนา้เทยีบเทา่สมยันี ้แต่ยงัศกึษาอย่างจริงจงั อกีทัง้ไดน้ าความสามารถของรชักาลที ่5 เป็นแบบอย่าง 

เช่น สงัคม วฒันธรรม ทีม่ีการเลกิทาส  ดา้นการศกึษา ทีส่รา้งโรงเรียนหลวง  ดา้นการเงนิและธนาคาร ฯลฯ  ท า

ใหท้ราบถงึขอ้คดิไดว้า่ อย่ากลวัการเปลีย่นแปลง เพยีงแตต่อ้งรอบคอบและไตร่ตรองถงึผลกระทบในทกุ ๆ การ

กระท าของตน” 

    “คณุคา่ทีไ่ดจ้าก ร. 4 และ ร.5 คอื การมองการณไ์กล การเป็นคนทีรู่จ้กัยอมรบัและ

ปรบัตวั ความรกัชาต ิคอื เมือ่ท่านเหน็วา่การทีจ่กัรวรรดนิยิมแพร่กระจายอ านาจเขา้มาแลว้ การทีจ่ะท าใหไ้ม่ตก

เป็นอาณานคิมของประเทศในยโุรปทีเ่ป็นจกัรวรรดนิยิมก็คอืการยอมรบัและปรบัตวั ซ่ึงก็ท าใหป้ระเทศไทย

พฒันามากขึน้ และยงัรกัษาเอกราชของไทยไวไ้ดอ้กีดว้ย  ถา้ฉนัเป็น ร.4 ตอนนัน้ ฉนัก็เหน็ดว้ยกบัสิ่งทีท่า่นท า 

เมือ่เราเอามาปรบัใชก้บัวฒันธรรมของไทยก็เป็นผลดดีว้ย ท าใหไ้ทยไดพ้ฒันามากขึน้ เช่น การตัง้โรงเรียน การ

แตง่กาย ท าใหค้นในประเทศมคีวามพฒันา และยงัสามารถรกัษาไทยไวใ้หเ้ป็นเอกราชได ้ซ่ึงถา้ไม่ท าเช่นนัน้เรา

อาจจะตกเป็นเมอืงขึน้ของประเทศใดระเทศหนึ่งก็ได ้ประเทศอาจไม่พฒันามาเป็นเช่นปัจจุบนันี”้ 

    “ความคดิทีม่ตีอ่ ร. 4 และ ร.5 คอื คดิวา่พระองคเ์ป็นกษัตริยท์ีม่พีระปรีชาสามารถ อย่าง 

ร.4 ทีม่เีหตกุารณท์ีโ่ดดเดน่ในสมยัของพระองค ์คอื สนธิสญัญาเบาวริ์ง เปรียบเหมอืนเป็นสนธิสญัญาที่

เสยีเปรียบของประเทศไทย แตพ่ระองคท์รงแกปั้ญหาดว้ยการปรบัปรุงประเทศ เสยีสละดนิแดนบางสว่นให้

ตา่งชาตไิป คดิว่าพระองคท์ าแบบนีก็้เพราะตอ้งการใชว้ธีิประนปีระนอม เพือ่ไม่ใหเ้กิดการนองเลอืด ท าแบบ

คอ่ยเป็นคอ่ยไป ส่วน ร.5 ทรงเป็นผูน้ าความทนัสมยั ความเจริญมาใหป้ระเทศ ทรงเป็นกษัตริย์ไทยพระองคแ์รก

ทีไ่ปเยอืนประเทศตะวนัตก และน าแบบอย่างมาปรบัปรุงประเทศไทย ท าใหต้า่งชาตไิม่มองวา่ไทยเป็นบา้นป่า

เมอืงเถือ่น ทรงเลิกทาสอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป จนทาสคอ่ย ๆ หมดไป พระองคท์รงมพีระมหากรุณาธิคณุมาก” 

    “ร. 4 กบั ร.5 ใหแ้นวคดิในการจดัการปัญหาทีเ่กิดขึน้อย่างเป็นระบบ รูจ้กัการปรบัตวัให้

ทนัสภาพแวดลอ้ม รูจ้กัคดิก่อนท าค านงึถงึผลทีเ่กิดขึน้ในอนาคตอย่างรอบคอบ” 

    “การเสดจ็ประพาสยโุรปถอืเป็นความเฉลยีวฉลาดทีห่นูคดิไม่ถงึ ถา้หนูอยู่ในสมยันัน้ใคร

ายอย่างไรมจะไปคดิวา่การถ่ายรูปใบหนึ่งจะมอีทิธิพลหรือผลกระทบมาก”  

    “การทีผ่ มไดเ้รียนรูเ้รือ่งราวของรชักาลที ่4 และที ่5 ท าใหเ้วลาผมจะตดัสนิใจท าอะไรนัน้

ก็จะตอ้งคดิถงึผลทีเ่กิดตามมาเสมอ” 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
การสืบคน้หลกัฐาน และพยายามสืบคน้หลกัฐานชัน้ตน้ใหม้ากที่สดุ ถือเป็น

การฝึกฝนทกัษะการเป็นนกัประวตัิศาสตรใ์หแ้ก่นกัเรยีน 
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5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถวิเคราะหห์รือตอบค าถามในใบงานได้

ทนัที เนื่องจากยงัไม่มีแนวทางของค าตอบ หรือยงัไม่สามารถตัง้สมมติฐานของค าตอบไวก้่อนหรอื
มีพื ้นความรู้ด้านประวัติศาสตร์น้อย ดังนั้นจึง เสนอให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนหรือหนังสือ
ประวัติศาสตรส์  าเร็จรูปเป็นจุดเริ่มตน้ของการศึกษา  แลว้ผูส้อนค่อยมีบทบาทกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ค้นหาหลักฐานมาตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ  ถือเป็นการตรวจสอบข้อมูลจาก
แหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ 

1.4 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรู ้ที่  4 เรื่อง การปฏิรูปประเทศสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง 
ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก )Main 

Concept  (ที่ก  าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้โดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ ประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรต์ามภาระงานที่มอบหมายใหไ้ดด้ีมากขึน้ แสดงความเป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 19 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดย
พบวา่มีนกัเรยีนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 
5 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา จ านวน 3 คน และองคป์ระกอบท่ี 5 ดา้น
ความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 13 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “ตอ้งหาหลกัฐานจากในการท างานจะตอ้งอา้งองิ จะตอ้งมกีารหาขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง 

หลาย ๆ ชิน้ ทัง้ชัน้ตน้ และชัน้รอง ฯลฯ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นความจริงมากทีส่ดุ”  

    “รูส้กึวา่ประวตัศิาสตร์ไม่ไดง้า่ยหรือเป็นเพยีงแคก่ารเล่าเรือ่งราวในอดตีทีผ่า่นมา แตม่นั

ยากทีจ่ะตอ้งหาหลกัฐานทีน่า่เชือ่ถอืได้”  

    “มายงัปัจจุบนั ท าใหลู้กหลานมบีา้นเมอืงอาศยั อยู่ดกิีนดมีาพระราชกรณยีกิจยงัสง่ผล

จนถงึทกุวนันี ้”  
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จะน าสิ่งที่เรียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั คือ “น าไปเปรียบเทียบกบัสิ่ง
ที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั และวิเคราะหถ์ึงความเปลี่ยนแปลง รวมถึงสาเหตแุละสิ่งที่ตามมา”  

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดงัปรากฏในแบบบนัทึกการถอด
บทเรยีนของนกัเรยีนวา่  
    “รูส้กึวา่ ร.5 ไดท้ าเพือ่ประเทศไทยไวม้ากมาย ทา่นท าเพือ่ประชาชนและสงัคมสว่นรวม” 

    “รูซึ้ง้ถงึพระมหากรุณาที ่ร.5 มใีหต้อ่ชาวไทย ถงึแมจ้ะไม่ไดเ้กิดในสมยันัน้ก็ตาม” 

    “รูส้กึภูมใิจในประเทศชาตทิีม่บีรรพบรุุษทีก่ลา้หาญ และดใีจทีไ่ดเ้รียนเรือ่งนี ้ไดร้บั

ความรูใ้นประวตัศิาสตร์ และสามารถน าความดมีาเป็นแบบอย่างในการใชช้วีติได”้ 

    4.  สิ่งที่ผูส้อนคิดวา่เป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 

    เป็นการรว่มกนัวิเคราะหส์าเหตแุละผลของเหตกุารณ ์โดยผ่านการอภิปรายจากสมาชิก

ในกลุม่และนอกกลุม่ เพื่อเป็นการเปิดรบัมมุมองทางประวตัิศาสตรท์ี่หลากหลาย 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
สิ่งที่พบ คือ นักเรียนมีพัฒนาการการสืบค้นและใช้หลักฐานที่ มีความ

หลากหลายและน่าเช่ือถือมากขึน้ แต่ยงัมีนกัเรียนที่ยงัคงใชข้อ้มลูจากหนงัสือส าเรจ็รูปเป็นหลกัใน
การตอบค าถาม ดงันัน้ผูส้อนควรเพิ่มบทบาทในการแนะน าแหล่งขอ้มลู หรือวิธีการสืบคน้ขอ้มูล 
รวมถึงใชค้  าพดูกระตุน้ใหเ้ขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูที่เป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 

1.5 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง การปฏิวตัิสยาม กบัตวัอย่างวิจยั
จ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก (Main 

Concept) ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้โดยแสดงความเห็นวา่เหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยามนี ้
ถือเป็นเหตกุารณส์ าคญั เนื่องจาก “เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่และส าคญัมาก” 
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2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 24 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63 โดย
พบวา่มีนกัเรยีนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 
20 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา จ านวน 13 บที่คน  และองคป์ระกอ  4 
ดา้นความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์จ านวน 3 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “มองเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จากมมุมอง ศกึษาจากหลาย ๆ ดา้น เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีไ่ม่หนกัไป

ในฝ่ังใดฝ่ังหนึ่ง” 

    “รูจ้กัศกึษาประวตัศิาสตร์ใหล้ะเอยีดจากหลกัฐานหลาย ๆ แห่ง และประเมนิความ

นา่เชือ่ถอืของหลกัฐานในหลาย ๆ ดา้น”  

    “เป็นเหตกุารณ์ทีน่า่จะเป็นบทเรียนไดใ้นปัจจุบนั และเป็นเหตกุารณ์ ส าคญัทีค่นไทยทกุ

คนนัน้ควรทีจ่ะรบัรูไ้ว”้ 

    “การปฏิวตัสิยามใน พ .ศ .2475 เป็นจุดเปลีย่นส าคญัของประวตัศิาสตร์ไทยในช่วง

คริสตศ์ตวรรษที ่ 20 ซ่ึงมีผลท าใหร้าชอาณาจกัรสยามเปลีย่นรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาสทิธิราชยเ์ป็น

ระบอบประชาธิปไตยแบบรฐัสภา” 

    “ไดฝึ้กการคดิและเรียบเรียงขอ้มูลตามล าดบัเหตกุารณท์ีเ่กิดขึน้ไดถู้กตอ้ง” 

    3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  

นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์โดยไม่มีร่องรอยของการสะทอ้น
บทเรียนที่แสดงความเห็นในเชิงลบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นอกจากนีน้ักเรียนเห็นว่าเหตุการณก์าร
ปฏิวัติสยามมีความส าคัญ การเรียนรูด้ังกล่าวท าให้ “ไดเ้ห็นมุมมองหลากหลายมุมมองที่มีต่อ
เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม รวมถึงมุมมองของปัญหาที่มีสาเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง” 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
1) เป็นการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรใ์นลกัษณะของ “ประวตัิศาสตรส์มาน

บาดแผล” มากกวา่ “ประวตัิศาสตรบ์าดแผล” 
2) นกัเรียนรูจ้กัประเมินขอ้มลูที่น่าเช่ือถือ และไม่น่าเช่ือถือ เช่น มีนกัเรียนคน

หนึ่งบอกเพื่อนในกลุม่วา่ “ประชาชนเสื่อมศรทัธาต่อพระมหากษัตรยิ”์ ใหต้ดัออกจากการน าเสนอ 
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5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
นกัเรียนบางคนใชห้ลกัฐานที่มีความน่าเช่ือถือนอ้ย จึงเสนอใหผู้ส้อนกระตุน้

ใหผู้เ้รียนทบทวนว่าขอ้มูลผ่านการประเมินหลักฐานแลว้หรือยัง มีหลักฐานหลายชิน้มายืนยัน
หรือไม่ นอกจากนีค้วรเพิ่มบทบาทในการกระตุน้ใหน้ักเรียนท างานหรือมีประสบการณร์่วมกับ
หลกัฐานต่าง ๆ เพิ่มขึน้ โดยที่ครูอาจเรา้ใหผู้เ้รียนสนใจในเนือ้หาและอยากสืบคน้ดว้ยการเลา่เรื่อง 
และยกตวัอย่างสิ่งที่เป็นปัจจบุนัเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนอยากสืบคน้ 

1.6 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง การเมืองไทยหลงัการปฏิวตัิสยาม 
กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก )Main 

Concept  (ที่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรี ยนรู ้ดงัปรากฏในกระบวนการจดัการเรียนรูต้อนหนึ่ง 
คือ นักเรียนน าเสนอขอ้มลูประวตัิของจอมพล ป  .พิบูลสงคราม มาจ านวนมาก ครูจึงตัง้ค าถาม
นกัเรียนว่า “มีขอ้มลูประวตัิของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ส่วนใดที่นกัเรียนน ามาแสดง แลว้คิดว่า
ความส าคญัในทางประวตัิศาสตรบ์า้ง ลองวงมาใหดู้” พรอ้มทัง้ถามเหตผุล นกัเรียนพินิจพิจารณา
และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม ประเมินขอ้มูลร่วมกัน และตอบว่า ที่เลือกวงกลมแสดง
ความส าคญั เนื่องจากเหตกุารณด์งักลา่วสง่ผลกระทบตอ่ประเทศชาติ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 34 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89 โดย
พบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ลทางประวตัิศาสตร ์มีดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มู
จ านวน  2 2 คน องค์ประกอบที่  2 ด้านการให้เหตุผลตามล าดับเวลา มีจ านวน 5 คน  และ
องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร์  มีจ านวน 17 คน ดงัที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    สิ่งที่ไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช ้“น าไปวเิคราะหข์่าวสารตา่ง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในชวีติประจ าวนัวา่

นา่เชือ่ถอืมากแคไ่หน โดยหาหลกัฐานเพิ่มและวเิคราะหห์ลกัฐานวา่มคีวามนา่เชือ่ถอืหรือไม่” 
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    สิ่งที่ไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช ้“ไม่ปรกัปร าใครถา้เราไม่มหีลกัฐานทีถู่กตอ้ง หรืออย่าเอา

ค าพดูปากตอ่ปากมาเล่าตอ่กนั เพราะไม่มใีครรูว้า่เป็นขอ้มูลจริงหรือเทจ็ และเราตอ้งจ าเป็นหาหลกัฐานมา

รองรบัดว้ย” 

    สิ่งที่ไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ช ้“น าหลกัการในการคน้หาและสบืคน้ขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้น 

และตรวจเชค็ขอ้มูลทีม่คีวามนา่เชือ่ถอืก่อนทีจ่ะท าการกระจายขอ้มูลตา่ง ๆ ตอ้งท าการวเิคราะหแ์ละศกึษา

ขอ้มูลนัน้ ๆ ใหแ้นใ่จและมคีวามนา่เชือ่ถอืพอ เพือ่เป็นการปอ้งกนัการเผยแพร่ขอ้มูลทีไ่ม่เป็นจริงตอ่ไป”  

    “ฝึกการท างานทีต่อ้งการการวเิคราะหห์าสาเหต ุความเป็นมา ทีม่หีลากหลาย”  

    “สิ่งทีจ่ะเอาไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนันัน้ ก็คอืการไม่ตดัสนิใครจากการอ่าน หรือรูม้า

จากคน ๆ เดยีว เนือ่งจากคนทัว่ไปย่อมมทีัง้ดแีละรา้ย ควรเป็นกลางและไม่เชือ่จากขอ้มูลเพยีงแหล่งเดยีว” 

    “ท าใหรู้ส้กึไดถ้งึความเป็นไปในยคุของสิ่งทีเ่รียน ท าใหเ้ขา้ใจถงึสถานการณท์ีเ่กิดขึน้

จริง” 

นอกจากนีย้ังพบข้อมูลว่านักเรียนตอบค าถามโดยใช้มุมมองของคนใน
ประวตัิศาสตร ์โดยในคาบเรียนผูส้อนไดใ้หน้กัเรียนสวมบทบาทเป็นจอมพล ป  .พิบูลสงครามใน
ขณะนัน้ แลว้ตดัสินใจวา่จะเขา้รว่มกบัฝ่ายญ่ีปุ่ นหรือไม่ โดยนกัเรยีนตอบวา่ 
    “เลยวา่เราจะชนะสงครามหรือไม่และการเอาทัง้เขา้ร่วม เพราะวา่เวลานัน้เราไม่มทีางรู้

ชาตไิปเสีย่งเราอาจไดผ้ลลพัธ์ทีย่่ำ าแย่กวา่นี ้ในฐานะผูด้ ารงต าแหนง่นายกรฐัมนตรีย่อมตอ้งเหน็ความปลอดภยั

ของชาตเิป็นส าคญั ถงึแมว้า่ตอ่มาเราอาจเลอืกผดิ แต ่ณ เวลานัน้ นีอ่าจเป็นทางเลอืกทีป่ลอดภยัทีส่ดุก็ได”้ 

    “เพราะตามสถานการณน์ัน้บบีบงัคบัมาก ญีป่ ุ่ นไดเ้หยยีบแผน่ดนิไทยแลว้เขา้ร่วม  

ก าลงัจะใชไ้ทยเป็นทางผา่นในการขนยา้ยสง่กองก าลงัพลไปรบกบัฝ่ายพนัธมิตร เพราะถา้ไม่ตอบเขา้ร่วมไป

สดุทา้ยแลว้ไทยก็จะโดนยดึเป็นเมอืงขึน้และดว้ยความทีน่า่นน า้ก็โดนลอ้มอยู่ดว้ย อยู่ในสภาพจ ายอมอย่างมาก 

ท าไดแ้คต่ามน า้ สดุทา้ยแลว้นายกรฐัมนตรีก็ตอ้งเลอืกปกปอ้งประเทศก่อน แมจ้ะเป็นการแกเ้ฉพาะหนา้” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์บา้งเลก็นอ้ย 
4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 

นกัเรียนไดร้ว่มกนัพินิจ นึก และประเมินความส าคญัทางประวตัิศาสตรจ์าก
ขอ้มลูที่ตนเองคน้ควา้มา และเป็นการฝึกฝนใหใ้ชค้วามคิดการล าดบัเวลา 
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5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ผู้สอนเ ช่ือมโยงประวัติศาสตร์กับการเมืองปัจจุบันที่ สืบค้นประวัติ

นกัการเมืองในช่วงเลือกตัง้ เพื่อเรา้ใหน้กัเรยีนอยากศกึษาประวตัิของนกัการเมือง ดงัประโยควา่ 
     “การทีเ่ขาท าแบบนีไ้ด ้เขาตอ้งมีทกัษะ วนันีเ้ราจะมาฝึกทกัษะตรงนีก้นั” 

1.7 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ครัง้ที่ 7 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ความขดัแยง้ทางการเมือง
ยคุประชาธิปไตย กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
 มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก (Main 

Concept) ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้ดังปรากฏในแบบบันทึกการถอดบทเรียนของ
นักเรียนคนหนึ่งว่า “ไดรู้ถ้ึงความขัดแยง้ของประชาธิปไตยว่าในแต่ละเรื่องของเหตุการณน์ัน้มี
ความเป็นมาเกิดเหตกุารณน์ีไ้ดอ้ย่างไร” 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวัติศาสตร ์จากแบบบันทึกการถอดบทเรียน จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61 โดยพบว่ามี
นกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 อมลูทางประวตัิศาสตร ์มีจ านวนดา้นหลกัฐานและแหลง่ข้  
7 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้ หตผุลตามล าดบัเวลา มีจ านวน 6 คน องคป์ระกอบที่ 4 ดา้น
ความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์จ านวน  3 คน และองคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นความเขา้ใจ
อดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ  านวน 9 คน ดงัที่นกัเรียนไดอ้ธิบายวา่ 

จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  “การวิเคราะหข์่าวสารที่
ไดม้าและหาหลกัฐานมาประกอบการวิเคราะหเ์พื่อหาความจรงิ” 

จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน  “ศึกษาเรื่องราวทาง
ประวตัศิาสตรอ์ย่างมวีจิารณญาณ ” 

จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  “วิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของเหตกุารณท์ี่ไดย้ินมาเพื่อน าไปเผยแพรต่่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ” 
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    “ท าใหรู้ส้กึวา่เหตกุารณน์ีค้งส าคญัจริง ๆ เป็นอกีประวตัศิาสตร์หนึ่งของไทยทีส่่งผล

มายงัปัจจุบนัไม่วา่จะทางตรงและทางออ้ม รูส้กึคุม้คา่ทีจ่ะศกึษาเรือ่งราวเหตกุารณน์ีใ้หล้ะเอยีดมากขึน้กวา่เดมิ” 

    “ไดเ้หน็หลายแงม่มุของเหตกุารณท์ัง้มมุมองจากฝ่ายประชาชนและมมุมองของฝ่าย

นกัศกึษาทีข่ดัแยง้กนัจนท าใหเ้กิดความรุนแรง”  

    “รูส้กึถงึความจริงใจและจุดมุ่งหมายอย่างแรงกลา้ของนสิตินกัศกึษา และกลุ่มคนไทย

บางสว่นทีมุ่่งหมายตอ้งการประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดงัปรากฏในแบบบนัทึกการถอด
บทเรยีนของนกัเรยีนวา่ 
    “รูส้กึไดว้า่เหตกุารณน์ีเ้ป็นเหตกุารณท์ีส่  าคญัมาก ๆ เหตกุารณห์นึ่ง ไดรู้ว้า่ความรกั

ความสามคัคสี าคญัมากตอ่ความมั่นคงของชาต”ิ 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนครุน่คิด ฉกุคิด และยัง้คิด รวมถึงการมองประวตัิศาสตร์

อย่างรอบดา้นโดยใชห้ลกัฐานหลากหลาย พรอ้มทัง้รบัฟังความคิดเห็นจากการอภิปรายของเพื่อน
ในกลุม่และนอกกลุม่ 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนตัง้ใจและมีสว่นรว่มในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

กบัการน าเสนอของแต่ละกลุม่ 
1.8 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 8 
การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 8 เรื่อง การสรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 38 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
มีร่องรอยว่านักเรียนมีความเข้าใจตามความคิดรวบยอดหลัก (Main 

Concept) ที่ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้เห็นไดจ้ากที่ นกัเรียนทุกกลุ่มจะศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบับุคคลที่มีส่วนในการสรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทรจ์าก
แหล่งขอ้มลูที่มากกว่า 3 แหล่งขอ้มลู การน าเสนอของนกัเรียนที่น  าเสนอขอ้มลูเป็นเสน้เวลาท าให้
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เห็นร่องรอยของการใชก้ารคิดตามล าดบัเวลาและใชป้ระโยชนจ์ากเสน้เวลาเพื่อท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจในเรื่องที่ศกึษา 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 22 คน จาก 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58 โดย
พบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี
จ านวน 14 คน องค์ประกอบที่  2 ด้านการให้เหตุผลตามล าดับเวลา จ านวน 2 คน  และ
องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 10 คน ดงัที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 

จะน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  “น าไปใชไ้ดโ้ดยการรูจ้กั
ตัง้ค าถามกบัสิ่งต่าง ๆ ขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่ราไดร้บัมา เราไม่ควรเป็นคนทีฟั่งแลว้เชือ่เลย แต่ตอ้งคิด
ก่อน หาขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัสิ่งทีไ่ดร้บัมาแลว้ค่อยตดัสนิใจเชือ่หรือไม่เชือ่ แต่ก็ตอ้งค านงึเสมอ
ว่านั่นเป็นเพยีงความคิดส่วนตวัทีเ่ราหามาและวิเคราะห์แลว้ เราไม่ควรบอกใหค้นอืน่เชือ่ตามเรา 
พรอ้มทัง้ยอมรบัฟังสิ่งทีผู่อ้ืน่คดิอย่างไม่มอีคต”ิ 
    “Timeline ทางประวตัศิาสตร์ตา่ง ๆ คอืการเรียงล าดบัเหตกุารณท์างประวตัศิาสตร์ การ

เกิดขึน้ก่อน-หลงั มปีระโยชนอย่างมากทีค่วรศกึษาไว ้เช่น เมือ่เราตอ้งการหาความจริงทางประวตัศิาสตร์ เรา

สามารถเรียบเรียงเวลาการเกิดก่อน-หลงัไดอ้ย่างชดัเจน” 

                “การน าขอ้มูลทีไ่ดม้า น าไปท าเป็น Timeline เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ ชดัเจน” 

    “พระยาอนมุานราชธน ไดใ้หค้ณุคา่คอืดา้นความคดิทีจ่ะอนรุกัษ์วฒันธรรม -ภูมปัิญญา

ไทย เหน็ไดว้า่ท่านมผีลงานตา่ง ๆ มากมายจนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ร UNESCO และถอืเป็นนกัปราชญ์ของ

ชาต ิจึงท าใหไ้ดค้ณุคา่ทางดา้นความคดิทีจ่ะรกัษาวฒันธรรมไทยและภูมปัิญญาไทย” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดงัปรากฏในแบบบนัทึกการถอด
บทเรยีนของนกัเรยีนวา่ 
    “ใหค้ณุคา่ดา้นการรกัชาต ิบา้นเกิดเมืองนอน การรกัสถาบนัพระมหากษัตริย์ การสรา้ง

ประโยชนต์า่ง ๆ ใหแ้ก่ประเทศ การมคีวามมุ่งมั่นในดา้นทีต่นเองชอบจนประสบความส าเร็จ” 
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    “ไดเ้หน็ถงึผลงานของศลิปินดงั ๆ มผีลงานหลาย ๆ อย่างใหน้กึคดิตามจนตอ้งกลบัไป

ตามหา มองอาจารยเ์ฉลมิชยัเป็นตวัอย่างในการท าสิ่งทีต่นเองรกัอย่างถงึทีส่ดุ และสดุทา้ยทา่นก็ประสบ

ความส าเร็จในสิ่งทีร่กั มีความรกัในบา้นเกิด” 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
นกัเรียนตดัสินใจร่วมกนัว่าจะเลือกน าเสนอบุคคลที่มีส่วนในการสรา้งสรรค์

ภมูิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทรค์นใด มีการศึกษาคน้ควา้ผลงานของบคุคลที่
ตนเองเลือกมา พรอ้มยกตวัอย่างผลงานของบคุคลดงักลา่ว  

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ปรบัจากการที่ครูก าหนดบคุคลที่มีส่วนในการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทยและ

วฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทรไ์วเ้บือ้งตน้ 3 คน มาเป็นการใหน้กัเรียนตดัสินใจรว่มกนัทัง้หมดวา่
ใคร คือ บคุคลส าคญัที่มีสว่นในการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทยและวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

2. ผลการทดลองใช้ ( Implement) ร่างรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกบักลุม่ทดลองที่ 2 

ในการทดลองใชร้่างรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกบักลุม่ทดลองที่ 2 ไดท้  าการวดัความสามารถในการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์ 3  ระยะ คือ ก่อนทดลอง ระหวา่งทดลอง และหลงัทดลองใชร้า่งรูปแบบการโคช้ ดว้ย
แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีผลคะแนนความสามารถในการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนในภาพรวม ดงันี ้
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ตาราง 34 ค่าเฉลี่ย (x ̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร์
ก่อนทดลอง ระหวา่งทดลอง และหลงัทดลองของนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ี 2 (จ านวน 30 คน) 

องคป์ระกอบของการ
คิดทางประวัตศิาสตร ์

คะแนนเตม็ 
แต่ละ

องคป์ระกอบ 

ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง หลังทดลอง 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

หลกัฐานและแหล่งขอ้มลู
ทางประวตัิศาสตร ์

18 7.9 2.02 10.67 2.48 13.13 2.47 

การใหเ้หตผุลตามล าดบั
เวลา 

10 1.7 0.53 3.6 1.04 4.87 1.14 

การเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์

3 0.87 0.35 1.53 0.63 1.87 0.51 

ความส าคญัของ
เหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

3 0.87 0.35 1.6 0.62 1.87 0.51 

ความเขา้ใจอดีตและมิติ
จรยิธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์

9 2.73 0.78 4.5 1.11 5.73 0.83 

คะแนนรวม 43 14.07 2.89 21.9 4.28 27.47 4.78 
 

นอกจากนีพ้บผลการประเมินตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 จากแบบ
ประเมินตนเอง ไดผ้ลตามตาราง ดงันี ้

ตาราง 35 ผลคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินตนเองของกลุม่ทดลองท่ี 2 
จ านวน 30 คน 

รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
การคิดด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทางประวัตศิาสตร ์
1. จ าแนกประเภทของหลกัฐาน 

 
4.77 

 
0.43 

 
มากท่ีสดุ 

2. เลือกข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่ เข้าใกล้ความเป็น
หลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
3. เลือกใชห้ลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูที่มีความน่าเชื่อถือ 4.60 0.56 มากท่ีสดุ 
4. วินิจฉยัถึงจดุประสงคห์รอืแรงจงูใจของผูผ้ลิตหลกัฐาน 4.53 0.57 มากท่ีสดุ 
5. วินิจฉัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตหลักฐานกับ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรก์่อนน าหลกัฐานไปใช ้

4.57 0.57 มากท่ีสดุ 

6. วินิจฉัยความน่าเช่ือถือของหลักฐานโดยพิจารณาจากผู้
แต่งหลกัฐาน 

4.47 0.68 มาก 

7. เช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาในหลกัฐานกบับริบท สภาวการณ ์
และโลกทศันจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร ์

4.37 0.56 มาก 

8. คน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง แลว้น ามา
เปรียบเทียบกนัเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 

4.57 0.57 มากท่ีสดุ 

9.  ใช้หลักฐานที่หลากหลายเพื่ ออธิบายเรื่องราวหรือ
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์

4.30 0.60 มาก 

การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา 
10. ค านวณเวลาในระบบปฏิทิน 

 
4.67 

 
0.48 

 
มากท่ีสดุ 

11. ล  าดบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ก่อน-หลงั 4.57 0.68 มากท่ีสดุ 
12. ตัดสินความเป็นไปได้ของเรื่ องราวอย่างมี เหตุผล
ตามล าดบัเวลา 

4.27 0.64 มาก 

13. พิจารณาความเป็นเหตแุละผลของเหตกุารณ ์ 4.70 0.47 มากท่ีสดุ 
14. ตดัสินความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตแุละผลของเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร ์

4.63 0.49 มากท่ีสดุ 

15. อธิบายและระบถุึงสาเหตขุองเหตกุารณ ์ 4.67 0.48 มากท่ีสดุ 
16. พิจารณาผลลพัธข์องเหตกุารณท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 4.57 0.50 มากท่ีสดุ 
17. เปรียบเทียบเหตกุารณจ์ากช่วงเวลาทางประวตัิศาสตร์
สองช่วงแลว้พิจารณาถงึความต่อเน่ืองและการเปลี่ยนแปลง 

4.53 0.51 มากท่ีสดุ 

19. พิจารณาเหตกุารณ ์หรือพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ภายใตบ้รบิทท่ีกวา้งขึน้ ทัง้ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาคหรือ
ระดบัโลก เพ่ือตัง้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกนั 

4.17 0.95 มาก 
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รายการประเมิน X ̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 
การพจิารณาความส าคัญของเหตุการณท์าง
ประวัตศิาสตร ์
20. ก าหนดข้อตกลงหรือเกณฑ์เพื่อน าไปใช้พิจารณาว่า 
เหตกุารณ ์บคุคล หรอืพฒันาการในอดีตมีความส าคญั 

4.67 0.48 มากท่ีสดุ 

21. ตดัสินเรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษาวา่มีความส าคญั
หรอืไม ่

4.43 0.50 มาก 

ด้านความเขา้ใจอดตีและมิติจริยธรรมทาง
ประวัตศิาสตร ์
22. ใชห้ลกัฐานและความเขา้ใจในบริบททางประวัติศาสตร์
เพื่ออธิบายเหตผุลวา่ท าไมบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตรน์ัน้จงึคิดหรอืกระท าเช่นนัน้ 

 
4.67 

 
0.48 

 
มากท่ีสดุ 

23. แสดงความคิดเห็นและแสดงความเขา้ใจถึงความรูส้กึของ
บคุคลในประวตัิศาสตร ์

4.53 0.51 มากท่ีสดุ 

24. อธิบายเหตุผลในการกระท าและเช่ือในสิ่งที่กระท าของ
บคุคลยคุสมยัประวตัิศาสตร ์

4.53 0.57 มากท่ีสดุ 

25. ตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ดว้ยมมุมองที่หลากหลาย
โดยเฉพาะมมุมองจากผูก้ระท าทางประวตัศิาสตร ์

4.30 0.65 มาก 

26. ตดัสินการกระท าของบคุคลในอดีตจากบรบิททาง
ประวตัิศาสตรท์ี่การกระท านัน้เกิดขึน้ 

4.67 0.55 มากท่ีสดุ 

27. สะทอ้นประเด็นจรยิธรรมจากอดีต 4.77 0.43 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 35 พบว่า โดยภาพรวมนกัเรียนประเมินตนเองเก่ียวกบัความสามารถ

ในการคิดทางประวตัิศาสตร ์ดงันี ้
1) ความสามารถในการคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร์

อยู่ในระดบัมาก-มากที่สดุ โดยสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สดุ  
2) ความสามารถในการคิดตามล าดบัเวลาในระดบัมาก-มากที่สดุ โดยส่วน

ใหญ่อยู่ระดบัมากที่สดุ  
3) ความสามารถในการเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตรอ์ยู่ในระดบัมาก 
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4) ความสามารถในการพิจารณาความส าคัญของ เหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตรใ์นระดบัมาก-มากที่สดุ 

5) ความสามารถในดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร์
ในระดบัมาก-มากที่สดุ โดยสว่นใหญ่อยู่ระดบัมากที่สดุ 

ทั้งนี ้มีรายละเอียดของผลการทดลองในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ซึ่งสามารถ
ประมวลไดจ้าก บนัทกึหลงัการเรียนการสอน แบบบนัทกึการถอดบทเรยีนการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์
ใบงานกิจกรรม และน าผลคะแนนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ไดใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูจ้าก
ตวัอย่างวิจยัมาวิเคราะหเ์พื่อระบภุาพรวมของนกัเรยีน สามารถสรุปไดด้งันี ้

ตาราง 36 ผลคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรูท้ี่ไดใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูข้อง
นกัเรยีนกลุม่ทดลองที่ 2 จ านวน 30 คน 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

1 
การก าเนิดธนบรุีและ

รตันโกสินทร ์

1. ตัง้ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลดา้นความ
มั่นคงของอาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
2. สืบคน้และรวบรวมหลกัฐานเก่ียวกบัความมั่นคงของ
อาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
3. เปรยีบเทียบปัจจยัที่สง่ผลดา้นความมั่นคงระหวา่ง
อาณาจกัรธนบรุแีละรตันโกสินทรไ์ด ้
4. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น สมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช  

27 63.95 

2 
การฟ้ืนฟบูา้นเมืองสมยั
รตันโกสินทรต์อนตน้ 

1. เรยีงล าดบัเหตกุารณก์ารฟ้ืนฟแูละการสรา้งความ
เจรญิรุง่เรอืงของบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ใน
ดา้นตา่ง ๆ  
2. วิเคราะหก์ารฟ้ืนฟแูละการสรา้งความเจรญิรุง่เรอืงของ
บา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ในดา้นตา่ง ๆ 
3. แสดงตวัอย่างการฟ้ืนฟแูละการสรา้งความ
เจรญิรุง่เรอืงของบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ 
4. สะทอ้นคิดดา้นคณุธรรมของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์
เช่น พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั 

29 64.14 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

3 
สมยัการเปิดประเทศของสยาม 

1. ล าดบัเหตกุารณน์โยบายสยามตอ่จกัรวรรดินิยม
ตะวนัตกตัง้แตส่มยัรชักาลที่ 1-5 
2. วิเคราะหผ์ลจากการยอมรบัและการปรบัตวัตอ่อ านาจ
จกัรวรรดินิยมตะวนัตกของสยาม 
3. วิเคราะหค์วามส าคญัของเหตกุารณก์ารยอมรบัและ
การปรบัตวัตอ่อ านาจจกัรวรรดินิยมตะวนัตกของสยาม 
4. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และเซอรจ์อหน์ 
เบาวร์งิ 

18 74.07 

4 
การปฏิรูปประเทศสมยั

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั 

1. วิเคราะหส์าเหตขุองการปฏิรูปประเทศสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในดา้นตา่ง ๆ 
2. วิเคราะหผ์ลของการปฏิรูปประเทศสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัในดา้นตา่ง ๆ 
3. วิเคราะหค์วามส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิรูป
ประเทศสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
4. สะทอ้นคิดคณุธรรมของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

27 75.43 

5 
การปฏิวตัิสยาม 

1 วิพากษห์ลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิวตัิสยาม 
2. วิเคราะหส์าเหตขุองการปฏิวตัิสยาม 
3. วิเคราะหผ์ลของการปฏิวตัิสยาม  
4. ประเมินความส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม 
5. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน ์พหลโยธิน) และคณะราษฎร 

27 80.12 

6 
การเมืองไทยหลงัการปฏิวตัิ

สยาม 

1. เรยีงล าดบัเหตกุารณต์ัง้แตส่มยัรฐับาลจอมพล ป.
พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1 จนถึงรฐับาลจอมพล ป.พิบลู
สงคราม ครัง้ที่ 2 
2. เปรยีบเทียบรฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 1 
และรฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ครัง้ที่ 2 ในดา้นวิถี
การด ารงต าแหน่งรฐับาลและการสิน้สดุความเป็นรฐับาล 
3. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น นายปรีดี 
พนมยงค ์และจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

29 80.80 

7 
ความขดัแยง้ทางการเมืองยคุ

ประชาธิปไตย 

1. วิพากษ์หลกัฐานเก่ียวกบัเหตกุารณค์วามขดัแยง้ทาง
การเมืองของเหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 
2519  และเหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 

27 80.12 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

2. วิเคราะหส์าเหตขุองความขดัแยง้ทางการเมืองของ
เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และ
เหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 
3. วิเคราะหผ์ลของความขดัแยง้ทางการเมืองของ
เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และ
เหตกุารณพ์ฤษภาทมิฬ 
4. เปรยีบเทียบเหตกุารณค์วามขดัแยง้ระหว่างเหตกุารณ ์
14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  และเหตกุารณ์
พฤษภาทมิฬ 
5. ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น จอมพล
ถนอม กิตติขจร  นกัศกึษาในเหตกุารณ ์6 ตลุา 2519  
พลเอกสจุินดา คราประยรู  และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 

8 
การสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

1. วิเคราะหปั์จจยัที่สง่เสรมิการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์
2. ประเมินความส าคญัของบคุคลที่มีสว่นสรา้งสรรคภ์มูิ
ปัญญาไทย และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์
3. แสดงตวัอย่างผลงานการสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย 
และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์

9 81.11 
 
 

 

 

สว่นรายละเอียดของการน ารูปแบบการโคช้ที่พฒันาขึน้จ านวน 8 หน่วยการเรียน รู ้ไป
ทดลองใชก้บักลุม่ทดลองที่ 2 ไดผ้ลการทดลองใชใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ดงันี ้

2.1 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 บรุีและรตันโกสินทเรื่อง การก าเนิดธน ร ์
กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มจะสนับสนุนให้

นักเรียนมีความรูเ้พิ่มมากขึน้  สังเกตจากการที่นักเรียนช่วยกันคน้หาค าตอบ มีการแบ่งหนา้ที่
ภายในกลุม่ของตนเอง นอกจากนีน้กัเรียนภายในกลุม่สว่นใหญ่รว่มกนัเรียนรูเ้พื่อตอบค าถามของ
ครู 
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2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
นักเรียนมีการศึกษาคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติมนอกต ารา สงัเกตจากการที่มี

นกัเรียนหลายคนเขา้มาซกัถามแลกเปลี่ยนความรูช้่วงนอกเวลาเรียน นอกจากนีมี้รอ่งรอยจากการ
สะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทางประวัติศาสตร ์จากแบบบันทึกการถอด
บทเรียน โดยพบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึง องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา มี
จ านวน 4 คน องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นการเช่ือมโยงมิติทางประวัติศาสตร ์มีจ านวน 4 คน ดังที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “ท าใหเ้ขา้ใจถงึสาเหตขุองปัญหา” 

    “ท าใหฝึ้กคดิวเิคราะหเ์ชือ่มโยงเหตกุารณใ์นอดตี” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
หลงัจากนกัเรียนไดศ้ึกษาความรูเ้รื่องการก าเนิดธนบุรีและรตันโกสินทร์แลว้ 

นักเรียนเกิดความใฝ่รูใ้ฝ่เรียนขึน้ เห็นไดจ้ากการที่มีนักเรียนหลายคนมีการตัง้ค าถามเก่ียวกับ
ความเป็นมาของตน้ก าเนิดธนบรุีและรตันโกสินทร ์

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
การอธิบายเนือ้หาที่มีอยู่นอกต าราเรียน และใชเ้ทคนิคการสอนที่เปิดโอกาส

ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นสอดแทรกเขา้ไปในเวลาสอน ท าใหน้กัเรยีนไดเ้ปิดประสบการณใ์หม่ ๆ 
ในการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รียน 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
เพิ่มจ านวนหลักฐานให้แก่ผู้เรียนเนื่องจากหลักฐานมีจ านวนจ ากัดและ

ขอ้จ ากดัหลายประการ 
2.2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 
การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรู ้ที่  2 เรื่อง การฟ้ืนฟูบ้านเมืองสมัย
รตันโกสินทรต์อนตน้ กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
จากร่องรอยการเรียนรูข้องผูเ้รียน คือ ภาระงานที่ใหน้ักเรียนคน้ควา้ขอ้มลู

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูบา้นเมืองสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้แลว้มาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน พบว่า นกัเรียน
ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในเนือ้หาทางประวตัิศาสตรใ์นหวัขอ้ที่ตนเองไดร้บั สามารถน าเสนอเป็น
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มโนทศันใ์หเ้พื่อนเขา้ใจ แต่มีรอ่งรอยของการน าเสนอเป็นเสน้เวลา (Timeline) นอ้ยมาก นอกจากนี้
นกัเรียนมีการหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย เช่น หนงัสือเรียน หอ้งสมดุ อินเทอรเ์น็ต แต่
การตรวจสอบพบวา่ แหลง่ขอ้มลูสว่นใหญ่เป็นหลกัฐานชัน้รอง 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใช้การคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรียน จ านวน 9 คน จาก 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30 โดย
พบวา่มีนกัเรยีนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 
9 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
 
                                “รูว้ธีิการน าหลกัฐานมาประกอบกบัขอ้มูล” 

    “เรียนรูป้ระวตัศิาสตร์ไม่ควรเชือ่ทนัท ีแตต่อ้งมหีลกัฐานมายนืยนั  ”  

    “ไดเ้รียนรูก้ารท างานโดยการหาขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง เพือ่ความแนน่อนของขอ้มูล ”  

    “รูว้า่ไม่ควรเชือ่อะไรงา่ย ๆ หากไม่มหีลกัฐาน”  

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นกัเรียนเกิดความรกัในบา้นเมืองไทยมากขึน้ สงัเกตจากการซกัถามประเด็น

ต่าง ๆ เช่น การฟ้ืนฟูบ้านเมืองในสมัยนั้นท าอย่างไร เ ป็นต้น เกิดความภาคภูมิ ใจใน
พระมหากษัตรยิไ์ทยที่ฟ้ืนฟคูวามเจรญิรุง่เรอืงใหก้บัอาณาจกัร  

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริยไ์ทย ไดด้ี สงัเกตจากการที่นกัเรียนแสดงความคิดเห็น รวมถึงแววตาเป็นประกาย
จากการฟังเพื่อนน าเสนอภาระงาน 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
การแนะน าผูเ้รียนใหน้ าเสนอขอ้มูลโดยเรียงล าดับเวลาของเหตุการณจ์าก

แหลง่ขอ้มลูหลายแหลง่และท าเป็นเสน้เวลาเพื่อการเขา้ใจง่ายขึน้  
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2.3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง สมยัการเปิดประเทศของสยาม 
กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
ไดก้ระตุน้ใหน้กัเรียนเรียนรูป้ระวตัิศาสตรด์ว้ยการโนม้นา้วว่าเป็น “กิจกรรม

นกัสืบ ” โดยการใหเ้บาะแสกบันกัเรียนเก่ียวกบัสมยัการเปิดประเทศของสยาม เช่น การสรา้งถนน
สายแรกแบบตะวนัตก การท าสนธิสญัญาเบาวร์งิ เป็นตน้ แลว้เสนอแนะใหน้กัเรยีนสืบคน้ขอ้มลูทัง้
ที่เป็นขอ้เท็จจรงิ และหาหลกัฐานสนบัสนนุ พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มีความรูส้กึสนกุกบัการสืบคน้ 
สามารถน าเสนอขอ้มลูตามที่ไดร้บัภาระงานไดใ้นระดบัดี 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 10 คน จาก 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 โดย
พบว่ามีนกัเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์มี 
12 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “ไดเ้รียนรูว้า่ ขอ้มูลทีน่  ามาใชค้วรมาจากหลาย ๆ แหล่ง มาเปรียบเทยีบกนัเพือ่ใหไ้ด้

ความนา่เชือ่ถอื และไดข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง”    

    “ไม่เชือ่สิ่งใดงา่ย คดิก่อนท า รวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ใหช้ดัเจนก่อนทีจ่ะเชือ่”  

    “ถา้อยากไดร้บัข่าวสารทีน่า่เชือ่ถือตอ้งหาจากหลายทีม่า” 

    3.  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

นกัเรียนมีความใฝ่รูส้งัเกตไดจ้ากนกัเรียนหาขอ้มลูเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ และน าขอ้มลูเหลา่นัน้มาพดูคยุซกัถามความเห็นของครูนอกเวลาเรยีน 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
เป็นกิจกรรมที่ ฝึกฝนให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์จาก

แหลง่ขอ้มลูที่หลากหลาย 
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5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ผูส้อนเพิ่มช่องทางและเวลาเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั หรือ

ปรกึษาภาระงาน นอกเวลาเรยีน 
2.4 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 
การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรู ้ที่  4 เรื่อง การปฏิรูปประเทศสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง 
ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
พบว่า นักเรียนใหค้วามสนใจในการเรียนรู ้มีซักถามของครูบ่อยครัง้ทัง้ใน

และนอกเวลาเรียน เพื่อท าความเขา้ใจความคิดรวบยอดหลกั )Main Concept) ทางประวตัิศาสตร ์
เช่น นักเรียนสืบคน้ภาพเหตุการณต์่าง ๆ ทัง้ที่เช่ือมโยงและไม่เช่ือมโยงกับสมยัรชักาลที่ 5 และ
น ามาถามครูผูส้อนในช่องทางตา่ง ๆ เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
พบว่า มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นกัเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิด

ทางประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน จ านวน 14 คน จาก 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47 
โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์ จ านวน 6 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตุผลตามล าดบัเวลา จ านวน 3 คน 
และองคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 7 คน ดงัที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “รูส้กึไดว้เิคราะห์เรือ่งราวตา่ง ๆ ทีเ่รียนมากขึน้ ไดห้าขอ้เทจ็จริง รวบรวมหลกัฐานตา่ง ๆ 

ดว้ยตนเอง” 

    “การหาขอ้มูลควรหาอย่างถีถ่ว้นและละเอยีดมากพอ หาหลกัฐานมายนืยนั” 

    “หลกัฐานเป็นสิ่งจ าเป็น  ท าอะไรตอ้งหาเหตผุล  รูจ้กัคดิวเิคราะห”์ 

    ไดเ้รียนรูเ้หตผุลทีต่อ้งปฏิรูปประเทศ” “การแกปั้ญหาตอ้งแกจ้ากตน้เหต”ุ “ทกุสิ่งทีเ่กิดขึน้

ลว้นมเีหตผุลเสมอ”   

    “ไดรู้ว้า่เหตผุลของการกระท าของบคุคลนัน้เป็นอย่างไรบา้ง ท าใหรู้ส้กึสนใจ และรูส้กึวา่

สนกุ”  
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    “ไดเ้รียนรูถ้งึการแกปั้ญหาอนัชาญฉลาดและการมเีหตผุลกบัสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้และใช้

วธีิการแกปั้ญหาทีต่รงจุด และดูผลลพัธ์วา่เป็นอย่างไร ท าใหใ้ครเดอืดรอ้นหรือไม่” 

    จะน าสิ่งทีเ่รียนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั คอื “มเีหตผุลและมคีวามเขา้อกเขา้ใจ

ผูอ้ืน่” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นกัเรยีนใฝ่เรียนมากขึน้ สงัเกตจากการมาถามเรื่องตา่ง ๆ จากภาพที่นกัเรยีน

หามาและมาแลกเปลี่ยนความรูก้ัน และแสดงความคิดที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ดงัปรากฏในแบบบนัทึก
การถอดบทเรยีนของนกัเรียนวา่ 
    “รูส้กึวา่รชักาลที ่5 ทา่นเป็นคนเก่งมาก ๆ มคีวามรบัผดิชอบสูง ตอ้งการใหบ้า้นเมอืงมี

ระเบยีบมากขึน้ ใหค้วามเทา่เทยีม และสทิธิเสรีภาพของคนในสงัคม” 

    “ปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทา่นทรงพฒันาประเทศไทยเพือ่ประชาชนทกุคน

และท าใหป้ระเทศไทยมหีลาย ๆ ดา้นดแีบบปัจจุบนันี”้ 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
การใชภ้าพอดีตที่มีความน่าสนใจ เป็นสื่อเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจในการ

เรียนรู ้และอยากสืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติม 
5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา  

ผูส้อนตอ้งมีคลงัรูปภาพ และเกรด็ประวตัิศาสตรท์ี่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ความ
สนใจในการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน 

2.5 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติ ศาสตรส์  าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง การปฏิวตัิสยาม กบัตวัอย่างวิจยั
จ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
การทดลองครั้งนีเ้ป็นการยืนยันว่า วิดีโอเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนในการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์ ใหน้กัเรียนศึกษาหาความรู ้และมีท่าที
ของการพยายามช่วยกนัหาค าตอบจากค าถามที่ครูถาม สามารถวิเคราะหส์าเหตแุละผลของการ
ปฏิวตัิสยามโดยหาหลกัฐานมายืนยนัไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 



  252 

2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิดทาง

ประวัติศาสตร ์จากแบบบันทึกการถอดบทเรียน จ านวน 18 คน จาก 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60  
โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ทางด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูล
ประวตัิศาสตร์ จ านวน 11 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตผุลตามล าดบัเวลา จ านวน  5 คน  
และองค์ประกอบที่ 4 ด้านความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์จ านวน 3 คน ดังที่
นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “ถงึจะเชือ่ได้เรือ่งทีเ่รียนตอ้งมกีารวเิคราะหข์อ้มูลก่อน “  ”ประวตัศิาสตร์ตอ้งมกีาร

วเิคราะหข์อ้มูลหลาย ๆ แหล่ง ทีห่าเหตผุลได้”  

    “หาหลกัฐานเพิ่มเตมิเพือ่วเิคราะหว์า่หลกัฐานนัน้ ๆ นา่เชือ่ถอืมากแคไ่หน”  

    “หาขอ้มูลและหลกัฐานเพิ่มเตมิมาประกอบความคดิ ของเราตอ่” 

    “นจากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้บืคน้ขอ้มูลดว้ยตนเองเพิ่มมากขึ้”  

    “บอกเหตแุละผลในการเกิดปฏิวตัสิยาม ท าใหไ้ดค้วามรูไ้ดท้ราบการเปลีย่นแปลงของ

การปฏิวตัสิยามมากขึน้”  

    “ไดเ้หน็มมุมองหลากหลายมมุมองทีม่ตีอ่เหตกุารณป์ฏิวตัสิยาม มมุมองของปัญหาทีม่ี

สาเหตทุ าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงการปกครอง” 

    “รวเิคราะหห์าเหตผุลฝึกกา”  

    “ท าใหท้ราบวา่การปฏิวตัสิยามเป็นจุดเปลีย่นส าคญัในการเปลีย่นแปลงและไดเ้รียนรูถ้งึ

การใชเ้หตผุล”  

    “ผลกระทบดา้นอืน่ทีม่ผีลกบัระบอบการปกครองของไทยจนถงึปัจจุบนั”  

    “เป็นการเปลีย่นแปลงค รัง้ยิ่งใหญ่และส าคญัมาก” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นกัเรียนมีความใฝ่รูใ้ฝ่เรียนมากขึน้ สงัเกตจากการที่นกัเรียนมาซกัถามนอก

เวลาเรยีน และแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลทางประวตัิศาสตรโ์ดยไม่ใชอ้คติ 
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4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่น  าหลักฐานชั้นตน้และชั้นรองที่หลากหลายมาให้

นกัเรียนไดส้มัผสั และท างานกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์หลกัฐานและพลงัค าถามจากครูจึง
เป็นสื่อที่น  าใหน้กัเรยีนเกิดการคิด 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ครูตอ้งคน้หาวิดีโอที่หลากหลายเพื่อประเมินว่ามีความน่าสนใจและทนัสมยั

ในการเรา้ความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 
2.6 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 
การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง การเมืองไทยหลงัการปฏิวตัิสยาม 
กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge)  
ผูเ้รียนไดว้ิเคราะหบ์ุคคลทางประวัติศาสตรข์องเหตุการณช์่วง พ .ศ. 2480-

2500 โดยเฉพาะจอมพล ป  .พิบูลสงคราม ท าให้เข้าใจหลากหลายมุมมองที่มีต่อบุคคลทาง
ประวตัิศาสตร ์นอกจากนีย้งัฝึกการวิพากษ์วิจารณเ์หตกุารณห์รือบคุคลทางประวตัิศาสตรโ์ดยไม่
ใชอ้คติ ซึง่นกัเรยีนประมาณรอ้ยละ 80 สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิดทาง

ประวัติศาสตร ์จากแบบบนัทึกการถอดบทเรียน จ านวน 21 คน จาก 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70  
โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง

นวนประวตัิศาสตร ์จ า 14 คน และองคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์จ านวน  7 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 

    “เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งทีไ่ม่เคยสนใจจนมาเจออาจารย์สอน ท าใหรู้ข้อ้มูลในเชงิลกึ ซ่ึงท าใหเ้กิด

ความนา่สนใจในการทีจ่ะตามหาขอ้มูลจากหลาย ๆ ดา้นเพือ่ใหม้มุมอง แงค่ดิ ความคดิ” 

    “ไดเ้รียนรูห้ลายดา้นของประวตัศิาสตร์ ไม่ใช่แค่ดา้นของหนงัสอืเพยีงเล่มเดยีว ไดน้ า

หลกัฐานมาท าการวเิคราะหแ์ละไดห้าขอ้เทจ็จริงทีเ่ราเชือ่ถอืมากทีส่ดุ” 

    “ไดรู้ก้ารวเิคราะหข์อ้มูลใหล้ะเอยีดและหาหลกัฐาน จะไดข้อ้มูลทีม่คีวามนา่เชือ่ถอื” 
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    “ไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งราวของจอมพล ป  .ไดเ้รียนรูว้ธีิการทางประวตัศิาสตร์ท าใหไ้ด้

คน้หาหลากหลายเวบ็ไซตไ์ดเ้ชค็ขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์หนนา่เชือ่ถอื” 

    “ท าใหเ้ป็นคนทีค่ดิไตร่ตรองอะไรไดถู้กตอ้ง ไม่เชือ่อะไรงา่ย ๆ จากการอ่าน หรือฟังมา” 

    “ไดเ้หน็มมุมองใหม่วา่ ทา่นเป็นคนใจด ีทีท่  าเพราะหนา้ที”่ 

    “บางทนีัน้จอมพล ป  .อาจไม่ใช่คนไม่ด ีแตเ่ขาอาจมเีหตผุลที่ คดิและท าแบบนัน้” 

    “ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตัขิองทา่นจอมพล ป  .ว่ามบีทบาทตอ่สงัคมประวตัศิาสตร์ไทย

อและไม่นา่เชือ่ถอื ไดฝึ้กอะไรหลายอย่างทัง้ทีเ่กีย่วกบัการท างานอย่างไร รวมถงึการหาหลกัฐานทัง้ทีน่า่เชือ่ถื

และการใชช้วีติ” 

    “ไม่มองคนอืน่ ๆ เพยีงมมุเดยีว” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นที่ เ ป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตรยิ ์มีความตัง้ใจและใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมอย่างเต็มใจ 
4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 

การเรา้หรือกระตุน้จากผูส้อนที่ท  าใหผู้เ้รียนสนใจคน้ควา้หาความรูแ้ละพรอ้ม
จะเรยีนรูด้ว้ยการฝึกการคิดเปรียบเทียบเหตกุารณใ์นสองช่วงเวลาภายใตบ้รบิทที่แตกตา่งกนั 

5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 
ผูส้อนตอ้งกระตุน้และตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดการเรยีนรู ้
2.7 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 
การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ความขัดแยง้ทางการเมืองยุค
ประชาธิปไตย กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้

1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
นักเรียนร่วมกันวิเคราะหส์าเหตุและผลของความขัดแย้งทางการเมืองของ

ไทยทัง้ 3 เหตกุารณ ์คือ เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  เหตกุารณ ์6 ตลุา 2519 และเหตกุารณพ์ฤษภา
ทมิฬได ้ตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูท้ี่ตัง้ไวป้ระมาณรอ้ยละ 80  
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2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์
มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิดทาง

ประวตัิศาสตร ์จากแบบบันทึกการถอดบทเรียน จ านวน 14 คน จากจ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ  47โดยพบว่ามีนักเรียนสะทอ้นคิดถึงองคป์ระกอบที่ 1 ดา้นหลักฐานและแหล่งขอ้มูลทาง
ประวตัิศาสตร ์มีจ านวน 10 คน องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นการใหเ้หตุผลตามล าดบัเวลา มีจ านวน 5 
คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “การวเิคราะหห์ลกัฐานเกีย่วกบัวนัที ่ 14 ตลุา เพือ่ดูวา่นา่เชือ่ถือมากแคไ่หน และหา

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งมาช่วยวเิคราะห”์ 

    “ตอ้งสบืคน้ความรูแ้ละหาหลกัฐานเอง ท าใหต้อ้งสบืคน้จากหลาย ๆ แหล่ง และน ามา

เปรียบเทยีบกนั ตอ้งอ่านและตคีวามจึงท าใหไ้ดค้วามรูเ้ยอะมาก ๆ” 

    “ไดรู้ถ้งึความขดัแยง้ของประชาธิปไตยวา่ในแตล่ะเรือ่งของเหตกุารณน์ัน้มคีวามเป็นมา

เกิดเหตกุารณน์ีไ้ดอ้ย่างไร” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนแสดงความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

ก  าหนดไวใ้นแผนการจัดการเรียนรู ้คือ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ โดยไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ
บุคคลในประวตัิศาสตรใ์นแง่ลบ นักเรียนการแสดงความคิดเห็นว่า พระมหากษัตริยมี์ส่วนท าให้
เหตกุารณค์วามขดัแยง้สิน้สดุลง 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
นกัเรียนไดส้มัผสักบัหลกัฐานหลายชิน้ โดยผูส้อนน าบนัทกึค าบอกเลา่จากผู้

อยู่ในเหตกุารณม์าใหผู้เ้รียนอา่นและวิเคราะหข์อ้มลูจากหลกัฐานรว่มกนัในกลุม่ 
5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 

ขอ้จ ากดัของเวลาท าใหไ้ม่สามารถอภิปรายในประเด็นทางประวตัิศาสตรไ์ด้
ครบทั้ง 3 ประเด็น ผูส้อนตอ้งใชเ้วลานอกตารางเรียนเพื่อกระตุน้และตรวจสอบการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

2.8 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรส์  าหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 8 

การทดลองใช้รูปแบบการโค้ชที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรส์  าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 8 เรื่อง การสรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาและ
วฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์กบัตวัอย่างวิจยัจ านวน 30 คน ปรากฏผลการทดลอง ดงันี ้
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1. ความรูเ้ชิงลกึ (Deep Knowledge) 
นักเรียนร่วมกันประเมินความส าคญัของบุคคลที่สรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 

และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทรไ์ด ้ตามวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูท้ี่ตัง้ไวป้ระมาณรอ้ยละ 85 
2. การถกัทอความรู ้(Weaving) / การสงัเคราะห ์

มีร่องรอยจากการสะทอ้นคิดว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูก้ารใชก้ารคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์จากแบบบนัทกึการถอดบทเรียน จ านวน 17 คน จากจ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ  
57 โดยพบว่ามีนักเรียนสะท้อนคิดถึงองค์ประกอบที่  1 ด้านหลักฐานและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร ์มีจ  านวน 17 คน ดงัที่นกัเรยีนไดอ้ธิบายวา่ 
    “บางทเีราตอ้งเลือกรบัขอ้มูลดว้ย ไม่ใช่เชือ่สิ่งทีค่นอืน่พดูมาแลว้เชือ่เลย เราตอ้งรูจ้กัเลอ

กรบัสารและกลั่นกรองออกมาว่าขอ้มูลทีไ่ดม้าสมควรเชือ่หรือไม่ มคีวามสมเหตสุมผลหรือไม่” 

    “ชอบการสอนของอาจารย์ มกีารอธิบายแบบมเีหตผุล ไม่ใช่เชือ่ในสิ่งทีไ่ม่ไดค้น้หา” 

    “การทีจ่ะพสูิจนข์อ้เทจ็จริงของสิ่งตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นอดตีหรือปัจจุบนั ตา่งก็ตอ้งให้

หลกัฐานมากกว่า 1 อย่าง มาพสูิจน ์ การทีห่าหลกัฐานไม่เพยีงพอก็ไม่อาจพสูิจนห์รือตดัสนิได”้ 

    “แตล่ะหลกัฐานก็มีการใหข้อ้มูลทีไ่ม่ตรงกนั บางหลกัฐานก็มาจากความคดิเหน็ส่วนตวั” 

    จะน าสิ่งที่ไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  “การวเิคราะหข์อ้มูลอย่างเป็นกลาง” 

    จะน าสิ่งที่ไดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  “แสดงความคดิเหน็สิ่งตา่ง ๆ โดยใช้

หลกัฐานทีห่ามาไดม้าอธิบายเป็นเหตผุล” 

3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรียนมีความช่ืนชมในภูมิความรูข้องบุคคลที่สรา้งสรรคภ์ูมิปัญญาไทย 

และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทร ์สงัเกตจากการที่นกัเรียนน าเสนอหนา้ชัน้เรียน นกัเรียนพดูวา่ 
“ท่านนบัวา่เป็นบคุคลที่สรา้งผลงานที่มีคณุค่าใหก้บัแผ่นดิน” 

4. สิ่งที่ผูส้อนคิดว่าเป็นจดุแข็งของการจดัการเรียนการสอน 
ค าถามจากครูที่ท  าใหน้ักเรียนเกิดการสะทอ้นคิดเพื่อประเมินความส าคญั

ของบคุคลที่สรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย 
5. สิ่งที่ผูส้อนตอ้งพฒันา 

ครูเพิ่มบทบาทในการตัง้ค าถามใหส้ะทอ้นคิดถึงความส าคัญของบุคคลที่
สรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทยสมยัรตันโกสินทรท์ี่นกัเรียนแต่ละกลุม่ตดัสินใจเลือก
ศกึษา 



  257 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบ

การโค้ชใหส้มบูรณ ์
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 4 นี ้ไดก้ าหนดสญัลกัษณใ์นการวิเคราะห์
ขอ้มลูและแปลผลขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

N  แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df  แทน  ระดบัความอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลรวมก าลังสองของค่าความแตกต่างระหว่ างข้อมูลและ

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ขอ้มลู (Sum of Square) 
MS  แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมยกก าลงัสอง (Mean Square) 
F  แทน  สถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) 
t  แทน  สถิติทดสอบที (t-test) 

ส าหรบัระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลและปรบัปรุงรูปแบบการโคช้ใหส้มบรูณไ์ด้
ก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้2 ขอ้ คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการ
คิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และ 2) เพื่อปรบัปรุงรูปแบบการ
โคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใหส้มบรูณ ์จึง
รายงานผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 4 การประเมินประสิทธิผลและปรบัปรุงรูปแบบการโคช้ให้
สมบรูณต์ามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้ดงันี ้

1. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทาง
ประวัตศิาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไดใ้ชข้อ้มลู 2 สว่นมาวิเคราะหแ์ละสรุปผล
การประเมินประสิทธิผล คือ 1) คะแนนพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตร ์ และ 2) คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตร ์ดงัมีรายละเอียดของการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
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1.1 การวิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตร ์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑป์ระสิทธิผลท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้จงึท าการวิเคราะหข์อ้มลู

คะแนนพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตรข์องตวัอย่างวิจัยซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีจ านวนนกัเรยีน 38 คน และกลุม่ทดลองที่ 2 มีจ านวนนกัเรยีน 30 คน 

1.1.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากคะแนนพัฒนาการของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองที่ 1 

จากการวดัการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 ดว้ย
แบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 3 ครัง้ คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลงั
ทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ ไดผ้ลคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรต์ามตาราง 37 ดงันี ้

ตาราง 37 คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ี 1 จ านวน 38 คน 

คะแนนเตม็ 
ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง หลังทดลอง 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

43 18.11 5.40 25.68 3.43 29.55 3.73 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดทางประวัติศาสตรก์่อนทดลอง ระหว่าง
ทดลอง และหลงัทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการโคช้
ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  แสดงดว้ยตาราง 
38 ดงันี ้

ตาราง 38 ผลการวิเคราะหค์ะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองท่ี 1 แบบวดัซ า้มิติ
เดียว 

แหลง่ของความแปรปรวน df SS MS F p 
คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร ์ 1.153 2577.000 2234.521 182.778 .000 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและ
คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร ์

521.667 42.671 12.225   

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 38 แสดงว่าคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรก์่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นรายคู่ต่อไปโดยใช้วิ ธีการของ 
Bonferroni 

ตาราง 39 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองที่ 1  
เป็นรายคู ่

คะแนนเฉลี่ยการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์

ก่อนทดลอง 
(18.11) 

ระหวา่งทดลอง 
(25.68) 

หลงัทดลอง 
(29.55) 

ก่อนทดลอง (18.11) - -7.579* -11.447* 
ระหวา่งทดลอง (25.68) - - -3.868* 
หลงัทดลอง (29.55) - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดทางประวัติศาสตรเ์ป็นรายคู่ ก่อน
ทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูงกว่าระหว่างทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.55  และ25.68  ตามล าดับ) และคะแนนระหว่างทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 29.55  และ18.11 ตามล าดบั)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการวิเคราะหพ์ฒันาการของคะแนนเฉลี่ยการคิดทางประวตัิศาสตรจ์ึง
สรุปได้ว่า นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสงูขึน้ตามล าดบัระยะเวลาของการวดั โดย
ในการวัดครัง้ที่ 1 ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.11  การวัดครัง้ที่ 2 ระหว่างการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 25.68  และการวดัครัง้ที่ 3 หลงัการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
29.55 ดงัขอ้มลูจากภาพ 
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงพฒันาการการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองท่ี 1  
จากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์

1.1 .2  การวิ เคราะห์ข้อมูลจากคะแนนพัฒนาการของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองที่ 2 

จากการวดัการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 ดว้ย
แบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์จ านวน 3 ครัง้ คือ ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลงั
ทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ ไดผ้ลคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรต์ามตาราง 40 ดงันี ้

ตาราง 40 คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ี 2 จ านวน 30 คน 

คะแนนเตม็ 
ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง หลังทดลอง 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

43 14.07 2.89 21.90 4.28 27.47 4.78 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดทางประวัติศาสตร์ก่อนทดลอง 
ระหว่างทดลอง และหลงัทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ 2 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบ
การโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แสดงดว้ย
ตาราง 41 ดงันี ้
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะหค์ะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองท่ี 2  
แบบวดัซ า้มิติเดียว 

แหลง่ของความแปรปรวน df SS MS F p 
คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร ์ 1.597 2719.089 1702.744 556.963 .000 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและ
คะแนนการคิดทางประวตัิศาสตร ์

46.310 141.578 3.057   

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 41 แสดงว่าคะแนนการคิดทางประวัติศาสตรก์่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลงัเรียน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงท าการ
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรเ์ป็นรายคู่ต่อไปโดยใชว้ิธีการของ 
Bonferroni 

ตาราง 42 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยคะแนนการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองที่ 2  
เป็นรายคู ่

คะแนนเฉลี่ยการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์

ก่อนทดลอง 
(14.07) 

ระหวา่งทดลอง 
(21.90) 

หลงัทดลอง 
(27.47) 

ก่อนทดลอง (14.07) - -7.833* -13.400* 
ระหวา่งทดลอง (21.90) - - -5.567* 
หลงัทดลอง (27.47) - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดทางประวัติศาสตรเ์ป็นรายคู่ 
ก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลงัทดลอง พบว่า คะแนนหลงัทดลองสงูกว่าระหว่างทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.47 และ21.90 ตามล าดับ) และคะแนนระหว่างทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 21.90  และ14.07 ตามล าดบั)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 



  262 

 จากการวิเคราะหพ์ฒันาการของคะแนนเฉลี่ยการคิดทางประวตัิศาสตร์
จึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสูงขึน้ตามล าดบัระยะเวลาของการวดั โดย
ในการวัดครัง้ที่ 1 ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.07  การวัดครัง้ที่ 2 ระหว่างการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  21.90   และการวดัครัง้ที่ 3 หลงัการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
27.47 ดงัขอ้มลูจากภาพ 
 

 

 

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงพฒันาการการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุม่ทดลองท่ี 2    
จากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์

 

1.2  การวิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตร ์
1.2.1 การวิเคราะหข์อ้มลูจากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวตัิศาสตร์

กลุม่ทดลองที่ 1 
การวิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์

กลุ่มทดลองที่ 1 ศึกษาจากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร ์2 ครัง้ 
คือ การทดสอบก่อนเรยีน และการทดสอบหลงัเรยีน ไดผ้ลตามตาราง 43 ดงันี ้
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ตาราง 43 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนประวตัิศาสตรแ์ละค่าการเปรยีบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองที่ 1 

คะแนน N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t P (1-

tailed) 

การทดสอบก่อนเรียน 

การทดสอบหลังเรียน 

38 

38 

40 

40 

12.76 

25.24 

3.72 

3.44 
29.263 *0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างวิจัยจากกลุ่มทดลองที่  1 
จ านวน 38 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตรก์่อนเรียนและหลงัเรียน 
เม่ือทดสอบคา่ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนทดสอบหลงัเรยีนโดยใช้
สถิติการทดสอบค่าที    (t – test dependent) พบว่าค่าเฉลี่ยในแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยในแบบทดสอบก่อนเรียน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จากตารางหมายความว่า 
นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้นกัเรียนที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายท าใหน้กัเรียนมีความรูท้างประวตัิศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานสงูขึน้ 

1.2.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ประวตัิศาสตรก์ลุม่ทดลองที่ 2 

การวิเคราะหข์อ้มูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตร์
กลุ่มทดลองที่ 2 ศึกษาจากคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตร ์2 ครัง้ 
คือ การทดสอบก่อนเรยีน และการทดสอบหลงัเรยีน ไดผ้ลตามตาราง 44 ดงันี ้
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ตาราง 44 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลงัเรยีนประวตัิศาสตรแ์ละค่าการเปรยีบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองที่ 2 

คะแนน N คะแนนเต็ม X̅ S.D. t P (1-

tailed) 

การทดสอบก่อนเรียน 

การทดสอบหลังเรียน 

30 

30 

40 

40 

9.83 

22.37 

2.87 

2.76 
27.750 *0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างวิจัยจากกลุ่มทดลองที่  2 
จ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตรก์่อนเรียนและหลงัเรียน 
เม่ือทดสอบคา่ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและคะแนนทดสอบหลงัเรยีนโดยใช้
สถิติการทดสอบค่าที    (t – test dependent) พบว่าค่าเฉลี่ยในแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยในแบบทดสอบก่อนเรียน ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 จากตารางหมายความว่า 
นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้นกัเรียนที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายท าใหน้กัเรียนมีความรูท้างประวตัิศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานสงูขึน้ 

 จากการทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกบักลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ สามารถเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์
ประสิทธิผลไดต้ามตาราง 45 ดงันี ้
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ตาราง 45 เกณฑป์ระสิทธิผลและผลการประเมินประสทิธิผลของกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ 

เกณฑป์ระสิทธิผล กลุ่มทดลอง
ที ่

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลการประเมิน
ประสิทธิผล 

1. คะแนนการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีน 
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการ
ทดลองใชรู้ปแบบการโคช้ มี
ค่าสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 

1 คะแนนการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของ
นกัเรียน ก่อน ระหวา่ง 
และหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบการโค้ช มี
ค่ า สู ง ขึ ้ น อ ย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิผล 

2 คะแนนการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรยีน ก่อน ระหวา่ง 
และหลงัการทดลอง
ใชรู้ปแบบการโคช้ มี
ค่าสงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
ประสิทธิผล 
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เกณฑป์ระสิทธิผล กลุ่มทดลองที ่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลการประเมิน
ประสิทธิผล 

2. คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนประวตัิศาสตร์
ของนกัเรยีนหลงัการทดลอง
ใชรู้ปแบบการโคช้ มีค่าสงู
กวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการ
โคช้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

1 คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน
ประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรยีนหลงัการ
ทดลองใชรู้ปแบบการ
โคช้ มีคา่สงูกวา่ก่อน
การใชรู้ปแบบการ
โคช้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 

ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิผล 

2 คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน
ประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรยีนหลงัการ
ทดลองใชรู้ปแบบการ
โคช้ มีคา่สงูกวา่ก่อน
การใชรู้ปแบบการ
โคช้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 

ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิผล 

 
จากตารา 45 สามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมีประสิทธิผลตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้
 

2. ผลการปรับปรุงรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหส้มบูรณ ์

ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองใช้ร่าง รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกบักลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม เห็นว่าควรเพิ่ม
หรอืใหค้วามเขม้ขน้ตอ่บทบาทครูและนกัเรยีน ดงันี ้
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1. บทบาทผูส้อน ปรบับทบาทดงันี ้
1.1 เรา้ให้ผู้เรียนสนใจในเนือ้หาและอยากสืบค้นด้วยการเล่าเรื่อง และ

ยกตวัอย่างเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นปัจจบุนั 
1.2 กระตุน้หรือชวนใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูหรือหลกัฐานที่หลากหลายเพื่อ

ตรวจสอบขอ้มลูที่ปรากฏ หรือแนะน าแหลง่ขอ้มลู หรือวิธีการสืบคน้ขอ้มลู รวมถึงใชค้  าพดูกระตุน้
ใหเ้ขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูที่เป็นหลกัฐานชัน้ตน้มากที่สดุ 

1.3 ตรวจสอบความรูข้องนกัเรียนเก่ียวกบัหลกัฐานที่นกัเรียนน ามาใชส้รา้ง
องคค์วามรู ้เช่น ใชค้  าถามว่า  “บอกไดห้รือไม่ว่า หลกัฐานที่ใช ้คืออะไร”  “หลกัฐานที่ใชส้รา้งขึน้
เม่ือใด” เป็นตน้  พรอ้มทัง้กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาหลกัฐานมาตรวจสอบขอ้มลูทางประวตัิศาสตรท์ี่
พบ 

1.4 กระตุน้ให้นักเรียนท างานหรือมีประสบการณ์ร่วมกับหลักฐานต่าง ๆ 
เพิ่มขึน้ 

1.5 ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนอย่างต่อเนื่องตลอดการ
เรียนรู ้เพิ่มช่องทางและเวลาเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยันอกเวลาเรยีน 

2. บทบาทนกัเรยีน ปรบับทบาทดงันี ้
2.1 ทบทวนว่าขอ้มลูผ่านการประเมินหลกัฐานแลว้หรือยงั มีหลกัฐานหลาย

ชิน้มายืนยนัหรือไม่ 
2.2 น าเสนอขอ้มลูโดยเรียงล าดบัเวลาของเหตกุารณจ์ากแหล่งขอ้มลูหลาย

แหลง่และท าเป็นเสน้เวลาเพื่อการเขา้ใจง่ายขึน้ 
ทัง้นีไ้ดน้  าขอ้มลูดงักลา่วมาสูก่ารปรบัปรุงรูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสมบรูณ ์ดงันี ้
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รูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตร ์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายมีช่ือว่า EECCR Model ได้มาจากการสังเคราะห์สาระส าคัญจากแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางและวิธีการเรียนรู ้5 ประการ คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
แนวทางและวิธีการการเรยีนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์แนวทางและวิธีการเรยีนรูท้ี่ใชห้ลกัฐาน
เป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั ประกอบดว้ยหลกัการของรูปแบบ วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ ขัน้ตอนการโคช้ และ
การวดัและประเมินผลของรูปแบบการโคช้ ดงัมีรายละเอียดในแตล่ะองคป์ระกอบ ดงันี ้

หลักการของรูปแบบ 
หลกัการของรูปแบบการโคช้ มีดงันี ้

1 . เป็นกระบวนการที่มุ่งเนน้ผูส้อนเพื่อจูงใจผูเ้รียนเห็นคุณค่าของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรแ์ละสรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนมีความใส่ใจในการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบในทุก
กระบวนการเรียนรู ้ 

2. เป็นกระบวนการที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงกบัหลกัฐาน โดยเรียนรู ้
ประวตัิศาสตรท์ี่มีหลกัฐานที่มีความน่าเชื่อถือจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลายมารองรบั 

3 . เป็นกระบวนการที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนควบคมุกิจกรรมการเรียนรูข้องตนเอง โดย
เป็นผูร้วบรวม ประเมิน ตรวจสอบ คดัเลือก วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปขอ้มลูจากหลกัฐานที่
ท  าการศกึษาดว้ยตนเอง  

4 . เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้เรียนแต่ละคนให้พัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพและเกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้โดยมีการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นระยะ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสะทอ้นการเรียนรู ้การปฏิบตัิงาน และ
การรูค้ิดของตนเอง  

วัตถุประสงคข์องรูปแบบ 
รูปแบบการโคช้เป็นกระบวนการที่พัฒนาขึน้ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โดยมีวตัถปุระสงคข์องรูปแบบเพ่ือเสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์5 ดา้น คือ 
1. การคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร  ์คือ การใชค้วามคิด

เพื่อตรวจสอบหรือสรุปข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ มีความน่าเช่ือถือจากหลักฐานและ
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 
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2  .การใหเ้หตุผลตามล าดับเวลา คือ การใชค้วามคิดเพื่อวิเคราะหแ์ละจัดเรียง
เหตกุารณต์ามช่วงเวลาทางประวตัิศาสตรแ์ละแสดงความสมัพนัธข์องเวลาระหว่างเหตกุารณเ์พื่อ
อธิบายถึงความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ ์การใชค้วามคิดเพื่อระบุ วิเคราะห ์และประเมิน
ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตแุละผลของเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์การวิเคราะหแ์ละประเมินค่า
การเลื่อนไหลทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่เกิดขึน้จากเหตกุารณ ์และการพิจารณาและประเมินค่าการเกิดขึน้ของเหตกุารณท์ี่
เปลี่ยนแปลงไปวา่ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้หรือความเสื่อมถอย 

3  .การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร์ คือ การใชค้วามคิดเพื่อการเปรียบเทียบ
และประเมินขอ้เท็จจริง การวิเคราะหเ์นือ้หาเขา้กับบริบททางประวัติศาสตร ์และการเช่ือมโยง
ประเด็นจากเหตกุารณห์นึ่งไปอีกเหตกุารณห์นึ่งเพื่อใหเ้กิดบรูณภาพ 

4 .การพิจารณาความส าคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ คือ การใช้
ความคิดเพื่อใหเ้หตผุลว่า เหตกุารณ ์บคุคล หรือพฒันาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมีความส าคญั
ทางประวตัิศาสตรห์รอืไม่ อย่างไร 

5  .ความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทางประวตัิศาสตร์  คือ การใชค้วามคิดเพื่อ
การเขา้ใจอดีตอย่างที่อดีตเป็น การเขา้ถึงความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลในประวัติศาสตร ์การใช้
ความคิดในการตัดสินการกระท าทางประวตัิศาสตร ์ การมองอดีตอย่างเป็นธรรม  และสะทอ้น
บทเรยีนจากอดีต 

การเตรียมการโค้ช 
ในการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ครูควรมีการเตรียมการโคช้ ดงันี ้
1. ท าการคัดเลือกประเด็นทางประวัติศาสตรใ์นการน ามาใชว้ิเคราะหเ์พื่อท า

ความเขา้ใจเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์
2. สืบคน้หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์และคดัเลือกหลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ัง้

หลักฐานชั้นตน้และหลกัฐานชัน้รอง โดยหลักฐานควรมีร่องรอยของผูแ้ต่ง จุดประสงคก์ารแต่ง 
ช่วงเวลาในการแต่งปรากฏอยู่ในหลกัฐาน เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการวิพากษแ์ละท างานกบัหลกัฐาน 

3. หาสื่อที่ มีประสิทธิภาพ หรือประเด็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้เรียนที่
สามารถเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ตอ้งการศึกษา มาใช้ในการกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน 
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4. จดัท าคลงัรูปภาพ และเกรด็ประวตัิศาสตรท์ี่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ความสนใจใน
การเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รียน 

ขั้นตอนการโค้ช 
ขัน้ตอนการโคช้เพื่อเสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรท์ี่พฒันาขึน้ส  าหรบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขั้นตอนที ่1 ขั้นจูงใจใหคิ้ด (The Encouragement to think : E) 

เป็นขัน้ตอนการจงูใจใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวในอดีตโดยตัง้
ค าถามกบัหวัขอ้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ยตนเอง ผูส้อน
เรา้ผูเ้รียนดว้ยขอ้มลูที่ใกลต้วั สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนเพื่อท าใหก้ารคิดมีความหมาย
และส าคญัต่อผูเ้รียนเอง ผูส้อนใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่ผูเ้รียนเพื่อแนะน าใหผู้เ้รียนรว่มกนัก าหนด
ขอบเขตปัญหา แนวทางการศกึษา และสมมติฐาน โดยอาศยัพืน้ฐานจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
มาตั้งสมมติฐานอย่างมีเหตุผล ผู้สอนเปิดประเด็นการสนทนาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณด์ว้ยค าถามหรือสิ่งที่น่าสนใจเพื่อใหเ้กิดขอ้คิดซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปัญหาและ
กระบวนการทางประวตัิศาสตรอ์ื่น ๆ ตามมา 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเพิ่มประสบการณ์กับหลักฐาน (The accumulation of 
Evidence : E) 

เป็นขัน้ตอนการสนับสนุนผูเ้รียนเขา้ถึงหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ตัง้ไว ้ผูส้อนช่วยเหลือและชีแ้นะในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสงัเกตและ
เก็บรายละเอียดของหลกัฐานเพื่อแยกประเภทของหลกัฐานและท าความเขา้ใจหลกัฐานแต่ละชิน้ 
กระตุน้ผูเ้รียนอา่นเอกสารลกัษณะเชิงวิเคราะห ์และผูเ้รียนท าหนา้ที่ตดัสินใจในการประเมินคณุค่า
ของหลกัฐานและคัดเลือกหลกัฐานที่ดีที่สุดมาใชศ้ึกษาหรือสรา้งองคค์วามรูท้างประวัติศาสตร์  
และกระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินข้อมูลจากหลักฐานว่าเพียงพอต่อการสร้างองค์ความรู้ทาง
ประวตัิศาสตรห์รือไม่ สืบคน้และรวบรวมขอ้มลูจากหลกัฐานอย่างเป็นระบบดว้ยการกระตุน้ผูเ้รียน
ใหเ้ขา้ถึงหลักฐานต่าง ๆ ใหม้ากที่สุด ผูส้อนอาจใหค้ าแนะน าเก่ียวกับวิธีคน้ควา้แหล่งขอ้มูลที่
ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาหลกัฐานได้ สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนพยายามเขา้ถึงขอ้มลูจากหลกัฐาน
ชัน้ตน้หรือหลกัฐานที่น่าเช่ือถือ สนบัสนนุผูเ้รียนตัง้ค าถามถึงความถกูตอ้งของแหลง่ขอ้มลู  

ขั้นตอนที ่3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis : C) 
เป็นขัน้ตอนการจูงใจผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่เป็นระบบใน

การท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์ดว้ยวิธีคิดที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารคิดในขณะนัน้  โดย
ระยะแรกโคช้จะเขา้ไปช่วยเหลือผูเ้รียนในการแสวงหาความรู ้ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู ้
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และสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อที่จะอธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้
ภายหลังจึงคอยเป็นผู้ช่วยคน้หาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการพัฒนาตนเองต่อไป  ทั้งนีผู้ ้เรียนจะ
วิเคราะห์ 3 ส่วน คือ วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์ความส าคัญของเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร ์และวิเคราะหก์ารกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์โดยสง่เสรมิผูเ้รียนใชม้มุมอง
ของผูค้นในอดีตเพื่อการตีความประวตัิศาสตร ์ควบคมุอคติของตนเองในการวิพากษ์วิจารณ ์และ
สรา้งมมุมองประวตัิศาสตรด์ว้ยความเขา้ใจจากเหตผุลที่หลากหลาย ตลอดจนรูจ้กัน าหลกัฐานมา
ใชป้ระกอบเหตผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้จงึเรยีบเรยีงความคิดของตนเองโดยอาศยัขอ้มลู
ที่ผ่านการวิเคราะห ์ทัง้นีผู้ส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการฝึกใหผู้เ้รียนควบคมุการเรียนรูข้องตนเอง
ในการท างานตามที่ไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็  

ขั้นตอนที ่4 ขั้นสรุป (Conclusions : C) 
เป็นขัน้ตอนการสนบัสนนุผูเ้รียนเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตกุารณต์่าง ๆ แลว้

สรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐานและวิธีการทางประวตัิศาสตร ์สรุปเรียบเรียงเป็น
ความรู ้แนวคิดส าคัญ หรือมโนทัศน์ของการเรียนรูข้องตนเอง โดยผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้
ถ่ายทอดประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษามาผ่านการเลา่เรื่องหรือการเขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมีเหตผุลและ
ขอ้มลูที่น  ามาแสดงมีหลกัฐานเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจริง รวมถึงเปิดโอกาสใหเ้กิดการอภิปรายขอ้สรุป
ทางประวตัิศาสตรท์่ามกลางผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เพื่อรว่มกนัพิจารณาขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรข์อง
กันและกัน หลังจากที่ไดข้อ้สรุปทางประวัติศาสตรแ์ลว้ ผูส้อนจะสรา้งแรงจูงใจต่อผูเ้รียนเพื่อ
พิจารณาอารมณค์วามรูส้กึของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์

ขั้นตอนที ่5 ขั้นสะทอ้นคิดสู่การพัฒนา (Reflection leads to  
development : R) 

เป็นขัน้ตอนที่ผูส้อนสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดการรูค้ิดโดยเฉพาะการรูค้ิดเก่ียวกบั
ความคิดของตน ผูเ้รียนไดท้บทวนความกา้วหนา้ของตนเองโดยสะทอ้นตนเองทัง้กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู ้และผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิภาระงานที่ผ่านมาทัง้จดุเด่นและจดุดอ้ยดว้ยวิธีการ
พูดหรือการเขียน โดยผูส้อนจะตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการเรียนรูด้ว้ยการกระตุน้ผูเ้รียนใหส้ะทอ้นคิดดว้ยค าถามปลายเปิดและใหข้อ้มลูเพื่อการ
เรียนรูต้่อยอด หลงัจากที่ผูเ้รียนสะทอ้นคิด   

การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโค้ช 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการโคช้มุ่งประเมินพัฒนาการการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียนโดยใชแ้นวทางการประเมินตามสภาพจรงิและใหข้อ้มลูย้อนกลบั โดยการประเมินจะบรูณา
การกบักิจกรรมการโคช้ ใชว้ิธีการประเมินที่หลากหลาย ใชผู้ป้ระเมินหลายฝ่าย และสะทอ้นผลการ
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ประเมินสู่การพฒันาผูเ้รียนเป็นระยะ ทัง้นีจ้ะด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ ระหว่างการใชรู้ปแบบการโคช้ 
และหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ระยะที่ 1 ก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ในระยะนีเ้ป็นการวัดและประเมินความรูพ้ืน้ฐานเดิมเพื่อตรวจสอบการคิด

ทางประวตัิศาสตรข์องผูเ้รียน ขอ้มลูที่ไดเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ที่น  าไปเปรียบเทียบกบัผลการเรียนรู ้
หลงัเขา้รบัการโคช้เพื่อดพูฒันาการการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยใชว้ิธีวดัจากแบบทดสอบวดัการคิด
ทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ระยะที่ 2 ระหวา่งการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนีเ้ป็นการตรวจสอบพฒันาการการเรียนรูด้า้นการคิดทางประวตัิศาสตร์

ของผูเ้รียนว่าบรรลุตามแผนการจัดการเรียนรูห้รือไม่ ผลจากการประเมินจะช่วยปรบัปรุงและ
เสรมิสรา้งผูเ้รียนแต่ละคนใหเ้กิดการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ และยงัช่วยในการปรบัปรุงกิจกรรม
การโคช้อีกดว้ย ซึ่งด าเนินการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอตลอดการ
ทดลอง โดยใชว้ิธีวดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์แบบประเมินตนเอง และแบบ
บนัทกึการถอดบทเรียน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ระยะที่ 3 หลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ 
ระยะนีเ้ป็นการประเมินผลหลงัการโคช้ เพื่อตรวจสอบความส าเรจ็ของผูเ้รียน 

โดยน าผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับขอ้มูลก่อนการใชรู้ปแบบการโคช้ และระหว่างการใช้
รูปแบบการโคช้เพื่อวิเคราะหผ์ลการเรียนรูข้องผูเ้รียนว่าตรงตามวตัถุประสงคท์ี่คาดหวงัหรือไม่ 
ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการคิดทางประวตัิศาสตรเ์พียงใด โดยใชว้ิธีการวดัจากแบบทดสอบวดัการ
คิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวตัิศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ทั้งนีไ้ดน้  าเสนอรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์อง
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นภาพประกอบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์
ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (EECCR Model) 

EECCR Model 

วัตถุประสงค ์: 

เพื่อเสรมิสรา้งการคิดทาง

ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

หลักการ   :  

   1 . มุ่งเนน้จงูใจผูเ้รยีนเห็น

คณุคา่ของการคิดทาง

ประวตัิศาสตรแ์ละสรา้ง

บรรยากาศใหมี้ความใสใ่จ

ใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ  

   2 . มุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีนมี

ประสบการณต์รงกบั

หลกัฐาน มีหลกัฐาน

น่าเช่ือถือจากแหล่งขอ้มลูที่

หลากหลายมารองรบั  

   3 . มุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีน

ควบคมุกิจกรรมการเรยีนรู ้

ของตนเอง 

   4 . มุ่งเนน้ส่งเสรมิผูเ้รยีน

แตล่ะคนใหพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพและเกิดความ

พยายามเพื่อความกา้วหนา้

ในการเรยีนรู ้มีการใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็น

ระยะ ตลอดจนเปิดโอกาส

ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นการเรยีนรู ้

ขั้นที ่1 จงูใจใหค้ิด (The Encouragement to think : E) จงูใจใหส้งัเกตหรอืตัง้ขอ้สงสยั
เก่ียวกบัอดีตและวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ยตนเอง 
ขั้นที ่2 เพิ่มประสบการณก์บัหลกัฐาน (The accumulation of Evidence : E) สนบัสนนุ
ผูเ้รยีนเขา้ถึงหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ตัง้ไว ้
ขั้นที ่3 วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis : C) จงูใจผูเ้รยีนใชก้ระบวนการคิดเชิง
เหตผุลที่เป็นระบบในการท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์
ขั้นที ่4 สรุป (Conclusions : C) สนบัสนนุผูเ้รียนเช่ือมโยงเรื่องราวหรอืเหตกุารณต์า่ง ๆ 
แลว้สรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐาน 
ขั้นที ่5 สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา (Reflection leads to development : R) ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนทบทวนความกา้วหนา้ของตนเองโดยสะทอ้นตนเอง 

ขั้นตอนการโค้ช 

ระยะที ่ 1 ก่อนการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร ์แบบประเมินตนเอง และแบบบนัทกึการถอดบทเรยีน ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ระยะที ่ 3 หลังการใช้รูปแบบการโค้ช  
วดัจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวติัศาสตร ์และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนประวติัศาสตรท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การวัดและประเมินผล 
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บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 
บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนสามารถแสดงไดต้ามตาราง 46 นี ้

ตาราง 46 บทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในแต่ละขัน้ตอนตามรูปแบบการโคช้ 

ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 
ขั้นตอนที ่1 ขั้นจูงใจใหคิ้ด 
    จูงใจให้สังเกตหรือตั้งข้อ
สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวในอดีต  
 
 
 
 
 
 
 

• เปิดประเด็นการสนทนาให้
ผูเ้รียนไดมี้สว่นรว่มในการ
วิพากษว์ิจารณด์ว้ย
รูปภาพหรอืค าถาม 

• ดงึดดูความสนใจของ
ผูเ้รียนดว้ยบทเรียนที่ทา้
ทาย และเชื่อมโยง
บทเรยีนต่อชีวิตผูเ้รียน 

• ตัง้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
ซึง่มีฐานอยู่บนความสนใจ
ของผูเ้รียนแตล่ะคนให้
ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบ 

• ใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่
ผูเ้รียนเพ่ือแนะน าให้
ผูเ้รียนรว่มกนัก าหนด
ขอบเขตปัญหา แนวทาง
การศกึษา และสมมติฐาน 

• สนบัสนนุผูเ้รยีนใหมี้การ
ก าหนดเปา้หมายของการ
เรียนรูแ้ละวางแผน
พฒันาการเรียนรูข้อง
ตนเอง 

• ระดมความคดิรว่มกนัใน
การวิพากษว์ิจารณ ์

 
 
 
 
 
 

• คิดวิเคราะหก์ระบวนการ
ในการตัง้ค าถามและหา
ค าตอบดว้ยตนเอง 

• คิดหาแนวทางดว้ยตนเอง 

• ก าหนดเปา้หมายท่ีชดัเจน
วา่จะศกึษาอะไร สมยั
ไหน เพราะเหตใุด และ
ตัง้สมมติฐานรว่มกนั 

• ตัง้ค าถามและส ารวจ
ขอ้มลูไปพรอ้มกบัการ
วิเคราะหเ์หตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์

• ตดัสินใจและวางแผน
พฒันาการเรียนรูข้อง
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• สรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน
เพื่อท าใหผู้เ้รยีนอยาก
เรียนรู ้และสรา้งความทา้
ทายใหผู้เ้รียนในการ
แสวงหาค าตอบจากหลาย 
ๆ มมุมอง 

• เรา้ใหผู้เ้รียนสนใจใน
เนือ้หาและอยากสืบคน้
ดว้ยการเลา่เรือ่ง และ
ยกตวัอย่างเรื่องที่น่าสนใจ
ที่เป็นปัจจบุนั 

•  สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนและผูเ้รียน และ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 

ตนเองไปสูเ่ปา้หมายท่ีได้
วางไว ้

• เดาค าตอบในรูปของการ
ก าหนดสมมตฐิานทาง
ประวตัิศาสตร ์

• ก าหนดทางเลอืกตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง 

• มีความพรอ้มและความ
ตื่นตวัตอ่การเรียน 

 

ขั้นที ่2 ขั้นเพิม่
ประสบการณก์ับหลักฐาน 
     สนับสนุนผู้เ รียนเข้าถึง
ห ลั ก ฐ า นที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่ตัง้ไว ้

• เตรียมหลกัฐานส าหรบัให้
ผูเ้รียนวิเคราะห ์โดยเลือก
หลกัฐานใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน  

• ช่วยเหลือและชีแ้นะในการ
เรียนรูใ้หเ้กิดทกัษะการ
สงัเกตและเก็บ
รายละเอียดของหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตรท์ี่ ใช้
ค  าถามหรอืการพดูชีแ้นะ
ใหเ้กิดการสงัเกต
จดุส าคญั 

• สง่เสรมิ สนบัสนนุ ชีแ้นะ 
และชว่ยเหลือผูเ้รียนให้

• แยกประเภทของหลกัฐาน 
ท าความเขา้ใจหลกัฐาน
แต่ละประเภท  

• ถอดรหสัหลกัฐานซึง่ใช้
หลกัการตรวจสอบ
กวา้งๆ ไดแ้ก่ สรา้งขึน้
เม่ือใด ใครเป็นผูส้รา้ง 
จดุมุ่งหมายของการสรา้ง 

• พิจารณาเก่ียวกบัภมูิหลงั
ของผูเ้ขียนวา่มีความ
น่าเช่ือถือปานใด 

• รวบรวมขอ้เท็จจรงิและ
แนวคิดจากหลกัฐาน   
ต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสดุ 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

สืบเสาะแสวงหาหลกัฐาน
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
หลกัฐานชัน้ตน้ และสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
อย่างตรงไปตรงมาและ
ชดัเจน 

• ใหค้  าแนะน าแหลง่ขอ้มลูใน
ประเด็นที่ศกึษา ประเภท
หลกัฐานวิธีการสืบคน้
ขอ้มลูหรอืแหลง่ที่ผูเ้รียน
จะสามารถแสวงหา
หลกัฐานได ้แนะน า
บรรณานกุรม 

• ติดตามการคน้ควา้
รวบรวมหลกัฐาน เพื่อ
ตรวจสอบขอ้มลูที่ปรากฏ 

• เม่ือผูเ้รียนประสบปัญหา
ทางการเรยีนรู ้จะช่วย
แกปั้ญหาตามความ
จ าเป็น 

• สงัเกตสิ่งแวดลอ้มและ
บรบิทจากหลกัฐานแลว้
ตัง้ปัญหาถามตนเองและ
พยายามแสวงหาค าตอบ
นัน้ดว้ยตนเอง 

• ตรวจสอบ วิเคราะห ์ 
ประเมินคณุคา่ของ
หลกัฐานที่สืบคน้มา 

• ตัง้ค าถามเก่ียวกบัความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลู 

• ทบทวนวา่ขอ้มลูผ่านการ
ประเมินหลกัฐานแลว้
หรอืยงั มีหลกัฐานหลาย
ชิน้มายืนยนัหรือไม่ 

 
 

ขั้นที ่3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา 
     จงูใจผูเ้รียนใช้
กระบวนการคดิเชิงเหตผุลที่
เป็นระบบในการท าความ
เขา้ใจประวตัศิาสตร ์
 
 
 

• พดูคยุแลกเปลี่ยนกบั
ผูเ้รียนบอ่ย ๆ เพื่อน าไปสู่
องคป์ระกอบแต่ละดา้น
ของการคิดทาง
ประวตัิศาสตรร์ะหวา่งการ
สนทนา 

• ช่วยกนัน าหลกัฐานมาใช้
หาค าตอบดว้ยเหตผุลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ทบทวนวา่ขอ้มลูผ่านการ
ประเมินหลกัฐานแลว้
หรอืยงั มีหลกัฐานหลาย
ชิน้มายืนยนัหรือไม่ 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใชพ้ลงัค าถามในการ
กระตุน้ใหค้ิดและแสวงหา
ค าตอบ 

• ติดตามการตคีวาม พรอ้ม
ตรวจสอบความรูข้อง
นกัเรยีนเก่ียวกบัหลกัฐาน
ที่นกัเรยีนน ามาใชส้รา้ง
องคค์วามรู ้พรอ้มทัง้
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคน้หา
หลกัฐานมาตรวจสอบ
ขอ้มลูทางประวตัิศาสตรท์ี่
พบ 

• เสรมิแรงทางบวกโดยใช้
การสื่อสารดว้ยภาษาที่มี
พลงั 

 
 
 

• สรา้งมมุมอง
ประวตัิศาสตรโ์ดยใช้
ความเขา้ใจดว้ยเหตผุลท่ี
หลากหลาย 

• สรา้งสมัพนัธเ์ช่ือมโยง
ระหวา่งสิ่งที่เรยีนรูใ้หม่
กบัความรูเ้ก่าท่ีเคย
เรียนรูม้าแลว้ 

• ใชจ้ินตนาการและ
ความรูส้กึรว่มกบั
เหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ใน
อดีต 

• ตีความหลกัฐานอยา่งเป็น
เหตเุป็นผล และ
สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยการ
สรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 
เขา้ดว้ยกนั 

ขั้นที ่4 ขั้นสรุป 
     สนับสนุนผูเ้รียนเช่ือมโยง
เรื่องราวหรือเหตกุารณต์่าง ๆ 
แล้วสร้างแนวความคิดของ
ตนเองขึน้มา 

• เสนอแนะแนวทางใหผู้เ้รียน
เขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมี
เหตผุล มีหลกัฐานขอ้มลูที่
น  ามาแสดงเพ่ือยืนยนั
ขอ้เท็จจรงิ 

• ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลา่เรื่อง
ประวตัิศาสตรท์ี่เขาอา่น
มาไดเ้ก่ง 

• เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แสดงความคดิเห็น ไดร้ว่ม

• จดัระเบียบขอ้เท็จจรงิของ
ตนด าเนินการสรุปเรียบ
เรียงเป็นความรู ้แนวคิด
ส าคญั หรอืมโนทศันข์อง
การเรยีนรู ้

• เรียบเรียงความคิดของ
ตนเองโดยอาศยัขอ้มลูที่
ผ่านการวิเคราะห ์

• น าเสนอขอ้มลูโดย
เรียงล าดบัเวลาของ
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

แกไ้ขปัญหาทางการเรียนรู ้
ของตนเอง 

• สรา้งแรงจงูใจในการเขา้ไป
มีปฏิสมัพนัธก์บัอดีตดว้ย
ค าถาม เช่น “นกัเรยีนจะ
ท าอย่างไร ถา้นกัเรยีนเป็น
บคุคลนัน้” 

• สง่เสรมิใหน้กัเรยีนตอบ
ค าถามอย่างเป็นเหตเุป็น
ผล 

• ใหข้อ้มลูเพื่อการเรียนรูต้่อ
ยอด 

• เสนอแนะแนวทางการ
แกไ้ขปรบัปรุงขอ้ผิดพลาด
ใหก้บัผูเ้รียนโดยใชค้  าถาม 

เหตกุารณจ์าก
แหลง่ขอ้มลูหลายแหลง่
และท าเป็นเสน้เวลาเพื่อ
การเขา้ใจง่ายขึน้ 

• น าเสนอขอ้มลูโดยการ
เขียนรายงาน พดู
ถ่ายทอดหรือการแสดง
ผลงาน 

• ผูเ้รียนมีสว่นรว่มกนัใน
การเลา่เรื่อง 

• รว่มกนัวิเคราะหแ์ละ
อภิปรายค าตอบของ
ตนเอง 

• แลกเปลี่ยนการเรียนรู ้คิด
และตดัสินใจรว่มกนั 

ขั้นที ่5 ขั้นสะท้อนคิดสู่การ
พัฒนา 
     ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการรู ้
คิดทบทวนความกา้วหนา้ของ
ตนเองโดยสะทอ้นตนเอง 

• เป็นตวักลางไกลเ่กลี่ยท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนสะทอ้น
ตวัตนและพิจารณาตนเอง
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูข้องตนเอง 

• กระตุน้ผูเ้รียนเพ่ือสะทอ้น
คิดดว้ยค าถามปลายเปิด 

• ฝึกฝนผูเ้รียนในการ
ประเมินตนเองดว้ยการ
ถอดบทเรียน 

• ไตรต่รอง ทบทวน  ในสิง่ที่
เรียนไปแลว้ โดย
พิจารณาสิ่งตา่ง ๆ อย่าง
รอบคอบ 

• กลั่นกรองความเขา้ใจที่มี
ผลต่ออารมณแ์ละ
ความรูส้กึผา่น
ประสบการณจ์ากการ
ปฏิบตัิของตนเองและ
ผูอ้ื่น 

• เขียนถงึบทเรียน การ
เรียนรู ้และความคิดเห็น
ต่าง ๆ 
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ขั้นตอนการโค้ช บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน 

• รบัฟังและรบัรูค้วามรูส้กึ
ของผูเ้รียนดว้ยความ
จรงิใจ 

• น าประสบการณข์องโคช้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

• สงัเกตและวิเคราะหท์ัง้
จดุเด่นและจดุท่ีผูเ้รียนแต่
ละคน สะทอ้นจดุแข็งที่
ผูเ้รียนควรพฒันาต่อยอด
และสะทอ้นจดุอ่อนของ
ผูเ้รียน 

• ใหก้ าลงัใจแกผู่เ้รียนในการ
เรียนรูป้ระวตัศิาสตร ์และ
สรา้งความเชื่อมั่นในกรณี
ที่ผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคข์อง
การศกึษาทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ไดต้ัง้ไว ้

• ตรวจสอบความกา้วหนา้ใน
การเรยีนรูข้องผูเ้รียนอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดการเรยีนรู ้
เพิ่มช่องทางและเวลาเพ่ือ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ซกัถามขอ้สงสยันอกเวลา
เรียน 

 

• ควบคมุการเรยีนรูอ้ย่าง
กระตือรอืรน้ 
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พลงัค าถามในขัน้ตอนการโคช้ 
1. พลงัค าถามขัน้จงูใจใหค้ิด 

- เห็นดว้ยกบัขอ้มลูที่หนงัสือไดน้  าเสนอหรือไม่ อย่างไร 
- ควรวางแผนการ นีอ้ย่างไรดี 
- มีความรูอ้ะไรที่ตอ้งการค าตอบ 
- ควรศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมในประเด็นใด 
- เราควรก าหนดขัน้ตอนการท างานรว่มกนัอย่างไร 

2. พลงัค าถามขัน้เพิ่มประสบการณก์บัหลกัฐาน 
- แหลง่ความรูอ้ยู่ที่ไหน 
- หาความรูเ้พิ่มเติมไดจ้ากที่ใด 
- มีวิธีการเขา้ถึงความรูน้ีไ้ดอ้ย่างไร 
- บอกไดห้รอืไม่วา่ หลกัฐานที่ใช ้คืออะไร 
- หลักฐานนี ้มีความสัมพันธ์กับประเด็นหรือเหตุการณท์างประวัติศาสตร์

อย่างไร 
- ผูเ้ขียนหลกัฐานมีจดุประสงคใ์นการเขียนอย่างไร 
- หลกัฐานชิน้นีมี้ความน่าเชื่อถือมากนอ้ยเพียงใด 

3. พลงัค าถามขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา 
- คิดอย่างไรกบัเรื่องนี ้
- จะเกิดอะไรขึน้ถา้มีสิ่งนัน้ 
- จะเกิดอะไรขึน้ถา้ไม่มีสิ่งนี ้
- คิดอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- รูส้กึอย่างไรกบัเหตกุารณน์ี ้
- ใหเ้หตผุลสนบัสนนุไดห้รอืไม่ 
- มีความคิดเห็นตอ่เรื่องนีอ้ย่างไร 
- เหตผุลท่ีตดัสินใจแบบนีค้ืออะไร 

4. พลงัค าถามขัน้สรุป 
- ใจความส าคญัของสิ่งนีค้ืออะไร 
- ตรวจสอบความคิดดีแลว้หรือยงั 
- เพื่อน ๆ เห็นดว้ยกบัเราหรอืไม่อย่างไร 
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- มั่นใจในค าตอบของตนเองแลว้หรือยงั 
- มีสิ่งใดท่ีตอ้งการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเพื่อนอีกหรอืไม่ 
- รายละเอียดของเรื่องนีเ้ป็นอย่างไร ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีก 

5. พลงัค าถามขัน้สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา 
- สิ่งที่ไดเ้รียนรูว้นันีค้ืออะไร 
- มั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ค าตอบท่ีคิดไดมี้ความถกูตอ้ง 
- คิดว่ามีสิ่งใดท่ีประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูค้รัง้นี ้
- คาดวา่ค าตอบของตนเองมีความสมเหตสุมผลหรอืไม่ 
- คิดว่าตนเองมีสิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขในการเรยีนรูค้รัง้ตอ่ไป 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้
ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึน้ 
ด าเนินการวิจยัเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการพฒันารูปแบบการ
โคช้ โดยศกึษาและสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบ มโนทศัน ์และพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์
ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางประวตัิศาสตร์ และครูประวตัิศาสตรเ์ก่ียวกบัแนวทางการ
จดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร์ และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบั
ความตอ้งการไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์ระยะที่ 2 การยกร่าง
รูปแบบการโคช้และการตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการโคช้  โดยบรูณาการแนวคิดที่ไดจ้าก
การศึกษาในระยะที่ 1 มาใชใ้นการพ ััฒนารูปแบบการโคช้ มีการก าหนดองคป์ระกอบของร่าง
รูปแบบการโคช้แลว้น าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อปรบัปรุงรา่งรูปแบบการโคช้ และ
การทดลองใชน้ าร่องร่างรูปแบบการโคช้ ระยะที่ 3 การทดลองใชร้่างรูปแบบการโคช้ โดยน าร่าง
รูปแบบการโคช้ที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม เรียนกาญจนาภิเษกวิ(พระต าหนกัสวนกหุลาบมธัยม) และโรง
ทยาลยั สพุรรณบรุี ใชเ้วลาในการทดลองทัง้สิน้กลุม่ละ 16 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้สิน้
จ านวน 16 ชั่วโมง ด าเนินการระหว่างวนัที่ 20 ตุลาคม 2561 ถึง 1 มีนาคม 2562 และระยะที่ 4 
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโคช้และปรบัปรุงรูปแบบใหส้มบรูณ์ เป็นการน าขอ้มลูจาก
การทดลองมาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือมีการวัดซ า้ 
)Repeated Measures ANOVA) และการทดสอบค่าที )T-test for Dependent Samples) ทัง้นีไ้ด้
น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระสิทธิผลของรูปแบบการโคช้ที่ตัง้ไว ้ซึ่งน าเสนอสรุปผลการวิจยัและ
การอภิปรายผลการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้
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สรุปผลการวจิัย 
การน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ดงันี ้

1. ผลการพัฒนารูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทางประวัติศาสตรข์อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การพัฒนารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในงานวิจยันี ้ไดน้  าทฤษฎีการเรียนรู ้รวมถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู ้
ต่าง ๆ มาใชใ้นการพฒันารูปแบบการโคช้ คือ ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู  
แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์ แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชห้ลกัฐาน
เป็นฐาน แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสะทอ้นคิด และการประเมินตามสภาพจริงและให้
ข้อมูลย้อนกลับ มาพัฒนาเป็นรูปแบบการโค้ช ที่เรียกว่า EECCR Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรแ์ก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่  1 ขั้นจูงใจให้คิด (The Encouragement to think) ขั้นตอนที่  2 ขั้นเพิ่ม
ประสบการณ์กับหลักฐาน (The accumulation of Evidence) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะหเ์นือ้หา 
(Content analysis) ขั้นตอนที่  4 ขั้นสรุป (Conclusions) และขั้นตอนที่  5 ขั้นสะท้อนคิดสู่การ
พฒันา (Reflection leads to development) ซึง่มีสาระส าคญัในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้จงูใจใหค้ิด 
เป็นขัน้ตอนการจูงใจใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกับเรื่องราวในอดีต

โดยตัง้ค าถามกบัหวัขอ้ทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะหห์าค าตอบจากหลาย ๆ มมุมองดว้ยตนเอง 
ผู้สอนเรา้ผู้เรียนด้วยข้อมูลที่ใกล้ตัว สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนเพื่อท าให้การคิดมี
ความหมายและส าคญัต่อผูเ้รียนเอง ผูส้อนใชก้ารสื่อสารทางบวกแก่ผูเ้รียนเพื่อแนะน าใหผู้เ้รียน
ร่วมกนัก าหนดขอบเขตปัญหา แนวทางการศึกษา และสมมติฐาน โดยอาศยัพืน้ฐานจากแนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ มาตัง้สมมติฐานอย่างมีเหตผุล ผูส้อนเปิดประเด็นการสนทนาใหผู้เ้รียนไดมี้สว่น
ร่วมในการวิพากษ์วิจารณด์ว้ยค าถามหรือสิ่งที่น่าสนใจเพื่อใหเ้กิดขอ้คิดซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
ปัญหาและกระบวนการทางประวตัิศาสตรอ์ื่น ๆ ตามมา 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้เพิ่มประสบการณก์บัหลกัฐาน 
เป็นขัน้ตอนการสนับสนุนผูเ้รียนเขา้ถึงหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับประเด็น

ทางประวตัิศาสตรท์ี่ตัง้ไว ้ผูส้อนช่วยเหลือและชีแ้นะในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสงัเกต
และเก็บรายละเอียดของหลกัฐานเพื่อแยกประเภทของหลกัฐานและท าความเขา้ใจหลกัฐานแตล่ะ
ชิน้ กระตุน้ผูเ้รียนอ่านเอกสารลกัษณะเชิงวิเคราะห ์และผูเ้รียนท าหนา้ที่ตดัสินใจในการประเมิน
คุณค่าของหลักฐานและคัดเลือกหลักฐานที่ดีที่สุดมาใช้ศึกษาหรือสร้างองค์ความรู้ทาง
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ประวตัิศาสตร ์และกระตุน้ใหผู้เ้รียนประเมินขอ้มลูจากหลกัฐานวา่เพียงพอต่อการสรา้งองคค์วามรู้
ทางประวตัิศาสตรห์รือไม่ สืบคน้และรวบรวมขอ้มลูจากหลกัฐานอย่างเป็นระบบดว้ยการกระตุน้
ผูเ้รียนใหเ้ขา้ถึงหลกัฐานต่าง ๆ ใหม้ากที่สดุ ผูส้อนอาจใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัวิธีคน้ควา้แหลง่ขอ้มลู
ที่ผูเ้รียนจะสามารถแสวงหาหลกัฐานได ้สรา้งแรงจงูใจใหผู้เ้รียนพยายามเขา้ถึงขอ้มลูจากหลกัฐาน
ชัน้ตน้หรือหลกัฐานที่น่าเช่ือถือ สนบัสนนุผูเ้รียนตัง้ค าถามถึงความถกูตอ้งของแหลง่ขอ้มลู  

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา 
เป็นขัน้ตอนการจูงใจผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดเชิงเหตุผลที่เป็นระบบใน

การท าความเขา้ใจประวตัิศาสตร ์ดว้ยวิธีคิดที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารคิดในขณะนัน้ โดย
ระยะแรกโคช้จะเขา้ไปช่วยเหลือผูเ้รียนในการแสวงหาความรู ้ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู ้
และสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อที่จะอธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้
ภายหลังจึงคอยเป็นผู้ช่วยคน้หาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการพัฒนาตนเองต่อไป ทั้งนีผู้ ้เรียนจะ
วิเคราะห์ 3 ส่วน คือ วิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์ความส าคัญของเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร ์และวิเคราะหก์ารกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์โดยสง่เสรมิผูเ้รียนใชม้มุมอง
ของผูค้นในอดีตเพื่อการตีความประวตัิศาสตร ์ควบคมุอคติของตนเองในการวิพากษ์วิจารณ ์และ
สรา้งมมุมองประวตัิศาสตรด์ว้ยความเขา้ใจจากเหตผุลที่หลากหลาย ตลอดจนรูจ้กัน าหลกัฐานมา
ใชป้ระกอบเหตผุลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้จงึเรยีบเรยีงความคิดของตนเองโดยอาศยัขอ้มลู
ที่ผ่านการวิเคราะห ์ทัง้นีผู้ส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการฝึกใหผู้เ้รียนควบคมุการเรียนรูข้องตนเอง
ในการท างานตามที่ไดร้บัมอบหมายใหส้  าเรจ็  

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้สรุป 
เป็นขัน้ตอนการสนับสนุนผู้เรียนเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณต์่าง ๆ 

แลว้สรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตามหลกัฐานและวิธีการทางประวตัิศาสตร ์สรุปเรียบเรียง
เป็นความรู ้แนวคิดส าคัญ หรือมโนทัศนข์องการเรียนรูข้องตนเอง โดยผูส้อนฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผู้
ถ่ายทอดประวตัิศาสตรท์ี่ศกึษามาผ่านการเล่าเรื่องหรือการเขียนประวตัิศาสตรอ์ย่างมีเหตผุลและ
ขอ้มลูที่น  ามาแสดงมีหลกัฐานเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจริง รวมถึงเปิดโอกาสใหเ้กิดการอภิปรายขอ้สรุป
ทางประวตัิศาสตรท์่ามกลางผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม เพื่อรว่มกนัพิจารณาขอ้สรุปทางประวตัิศาสตรข์อง
กันและกัน หลังจากที่ไดข้อ้สรุปทางประวัติศาสตรแ์ลว้ ผูส้อนจะสรา้งแรงจูงใจต่อผูเ้รียนเพื่อ
พิจารณาอารมณค์วามรูส้กึของบคุคลทางประวตัิศาสตร ์
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ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา 
เป็นขั้นตอนที่ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการรูค้ิดโดยเฉพาะการรูค้ิด

เก่ียวกับความคิดของตน ผู้เรียนได้ทบทวนความก้าวหน้าของตนเองโดยสะท้อนตนเองทั้ง
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ้และผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิภาระงานที่ผ่านมาทัง้จุดเด่นและ
จดุดอ้ยดว้ยวิธีการพดูหรือการเขียน โดยผูส้อนจะตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรูข้องผูเ้รียน
อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนรูด้ว้ยการกระตุน้ผูเ้รียนใหส้ะทอ้นคิดดว้ยค าถามปลายเปิดและให้
ขอ้มลูเพื่อการเรียนรูต้่อยอด หลงัจากที่ผูเ้รียนสะทอ้นคิด 

ทัง้นีท้กุขัน้ตอนของรูปแบบการโคช้ครูจะใชบ้ทบาทการโคช้ในการพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละความเขา้ใจในประเด็นทางประวตัิศาสตร ์โดยบทบาทการโคช้ที่ส  าคญั 
6 ประการ คือ การใหค้  าแนะน า เสนอแนะแนวทาง สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้กระตุน้และ
เสรมิแรง ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์และใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู ้จะแทรกอยู่ทกุ
ขัน้ตอนของการเรยีนรู ้ทัง้นีบ้ทบาทการโคช้ดงักลา่ว ไม่จ าเป็นตอ้งเรยีงล าดบัก่อนหลงั 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการโค้ชที่เสริมสร้างการคิดทาง
ประวัตศิาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประเมินประสิท ธิผลของ รูปแบบการโค้ชที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพิจารณาจากเกณฑ์ประสิทธิผลของ
รูปแบบการโคช้ที่ตัง้ไวท้ัง้ 2 ขอ้ ทัง้นีไ้ดผ้ลการศกึษา ดงันี ้

2.1 ผลการเปรียบเทียบการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างก่อน
ทดลอง ระหว่างทดลอง และหลงัทดลองในภาพรวมจากแบบทดสอบวดัการคิดทางประวตัิศาสตร์
โดยมีคะแนนเต็ม 43 คะแนน พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการคิดทาง
ประวตัิศาสตรใ์นภาพรวมหลงัทดลองสงูกว่าระหว่างทดลอง และคะแนนระหว่างทดลองสงูกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  

2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประวติัศาสตรข์องนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหลงัการใชรู้ปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนทดลอง และหลังทดลองในภาพรวมจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวัติศาสตรโ์ดยมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนประวตัิศาสตรใ์นภาพรวมสงูกวา่ก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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จากผลการศึกษาทั้งการเปรียบเทียบการคิดทางประวัติศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประวตัิศาสตร ์พบวา่ ผ่านเกณฑป์ระสิทธิผลท่ีก าหนดไวท้ัง้ 2 ขอ้ แสดงวา่รูปแบบการ
โคช้ที่พฒันาขึน้มีประสิทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการพัฒนารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตรข์องนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบว่ารูปแบบการโค้ชมีประสิทธิผลตามเกณฑ์โดยนักเรียนมี
พฒันาการของการคิดทางประวติัศาสตรส์งูขึน้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์
สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย ทั้งนี ้เนื่องจากรูปแบบการโค้ชที่ เสริมสรา้งการคิดทาง
ประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีขัน้ตอนการพฒันาอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการวิจยัและพฒันาที่มีความน่าเช่ือถือทางวิชาการ กล่าวคือ มีการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู้
จากเอกสารวิชาการ มีทฤษฎีการเรียนรู ้แนวทางและวิธีการเรียนรูท้างประวัติศาสตร ์ตลอดจน
การศึกษาองคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวตัิศาสตร ์การศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้เ ช่ียวชาญทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู ้ที่ เสริมสร้างการคิดทาง
ประวตัิศาสตร ์การศกึษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ี่เสรมิสรา้งการคิด
ทางประวตัิศาสตร ์และการศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัความตอ้งการไดร้บัการจดัการ
เรียนรูท้ี่เสริมสรา้งการคิดทางประวัติศาสตร์มาประกอบการพัฒนารูปแบบการโคช้ ส่งผลให้
หลกัการของรูปแบบการโคช้ที่พฒันาขึน้มีความน่าเช่ือถือ ทัง้นีมี้การเช่ือมโยงหลกัการของรูปแบบ
การโคช้และวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการโคช้มาสู่ขัน้ตอนการโคช้ โดยมี 5 ขัน้ตอน ซึ่งครอบคลมุ
ทฤษฎีการเรียนรู ้แนวทางและวิธีการเรียนรูท้ี่น  ามาใชใ้นการออกแบบรูปแบบการโคช้ ในแต่ละ
ขั้นตอนของรูปแบบการโคช้ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นไปตามล าดับ ในแต่ละ
ขัน้ตอนลว้นมีความส าคญัต่อการเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนบรรลตุามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัที่ตัง้ไวท้ัง้สิน้ 
ขาดขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไม่ได ้อีกทัง้ในแต่ละขัน้ตอนมีความเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัและสง่เสรมิกนั
เพื่อพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตรแ์ก่ผู้เรียน กล่าวคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการจูงใจให้สังเกต
ประเด็นทางประวตัิศาสตรด์ว้ยขอ้มลูที่ใกลต้วัสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนเป็นการกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจงูใจหรือความตอ้งการคิดหาค าตอบหลาย ๆ มมุมอง จากนัน้ผูส้อนจึงกระตุน้ให้
ผูเ้รียนตัง้สมมติฐานจากประเด็นทางประวตัิศาสตรเ์พื่อน าไปสู่การหาค าตอบโดยการหาหลกัฐาน 
ดังนั้นขั้นตอนที่ 1 จึงส่งผ่านการเรียนรูม้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการที่ผู้เรียนรวบรวมหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรแ์ละสมมติฐานที่ตัง้ไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 โดย
ก่อนที่ผูส้อนจะใหผู้้เรียนรวบรวมหลักฐาน ผูส้อนฝึกฝนใหว้ิเคราะหแ์ละวิพากษ์หลักฐานจาก
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หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกบัประเด็น
ทางประวตัิศาสตรท์ี่ผูส้อนจดัเตรียมไว ้จากนัน้ค่อยสนบัสนนุใหส้ืบคน้หลกัฐาน โดยที่ผูส้อนคอย
ใหค้ าชีแ้นะ ติดตามความกา้วหนา้ในการสืบคน้หาหลกัฐาน เม่ือผูส้อนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสืบคน้
หลกัฐานและตรวจสอบว่ามีหลกัฐานเพียงพอต่อการตอบค าถามต่อประเด็นทางประวตัิศาสตร์
แลว้จึงน าไปสู่ขัน้ตอนที่ 3 คือผูส้อนจูงใจผูเ้รียนใชก้ารคิดอย่างมีเหตผุล โดยผูเ้รียนน าหลกัฐานที่
สืบคน้มาไดใ้นขั้นตอนที่ 2 มาใชป้ระกอบการวิเคราะหข์อ้มูลตามประเด็นและสมมติฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียนตั้งไว้ เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลและเนื ้อหาจนได้ค าตอบต่อประเด็นทาง
ประวตัิศาสตรแ์ลว้ จงึมาสูข่ัน้ตอนที่ 4 โดยผูส้อนกระตุน้ผูเ้รียนใหถ้่ายทอดเรื่องราวหรือขอ้สรุปทาง
ประวตัิศาสตรใ์หเ้พื่อนระหว่างกลุ่มฟังโดยเพื่อนระหว่างกลุ่มรว่มกนัอภิปรายความน่าเช่ือถือของ
ขอ้สรุปพรอ้มทัง้เสนอแนะใหน้กัเรียนน าหลกัฐานที่สืบคน้ในขัน้ตอนที่ 2 มายืนยนัขอ้สรุปดงักลา่ว 
จากนัน้เป็นขัน้ตอนที่ 5 คือ ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนและสะทอ้นคิดถึงกระบวนการคิด 
การเรียนรู ้และผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิภาระงานตัง้แต่ขัน้ตอนที่ 1 ถึงขัน้ตอนที่ 4 ทัง้นีน้กัเรียนกลุม่
ทดลองทัง้ 2 กลุม่มีพฒันาการของการคิดทางประวตัิศาสตรก์่อน ระหว่าง และหลงัการเรียนรูต้าม
รูปแบบการโคช้โดยภาพรวม สงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเพิ่มขึน้ตลอดช่วง
การทดลอง การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้เป็นผลมาจากขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการ
โคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์(EECCR Model) กลา่วคือ ในแต่ละขัน้ตอนของรูปแบบ
การโคช้ทัง้ 5 ขัน้ตอน มีผลต่อพฒันาการการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้จงูใจใหค้ิด เป็นการจงูใจใหส้งัเกตหรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัเรื่องราวใน
อดีต โดยผูส้อนชีแ้นะหรือเรา้ผูเ้รียนใหอ้ยากเรียนรูด้ว้ยขอ้มลูที่ใกลต้วัสอดคลอ้งกับความสนใจ
ของผูเ้รียนซึง่การจงูใจเป็นสิ่งส  าคญัท าใหผู้เ้รียนเกิดฉนัทะแห่งการเรยีนรู ้การสรา้งแรงจงูใจในการ
เรียนรู ้(Inspiration) จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการแสวงหาความรู ้(วิชยั วงษ์ใหญ่; และ มารุต พฒัผล.  
2558ก) และจะส่งผลใหก้ารเรียนรูใ้นกระบวนการต่อมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้
ขัน้ตอนนีผู้ส้อนยงัจงูใจผูเ้รียนเพื่อตัง้ค  าถามกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรแ์ละวิเคราะหห์าค าตอบ
จากหลาย ๆ มุมมองด้วยตนเอง จากนั้นจึงจูงใจให้ผู้เรียนก าหนดขอบเขตปัญหา แนวทาง
การศกึษา และสมมติฐานอย่างมีเหตผุล ซึ่งการตัง้ค าถามกบัประเด็นทางประวตัิศาสตรแ์ละการตี
กรอบของสมมติฐานจะท าใหผู้เ้รียนมีทิศทางในการศกึษาประวตัิศาสตร ์กลา่วโดยสรุป ในขัน้ตอน
ที่ 1 ขัน้จูงใจใหค้ิดนีจ้ะเสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตร ์คือ ท าใหก้ารคิดมีประสิทธิภาพและ
เกิดการตีกรอบการคิดใหมี้ทิศทาง 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเพิ่มประสบการณ์กับหลักฐาน โดยผูส้อนท าหนา้ที่ช่วยเหลือและ
ชีแ้นะใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการสงัเกต เก็บรายละเอียดของหลกัฐาน และท าความเขา้ใจหลกัฐานแต่
ละชิน้เพื่อใหผู้เ้รียนมีประสบการณเ์ก่ียวกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทาง
ประวัติศาสตรใ์นเรื่องนั้น ๆ ก่อน แลว้จึงค่อยสนับสนุนใหผู้เ้รียนสืบคน้และรวบรวมขอ้มูลจาก
หลกัฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  และอ่านเอกสารลกัษณะเชิงวิเคราะห ์ตดัสินใจในการประเมิน
คุณค่าของหลกัฐานและคัดเลือกหลกัฐานที่ดีที่สุดมาใชศ้ึกษา ขัน้ตอนนีท้  าใหผู้เ้รียนไดผู้ล้งมือ
ปฏิบตัิสืบสอบหาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์ประเมินและรวบรวมขอ้มลูจากหลกัฐานดว้ยตนเอง 
กิจกรรมการสืบสอบนีไ้ดส้่งเสริมใหน้กัเรียนคิดและมีส่วนร่วมกบักระบวนการทางประวตัิศาสตร ์
(Colby.  2007) สอดคลอ้งกับการศึกษาของชัยรตัน ์โตศิลา (2555) Burenheide (2007) และ 
Pellegrino (2007) ที่ว่าการที่ผูเ้รียนเรียนรูป้ระวตัิศาสตรจ์ากการสืบสอบจะท าใหเ้กิดทกัษะทาง
ประวตัิศาสตรแ์ละการคิดทางประวตัิศาสตร ์นอกจากนีก้ารที่ผูเ้รียนอ่านเอกสารในเชิงวิเคราะห ์
การฝึกการอา่นจะช่วยใหรู้จ้กัตรวจสอบขอ้เขียนก่อนตดัสินใจเช่ือขอ้เขียน (Pellecchia.  2015) ถือ
เป็นการเสรมิสรา้งมโนทศันล์กัษณะของหลกัฐาน ที่มาของหลกัฐาน และการตรวจสอบหลกัฐานใน
องคป์ระกอบการคิดดา้นหลกัฐานและแหลง่ขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา ขัน้ตอนนีท้  าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการตีความหลกัฐาน
และสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อที่จะอธิบายประเด็นปัญหาที่ตัง้ไว ้
เท่ากบัเป็นการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตร ์เนื่องจาก Brown (2004) กล่าวไวว้่า การตีความ
งานเขียนเป็นผลผลิตของการคิดทางประวัติศาสตร ์นอกจากนีใ้นขัน้ตอนนีผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการ
วิเคราะหเ์นือ้หาประวตัิศาสตร ์3 สว่น คือ วิเคราะหเ์หตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ความส าคญัของ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์และวิเคราะห์การกระท าของบุคคลทางประวัติศาสตรซ์ึ่งเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการคิดทางประวตัิศาสตรโ์ดยน าหลกัฐานมาใชป้ระกอบเหตผุลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ นกัเรยีนจงึไดเ้รียนรูเ้นือ้หาและการคิดประวตัิศาสตรไ์ปพรอ้ม ๆ กนั เนื่องจากทัง้สอง
สิ่งเช่ือมโยงกนัอย่างไม่อาจแยกได ้(Brown.  2004) ในขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการพฒันามโนทศันบ์รบิท
ของหลกัฐาน และการตีความหลกัฐาน ในองคป์ระกอบการคิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงองค์ประกอบการให้เหตุผลตามล าดับเวลา การเช่ือมโยงมิติทาง
ประวตัิศาสตร ์การพิจารณาความส าคญัของเหตุการณท์างประวตัิศาสตร ์และความเขา้ใจอดีต
และมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้สรุป ขัน้ตอนนีท้  าใหผู้เ้รียนสรา้งแนวความคิดของตนเองขึน้มาตาม
หลกัฐานและวิธีการทางประวตัิศาสตร ์สรุปเรียบเรียงเป็นความรู ้แนวคิดส าคญั หรือมโนทศันข์อง
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การเรียนรูข้องตนเอง เท่ากบัเป็นการเสริมสรา้งมโนทศันก์ารตีความหลกัฐานในองคป์ระกอบการ
คิดดา้นหลกัฐานและแหล่งขอ้มูลทางประวตัิศาสตร ์ในขัน้ตอนนีผู้เ้รียนไดร้่วมกันพิจารณาและ
อภิปรายขอ้สรุปทางประวัติศาสตรข์องกันและกัน ส่งผลใหผู้เ้รียนไดมี้การทบทวนขอ้สรุปและ
กระบวนการไดม้าซึ่งขอ้สรุปอย่างรอบคอบ รวมทัง้การค านึงถึงบริบททางประวตัิศาสตร ์ซึ่งการ
เปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจทางประวตัิศาสตรม์ากขึน้ สอดคลอ้ง
กบังานของ Colby (2007) ที่พบวา่ การอภิปรายเป็นการสง่เสรมิการสอบถามทางประวตัิศาสตรซ์ึง่
ท าใหเ้กิดการแบ่งปันขอ้มลูและแลกเปลี่ยนความคิดใหแ้ก่กนั นอกจากนีใ้นขัน้ตอนนีผู้ส้อนยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกนัสะทอ้นคิดถึงคุณค่าและประเด็นทางจริยธรรมทางประวตัิศาสตรเ์ท่ากบั
เป็นการพฒันามโนทศันบ์ทเรียนจากอดีตในองคป์ระกอบความเขา้ใจอดีตและมิติจริยธรรมทาง
ประวตัิศาสตร ์

ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้สะทอ้นคิดสู่การพฒันา ขัน้ตอนนีท้  าใหผู้เ้รียนทบทวนความกา้วหนา้
ของตนเองโดยสะทอ้นตนเองทัง้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู ้และผลลพัธจ์ากการปฏิบตัิ
ภาระงานที่ผ่านมา อีกทัง้ยังไดร้บัขอ้มูลเพื่อการเรียนรูต้่อยอดจากผูส้อน จะเห็นไดว้่าขัน้ตอนนี ้
ผูเ้รียนจะตอ้งถอดบทเรยีนจากการเรยีนรูข้องตนเอง อนัเป็นผลใหผู้เ้รียนทบทวนตนเองอนัจะท าให้
เกิดความกา้วหนา้ทางการเรียนรู ้ตามที่วิชยั วงษ์ใหญ่; และ มารุต พฒัผล (2562ค) กล่าวว่า การ
ถอดบทเรียนประสบการณท์ี่ไดร้บัจะท าใหผู้เ้รียนเห็นประโยชนข์องมโนทศัน ์(Concept)  ที่เรียน 
และท าใหเ้กิดความเขา้ใจในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีย้ังพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวัติศาสตรใ์นภาพรวมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดว้ย 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้นีม้าจากขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิด
ทางประวัติศาสตรข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EECCR Model) ที่เสริมสรา้งให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเนือ้หาสาระที่เรียน เนื่องจากกิจกรรมตามขัน้ตอนการโคช้เป็นการฝึกฝนผูเ้รียนให้
ท างานกับหลกัฐาน โดยผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิสืบคน้หลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตรท์ี่
หลากหลาย ตามผลการศกึษาของ Martin (2012) วา่ กิจกรรมการสืบคน้หลกัฐานและแหลง่ขอ้มลู
ทางประวตัิศาสตรท์ี่หลากหลายช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดความเขา้ใจทางประวตัิศาสตร ์และการที่ผูเ้รียน
จะตอ้งศกึษาขอ้มลูเพื่อตอบค าถามต่อประเด็นทางประวตัิศาสตรท์ี่ไดร้บัการกระตุน้จากผูส้อนโดย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามขัน้ตอนการโคช้ ส่งผลใหผู้เ้รียนท าการจดัระเบียบขอ้มลูและขอ้เท็จจริง
ต่าง ๆ จากหลกัฐาน (Drake; & Brown.  2003,  Pellecchia.  2015)  ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรื่องราว
และเหตุการณท์างประวตัิศาสตรม์ากขึน้ อีกทัง้กิจกรรมที่ผูส้อนฝึกใหผู้เ้รียนมีประสบการณก์ับ
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หลกัฐานโดยการอา่นหลกัฐานช่วยในการเช่ือมโยงผูเ้รียนกบัเหตกุารณท์ี่อยู่ห่างไกลจงึท าใหผู้เ้รียน
สามารถจินตนาการได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร ์ผู้เรียนเกิดความเข้าใจทาง
ประวตัิศาสตร ์(Brown.  2004,   Masran.  2005) จึงสง่ผลถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รยีนท่ี
สงูขึน้ 

จะเห็นไดว้่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการโคช้ทั้ง 5 
ขัน้ตอน โดยผูส้อนมีบทบาทส าคญั 6 ประการ คือ การใหค้  าแนะน า การเสนอแนะแนวทาง การ
สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้การกระตุน้และเสรมิแรง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์
และการให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนในการเรียนรู ้  ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการของการคิดทาง
ประวัติศาสตรท่ี์สูงขึน้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประวัติศาสตรส์ูงขึน้ดว้ยเช่นกัน เน่ืองจาก
บทบาทส าคัญ 6 ประการดังกล่าวเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ตัดสินใจด้วยตนเอง และเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบตัิการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-learning) ส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ถือเป็น
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (วิชัย วงษ์ใหญ่ ; และ มารุต พัฒผล.  
2558ก) ท าใหน้ักเรียนมีศักยภาพดา้นการคิดทางประวัติศาสตรแ์ละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ประวตัิศาสตรเ์พิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบั Neel (2015) กลา่ววา่ การที่ครูมองตนเองในฐานะผูช้่วยเหลือ
นกัเรียนแทนที่เป็นคลงัความรู ้จะท าใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาการคิดทางประวตัิศาสตรแ์ละความ
เขา้ใจประวตัิศาสตรข์องตนเองไดอ้ย่างมาก 

นอกจากนีจ้ากสมัภาษณน์ักเรียนกลุ่มทดลองเก่ียวกับการเรียนรูจ้ากกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามขัน้ตอนการโคช้ที่พฒันาขึน้ ภายหลงัจากการทดลองสิน้สดุลงแลว้ประมาณ 2 เดือน 
พบว่า นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมการโคช้ มีความสขุต่อการเรียนรู ้อีกทัง้นกัเรียนมีความ
คงทนของการคิดทางประวตัิศาสตร ์และการจดักิจกรรมการเรียนรูด้งักลา่วยงัเป็นการสง่ตอ่การคดิ
ใหก้ับวิชาอื่นหรือกิจกรรมแขนงอื่นรวมถึงมีนักเรียนบางส่วนที่มีแนวทางในการน าการคิดทาง
ประวัติศาสตรท์ี่ไดร้บัการพัฒนาไปประยุกตใ์ช้ใหเ้กิดประโยชนต์่อชีวิตประจ าวันไดต้่อไป ดัง
ตวัอย่างขอ้ความตอ่ไปนี ้  
    “รูส้ึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและดีใจมากที่ไดเ้รียนกบัครูครบั เป็นการเรียนไดไ้ม่ไดเ้รียนไป

ตามต าราเพยีงอย่างเดียวสอนใหม้องประวตัิศาสตร์ในหลาย ๆ หนา้อย่างเป็นกลาง การเป็นกลางไม่เอนเอียง

ทางฝ่ายใด อยู่ในเหตผุล” 

    “รูส้ึกมีความสขุทีไ่ดเ้รียนกบัอาจารย์ อาจารย์ไดส้อนวิธีการคิด วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 

โดยไม่ใหเ้ชือ่ขอ้มูลจากทีใ่ดทีห่นึ่ง แต่ใหห้าขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล แลว้น ามารวมกนัเพือ่ไดข้อ้มูลทีเ่ป็น

ขอ้เท็จจริง อาจารย์ไดส้อนใหร้ับรูเ้หตุการณ์ต่าง ๆ ที่บางต าราก็ไม่ไดส้อน เหมือนไดร้ับความรูจ้ากแหล่งที่
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น่าเชื่อถือจริง ๆ ท าใหรู้ส้ึกไดม้องโลกในมุมมองทีก่วา้งขึน้ และไดน้ าความรูท้ีไ่ดเ้รียนต่าง ๆ มาปรบัใชก้บัชีวิต

ไดม้ากขึน้” 

    “รูส้กึเรียนอย่างสนกุและสนใจเรียนมากขึน้เนือ่งจากอาจารย์สอนนอกจากหนงัสอืท าให้

ไดม้คีวามรูเ้พิ่มเตมิตลอด ไดเ้รียนรูเ้กีย่วกบัการคน้หาหลกัฐานตา่ง ๆ การคดิเป็นระบบ ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดใ้น

การคน้หาขอ้มูลหลกัฐานท าใหไ้ดข้อ้มูลทีน่่าเชือ่ถือในการท างานและท าใหส้ามารถท างานต่าง ๆ ไดเ้ป็นระบบ

ยิ่งขึน้” 

    “รูส้กึมคีวามสขุ ไม่เครียดกบัการเรียนมากเกินไป ท าใหส้นใจในการเรียนมากขึน้ เพราะ

ครูไม่ไดส้อนแค่ในหนงัสอื เป็นการเรียนทีท่  าใหเ้หน็ภาพและเขา้ใจง่ายขึน้ ครูสอนใหเ้ปิดกวา้งทางความคดิ สอน

ใหค้ิดในมุมต่าง ๆ ไดเ้รียนรูก้ารคิดอย่างมีขัน้ตอนและมีหลกัฐานและเหตุผลมาอา้งอิงได ้สามารถน าสิ่งทีส่อน

น ามาใชใ้นการคดิและตดัสนิใจในการท างานตา่ง ๆ ใหด้มีากยิ่งขึน้” 

    “รู ้สึกมีความสุขและสนุกกับการสอนของอาจารย์ อาจารย์ท าใหรู้ ้ว่าการเรียนวิชา

ประวตัิศาสตร์ไม่น่าเบื่อ แลว้ยงัใหเ้นือ้หาที่น่าสนใจ ท าใหไ้ดฝึ้กการคิดเป็นขัน้เป็นตอน รูจ้กัวิเคราะห์ขอ้มูลที่

ไดร้บั รูจ้กัหาขอ้เทจ็จริง ไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง หลาย ๆ ดา้น รูจ้กัฟังความหลาย ๆ ขา้ง และ

เรายงัไดน้ าทกัษะต่าง ๆ เหล่านีไ้ปปรบัใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การรูจ้กัคดิวเิคราะห์ ดูขอ้เทจ็จริงจากสือ่ทีไ่ดร้บั 

หาขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง ไม่เชือ่แหล่งขอ้มูลเพยีงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ฟังความหลาย ๆ ดา้น จึงจะไดม้าซ่ึงขอ้มูลที่

ถูกตอ้ง ช่วยในการท างานและการศกึษาใหด้ยีิ่งขึน้” 

    “รูส้ึกดีค่ะทีไ่ดเ้รียนกบัอาจารย์ รูส้ึกว่าเป็นการสอนทีไ่ดอ้ะไรหลาย ๆ อย่าง ทัง้มุมมอง 

ความคดิ ไดค้วามรูอ้ะไรทีใ่หม่ ๆ ไดเ้รียนรูว้ธีิการคดิวเิคราะห์โดยทีเ่ราตอ้งหาขอ้มูลหลกัฐานจากหลาย ๆ แหล่ง

มารวมกนัเพือ่ทีจ่ะไดข้อ้มูลทีม่ีความน่าเชือ่ถือ สามารถน ามาวเิคราะห์เป็นกลางและคิดอย่างเป็นระบบได ้และ

ไดเ้รียนรูล้ าดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ สามารถน าความรูท้ีไ่ดน้ัน้มาใชก้ารในการปรบัใชใ้นชีวิตน าความรูม้า

ตอ่ยอด และคน้หาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง ไม่เชือ่ขอ้มูลจากทีห่าเพยีงแหล่งเดยีวคะ่” 

    “รูส้กึไดร้บัความรูม้ากมายเรียนสนกุมีความสขุ ท าใหก้ารเรียนวชิาประวตัศิาสตร์เป็นสิ่ง

ที่น่าสนใจเป็นการสอนที่ท าใหไ้ดอ้ะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกคิดแบบเป็นขัน้เป็นตอน การเรียบเรียง

ขอ้มูลตา่ง ๆ โดยการศกึษาคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริง คน้ควา้และเรียบเรียงเหตกุารณท์างประวตัศิาสตร์จากหลกัฐาน

ต่าง ๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีม่ีความถูกตอ้งและชดัเจนมากทีส่ดุจะน าสิ่งทีไ่ดเ้รียนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ คือ การมองทกุ

อย่างเทา่เทยีมหรือเป็นกลาง มองทกุอย่างดว้ยเหตผุลอกีทัง้ยงัสามารถช่วยในการศกึษา” 

    “รูส้ึกสนกุมากค่ะทีไ่ดเ้รียนเนือ้หาอย่างอืน่ทีไ่ม่ไดม้ีแต่ในหนงัสือ บางอย่างทีย่งัไม่เคย

ทราบก็ไดท้ราบ แลว้ก็รูส้กึมีความสขุทีไ่ดรู้จ้กัวเิคราะห์ขอ้มูล ฝึกแยกแยะ สรุปขอ้มูลส าคญัจากหลาย ๆ ทีม่าให้

กลายเป็นขอ้เท็จจริงที่สามารถเขา้ใจไดง้่าย รูส้ึกว่าเรียนกบัอาจารย์สนุก ไม่ง่วง มีกิจกรรมใหท้ าตลอด และ
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สามารถน าสิ่งทีเ่รียนรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจ าวนัเวลาอ่านข่าวอ่านเรือ่งราวในอดตีก็สามารถเขา้ใจไดอ้ย่าง

งา่ยยิ่งขึน้คะ่” 

    “รูส้ึกมีความสุข ไดเ้รียนอย่างสนุกและไดข้อ้คิด แนวคิดใหม่ ๆ มากขึน้ อาจารย์สอน

สนกุ ท าใหรู้ส้ึกอยากเรียนตลอดเวลา ไดเ้รียนรูว้ิธีการคิดทีเ่ป็นเป็นกลาง ไดรู้ว้่าควรคิดใหเ้ป็นภาพ จะท าใหม้ี

ความจ าที่ดีขึน้และเขา้ใจไดช้ดัเจน การมองโลกใหเ้ป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรหาหลกัฐานจาก

หลาย ๆ แหล่ง ไม่เชือ่เพยีงอย่างเดยีว” 

    “รูส้กึวา่เวลาเรียนกบัอาจารย์เรียนสบาย สนกุและมคีวามรู ้เรียนรูเ้รือ่งการท างานตา่ง ๆ 

และเรื่องราวต่างๆที่ไม่ไดม้ีแต่ในต าราหรือในบทเรียนที่ผ่าน ๆ มา สิ่งที่อาจารย์น ามาสอนนัน้หนูคิดว่าเอามา

ใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนัไดห้ลายอย่าง เช่น วเิคราะห์ข่าวสารบา้นเมืองก็ควรวิเคราะห์แบบสองดา้นเชือ่ขอ้มูลจาก

หลาย ๆ ที”่ 

    “รูส้กึเรียนแลว้ไม่น่าเบือ่เลยค่ะ ปกตวิชิานีห้นูจะไม่ค่อยถนดัเท่าไหร่ แต่ครูท าใหห้นูรูว้่า

การเรียนวชิานีส้  าคญัยงัไงเพราะครูสอนใหใ้ชเ้หตผุลในการหาค าตอบ การตัง้ค าถาม หรือเชือ่ในบางสิ่งบางอย่าง

เป็นอย่างไร และสามารถน าการใชเ้หตผุลไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยคะ่” 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะในการน ารูปแบบการโคช้ ไปใช ้

1) ผูส้อนที่จะน ารูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EECCR Model) ไปใช้ ควรศึกษารูปแบบการโค้ชให้เข้าใจ
โดยเฉพาะขัน้ตอนการโคช้ ตลอดจนพิจารณาความสอดคลอ้งและความเหมาะสมระหวา่งรูปแบบ
การโคช้และเนือ้หาสาระตามหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนท าความเขา้ใจแนวคิด
พื ้นฐานของรูปแบบการโค้ชให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการโคช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2) รูปแบบการโคช้เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายนีไ้ดร้บัการพฒันาขึน้ภายใตบ้รบิทการเรียนการสอนในโรงเรยีนโดยมีหอ้งเรยีนประมาณ 
30-40 คน โดยใน 1 สปัดาหน์ักเรียนมีตารางเรียนประวตัิศาสตร ์1 คาบเรียน และ 1 หน่วยการ
เรียนรูจ้ะใชเ้วลา 2 คาบเรียน คาบเรียนที่ 1 ครูด าเนินการตามขัน้ตอนการโคช้ในขัน้ตอนที่ 1-2 
ส่วนคาบที่ 2 ครูด าเนินการตามขัน้ตอนการโคช้ในขัน้ตอนที่ 3-5 จะเห็นไดว้่าการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการโคช้ดงักลา่วนกัเรียนจะมีเวลาประมาณ 1 สปัดาหใ์นการสืบคน้หาหลกัฐานรวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานด้วย หากโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้มีโครงสร้างตารางสอนรายวิชา
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ประวัติศาสตรล์ักษณะดังกล่าว จ าเ ป็นเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ให้นักเรียนมี
ระยะเวลาในการสืบคน้หลกัฐาน 

3) การจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการโคช้ที่เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ าเป็นตอ้งอาศยัการสืบคน้หลกัฐานทางประวตัิศาสตรเ์ป็น
ส าคญั หากผูเ้รียนไม่สามารถสืบคน้หลกัฐานทางประวตัิศาสตรม์าใชศ้กึษาได ้จะท าใหไ้ม่สามารถ
พัฒนาการคิดทางประวัติศาสตรข์องผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 ของ
รูปแบบการโคช้ เม่ือผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาหลักฐานทางประวัติศาสตรแ์ลว้ ผูส้อน
จะตอ้งคอยก ากบัติดตามการคน้ควา้และวางแผนการท างานของผูเ้รียน ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั
แหลง่ขอ้มลู ตลอดจนคอยใหก้ าลงัใจผูเ้รียน 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1) จากผลการวิจยัที่พบว่า บทบาทการโคช้ของครูท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการของการ

คิดทางประวตัิศาสตรแ์ละการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องนกัเรียน ดงันัน้ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันา
รูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งทกัษะกระบวนการทางประวตัิศาสตรท์ี่จ  าเป็นอื่น ๆ ส าหรบันกัเรยีน 

2) งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารโคช้เป็นบทบาท
ส าคญัของครูในการพฒันานกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใหเ้กิดการคิดทางประวตัิศาสตร์
เป็นหลัก ทั้งนีห้ากมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูป้ระวัติศาสตรเ์พื่อพัฒนาการคิดทาง
ประวตัิศาสตรส์  าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะจะเป็นทางเลือกส าหรบัครู
ประวตัิศาสตรใ์นโรงเรยีน 

3) จากผลการวิจยัที่พบว่า รูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (EECCR Model) มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตรเ์พราะสามารถท าใหผู้เ้รียนมีพัฒนาการของการคิดทางประวัติศาสตรท์ี่
สงูขึน้ ดงันัน้จึงมีความเห็นว่าควรมีการขบัเคลื่อนกลุ่มครูสอนประวตัิศาสตรม์ารว่มกนัสรา้งชมุชน
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC) เพื่อน ารูปแบบการโคช้ที่
เสริมสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (EECCR Model) 
ไปใชพ้ฒันานกัเรียน โดยเริ่มจากการปรบัทศันคติของครูในชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหเ้ห็น
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการเป็นผูส้่งต่อความรูใ้หแ้ก่นักเรียนมาสู่การเป็น  
ผูโ้คช้เพื่อใหน้ักเรียนสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตรข์ึน้เอง โดยการพูดคุยกันเป็นระยะผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทัง้สื่อสงัคมออนไลน ์หรือพบปะเป็นครัง้คราว และเก็บขอ้มลูจากการขยายผลการ
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น ารูปแบบการโคช้ที่เสรมิสรา้งการคิดทางประวตัิศาสตรข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(EECCR Model) ไปใช ้
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คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ปรญิญาเอก จากคณะอกัษรศาสตร ์(สาขาประวตัิศาสตร)์  
     มหาวิทยาลยัปอรโ์ต ประเทศโปรตเุกส โดยไดร้บัทนุพระราชทานส่วน 

     พระองคใ์นสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  
     กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร ์เลือกท าวิทยานิพนธเ์รื่องสงัคมอยธุยาใน 

     ครสิตศ์ตวรรษที่ 16 ถึง 17 ในเอกสารโปรตเุกส: มมุมองทางดา้นวฒันธรรม 

    2.  นกัวิจยัในโครงการวิจยั 100 เอกสารประวตัิศาสตรไ์ทย  
     (ดร.วินยั พงศศ์รเีพียร เป็นหวัหนา้โครงการ) โดยไดร้บัรางวลันกัวิจยัดีเด่น 

     ของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

    3.  ผูอ้บรมวิชาประวตัิศาสตรไ์ทยใหแ้ก่ครูระดบัประถมศกึษา และระดบั 

     มธัยมศกึษา ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
    4.  คณะอนกุรรมการพิจารณาประชมุพงศาวดารฉบบัตา่งๆ ของกรมศิลปากร  
     กระทรวงวฒันธรรม 

    5.  คณะกรรมการกลั่นกรองวารสารด ารงวิชาการ 

 

3. รองศาสตราจารยพ์รเพ็ญ ฮั่นตระกลู 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  อ.ม. (ประวตัิศาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     อ.บ. (ประวตัิศาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
    2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ภาควิชาไทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทนร ีประเทศญ่ีปุ่ น 

    3.  นกัวิจยัพิเศษ สถาบนัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา มหาวิทยาลยัเกียวโต  
    4.  อดีตเลขาธิการสมาคมประวตัิศาสตรใ์นพระราชปูถมัภ ์

     สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
    5.  อดีตอาจารยป์ระจ าวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตร ์ปรญิญาโท สาขา 

     ประวตัิศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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4. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรพิร ดาบเพชร 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  Ph.D. (History) มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร ์ ประเทศสิงคโปร ์

     M.A. (History) มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร ์ ประเทศสิงคโปร ์

     ศศ.ม. (ประวตัิศาสตรเ์อเชีย) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

     ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
    2.  นกัวิจยัโครงการวิจยัเมธีวิจยัอาวโุส สกว. โครงการกฎหมายตราสามดวง:  
     ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก ในความสนบัสนนุของส านกังาน 

     กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (ดร.วินยั พงศศ์รเีพียร เป็นหวัหนา้โครงการ) 
    3.  อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงทิพย ์เกียรติสหกลุ 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  อ.ด. (ประวตัิศาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     อ.บ. (ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
    2.  อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะอกัษรศาสตร ์ 
     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสังคมศึกษาทีร่่วมวงสนทนากลุ่มในการลงฉันทามตอิงคป์ระกอบและ
พฤตกิรรมบ่งชีก้ารคิดทางประวัตศิาสตร ์

1. ศาสตราจารย ์ดร.สิรวิรรณ ศรีพหล 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  Ph.D. (Social Studies Education) University of Missouri-Coulumbia 

     Ed.S. (Supervision and Curriculum) Emporia State University 

     ค.ม. (มธัยมศกึษา-การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร)์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รชันีกร หงสพ์นสั 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  Maîtrise d’Histoire, Université de Montpellier III, France 

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

     ค.บ. มธัยมศกึษา(สงัคมศกึษา-ฝรั่งเศส), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2.  ประธานสาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์ 
     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัดิ ์ลกัษณา 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
     ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศษ.บ. (สงัคมศกึษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    2. อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

4. อาจารย ์ดร.กานตร์วี บษุยานนท ์

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

     ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศศ.บ. (สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

    2. อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

5. อาจารย ์ดร.เกศินี ครุณาสวสัดิ ์

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศษ.บ. (สงัคมศกึษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    2.  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการมธัยมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน   
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     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ 

    3. เลขานกุารหลกัสตูรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาการทางศกึษาและการจดัการ 

     เรยีนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

    4. คณะกรรมการสมาคมครูสงัคมศกึษาแห่งประเทศไทย 

    5. คณะกรรมการโครงการ มศว รกัษค์ลองแสนแสบตน้แบบสูช่มุชน 

    6. ประธานคณะกรรมการบรหิารวิชาเอกวิทยาการจดัการเรียนรูส้งัคมศกึษา  
     หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาทางการศกึษาและการจดัการ 

     เรยีนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

    7. คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) วิชาเอกคู ่ 
     สาขาวิชาเอกสงัคมศกึษา 

    8.  วิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบการเรยีนรูเ้พื่อยกระดบัมาตรฐานและ 

     ตวัชีว้ดั ที่ส่งผลตอ่คะแนน O-net ใหก้บัขา้ราชการครู กลุม่สาระการเรยีนรู ้

     สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิีป่ระเมินเครื่องมือวัดการคิดทางประวัตศิาสตรแ์ละเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.โกศล มีคณุ 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

    2. รองผูอ้  านวยการศนูยว์ิจยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย  
     กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาวิชาการศกึษา 
 

2. อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บญุธิมา 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.   กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

     กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

     กศ.บ. (การวดัผลการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

    2. อดีตอาจารยป์ระจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มศว 
      

3. อาจารย ์ดร.นวรนิทร ์ตากอ้นทอง 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ศษ.ด. (การวิจยัและประเมินทางการศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     กศ.ม. (การวิจยัและสถิติทางการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
    2. อาจารยป์ระจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มศว 
      

4. ดร.ณฐัา เพชรธน ู

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
    2.  ผูอ้  านวยการศนูย ์PISA ส านกัทดสอบทางการศกึษา ส านกังาน 

     คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัดิ ์ลกัษณา 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
     ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ศษ.บ. (สงัคมศกึษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    2. อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิีป่ระเมินรูปแบบการโค้ชทีเ่สริมสร้างการคิดทางประวัตศิาสตรข์องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติคณุ รุง่เรอืง 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ศศ.ม.(การสอนสงัคมศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     ค.บ. (สงัคมศกึษา) วิทยาลยัครูนครปฐม 

    2.  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการมธัยมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน   
     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    3.  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันา องครกัษ ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย ์ดร.กนก จนัทรา 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ปร.ด. (วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรูเ้พื่อการพฒันา)  
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

     ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     ค.บ. (มธัยมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2.  อาจารยโ์รงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 

 

3. ดร.เฉลิมชยั พนัธเ์ลิศ 

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2.  ผูอ้  านวยการสถาบนัสงัคมศกึษา สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 
 

4. ดร.สปุราณี ไกรวตันสุสรณ ์

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    2.  อดีตผูอ้  านวยการโรงเรยีนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
 

5. ดร.มธุรส ประภาจนัทร ์

คณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 1.  กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

     ศษ.ม. (การวดัและประเมินผลการศกึษา) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

    2. ผูอ้  านวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศกึษา  
     ส านกัทดสอบทางการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     กระทรวงศกึษาธิการ 

    3. คณะท างานสรา้งแบบทดสอบประเมินสมรรถนะขา้ราชการครูและ 

     ผูบ้รหิารสถานศกึษารว่มกบัส านกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนิติการ 

    4. คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน และ  
     แนวทางการประเมิน ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

    5. คณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ 
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     ภาครฐั รว่มกบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

    6. คณะกรรมการประเมินเพื่อคดัเลือกนกัเรียนและสถานศกึษาเพื่อรบัรางวลั 

     พระราชทานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

    7. ผูท้รงคณุวฒุิอา่นบทความ งานวิจยั  (Peer Review)  ของสถาบนัอดุมศกึษา 

     หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

    8. มีประสบการณใ์นการเก็บขอ้มลูภาคสนาม 
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ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัติศาสตร ์
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แบบทดสอบวัดการคิดทางประวัตศิาสตร ์

วิชาประวัติศาสตรไ์ทย ส31104   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษา 2/2561 

 

ค าชีแ้จง :  
 1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบชนิดเขียนตอบ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม 
พ.ศ. 2475 จ านวน 10 ขอ้ ตอนที่ 2 การล าดบัเวลา จ านวน 3 ขอ้ รวม 2 ตอน จ านวน  13 ขอ้  
 2. เวลาในการท าแบบทดสอบ 100 นาที 
 3. ใหน้กัเรยีนศกึษาหลกัฐานทางประวตัิศาสตรต์อ่ไปนี ้แลว้ตอบค าถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  325 

ตอนที่ 1 เหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475 

ส่วนที่ 1 หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์

 

หลักฐานชิน้ที ่1 บันทกึพันเอกพระยาทรงสุรเดชเกี่ยวกับวันโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์24 
มิถุนายน 2475  
เขียนบนัทกึนีเ้ม่ือเดือนมิถนุายน 2482 ณ หอ้งแถวเลขที่ 36 ถนนรไีซ ต าบลดาเกา ไซง่่อน ประเทศเวียดนาม 

 พวกที่จะคิดปฏิวตัิมีทัง้ฝ่ายทหารและพลเรอืน ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่พวกพลเรือนซึ่งมีหลวงประดิษฐมนู
ธรรมเป็นหวัหนา้ไดเ้ริ่มคิดการนีต้ัง้แตปี่ไหน แต่ทราบวา่ทางการฝ่ายทหารมีนายพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา 
นายพนัเอกพระยาทรงสรุเดช นายพนัเอกพระยาฤทธ์ิอคัเนยก์บันายพนัเอกพระประศาสนพ์ิทยายทุธไดส้นทนา
กนัถึงเรื่องเช่นนีก้่อนเวลาปฏิวตัิในราว 2-3 ปี โดยไม่รูว้า่พวกพลเรอืนคิดอยู่เหมือนกนั ทางฝ่ายพลเรือนถึงแมจ้ะ
ไดท้หารเป็นพวกไวบ้า้งแลว้ก็เป็นแตเ่พียงพวกมียศนอ้ยและไม่มีต าแหน่งส าคญัในกองทพั ดว้ยเหตทุี่ตอ้งการได้
ทหารตวัส าคญั ๆ เขา้มาเป็นพวกดว้ยนั่นเองจงึไดค้ิดติดตอ่รูถ้ึงกนัขึน้ เป็นอนัวา่เกิดมีพวกขึน้ 4 พวก 

 1. พวกพลเรอืน มีหลวงประดิษฐมนธูรรมเป็นหวัหนา้ 

 2. พวกทหารเรอื มีนายนาวาตรี หลวงสินธุส์งครามชยั 

 3. พวกทหารบกชัน้ยศนอ้ย มีนายพนัตรหีลวงพิบลูสงครามเป็นหวัหนา้ 

 4. พวกนายทหารชัน้ยศสงู มีนายพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา พระยาทรงสรุเดช พระยาฤทธ์ิ
อคัเนย ์พระประศาสนพ์ิทยายทุธ 

 สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดมีพวกปฏิวตัิครัง้นีไ้ม่ใช่สาเหตอุนัเดียวกนัเป็นแน่ทีเดียว มนัเป็นการยากที่จะรูค้วาม
ตัง้ใจจรงิของแตล่ะคน เพราะใครจะเปิดเผยความตัง้ใจของตวัซึง่ไม่เป็นมงคล ความคิดที่จะกูช้าติโดยสจุรติใจจะ
มีอยู่ในตวับคุคลใดบา้งในจ านวนนี ้ขา้พเจา้ไม่สามารถจะหยั่งรูไ้ด ้แตเ่ท่าที่ไดย้ินพดูและแสดงความประสงค์
ออกมา และเท่าที่ไดส้งัเกตเห็นความเป็นไปอากปักิรยิาของเขาแลว้ก็รูไ้ดท้ีเดียวว่าสว่นหนึ่งตอ้งการบรหิารงาน
ต าแหน่งส าคญั ๆ ทัง้ที่ตวัไม่มีความรูแ้ละไม่เคยผ่านงานต ่า ๆ มาเลย… 
 

บนัทึกนายปรีดี พนมยงคพ์ลโทประยรู ภมรมนตรี และพนัเอกพระยาทรงสรุเดช เกี่ยวกบัวันโค่นลม้

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์24 มถินุายน 2475 
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หลักฐานชิน้ที ่2 บันทกึหม่อมเจ้าพูนพสิมัย ดศิกุล 
 

เมืองไทยมีโรคหลายอย่างดงัเล่ามา เหมือนคนที่เจ็บเป็นโรคเรือ้รงัไม่มีทางรกัษา เพราะแกก้ารศกึษาไม่พน้เสีย
แลว้ พอหมดก าลงัลงก็พอดีเชือ้โรคลกุลามมาทกุทิศทกุทางดงัแกลง้ใหเ้กิดขึน้ 

 ทางฝ่ายพระราชวงศก็์ออ่นแอลงเพราะการแข่งดีกนัเอง โดยไม่ท าดีอะไรใหค้นนบัถือ ก็เลยเป็น
เครื่องมือใหพ้วกก่อการยยุงคนใหเ้กลียดชงัไดเ้รว็และสะดวกยิ่งขึน้ เสียงเกลียดเจา้   คอ่ย ๆ เริ่มขึน้จนถึงแสดง
กิรยิาเปิดเผยขึน้ทกุทีแลว้ก็ลามขึน้ไปถึงพวกเสนาบดี-กบัอภิรฐัฯ มีเรื่องขุ่นเคืองกนัแทบจะทกุประชมุ เม่ือเถียง
ทะเลาะกนัแลว้ก็น าเอาออกมาเล่าดว้ยเห็นวา่ตวัเป็นฝ่ายถกู เรื่องเหลา่นัน้ก็กึกกอ้งตอ่เติมกนัยิ่งขึน้ทกุที… 

 

พนูพิสมยั ดิศกลุ.  (2551).  ส่ิงทีข่้าพเจ้าพบเหน็ ประวัตศิาสตรเ์ปล่ียนแปลงการ 

 ปกครอง 2475.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
 

 

หลักฐานชิน้ที ่3 ค าประกาศของคณะราษฎร 

(ค าประกาศนีพ้ระยาพหลพลพยหุเสนาเป็นผูอ้่านเม่ือเชา้ตรู ่วนัที่ 24 มิถนุายน 2475) 
 

 ราษฎรทัง้หลายพงึรูเ้ถิดวา่ ประเทศเรานีเ้ป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตรยิต์ามที่เขาหลอกลวง บรรพ
บรุุษของราษฎรเป็นผูช้่วยกนักูใ้หป้ระเทศมีอิสรภาพพน้มือจากขา้ศกึ พวกเจา้มีแต่ชบุมือเปิบ และกวาดรวบ
ทรพัยส์มบตัิเขา้ไวต้ัง้หลายรอ้ยลา้น เงินเหล่านีเ้อามาจากไหน? ก็เอามาจากราษฎร เพราะวิธีท านาบนหลงัคน
นัน้เอง บา้นเมืองก าลงัอตัคดัฝืดเคือง ชาวนาและพ่อแม่ทหารตอ้งทิง้นา เพราะท าไม่ไดผ้ล รฐับาลไม่บ ารุง 
รฐับาลไลค่นงานออกอย่างเกลื่อนกลาด นกัเรียนเรยีนเสรจ็แลว้และทหารปลดกองหนนุแลว้ไม่มีงานท า จะตอ้ง
อดอยากไปตามยถากรรม เหล่านีเ้ป็นผลของรฐับาลของกษัตรยิเ์หนือกฎหมาย บีบคัน้ขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ย นาย
สิบและเสมียนเม่ือใหอ้อกจากงานแลว้ก็ไม่ใหเ้บีย้บ านาญ ความจรงิควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไวม้าจดับ ารุง
บา้นเมือง ใหมี้งานท า จึ่งจะสมควรที่สนองคณุราษฎรซึง่ไดเ้สียภาษีอากรใหพ้วกเจา้ได.้........ 
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หลักฐานชิน้ที ่4 เบือ้งหลังการปฏิวัต ิ2475 

 

 ท่านหวัหนา้คณะราษฎรไดบ้อกแก่ขา้พเจา้วา่ ความคิดที่จะปฏิวตัิระบอบการปกครองนัน้ ไดเ้กิดขึน้
ก่อนหนา้ลงมือเปลี่ยนการปกครองเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ 2-3 ปี ยิ่งทัง้ฝ่ายคณะ    พลเรือนคือ คณะหลวงประเสรฐิฯ 
นัน้ ท่านไดท้ราบวา่ ไดค้ิดกนัมาตัง้แตย่งัอยู่เมืองนอก เป็นเวลา 6-7  ปี เม่ือไดร้บัขอ้ถามวา่ มีเหตอุะไรดลใจให้
ท่านคิดเปลี่ยนการปกครอง เจา้คณุพหลฯ ตอบวา่ “ผมเป็นทหาร เหตทุางฝ่ายผมจงึไดเ้ริ่มมาจากหนา้ที่ทาง
การทหารของผม” 

 ในเบือ้งตน้ทีเดียว เกิดความรูส้กึวา่ ราชการบา้นเมืองในเวลานัน้ ดพูวกขา้ราชการผูใ้หญ่และพวก
เจา้นายท ากนัตามอ าเภอใจ ไม่ใครจ่ะเอาใจใสใ่นความเห็นของผูน้อ้ย ซึ่งแมว้า่จะมีเหตผุลควรเช่ือถือก็ตาม พวก
ผูใ้หญ่มกัจะถือเสียว่า ความเห็นของผูน้อ้ยนัน้จะดีหรอืไม่ดีไม่ส  าคญั หากส าคญัอยู่ที่วา่จะถกูใจท่านหรอืไม่ เม่ือ
เป็นเช่นนีพ้วกผูน้อ้ยซึง่อาจมีสติปัญญาดี ๆ ก็เกิดความทอ้ถอยไม่อยากแสดงความคิดเห็น ทัง้ ๆ ที่เช่ือแน่วา่จะมี
ประโยชนต์อ่บา้นเมือง และเม่ือการบรหิารราชการบา้นเมืองด าเนินไปตามความเห็นของพวกผูใ้หญ่ไม่ก่ีคน ซึง่
ถา้ท่านเหลา่นัน้มีความคิดเห็นอย่างเก่า ๆ และแคบ ๆ ดว้ยแลว้ ก็อาจชกัน าใหบ้า้นเมืองไปสูค่วามเสื่อมและ
ความล่มจมไดง้่าย 

 ตามประวตัิการศกึษาของพระยาพหลฯ แสดงว่า ท่านเป็นผูมี้การศกึษาอย่างดี กลา่วคือเม่ือศกึษาอยู่
ในโรงเรยีนทหารบกนัน้ จากผลแห่งการสอบไล่ซึง่ไดเ้ป็นที่หนึ่ง 1 ท่านไดร้บัทนุเล่าเรียนของรฐับาลใหไ้ปศกึษา
วิชาตอ่ที่เยอรมนั เม่ือ พ.ศ. 2447 ครัน้ส  าเรจ็วิชาจากโรงเรยีนนายรอ้ยทหารบกที่นั่นแลว้ ก็ยงัไดร้บัการฝึกฝน
ราชการทหารอยู่ในกองทพับกเยอรมนั อยู่จนถึงปลายปี พ.ศ. 2455 จงึไดไ้ปศกึษาวิชาเฉพาะตอ่อีกในเดนมารก์ 
รวมเวลาที่ท่านไดใ้ชศ้กึษาวิชาการตา่งประเทศรว่ม 10 ปี 

เม่ือไดร้บัการศกึษามาอย่างดีเช่นนี ้และทัง้เม่ือกลบัเขา้มารบัราชการในประเทศบา้นเกิดเมืองนอนแลว้ 
ก็ยงัเอาใจไปศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ ก็เป็นธรรมดาในระหวา่งที่รบัราชการ พระยาพหลฯ ย่อมจะใส่ใจ
ในความเจรญิกา้วหนา้ของบา้นเมืองเป็นอนัมาก และถา้ความคิดความเห็นที่ไดแ้สดงออกไปเพื่อประโยชนแ์ก่
ราชการบา้นเมืองไม่ไดร้บัความน าพาจากผูใ้หญ่แลว้ ก็คงจะไม่พอใจเป็นแน่... 
 

กหุลาบ สายประดิษฐ์. (2548). เบือ้งหลังการปฏิวัต ิ2475. กรุงเทพฯ: มิ่งมิตร. 
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หลักฐานชิน้ที ่5 พระราชสาสน์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 

วงัสโุขทยั 

             วนัที่ ๔ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 

ถึง พระยามโนปกรณน์ิติธาดา และผูแ้ทนคณะราษฎร 

 ขา้พเจา้ไดร้บัหนงัสือขอขมาในการที่คณะราษฎรไดอ้อกประกาศปรกัปร า แสดงถึงการกระท าของ
ขา้พเจา้เม่ือวนัที่ ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. นี ้ในขณะที่คณะราษฎรไดเ้ขา้ยดึอ านาจการปกครองแผ่นดิน ซึง่บดันี ้
คณะราษฎรไดท้ราบความจรงิแลว้วา่ ขา้พเจา้ตัง้ใจดีตอ่ราษฎร และไดค้ิดที่จะใหพ้ระธรรมนญูการปกครอง
แผ่นดินแก่ราษฎรอยู่แลว้ หากแตล่่าชา้ไปไม่ทนักาล และไม่ไดเ้ป็นใจกบัพวกทจุรติ ขา้พเจา้ขอขอบใจ
คณะราษฎรซึง่มีความหวงัดีตอ่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้หวงัวา่ในโอกาสหนา้เม่ือถึงเวลาสมควร คณะราษฎรคงจะได้
ออกค าแถลงการณป์ลดเปลือ้งมลทินใหร้าษฎรไดท้ราบความจรงิดจุดงัเม่ือประกาศหาความผิดนัน้ไว ้

 

ประชาธิปก ปร. 
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ส่วนที่ 2 ขอ้ค าถาม 
 

1. จากหลกัฐานชิน้ที่ 2 นกัเรยีนจงบอกสภาพการเมือง เศรษฐกิจ หรือสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการบนัทกึหลกัฐานชิน้
นี ้(3 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

2. ใหน้กัเรยีนตอบค าถามวา่ หลกัฐานแตล่ะชิน้เป็นหลกัฐานประเภทใด มีจดุมุ่งหมาย และมมุมองตอ่เหตกุารณ์
อย่างไร และหลกัฐานดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยระดบัใด เพราะเหตใุด (12 คะแนน) 
 

หลกัฐาน
ชิน้ที่ 

ประเภทของ
หลกัฐาน 

จดุมุ่งหมาย และมมุมองตอ่
เหตกุารณ ์

ระดบัความนา่เชื่อถือ  
เพราะเหตใุด 

1  หลักฐาน
ชัน้ตน้ 
 หลักฐาน
ชัน้รอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
2  หลักฐาน

ชัน้ตน้ 
 หลักฐาน
ชัน้รอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
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3  หลักฐาน
ชัน้ตน้ 
 หลักฐาน
ชัน้รอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
4  หลักฐาน

ชัน้ตน้ 
 หลักฐาน
ชัน้รอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
5  หลักฐาน

ชัน้ตน้ 
 หลักฐาน
ชัน้รอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. นกัเรยีนคิดว่าหลกัฐานทัง้ 5 ชิน้นีมี้ความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การศกึษาเหตกุารณก์ารปฏิวตัิ
เปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 หรอืไม่ อย่างไร(3 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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4. จงบอกสาเหตขุองการปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 พรอ้มแสดงหลกัฐานที่น่าเช่ือถือ (3 
คะแนน) 

สาเหต ุ หลกัฐานที่ใชอ้า้งอิง ขอ้ความในหลกัฐาน 
 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 

5. เหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยามท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทยในดา้นใดบา้ง (3 คะแนน) 
ตอบ ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 

6. นอกเหนือจากขอ้มลูจากหลกัฐานทัง้ 5 ชิน้นีแ้ลว้ มีบรบิทอื่นใดที่ท  าใหเ้กิดการปฏิวตัิสยามที่นอกเหนือจาก
หลกัฐานเหล่านีห้รอืไม่ (3 คะแนน) 
ตอบ ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 



  332 

7. นกัเรยีนคิดวา่ เหตกุารณป์ฏิวตัิสยามมีความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตรไ์ทยหรือไม่ อย่างไร(3 คะแนน) 

ตอบ ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

8. นกัเรียนคิดวา่ความคิด ความเช่ือ หรอืความรูส้กึของพระยาพหลพลพยหุเสนา ณ ขณะนัน้ ที่มีตอ่การปฏิวตัิ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไร (3 คะแนน) 
ตอบ ............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

 

9. นกัเรียนคิดวา่การที่คณะราษฎรตดัสินใจท าการปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นการกระท าที่เหมาะสม
ตามบรบิทประวตัิศาสตรห์รอืไม่ เพราะเหตใุด (3 คะแนน) 
ตอบ ............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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10. นกัเรยีนคิดวา่สามารถน าสิ่งที่ไดศ้กึษาจากเหตกุารณนี์ม้าปรบัใชก้บัการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างไร  
(3 คะแนน) 
ตอบ ............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 การล าดบัเวลา 

ส่วนที่ 1 หลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์

 
 

หลักฐานชิน้ที ่1 พงศาวดารเมืองหวัพันหา้ทัง้หก 
 

             ที่ตัง้กองทพั ณ เมืองซอ่น 

 ปีจออฐัศก   ๑๒๔๘ 

ขา้พเจา้ ทา้วกงแลทา้วขนุในเมืองหวัเมือง ใหถ้อ้ยค าวา่ เม่ือเดือน ณ ปีชวดอฐัศก ๑๒๓๘  ขา้พเจา้ทราบวา่มี
พวกจีนฮ่อธงลาย ตวันายช่ือกอปิวคมุก าลงัไพรพ่ล ๓๐๐ คน ยกออกจากเมืองเชียงคอ้ เดินขึน้มาตัง้มั่นพกัไพร่
พลอยู่ในเขตแดนแขวงเมืองออ้ ๆ นีข้ึน้กบัเมืองหวัเมือง แลว้ทา้วกงเจา้เมือง  หวัเมืองไดท้ราบข่าววา่พวกฮ่อมา
ตัง้อยู่ดงันัน้ ทา้วกงเจา้เมืองหวัเมืองก็คมุไพรพ่ลจ านวน ๔๐๐ คนยกออกจากเมืองหวัเมือง ลงไปตอ่สูร้บกบัสาม
กอปิวนายพวกฮ่อ ณ เมืองออ้เป็นสามารถได ้๒ เวลา พวกลาวเมืองหวัเมืองไล่ฆ่าฟันพวกฮ่อตายในขณะนัน้ ๑๒ 
คน สามกอปิวนายฮ่อเห็นวา่ทานก าลงัแลฝีมือลาวมิได ้ก็รวบรวมควบคมุไพรพ่ลฮ่อแตกถอยหนีขึน้ไปตัง้อยู่ ณ 
ทุ่งเชียงค า แขวงเมืองพวน... 
 

 

 

หลักฐานชิน้ที ่2 กรมหลวงประจักษศิลปาคมเสดจ็ไปจัดราชการ ณ หวัเมืองลาวพวน 
 

            รบัวนัที่ ๒๑ พฤษภาคม รตันโกสินทรศ์ก ๑๑๑ 

เมืองหนองคาย 

วนัที่ ๑๗ มีนาคม รตันโกสินทรศ์ก ๑๑๐ 

 

ขา้พระพทุธเจา้ ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

 ดว้ยโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชหตัถเลขา ร.ที่ ๔๒๐/๑๑๐ จ.๔๔ ลงวนัที่ ๒๘ ธนัวาคม 
รตันโกสินทรศ์ก ๑๑๐ กบัรายงานกองแผนที่ย่ืนกล่าวโทษพระยอดเมืองขวางแลพระพลสงครามนัน้ไดท้ราบเกลา้ 
ฯ แลว้ ขา้พระพทุธเจา้ไดไ้ตส่วนสอบถามพระยาปลดัด ูไดค้วามวา่ ส่วนพระยอดเมืองขวางกบัพระพลได้
กลา่วโทษกองแผนที่มาที่พระยาปลดัเหมือนกนั แตพ่ระปลดัเกรงพระราชอาญา กลวัจะเป็นบอกกล่าวโทษ
ขา้หลวงจงึไม่ไดบ้อกลงมายงักรุงเทพ ฯ แตก่ารที่พระพลพดูจาแลท าการซุม่ซา่มนัน้ก็เห็นจะเป็นจรงิ เพราะพระ
พลเป็นคนบา้นนอก แลเป็นคนอย่างเก่า ๆ ไม่รูก้าลรูเ้วลาก็ซุม่ ๆ ซ่าม ๆ ไป ... 
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ส่วนที่ 2 ขอ้ค าถาม 

ค าถามขอ้ที่ 1   เหตกุารณท์ี่ปรากฏในหลกัฐานชิน้ที่ 1 และ เหตกุารณท์ี่ปรากฏในหลกัฐานชิน้ที่ 2 เหตกุารณใ์ด
เกิดขึน้ก่อน (1 คะแนน) 
ตอบ.................................................................................................................. 
ค าถามขอ้ที่ 2 

2.1 เหตกุารณท์ี่ปรากฏในหลกัฐานชิน้ที่ 1 เกิดขึน้ในสมยัรชักาลใด (1 คะแนน) 
ตอบ.................................................................................................................. 
2.2 เหตกุารณท์ี่ปรากฏในหลกัฐานชิน้ที่ 2 เกิดขึน้ในสมยัรชักาลใด (1 คะแนน) 
ตอบ.................................................................................................................. 
ค าถามขอ้ที่ 3  จากหลกัฐานชิน้ที่ 2  ระยะเวลาระหวา่งผูเ้ขียนจดหมายกบัผูร้บัจดหมายห่างกนัเท่าไร (1 คะแนน) 
ตอบ  .............ปี .............เดือน ................วนั 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนประวัตศิาสตร ์
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(ตวัอย่าง) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 

ค าชีแ้จง   

 1. แบบทดสอบฉบบันีมี้จ านวน 40 ขอ้ 
 2. ใหน้กัเรียนใชด้ินสอด า 2 B ระบายวงกลมตวัเลือก     ในกระดาษค าตอบใหเ้ต็มวงกลม  
(หา้มระบายนอกวง)  เช่น       

มาตรฐาน ส 4.3    เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม  ภมูิปัญญาไทย  มีความรกัชาติ  ความภมูิใจใน
ชาติและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชีว้ัด ม.4 – 6  / 1 วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัของประวตัิศาสตรไ์ทย 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  ประเด็นส าคญัของประวตัิศาสตรไ์ทย 

1. สถานการณ ์: ในตน้รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั  ปรากฏวา่หวัเมืองคา้งการส่งส่วย 

    มายงัราชธานี  
    ค าถาม : ขอ้ใดอธิบายถึงสถานการณค์รัง้นีไ้ดถ้กูตอ้งที่สดุ 

  1.  แสดงถึงหวัเมืองมีใจออกห่างไปขึน้กบัศนูยอ์  านาจขา้งพม่า 

 2.  แสดงถึงภยัแลง้จากธรรมชาติจงึไม่มีผลผลิตสง่มายงัเมืองหลวง 

  3.  แสดงถึงภยัสงครามจากประเทศเพื่อนบา้นสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจตกต ่า 

  4.  แสดงถึงจ านวนไพรส่่วยลดลง  จงึส่งผลต่อส่วยที่ส่งใหร้าชธานีลดลง 

  5.  แสดงถึงโครงสรา้งการปกครองแบบหลวม ๆ ระหวา่งราชธานีกบัหวัเมือง 

2. การลงนามในสนธิสญัญาเบาวร์งิระหวา่งสยามกบัองักฤษท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นใด 
 1.  น า้ตาลและของป่าเป็นสินคา้ที่ตลาดโลกตอ้งการมากขึน้ 

 2.  สยามเรง่รดัการปลกูขา้วเพื่อรองรบัความตอ้งการของตลาดโลก 

 3.  องักฤษเป็นชาติเดียวที่สามารถซือ้ขายสินคา้จากกรมพระคลงัสินคา้ 

 4.  มีการเกณฑไ์พรเ่ขา้มาท างานยงัราชธานีหวัเมืองจตัวาเพื่อผลิตอาวธุ  

 5.  พ่อคา้จีนถกูลดบทบาททางเศรษฐกิจโดยมีพ่อคา้องักฤษเขา้มาแทนที่ 
 

ตัวชีว้ัด ม4–6/2 วิเคราะหค์วามส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่ชาติไทย 

25.  ขอ้ใดไม่ใช่พระบรมราโชบาย (Royal Policy) ในสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชเก่ียวกบัการเสรมิสรา้ง
เสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของอาณาจกัรสยาม 

  1.  ทรงเรง่ฟ้ืนฟสูภาพเศรษฐกิจของอาณาจกัรภายหลงัการกอบกูเ้อกราช 

 2.  ทรงฟ้ืนฟคูวามกลา้หาญและจิตส านกึแห่งอาณาจกัรของประชากรสยาม 

  3.  ทรงขยายอ านาจของราชธานีเขา้ควบคมุดินแดนโดยรอบเป็นประเทศราช 

  4.  ทรงสถาปนาความยิ่งใหญ่มั่นคงของสถาบนักษัตรยิไ์ดป้ระสบความส าเรจ็ 

  5.  ทรงปราบปรามรวบรวมชมุนมุตา่ง ๆ เพื่อสรา้งความเป็นเอกภาพของประเทศ 



  338 

. 
ตัวชีว้ัด ม4–6/3 วิเคราะหปั์จจยัที่ส่งเสรมิความสรา้งสรรคภ์มูิปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซึ่งมีผลตอ่
สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

31.  ขอ้ใดคือปัจจยัที่ส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงทางวฒันธรรมในสมยัรชักาลที่ 2 

 1.  มีติดต่อกบัต่างประเทศเจรญิรุง่เรอืง 

 2.  มีผูเ้ขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจ านวนมาก 
 3.  มีผูด้ีกรุงเก่าช่วยกนัฟ้ืนฟวูฒันธรรมสมยัอยธุยาขึน้มาใหม่ 
 4.  มีศกึขา้งพม่าลดลงเน่ืองจากองักฤษมีนโยบายยึดครองพม่า 

 5.  มีชนชัน้เจา้นายที่มีความสามารถช่วยบรหิารราชการแผ่นดินมาก 

. 
ตัวชีว้ัด ม 4 – 6 /4  วิเคราะหผ์ลงานของบคุคลส าคญัทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศที่มีส่วนสรา้งสรรคว์ฒันธรรม
ไทยและประวตัิศาสตรไ์ทย 

37.  ขอ้ใดคือบทบาทที่ส  าคญัของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัตอ่ศิลปะแบบพระราชนิยมในรชัสมยัของ
พระองค ์

 1.  ทรงด ารกิารสรา้งเจดียท์ี่มีลกัษณะย่อมมุทัง้ 4 ดา้น 

 2.  ทรงด ารใิหส้รา้งปรางคท์ี่จ  าลองคติจกัรวาลในไตรภมูิ 
 3.  ทรงแกะสลกัภาพไมจ้ าหลกัที่บานประตทูางเขา้อาคารดว้ยฝีพระหตัถ ์
 4.  ทรงนิยมน าศิลปกรรมแบบฝรั่งเขา้มาผสมผสานกบัศิลปกรรมแบบไทยประเพณี 

 5.  ทรงนิยมการสรา้งอาคารดว้ยกระเบือ้งเคลือบแทนส่วนประกอบของช่อฟ้า หางหงส ์
. 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 5 
กลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  

รายวิชาประวตัิศาสตรไ์ทย           ภาคเรยีนที่ 2 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5   เรื่อง การปฏิวตัิสยาม      เวลา 2 คาบ 

********************************************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภมูิปัญญาไทย มีความรกั  ความภมูิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชีว้ัด 

 ส4.3 ม4-6/1 วิเคราะหป์ระเด็นส าคญัของประวตัิศาสตรไ์ทย 

 ส4.3 ม4-6/2 วิเคราะหค์วามส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิต์อ่ชาติไทย 

1. ผลการเรียนรู ้(Learning Outcomes) 

 วิเคราะหส์าระส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม เช่น สาเหตแุละผลของเหตกุารณ ์รวมถึงประเมิน
การกระท าของบคุคลทางประวตัิศาสตรใ์นช่วงเวลานัน้ การคิดทางประวตัิศาสตร ์รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์และใฝ่
เรยีนรู ้

 

2. ความคิดรวบยอดหลกั (Main Concept)  

 
 

   

การปฏิวตัิ
สยาม

สาเหตขุองการ
ปฏิวตัิสยาม

ผลของการ
ปฏิวตัิสยาม

บคุคลทาง
ประวตัิศาสตร์

การคิดทาง
ประวตัิศาสตร์

รกัชาติ ศาสน์
กษัตรยิ์

ใฝ่เรยีนรู ้



  341 

3. หวัขอ้สาระการเรยีนรู ้(Sub Concept และ Topic)  

 

ความคิดรวบยอดหลกั 
(Main Concept) 

ความคิดรวบยอดรอง 
(Sub  Concept) 

หวัเรื่อง 
(Topic) 

การปฏิวตัิสยาม สาเหตขุองการปฏิวตัิสยาม 1. ปัจจยัภายในประเทศ 
2. ปัจจยัภายนอกประเทศ 

ผลของการปฏิวตัิสยาม 1. ดา้นการเมือง 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 
3. ดา้นสงัคม 
4. ดา้นวฒันธรรม 

บคุคลทางประวตัิศาสตร ์ การตัดสินการกระท าทาง
ประวตัิศาสตร ์

1. พระบาทสมเด็จพระปก
เหลา้เจา้อยู่หวั 
2. พระยาพหลพลพยหุเสนา 
3. คณะราษฎร 

 

4. สมรรถนะ 

 4.1 ความสามารถในการคิด (การคิดเก่ียวกบัหลกัฐานและแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การให้
เหตผุลตามล าดบัเวลา การเช่ือมโยงมิติทางประวตัิศาสตร ์ความส าคญัของเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์ความ
เขา้ใจอดีตและมิติจรยิธรรมทางประวตัิศาสตร)์ 
 4.2 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 5.1 รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

 5.2 ใฝ่เรยีนรู ้

 

6. จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 6.1 วิพากษห์ลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิวตัิสยาม 
 6.2 วิเคราะหส์าเหตขุองการปฏิวตัิสยาม 

 6.3 วิเคราะหผ์ลของการปฏิวตัิสยาม  

 6.4 ประเมินความส าคญัของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม 

 6.5 ประเมินการกระท าของบคุคลในอดีต เช่น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พระยาพหลพล
พยหุเสนา (พจน ์พหลโยธิน) และคณะราษฎร 

 



  342 

7. กิจกรรมการเรยีนรู ้

 ชั่วโมงที่ 1 

บทบาทการโคช้ บทบาทนกัเรยีน 
7.1 ขัน้จงูใจใหค้ิด 
       1) ผูส้อนกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนดว้ย
วิดีโอเก่ียวกบัการปฏิวตัิสยาม 
https://www.youtube.com/watch?v=_xZ1X41JixI 
       2) ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุ 
และผลของการปฏิวตัิสยาม และร่วมกันประเมินว่า
เหตุการณ์การปฏิวัติสยามมีความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตรห์รอืไม่ อย่างไร 

 
       1) ผูเ้รียนชมวิดีโอการปฏิวตัิสยาม
ดว้ยความพรอ้มและตื่นตวัตอ่การเรียน 
 
       2) ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัร
ใจกลุ่มละ 5-6 คน และร่วมกันก าหนด
สมมติฐานเก่ียวกับสาเหตุและผลของ
การปฏิวัติสยามและความส าคัญทาง
ประวตัิศาสตรข์องเหตกุารณก์ารปฏิวตัิ
สยาม 

7.2 ขัน้สืบเสาะหลกัฐาน 
        3) ผูส้อนช่วยเหลือและชีแ้นะใหส้งัเกตและเก็บ
รายละเอียดของหลกัฐานประกาศของคณะราษฎร
ดว้ยค าถาม เช่น เนือ้ความของประกาศฉบับนีมี้ว่า
อย่ าง ไร   ผู้ เ ขียนประกาศฉบับนี ้เ ก่ี ยวข้องกับ
เหตุการณอ์ย่างไร  จุดประสงคข์องผูเ้ขียนประกาศ
ฉบบันีค้ืออะไร  เนือ้ความตามประกาศฉบบันีมี้ความ
น่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
       4)  ผู้ ส อ น ผู้ ส อ น ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ ก่ี ย ว กั บ
แหล่งขอ้มลู วิธีการคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกบัสาเหตแุละ
ผลของการปฏิวัติสยามและความส าคัญทาง
ประวัติศาสตรข์องเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม จาก
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ โดยติดตามการท างานของผูเ้รียน
ให้ก าลังใจและกระตุ้นผู้เรียนเพื่อวางแผนไปสู่
เปา้หมายดว้ยตนเอง 

 
       3) ผู้เรียนฝึกฝนแยกประเภทของ
หลกัฐาน ท าความเขา้ใจหลกัฐาน แต่ละ
ประเภท ตลอดจนสงัเกตและพิจารณา
เก่ียวกบัภูมิหลงัของผูเ้ขียนหลกัฐานแต่
ละชิน้ 
 
 
 
       4) ผูเ้รียนร่วมกันวางแผน คน้ควา้
รวบรวมหลักฐาน ตลอดจนตรวจสอบ 
วิเคราะห ์ ประเมินคุณค่าของหลกัฐาน
ที่สืบคน้มา เพื่อบอกว่าอะไร คือ สาเหตุ
สาเหตแุละผลของการปฏิวตัิสยาม และ
เรื่องนีมี้ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์
หรอืไม่  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_xZ1X41JixI
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 ชั่วโมงที่ 2 
  

บทบาทการโคช้ บทบาทนกัเรยีน 
7.3 ขัน้วิเคราะหเ์นือ้หา 
       5) ผู้สอนให้ผู้เ รียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์สาเหตุและผลของเหตุการณ์การ
ปฏิวัติสยามและประเมินความส าคัญของ
เหตุการณ์การปฏิวัติสยามจากข้อมูลที่กลุ่ม
ตนเองเก็บรวบรวมมาได ้
       6) ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าผลการ
วิเคราะหม์าแลกเปลี่ยนกบักลุม่อื่นเพื่อน าไปสู่
การสรุป 

 
       5) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิ เคราะห์
สาเหตุและผลของเหตุการณก์ารปฏิวตัิสยาม 
และประเมินความส าคัญของเหตุการณ์การ
ปฏิวัติสยามจากข้อมูลที่ กลุ่มตนเองเก็บ
รวบรวมมาได ้
 
       6)  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มน าผลการวิเคราะห์
มาแลกเปลี่ยนกบักลุม่อื่นเพื่อน าไปสูก่ารสรุป 

7.4 ขัน้สรุป 
       7) ผูส้อนถามผูเ้รียนใหเ้หตุผลสนับสนุน
ค าตอบของตน เช่น มีอะไรที่ท  าให้คุณสรุป
แบบนัน้ 
       8) ผูส้อนเสนอแนะแนวทางใหน้ าเสนอ
ประวตัิศาสตรอ์ย่างมีเหตผุล มีหลกัฐานน ามา
แสดงเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจรงิ 
       9) ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินการ
กระท าของ พระบาทสมเด็จพระปกเหล้า
เจ้าอยู่หัว พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ 
พหลโยธิน) และคณะราษฎร 

 
       7) ผูเ้รียนทุกกลุ่มเรียบเรียงความคิดของ
ตนเองสรุปค าตอบและร่วมกันวิ เคราะห์
ขอ้สรุป 
 
       8)  ผู้เรียนน าเสนอข้อมูลโดยการพูด
ถ่ายทอดสาระขอ้สรุปพรอ้มแสดงหลกัฐานเพื่อ
ยืนยนัขอ้เท็จจรงิ 
       9) ผูเ้รียนร่วมกันประเมินการกระท าของ 
พระบาทสมเด็จพระปกเหลา้เจา้อยู่หวั พระยา
พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) และ
คณะราษฎร 

7.5 ขัน้สะทอ้นคิดสูก่ารพฒันา 
       10) ผูส้อนสง่เสรมิผูเ้รยีนสรุปบทเรยีน
และสะทอ้นคดิถึงกระบวนการและผลของการ
วิเคราะหแ์ละขอ้สรุป 

 
       10) ผู้เรียนไตร่ตรอง ทบทวนในสิ่งที่ได้
เรียนรู ้กระบวนการและผลของการวิเคราะห์
และขอ้สรุป 
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       11) ผูส้อนเป็นตวักลางไกล่เกลี่ยและช่วย
ผู้เรียนวิเคราะห์และก าหนดประเด็นที่ต้อง
ปรบัปรุงพฒันาตนเอง 
       12) ผู้สอนให้ก าลังใจและให้ข้อมูลเพื่อ
การเรียนรูต้่อยอดโดยน าประสบการณข์องตน
มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

       11) ผูเ้รียนกลั่นกรองและก าหนดประเด็น
ที่ตอ้งปรบัปรุงพฒันาตนเอง 
 
       12) ผูเ้รียนเขียนบันทึกการถอดบทเรียน
โดยเขียนถึงบทเรียน การเรียนรู ้และความ
คิดเห็น   ตา่ง ๆ 

 8. สื่อการเรยีนรู ้/ แหลง่เรียนรู ้

 8.1 แหลง่ขอ้มลูออนไลน ์

 8.2 หอ้งสมดุ 

 8.3 ค าประกาศของคณะราษฎร 
 8.4 แบบบนัทกึการถอดบทเรียนการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร ์

 
9. การวดัและประเมินผล 

 9.1 การประเมินผลงานการวิเคราะหส์าเหตแุละผลของการปฏิวตัิสยาม 

 9.2 การสงัเกตพฤติกรรมการคิดทางประวตัิศาสตร ์
 
10. การออกแบบวิธีการและเครื่องมือประเมินผล 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ วิธีการวดั เครื่องมือวดั แหลง่ขอ้มลู เกณฑ ์(รอ้ยละ
ของคะแนน

เต็ม) 
6.1 วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก ฐ า น
เก่ียวกบัการปฏิวตัิสยาม 

การสงัเกต แบบสงัเกต ผูเ้รียน 70% 

6.2 วิ เคราะห์สาเหตุของ
การปฏิวตัิสยาม 

การ
ประเมินผล

งาน 

แบบ
ประเมินผล

งาน 

ผลงาน 70% 

6.3 วิ เคราะห์ผลของการ
ปฏิวตัิสยาม 

การ
ประเมินผล

งาน 

แบบ
ประเมินผล

งาน 

ผลงาน 70% 

6.4 ประเมนิความส าคญั
ของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิ
สยาม 

การ
ประเมินผล

งาน 

แบบ
ประเมินผล

งาน 

ผลงาน 70% 
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6.5 ประเมนิการกระท าของ
บคุคลในอดีต เช่น 
พระบาทสมเดจ็พระปก
เหลา้เจา้อยูห่วั พระยาพหล
พลพยหุเสนา (พจน ์
พหลโยธิน) และ
คณะราษฎร 

การสงัเกต แบบสงัเกต ผูเ้รียน 70% 

11. การบนัทกึหลงัการเรียนการสอน 

 11.1 ความรูท้ี่ลกึซึง้ (Deep Knowledge) 

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

 11.2 การถกัทอความรู ้(Weaving)/ การสงัเคราะห ์

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

 11.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………………..
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ประกาศคณะราษฎร 

 

ราษฎรทัง้หลาย 

 เม่ือกษัตริยอ์งคนี์ไ้ดค้รองราชสมบัติสืบจากพระเชษฐานั้น ในชั้นตน้ ราษฎรบางคนไดห้วังกันว่า 
กษัตริยอ์งคใ์หม่นีค้งจะปกครองราษฎรใหร้่มเย็น แต่การก็หาไดเ้ป็นไปตามที่คิดหวงัไม่ กษัตริยค์งทรงอ านาจ
เหนือกฎหมายอยู่ตามเดิม ทรงแต่งตัง้ญาติวงศแ์ละคนสอพลอไรค้ณุความรูใ้หด้  ารงต าแหน่งที่ส  าคญั ๆ ไม่ทรง
ฟังเสียงราษฎร ปล่อยใหข้า้ราชการใชอ้  านาจหนา้ที่ในทางทุจริต มีการรบัสินบนในการก่อสรา้ง ซือ้ของใชใ้น
ราชการ หาก าไรในการเปลี่ยนราคาเงิน ผลาญเงินของประเทศ ยกพวกเจา้ขึน้ใหส้ิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร กดขี่
ข่มเหงราษฎร ปกครองโดยขาดหลกัวิชา ปล่อยใหบ้า้นเมืองเป็นไปตามยถากรรม ดั่งที่จะเห็นไดจ้ากความตกต ่า
ในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการท ามาหากิน ซึ่งพวกราษฎรไดรู้ก้ันอยู่ทั่วไปแลว้ รฐับาลของกษัตริย์
เหนือกฎหมายมิสามารถแกไ้ขใหฟ้ื้นขึน้ได ้

 การที่แกไ้ขไม่ได ้ก็เพราะรฐับาลของกษัตริยม์ิไดป้กครองประเทศเพื่อราษฎร ตามที่รฐับาล อื่น ๆ ได้
กระท ากนั รฐับาลของกษัตรยิไ์ดถื้อเอาราษฎรเป็นทาส (ซึง่เรยีกวา่ ไพรบ่า้ง ขา้บา้ง) เป็นสตัวเ์ดียรจัฉาน ไม่นกึวา่
เป็นมนษุย ์เหตฉุะนัน้ แทนที่จะช่วยราษฎร กลบัพากนัท านาบนหลงัราษฎร จะเห็นไดว้่า ภาษีอากรที่บีบคัน้เอา
มาจากราษฎรนัน้ กษัตริยไ์ดห้กัเอาไวใ้ชส้่วนตวัปีหนึ่งเป็นจ านวนหลายลา้น ส่วนราษฎรสิ กว่าจะหาไดแ้มแ้ต่
เล็กนอ้ย เลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใด ถา้ไม่มีเงิน รฐับาลก็ยึดทรพัยห์รือใชง้านโยธา 
แตพ่วกเจา้กลบันอนกินกนัเป็นสขุ ไม่มีประเทศใดในโลกจะใหเ้งินเจา้มากเช่นนี ้นอกจากพระเจา้ซารแ์ละพระเจา้
ไกเซอรเ์ยอรมนั ซึง่ชนชาตินัน้ก็ไดโ้คน่ราชบลัลงักล์งเสียแลว้ 

 รฐับาลของกษัตริยไ์ดป้กครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎร มีเป็นตน้ว่า หลอกว่าจะบ ารุงการ
ท ามาหากินอย่างโนน้อย่างนี ้แตค่รัน้คอย ๆ ก็เหลวไป หาไดท้ าจรงิจงัไม่ มิหน าซ า้ กล่าวหมิ่นประมาทราษฎรผูมี้
บญุคณุเสียภาษีอากรใหพ้วกเจา้ไดกิ้นว่า ราษฎรยงัมีเสียงทางการเมืองไม่ได ้เพราะราษฎรยงัโง่ ค าพดูของพวก
รฐับาลเช่นนีใ้ชไ้ม่ได ้ถา้ราษฎรโง่ เจา้ก็โง่ เพราะเป็นคนชาติเดียวกนั ที่ราษฎรรูไ้ม่ถึงเจา้นัน้ ไม่ใช่เพราะโง่ เป็น
เพราะขาดการศึกษาที่พวกเจา้ปกปิดไวไ้ม่ใหเ้รียนเต็มที่ เพราะเกรงว่าเม่ือราษฎรไดมี้การศึกษา ก็จะรูค้วามชั่ว
รา้ยที่พวกเจา้ท าไว ้และคงจะไม่ยอมใหเ้จา้ท านาบนหลงัคน 

 ราษฎรทัง้หลายพึงรูเ้ถิดว่า ประเทศเรานีเ้ป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริยต์ามที่เขาหลอกลวง บรรพ
บุรุษของราษฎรเป็นผูช้่วยกันกูใ้หป้ระเทศมีอิสรภาพพน้มือจากขา้ศึก พวกเจา้มีแต่ชุบมือเปิบ และกวาดรวบ
ทรพัยส์มบตัิเขา้ไวต้ัง้หลายรอ้ยลา้น เงินเหล่านีเ้อามาจากไหน? ก็เอามาจากราษฎร เพราะวิธีท านาบนหลงัคน
นั้นเอง บา้นเมืองก าลังอัตคัดฝืดเคือง ชาวนาและพ่อแม่ทหารตอ้งทิง้นา เพราะท าไม่ไดผ้ล รฐับาลไม่บ ารุง 
รฐับาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาด นกัเรียนเรียนเสร็จแลว้และทหารปลดกองหนนุแลว้ไม่มีงานท า จะตอ้ง
อดอยากไปตามยถากรรม เหล่านีเ้ป็นผลของรฐับาลของกษัตริยเ์หนือกฎหมาย บีบคัน้ขา้ราชการชัน้ผูน้อ้ย นาย
สิบและเสมียนเม่ือใหอ้อกจากงานแลว้ก็ไม่ใหเ้บีย้บ านาญ ความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไวม้าจัดบ ารุง
บา้นเมือง ใหมี้งานท า จึ่งจะสมควรที่สนองคณุราษฎรซึง่ไดเ้สียภาษีอากรใหพ้วกเจา้ไดร้  ่ารวยมานาน แตพ่วกเจา้
ก็หาไดท้ าอย่างใดไม่ คงสูบเลือดกันเรื่อย ๆ ไป เงินมีเหลือเท่าใดก็เอาฝากต่างประเทศ คอยเตรียมหนีเม่ือ
บา้นเมืองทรุดโทรม ปลอ่ยใหร้าษฎรอดอยาก การเหล่านีย้่อมชั่วรา้ย 
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 เหตุฉะนัน้ ราษฎร ขา้ราชการทหารและพลเรือน ที่รูเ้ท่าถึงการกระท าอนัชั่วรา้ยของรฐับาลดงักล่าว
แลว้ จึ่งรวมก าลงัตัง้เป็นคณะราษฎรขึน้ และไดย้ึดอ านาจของรฐับาลของกษัตริยไ์วไ้ดแ้ลว้ คณะราษฎรเห็นว่า 
การที่จะแก้ความชั่วรา้ยนีไ้ด้ ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลาย ๆ 
ความคิด ดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผูเ้ป็นประมขุของประเทศนัน้ คณะราษฎรไม่ประสงคท์ าการแย่งชิงราชสมบตัิ 
ฉะนัน้ จึ่งไดอ้ญัเชิญใหก้ษัตรยิอ์งคนี์ด้  ารงต าแหน่งกษัตรยิต์่อไป แต่จะตอ้งอยู่ใตก้ฎหมายธรรมนญูการปกครอง
แผ่นดิน จะท าอะไรโดยล าพงัไม่ได ้นอกจากดว้ยความเห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร คณะราษฎรไดแ้จง้ความ
ประสงคนี์ใ้หก้ษัตริยท์ราบแลว้ เวลานีย้งัอยู่ในความรบัตอบ ถา้กษัตริยต์อบปฏิเสธ หรือไม่ตอบภายในก าหนด 
โดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถกูลดอ านาจลงมา ก็จะช่ือว่าทรยศต่อชาติ และก็เป็นการจ าเป็นที่ประเทศจะตอ้งมีการ
ปกครองแบบอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือ ประมขุของประเทศจะเป็นบคุคลสามญัซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ลือก
ตัง้ขึน้ อยู่ในต าแหน่งตามก าหนดเวลา ตามวิธีนี ้ราษฎรพงึหวงัเถิดวา่ ราษฎรจะไดร้บัความบ ารุงอย่างดีที่สดุ  ทกุ 
ๆ คนจะมีงานท า เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อดุมอยู่แลว้-ตามสภาพ เม่ือเราไดย้ดึเงินที่พวกเจา้รวบรวม
ไวจ้ากการท านาบนหลงัคนตัง้หลายรอ้ยลา้นมาบ ารุงประเทศขึน้แลว้ ประเทศจะตอ้งเฟ่ืองฟขูึน้เป็นแม่นมั่น การ
ปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระท าก็คือ จ าตอ้งวางโครงการ อาศยัหลกัวิชา ไม่ท าไปเหมือนคนตาบอด เช่น
รฐับาลที่มีกษัตรยิเ์หนือกฎหมายท ามาแลว้ เป็นหลกัใหญ่ ๆ ที่คณะราษฎรวางไว ้มีอยู่วา่ 

 ๑.   จะตอ้งรกัษาความเป็นเอกราชทัง้หลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไวใ้หม้ั่นคง 

 ๒.   จะตอ้งรกัษาความปลอดภยัภายในประเทศ ใหก้ารประทษุรา้ยตอ่กนัลดนอ้ยลงใหม้าก 

 ๓.   จะตอ้งบ ารุงความสขุสมบรูณข์องราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรฐับาลใหม่จะจดัหางานใหร้าษฎร
ทกุคนท า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยใหร้าษฎรอดอยาก 

 ๔.   จะตอ้งใหร้าษฎรมีสิทธิเสมอภาคกนั (ไม่ใช่ใหพ้วกเจา้มีสิทธิยิ่งกวา่ราษฎรเช่นที่เป็นอยู่) 
 ๕.   จะตอ้งใหร้าษฎรไดมี้เสรภีาพ มีความเป็นอิสระ เม่ือเสรีภาพนีไ้ม่ขดัต่อหลกั ๔ ประการดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 ๖.   จะตอ้งใหก้ารศกึษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

 ราษฎรทัง้หลายจงพรอ้มใจกนัช่วยคณะราษฎรใหท้ ากิจอนัจะคงอยู่ชั่วดินฟ้านีใ้หส้  าเร็จ คณะราษฎร
ขอใหท้กุคนที่มิไดร้ว่มมือเขา้ยึดอ านาจจากรฐับาลกษัตริยเ์หนือกฎหมายพึงตัง้ตนอยู่ในความสงบ และตัง้หนา้
ท ามาหากิน อย่าท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางต่อคณะราษฎร การที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี ้เท่ากบัราษฎร
ช่วยประเทศ และช่วยตวัราษฎร บุตรหลานเหลนของตนเอง ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพรอ้มบริบูรณ ์
ราษฎรจะไดร้บัความปลอดภัย ทกุคนจะตอ้งมีงานท า ไม่ตอ้งอดตาย ทกุคนจะมีสิทธิเสมอกนั และมีเสรีภาพพน้
จากการเป็นไพรเ่ป็นขา้เป็นทาสของพวกเจา้ หมดสมยัที่เจา้จะท านาบนหลงัราษฎร สิ่งที่ทกุคนพึงปรารถนาคือ
ความสขุความเจรญิอย่างประเสรฐิ ซึง่เรยีกเป็นศพัทว์า่ "ศรอีารยิะ" นัน้ ก็จะพงึบงัเกิดขึน้แก่ราษฎรถว้นหนา้ 
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ใบงานที ่4 
เรื่อง สาเหตุและผลของการปฏิวัตสิยาม 

 

ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสาเหตแุละผลของการปฏิวตัิสยาม รวมถึงความส าคญั
ของเหตกุารณก์ารปฏิวตัิสยาม พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐานประกอบการวิเคราะห ์ลงในตารางที่ก าหนดให ้

 

1. ช่ือกลุม่ .................................................................................................................................... 
2. สมาชิก .................................................................................................................................... 
 

1. นกัเรียนคิดวา่สาเหตขุองการปฏิวตัิสยามมีอะไรบา้ง 

สาเหต ุ หลกัฐานที่พบ 
1.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
2.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
3.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
4.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................
.. 

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

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

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

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

... 
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2. นกัเรียนคิดวา่ผลของการปฏิวตัิสยามมีอะไรบา้ง 
 

ผลของการปฏิวตัิสยาม หลกัฐานที่พบ 
1.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
2.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
3.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................... 
4.............................................................. 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

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

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

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

................................................................ 
 
3. นกัเรยีนคิดวา่ เหตกุารณป์ฏิวตัิสยามมีความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตรไ์ทยหรือไม่ อย่างไร 

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

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

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

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

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

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

................................................................ 
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แบบประเมินผลงานการวิเคราะหส์าเหตุและผลของการปฏิวัตสิยาม 

 

ค าชีแ้จง  1. แบบประเมินนีใ้ชป้ระเมินผลงานของผูเ้รยีนเก่ียวกบัการคิดวิเคราะหส์าเหตแุละผลของการปฏิวตัิ
สยามระหวา่งการเรยีนรู ้โดยผูส้อน 

 2. จงใส่ตวัเลขในช่องผลการประเมินที่พบจากผลงานของผูเ้รยีน 

 
ช่ือ-สกลุ 

 

ผลการปะเมนิ 

รวม การวิเคราะห์
สาเหตขุอง
เหตกุารณ ์

การวิเคราะหผ์ล
ของเหตกุารณ ์

การประเมนิ
ความส าคญัของ
เหตกุารณ ์
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 

 
ที่ 

รายการ 
ระดบัการประเมิน 

3 2 1 
1 การวิเคราะห์

สาเหตขุอง
เหตกุารณ ์

อธิบายและระบถุึง
สาเหตขุองเหตกุารณ์
ไดอ้ย่างมีเหตผุล
พรอ้มแสดงหลกัฐานที่
น่าเช่ือถืออย่างนอ้ย 3 
หลกัฐาน 

อธิบายและระบถุึง
สาเหตขุอง
เหตกุารณไ์ดอ้ย่างมี
เหตผุลพรอ้มแสดง
หลกัฐานที่น่าเช่ือถือ 
2 หลกัฐาน 

อธิบายและระบถุึง
สาเหตขุอง
เหตกุารณไ์ดอ้ย่าง
มีเหตผุลพรอ้ม
แสดงหลกัฐานที่
น่าเช่ือถือ 1 
หลกัฐาน 

2 การวิเคราะหผ์ล
ของเหตกุารณ ์

อธิบายและระบถุึงผล
ของเหตกุารณไ์ดอ้ย่าง
มีเหตผุลพรอ้มแสดง
หลกัฐานที่น่าเช่ือถือ
อย่างนอ้ย 3 หลกัฐาน 

อธิบายและระบถุึง
ผลของเหตกุารณไ์ด้
อย่างมีเหตผุลพรอ้ม
แสดงหลกัฐานที่
น่าเช่ือถือ 2 
หลกัฐาน 

อธิบายและระบถุึง
ผลของเหตกุารณ์
ไดอ้ย่างมีเหตผุล
พรอ้มแสดง
หลกัฐานที่
น่าเช่ือถือ 1 
หลกัฐาน 

3 การประเมนิ
ความส าคญัของ
เหตกุารณ ์

ตดัสินความส าคญั
ของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์มี
เกณฑค์วามส าคญั
และเหตผุลสนบัสนนุ
เกณฑ ์

ตดัสินความส าคญั
ของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์มี
เหตผุลสนบัสนนุ 

ตดัสินความส าคญั
ของเหตกุารณท์าง
ประวตัิศาสตร ์แต่
ขาดเหตผุล
สนบัสนนุ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการคิดทางประวัตศิาสตร ์

 

ค าชีแ้จง  1. แบบสงัเกตนีใ้ชส้งัเกตพฤติกรรมการคิดทางประวตัิศาสตรข์ณะเรยีนรูก้ารปฏิวตัิสยาม 

 2. เขียนคะแนนในช่องผลการสงัเกต โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนตอ่ไปนี ้
 

  1 คะแนน หมายถึง ปฏิบตัิในพฤติกรรมที่ประเมินเม่ือไดร้บัการชกัชวนจากเพื่อนหรอืครู 
  2 คะแนน หมายถึง ปฏิบตัิในพฤติกรรมที่ประเมินเม่ือมีตวัแบบจากเพื่อนหรอืครู 

  3 คะแนน หมายถึง ปฏิบตัิในพฤติกรรมที่ประเมินดว้ยตนเอง 

 

 
ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมนิ / ผลการประเมิน  
การวินิจฉยัถึง
จดุประสงค์
หรอืแรงจงูใจ
ของผูผ้ลิต
หลกัฐาน 

การวินิจฉยัถึง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต
หลกัฐานกบั
เหตกุารณ์
ทาง
ประวตัิศาสตร ์

การวินิจฉยั
ความ
น่าเช่ือถือของ
หลกัฐานโดย
พิจารณาจาก
ผูแ้ตง่
หลกัฐาน 

การแสดง
ความคิดเห็น
และแสดง
ความเขา้ใจ
ถึงความรูส้กึ
ของบคุคลใน
ประวตัิศาสตร ์

การตดัสินการ
กระท าของ
บคุคลในอดีต
จากบรบิท
ทาง
ประวตัิศาสตร์
ที่การกระท า
นัน้เกิดขึน้ 

รวม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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