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หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษายุคใหม่เล่มนี้เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตา
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บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับสงัคมศึกษา 

 
สังคมศึกษาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นศาสตร์ความรู้

หนึ่งท่ีมีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิต
อยู่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับตัวและปฏิบัติตน
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้น 
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษา (Social Studies) เป็นองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยแฝงตัวอยู่กับศาสตร์
ความรู้สาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาราวศตวรรษท่ี 19 นักการศึกษาในแถบ
ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา จึงได้ริเริ่มกล่าวถึงวิชาสังคมศึกษาในวงการศึกษามากขึ้น จนเป็นท่ี
นิยมและแพร่หลายในระยะเวลาต่อมา ท้ังนี้นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
ของสังคมศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 เพรสตัน (Preston C. Ralph. 1988 : 1 – 2) กล่าวถึงสังคมศึกษาในอีกแง่หนึ่งว่า สังคม
ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ท่ีเลือกสรรมา  เพื่อใช้ในการสอนเด็กโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาส่วนมากจะได้
เนื้อหาวิชามาจากสังคมศาสตร์ คือ  

1. ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์  
2. ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแผ่นดินท่ีอยู่อาศัย  
3. หน้าท่ีพลเมือง เป็นการศึกษาเรื่องสิทธิและหน้าท่ีมนุษย์  
4. สังคมวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันของมนุษย์และกระบวนการทางสังคม  
5. มานุษยวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชน  
6. เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลผลิต การแจกจ่าย และการใช้ส่ิงท่ีมีค่าใน 

การแลกเปล่ียน และปรากฏการณ์ทางสังคมอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว 
ทั้งนี้ความหมายของสังคมศึกษาตามความคิดของเพรสตัน (Preston C. Ralph) สอดคล้อง

กับที่ เอ็ดการ์ (Edgar B. Wesley) กล่าวว่า สังคมศึกษา หมายถึง วิชาสังคมศาสตร์ที ่ได้รับการ
ดัดแปลง หรือทำให้ง่ายข้ึน เพื่อสะดวกแก่การสอน สำหรับนักเรียนในระดับประถมและมัธยม 

 จาโรลิมาร์ก และปาร์เกอร์ (Jarolimak and Parker. 1993 : 4) กล่าวว่า สังคมศึกษาเป็นวิชา
ท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม รวมถึงวิธีท่ีมนุษย์จะใช้ส่ิงแวดล้อม
เพื่อสนองความต้องการของตนในการดำรงชีวิต 
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บาร์ บาร์ท และซีมิส (Barr, Barth and Shemis. 1997 : 4) กล่าวถึงความหมายของสังคมศึกษา 
ไว้สอดคล้องกันว่า สังคมศึกษาคือ การบูรณาการความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 Dynnesson, Gross and Berson (2003 : 2) ได้ให้ความหมายของสังคมศึกษาว่า สังคม
ศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะบูรณาการ มีการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมโนทัศน์ และเป็น
กระบวนการขั้นตอนในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง โดยมี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเน้นการสืบสวนปัญหา การพิจารณาตัดสินใจในทางจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 125) ได้ให้ความหมายว่า สังคมศึกษา หมายถึง หมวดวิชาท่ี
ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม 

เผด็จ กุลประดิษฐ์ (2540 : 7) ให้ความหมายว่า วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันของกลุ่มชน ตลอดจนการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมนั้น ๆ ได้อย่างมีความสุข 

วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542 : 21) ให้ความหมายของสังคมศึกษาว่า สังคมศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมศาสตร์ โดยจัดเนื้อหามาจากหลายวิชาในสาขาสังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก
เฉพาะส่วนที ่จำเป็นและเหมาะสมมาจัดหลอมรวมใหม่ เพื ่อใช้สอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยมุ่นเน้นพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลกตาม
หลักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

กาญจนา ศิริมุสิกะ (2543 : 5) ให้ความหมายของสังคมศึกษาว่า สังคมศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าท่ี
พลเมือง ศีลธรรม ฯลฯ สอนในลักษณะบูรณาการหรือสอนแยกเป็นรายวิชา แต่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นพลเมืองดีให้มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ และ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สิริวรรณ  ศรีพหล (2554 : 8) ให้ความหมายของสังคมศึกษาว่า สังคมศึกษา สังคมศึกษาเป็น
วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการใน
ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะในหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ เศรษฐกิจ กิจกรรมการเมือง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การแก้ปัญหา และการวาง
แนวทางสำหรับอนาคต ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนใน
สังคมประชาธิปไตย 

อิทธิเดช น้อยไม้ (2560 : 13) ให้ความหมายของสังคมศึกษาว่า สังคมศึกษา เป็นศาสตร์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ ที่คัดเลือกมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี พร้อมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 จากความหมายของสังคมศึกษาท่ีนักการศึกษาได้นิยามมาข้างต้น สามารถกล่าวพอสรุปได้ว่า 
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีโครงสร้างเนื้อหามาจากสังคมศาสตร์  ที ่ประกอบด้วยแขนงวิชาทาง
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนศาสตร์ จริยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
โดยเลือกสรรเนื้อหาและปรับให้มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อมุ่งส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก นอกจากนี้วิชาสังคมศึกษา สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  และมนุษย์กับสิ ่งแวดล้อม ที ่มุ ่งให้ผู ้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างปกติสุข 
 
พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา 
 
 สังคมศึกษามีต้นกำเนิด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19 ปีพุทธศักราช 
2459 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน ได้จัดหมวดวิชาใหม่คือ วิชาสังคมศึกษา
ประกอบด้วยวิชา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาปัญหาประชาธิปไตย ในระยะต่อมา วิชาสังคมศึกษา
ได้รวมไปถึงวิชา เศรษฐศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง  
 สำหรับการศึกษาวิชาสังคมศึกษาของประเทศไทย ไม่ปรากฎชัดเจนว่ามีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นรายวิชา แต่แฝงตัวอยู่ในการอบรมส่ังสอนและฝึกนิสัยขัดเกลาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ 
มีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามครรลองครองธรรม และสภาพของสังคม
วัฒนธรรมของไทยในสมัยนั้น จนกระทั่งมีการนำเอาความรู้ทางสังคมศึกษามาจัดไว้ในหลักสูตรและ
เริ่มปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ดังท่ี สิริวรรณ ศรีพหล (2554: 28-33) ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการของหลักสูตรสังคมศึกษาในประเทศไทยไว้โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ปีพุทธศักราช 2438 ในการเรียนวิชาภาษาไทยได้กำหนดให้เรียนเนื้อหาในตำราพระราช
พงศาวดาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองในสมัยโบราณและเริ่มต้น
การเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
และแผนท่ี 

ปีพุทธศักราช 2445 กำหนดให้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ และวิชาจรรยา ซึ่งเป็นความรู้ทางสังคมศึกษา
เกี่ยวกับ กริยาผู้ดี พระศาสนา และพระธรรมจริยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมอืงที่ดี 
ในอนาคต  

ปีพุทธศักราช 2452 กำหนดให้เรียนวิชาจรรยา วิชาภูมิศาสตร์ และพงศาวดาร โดยในระดับ
ประถมศึกษาจะเรียกว่า วิชาความรู้เรื่องเมืองไทย ทั้งนี้การเรียนวิชาดังกล่าวมีจุดประสคมุ่งเน้นให้
ผู ้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจว่า ทำไมสยามประเทศจึงสามารถตั้งมั ่นเป็นชาติบ้านมืองขึ้นมได้  
นอกจากนี้ก็ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้กว้างขวางขึ้น เมื่อเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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ปีพุทธศักราช 2464 มีการปรับปรุงหลักสูตรและโครงการศึกษา แต่ไม่กระทบต่อวิชาจรรยา 
ภูมิศาสตร์ และพงศาวดาร โดยหลักสูตรนี้คงใช้ต่อมาจนกระท่ังเปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 

ปีพุทธศักราช 2480 มีการขยายวิชาจรรยาออกเป็น วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมผลสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้และเข้าใจระบบการ
ปกครองของประเทศมากยิ่งขึ้น ส่วนวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก็ยังคงมีการจัดการเรียนการสอน
ตามเดิม โดยระดับประถมศึกษาคงเรียกว่า วิชาความรู้เรื่องเมืองไทย 

ปีพุทธศักราช 2491 มีกาปรับปรุงหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา โดยกำหนดให้วิชาภูมิศาสตร์
ต้องเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สากลโดยละเอียด ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ ให้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยละเอียด เรียนประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ยุโรป 
อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ต้ังแต่ประมาณ พุทธศักราช 2000 จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป 

ปีพุทธศักราช 2503 มีการประกาศใช้หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนตันและหลักสูตร
ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 และหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและ
หลักสูตรประโยคมัธมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503 โดยในระดับประถมศึกษากำหนดให้หมวด
สังคมศึกษามีรายการสอน 6 รายการ คือ 1) ศีลธรรม 2) หน้าที ่พลเมือง 3) ภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ 4) ประวัติบุคคลสำคัญ 5) สถานท่ีและวัตถุสำคัญของชาติ 6) ข่าวและเหตุการณ์ ส่วน
ในระดับมัธยมศึกษากำหนดให้หมวดสังคมศึกษาแยกเป็น 4 วิชา คือ 1) หน้าท่ีพลมือง 2) ศีลธรรม 3) 
ภูมิศาสตร์ และ 4) ประวัติศาสตร์ 

ปีพุทธศักราช 2521 มีการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตัน พุทธศักราช 2521 โดยในหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้จัดมวลประสบการณ์ท่ีเรียน
เป็นกลุ่มวิชา ทั้งนี้กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณชี์วิต 
(สปช.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในวิชาสังคมศึกษา (เว้นศีลธรรม) วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ส่วนหลักสูตร
ระดับมันต้นในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประกอบด้วย ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศีลธรรม 
สังคมวิทยา ประชากรศึกษาและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ โดยนำเนื้อความรู้ในแต่ละศาสตร์มาจัด
รวมกันในลักษณะบูรณาการ และจัดขึ้นเป็นรายวิชาเดียวกันเรียกว่า "สังคมศึกษา" 

ในปีพุทธศักราช 2544 ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิชา
สังคมศึกษา ได้รับการปรับปรุงเป็น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 
สาระ คือสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ในปพีุทธศักราช 
2551 ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังคงแบ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา 
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ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) 
ภาษาต่างประเทศ 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 7) ดังนี้ “การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี 
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจ 
ในความเป็นไทย” และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงเหตุผล 
ท่ีต้องเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว่า สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์
ดำรงชีวิตอย่างไร ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่าง  ๆทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี
ความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยได้
กำหนดสาระไว้ 5 สาระ ดังนี้ 

1) ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  
2) หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
3) เศรษฐศาสตร์  
4) ประวัติศาสตร์  
5) ภูมิศาสตร์  
 

ความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือรายวิชาสังคมศึกษา 
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  มีทักษะ และมีคุณธรรม
เพื่อเกิดค่านิยมที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามด้านความรู้โดยจะให้ความรู้แก่
ผู้เรียนด้านเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญในสาขาวิชาต่างๆ 
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จากแนวคิดและความสำคัญของวิชาสังคมศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพลเมืองของ
ประเทศให้มีคุณภาพ นักการศึกษาทางสังคมศึกษาจำนวนมาก จึงได้เสนอแนะความมุ่งหมายของวิชา
สังคมศึกษาได้ดังท่ี จอยส์ (Joyce. 1972 : 12) ได้กำหนดความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาไว้ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านสติปัญญา เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวท่ีมีความจำเป็นต้องรู้ใน
ศาสตร์แขนงวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาระบบความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์สังคมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในฐานะท่ีผู้เรียนเป็นประชาชนคนหนึ่งของสังคม 

2. ด้านสังคม เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ตนอาศัยอยู่ให้ดีขึ้น 
โดยการศึกษาในด้านนี้มุ่งเน้นในเรื่องการฝึกฝนทักษะส่วนบุคคล ไม่เฉพาะเพื่อเตรียมรับสภาพของ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น แต่เพื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีใน
อนาคตด้วย 

3. ด้านส่วนบุคคล เป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในชีวิต 
สามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่รายล้อมรอบตัวผู้เรียน 
การปรับตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่เกิดและเจริญเติบโตเป็นระยะๆ เพราะสังคมและวัฒนธรรมที่รายล้อมรอบตัว
ผู้เรียนอยู่นั้น มีการถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาการศึกษาในด้านนี้ผู้เรียนจะได้จากการเรียนรู้ในสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เช่นการศึกษาในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ จะช่วยสร้างความเข้าใจในชีวิตในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท้ังของตนเองและผู้อื่นได้ 

สำหรับความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิดของจูน (June. 2003 : 9) ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่า ความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาชีพท่ีช่วยผู้เรียนให้สามารถแสดงออกถึง
ประสบการณ์ และค่านิยมของตนเองจากการปฏิบัติ โดยโปรแกรมสังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะ
เป็นหลักประกันความรอบรู้และมีประสิทธิภาพของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้เริ่มเข้าสู่การมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมของชาติและสังคมโลก ซึ่งมีความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการประมวลผลข้อมูล 
3. เพื่อพัฒนาค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย ความเช่ือ เจตคติ และความพึงพอใจท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคม ตามแนวทางของพลเมืองดี 
นอกจากนี้ อิทธิเดช น้อยไม้ (2560 : 19) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา ไว้ดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชา โดยการพิจารณาทำ

ความเข้าใจจนเกิดความคิดรวบยอด และหลักการในเรื่องต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว 
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2. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับตนเองใน
การเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

3. เพื่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคมที ่จำเป็น อันจะเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุขในสังคม 

จากแนวคิดของนักการศึกษาทางสังคมศึกษา เกี่ยวกับความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา 
ข้างต้น จึงสามารถสรุปและเสนอแนวคิดของผู้เขียนได้ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นด้านที่มีความพยายามพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิด
องค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษา ภายใต้ชุดความรู้หนึ่งๆ ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีด้านทักษะพิสัย ซึ่งด้านทักษะพิสัยเป็นความพยามที่จะ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่ผ่านจากการเรียนรู้ โดยนำชุดความรู้หนึ่งๆ มาใช้ในการต่อยอดแก้ปัญหา 
เช่น การนำความรู้ด้านการคำนวณเวลา มาใช้สำหรับการหาพื้นที่ที่มีเวลาต่างๆ หรือการนำความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญา มาใช้ในการฝึกปฏิบัติสมาธิก่อนเวลาเรียน เป็นต้น 

3. เพื่อให้ผู ้เร ียนเกิดความตระหนักในด้านจิตพิสัย ซึ ่งในด้านนี ้มีการพัฒนากระบวน
สอดแทรก การสร้างค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน เช่น การให้นักเรียนในสถานศึกษามีค่านิยมที่ดีงาม การให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือการให้นักเรียนรู้จักเอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ในการทำกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เป็นต้น 

ทั้งนี้ความมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษาจากที่กล่าวมาทำให้ทราบว่าการมองความมุ่งหมาย
ของนักเรียนเป็นส่ิงสำคัญท่ีพัฒนาให้ผู้เรียนในสังคมไทย มีความเป็นพลโลกท่ีดี ยึดค่านิยมท่ีมีงาม และ
ปฏิบัติตนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภายใต้กรอบแนวคิดให้เด็กไทยนั้น “ดี เก่ง และมีความสุข” 

 
ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา 
 

สังคมศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และมี
ความสำคัญในการพัฒนาพลเมืองของประเทศชาติ  ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของวิชา
สังคมศึกษา ไว้ดังนี้ 

 จอยส์ (Joye. 1972 : 10) ได้กล่าวถึงความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา ไว้ว่า วิชาสังคมศึกษา
เป็นวิชาท่ีมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเข้าใจชีวิต สามารถปรับตัวให้เมาะสมกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวผู้เรียน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเกิด
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไป 
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สมพร โตนวล (2551 : 5) ได้กล่าวถึงความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา ไว้ว่า วิชาสังคมศึกษา
จัดเป็นวิชาท่ีมีความสำคัญมากๆ ต่อการพัฒนาคุณสมบัติของพลเมืองให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากวิชาสังคมศึกษาจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับสถาบันทางสังคม และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญท่ี
สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหา รวมถึงการ
ปฏิบัติตนและการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ อิทธิเดช น้อยไม้ (2560 : 14) ได้กล่าวถึงความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา ไว้ว่า 
วิชาสังคมศึกษา นับเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 
เพราะสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
มนุษย์กับสถาบันต่างๆ ทางสังคม โดยส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการดำรงชีวิต 
การเตรียมความพร้อม เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนการประพฤติตน
ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้พลเมืองทุกคนในสังคมสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ดังนั้นความสำคัญของวิชาสังคมศึกษา จะเห็นได้ว่า วิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาที่มีการบูรณา
การสาขาแขนงต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่อง เพื่อนำมาสร้างความรู้
และสั่งสมประสบการณ์ ให้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์
ด้วยกัน หรือปฏิสัมพันธ์กับสถาบัน ตลอดจนส่ิงแวดล้อม สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
ความเป็นไปของสังคม ท้ังนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
ในฐานะพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยตลอดจนความเป็นพลโลก 

 
อัตลักษณ์ของวิชาสังคมศึกษา 

 สังคมศึกษาเป็นรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยลักษณะของวิชาจะเป็นแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary Subject) ซึ ่งได้นำ
ความรู้แขนงของวิชาทางสังคมศาสตร์ เช่น ศาสนศาสตร์ จริยศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์ เป็นต้น นำมาพิจารณาคัดสรร  
และประยุกต์เนื้อหาความรู้ต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ โดยพิจารณาถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ท้ังการนำไปใช้และความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
 ในประเด็นการสร้างอัตลักษณ์ของวิชาสังคมศึกษา มีนักวิชาการได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ของวิชาสังคมศึกษาได้ดังนี้ 
 สุมนทิพย์  บุญสมบัติ (2547 : 6-7) ได้กล่าวองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของวิชาสังคมศกึษา 
ไว้ 2 ประการ ดังนี้ 
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 1. มุ่งเน้นให้ความรู้แก่เยาวชนให้เกิดทักษะ และค่านิยม โดยมีการถ่ายทอดอบรมมโนมติหรือ 
ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางสังคม ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที ่เน้นความจริงและ
อธิบายได้ อันได้แก่ วัฒนธรรม การกระทำของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ กลุ่มสังคม การจัดระบบ และ
องค์การทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และการปกครอง เสรีภาพ การพึ่งพาอาศัยกัน และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 2. มุ่งฝึกเยาวชนให้เกิดทักษะและค่านิยม โดยมีการถ่ายทอดอบรมทักษะและค่านิยมพื้นฐาน
ทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึง การสร้างเจตคติที่ดีและถูกต้อง การรู้จักปรับตัวในสังคมอย่างมีความสุข 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระแบบแผนและมีข้ันตอน 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14-15) ได้จัดเนื้อหาและความเป็นอัตลักษณ์
ภายใต้กรอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเป็นสาระต่างๆ ไว้ดังนี้  
 1. ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม มีการพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาน พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม (บูรณาการความรู้ที่คัดสรรจากวิชา 
ศาสนา ปรัชญา และจริยศาสตร์) 
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีการพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ค่านิยม ค่าเชื ่อ ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพ การดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (บูรณาการความรู้ท่ีคัดสรรจากวิชา 
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา) 
 3. เศรษฐศาสตร์ มีการพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต การแจกจ่าย การบริโภค
สินค้าและบริการ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน (บูรณาการความรู้
ท่ีคัดสรรจากวิชาเศรษฐศาสตร์) 
 4. ประวัต ิศาสตร์  ม ีการพัฒนาจากแนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวก ับ เวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญท่ี
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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แหล่งอารยธรรมที ่สำคัญของโลก (บูรณาการความรู ้ที ่คัดสรรจากวิชาประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์โลก) 
 5. ภูมิศาสตร์ มีการพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของโลก แหล่ง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (บูรณาการความรู้ที่คัดสรรจากวิชา ภูมิศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์ธรรมชาติและกายภาพ เป็นต้น) 
 ดังนั้น สรุปได้ว่าการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของวิชาสังคมศึกษานั้น จะต้องมีการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนภายใต้ความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริงของสถานการณ์โลก โดยสาระความรู้เพื่อให้
มีความเป็นอัตลักษณ์ของบริบทวิชาสังคมศึกษานั้น 1) เนื้อหาที่นำมาให้สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงเนื้อหาและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ตามแขนงวิชาที่นำมาบูรณาการจัดการเรียนรู้  เช่น สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จร ิยธรรม สาระที ่  2 หน้าที ่พลเมือง ว ัฒนธรรม และการดำเน ินชีว ิตในสังคม สาระที ่  3 
เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 2) ความเหมาะสมของสื่อและ
วิธีการ ท่ีนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
เช่นการใช้ลูกโลก สำหรับในการอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ หรือใช้แผนที่ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์เข็มทิศ 
เป็นต้น 3) การมุ่งวิเคราะห์และพัฒนาตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดค่านิยมท่ีดีงามตามสมัยการเปล่ียนแปลง
ของโลกปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือเป็นปัญหาสังคมตามมา 

 
หน้าท่ีพ้ืนฐานของวิชาสังคมศึกษา 
 
 แม้ว่าหลักฐานสังคมศึกษาจะกำหนดเป้าหมายของวิชาในการมุ่งสร้างความเป็นพลเมืองดีของ
สังคม แต่ก็มีข้อเท็จจริงที่ควรตระหนักคือ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐานของวิชา
สังคมศึกษาในการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่แตกต่างกันไปตาม
แนวความเชื่อทางปรัชญา และปรัชญานี้จะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษาที่ต้องการสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามที่สังคมหรือประเทศต้องการและเป้าหมายนี้ก็จะเป็นตัวจักร
สำคัญในการกำหนดหน้าที่พื้นฐานของวิชาสังคมศึกษาว่าควรจะบรรจุเนื้อหาอะไร การดำเนินการ
วางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดประเมินผลอย่างไร ดังนั้นในเมื่อแนวความ
เชื่อทางปรัชญาแตกต่างกัน หน้าที่พื ้นฐานของวิชาสังคมศึกษาในการสร้างความเป็นพลเมืองดีก็
แตกต่างกันไปด้วย โดยผู้เขียนขอนำเสนอตามแนวทางปรัชญา ดังนี้  
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1. การถ่ายทอดคุณลักษณะที่นำมาจากมรดกทางวัฒนธรรม 
ปรัชญาของครูในกลุ่มนั้นมีลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาสาขานิรันตรนิยม 

(Perennialism) โดยมีจ ุดเน ้นท่ีความจริงและค่านิยมที ่คงทนและสอดคล้องกับสารัตถนิยม 
(Essentialism) ในแง่ที่มีการเน้นทักษะ มโนทัศน์ และค่านิยมที่เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียม
นักเรียนในการดำรงชีวิตต่อไป  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “จะถ่ายทอดอะไร” นั้น  ครูแต่ละคนอาจมี
ความเห็นแตกต่างกันออกไป 

-  โดยมากมักจะเน้นท่ีประวัติศาสตร์ รัฐบาล เศรษฐศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ 
-  บางท่านเน้นทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยดึงเนื้อหามาจากวรรณคดีและศิลปะ 
-  บางท่านเน้นทางด้านหัวข้อพื้นฐาน (Basic Theme) เช่น กำเนิดของลัทธิ 

ชาตินิยม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
-  บางท่านเน้นทางด้านปัญหาท่ีถกเถียงกันในประวัติศาสตร์ อธิบายให้ความ 

กระจ่างเกี่ยวกับวิถีทางที่ประชาชนในที่ต่าง ๆ  และในยุคสมัยที่แตกต่างกันได้มานะพยายามแก้ไข
ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

-  บางท่านใช้แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมและเช้ือชาติท่ีแตกต่างกันไป   
ข้อสังเกตไม่ว่าจะมีการคัดเลือกเนื้อหาอย่างไร  ความมุ่งหมายก็คือการถ่ายทอด

เนื้อหาสาระเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
2. การศึกษาเก่ียวกับสังคมศาสตร์ (Social Science Education)  

ปรัชญาของครูกลุ่มนี้ตรงกับสัจจะนิยม (Realism)  ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎแบบแผนและระเบียบเกี่ยวกับกิจการของมนุษย์ และตรงกับ Scientific Positivism ในลักษณะนี้
เน้นเกี่ยวกับวิธีการทดลองและเป็นวัตถุวิสันในการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความมุ่งหมายหลัก
ของการประยุกต์ (Approach) นี้อยู่ท่ีการนำนักเรียนไปสู่สังคมศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นการศึกษาแขนงหนึ่ง 
โดยรวมทั้งความรู้และวิธีการท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ การประยุกต์ (Approach)ในแนวนี้ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาที่สอนนี้จะ
รวมถึงมโนทัศน์ หลักการ สมมติฐาน ประเด็นปัญหา และทฤษฎีต่าง ๆ ควบคู่กับวิธีการและคุณค่า
ของการสืบสวนสอบสวนในสังคมศาสตร์ มีการคัดเลือกมโนทัศน์ท่ีจะเรียน มีการพัฒนาการสรุป
หลักการขึ้นมา วิธีการในการแสวงหาความรู้จะมีทั้งการสำรวจ การทดลอง และวิธีการอื่น ๆ โดยมี
การเน้นเกี่ยวกับความเป็นปรนัย การสงสัยใคร่รู้ หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 

3. การสืบสวนสอบสวน (Reflective Inquiry) 
ปรัชญาของกลุ่มนี้สัมพันธ์กับหลักการของปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 

กลุ่มนี้ได้รับแนวความคิดมาจาก John Dewey และศิษย์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาความคิด
และความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการ Reflective inquiry จัดการกับปัญหา
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ทางสังคมที่เป็นประเด็นโต้แย้งถกเถียงกัน เนื้อหาอาจนำมาจากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการขบคิดปัญหาท่ีสำคัญ และเกี่ยวกับข้องตัวนักเรียน ในการวางแผน 
การสอนและการศึกษาจะนำเอาวิธีการคิดสะท้อนกลับ การสืบสวนสอบสวน และรูปแบบการตัดสินใจ
มาใช้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การประเมินผลทางเลือก การวิเคราะห์ผลที่ตามมาของการเลือก การลงสรุปและ
การตัดสินใจ ในการจัดการกับข้อขัดแย้งและคำถามเกี่ยวกับค่านิยมนั้น จะใช้การวิเคราะห์และใช้
วิธีการท่ีเน้นหลักเหตุผลเป็นสำคัญ 

4. การวิพากษ์วิจารณ์สังคม และการปฏิบัติต่อสังคม (Social Criticism and 
Social Action) 
กลุ่มนี้สอดคล้องกับความเช่ือของนักปรัชญากลุ่มปฏิรูปนิยม (Reconstruction)  

ที่ว่าโรงเรียนควรเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงสังคม เป้าหมายหลักคือการพฒันา
ความสามารถของนักเรียนในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมและปัญหา  
เพื่อหาวิถีทางท่ีนำไปสู่การเปล่ียนแปลง เนื้อหาสาระในกลุ่มนี้จะนำมาจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์
ต่อการจัดการกับปัญหาที่จะศึกษา เทคนิคการวิพากษ์วิจารณ์ และกระบวนการในการตัดสินใจ 
ได้รับการเน้นมาก การเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังของเนื้อหาสาระ จะให้น้ำหนักมากในส่วน  
ของค่านิยม ความเท่าเทียมกันในความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันในด้านโอกาส ศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
ความศรัทธาในความก้าวหน้าและการใช้สติปัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีครูเป็นจำนวนมากที่ใช้
แนวทางนี้ในการสอนเกี่ยวกับ Social Critics และหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้ไม่ก้าวต่อไปจนถึงขั้นกิจกรรม
เกี่ยวกับ Social Action ซึ่งนักเรียนจะออกไปมีบทบาทร่วมกับโครงการท่ีทำกับภายนอกโรงเรียน 

5. การพ ัฒนาบ ุคล ิ กภาพ – ส ั งคมของน ัก เ ร ี ยน (Personal – Social 
Development of Students) 
รูปแบบนี้มีความเชื่อมโยงกันบางส่วนกับการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในปรัชญา

สาขาพัฒนานิยม (Progressivism) และสาขาสวภาพนิยม (Existentialism) เป้าหมายหลักคือ การอบรม
ให้มีความเข้าใจตนเองและมีความเข้าใจในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยจะเน้นหนักไปในด้านมนุษยนิยม
มากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ การเรียงลำดับความสำคัญก่อน – หลัง ของเนื้อหาสาระจะเน้นท่ี 
Self – Fulfillment การนำตนเอง Self – Direction มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง Self – Concept และ
การประเมินผลตนเอง Self – Evaluation ค่านิยมจะถูกพิจารณาว่าเป็นกระบวนการส่วนบุคคล ครู
และนักเรียนจะวางแผนร่วมกันในการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ โดยครูจะต้ังคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด 
ท้ังนี้ครูจะไม่ให้คำตอบหรือข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหานั้นกับนักเรียน เป็นความรับผิดชอบของตัวนักเรียน
ท่ีจะต้องเลือกตัดสินใจ และรับผลท่ีติดตามมาจากการเลือก 
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 ดังนั้น จึงสรุปหน้าท่ีของวิชาสังคมศึกษาได้ว่า วิชาสังคมศึกษามีหน้าท่ีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน  มีผู้เรียนหลายคนที่ไม่ชอบเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม แต่ต้องเรียน เพราะหลักสูตรกำหนดให้เรียน และต้องใช้ผลการเรียนเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ครูจึงต้องจัดการเรียนการสอนท่ีจะทำให้เด็กประสบผลสำเร็จในการเรียน เรียนอย่างมี
ความสุข สนุกกับการเรียน และสามารถเชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตท่ีถูกต้องได้ ดังนั้นหน้าท่ี
พื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนช่วยปรับพฤติกรรมและขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียน
ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา 
 

บทสรุป 
 

สังคมศึกษาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นศาสตร์ความรู้
หนึ่งท่ีมีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิต
อยู่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับตัวและปฏิบัติตน
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้น 
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในรายวิชาสังคมศึกษา 

ทั้งนี้วิชาสังคมศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ความเป็นไปของสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสงบสุขแต่การเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อให้ได้ผลดีต้องคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพ
ของผู้เรียน  นอกจากนี้วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ภายใต้การยืดหยุ่นและบูรณา
การของสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์จนพัฒนาเป็น 5 สาระหลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรส่วน
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลายและท้าทายความสามารถของผู้เรียนทั้งทางด้านความคิด 
และการปฏิบัติเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง  โดยให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตจริง  กระท้ังความเข้าใจในสังคมมากยิ่งขึ้น  
สุดท้ายกิจกรรมการเรียนการสอนต้องส่งเสริมคุณธรรม  ทักษะทางวิชาการและทางสังคมแก่ผู้เรยีน  
ทั้งนี้การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมศึกษาจะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาใน
ทิศทางแบบคู่ขนานกับลักษณะธรรมชาติและการพัฒนากระบวนการของการเรียนรู้สู่การวิจัย  ซึ่งครู
สังคมศึกษาควรนำข้อมูลพื้นฐานที่นำเสนอในบทเรียนนี้ไปพิจารณา แล้วประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษาต่อไป 
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บทที่ 2 
หลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  

 
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไป ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสม สมดุล และยั่งยืน จุดมุ่งหมาย สำคัญของรายวิชาสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะต่าง ๆ 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
  

การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ไมใชเปนเพียงการถายทอด
เนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจำและนำไปท่องจำเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรูเป็นศาสตร์
อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้มีนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 

 โฮกส์ และดันแคน (Hough and Duncan. 1970: 144) อธิบายความหมายของการจัดการ
เรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผลเปนกิจกรรมที ่บุคคลไดใชความรู ของ
ตนเองอยางสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรูและความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู
จึงเปนกิจกรรมในแงมุมต่าง ๆ 4 ดาน คือ 

1) ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจ 
ในจุดประสงครายวิชาและการตั้งจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหา 
ไดเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น  

2) ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู 
ท่ีเหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูท่ีวางไว  

3) ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมและสามารถ 
วิเคราะห์ผลได  

4. ดานการประเมินผลการจัดการเรียนรู (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการประเมินผล
ของการจัดการเรียนรูท้ังหมดได  

กู๊ด (Good. 1975: 588) ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวาการจัดการเรียนรู คือ 
การกระทําอันเปนการอบรมส่ังสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษา  
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ฮิลส์ (Hills. 1982: 266) ใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูไววาการจัดการเรียนรู คือ
กระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

มัวร์ (Moore. 1992: 4) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไววาการจัดการเรียนรู คือ
พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งท่ีพยายามชวยใหบุคคลอืน่ไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดานอยางเต็มศักยภาพ 

สุรางค์  โค้วตระกุล (2553: 186) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมหรือจากการฝึกหัด รวมท้ัง
การเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553: 23) ได้ให้ความหมายของการจัด 
การเรียนรู้ว่าเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ต้ังใจเรียน และเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิต หรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยู
กับการจัดการเรียนรูท่ีดีของผูสอน หรือผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดี
และเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของผูเรียนดังนี้คือ  
         1) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมท่ีเรียนร ู 
 2) เกิดทักษะหรือมีความชํานาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมท่ีเรียนรู  
 3) เกิดทัศนคติท่ีดีตอส่ิงท่ีเรียน  
 4) สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 5) สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปอีกได  
 การท่ีผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดานท้ังทางดานรางกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญญานั้น การสงเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการ
จัดการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก 

สิริอร  วิชชาวุธ (2554: 2)  ได้กล่าวว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ 
1) มนุษย์ต้องเกิดการเปล่ียนแปลงจากไม่รู้ เป็นรู้  ทำไม่ได้ เป็นได้  ไม่เคยทำ เป็นทำ 
2) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างถาวร 
3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น  เกิดจากประสบการณ์การฝึกฝนและการฝึกหัด 

อิทธิเดช น้อยไม้ (2560: 78) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดำเนินการ
ของครูผู ้สอนด้วยรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับ
ประสบการณ์อันทรงคุณค่า จนผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก ทักษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โดยผู ้สอนจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค วิธ ีการ กลวิธ ี ว ิทยายุทธ และรูปแบบต่างๆ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนางดานรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปญญา จน
ผู้เรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
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หลักการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
   
 หลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเปนความรูพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับผู้สอนในวิชาสังคมศึกษา 
แมวาผูสอน แตละคนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรูเฉพาะของตน แตก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน 
ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการศึกษาไดแสดงทรรศนะไวหลายทาน ดังนี้ 
 สมพร  โตนวล (2551: 123) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาว่า การจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษานั้น ครูจำเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้พลังความนึกคิด 
(Power of Mind) อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผสมผสานจินตนาการในเรื่องนามธรรม 
การจัดการเรียนการสอนต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนความสนใจ และความ
อยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนจะสามารถสนองตอบความต้องการ ทำให้
ผู้เรียนได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักการต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผสมผสานเข้ากับความสามารถและทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมทำให้ผู้เรียนด้วยการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ได้ดีกว่าและเร็วกว่า 
 ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 53-54) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ในวิชา
สังคมศึกษาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 5 ประการ ดังนี ้
 1. จัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย โดยเน้นแนวคิดที่สำคัญ ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทั้งใน 
และนอกโรงเรียนได้ เป็นแนวคิด ความรู้ที่คงทน ยั่งยืน มากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหา หรือ
ข้อเท็จจริงท่ีมากมายกระจัดกระจายแต่ไม่เป็นแก่นสาร ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน 
และด้วยการประเมินผลที่ทำให้ผู ้เรียนต้องใส่ใจสิ่งที ่เรียน เพื่อแสดงให้เป็นว่าเขาได้เรียนรู้  และ
สามารถทำอะไรได้บ้าง 

2. จัดการเรียนรู้ที ่บูรณาการ การบูรณาการตั้งแต่หลักสูตร หัวข้อที่เรียนโดยเชื่อมโยง
เหตุการณ์ พัฒนการต่าง ๆ ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นในโลกเข้าด้วยกันบูรณาการความรู้ ทักษะ 
ค่านิยม และจริยธรรมสู่การปฏิบัติจริงด้วยการใช้แหล่งความรู้ ส่ือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ และสัมพันธ์
กับวิชาต่าง ๆ 

3. จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาค่านิยม จริยธรรม จัดหัวข้อหน่วยการเรียนท่ีสะท้อนค่านิยม 
จริยธรรม บรรทัดฐานในสังคม การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ช่วยผู้เรียนให้ได้คิดอย่างมีวิจรณญาณ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน และรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม 

4. จัดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย คาดหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ทั้งในส่วนความรู้ด้วยตนเอง 
จัดการตัวเองได้ มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียน และการดำเนินชีวิตเน้นการจัดกิกรรมที่เป็นจริง 
เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 
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5. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ตัดสินใจ สร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเอง จัดการตัวเองได้ มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต เน้นการจัด
กิจกรรมท่ีป็นจริง เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง 

สิริวรรณ ศรีหพล (2554: 166 - 167) ได้เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาไว้ ดังนี้ 
1) การจัดการเรียนรู้ท่ีดีต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุประสงค์ในด้านความเข้าใจในเนื้อหา

สาระ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ 
2) ควรกำหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แน่ชัดว่ากิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ 

จะจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดของการจัดการเรียนรู้  
3) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ คือกิจกรรมท่ีสามารถสนองวัตถุประสงค์ของบทเรียน

ได้หลายประการ และก่อให้เกิดการเรียนรู้หลายด้านไปพร้อม ๆ กันด้วย 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีลำดับขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 

ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรเชื่อมโยงกับประสบการณ์เติมของผู้เรียน โดยอย่างยิ่งการสอนเพื่อ
พัฒนาเจตคติและวิธีคิด ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก
และซับซ้อนขึ้น และจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ห่างจากตัวผู้เรียนหรือเรียนจากสิ่ที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งท่ี
เป็นนามธรรม เป็นต้น 

5) การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้  ความคิด และ
ทักษะตลอดจนความสมารถที่นำความรู้ ความคิด และทักษะต่าง ๆ เหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ขั้นที่สูงกว่า และซับซ้อนกว่าเป็นลำดับได้ 

6) การจัดการเรียนรู้ท่ีท้าทายผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สามารถคาดการณ์ 
ต้ังข้อสมมติเพื่อแก้ปญัหาใหม่ ๆ ได้ จะช่วยให้ผู้เรียนนำวิธีการนี้ไปใช้ศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดไป 

7) การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา ควรมีครบทั้งสองลักษณะ คือ 
ควรรับรู้ และเข้าใจเรื่องราวใหม่ท่ีได้รับการเรียบเรียง ตีความ และอธิบายในรูปของมโนมติสำเร็จรูปแล้ว 
กับอีกลักษณะหนึ่ง คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วสามารถสรุปและอธิบายได้ด้วยวิธีการ
ของตนเอง 

8) ในการพัฒนความคิดให้แตกฉาน ผู้เรียนต้องมีโอกาสเสรีท่ีจะสรุปแนวคิดและทักษะในการ
เรียบเรียงข้อมูล ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ท่ีดีควรกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล คิดและหาวิธีการ
แก้ปัญหา และกำหนดข้อสรุปได้ด้วยตนเองหลาย ๆ แบบ 

9) การเรียนรู้นั้นอาจทำได้หลายวิธีการ เช่น อาจจะเรียนจากหนังสือเรียนจากการสังเกต 
จากการวิเคราะห ์และจากการอภิปรายโต้เถียงกัน และเนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนก็มีวิธีเรียนแตกต่างกัน 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ท่ีดีจึงควรกว้างขวาง และยืดหยุ่นพอท่ีผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตาม
ความสามารถ และความสนใจของตน 
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10) การจัดการเรียนรู้ควรคำนึงถึงความแตกต่งระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยจัดให้มีกจิกรรม
การเร ียนหลาย ๆ ลักษณะ ทั ้งในและนอกห้องเร ียนเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนประสบความสำเร็ จตาม
ความสามารถของตน และควรติดตามผลพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 

11) การฝึกหัดเป็นส่ิงจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะ ดังนั้นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติทักษะต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 

12) การจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของผู้เรียนด้วย 

วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555: 18 - 19) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาว่าควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด 
2. เน้นกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง 
3. เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
4. วางแผนการจัดเนื้อหา และกิกรรมให้เป็นขั้นตอน จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 
6. ใช้ส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือมีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
อิทธิเดช  น้อยไม้ (2560: 81) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาไว้ว่าการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรมีลักษณะ
ของการบูรณาการความรู้ตรง ๆ เน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกหัดทักษะท่ีจำเป็นต่าง  ๆให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ท่ีดีงามเป็นสำคัญ 

จากการศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถสรุปและนำเสนอตามคิดเห็น
ไดมี 4 ประการ ดังนี้ 

1) หลักการเตรียมความพรอมพื้นฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรู (องค์ความรู้ของ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา) ดานทักษะการจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู  

2) หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ไดแก่ การเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
การผลิตส่ือ เตรียมแบบทดสอบและซอมสอน  

3) หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรูเชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการเราความสนใจ 
หลักการเสริมแรง  

4) หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดจุดประสงคการจัดการเรยีนรู
การสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงาน ผลการประเมิน 
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา 
 

การสอนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆสาขาวิชาเข้าด้วยกันมีประโยชน์
หลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกันก็จะสามารถ
เช่ือมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับส่ิงท่ีเรียนได้ 

 
ความหมายของการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนำศาสตร์และองค์ความรู้ จากแขนง
หรือสาขาวิชาต่าง ๆ นำมาผสมผสานด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้การจัดกการเรียนรู้ได้ประสบ
ผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายและแสดงทัศนคติไว้ดังต่อไปนี้ 

กู๊ด (Good. 1973: 308) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
หรือการปฏิบัติในการท่ี รวบรวมรายวิชาต่าง ๆ ท่ีแตกต่างเข้าด้วยกัน แล้วนํามา รายงานผลหรือแสดง
ออกมาในเชิงกิจกรรมหรือโครงการ เดียวกัน 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550: 30) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาวิชา ทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ มาหลอม
รวมกัน เพื่อศึกษาความรู้ หรือแก้ปัญหา นำไปพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย รู้จักใช้ความคิด ทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 129) ได้เสนอแนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงหัวข้อหรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื ่อให้ผู ้เร ียนเกิดความรู ้แบบองค์รวม และสามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 147)  ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 
หมายถึง การนำเนื้อหาสาระท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 จากการศึกษาความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ หมายถึง การดำเนินการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีนำเอาองค์ความรู้ แต่ละสาขา
หรือแขนงวิชาท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เช่ือมโยงกัน โดยการอาศัยบทเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
เป็นหลักและนำวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาทำให้เห็นว่าสามารถ
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ศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันได้ โดยการทำเช่นนี้เป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ลดเวลาการเรียนรู้ 
และทดสอบความเข้าใจเดิมของผู้เรียนท่ีมีต่อเรื่องท่ีจะศึกษาหรือจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 
 

ความสำคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 กำหนดไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้กำหนดไว้ว่า “ การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ี
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา” ซึ่งความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
มีนักวิชาการการศึกษาได้เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจไว้ดังนี้ 

ลาร์ดิซาเบล และคณะ (Lardizabal and Other. 1970: 141) กล่าวว่า การเรียนแบบบูรณาการ
ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ 
นักเรียนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์การสอน  จะให้ความสําคัญกับครูและ
นักเรียนเท่าเทียมกัน การทํา กิจกรรมมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นเราจึงอาจสรุปได้ว้า 
การบูรณาการเป็นวิธีการสอนท่ีเป็นการเช่ือมโยง สัมพันธ์กันจากหลากหลายสาขาวิชา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ผู้เรียนจึงได้รับการส่งเสริมความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละคนมี
แตกต่างกันไป โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้อย่าง  หลากหลายและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2558: 34) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทําให้
นักเรียนมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กันและต่อเนื่องกับ ประสบการณ์ตรง  สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรวมในกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีท้ังระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบหน้าท่ีด้วยตนเองรวมท้ังช่วยส่ งเสริม 
ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ โดยสร้างหัวข้อเรื่อง
ขึ้นแทนการสอนเนื้อหาเป็นรายวิชาแบบเดิมได้รับความนิยมมาก นักเรียนจะมีความลึกซึ้งและเข้าใจ
ในสิ่งท่ีได้เรียน มีความเข้าใจใน ความหมายของเนื้อหาสาระโดยองค์รวม หลักสูตรบูรณาการจะเป็น
ส่ิงท่ีสามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิด ความคิดและตระหนักถงึการเช่ือมโยงระหว่างความคิด 

ทิศนา แขมมณี (2560: 148-149) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 
ในธรรมชาติ และชีวิตจริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน การเรียนรู้ที ่ดีจึงควรมีลักษณะ
เช่นเดียวกัน ควรมีลักษณะเป็นองค์รวม ไม่แบ่งแยกจากกัน การบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้หลาย ๆ ด้านประกอบกัน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาการท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติไปพร้อมกัน 
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อิทธิเดช น้อยไม้ (2560: 85) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ นับว่ามีส่วนสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาเพราะเป็นการจัดการ
เรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีมีอยู่ใน
การเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนจากตำราให้เข้ากับชีวิตจริงได้ 

พระวีรศักดิ์ จันทวังโส และคณะ (2561: 220) ได้เสนอแนวคิดความสำคัญของการเรียนรู้
แบบบูรณาการไว้ดังนี้  

1) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง/หัวข้อ สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
และความสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆกับชีวิตจริง 

2) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง 

3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ จากสิ่งที่เรียนไปสู่ชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนได้ ทำให้
เห็นความสำคัญของความรู้ท่ีเรียนในห้องเรียน 

4) ช่วยตอบสนองความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามแนวพหุปัญญา 
5) ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดเช่ือมโยง

ใช้ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการเรียน เนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ตามกลุ่มต่างๆ ในหลักสูตร 

ซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวันตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ และการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ดังนั้นจากการศึกษาความสำคัญของการเรียนแบบบูรณาการ จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ นับว่ามีส่วนสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาอย่างมาก เพราะเนื้อหาหรือ
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับทุกสาขาวิชาได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ในการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษากับศาสตร์ต่าง ๆ นั้น อาศัยปัจจัยสำคัญคือผู้สอน ซึ่งผู้สอนต้องมีความรอบรู้
ในศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจท้ัง
เนื้อหาหลัก เนื้อหาท่ีนำมาบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน ตลอดจนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถดำเนินการได้หลากหลายลักษณะ ซึ่งมีนักวิชาการ
และหน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอความคิดเห็นและแนวทางไว้ดังนี้ 

UNESCO (1994: 51) ได้กำหนดลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ไว้ 2 แบบคือ   
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1) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ได้แก่ การสร้างเรื ่อง (Theme) ขึ้นมาแล้วนำ
ความรู้จากวิชาต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมาเช่ือมโยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้นซึ่งบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ 
แบบนี้ว่า สหวิทยาการแบบหัวข้อ (Thematic Interdisciplinary Studies) หรือการบูรณาการที่เน้น
การนำไปใช้เป็นหลัก (Application – First Approach)       

2) แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้แก่การนำเรื่องท่ีต้องการจะจัดให้เกิดการบูรณา
การไปสอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆซึ่งบางครั้ง เราก็อาจเรียกวิธีการบูรณาการ แบบนี้ว่า 
การบูรณาการท่ีเน้นเนื้อ หารายวิชาเป็นหลัก (Discipline – First Approach)    

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545: 6-7) เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการไว้ดังนี้  

1) การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว เป็นการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนหนึ่งคนมีการ
เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับชีวิตจริง หรือการเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรู้ภายใน
กลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน คิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องท่ีกำหนด 

2) การบูรณาการแบบคู่ขนาน เป็นการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนสองคนขึ ้นไป
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนโดยยึดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น ครูคนหนึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนครู
อีกคนหนึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอนเรื่อง “น้ำ” สถานะต่าง ๆ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์อาจสอน
การวัดปริมาตรหรือน้ำหนักของน้ำวิชาวิทยาศาสตร์อาจสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ 

3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นการจัดการเรียนการสอนจากการนำเนื้อหาจากหลาย
กลุ่มสาระมาเชื่อมโยงและจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น ในวันสิ่งแวดล้อมจัดการ
เรียนการสอนให้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาสุขศึกษาให้เรียนรู้โดยทำกิจกรรมชมรม
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

4) การบูรณาการแบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกัน
สร้างสรรค์โครงการ และใช้เวลาเรียนต่อเนื่องกันได้หลายชั่วโมง โดยการนำจำนวนชั่วโมงของแต่ละ
รายวิชาที่เคยแยกกันอยู่ ที่เคยแยกกันสอน มารวมเป็นเรื่องเดียวกันกำหนดเป้าหมายเดียวกัน ใน
ลักษณะของการสอนเป็นทีม ถ้าต้องการเน้นทักษะเฉพาะก็สามารถแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมค่ายศิลปะเป็นต้น 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2552: 4) กล่าวสรุปไว้ว่าลักษณะการบูรณาการ 4 แบบคือ 
1) การสอดแทรก ( Infusion) การบูรณาการแบบเชื ่อมโยงโดยผู ้สอนคนเดียว วิธ ีการ

สอดแทรกนี้ผู้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งนำวิชาอื่น ๆ มาบูรณาการกับวิชาที่ตนสอนและสามารถเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกับหัวเรื่องชีวิตจริงหรือภาระการเรียนรู้ท่ีกำหนดขึ้นมา  

2) คู่ขนาน (Parallel) วิธีการคู่ขนานผู้สอนหลายคนมาจากหลายวิชามาวางแผนร่วมกัน เพื่อ
รวมองค์ประกอบของหัวเรื่อง (Theme) มโนทัศน์ (Concept) หรือปัญหา (Problem) แล้วผู้สอนแต่
ละคนแต่ละวิชาแยกกันและการกำหนดชิ้นงานขึ้นอยู่กับผู้สอนแต่ต้องสะท้อนถึงหัวเรื่องแนวคิดหรือ
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ปัญหาท่ีกำหนดไว้รวมกันการบูรณาการแบบคู่ขนานในการสอนผู้สอน อาจตกลงกันว่าจะยึดเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและชีวิตที่มีการเชื่อมโยงคู่ขนาน เช่น ผู้สอน
วิทยาศาสตร์จะสอนเรื่องเงาผู้สอนศิลปะอาจจะให้ผู้เรียนรู้เทคนิคการวาดรูปท่ีมีเงา 

3) พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) วิธ ีการพหุวิทยาการผู้สอนหลายคนมาจากหลาย
สาขาว ิชามาร ่วมกันที ่จะสอนเกี ่ยวกับหัวเร ื ่อง (Theme) มโนทัศน์ (Concept) หรือปัญหา 
(Problem) และกำหนดกรวมของโครงการ ร่วมกันให้ออกมาเป็นชิ ้นงานแบ่งโครงการออกเป็น
โครงการย่อยการบูรณาการในหลาย ๆ สาขาวิชาสามารถวางแผนสร้างสรรค์โครงการของตนเอง
ขึ้นมาได้โดยใช้เวลาการเรียนต่อเนื่องได้หลายช่ัวโมง 

4) การข้ามวิชาหรือการสอนเป็นทีม (Transdisciplinary) วิธีการข้ามวิชาหรือสอนเป็นที่แต่ละ
รายวิชามาวางแผนร่วมกันในองค์ประกอบของหัวเรื่อง (Theme)  มโนทัศน์ (Concept) หรือ (Problem) กำหนด
เป็นโครงการขึ้นมาและร่วมกันสอนเป็นคณะ 

จากการศึกษาลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถสรุปและนำเสนอเป็น 
ซึ่งสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การบูรณาการในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน และ 2) 
การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ซึ่งการจัดการเรียนแบบบูรณาการต้องอาศัยวิธีการการสืบค้นและ
ศึกษาข้อมูลอย่างเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษาและนำเสนอการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา มีดังนี้ 

1) การบูรณาการในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน โดยการบูรณาการภายในกลุ่มวิชาเดียวกันมุ่งให้
ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิด ทักษะ และความคิดรวบยอดของเป้าหมายกลุ่มวิชา เป็นการนำสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระที่ 2 หน้าท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ กล่าวคือการนำความรู้
ทางภูมิศาสตร์ท่ีต้ังมาอธิบายการดำรงชีวิตของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ หรือการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การเมืองการปกครองเช่ือมโยงกับสาระประวัติศาสตร์ กล่าวคือ การนำเสนอความรู้ความเป็นมาของ
การเมืองการปกครองจากแนวคิดทางปรัชญาจนนำมาสู่การเมืองการปกครองในปัจจุบัน เป็นต้น 

2) การบูรณาการระหว่างสาขาสังคมศึกษา (สังคมศาสตร์) กับสาขาวิชาต่าง ๆ มีลักษณะเป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีนำเนื้อหาสาระของหลาย ๆ วิชามาสัมพันธ์กันภายใต้หัวเรื่องเดียวกัน หรือเนื้อหา
ในการจัดการเรียนรู้มีส่วนเช่ือมโยงกันได้ โดยการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ผู้สอนต้องทำความเข้าใจ
ศาสตร์ท่ีนำมาบูรณาการ หรือเตรียมความพร้อมอย่างดี นอกจากนี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์
เดิมของตนมาใช้ร่วมกัน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะของการบูรณาการระหว่างสาขาสังคมศึกษา 
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(สังคมศาสตร์) กับสาขาวิชาต่าง ๆ มีรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้เขียนในฐานะผู้สอนวิชาสังคมศึกษาขอนำเสนอ 
ดังนี้ 

 2.1 การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนนำเนื้อหา
จากสาขาวิชาอื่น ๆ มาสอดแทรกเข้าไปกับในวิชาสังคมศึกษา เช่น การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
เรื่อง การกอบกู้เอกราชหลังการเสียกรุงครั้งที่ 1 โดยการเริ่มต้นการสอนนำเสนอบทกลอนจากวรรณคดี
ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นบทประพันธ์ประเภทลิลิต ประพันธ์ขึ ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จากนั้นเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน และอาจจะสรุปโดยการใช้สื่อภาพวาดทางทัศนศลิป์ 
มาเช่ือมโยงในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.2 การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel Instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีครูผู้สอน 2 
คนขึ้นไปที่สอนวิชาต่างกัน ต่างคนต่างมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะของรายวิชา และ
มาวางแผนในการจัดการเรียนรู้พร้อมกัน เช่น การจัดการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาด้านจิตรกรรมของไทย 
โดยครูสังคมศึกษาสอนในเรื่องของการให้ความรู้ด้านประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาด้านจิตรกรรมไทย 
การศึกษาในช้ันเรียน ส่วนครูสาขาวิชาทัศนศิลป์ ก็จะอธิบายลักษณะลายเส้น ตลอดจนการสะท้อนวิถี
การดำเนินชีวิตของคนในยุคสมัยนั้น ๆ เป็นต้น 

2.3 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) การจัดการเรียนรู้
แบบนี้คล้ายกับการบูรณาการแบบคู่ขนาน กล่าวคือ ครูผู้สอนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป สอนวิชาต่างกัน แต่
ใช้หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกัน แต่มีการมอบหมายโครงการหรือโครงงาน (Project) 
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ครูผู้สอนทุกคนต้องวางแผนร่วมกันสร้าง
โครงการร่วมกันและแบ่งโครงการย่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละวิชา เช่น การมอบหมายให้นักเรียน
ศึกษา เรื ่อง ภูมิปัญญาไทย จากนั้นแบ่งประเด็นศึกษาเพื่อให้ผู ้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้แต่ละด้าน 
ผู้เขียนของนำเสนอตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แผนผังตัวอย่างการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

ภูมิปัญญาไทย 

วรรณกรรม 

จิตรกรรม ดนตรี 
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 2.4  การบูรณาการแบบข้ามวิชา หรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary Instruction) การ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ ครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ จะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคณะหรือทีม 
ร่วมกันวางแผนปรึกษาหารือกัน กำหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด และปัญหาร่วมกันแล้วดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม พลวัต
สังคมโลกและสังคมไทย มีการแบ่งสาระการเรียนรู้แต่ด้านตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
สังคมไทยปัจจุบัน โดยอาศัยครูผู้สอนหลากหลายสาขาวิชา ดังแผนภาพท่ี 2.2 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แผนผังการบูรณาการแบบข้ามวิชา หรือสอนเป็นคณะ 
 

ทั้งนี ้ในการจัดการเรียนแบบบูรณาการ ประเด็นสำคัญ คือ ผู ้สอนวิชาหลักในการจัดการ
เรียนรู้ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในรูปแบบใด แต่การบูรณาการต้องอาศัยการวางแผนในการ
จัดการเรียนรู้ เมื่อไหรมีการวางแผนดี การปฏิบัติท่ีดี ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการอย่างแน่นอน 

 
 

 

พลวัตทางสังคมโลก 
และสังคมไทย 

พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม = ครูผู้สอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 

พลวัตทางภาษาและวัฒนธรรม = ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย 

พลวัตทางส่ิงแวดล้อม = ครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

พลวัตทางสุนทรียศาสตร์ = ครูผู้สอนสาขาวิชาศิลปะ 

พลวัตทางกีฬาและนันทนาการ = ครูผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 

พลวัตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ = ครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยี 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวิชาการทางการศึกษา
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอแนวคิดไว้น่าสนใจ ดังนี้ 

ลาร์ดิซาเบล และคณะ  (Lardizabal and Others. 1970: 142) ได้นำเสนอขั้นตอนในการสอน
บูรณาการ ไว้ดังนี้ 

1. ขั้นนำ (Initiating The Unit) เป็นขั้นที่ครูเร้าความสนใจหรือนำทางให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงปัญหาท่ีผู้เรียนประสบอยู่ ครูอาจมีวิธีเริ่มหน่วยได้หลายวิธี เช่นการจัดสภาพห้องเรียนให้เร้าความ
สนใจใคร่รู้ ใช้โอกาสพิเศษและเหตุการณ์สำคัญ เป็นการเริ่มหน่วยการศึกษานอกสถานท่ีปัญหาต่างๆ
ในครอบครัวหรือโรงเรียน อาจนำการเริ ่มต้นหน่วย การใช้สื ่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ เทป
บันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ การเล่าเรื่องบทความหรือบทประพันธ์นำมาใช้เริ่มต้นหน่วยได้ หน่วยการ
เรียนอาจเริ่มต้นจากข้อเสนอแนะบางด้านของโรงเรียนท้องถิ่น ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การกระทำ ครู
อาจต้ังคำถามว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และอะไรเป็นปัญหาย่อยท่ี
เราต้องแก้ไขก่อนปัญหาใหญ่ 
        2. ขั้นปฏิบัติ (Point of Experience) เป็นขั้นที่ครูเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนตั้งจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาตามกิจกรรมต่างๆที่ครูเสนอแนะ การทำ
กิจกรรมอยู่ภายใต้การให้คำแนะนำจากครูมีการแบ่งกลุ่มและหน้าที่กัน ในขั้นนี้ การแนะนำของครู
เป็นส่ิงจำเป็น ครูจะต้องมีทักษะและความสามารถในการแนะนำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การค้นคว้า การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ การอ่าน การทัศนศึกษา การเขียนและการแปลความ
จากภาพสถิติ การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
        3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) ขั้นนี้ครูเน้นท่ีบูรณาการ (Integration) หน่วย 
ผู้เรียนสรุปกิจกรรม โดยครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำกิจกรรมแบบหน่วย ผู้เรียนต่างแบ่ง
งานกันทำดังนั้นการผสมผสานทุกด้านเข้าด้วยกันเป็น สิ่งสำคัญยิ่ง ผู้เรียนควรได้รับคำแนะนำให้
สังเกตค้นคว้าหาว่ากิจกรรมของตนเอง สามารถตอบคำถามของกลุ่มใหญ่ได้อย่างไร และการเสนอ
ผลงานของตนเองให้ เพื่อนๆที่ไม่ได้ทำกิจกรรมตรง ส่วนนั้นได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง การใช้การส่ือ
ความหมายอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ วิธีการกลุ่มแลกเปลี่ยนหรือการรายงานการค้นคว้าของตน
เป็นโอกาสของการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ฝึกการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ (Creative Expression) การ
ที่ผู้เรียนโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมหน่วยย่อยเข้ากันเป็นงานของกลุ่มใหญ่ ทำให้ผู ้เรียนได้รับ
ความรู้ด้านเนื้อหา ฝึกทักษะความสามารถในการพัฒนาเจตคติ ในการเสนอผลงานของผู้เรียนสามารถ
ทำได้หลายวิธี เช่น จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต การทดลอง การแสดงละคร การรายงาน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามผลงานเหล่านี้ จะต้องมีการอภิปรายกลุ่มตามมา 
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          4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลถือเป็นกระบวนการต่อเนื่องในทุกระยะของ
การเรียน การสอนไม่ได้หมายถึงการวัดผลขั้นสุดท้ายเท่านั้น การประเมินผลอาจแบ่งออกเป็นการวัด
ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันภายในกลุ ่ม และ
ความสามารถระหว่างกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักว่าการประเมินผลของกลุ่ม เป็น
ส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่ง กว่าส่ิงท่ีครูประเมินเพราะในขณะท่ีผู้เรียนต้องประเมินผลการทำงานของตน จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบ และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานของตนและกลุ่มได้ 

ชาตรี เกิดธรรม (2554: 39-40) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีขั้นตอนดังนี้ 
1) กำหนดหัวข้อสาระการเรียนรู้ โดยเริ่มจากโครงสร้างของหลักสูตรในระดับท้องถิ่น หรือท่ี

ใช้อยู่ด้วยการระดมสมองจากผู้เรียนและครูเป็นการดึงให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
มากขึ้น หัวข้อที่จะนำมาสอนแบบบูรณาการได้ดีควรเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจำวันมากท่ีสุด 

2) กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูต้องกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจน ว่าเมื่อ
เรียนรู้เรื่องนี้จบแล้วผู้เรียนควรจะได้อะไรบ้าง ซึ่งควรจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามช่วงช้ัน
ด้วย ถ้าจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3) กำหนดเนื้อเรื่อง โดยขยายเนื้อหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
ช่วงช้ัน แต่ละวิชา 

4) กำหนดขอบเขตการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน และจัดคาบเวลาให้
เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และต้องมีความยืดหยุ่นตามกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาโดยเฉพาะถ้า
เป็นการบูรณาการระหว่างวิชา การจัดเวลาให้เหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญมาก 

5) ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและให้มีการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท้ังภายในท้องถิ่นและชุมชนและจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

6) ประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
อาจจะประเมินในลักษณะของการใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน การสังเกตกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
การสนองตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ 

ทิศนา แขมมณี (2560: 192-194) ได้กล่าวถึงแนวทางนำเสนอขั้นตอนวิธีการการสอนแบบ
บูรณาการไว้ดังนี้   

ขั้นที ่1 เลือกเรื่องท่ีจะสอนแบบบูรณาการ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับท้องถิ่นและความ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

ขั้นท่ี 2 กำหนดจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระและความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นตามความคิดเห็น
ของผู้สอน โดยพิจารณาถึงความเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนของตน และปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
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ขั ้นท่ี 3 ตรวจสอบจุดประสงค์ เนื ้อหาสาระ และความคิดรวบยอดที ่ผู ้สอนกำหนดกับ
จุดประสงค์และกรอบเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หากที่กำหนดไว้มีไม่ครบตามที่หลักสูตร
กำหนดให้เพิ่มจนครบ 

ขั้นท่ี 4 สำรวจพื้นฐานเดิมของผู้เรียน เพื่อจะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้เชื่อมโยง
กับความรู้เดิม และไม่สอนซ้ำในส่ิงท่ีผู้เรียนรู้แล้ว 

ขั้นท่ี 5 กำหนดแนวการสอนหรือวางยุทธศาสตร์ในการสอนที่จะทำให้การสอนไม่หลงทาง 
และบรรลุตามจุดประสงค์ครบถ้วน 

ขั้นท่ี 6 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายละเอียดโดยอาศัยหลักการเรียนรู้วิธีสอน 
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 7 บูรณาการความรู้/สาระ ทักษะ เจตคติ และอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับสาระและกิจกรรมท่ีกำหนดไว้    

จากขั้นตอนและวิธีการในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการท้ังหมดท่ีกล่าวมาพอสรุป
เป็นขั้นตอนได้ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1) วางแผนกำหนดเรื่องท่ีจะจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยศึกษาจากคำอธิบายรายวิชา และ
โครงสร้างรายวิชาแล้วดำเนินตามท่ีกำหนดไว้ 

2) กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ โดยอาจจะกำหนดแยกเป็นรายวิชา
ให้เห็นเจาะจงก็ทำได้ 

3) กำหนดสาระการเรียนรู้  โดยเรียงลำดับจากความสำคัญสุด ท่ีจะนำเสนอไปสู่ขั้นการสรุป
หรือประยุกต์ใช้ 

4) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำประเด็นจาก 3 ข้อท่ีกล่าวมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
5) ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีวางไว้ 

           5.1 ขั้นนำ ครูเป็นผู้สร้างประเด็นหรือนำนักเรียนเข้าสู่ปัญหา โดยนำนักเรียนเข้าสู่
สถานการณ์จริงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตัวนักเรียนเอง 
           5.2 ขั้นปฏิบัติ นักเรียนนำผลจากการได้รับประสบการณ์จริง ท่ีได้จากขั้นนำมวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานโดยกระบวนการกลุ่ม แล้วบูรณาการเนื้อหาวิชาอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกนั 
            5.3 ขั้นสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลการวิเคราะห์ มาแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนานั้น
ไปสู่การปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการแก้ไข หรือพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทาง 
            5.4 ขั้นประเมินผล ทุกกลุ่มนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาช้ินงานท่ี
ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วต่อทุกกลุ่มร่วมกัน ผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง ท่ีถูกต้อง และเช่ือมโยง
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานแต่ละกลุ่มให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน  
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 ตัวอย่างการวางแผนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 ตัวอย่างในการวางแผนตามข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ เป็นการจัดการใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาสังคมศึกษากับสาขาวิชาต่าง ๆ โดยผ่านการดำเนินการ
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างการวางแผนตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

การดำเนินกิจกรรม ลำดับขั้นตอน 

1) วางแผนกำหนด 
เรื ่องที่จะจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 

ศึกษาหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาของเนื้อหาแล้ว
กำหนดเรื่อง  
ตัวอย่าง  เรื่อง “กรุงสุโขทัย” 

2) กำหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ของวิชา 
ท่ีจัดการเรียนรู้ 

กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องท่ีดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
ตัวอย่าง  
- อธิบายพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยได้ 
(สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม) 
- วาดภาพและระบายสีภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย ในฐานะมรดกโลก 
(ศิลปะ) 
- บอกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ 
ท่ีปรากฎในสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต 
มาจนถึงปัจจุบัน (วิทยาศาสตร์) 
- สามารถคำนวณระยะทางจริงและระยะทางภูมิประเทศในแผนท่ีได้ 
(คณิตศาสตร์) 
- สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีน่าสนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย 
(ภาษาต่างประเทศ) 
- ศึกษาหลักศิลาจารึกท่ีทรงปรากฎและอิทธิพล ในฐานคุณค่า 
ทางภาษาและคุณค่าทางวรรณศิลป์ (ภาษาไทย) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 

การดำเนินกิจกรรม ลำดับขั้นตอน 

3) กำหนดสาระ 
การเรียนรู้   

กำหนดเนื้อหา/สาระในการเรียนรู้เรื่องท่ีดำเนินการจัดการเรียนรู้ 
ตัวอย่าง  
- พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัยได้ (สังคมศึกษาฯ) 
- การวาดภาพและระบายสี (ศิลปะ) 
- ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญท่ีปรากฎในสมัยสุโขทัย 
 (วิทยาศาสตร์) 
- การคำนวณระยะทางจริงและระยะทางภูมิประเทศในแผนท่ีได้ 
(คณิตศาสตร์) 
- คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 
- หลักศิลาจารึก (ภาษาไทย) 

4) การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผน 
ซึ่งประกอบด้วย 
1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
2) สาระสำคัญ 
3) จุดประสงค์การเรียนรู้ช้ีแจงเป็น K,P,A 
4) สาระการเรียนรู้ 
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
7) การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
8) การวัดและประเมินผล 
9) กิจกรรมการเรียนรู้ 
10) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

5) ดำเนินการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
วางไว ้

5.1 ขั้นนำ การเข้าสู่บทเรียน 
5.2 ขั้นปฏิบัติ ดำเนินการสอนตามท่ีวางไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.3 ขั้นสรุป สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ขั้นประเมินผล โดยการวัดผลผู้เรียน อาจจะให้นักเรียน 
ทำแบบทดสอบในภาคความรู้ /ทดสอบการปฏิบัติโดยการเล่าเรื่อง 
หรือวาดภาพ เป็นต้น จากนั้นนำผลการประเมินไปบันทึกหลัง 
การจัดการเรียนรู้ 
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บทสรุป 
 
 การจัดการเร ียนรู้ส ังคมศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพผู ้ เร ียน ทำให้ผู ้ เร ียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังในด้านสติปัญญา เจตคติ และทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ของผู้เรียน วัย เพศ และวุฒิภาวะ ในการจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ และแขนงวิชาต่าง ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความคิด ทักษะ 
ประสบการณ์ และความสามารถในการเรียนรู้มาเชื ่อมโยงสิ่งที ่เรียนในตำราให้เข้ากับชีว ิตจริง 
ตลอดจนดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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บทที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศกึษา 

 
เป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพครูคือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการสังเกต 

จดจำ ไตร่ตรอง รวมทั้งมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้แสวงหาและใช้ข้อมูล ตลอดจนให้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น การทำหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพื้นฐานนี้ต้องมีการพัฒนา ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมกีารพัฒนาตนเอง มิใช่เป็นมาแต่กำเนิด หรือเป็นเรื่อง
ของพรสวรรค์ ความคิดเช่นนี้คงเป็นไปไม่ได้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เช่นเดียวกับความสามารถ
ของมนุษย์ในด้านอื่น ๆ ซึ่งโดยเบื้องต้นเป็นทักษะท่ีได้มาจากความรู้ท่ีถูกต้องและพึงปฏิบัติ 

ดังนั้นแนวทางท่ีมุ่งไปสู่การเป็นครูผู้สอนท่ีมีความสามารถ ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีการสอน
ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วนำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ และทักษะการสอนท่ีสำคัญ  ๆก็สามารถพัฒนาได้เช่นกัน 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  

ในการเลือกและนำยุทธวิธีการสอนหรือกลยุทธ์ต่างๆ มาดำเนินการปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เหมาะสม ครูผู้สอนต้องทำการตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ มากมาย ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ ครูผู้สอนจะต้องระลึกไว้เสมอเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้ โดยแนวทางการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้นั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เขียนขอเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ของผู้เรียน โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับส่ิง
ท่ีกำลังเรียนรู้ การเรียนรู้ประเภทนี้โดยมากได้มาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือกับผู้อื่น โดยการแลกเปล่ียน
ความคิดกับผู้อื่น ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนประเภทท่ีกำหนดการเรียนรู้ 

2. พัฒนาความคิดของผู้เรียน ความคิดมีความสำคัญอย่างมากและไม่สามารถแยกจากการเรียนรู้ได้ 
ทักษะการคิดนี้ได้มาจากความรู้ใหม่และการพัฒนาทักษะอื่น ๆ  ได้ดีที่สุด โดยผู้เรียนได้คิดกับสิ่งที่กำลัง
เรียนรู้และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่น วิเคราะห์กระบวนการคิดของตนและเช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงท่ีกำลังเรียนรู้ในหลักการหนึ่งกับหลักการอื่น ๆ  และสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตจริงการคิดนักเรียนต้อง
มีจิตผูกพันทางความคิดอย่างกระตือรือร้นกับการเรียนรู้ของตนเองพร้อมท้ังการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง  
เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด  โดยผู้เรียนควรได้รับข้อมูลสะท้อนกลับที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และสามารถเข้าใจอย่างคงทน 
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3. ยุทธวิธีการสอนนั้น ต้องให้เวลากับผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความหมาย เช่น 
การอ่าน การเขียน การคิด และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่าง ๆ กับผู้อื่น การคิด และการเรียนรู้    
ต้องใช้เวลา บางคนใช้เวลามากกว่าคนอื่น ครูผู้สอนต้องหาวิธีให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่เรียนรู้ 
ถึงแม้ว่าการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องใช้ความพยายามมากก็ตาม 

4. พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน เนื่องจากสติปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีกำหนดแน่นอนหรือคงท่ี แต่เป็น
ส่ิงท่ีสามารถพัฒนาได้โดยการสอนและการเรียนรู้ได้ 

5. ยุทธวิธีการสอนต้องหลากหลาย  สนองตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  นักเรียนทุกคนไม่
สามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเดียวกันได้ ครูผู้สอนที่ใช้
วิธีการสอนเพียงอย่างเดียว ท่านอาจจะเป็นผู้ที่กำลังบั่นทอนนักเรียนที่อาจจะเรียนรู้ได้ดีด้วยวิธีการ
อีกอย่างหนึ่งก็ได้ 

6. ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ประสบการณ์ต่างๆ 
บางครั้งมีลักษณะเฉพาะในการให้ความรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นไปไม่ได้ท่ีผู้เรียนจะสามารถบรรลุถึง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนจัดให้ได้ แต่ประสบการณ์ตรงผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ทุกด้านและ
รูปแบบการเรียนรู้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ได้ผลมากกว่าประสบการณ์ทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การที่นักเรียน
จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายครอบครัว โดยการสอนในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว หรือนักเรียนสามารถเรียนรู้
วิธีการใช้กฎหมายจราจร  โดยการขับรถจริงแล้วได้รับการขัดเกลาจากคนในสังคม  และได้ข้อมูล
สะท้อนกลับเกี่ยวกับทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย ได้ดีกว่าการเรียนรู้กฎหมายโดยการฟัง
คำบรรยายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอย่างเดียว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงแก่ผู้เรียน ครูผู้สอน
ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและการปฏิบัติต่อประสบการณ์การเรียนรู้นั้นด้วย 

 
กระบวนการเรียนรู ้
  

กระบวนการเรียนรู้เป็นการวางแผนการสอนและกลวิธีการสอนทั้งหมดที่ครูจำเป็นต้อง
พัฒนาขึ ้น เพื ่อให้สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายของการสอน โดยการวางแผนกระบวนการเรียนรู้    
ครูผู้สอนจะต้องใช้ทั้งเทคนิคและรูปแบบการสอนต่าง ๆ มาวางแผนผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ โดยปกติแล้ว การจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรใช้ยุทธวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับยุทธวิธีการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สามารถแบ่งได้ 2 ประการ 
คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูเป็นศูนย์กลาง 
 เพื่อให้เข้าใจในคุณค่าของการมุ่งหมายพัฒนายุทธวิธีการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลาง เราควรจะ
ศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบจากจุดเด่นจุดอ่อนของยุทธวิธีการสอนท้ังสองได้ดังนี้ 
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❖ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการท่ีครูผู้สอนป้อนข้อมูลให้กับผู้เรียน 
2. แรงจูงใจของการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีแนวโน้มมาจากภายในตัวของผู้เรียนเองมากกว่าภายนอก 
3. ผู้เรียนได้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนของตนเองมากกว่าการให้ครูผู้สอน

มาตัดสินใจให้ 
4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
5. ผู้เรียนสามารถพัฒนาสำนึกในคุณค่าของตนเองได้ ทำให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 

จุดอ่อนที่เปน็ไปได้ 
1. อาจทำให้การเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ในวงจำกัด 
2. ยุทธวิธีการสอนต่าง ๆ ท่ีใช้ต้องใช้เวลามาก อาจไม่ทันตามตารางเวลาเรียนท่ีกำหนด 
3. ครูผู้สอนอาจมีโอกาสควบคุมเวลาและเนื้อหาค่อนข้างน้อย 
4. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจคาดหวังได้น้อย 
5. ครูผู้สอนอาจจะมีการควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ในห้องเรียนได้น้อย 

 
❖ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง 

จุดเด่น 
1. การเรียนการสอนสามารถครอบคลุมเนื้อหาได้จำนวนมากในระยะเวลาท่ีส้ัน โดยปกติแล้ว

เป็นการพูดคุยของครูผู้สอน ซึ่งอาจจะตามมาด้วยกิจกรรมการทดลองก็เป็นได้ 
2. ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีกำหนดและควบคุมเนื้อหาท่ีสอน 
3. ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีจัดสรรเวลาท่ีให้แก่เนื้อหาในแต่ละเนื้อหาเอง 
4. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีมีต่อเนื้อหาเฉพาะ สามารถจัดการและคาดหวังได้ 

 
จุดอ่อนที่เปน็ไปได้ 

1. แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนมาจากแรงจูงใจภายนอก โดยครูเป็นผู้สร้างขึ้นมาอาจเป็นบรรยากาศ
การเรียน  รางวัล  เป็นต้น  ซึ่งอาจทำให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทนยั่งยืนได้ 

2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองได้ด้วย 
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองน้อย 
4. ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้อย
5. อาจจะเป็นยุทธวิธีที่ไม่สามารถสร้างความนับถือในตนเองให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเพียงพอ 
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จากจุดเด่นและจุดอ่อนนี้ อาจเป็นไปได้ของท้ังสองยุทธวิธีการสอนดังกล่าวนี้ อาจเป็นกระจก
สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งตรงกันข้ามของอีกรูปแบบหนึ่งได้  และเป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไม
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม 2553) จึงมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้ยุทธวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ครูผู ้สอนบางคนอาจจะเคยชินกับรูปแบบการสอนที่ให้ข้อมูลแก่นักเรียนที ่ตนเองเป็น
ศูนย์กลางมากกว่ารูปแบบที่นักเรียนเข้าถึงข้อมูลที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แต่เพื ่อที่จะให้ครูมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องมีความรู้และทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือยุทธวิธีการสอนท่ี
ให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยช้ีแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล แทน
การให้ข้อมูลแก่ผู้เรียน เจตนาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ายุทธวิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
จะดีกว่ายุทธวิธีการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลางอย่างไม่มีปัญหา แต่ต้องการมุ่งเน้นว่ายุทธวิธีการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นยุทธวิธีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในทางบวก และมีแนวโน้มท่ีจะให้
อำนาจแก่นักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ของตนเอง โดยการปฏิบัติจริงในส่ิงท่ีเขา
ต้องเรียนรู้ท่ีจะปฏิบัติ ซึ่งทำให้การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นยั่งยืนมากกว่า เนื่องจากผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับการเรียนรู้ของตน ทำให้สามารถพัฒนาสำนึกของผู้เรียนได้ว่า “สามารถทำได้”ซึ่งเป็น
ทัศนคติท่ีช่วยส่งเสริมความนับถือแห่งตนในการสร้างความรู้ 
 โดยธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษาแล้ว  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนนั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางมากกว่าท่ีครูจะเป็นศูนย์กลาง การพัฒนายุทธวิธีการสอนสังคมศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของการวางแผนและการเลือกกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอน ดังนี้ 

1. การวางแผนและการเลือกกิจกรรมการเรียน 
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา  โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ผลดีสูงสุดนั้น ต้องให้

ผู้เรียนเป็นจุดสนใจ (Center of Attention) หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจุดขึ้นมาก ผู้เรียนก็
จะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการเรียนรู้มากและเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

โดยการมีส่วนร่วม ในท่ีนี้มิได้หมายความว่าให้ผู้เรียนทำกิจกรรมมากๆ หรือคำนึงถึงแต่เพียง 
“ปริมาณ” การมีส่วนร่วมเท่านั้น “การมีส่วนร่วม” ในท่ีนี้มาจากศัพท์ทางวิชาการ คำว่า“Active 
Participation” ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ตื่นตัว ตื่นใจ หรือมีใจจดจ่อ ผูกพันกับ
ส่ิงท่ีทำ มิใช่เพียงทำไปให้เสร็จภารกิจเท่านั้น  ดังนั้นการท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
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ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมนั้น กิจกรรมในบทเรียนนั้นจะต้องมีลักษณะที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่าง 
“Active” คือช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกต่ืนตัว ต่ืนใจ มีความจดจ่อ ผูกพันกับส่ิงท่ีทำ (ดวงกมล สินเพ็ง. 2553 : 18)  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาให้มีส่วนร่วมดังกล่าว  ครูผู้สอนจะต้องมีการ
วางแผนในการออกแบบ (Design) กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี         
(2560 : 55) ได้เสนอแนวทางในการออกแบบและเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียนเป็น
สำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย (Physical  
Participation) คือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อช่วยให้ประสาทการรบัรู้
ของผู้เรียนต่ืนตัว พร้อมท่ีจะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น การรับรู้เป็นปัจจัยสำคัญ  
ในการเรียนรู้ หากผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการรับรู้ แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดี ๆ ผู้เรียนก็ไม่สามารถ
รับได้ ซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ท่ีพบเสมอๆ คือ หากผู้เรียนต้องนั่งนาน ๆ ไม่ช้าผู้เรียนอาจหลับ หรือ
คิดไปเรื่องอื่น ๆ  ได้ การเคลื่อนไหวทางกายมีส่วนช่วยให้ประสาทการรับรู้ตื่นตัว พร้อมที่จะรับและ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ   ได้ดี ดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนจึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 

2) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา (Intellectual  
Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา หรือพูดง่าย ๆ ว่า
เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนเกิดการเคล่ือนไหว ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความจดจ่อในการคิด สนุกที่จะคิด ซึ่งกิจกรรมจะมีลักษณะดังกล่าวได้ก็จะต้องมีเรื่องให้
ผู้เรียนคิด โดยเรื่องนั้นจะต้องไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เรียน  เพราะถ้าง่ายเกินไปผู้เรี ยน 
ก็ไม่ได้ใช้ความคิด แต่ถ้ายากเกินไป ผู้เรียนก็จะเกิดความท้อถอยท่ีจะคิด ดังนั้นครูจึงต้องหาประเด็นการคิด 
ท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหรือลงมือทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสังคม  (Social Participation) 
คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจาก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีอาศัยรวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์โดยท่ัวไปจะต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทางด้านสังคม ซึ่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจึงควรเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวด้วย 

4) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์  (Emotional  
Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน  ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้น
เกิดความหมายต่อตนเอง  กิจกรรมท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนนั้น  มักเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต 
ประสบการณ์  และความเป็นจริงของผู้เรียน จะต้องเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนโดยตรงหรือใกล้ตัว
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ผู้เรียนอันท่ีจริงเรื่องของอารมณ์  ความรู้สึก หรือจิตใจนี้  เป็นเรื่องท่ีไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่มักเกิดขึ้นพร้อม
กับการกระทำด้านอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา และสังคม เช่น เมื่อครูให้ผู้เรียนเคล่ือนท่ีเปล่ียน
อิริยาบถ เปล่ียนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกตามมา เช่น พอใจ ไม่พอใจ เฉย ๆ หรือเมื่อ
ครูให้คิดแก้ปัญหาอะไรก็ตาม (เรียนอาจจะเกิดอารมณ์สนุก ท้าทาย เพลินเพลินที่จะคิด หรืออาจจะ
เกิดอารมณ์หงุดหงิด เครียด กังวล ก็เป็นไปได้ในทำนองเดียวกัน เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ 
ก็อาจเกิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบก็ได้เช่นเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้ใด หากสามารถช่วยให้ผู้เรยีน 
ได้เคล่ือนไหวทางร่างกายอย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผู้เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย
ความคิด สติปัญญาของผู้เรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่  และช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกว้างขวาง  กิจกรรมนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี และหากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์  ความรู้สึกของผู้เรียนโดยตรง  
ก็จะยิ่งช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะ
ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของบุคคล  ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม
และอารมณ์ ดังนั้นหากครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีลักษณะดังกล่าวแล้ว 
นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนไปพร้อม ๆ  
กันอีกด้วย 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทิศนา แขมมณี (2560 : 111) ได้เสนอลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไว้ ดังนี้การจัดกิจกรรม
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย และอารมณ์ จิตใจ กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย 
ให้โอกาสผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย (Physical Movement) เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัย 
วุฒิภาวะ และความสนใจของผู้เรียน การเคล่ือนไหว อาจเป็นการเคล่ือนไหวอวัยวะหรือกล้ามเนื้อต่าง  ๆได้แก่ 

การเคล่ือนไหวอวัยวะ กล้ามเนื้อมัดย่อย (Fine Motor Movement) เช่น กิจกรรมการเขียน 
การฟัง การพูด การวาดภาพ การพับกระดาษ การเชิดหุ่น การร้อยมาลัย  การร้องเพลง เป็นต้น 

การเคล่ือนไหวอวัยวะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Movement) เช่น กิจกรรมการย้ายกลุ่ม 
ย้ายเก้าอี้ จัดโต๊ะ การกระโดด การวิ่ง การเล่นเกมต่าง ๆ  (ประเภทใช้กล้ามเนื้อใหญ่) 

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวร่างกาย จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ 
มีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว ไว้ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การให้เคลื่อนไหวดังกล่าว ครูผู้จัดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ของผู้เรียนด้วย 
ครูจะต้องวิเคราะห์ว่าอารมณ์/ความรู้สึกใดที ่จะนำไปสู ่การเรียนรู ้ ที ่ต้องการให้เกิดขึ ้นตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ครูอนุบาลท่านหนึ่งต้องการให้เด็กรู้จักเก็บของให้เป็นระเบียบ จึงออกแบบกิจกรรม
ให้เด็กเห็นโทษของการวางของไม่เป็นท่ีเป็นทาง โดยให้เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ (เคล่ือนไหวร่างกายจาก
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กิจกรรมหนึ่ง ไปยังกิจกรรมหนึ่ง) ในห้องที่มีสภาพที่รกรุงรัง จนเด็กเกิดความหงุดหงิด รำคาญ  
ทำอะไรไม่สะดวก และไม่ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม อารมณ์/ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตวันี้เอง 
ทำให้เด็กเกิดความตระหนักเข้าไปในใจว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ กิจกรรมท่ี
กระทบจิตใจ/ความรู้สึก/อารมณ์ของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ เห็นจริง ซึ่งจะนำไปสู่
การประพฤติปฏิบัติต่อไป ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าอารมณ์ความรู้สึกใด ท่ีจะนำไปสู่การหาวิธีการ 
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก/อารมณ์นั้น ๆ ควบคู่ไปกับการกระทำด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรม 
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา และอารมณ์  จิตใจ  

กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีลักษณะท่ีกระตุ้นและท้าทายความคิดของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความจดจ่อผูกพันกับสิ่งที่คิด  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  การเรียนรู้ทางสติปัญญานี้  
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  คือ 

1) การเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ (Contents or Knowledge) ซึ่งได้แก่  การเรียนรู้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริง และความรู้ต่าง ๆ  

2) การเรียนรู้ทักษะกระบวนการหรือทักษะทางปัญญา  (Process  Skills  of  
Cognition Process) ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการเรียนรู้ เช่น 
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

การเรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ  (Contents or Knowledge)  ท่ีผ่านมาในอดีตครูมักจัดการ
เรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง คือ ครูเป็นผู้มีความรู้ ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน ผู้เรียน
เป็นผู้รับความรู้ โดยครูหวังว่าการถ่ายทอดความรู้ของตน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และนำ
ความรู้ไปใช้ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติผลท่ีเกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง จากการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนจำนวนมากมักเกิดการเรียนรู้ในระดับความรู้ความจำ
เท่านั้น และบางส่วนอาจจะขึ้นไปถึงระดับความเข้าใจ และมีน้อยมากท่ีได้ขึ้นถึงการนำไปใช้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินผล แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้ของครูไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้ตามท่ีต้องการได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ได้แสวงแนวคิดแนวทางใหม่ ๆ ท่ีจะนำมาอธิบาย และ
ใช้แก้ปัญหานี้ ซึ่งแนวคิดสำคัญแนวคิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ก็คือแนวคิดการ
สรรค์สร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเอง สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้งอกงามขึ้นไปได้เรื่อย ๆ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสร้างความรู้
ภายในของบุคคล และการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และ เฮนเดอร์สัน (Henderson. 1996 : 6 – 7) 
ได้อธิบายว่า การสรรค์สร้างความรู้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ จุดมุ่งหมายหรือ
ความต้องการของผู้เรียน ความรู้เดิมหรือสิ่งที่มีอยู่เดิมของผู้เรียน และสาระหรือสิ่งใหม่ที่จะเรียนรู้ 
ดังนั้นจึงสามารถอธิบายในอีกนัยหนึ่งได้ว่า โครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียน  ประกอบไปด้วยโครงสร้าง
ความรู้ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนและขยายออกไปได้ โดยอาศัยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
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1) ความรู้เดิม หรือโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2) ความรู้ใหม่ ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ใหม่  ๆท่ีบุคคลรับเข้าไป 
3) กระบวนการทางสติปัญญา หรือทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความเข้าใจ  

ความรู้ท่ีรับมา และใช้ในการเช่ือมโยง  และปรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
จากแนวคิดข้างต้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูลประสบการณ์ใหม่ ๆ 

เข้ามา และมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตน ในการคิดกล่ันกรองข้อมูล ทำความเข้าใจข้อมูล
เช่ือมโยงข้อมูล ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม และสร้างความหมายข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ
สรรค์สร้างความรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง อันจะส่งผลถึงความเข้าใจ
และการคงความรู้นั้น (Retention) 

ดังนั้นการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามแนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ 
(Constructivism) จึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้เสริมในการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางได้ชัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา คือ ได้คิด ได้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการท่ีสำคัญดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนได้รับหรือแสวงหาข้อมูล/ประสบการณ์ด้วยตนเอง 
2. ให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิด วิเคราะห์ และสร้างความหมายข้อมูล/ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

โดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  
3. ให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบความรู้ ข้อมูลหรือจัดโครงสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการดังกล่าว หากเป็นไปด้วยการริเริ่มของผู้เรียนเอง กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการแสวงหา   

ศึกษา  คิดวิเคราะห์  สร้างความหมาย  และจัดระเบียบความรู้ด้วยตนเองการสรรค์สร้างนั้นก็จะยิ่งมี
ความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น การเรียนรู้ทักษะกระบวนการหรือทักษะทางสติปัญญาต่าง ๆ  

ในอดีตที่ผ่านมา การศึกษามักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาการเรียนรู้มาก ดังจะเห็นได้จาก
การสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน ท่ีเน้นในด้านการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ และวัดผล
ประเมินผลด้านเนื้อหาความรู้ท่ีผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ซึ่งต่อมาวงการศึกษาได้
พบว่า การเรียนรู้เพียงเนื้อหาความรู้ไม่เป็นการเพียงพอ แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ (Learning Process) ได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา โดยมีนัก
การศึกษาที่ได้มองเห็นว่า เนื้อหาความรู้ในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ผู้เรียนคงไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมด เขาคงจะต้องเลือกสรรสิ่งที่ตนเองสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ซึ่งเขาสามารถที่จะแสวงหาและศึกษาได้ด้วยตนเอง หากเขามีทักษะกระบวนการต่าง ๆ (Process 
Skills) ที ่จำเป็น แนวคิดในเรื ่องการสอนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่ไปกับ
เนื้อหาความรู้หรือผลผลิต (Product) จึงเกิดขึ้น แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า แม้แนวคิดนี้จะแพร่หลาย
มากกว่า 20 ปีแล้ว แต่การนำแนวคิดไปใช้อย่างกว้างขวางและแนวคิดนี้เป็นเรื่องท่ีน่าส่งเสริม เพราะ
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นับวันก็จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนในสังคมอนาคตจำเป็นต้องมีคุณสมบัติทางด้าน
การคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา สูงขึ้นกว่าในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและ
ฝึกฝนให้ผู ้เรียนมีทักษะทางปัญญา หรือทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งมี
จำนวนมาก เช่น 

- ทักษะการแสวงหาความรู้และการศึกษาด้วยตนเอง เช่น ทักษะการสืบค้นแหล่งความรู้  
ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการจับใจความสำคัญ ทักษะการจดบันทึก  
ทักษะการประมวลความรู้  การจัดทำฟังความรู้ การเขียน การอธิบายและการสรุป  เป็นต้น 

- ทักษะการศึกษาด้วยตนเอง 
- ทักษะการคิดและกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น  ทักษะการคิดเปรียบเทียบ จำแนก

วิเคราะห์หาแบบแผน จัดโครงสร้าง จัดระบบ การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์ทดสอบ การลงข้อสรุป 
การสรุป อ้างอิง รวมทั้งกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดแกปัญหา กระบวนการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

- ทักษะการจัดการ 
- ทักษะการทำงานกลุ่มหรือทำงานเป็นทีม ฯลฯ 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา จึงควรให้ครอบคลุมการ
เรียนรู้ท้ังด้านเนื้อหาความรู้  และทักษะกระบวนการท้ังหลาย  ท่ีจะต้องใช้ในการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) และเน้นการฝึกฝน
ทักษะกระบวนการทั้งหลาย  ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามแนวคิดของการเรียนรู้  กระบวนการ
เรียนรู้ (Process Learning) ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 

นักการศึกษาหลายท่านได้พยายามอธิบายให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทางการเรียนรู้ โดยเฉิดศักด์ิ  ชุมนุม (2540 : 10) ได้กล่าวถึงการสร้างความรู้แบบคอนสตรัคติวิซึม ว่าเป็นความรู้
ที ่มนุษย์สร้างขึ้น มีความหมายเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ คนสร้างความรู้ได้เอง โดยนำข้อมูลจาก
ภายนอกผสมผสานกับสิ่งที่รู้อยู่แล้วแต่เดิม สร้างเป็นความรู้ให้มีความหมายใหม่ขึ้น พัฒนาการทาง
สติปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมใน 2 ลักษณะ คือ การผสมผสานหรือการ
ซึมซับ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างของสติปัญญาให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม (Accommodation)  
 วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2540 : 20 -21) ได้สรุปแนวคิดของคอนสตรัคติวิซึมไว้ดังนี้ 

1.  บุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว และแสวงหาเพื่อท่ีจะอธิบายส่ิงแวดล้อม
ต่าง ๆ เหล่านี้ 

2.  ในการหาคำอธิบาย บุคคลทุกคนได้สร้างโมเดลหรือตัวแทนวัตถุปรากฏการณ์ และ
เหตุการณ์ท่ีเขาได้พบในสมองของเขา 

3.  โมเดลท่ีเขาสร้างขึ้นนี้ อาจแปลกและแตกต่างจากโมเดลของผู้เช่ียวชาญ 
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4.  บุคคลทุกคนสร้างความหมายให้กับสิ่งที่เขารับรู้ ซึ่งความหมายที่สร้างขึ้นมา อาจได้รับ
คำแนะนำจากบุคคลอื่นๆรอบตัว 

5.  การสร้างความหมายนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
6.  ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุนและอำนวย

ความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น 
7.  ผู้เรียนสร้างความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
วรรณจรีย์ มังสิงห์ (2541 : 4) ได้กล่าวถึง ปรัชญาคอนสตรัคติวิซึมในการอธิบายเชิงญาณวิทยา

เกี่ยวกับการเรียนรู้ และการได้มาของความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เสนอหลักการ 
ท่ีแตกต่างจากทฤษฎีอื่น ๆ ดังนี้ 

1.  ความรู้และความเช่ือเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน นักจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิซึม 
ไม่ได้มองว่าผู้เรียนเป็นผู้ไม่มีความรู้ หรือความคิดเห็นตามทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องท่ีเคยเรียนมาก่อน แต่เช่ือว่า 
ผู้เรียนนำประสบการณ์และความเข้าใจเข้ามาในห้องเรียนด้วย เมื่อข้อสนเทศใหม่ เขาจะนำส่ิงท่ีเขารู้
มาดูดซึม (Assimilate) ข้อสนเทศนั้น หรือปรับเปลี่ยน (Accommodate หรือ Reframe) สิ ่งที ่ผู้
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเข้าใจใหม่ที่ผู้เรียนได้รับ กระบวนการได้มาซึ่งการรู้นี้เป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ทั้งส้ิน 

2.  ผู้เรียนเป็นผู้ที ่ให้ความหมายแก่ประสบการณ์ โดยปกติครูจะเป็นผู้อธิบายความหมาย
ให้กับผู้เรียน เช่น บทประพันธ์นี ้หมายความว่าอย่างไร เหตุการณ์อะไรที่สำคัญในประวัติศาสตร์ 
ภาพเขียนนี้ส่ือความหมายอะไร เป็นต้น ผู้เรียนจะแปลความหมาย หรือตีความถ้อยคำหรือข้อความท่ี
ได้รับให้เป็นความเข้าใจโดยใช้ค่านิยมและความเชื่อที่เขามีอยู่ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
ความหมายจะถูกสร้างขึ้นและปรับแต่งโดยประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของผู้เรียน บางประสบการณ์และ
ความเช่ือเดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่ อาจขัดแย้งกับหลักการท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากห้องเรียน ความคิดความ
เข้าใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก และจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การสอนที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงประสบการณ์ความรู้และความเช่ือ
ของตน การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มคอนสตรัคติวิซึม จะต้องเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้สิ่งที่เขารู้เพื่อแปลความหมายข้อสนเทศใหม่ และสร้างความรู้ใหม่หน้าที่ของครูคือค้นหา
ประสบการณ์และความเข้าใจท่ีมีมาก่อนของนักเรียน และใช้ส่ิงท่ีนักเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสอน 

4.  การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะร่วมกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้
เข้าใจลึกซึ่งยิ ่งขึ ้น เมื ่อผู ้เรียนสามารถเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้อื ่นพินิจพิเคราะห์
ความเห็นของผู้อื่น และขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น 
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ทิศนา แขมมณี (2560 : 9 – 11) กล่าวถึง แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้คอนสตรัคติวิซึมว่า  
ความรู้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้งอกงามขึ้นไปได้เรื่อยๆ 
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสร้างความรู้ภายในของบุคคลและการรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว เฮนเดอร์สัน 
(Henderson. 1996 : 6 – 7) ได้อธิบายว่า การสร้างความรู้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ด้วยกันคือ 

1.  ความรู้เดิม หรือโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
2.  ความรู้ใหม่ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ใหม่  ๆท่ีบุคคลรับเข้าไป 
กระบวนการทางสติปัญญา หรือทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความเข้าใจความรู้ 

ท่ีรับมา และใช้ในการเช่ือมโยง และปรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
ดังนั้นจากแนวคิดข้างต้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ก็ต่อเมื ่อผู ้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูล

ประสบการณ์ใหม ่ๆ เข้ามา และมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตน ในการคิดกล่ันกรองข้อมูล 
ทำความเข้าใจข้อมูลเช่ือมโยงข้อมูล ความรู้ใหม่และความรู้เดิม และสร้างความหมายข้อมูลด้วยตนเอง 
กระบวนการสรรค์สร้างความรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง อันจะส่งผล
ถึงความเข้าใจ และการคงความรู้นั้น 

การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2540 : 12) กล่าวว่า จากความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจะเกิดอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเป็นท่ียอมรับว่าการพัฒนาในเรื่องของ
ความรู้และความสามารถต่างๆ ของผู้เรียนเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ผู ้เรียนเหล่านั้นยังไม่ได้เข้าสู ่ระบบ
โรงเรียน การพัฒนาแนวความคิดหลักของผู้เรียนเหล่านี้อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ  

1.  การเปล่ียนแปลง เป็นการพัฒนาแนวความคิดหลักท่ีมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือจากเดิม
ไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง เช่น ในสมัยโบราณมีแนวคิดท่ีว่าโลกแบนและต่อมา
มีการศึกษาแล้วพบว่าโลกกลม แนวคิดเกี่ยวกับโลกก็เปล่ียนไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง 

2.  การเพิ่มเติม แนวความคิดที่เกิดขึ้นจะเพิ่มเติมเข้าไปกับแนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่
จะเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ว่าเคลื่อนไหวได้ กินอาหารและ
ขับถ่ายได้ ขยายพันธุ์ได้ เมื่อผู้เรียนไปพบสัตว์อีกชนิดหนึ่งมีขน มีสองขา มีปากแหลม ขันได้ และมี
ผู้ให้ความรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้คือ ไก่ ผู้เรียนก็จะมีแนวความคิดหลักเพิ่มเติมว่าไก่ก็จัดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง 

3.  การปรับแต่ง เป็นลักษณะที่เกิดจากการปรับแนวคิดเดิมเพียงเล็กน้อย โดยอาศัยข้อมูลที่ได้
รับเข้ามาใหม่ เช่น ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับไก่แล้วว่ามีลักษณะอย่างไร แต่เมื่อได้พบเห็นเป็ดครั้งแรกก็
จะยังคงคิดว่าเป็นไก่ จนกว่าจะรู้จักแยกลักษณะท่ีสำคัญของไก่และเป็ดคือ ไก่ปากแหลม แต่เป็ดปาก
ไม่แหลม ไก่มีขาทีนิ้วแยกออกจากกัน ส่วนเป็ดมีนิ้วติดกันเป็นพืดจากนั้นนั้นผู้เรียนก็จะรู ้ว่าเป็ด
แตกต่างจากไก่ และยอมรับว่าไก่และเป็ดเป็นสัตว์ต่างชนิดกัน 
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ผู้เรียนจะสร้างแนวคิดหลักอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการสอนภายในห้องเรียนเท่านั้น 
แต่จะได้จากกิจกรรมการเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึม (สายัณห์  สิทธิโชค. 2553 : 49-50) 

1.  การเรียนรู้เป็น Active Process ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเล่าซึ่งจัดเป็น 
Passive Process จะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักมากนัด แต่การบอกเล่าจัดเป็นวิธีให้
ข้อมูลทางหนึ่งได้ 

2.  ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูล
หรือความรู้ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์
ช่วยการตัดสินใจ 

3.  ความรู้และความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและสิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็น ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
แนวคิดใหม่ 

4.  ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเช่ือโดยส้ินเชิง และความเช่ือจะมีผลโดยตรงต่อการสร้าง
แนวคิดหรือการเรียนรู้ 

5.  การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวความคิดหลักของ
ผู้เรียนในลักษณะต่างๆ 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียน  อาจเป็นเพราะผู้เรียนศึกษาความรู้แล้วได้ปรับโครงสร้างความรู้ในตนเอง 
เกิดความพึงพอใจในการศึกษาหาความรู้อย่างมีอิสระ โดยสร้างความหมายของความรู้ให้กับตนเอง 
และเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 

อนึ่งการให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  โดยการให้โอกาสผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วย
ตนเองนี้ ก็เช่นเดียวกับการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และด้านอื่นๆ ครู
จำเป็นต้องให้ความสนใจกับเรื ่องอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน เพราะสิ่งใดที่กระทบต่ออารมณ์
ความรู้สึกของบุคคล จะช่วยให้สิ่งนั้นมีความหมายต่อบุคคลนั้น ครูจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าอารมณ์ 
ความรู้สึกใดที่จะสามารถนำผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการและครูจะต้องหาวิธีที่จะทำให้ผู้เรียน
เกิดอารมณ์ ความรู้สึกนั้น เช่น ในบางกรณี ครูอาจต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกท่ีจะคิด เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความชอบในการคิด  แต่ในบางกรณีครูอาจต้องให้ผู้เรียนอยู่ในภาวะเครียด (ในระดับท่ีเหมาะสม) 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และได้รับผลสำเร็จจากการคิด เป็นต้น 

การจัดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม และอารมณ์  กิจกรรมการเรียนรู้  
จึงควรเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเปรียบเสมือน
แหล่งความรู้ท่ีมีคุณค่า ในอดีต ครูทำหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพราะเช่ือกันว่าครูเป็นแหล่งความรู้
ที่สำคัญ ผู้เรียนจึงต้องศึกษาจากครูเท่านั้น แต่ปัจจุบันคงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า แหล่งความรู้นั้นมี
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หลายแหล่งมาก และในบางเรื่องครูอาจไม่ใช่แหล่งความรู้ที่สำคัญก็ได้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของโลก ทำให้การแพร่กระจายของข่าวสารข้อมูลเป็นไปได้มาก และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขอบฟ้าแห่ง
ความรู้ไม่ได้ส้ินสุดท่ีครูและห้องเรียน แต่ได้ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการเรียนรู้ของ
บุคคลเกิดขึ้นจากการรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อความรู้ต่าง ๆ เข้าไปในสมอง และสมองจะทำ
หน้าท่ีย่อยข้อมูล ตีความและสร้างความหมายของข้อมูลเหล่านั้น ประสานกันกับข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ เกิด
เป็นความรู้หรือโครงสร้างความรู้ใหม่ของบุคคลนั้น ดังนั้นการเรียนรู้ขึ้นกับส่ิงท่ีรับเข้ามา หากมีข้อมูล
เข้ามามากหลากหลาย การเรียนรู้ก็ย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้หากครูเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว การปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลเข้ามามาก 
การเรียนรู้ของผู้เรียนย่อมจะขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง มากกว่าการได้ปฏิสัมพันธ์กับครู
เพียงแหล่งเดียว แหล่งความรู้ท่ีอยู่รอบตัวท่ีสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมีหลายแหล่ง เช่น  

- บุคคลแวดล้อม  เช่น ครู  เพื่อนในห้องเรียน  เพื่อนต่างห้องเรียน เพื่อนต่างระดับ  
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน เป็นต้น 

- ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน เช่น ห้องสมุด  
วัด ตลาด ร้านค้า สถานีตำรวจ สถานีอนามัย โบราณสถาน สวนสัตว์ เป็นต้น 

- ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง สวนสาธารณะ ป่า ต้นไม้ ใบไม้  
อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ เช่น สัตว์เล้ียง สัตว์ป่า เป็นต้น 

- ส่ิงแวดล้อมทางด้านส่ือ  โสตทัศวัสดุ  และเทคโนโลยีต่าง  ๆ  เช่น หนังสือ ตำรา  
วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ แผ่นปลิว ป้ายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เสียง
ตามสาย เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วม
ทางด้านอื่น ๆ ที่ต้องมีการคำนึงถึงอารมณ์  และความรู้สึกของผู้เรียน ครูจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่า 
ขณะท่ีผู้เรียนกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว ผู้เรียนควรเกิดอารมณ์หรือความรู้สึก
ใดที่จะนำไปสู่การเรียนรู ้ตามวัตถุประสงค์ และพยายามแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู ้เร ียนเกิด
ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ในบางกรณีเราอาจต้องสร้างสถานการณ์ท่ีให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานท่ีได้
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้เขาเห็นคุณค่าของการสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ในบางกรณีเราอาจ
ต้องสร้างความรู้สึก งงงวย สงสัย เมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ
ในการแสวงหาคำตอบ เป็นต้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว จะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ดี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ท่ีได้ผ่านกระบวนการคิดกล่ันกรอง
โดยผู้เรียนเอง ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจและจำในส่ิงท่ีตนเรียนรู้ได้ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ความเข้าใจหรือทักษะจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็ตาม ผู้เรียนก็อาจจะยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ 
การที่ผู้เรียนจะสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้จำเป็นต้อง
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อาศัยการฝึกฝนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application) ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย หาก
ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้มาก ๆ ความมั่นใจและความชำนาญในการที่จะนำ
ความรู้นั้นไปใช้เป็นประจำในชีวิตจึงจะเกิดขึ้น 
 

3. บทบาทครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะใช้แนวคิดใด จะประสบผลสำเร็จไป

ไม่ได้ หากครูไม่ได้เปล่ียนบทบาทของตน การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนต้องเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอนของตน ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2560 : 125) ได้เสนอบทบาทของครูในการสอน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ไว้ดังนี้ 

การเตรียมการสอนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องท่ีจะสอนให้เข้าใจศึกษาหาแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย
วางแผนการสอน 

1) กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2) วิเคราะห์เนื้อหาและความคิดรวบยอด และกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน 
3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4) กำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้จัดเตรียม 

1.1 ส่ือ วัสดุการเรียนการสอน ให้เพียงพอสำหรับผู้เรียน 
1.2 เอกสาร  หนังสือ  หรือข้อมูลต่าง  ๆ  ท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียน 
1.3 ติดต่อแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ีหรือโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ 

และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในชุมชน 
1.4 เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู ้
1.5 ห้องเรียน หรือสถานท่ี เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น อาจจำเป็นต้อง 

จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในลักษณะใหม่การสอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้เตรียมไว้โดยอาจมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

1) ดูแลให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู ้
3) กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มท่ี 
4) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนรวมทั้งเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นขณะทำกิจกรรม 
5) ให้คำแนะนำและข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เรียนตามความจำเป็น 
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6) บันทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม  
เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมให้ดีขึ้น 

7) ให้การเสริมแรงผู้เรียนตามความเหมาะสม 
8) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน และอาจ 

ให้ข้อมูลเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
9) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
การประเมินผลเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบทบาท
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ดูเหมือนว่าครูสังคมศึกษาจะสบายกว่าเดิม แต่แท้จริงแล้วครูจะต้องรับหน้าที่หนัก 
โดยเฉพาะก่อนสอน คือ การเตรียมการสอน ครูจะต้องใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมาก 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดนี้
จะส่งผลไปถึงการท่ีครูจะต้องเตรียมข้อมูล ติดต่อแหล่งข้อมูล และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้เพียงพอ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงส่วนนี้เป็นงานท่ีจำเป็นต้องใช้เวลาและความคิด
ความสามารถในการเตรียมการ นับได้ว ่าเป็นส่วนที ่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการสอนมากที ่สุด 
นอกจากนั้นในขณะท่ีผู้เรียนกำลังทำกิจกรรมอยู่นั้น ครูยังจำเป็นต้องคอยสังเกตเหตุการณ์ว่า ส่ิงต่าง ๆ 
ดำเนินไปตามที่ควรจะเป็น หรือที่ได้คาดหมายไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาด ครูต้องสามารถ
ประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจว่าควรจะปรับเปลี ่ยนอย่างไร ผู ้เร ียนจึงจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งทักษะการประเมินปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้  เป็นทักษะที่ไม่ง่ายนัก 
ต้องอาศัยประสบการณ์ และทักษะการคิดต่าง ๆ  จำนวนมากอีกประการหนึ่ง ครูที่สอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางนี้ ต้องเป็นคนช่างสังเกต รู้จักท่ีจะจับประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งทักษะนี้นับว่าเป็นทักษะท่ียากและต้องอาศัยการฝึกฝนไม่น้อย 
 

4. บทบาทของผู้เรียน 
เมื่อครูปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนของตนแล้ว ผู้เรียนก็จำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนด้วยการเรียนการสอนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
โดยท่ัวไปแล้ว ผู้เรียนจะมีบทบาทท่ีสำคัญ ๆ ดังนี้ 

4.1 บทบาทการมีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้ 
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4.2 บทบาทในการศึกษา หรือลงมือกระทำกิจกรรมต่าง  ๆเพื่อทำความเข้าใจ ใช้ความคิดในการกลั่นกรอง 
แยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีหามาได้ 
และสร้างความหมายให้แก่ตนเอง 

4.3 บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรู้ท่ีได้สรรค์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ เกิดความคงทน
และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้สะดวกขึ้น 
 4.4 บทบาทในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  เพื่อช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดประโยชน์ต่อชีวิต
นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้จะช่วยตอกย้ำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในความรู้นั้น ๆ 
และการนำความรู้ไปใช้ยังก่อให้เกิดการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ด้วย 

ในการดำเนินการตามบทบาทดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจำเป็น 
ในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ดังนี้ 

1) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น 
2) ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่ม 

เช่น การแสวงหาข้อมูล การศึกษาข้อมูล และการสรุป เป็นต้น 
3) รับฟัง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) ใช้ความคิดอย่างเต็มท่ี  ปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ  คัดค้าน  สนับสนุน   

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และความรู้สึกของตนกับผู้อื่น 
5) แสดงความสามารถของตน และยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
6) ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ 
7) เรียนรู้จากกลุ่ม และช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 3 – 4) ได้วิเคราะห์ตัวบ่งช้ีการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบูรณาการมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
การเรียนรู้เพื ่อพัฒนาสุนทรีภาพและลักษณะนิสัย และการฝึกฝนกาย วาจา ใจ โดยแยกตาม
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นก่อนระหว่าง หลังการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงตัวบ่งช้ีการเรียนและการสอน 

ตัวบ่งชี้การเรียนของนักเรียน ตัวบ่งชี้การสอนของครู 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ ์
กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด 
และวิธีการของตนเอง 
3. นักเรียนทำกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม 
4. นักเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและ
สร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
5. นักเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ  
แก้ปัญหาท้ังด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน 
6. นักเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและ 
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
7. นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
อย่างมีความสุข 
8. นักเรียนฝึกตนเองให้มีวินัย 
และความรับผิดชอบในการทำงาน 
9. นักเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเอง 
และยอมรับ ผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง 

1. ครูเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ 
2. ครูจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า 
จูงใจและเสริมแรงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
3. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดง 
ความเมตตาต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียน 
ได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ  
และฝึกปรับปรุงตนเอง 
6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จากกลุ่มพร้อมท้ังสังเกตส่วนดีและปรับปรุง 
ส่วนด้อยของนักเรียน 
7. ครูใช้ส่ือการสอนเพื่อฝึกการคิด  
การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 
8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยง 
ประสบการณ์กับชีวิตจริง 
9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี 
วัฒนธรรมไทย 
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
5. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยเน้นบทบาทผู้เรียนเป็นสำคัญในการมีส่วนร่วม และ

การมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม สิ่งที่ครูผู้สอนไม่อาจจะมองข้ามและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนท่ี
สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

การจัดบรรยากาศห้องเรียน  โดยให้ห้องเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียว  ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญ
ของยุทธวิธีการสอนท่ีเน้นครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน  ดังแผนภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงยุทธวิธีการเรียนการสอนแบบเน้นครูเป็นศูนย์กลาง 
 

 จากแผนภาพแสดงยุทธวิธีการเรียนการสอนแบบเน้นครูเป็นศูนย์กลางข้างต้นแสดงให้เห็น  
ถึงปริมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนมีน้อยมากในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ของผู้เรียน รูปแบบการสอนมักจะมีแนวโน้มไปในการถามและการตอบคำถาม อาจจะมีการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง หรือลักษณะการโต้ตอบของผู้เรียนเป็นบางครั้งบางคราว บางครั้ง
อาจมีการบรรยายสั้น ๆ บ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนแบบเน้นครู  
เป็นศูนย์กลาง ที่พบเห็นทั่วไป คือ การปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนเท่านั้น ไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 ในทางตรงกันข้ามกับห้องเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยให้ผู้เรียนให้ห้องมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ หรือการอภิปราย ซึ่งการจัดห้องเรียนในลักษณะนี้
ไม่ได้มุ่งเน้นการฟังแต่อย่างเดียว แต่มุ่งให้ผู้เรียนมีการสืบสวนสอบสวน และค้นพบ ( Inquiry and 
Discovery) ลักษณะการจัดห้องเรียนจะเป็นไปในลักษณะดังภาพท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอน 
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ภาพที่ 3.2 แสดงยุทธวิธีการเรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเปน็ศูนย์กลาง 

 
จากแผนภาพดังกล่าว   แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ในการอภิปรายของผู้เรียน 

ทั้งห้อง โดยสภาพห้องเรียนนั้น นักเรียนจะถูกจัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีที่ว่างตรงกลาง ลูกศรที่ชี้ไป
ตรงกลางของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสแสดงให้เห็นว่า นักเรียนคนหนึ่งกำลังพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนท้ังหมดในห้องเรียน 
ส่วนลูกศรที่ชี้ไปยังแต่ละบุคคล แสดงให้เห็นถึงนักเรียนท่ีนักเรียนอีกคนหนึ่งกำลังพูดด้วย จากแผนภาพ
ลักษณะการจัดห้องเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ จะสังเกตเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 
จะเป็นการพูดคุยระหว่างนักเรียนกับนักเรียนในห้องเป็นส่วนใหญ่  ส่วนครูจะมีบทบาทในการอภิปรายน้อย 
 เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะการจัดสภาพห้องเรียนแบบเน้นครูเป็นศูนย์กลางกับผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง จะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดสภาพห้องเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนท้ังห้อง
ได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จะมีลักษณะดังนี้คือ 
 1.  การอภิปรายในห้องเรียนจะเป็นการตรวจสอบ และสำรวจความคิด มโนทัศน์ และข้อ
ปัญหาต่าง ๆ ในบทเรียน 
 2.  การนำเอาพฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะต่าง ๆ 
ของผู้เรียน 
 3.  ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในห้อง 
 4.  การเปล่ียนบทบาทการเป็นผู้นำในกลุ่มผู้เรียน มาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 5.  พัฒนาทักษะการซักถาม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
 6.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เรียน 

ผู้สอน 
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 7.  พัฒนาทักษะพื้นฐาน ต้ังสมมติฐาน และทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการจัดสภาพห้องเรียนทั้งสองรูปแบบนี้ คือ รูปแบบท่ีครู
เป็นศูนย์กลาง เน้นความคิดที่ว่า ความรู้เกิดจากการตอบคำถามที่ถูกต้องของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนน้อย และไม่กระตือรือร้น ส่วนรูปแบบที่เน้นผู ้เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นความคิดท่ีว่า ความรู้เกิดจากผลของการซักถามอย่างสร้างสรรค์ โดยการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างผู้เรียน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่กระตือรือร้นในการซักถาม 
วิธีการท่ีดีและเป็นท่ียอมรับคือ วิธีท่ีทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ซึ่งทำให้สมมติฐานได้รับการทดสอบ ทัศนคติของผู้เรียนได้แสดงออกมาและได้รับการ
วิเคราะห์ มีการตั้งคำถาม การโต้เถียง ได้รับการตรวจสอบ และการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาควบคู่กับ
กระบวนการทางจิตพิสัยและทางปัญญาท่ีพึงปรารถนาอื่น ๆ  
 

วิธีสอนสังคมศึกษา 
 

ในสภาพการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การสอนสังคมศึกษาจำเป็นท่ี
จะต้องสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันสังคม และอยู่ร่วมกันเป็นพลโลกทางสังคม สอดคล้องกับ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557: 229) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในบริบทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว ต้องคำนึงถึงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเริ ่มต้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่ง อนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ดังนั้นกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษาจึงต้องเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก โดยถือว่ากลุ่มนักเรียนมี
ความสำคัญ มีครูเป็นมัคคุเทศก์ท่ีเช่ียวชาญนำทาง รวมทั้งการใช้การสอนหลายวิธี เป็นต้นว่า การสอน
แบบสืบสวน แบบหน่วยการสอน แบบสถานการณ์จำลอง การสอนแบบแก้ปัญหา รวมทั้งให้นักเรียน
ได้มีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ทั ้งโดยการทำงานเป็นกลุ ่มและทำงานตามลำพัง 
สอดคล้องกับ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (2557: 21) ได้กล่าวว่า ครูสังคมศึกษายุคนี้จึงต้องให้ความสำคัญ 
ในการจัดห้องเรียนท่ีนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมกับกิจกรรมการเรียนรู้  ให้แรงจูงใจ มีการแข่งขัน 
มีรางวัล จะทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ในการเรียนรู้และครูต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 

จากสภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ เอ็ดวิน (Edwin. 1976 : 28-58) 
ได้ให้วิธีการสอนสังคมศึกษาแนวใหม่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. การสอนสังคมศึกษา  ครูอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเน้นให้นักเรียนรู้จักคิด 
โดยผ่านกระบวนการสืบสวน  วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  รู้จักใช้เหตุผล มีวิจารณญาณ
มากกว่าการสอนแบบเก่าท่ีเน้นให้นักเรียนท่องจำซึ่งครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด  เป็นผู้คอยจ้ำจ้ีจ้ำไช
ให้ความรู้แก่นักเรียน ส่วนนักเรียนท่ีครูให้นั้นเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ ในท่ีสุดนักเรียนจะกลายเป็นผู้ท่ี
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ไม่รู้อะไรเลย เพราะขาดประสบการณ์การใช้ความคิด ดังนั้นการสอนสังคมศึกษาแนวใหม่ จึงเน้นใน
เรื่องการใช้ความคิด ซึ่งเป็นส่ิงสำคัญต่อชีวิตของนักเรียนในอนาคต 

2. การสอนแบบบรรยายนั้นยังคงจำเป็นท่ีจะต้องใช้ในการสอนสังคมศึกษาอยู่บ้าง แต่ครูไม่ควร
ใช้การสอนแบบบรรยายอยู่ตลอดเวลา ควรหาวิธีสอนอื่นมาใช้ด้วย การสอนแบบบรรยายนั้นเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าเป็นวิธีสอนที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเนื้อหามาก  ถ้าครูเป็นผู้บรรยายที่ดี แต่จะ
นำไปใช้กับสภาพห้องเรียนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ การนำไปใช้ควรอยู่ในดุลยพินิจของครู 

3. วิธีสอนอีกประการหนึ่งท่ีนำมาใช้สอนสังคมศึกษาแนวใหม่คือการสอนแบบอภิปราย 
เรื่องที่จะนำมาอภิปรายนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงเสมอไป 
เพราะข้อเท็จจริงเหล่านั้นนักเรียนสามารถจะหาอ่านได้ด้วยตนเอง  ครูอาจจะใช้คำถามให้นักเรียน
ตอบปากเปล่าเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในข้อมูลที่สำคัญบางเรื่องเพียงใด  
ในขณะท่ีมีการอภิปรายครูอาจจะบรรยายส้ัน ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

4. การสอนโดยวิธีการแก้ปัญหา  เป็นการวิธีการสอนท่ีใช้กันมากในการสอนสังคมศึกษา 
แนวใหม่ ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ นักเรียนอาจจะเริ่มด้วยการถามปัญหาหรือคำถามที่เขาสงสัย
และมีความหมายอย่างแท้จริงในชีวิตของเขา ด้วยแรงกระตุ้นท่ีอยากจะเรียนรู้ จะทำให้เขาเกิดความ
เข้าใจดีขึ้น จำได้นาน และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วได้ง่าย ในสถานที่แห่งใหม่ ที่สำคัญ
ที่สุดคือ นักเรียนจะรู้จักวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาซึ่งจะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 จากการศึกษาวิธีการสอนสังคมศึกษา สามารถสรุปได้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาผู้สอน
ควรดำเนินการหาวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย โดยวิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ต้องนำไปสู่
การให้ผู้เรียนได้สามารถคิดได้และแก้ปัญหาเป็น  สามารถนำองค์ความรู้จากการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยที่ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
บทสรุป 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษามีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก  ดังนั้นแนวทางใน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน  โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนในสถานที่นั้น  สิ่งสำคัญไม่ควรลืมในกระบวนจัดการ
เรียนรู้พยายามที่จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และให้วิธีการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลายนำไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีความสุข 
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บทที่ 4 
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 

 
 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีอยู่ในวิชาสังคมศึกษา อันประกอบด้วย ข้อมูลมโนทัศน์ 
และการสรุปหลักการ  ส่วนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด การที่แยกความรู้เกี ่ยวกับเนื้อหา และความรู้ เกี ่ยวกับกระบวนการคิด เพื่อจะเน้นให้เห็น
ลักษณะแต่ละลักษณะของการสอนสังคมศึกษาให้เด่นชัดเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความรู้ทางด้านเนื้อหา
สาระ และกระบวนการคิดนั้นไม่อาจแยกขาดจากกันได้ในการปฏิบัติจริง ความรู้เป็นผลมาจากการคิด 
และต้องอาศัยการคิดมาพัฒนาความรู้ 
 

สาระความรู้ในวิชาสังคมศึกษา 
 
 เนื้อหาสาระในวิชาสังคมศึกษานำมาจากศาสตร์ต่าง ๆ  หลายสาขาทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีจุดสนใจ
อยู่ที่การศึกษามนุษย์ ทั้งในด้านเป็นเอกัตบุคคล เป็นกลุ่ม และเป็นสังคม ลักษณะที่แตกต่างกัน ไป
ระหว่างศาสตร์ต่าง  ๆคือ มโนทัศน์ องค์ความรู้วิธีการเรียน การใช้ประโยชน์ จากข้อค้นพบ ส่วนลักษณะร่วม 
ท่ีเหมือนกันคือ ความสนใจท่ีจะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 
 ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์นั้นความยากแท้ท่ีจะทำความเข้าใจได้  ไม่เหมือนเครื่องจักรกล
หรือกระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ท่ีอธิบายโดยเหตุและผล  แต่ในทางสังคมศาสตร์จะอธิบาย
โดยทฤษฎีท่ีนักสังคมศาสตร์ผ่านการพิสูจน์ทฤษฎีอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ความรู้ที่คัดเลือกมาสำหรับสังคมศึกษานั้น เป็นข้อมูลในลักษณะ ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ 
หัวข้อ (Theme) การสรุปหลักการและทฤษฎีซึ่ง เกี่ยวพันกับหัวข้อต่าง ๆ ผู้เขียนขอเสนอ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเกิด การส่ือสาร การเรียนรู้ การผลิต 
 2. ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น กระบวนการกลุ่ม การต่อรอง สงคราม 
 3. ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ เช่น สถานท่ีต้ัง เส้นกั้นพรมแดน ระบบการแลกเปล่ียน การค้า 
 4. สถาบันต่าง ๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และรัฐบาล 
 5. การเปล่ียนแปลงในแง่เวลาและระยะทาง เช่น วิวัฒนาการ และปฏิวัติ และความคิด 
เกี่ยวกับอนาคต 
 จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าครูสังคมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เรียบเรียงและสอนสาระความรู้โดยผ่านกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทำการวิเคราะห์ โดยแยกแยะเนื้อหาสาระออกมา เป็นองค์ประกอบที่สามารถทำให้
เกิดการเรียนรู้ได้ เช่น การศึกษาคำอธิบายรายวิชา แล้วมาจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ตัวอย่างการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  

ศึกษา  วิเคราะห์  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัย 
สุโขทัย พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
พัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโขทัย พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย พัฒนาการ
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกท่ีมีผลต่อสุโขทัย  
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย ความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   พัฒนาการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการสมัยโบราณ 
สมัยใหม่ และสมัยปัจจุบัน ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพล
ของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีผลต่อพัฒนาการของไทยในปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
สำรวจ การสืบค้น กระบวนการนำเสนอข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในประวัติศาสตร์  เห็น
คุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีจิตสำนึกรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์  ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 จากศึกษารายละเอียดของรายวิชาสามารถวิเคราะห์สาระความรู้  (เป็นหน่วยการเรียนรู้) 
และกำหนดเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาผ่านโครงสร้าง
รายวิชา ได้ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างรายวิชาท่ีผ่านการวิเคราะห์จากคำอธิบายรายวิชา 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 ปฐมนิเทศ 
- ปฐมนิเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดวิชา ประวัติศาสตร์ 2 
- คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 

1 

2 พัฒนาการ 
ของอาณาจักรสุโขทัย 

- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 1 
3 - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยสุโขทัย 1 
4 - พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย 1 
5 - พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 1 
6 - พัฒนาการทางด้านสังคมสมัยสุโขทัย 1 
7 - พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 1 
8 - พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย 1 
9 - อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อสุโขทัย   1 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง 

10 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 1 
11 พัฒนาการ 

ของอาณาจักรสุโขทัย (ต่อ) 
- การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย 1 

12 - ความเส่ือมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย 1 
13 พัฒนาการของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
- พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 

14 
- ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อพัฒนาการในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

1 

15 
- พัฒนาการของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
  พัฒนาการสมัยโบราณ สมัยใหม่  และสมัยปัจจุบัน 

1 

16  - ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 
17 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 

18 - แหล่งมรดกโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 

19 
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการของไทยในปัจจุบัน 

1 

20 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 1 
 
 2. ทำการสังเคราะห์ โดยเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาเข้ามาร่วมกัน  ซึ่งเป็น
การนำเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อนกันมาเชื่อมโยงกัน  หรือการนำเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันมาจัดการเรียนรู้
พร้อมกัน  ตลอดจนการนำเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากมาบูรณาการหรือปรับเข้าหากัน 
เช่น  การนำเนื้อหาหรือลักษณะเนื้อหาที่ใกล้เคียงและเหมือนกันมาจัดการเรียนรู้พร้อมกัน ตัวอย่าง 
การสอนสังคมศึกษา ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย  สามารถสอนร่วมกันกับการสอนภาษาไทย วิชา 
ประวัติวรรณคดีไทย ก็ได้  ส่วนการนำวิชาที่ต่างกันมากมาสอนแบบพหุวิทยาการ หรือ บูรณาการ 
ตัวอย่าง  การสอนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับกราฟ เช่ือมโยงกับการสอนสังคมศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทย (มารยาทไทย) ได้สาระการเรียนรู้ ไหว้สวยด้วยพาราโบลา กล่าวคือ เป็นลักษณะการสอน
คณิตศาสตร์  แต่ใช้การไหว้ซึ ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยมาเป็นสื่อการสอนทางความรู้ และ
คุณธรรม เป็นต้น 
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จุดประสงค์ในการสอนองค์ประกอบของสาระความรู้ 
 
 จุดประสงค์ในการสอนองค์ประกอบของสาระความรู้  ซึ ่งการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสาระความรู้สามารถกำหนดจุดประสงค์สำคัญได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1. เพื่อปูพื้นฐานคำต่าง ๆ มโนมติ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
หน่วยวิชา และวัสดุอื่น ๆ ในหลักสูตรสังคมศึกษา  
 2. เพื่อช่วยนักเรียนในการนิยามความหมายของคำ การค้นคว้าและการใช้องค์ประกอบ
ทางด้านสาระความรู้ต่าง ๆ ในการอภิปรายในช้ันเรียนและในการศึกษาค้นคว้าของตัวนักเรียนเอง 
 คำ ข้อเท็จจริงและมโนมติ จัดว่าเป็นพื้นฐานที่จะใช้พัฒนาให้เกิดกลุ่มของมโนมติ หัวข้อ 
การสรุปหลักการและทฤษฎี การสร้างคำศัพท์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ นับว่ามี
ความจำเป็นยิ่ง ตัวอย่าง เช่น การจะเข้าใจมโนมติทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การผลิต การกระจาย
ผลผลิต และการบริโภค นักเรียนจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานอย่างดี เช่นเดียวกับท่ีรู้คำศัพท์ 
 องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้อาจมีเพียงหนึ่งจุดประสงค์การสอนหรือมากกว่าหนึ่ง
จุดประสงค์การสอน  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบทขององค์ประกอบสาระความรู้ 
 

องค์ประกอบสำคัญของสาระความรู้  
 
 องค์ประกอบของสาระความรู้ อาจพิจารณาขอบเขตตั้งแต่ คำ และข้อเท็จจริง ไปจนถึง
มโนทัศน์ หัวข้อ การสรุปหลักการ และทฤษฎี ความรู้ในแต่ละหมวดหมู่จะมีคำศัพท์ มโนทัศน์และ
องค์ประกอบท่ีเป็นสาระความรู้เฉพาะ ของศาสตร์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามก็มีการเหล่ือมล้ำกันบ้างในบาง
สาขา เช่น ในประวัติศาสตร์ กับภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เช่น มานุษยวิทยา 
กับสังคมวิทยา และกับจิตวิทยาสังคม ตลอดจนวิชาท่ีมีลักษณะไปในทางพฤติกรรมและประวัติศาสตร์ 
เช่น รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
 เพื่อให้เป็นที่เข้าใจสอดคล้องตรงกัน ในท่ีนี้จะได้กล่าวถึง คำนิยามของคำท่ีเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระในระดับต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 คำ คือการกำหนดช่ือท่ีใช้เรียกวัตถุ เหตุการณ์ คุณภาพ กระบวนการต่าง ๆ เช่น การออก
เสียงลงคะแนน เศรษฐกิจตกต่ำ การส่ือสาร 
 ข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลท่ีสามารถนำมาพิสูจน์ได้ เช่น จำนวนประชากรในประเทศได้เพิ่มขึ้น 
12 % ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
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 มโนทัศน์ เป็นนามธรรมท่ีนำมาใช้จัดประเภทส่ิงของ หรือ กิจกรรมท่ีมีลักษณะร่วมกัน เช่น 
การปรับตัว ชนช้ันทางสังคม และการปฏิวัติ ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยท่ัวไป บางมโนทัศน์ก็มี
ลักษณะท่ีจำกัด และนำไปใช้ได้เฉพาะแห่ง เช่น วรรณะ (ในอินเดีย) ม่านเหล็ก เป็นต้น 
 กลุ่มของมโนทัศน์ เป็นชุดของมโนทัศน์ที่สามารถนำมาจัดเข้าไว้ด้วยกันภายใต้มโนมติท่ี
กว้างกว่า หรือใหญ่กว่า เช่น ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ท่ีดิน แรงงาน เงินทุน 
 หัวข้อ เป็นมโนทัศน์ต้ังแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไป ท่ีอยู่ในลักษณะของวลี ท่ีระบุช่ือของระยะเวลา 
เหตุการณ์ หัวข้อ หรือแนวโน้ม เช่น การเกิดลัทธิชาตินิยม ความเท่าเทียมกันสำหรับชนกลุ่มน้อย  
ความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย 
 การสรุปหลักการ เป็นข้อความที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง โดยเป็น
ข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ในลักษณะแนวความคิดสำคัญ หลักการ ระเบียบ 
กฎ หรือการลงสรุป เช่น ราคามีความสัมพันธ์กับอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบ
ตลาดเสรีหรือทุนนิยม 
 ทฤษฎี เป็นชุดของปัญหาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสรุป
หลักการหลายประการ ที่ใช้สำหรับอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
ทฤษฎีการเงิน ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
  มโนทัศน์  
  มโนทัศน์อาจนำมาพิจารณาว่า เป็นการจัดประเภทในทางพุทธิพิสัย โดยนำสิ ่งที ่มี
ลักษณะร่วมกันมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ความกว้างและความลึกของความหมายจะแปลเปลี่ยนไป
ตามบุคคลแต่ละคน ผู้ท่ีใช้มโนทัศน์ต่าง ๆ จะต้องมีความรอบรู้ เพื่อสามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
 โดยหลักการพื้นฐานแล้ว มโนทัศน์จะเป็นการเรียบเรียงโครงสร้างตามพุทธิพิสัย มีการระบุ
และจัดกลุ่มสิ ่งของและกิจกรรม และมีการสรุปหลักการ รายละเอียดต่าง ๆ จะถูกนำมารวบรวม
จัดเป็นโครงสร้าง เช่น มโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการสังคมประกิตทางการเมือง ลัทธิชาตินิยมและ
มนุษยชาติ ถ้าหากนักเรียนทราบความลึกความกว้างของความหมายในมโนทัศน์นั้น นักเรียนก็จะ
สามารถระบุและจัดกลุ่ม เหตุการณ์และการกระทำท่ีมีความสัมพันธ์กันได้ สามารถแปลความหมายส่ิง
ท่ีนักเรียนสังเกตและสามารถสรุปหลักการสำคัญได้ 
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 ความหมายของคำว่ามโนทัศน์ มีผู้ให้คำนิยามไว้หลายท่าน เช่น  
 De Cecco (1968 : 58) ให้คำนิยามว่า มโนทัศน์หมายถึงกลุ่มของสิ่งเร้าที่มีลักษณะบางประการ 
หรือหลายประการร่วมกัน สิ่งเร้านี้ ได้แก่ วัตถุสิ่งของ สิ่งมีชีวิต และอื่น ๆ ตัวอย่างของมโนมติไดแ้ก่ 
มนุษย์ สุนัข สงคราม คนสวย เป็นต้น  
 Barry K. Beyer (1985 : 297-303) ได้ให้คำนิยามว่า มโนทัศน์เป็นมโนภาพในสมองของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องของจิตใจ ความคิด หรือวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ มโนทัศน์จะสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ กล่าวคือ เมื่อมีประสบการณ์แล้วก็จะเกิดมโนทัศน์ มโนทัศน์ของแต่ละคนจะเหมือน ๆ กัน 
แต่จะต่างกันในลักษณะปลีกย่อย 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2557: 23) มโนทัศน์ หมายถึง ภาพในความคิดท่ีเปรียบเสมือน 
ภาพตัวแทน หมวดหมู่ของวัตถุ สิ่งของแนวคิด หรือปรากฏการณ์ ซึ่งมีลักษณะทั่วๆ ไป คล้ายกัน 
ดังนั้นหากเราจำกัดความของคำว่ามโนทัศน์ ก็คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงหลายส่ิงท่ี
ต่างกัน แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน เช่น สุนัข มโนทัศน์ท่ัวไปของสุนัข คือ เฝ้าบ้าน เป็นต้น  
 ท้ังนี้มโนทัศน์และจินตนาการแตกต่างกันอย่างไร มโนทัศน์ เป็นการเข้าใจว่าอะไรคืออะไร 
ภาพไม่ชัด เป็นเพียงเค้าโครง เช่น มโนทัศน์ของเสือ ส่วนจิตนาการ คือ การวาดภาพบางอย่างในสมอง
ของเรา ที่จำเพาะเจาะจงไม่ได้สะท้อนของหมวดหมู่นั้นทั้งหมด เช่น จินตนาการถึงห้องนอน เป็นต้น 
มโนทัศน์กับ นิยาม ต่างกันอย่างไร มโนทัศน์ มักถูกแทนที่ด้วยคำ หรือ ข้อความ เช่น เสือ หมายถึง 
สัตว์ป่า หน้าตาคล้ายแมว เป็นต้น ส่วนคำว่านิยาม นั้นเป็นการกำหนดข้อความหรือรายละเอียดให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 นอกจากนี้ เมื่อนำมโนทัศน์ต่าง ๆ ของคนหลาย ๆ คนมาเปรียบเทียบกัน อาจจะมีความ
คล้ายคลึงกันอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน เนื่องจากคนท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม
อันเดียวกันมีแนวโน้มที่จะสร้างมโนทัศน์ที่เหมือน ๆ  กัน  โดยเฉพาะที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม 
ส่ิงหนึ่งท่ีอาจจะทำให้มโนทัศน์แตกต่างกันได้มากถึงแม้จะอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็คือ ระดับความฉลาด
และการศึกษาของคนเหล่านั้น ดังนั้นมโนทัศน์จึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อันเป็นไปตาม
ประสบการณ์ท่ีได้มาของคำนั้น 
 มโนทัศน์ในวิชาสังคมศึกษาจะเกี่ยวข้องอยู่กับรูปธรรม เช่น สถานที่ สิ่งของ ฯลฯ หรือ 
นามธรรม เกี่ยวกับแนวทางในการคิด ความรู้สึก ความประพฤติ ตัวอย่างของมโนทัศน์ชนิดแรก คือ 
ภูเขา ท่ีราบสูง บ้านประเทศ  รัฐ อุทกภัย ทุพภิกภัย การรีดนม ผู้ช่วยเหลือชุมชน หุบเขา มหาสมุทร 
ท่าเรือ ทะเลทรายและอื่น ๆ ตัวอย่างมโนมติชนิดที่สอง คือ การร่วมมือ การดัดแปลง ความรับผิดชอบ 
ความซื ่อสัตย์ ความจงรักภักดี การพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน ความเที ่ยงธรรม ความยุติธรรม 
ประชาธิปไตย ความเป็นอิสระเสรีภาพ ใจกว้าง และสิทธิ  มโนทัศน์ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับรูปธรรม 
เป็นส่ิงท่ีนักเรียนในวัยต้นเข้าใจง่ายกว่ามโนทัศน์ท่ีเป็นนามธรรม 
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 ครูและนักเรียนควรได้ทราบถึงการจัดหมวดหมู่หรือชนิดของมโนทัศน์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานการเข้าใจ ดังได้แสดงไว้โดยสรุปดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงการจัดหมวดหมู่หรือชนิดของมโนทัศน์ 
 

หมวดหมู่ ลักษณะ ตัวอย่าง 
ระดับของความรอบรู้ (ความซับซ้อนมีลักษณะต่อเนื่อง) 
- ระดับต่ำ เฉพาะเจาะจง ครอบครัวเด่ียว 
 การนำไปปรับใช้แคบ ใช้ได้ 
 เฉพาะในบางความคิด สถานท่ี 
 เวลา หรือ บางข้อมูล เท่านั้น 
 

- ระดับสูง เป็นการรวมมโนทัศน์ในระดับต่ำ สันติภาพ อิสระ สังคม 
 เข้าด้วยกัน ให้กว้างขวางมากขึ้น 
ชนิดของระดับความเป็นนามธรรม 
- รูปธรรม เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นประสบการณ์ตรง ต้นไม้ ความหนาว 
  (Concrete) สามารถตรวจสอบได้ สามารถ สินค้าออก 
 สังเกตเห็นได้ ระบุลักษณะต่าง ๆ ได้ ลักษณะภูมิประเทศ 
 

- นามธรรม หรือความจำกัด มีความยืดหยุ่นเป็นสถานการณ์ท่ีมี ความยุติธรรม ใจกว้าง 
  (Defined) เศรษฐกิจ ความเป็นนามธรรมมากกว่าและ อดทน สถาบันทาง 
 ต้องการคำอธิบายท่ีชัดเจน มีการ 
 ยกตัวอย่างประกอบ และการเปรียบเทียบ 
ชนิดของลักษณะร่วม 
- สังเคราะห์ลักษณะ เป็นการต่อเติม นำมารวมกัน เป็นผล สมาชิกสภาผู้แทน 
(Conjunctive) ของการนำเอาคุณลักษณะต่าง ๆ (เป็นการรวมผู้ท่ีมีถ่ินฐาน 

                                              อายุรวมกันต้ังแต่  
                                          2 ลักษณะขึ้นไปมา 
                                          เลือก) สงครามเย็น  

  สมุดสีแดง 
 

- แยกลักษณะการเกิด เป็นการแยกแยะทางเลือกของคุณ พลเมือง (อาจเป็นโดย 
(Disjunctive) ลักษณะต่าง ๆ โดยเลือกอย่างใด สายเลือด) 
 อย่างหนึ่ง หรือท้ัง 2 อย่างรวมกัน 
 

- สัมพันธ์ลักษณะ เป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พื้นท่ี (กว้าง ยาว) ความ 
(Relational) ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆของ หนาแน่นของประชากร 
 เหตุการณ์ สภาวะหรือส่ิงเร้า (ประชาชน พื้นท่ี) 
                                          ต้ังแต่ 2 อย่างขึ้นไป                          ความเร็ว (กม. ชม.) 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

หมวดหมู่ ลักษณะ ตัวอย่าง 
ชนิดของการประเมิน 
- บรรยายกฎหมาย มีลักษณะเป็นกลาง กระบวนการในการออก 
(descriptive)  แหล่งความรู้ 
 
- การให้คุณค่าใจกว้าง มีการใช้ไปในทางบวก หรือทางลบ ประชาธิปไตย เผด็จการ  
(valuative) ซึ่งแสดงถึงความชอบ ไม่ชอบ เสรีนิยม คอมมิวนิสต์ 
 ใจแคบและก่อให้เกิดความรู้สึก 
 
 
 เหตุผลในการจำแนกมโนทัศน์ออกเป็นชนิดต่าง ๆ ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าควรวางแผนการสอนให้
เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของมโนทัศน์ เช่น มโนทัศน์เกี่ยวกับความยุติธรรม ควรทำความกระจ่าง
ในลักษณะที ่เป็น Defined Concept ก่อน จากนั ้นจึงทำความเข้าใจในลักษณะเป็น Valuative 
Concept แล้วจึงใช้เป็นวิธีการในการตัดสิน 
 อย่างไรก็ตามความยุติธรรมอาจจะเป็นไปในลักษณะอื่นๆ ได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับการใช้ เช่น 
ความยุติธรรมอาจเป็น Conjunctive Concept (ความยุติธรรม การตัดสิน) Disjunctive Concept 
(การตัดสินเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล) 
 การเลือกมโนทัศน์เพื ่อนำมาใช้สอนอาจทำโดยทบทวนมโนทัศน์ท่ีปรากฏอยู่ในวัสดุ ท่ี
มอบหมายให้นักเรียนอ่าน เนื่องจากนักเรียนสามารถใช้มโนทัศน์เหล่านี้ เป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
การสืบสวนสอบสวนการทบทวนมโนทัศน์ในวัสดุการสอนนี้  อาจนำมาช่วยส่งเสริมทำให้สมบูรณ์ขึ้น 
โดยการกล่าวถึงมโนทัศน์เหล่านี้ในวัสดุเล่มใหม่ หรือในวัสดุที่จัดทำโดยแหล่งที่รับผิดชอบโดยตรงใน
เรื่องนั้น ๆ  
 นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955 – 1970 เป็นต้นมา นักปราชญ์ในหลายสาขาได้พยายามหามโนทัศน์
ที่สำคัญสำหรับวิชาสังคมศึกษา แต่ก็ยังไม่ได้ผลในรูปของมโนทัศน์เป็นชุด ๆ ออกมา สิ่งที่ทำได้ใน
ขณะนี้อยู่ในรูปของมโนทัศน์จากสาขาต่าง ๆ และวิธีการในแต่ละสาขาท่ีใช้แสวงหาความรู้ 
 
  กลุ่มมโนทัศน์ 
  วิชาสังคมศึกษามีการนำกลุ่มมโนทัศน์ หรือชุดของมโนทัศน์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ครูควร
จะวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มมโนทัศน์เหล่านี้ ส่วนนักเรียนก็ควรจะค้นหากลุ่มมโนทัศน์ในหนังสือท่ีตนใช้อยู่ 
การทำเช่นนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้รอบรู้มโนทัศน์แต่ละมโนทัศน์ เกิดความเข้าใจว่า มโนทัศน์มีความสัมพันธ์
กับมโนทัศน์อื่น ๆ อย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น 
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 การตรวจสอบ “ความเป็นเมือง” ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งจะมีข้อจำกัดมาก ถ้าหากมีความมุ่งหมาย
เฉพาะด้านขนาดการกระจายและอัตราการเพิ่มประชากร ท้ังนี้จะมีข้อท่ีสามารถขยายไปได้มาก 
ถ้าหากมีความมุ่งหมายครอบคลุมไปถึงมโนมติอื่นในกลุ่ม มโนมติความเป็นเมือง เช่น ความหนาแน่น
ของประชากร การอพยพเข้า การแบ่งแยกผิวอาณาเขตบริเวณท่ีเป็นเมือง การวางผังเมือง การพัฒนาเมือง 
  
 ตัวอย่างกลุ่มมโนทัศน์ที่พบในหนังสือเรียน 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความร่วมมือกัน การแข่งขันกัน ความขัดแย้ง การเลียนแบบ 
อิสระเสร ี    ศาสนา พูด เขียน การชุมนุม 
เศรษฐศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ความเสมอภาค อิสระ 

การว่าจ้าง ประสิทธิภาพ  
รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน หมู่บ้านท่ีอยู่โดดเด่ียว เมืองเล็ก ชานเมือง นคร มหานคร 
 
  หัวข้อ (Theme) 
 หัวข้อ เป็นการรวมกลุ่มมโนทัศน์ท่ีมีประโยชน์มากโดยรวมกลุ่มในรูปของวลี ซึ่งเน้นเกี่ยวกับ
ระยะเวลา เหตุการณ์แต่ละยุค การกระทำ หรือสถานการณ์อื่น ๆ  
 ตัวอย่างหัวข้อ - การมุ่งตะวันตก 
   - ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   - ความเท่าเทียมกันของชนกลุ่มน้อย 
 
  ข้อเท็จจริง 
 ข้อเท็จจริง คือ ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้มากเท่าไรก็ยิ่ง
นับว่าเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่น 
 1.  เทศมนตรีมีสมาชิก 9 คน (ข้อเท็จจริงนี้สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยการสังเกตหรือ

การสัมภาษณ์) 
 2.  ประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี 1790 มีทั ้งสิ ้น 3,750,000 คน (ข้อมูลนี้สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แต่ก็ไม่แน่นอนเท่าในข้อ 1 
เพราะข้อ 2 นี้ ข้ึนอยู่กับความเช่ือถือได้ของการสำมะโนในปี 1790) 

 ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกนำมาเสนอให้กับนักเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แปลความ วิเคราะห์ และประเมินผลข้อเท็จจริง บางข้อความอาจนำมาใช้เป็นข้อสมมติฐาน
เพื่อตรวจสอบต่อไป ข้อเท็จจริง เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนามโนทัศน์ หัวข้อ และการสรุปหลักการ 
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ข้อมูลโดดจัดว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าน้อย จึงต้องมีการนำมารวบรวมเรียบเรียงให้สัมพันธ์กัน ให้อยู่ใน
เค้าโครงของเนื้อหาสาระ 
 
  การสรุปหลักการและทฤษฎี 
 การสรุปหลักการ (Generalization) คล้ายคลึงกับมโนทัศน์ ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้
บุคคลจัดสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพให้เป็นลำดับ อย่างไรก็ตามการสรุปหลักการจะไม่แสดง
ออกมาในลักษณะของคำเดียวโดด ๆ แต่จะเป็นประโยค ซึ่งเกี ่ยวกับกฎโดยทั่วไป หรือ หลักการ 
(Principle) ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ที่มีลักษณะร่วมกัน การสรุปหลักการ
ประกอบกันขึ้นเป็นแนวทางซึ่งบุคคลใช้ควบคุมการประพฤติปฏิบัติ และมีหลายหลักการที่นำมาใชใ้น
รูปของสุภาษิต หรือเป็นคำสั่งสอนสำหรับการเป็นอยู่ที่ดี การสรุปหลักการนั้นซับซ้อนกว่ามโนทัศน์ 
หรือประโยคธรรมดา ๆ เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง หรืออาจกล่าวได้ว ่าหลักการ คือข้อความที ่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ต้ังแต่ 2 ความคิดขึ้นไป เช่น โลหะขยายตัว เมื่อได้รับความร้อน หรืออาจ
เขียนใหม่ให้อยู่ในรูปประโยค “ถ้า.....แล้วจะเกิด.....” เช่น  “ถ้าโลหะได้รับความร้อนแล้ว โลหะจะ
ขยายตัว” ซึ่งเป็นการสรุปว่า ถ้าเหตุการณ์ในตอนหน้าเกิดขึ้นจริง ผลท่ีปรากฏในตอนท้ายของประโยค
ก็จะเกิดตามมาเสมอ 
 การสรุปหลักการมีขอบเขตความลึกซึ้งกว้างขวางแตกต่างกัน คือ 
 1. ระดับสูงสุด เป็นสรุปหลักการท่ีใช้ได้เป็นสากล จะนำไปใช้ได้ไม่ว่ากับคน หรือเวลาไหน 

บางทีเรียกกันว่ากฎ (Law) หรือ (Principle) 
 2. สรุปหลักการแบบกว้าง ซึ ่งนำไปใช้กับภูมิภาคของโลก วัฒนธรรม หรือยุคสมัย

ประวัติศาสตร์ 
 3. สรุปหลักการระดับกลาง เป็นสรุปหลักการท่ีจำกัดอยู่เฉพาะชาติ หรือ วัฒนธรรม หรือ 

กำหนดเวลาท่ีแน่นอน 
 4. ระดับต่ำที่สุด เป็นสรุปหลักการท่ีใช้กับตัวอย่าง 2 – 3 ตัวอย่าง เท่านั้น 
 จากการสรุปหลักการไม่ได้เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมด การสรุปหลักการบางอันจึงมี
ลักษณะรวมทั้งหมด เป็นประโยคที่สามารถปรับใช้ได้กับหัวข้อ หลายเนื้อหาหรือหลายหน่วยแต่บาง
หลักการใช้ได้เฉพาะบางภูมิภาค หรือบางหัวข้อเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น “ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอิทธพิล
ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน” เป็นการสรุปหลักการซึ่งอาจปรับได้กับประชาชนโดยท่ัวไปได้จาก
การปฏิบัติจริง การเลือกหลักการที่จะศึกษา ไม่ควรที่จะเป็นหลักการที่กว้างขวางจนไม่สามารถเอาไป
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยเฉพาะได้ และก็ไม่ควรจะเป็นหลักการท่ีเฉพาะเจาะจงมากจนมีคุณค่าใน
การท่ีจะถ่ายทอดน้อย 
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 ผู้ที ่จะสรุปหลักการและทฤษฎีได้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในทักษะพื้นฐานที่กล่าว
มาแล้ว คือจะต้องมีการพัฒนาทางด้านคำศัพท์ มีความเข้าใจข้อเท็จจริงพื้นฐาน จะต้องมีความเข้าใจ 
ในมโนทัศน์ หรือ หัวข้อ 
 ตัวอย่างการสรุปหลักการ 
 - การกระจายแรงงาน ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางการผลิต และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ระหว่างบุคคลแต่ละคน 
 - ด้วยวิถีทางกฎหมาย ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านโอกาส การได้รับความคุ้มครอง 

และความยุติธรรม 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain) 
 

พุทธิพิสัย (Cognitive  Domain) เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทางสติปัญญาเป็นสำคัญ 
พุทธิพิสัยที่ Bloom (1956) กำหนดขึ้นนั้น ประกอบด้วยกลุ่มทักษะหรือความสามารถ 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
โดยแต่ละด้านมีทักษะความสามารถที่เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ถึงทักษะความสามารถด้านนั้น  ๆ หากแต่
โลกมีการเปล่ียนแปลง การพัฒนาแนวคิดได้เกิดความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งนักวิชาการศึกษาตะวันตก 
2 ท่าน ได้แก่ แอนด์เดอร์สัน และครัสวูลฮ์ ได้ทำการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้ 

Anderson and Krathwohl (2001: 122) 

 
ภาพที่ 4.1 เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom (1956)  

กับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001) 
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เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทำความเข้าใจในทักษะเหล่านี้และช่วยให้สามารถเขียนจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่เอื ้อต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ความคิด  สามารถค้นพบความรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
 ตัวอย่างทักษะความสามารถท่ีบ่งช้ีถึงพุทธิพิสัยด้านต่างๆ  
 1. การจำ (Remembering) เป็นระดับพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการนำเอาหรือ
ดึงเอาความรู้ การสืบค้น การเตือนความจำ ได้จากความจำระยะยาวของคนออกมาเพื่อกำหนดการเรียนรู้ 
ให้พัฒนาต่อไปในระดับท่ีสูงขึ้น ท่ีได้จากความรู้เดิมของคน 
 1.1 สามารถตระหนักถึง 
 1.2 สามารถนึกถึง 
 2. การเข้าใจ (Understanding) เป็นระดับถัดมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมี
ความหมาย จากสื่อ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การจัด
หมวดหมู่ หรือการอธิบาย ท่ีจะนำไปสู่ความเข้าใจในส่ิงท่ีกำลังเรียนรู้ 
 2.1 สามารถเปรียบเทียบ 
 2.2 สามารถจำแนก 
 2.3 สามารถอธิบายวิธีการ หรือกระบวนการต่างๆได้ 
 2.4 สามารถตีความความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเป็นกราฟิก 
 2.5 สามารถยกตัวอย่าง ความหมายของคำต่างๆ และคำท่ีเป็น 
 2.6 สามารถสรุปสาระสำคัญ หรือประเด็นสำคัญได้ 
 3. การประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นกระบวนการในขั้นต่อมา เป็นการนำความรู้ความเข้าใจ
ไปประยุกต์ใช้ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 3.1 การดำเนินการ 
 3.2 การใช้ประโยชน์ 
 4. การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นระดับกระบวนการนำส่วนต่าง  ๆของการเรียนรู้ มาประกอบเป็น
โครงสร้างใหม่ ด้วยการพิจารณาว่ามีส่วนใด สัมพันธ์กับส่วนอื่นอย่างไร พิจารณาโครงสร้างโดยรวม
ของส่ิงท่ีเรียนรู้ แยกแยะวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
 4.1 ความแตกต่าง 
 4.2 การจัดรูปแบบ 
 4.3 วัตถุประสงค์ 
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 5. การประเมินผล (Evaluating) คือการตัดสิน เลือก การตรวจสอบ สิ่งที่ได้จากการเรยีน 
สู่บริบทของตนเอง ที่สามารถวัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเงื่อนไขและมาตรฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
 6. การสร้างสรรค์ (Creating) เป็นระดับสูงสุดของการเรียนรู้ เพื่อให้ได้องค์ประกอบของส่ิง
ท่ีเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการสังเคราะห์ เพื่อเช่ือมโยง ให้รูปแบบใหม่ของส่ิงท่ีเรียนรู้หรือโครงสร้างของ
ความรู้ท่ีผ่านการวางแผน และการสร้างหรือการผลิตอย่างเหมาะสม 
 6.1 สร้าง 
 6.2 วางแผน 
 6.3 การผลิต 
 
ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา 
 

ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา อาจเรียงลำดับได้ต้ังแต่ 
การให้ความรู้        การค้นพบ 
Expository        Discovery 

ครู เป็นผู้กำหนด        นักเรียนเป็นผู้กำหนด 
บรรยาย         เรียนด้วยตนเอง 
มอบหมายงาน        คัดเลือกวัสดุท่ีจะอ่าน 
ครูเป็นผู้นำ        นำตนเอง 
 
 ปลายสุดของแต่ละขั้ว ต่างก็มีข้อเด่น และข้อจำกัด 
 - Expository มีประสิทธิภาพสำหรับครูท่ีสามารถพูดได้ครอบคลุมเนื้อหา แต่นักเรียนไม่มี

โอกาสเข้ามาร่วม และซักถามปัญหา 
 - Discovery เป็นการเน้นเอกัตบุคคลแต่ขาดการรวมกลุ่มและทิศทางซึ่งเด็กอีกหลายคน

ต้องการ 
 เทคนิคทั้งสองประการ ต่างก็มีประโยชน์ในการพัฒนาความคิด การสืบสวนสอบสวน และ
กระบวนการการตัดสินใจทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการใช้เทคนิคมากกว่า จะเป็นความจำกัด
ของเทคนิคนั้น ๆ นอกเหนือจากเทคนิคซึ่งตรงกันข้ามกันแล้ว ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่าง เทคนิค
ท้ัง 2 อีกดังเรียงลำดับได้ดังนี้ 
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         ศึกษาเป็นรายบุคคล 
          นักเรียนนำอภิปราย 

Expository        การอภิปรายในกลุ่มย่อย   
            Discovery 
              ครูนำอภิปราย 
   ฟิลม์ การอ่าน หรือ การบรรยาย 
  

ภาพที่ 4.2 แสดงเทคนิคในยุทธวิธีการสอนที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
 

 เป้าหมายสำคัญสำหรับการศึกษา คือการศึกษาด้วยตนเอง แต่เราก็ไม่อาจหวังได้ว่า นักเรียน
ทุกคนสามารถใช้วิธีการนี้ตลอดเวลาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สภาพการณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อเทคนิค
ท้ัง 2 แบบ ได้แก่ 
 1. วุฒิภาวะทางปัญญาของผู้เรียน 
 2. ลักษณะธรรมชาติของวัสดุท่ีใช้ศึกษา 
 3. ระดับความสนใจของนักเรียน 
 4. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 5. เวลาและแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ 
 6. สมรรถวิสัยของครู 
 ในการพัฒนาความคิดและกระบวนการตัดสินใจนั้น วิธีการท้ังสอง สามารถนำมาใช้ได้ ส่ิงท่ี
สำคัญคือ ครูจะต้องฝึกนักเรียน ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยการใช้ Expository 
ในลักษณะท่ีไปกระตุ้น ท้าทายความคิดของนักเรียน และใช้เทคนิค Discovery เมื่อนักเรียนมีความชำนาญ
ในการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น 
 
  ทฤษฎีพื้นฐานในการสอนมโนทัศน์และการสรุปหลักการ 
  เพียเจต (Piajet) (Lall and Lall. 1983 : 45-54) ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ความคิด (Cognitive Development) ของเด็กว่า การที่จะก่อให้เกิดมโนทัศน์นั้นจะต้อง เป็นไปตาม
ช้ันพัฒนาการ 4 ขั้น คือ  
  1. ระยะของการใช้อวัยวะรับรู้ (Sensori – Motor Stage) อายุ 0 – 2 ปี พฤติกรรมของ
เด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ ในวัยนี้เด็กแสดงให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทำ 

ยุทธวิธีการสอน 
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เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการพูด เด็กจะต้องมีโอกาสปะทะกับ
ส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิด 
  2. ระยะเริ่มต้นกระบวนการคิด (Preoperational Stage) อายุ 2 – 7 ปี เป็นระยะที่รับรู้
แล้วจดจำได้ แต่เป็นแบบง่าย ๆ และยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ระยะนี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 2 – 4 ปีเด็ก
ในวัยนี้มีมโนทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ แล้ว เพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่มีเหตุผล 4 – 7 ปี การคิดเริ่มมี
เหตุผลขึ้น แต่การคิดยังออกมาในลักษณะการรับรู้มากกว่าความเข้าใจ 
  3. ระยะกระบวนการคิดในเรื่องรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อายุ 7 – 11 ป ีเด็ก
จะมีพัฒนาการอยู่ในขั้นที่สามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล แต่ต้องเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเริ่มคิดใน
วงกว้าง และไม่นึกถึงตัวเองเป็นหลักมากนัก 
  4. ระยะกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบแบบแผน (Formal Operational Stage) อายุ 12 – 15 ปี
เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับสูงสุด สามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับปัญหาทุกชนิด เริ่ม
มีความคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู ่ คิดถึงสิ่งที ่ไม่มีตัวตน หรือ
นามธรรมได้ 
 โรเบริ์ต กาเย่ (Robert Gagne) (วรรณี  ลิมอักษร. 2554: 112) ได้เสนอลำดับขั้นของการเรียนรู้
ในทางสมอง เกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า ไม่มีทฤษฎีหนึ่งหรือทฤษฎีใดสามารถอธิบายการเรียนรู้ของบุคคลได้สมบูรณ์ 
ดังนั้น กาเย่ จึงได้นำทฤษฎีการเรียนรู้แบบสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฎีความรู้ 
(Cognitive Field Theory) มาผสมผสานกัน ในลักษณะของการจัดลำดับการเรียนรู้ดังนี้  

1. การเรียนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็นการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข เกิดจาก
ความใกล้ชิดของส่ิงเร้าและการกระทำซ้ำผู้เรียนไมส่ามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

2. การเรียนรู้แบบการตอบสนอง (S-R Learning) คือการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถควบคุม
พฤติกรรมนั้นได้การตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกับโอกาสการกระทำซ้ำ หรือฝึกฝน 

3. การเรียนรู้แบบลูกโซ่ (Chaining Learning) คือการเรียนรู้อันเนื่องมาจากการเช่ือมโยงส่ิงเร้า
กับการตอบสนองติดต่อกันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยเป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เช่นการขับรถ 
การใช้เครื่องมือ 

4.   การเรียนรู้แบบภาษาสัมพันธ์ (Verbal Association Learning) มีลักษณะเช่นเดียวกับ
การเรียนรู้แบบลูกโซ่ หากแต่ใช้ภาษา หรือสัญลักษณ์แทน 

5. การเรียนรู้แบบการจำแนก (Discrimination Learning) ได้แก่การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสามารถ
มองเห็นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได้ 

6. การเรียนรู้มโนทัศน์ (Concept Learning) ได้แก่การเรียนรู้อันเนื่องมาจากความสามารถ
ในการตอบสนองส่ิงต่าง ๆ ในลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมของส่ิงนั้น เช่นวงกลมประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อย
ท่ีเกี่ยวกับ ส่วนโค้ง ระยะทาง ศูนย์กลาง เป็นต้น 

7. การเรียนรู้กฏ (Principle Learning) เกิดจากความสามารถเช่ือมโยงมโนทัศน์ เข้าด้วยกัน
สามารถนำไปต้ังเป็นกฎเกณฑ์ได้ 
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8. การเรียนรู้แบบปัญหา (Problem Solving) ได้แก่ การเรียนรู้ในระดับที่ ผู้เรียนสามารถ
รวมกฎเกณฑ์ รู้จักการแสวงหาความรู้ รู้จักสร้างสรรค์ นำความรู้ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
จากลำดับการเรียนรู้นี้แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้แบบต้น ๆ  จะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ระดับสูง 

จากการศึกษาแนวคดของกาเย่ แสดงให้เห็นว่าความคิดของกาเย่ในเรื ่องนี้มีแนวปฏิบัติ
โดยตรงต่อการศึกษาในโรงเรียนหลายประการ การศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะสามารถทำให้
เกิดผลด้านอัตราการพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่จะต้องแสดงบทบาทที่สร้างอิทธิพลในเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจน หมายความว่า เด็ก ๆ จะต้องพัฒนาให้เร็วที่สุดทันทีท่ีเราสามารถสอนเขาได้  

ดังนั้นความพร้อมในการเรียนของนักเรียนมิได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในทางชีววิทยา
เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการจัดให้งานด้านทักษะมีความเหมาะสม และนิสัยที่จำเป็นสำหรับการเรียน
ทักษะใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นตามที่เราต้องการจะพัฒนา นอกจากนี้ถ้าเด็กไม่สามารถจะเรียนรู้
ทักษะเฉพาะบางอย่าง เช่น การอ่าน ก็จะมีการกำหนดให้ครูตรวจสอบขั้นตอนย้อนหลัง เพื่อหาสิ่งท่ี
จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเริ ่มสอนอ่านใหม่  ซึ่งครูมีหน้าที่คอยดูว่าเด็กมี
ความสามารถทางด้านใดเมื่อไร แล้วเตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของเขาในแต่ละระยะ และนำไปสู่พัฒนาการที่สูงขึ้นในทางการใช้
ความคิดและสติปัญญา ตามนัยของกาเย่ครูสามารถสอนการคงที่ของปริมาณ (Conservation) หรือ
การอ่าน หรือนามธรรมที่ต้องใช้ความคิด โดยการกำหนดลำดับขั้นตอนของประสบการณ์การเรียน
เรียนรู้ท่ีจะนำไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 

 
  การพัฒนามโนทัศน์ 

 ยุทธวิธีสำหรับพัฒนามโนทัศน์ จะรวมไปถึงการบ่งบอกคุณลักษณะร่วมกัน การใช้ตัวอย่างท่ี 
ใช่ หรือ ไม่ใช่ ส่ิงนั้น การจัดกลุ่มเป็นประเภท ๆ และการเรียกชื่อกลุ่มท่ีจัดไว้ 
 ตัวอย่างการพัฒนามโนทัศน์ 
 1) การสอนโดยตรง (Direct Instruction) 
  1.  แจ้งมโนทัศน์ท่ีจะเรียน หรืออาจจะกล่าวในรูปของคำถาม 
   ตัวอย่าง  มโนทัศน์ท่ีจะเรียนในวันนี้คือ “ดุลการชำระเงิน” ดุลการชำระเงินแปลว่าอะไร 
  2. กล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญเพื่อแสดงตัวอย่าง 
   ตัวอย่าง ดุลการชำระเงิน คือความแตกต่างระหว่างจำนวนการชำระเงินท้ังหมด 
    ท่ีจ่ายให้กับประเทศอื่น ๆ และจำนวนรายรับท้ังหมดท่ีได้จากประเทศอื่น ๆ 

ในช่วงเวลาหนึ่ง 
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  3. กล่าวถึงคุณสมบัติท่ีไม่ใช่ มโนทัศน์ท่ีกำลังสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติ 
   ท่ีจะนำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือเกิดความสับสน 
   ตัวอย่าง ระวังอย่าสับสนกันระหว่างคำว่า “ดุลการชำระเงิน” กับ “ดุลการค้า” 
  4. ให้นักเรียนนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ ครูจะต้องให้ผลย้อนกลับทันที 
   เพื่อย้ำคำตอบท่ีถูกและแก้ไขคำตอบผิด 
   ตัวอย่าง ให้นักเรียนอ่านตารางในหน้า 32 และอ่านข้อความทั้ง 4 ย่อหน้า แล้วดูว่า 

ประเทศคู่ใดท่ีดุลการชำระเงินอยู่ในสภาพท่ีน่าพอใจ และประเทศคู่ใด 
ท่ีอยู่ในสภาพไม่น่าพอใจ ขอให้ดูในส่วนของดุลการชำระเงิน ไม่ใช่ดุลการค้า 

 
 2) การสอนโดยการค้นพบ (Guided Discovery) 
  1. ทำความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะใช้ 
   ตัวอย่าง ขอให้นักเรียนช่วยกันรวบรวมรายชื่อทั้งหมด แล้วลองจัดหมวดหมู่ 

จากนั้นให้ต้ังช่ือหมวดหมู่ท่ีจัดว่า ควรเรียกว่าอะไรดี 
    (ในช้ันเรียน กำลังเรียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ) 
  2. การรวบรวมรายช่ือส่ิงท่ีสังเกตได้ 
   ตัวอย่าง จากภาพยนตร์ที่ดู นักเรียนจดบันทึกสิ่งใดได้บ้าง (ต้นไม้ สัตว์ ปา บ้าน 

จักร ยาน คน ฯลฯ) นอกจากนี้ยังมีอะไรอีก (แร่ น้ำ ดิน อากาศ โรงงาน 
รถ บรรทุก มลภาวะ ฯลฯ) 

  3. จัดกลุ่มท่ีสามารถนำมารวมกลุ่มกันได้ 
   ตัวอย่าง รายการอะไรท่ีสามารถนำมารวมกลุ่มกันได้ 
  4. บอกคุณลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่ม 
   ตัวอย่าง ทำไมจึงจัดอยู ่ในกลุ ่มเดียวกันได้ (เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ และ

ประชาชนนำมาใช้ประโยชน์) 
  5. ให้บอกชื่อส่ิงท่ีได้จัดกลุ่มไว้ 
   ตัวอย่าง นักเรียนคิดว่าชื ่อใดจึงจะเหมาะสมกับหมวดหมู ่ที ่เราได้รวบรวมไว้ 

(ทรัพยากรธรรมชาติ) 
  6. อธิบาย เหตุผลการตั้งช่ือว่า เหตุใดจึงคิดว่า เหมาะสม 
   ตัวอย่าง ทำไมจึงคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสม (แต่ละรายการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติและเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญ) 
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  การพัฒนาการสรุปหลักการ 
  การสอนเกี่ยวกับการสรุปหลักการ จะรวมเอาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการสรุปหลักการ
ไว้ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ความหมายของมโนทัศน์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์นั้น ๆ  
  - มโนทัศน์ ต่าง ๆ ท่ีศึกษา จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และตัวอย่าง 
  - ความเกี่ยวโยงระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ  เป็นไปในลักษณะใด เป็น เหตุ – ผล ส่วนย่อย – ส่วนใหญ่ 

ปริมาณ ลำดับก่อน – หลัง 
 

  ตัวอย่างการสรุปหลักการในการศึกษาเก่ียวกับการเมือง 
   พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีการบริการช่วยเหลือประชาชนหลายรูปแบบ ในกระบวนการ
ปกครองในสังคมประชาธิปไตย 
  จากหลักการนี้สรุปว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริการช่วยเหลือประชาชนของกลุ่มผลประโยชน์ 
พรรคการเมือง และกระบวนการปกครอง ซึ่งเป็นมโนทัศน์หลักจะต้องนำมาศึกษาให้เข้าใจชัดเจน  
และจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ในเชิง เหตุ – ผล ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ ผู้ออกกฎหมาย 
และลักษณะการปกครอง 

  ตัวอย่างวิธีการพัฒนาการสรุปหลักการ 
  1. Verification การกระทำโดยให้หลักการมา แล้วให้นักเรียนค้นหาหลักฐาน เพื่อมา
พิสูจน์ว่าเป็นจริงตามหลักการท่ีกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ 
   - เสนอหลักการ ทำการอภิปราย พิจารณาความกระจ่าง เกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
ท่ีไม่ชัดเจน เช่น ชนกลุ่มน้อยมีรายได้ต่ำกว่ากลุ่มแองโกล แม้ว่าจะมีระดับการศึกษา และประสบการณ์
เสมอกัน 
   - ค้นคว้าหาหลักฐาน เช่น มีข้อมูลอะไรที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของเงินเดือน 
ซึ่งชนกลุ่มน้อยได้รับ โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีอ่านอยู่ในปัจจุบัน มีข้อมูลใดท่ีคัดค้านการสรุปหลักการข้อนี้บ้าง 
   - ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่ศึกษา เช่น ข้อค้นพบโดยทั่วไปที่ควร
บันทึกไว้มีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้โดยเฉล่ียกับการเป็นชนกลุ่มน้อย 
   - ตรวจสอบข้อความท่ีเขียนสรุป กับหลักฐานอื่น ๆ เช่น ให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
หลักฐานในรายงานต่าง ๆ มีอะไรท่ีขัดกับการสรุปหลักการบ้าง 
  2. Inductive เป็นวิธ ีที ่น ักเร ียนตรวจสอบสิ ่งต่าง ๆ แล้วพิจารณาว่ามีสิ ่งใดที ่ เป็น
ลักษณะร่วมกันโดยท่ัวไปบ้าง แล้วสรุปเป็นหลักการในท่ีนี้จะเสนอวิธีการของทาบา (Taba. 1962 : 83) 
ซึ่งจะขอเริ่มต้ังแต่การสร้างมโนทัศน์  การแปลความหมายข้อมูล และการประยุกต์ใช้หลักการ  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังตารางท่ี 5–7 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 การสร้างมโนทัศน์ 
 

กิจกรรม 
ที่ปรากฎชัด 

ปฏิบัติการทางด้านความคิด 
(ซ่ึงไม่ปรากฎชัด) 

คำถาม (ที่ถามเพื่อทราบ 
สถานภาพที่เป็นไป) 

1. ระบุ แจกแจง 
      ทำหัวข้อรายการ 
 
2. จัดกลุ่ม 
 
3. ให้ช่ือหมวดหมู่ จัดกลุ่ม 
     หัวข้อต่าง ๆ 

จำแนกความแตกต่าง 
โดยข้ึนอยู่บนรากฐานของเกณฑ์ 
บางประการ 
พิจารณาลักษณะร่วม สรุปย่อ 
 
กำหนดขั้นก่อนหลังของหัวข้อ 
ท่ีสูงกว่า หรือต่ำกว่า 

นักเรียนเห็นอะไรบ้าง 
“ได้ยิน” 
“บันทึก” 
อะไรท่ีอยู่ด้วยกันได้ 
และใช้เกณฑ์อะไรพิจารณา 
นักเรียนจะเรียกกลุ่มต่าง ๆ 
อย่างไร อะไรท่ีอยู่ด้วยกัน 

 
ตารางท่ี 4.4 การแปลความหมายข้อมูล 
 

กิจกรรม 
ท่ีปรากฏชัด 

ปฏิบัติการทางด้านความคิด 
(ซ่ึงไม่ปรากฏชัด) 

คำถาม (ที่ถามเพื่อทราบ 
สถานภาพที่เป็นไป) 

1. พิจารณา ระบบประเด็น 
     ต่าง ๆ ในการส่ือสาร 
2. อธิบายหัวข้อต่าง ๆ  
     ตามข้อมูลท่ีได้พิจารณา 
     หรือระบุมา 
 
3. ทำการลงความเห็น 
 

จำแนกความแตกต่าง 
 
- เช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ เข้าไว้ 
  ด้วยกัน 
- ตัดสินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
  เชิงเหตุและผล 
พิจารณานอกเหนือไปจากท่ีได้
กำหนดไว้ หาส่ิงท่ีเป็นไป 
โดยปริยาย  คาดคะเน  
จากข้อมูลท่ีทราบ 

นักเรียนสังเกตเห็นอะไร 
นักเรียนพบไรบ้าง 
ทำไมส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จึงเกิดขึ้น 
 
 
 
ส่ิงนี้หมายความว่าอย่างไร 
นักเรียนเห็นภาพใดในความคิด
ของนักเรียน นักเรียนจะสรุปว่า
อย่างไร 
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ตารางท่ี 4.5 การประยุกต์ใช้หลักการ 
 

กิจกรรม 
ท่ีปรากฏชัด 

ปฏิบัติการทางด้านความคิด 
(ซ่ึงไม่ปรากฏชัด) 

คำถาม (ที่ถามเพื่อทราบ 
สถานภาพที่เป็นไป) 

1. ทำนายผลท่ีติดตามมา 
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีไม่
คุ้นเคย ต้ังข้อสมมติฐาน 

2. อธิบายและหรือสนับสนุน
การทำนาย  
และการตั้งสมมติฐาน 

3. พิสูจน์การทำนาย 

วิเคราะห์ลักษณะธรรมชาติของ
ปัญหา หรือสถานการณ์นำ
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กัน 
ตัดสินใจเกี่ยวกับสาเหตุท่ี
เช่ือมโยง ท่ีนำไปสู่การทำนาย 
หรือการต้ังสมมติฐาน 
ใช้หลักตรรกวิทยา หรือความรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพื่อตัดสิน
สภาพท่ีจำเป็น และพอเพียง 

อะไรจะเกิดขึ้นถ้า 
 
 
ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าส่ิงนี้จะ
เกิดขึ้นมา 
 
จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
อะไรบ้าง เพื่อท่ีจะทราบว่าส่ิง
เหล่านี้เป็นความจริง/อาจจะ
เป็นจริง/ไม่จรงิ 

 
  กิจกรรมท่ีครูทำคือ ใช้คำถามต่าง ๆ เพื่อนำนักเรียนให้คิด พิจารณาเป็นลำดับจากขั้นหนึ่งไป
ยังอีกขั้นหนึ่ง โดยในแต่ละระดับจะมีคำถามหลักๆ 3 คำถาม 
  ตัวอย่างหน่วยการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2 ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาแนวความคิดว่า 
ซุปเปอร์มาเก็ตต้องการสถานท่ี อุปกรณ์ สินค้า และบริการ 
 
  1. การสร้างมโนทัศน์ 
   ในการเริ่มต้นหน่วยครูได้สมมติสถานการณ์ว่า  นางสมศรีต้องการเปิดร้านแบบซุปเปอร์มาเก็ต 
เพราะฉะนั้น  สมศรีจะต้องการอะไรบ้าง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีนักเรียนตอบจะได้รับรับการบันทึกเอาไว้ท้ังหมด 
หลังจากนั้น นักเรียนจะถูกถามว่า รายการใดท่ีน่าจะไปด้วยกันได้ จุดมุ่งหมายนี้ก็เพื่อชักนำให้นักเรียน
ขยายระบบมโนทัศน์ และช่วยให้นักเรียนจัดการเกี่ยวกับข้อมูลท่ีมีอยู ่
  2. การแปลความหมายข้อมูล 
   งานขั้นท่ี 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแปลความ การลงความเห็น และการสรุปหลักการ 
ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ประการคือ 

1) ความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล 
2) อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ 
3) ทำการลงความเห็น 
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   ถ้าหากนักเรียนสามารถให้ชื่อหมวดหมู่รายการได้ว่าเป็น สินค้า และบริการ นักเรียนก็
จะสามารถเริ่มแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างที่ปรากฎในรายการ โดยมีเหตุผลประกอบในการ
จัดแยกแยะประเภท ในขั้นนี้นักเรียนจะเริ่มต้นพิจารณาถึงส่ิงท่ีนอกเหนือออกไปจากท่ีกำหนดให้ และ
ทำการลงความเห็น ยกตัวอย่าง เช่น นักเรียนอาจลงความเห็นว่า ผู้ทำหน้าที่คุมสต๊อก ต้องการสินค้า
เพื่อตนจะได้ทำงานได้ หรือผู้จัดการซุปเปอร์มาเก็ตดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ
ให้กับประชาชนในชุมชน 
  3. การประยุกต์ใช้หลักการ 
   งานขั้นที่ 3 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ หรือทำนาย
ผลท่ีตามมาจากสภาพการณ์ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว เช่น ถ้าหากนักเรียนเรียนรู้ว่า ซุปเปอร์มาเก็ต จะต้อง
เตรียมการทั้งในด้านสินค้าและบริการ นักเรียนอาจจะทำนายว่า ผู้คุมสต๊อก อาจจะถูกให้ออกถ้าหาก
เขาหยุด เอาของขึ้นชั ้นบน หรือถ้าหากสินค้าต่าง ๆ เกิดหมดขึ้นมา และทางซุปเปอร์มาเก็ตไม่มี
จำหน่าย และไม่อาจจะให้บริการต่าง ๆ ได้ 
 
  การพัฒนาทฤษฎี 

  ในการทำความเข้าใจทฤษฏีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีทุนนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ โมเดล
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ฯลฯ นักเรียนจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ และการสรุปหลักการ ซึ่งเป็น
โครงสร้างของทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานความเข้าใจ 
  นักเรียนจะต้องพัฒนามโนทัศน์ แต่ละมโนทัศน์ การสรุปหลักการ และทำความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ เช่น การพัฒนาความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ โมเดลของลัทธิการรวม
อำนาจในการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎีอคติในการศึกษามนุษยชาติ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในวิชาสังคมวิทยา 
  ครูมีบทบาทในการวางแผนและจัดลำดับการสอน เพื่อพัฒนามโนทัศน์และหลักการที่เป็น
รากฐานความเข้าใจในระบบ โมเดล และทฤษฎี กระบวนการสติปัญญาทั้งหมดจะต้องนำมาใช้ทำการแยก
ประเภทออกเป็นส่วนของการเกิดมโนทัศน์ การสรุปหลักการ การวิเคราะห์ การตั้งสมมติฐาน และการสังเคราะห์ 
ซึ่งการสังเคราะห์นี้ถือว่าเป็นแกนสำคัญท่ีดึงเอาองค์ประกอบของโมเดลและทฤษฎีเข้ามาไว้ด้วยกัน วิธีท่ีใช้
สำหรับการสังเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญ ๆ จะถูกนำมาพิจารณา มีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
เพื่อการเรียบเรียงท่ีสมบูรณ์ มีการเลือกรูปแบบการนำเสนอ วิธีการแบบ Expository ครูจะเป็นผู้ช้ีนำ 
ส่วนวิธีการแบบ Discovery นักเรียนจะเป็นผู้นำเดินการด้วยตนเอง 

 
 
 
 



78 

บทสรุป 
 
 การพัฒนาความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา  โดยความรู้ทางวิชาสังคมศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องให้
ผู ้เร ียนบรรลุตามจุดประสงค์ในการสอนองค์ประกอบของสาระความรู้   เพราะจุดประสงค์คือ
องค์ประกอบสำคัญของสาระความรู้ที ่จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain)  โดยครูมีบทบาทมากสำหรับการวางแผนกระบวนการเรียนรูแ้ละจัดลำดับการสอน เพื่อพัฒนา
มโนทัศน์และหลักการ  ซ ึ ่ ง เป ็นรากฐานความเข ้าใจในระบบ ร ูปแบบ โมเดล และทฤษฎี 
กระบวนการพัฒนาสติปัญญาท้ังหมด  ตลอดจนยุทธวิธีการสอนท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้และองค์ความรู้ของผู้เรียน สาระความรู้ท่ีมอบให้กับผู้เรียน ท้ังนี้เนื้อหาสาระความคิดรวบยอด
และหลักการสำคัญๆ ในสาขาวิชาต่างๆทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และส่ิงแวดล้อมศึกษา ตามขอบเขตท่ี
กำหนดไว้ในแต่ละระดับช้ัน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ หรือสหวิทยาการ  
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บทที่ 5 
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

 
 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิด เป็นแนวทางและเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะการคิด สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับ
ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปรับตนเอง  กับบริบทสภาพแวดล้อมเป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม และเนื่องจากการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดในการศึกษายุคสมัยใหม่ยังมีความหลากหลายในกระบวนการคิด การตัดสินใจ และ
วิธีการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการใช้คำถามเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการอ่านตีความ การจัด
ประเภท และกระบวนการอื่น ๆ ท่ีจำเป็น ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้สังคม
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนท้ังส้ิน 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามนโยบายการศึกษา
ได้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ควรมีคือทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เมื่อผู้เรียน
ได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการมีทักษะ การคิดขั้นสูงแล้ว 
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาทักษะการคิดได้
อย่างมีศักยภาพ ซึ่งครูมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผู้เรียน ความพยายามของผู้เรียน และความใส่ใจในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (Bolotin and Nashon. 2012: 25-30) ดังนั้นครูผู้จัดการเรียนรู้
ต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีทิศทาง 
ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลของรูปแบบทางการคิด โดยต้องประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 
มากกว่าการใช้เพียงรูปแบบเดียวในการจัดการเรียนรู้ เพราะแต่ละรูปบบที่นำมาใช้มีข้อดี ข้อจำกัดท่ี
ต่างกันไป ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ีให้เกิดความสมดุลทางความคิด โดยไม่ต้องนำผู้เรียนมาเป็นเครื่องมือ
ในการทดลองอีกต่อไป (Gonzalez. 2012: 19) ซึ่งครูผู้จัดการเรียนรู้จำเป็นต้องเลือกใช้ให้สอดคล้อง
กับส่ิงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดท่ีต้องการในเชิงทฤษฎีนำไปสู่การเปล่ียนแปลง หรือการพัฒนา
ไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาคิดสามารถ
นำไปสู่การเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของผู้เรียนได้ (ภูษิต บุญทองเถิง. 2552: 85-91) 
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โมเดลเกี่ยวกับการคิด  
 
  โมเดลหรือแบบจำลอง (Model) หมายถึงส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนของจริง เพื่อให้
ง่ายต่อการศึกษา สามารถทำความเข้าใจการทำงานของระบบจริงได้ง่ายกว่าศึกษาจากระบบจริง  

(Keeves. 1988: 561-565)  
 กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2555: 82) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบหรือแบบจำลองเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่แบบจำลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและแบบจำลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม จากการศึกษาความ
คิดเห็นของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปว่า การแบ่งประเภทของแบบจำลอง ขึ ้นอยู ่กับ
วัตถุประสงค์ในการอธิบายแบบจำลองนั้น ๆ 
 แนวทางการสร้างแบบจำลองโมเดลทางสังคมศึกษา อาศัยการพัฒนาความรู้จากการศึกษา 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง โดยทั่วไปแล้วโมเดล
เกี ่ยวกับการคิดการพัฒนาจากฐานโมเดลเชิงแนวคิด (Conceptual Model) เป็นโมเดลที ่เป็น
นามธรรม แต่การสร้างความเช่ือมั่นของโมเดลต้องนำไปทดลอง เพื่อพิสูจน์ความจริง ความถูกต้องของโมเดล  

สำหรับโมเดลเกี่ยวกับการคิดท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนร็สังคมศึกษาส่วนใหญ่ 
มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการคิดสะท้อนกลับ (Reflective Thinking) ท่ีจอนห์ ดิวอี้ John Dewey 
(1998 : 75) ได้นำเสนอไว้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้ 
 1. ขั้นสงสัย อันเนื่องมาจากบุคคลนั้นอยู่ในสถานการณ์ท่ียังไม่ทราบอะไรท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. ขั้นคาดเดาล่วงหน้า เป็นการแปลความแบบช่ัวคราว จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 
 3. ขั้นสำรวจ เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ส่ิงต่าง  ๆท่ีหามาได้ เพื่อนิยามและทำความเข้าใจ 
ในปัญหาท่ีเผชิญอยู่ 
 4. ขั้นแก้ไขข้อสมมติฐาน ทำการแก้ไขข้อสมมติฐานท่ีต้ังขึ้นไว้ชั่วคราวให้กระชับ และ 
ถูกต้องสอดคล้องกันมากขึ้น 
 5. ขั้นนำสมมติฐานท่ีเสนอไว้ไปใช้ เป็นการนำสมมติฐานไปใช้ในการวางแผน และลงมือ 
ปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลตามท่ีคาดหมายไว้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการทดสอบสมมติฐานไปด้วย 
 ท้ังนี้เขามีความเห็นว่าข้ันตอนในการคิดดังกล่าวมานี้ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้น บางท่าน
อาจจะตัดทอนบางขั้นตอนไปสู่ขั้นสรุป หรือการตัดสินใจเลยก็ได้ การกล่าวถึงขั้นตอนต่าง ๆ นี้ อาจมี
ประโยชน์ต่อแนวทางการสอน อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มิได้เป็นวิธีการเดียวที่ครูจะใช้กระตุ้นความรู้ เพราะ
ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมาก 
 จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลหรือแบบจำลอง (Model) หมายถึง การนำแนวคิด 
รูปแบบ หรือวิธีการมาสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยรูปแบบ
หรือแบบจำลอง มีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดสามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือแบบนามธรรมและ
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แบบรูปธรรม ในการสร้างโมเดลเกี่ยวกับความคิดทางสังคมศึกษาเชิงนามธรรม และต้องนำไปพิสจูน์
เพื่อทดสอบความถูกต้อง 
 นอกจากนี้โมเดลเกี่ยวกับการคิด นำไปสู่รกะบวนการพัฒนาโมเดลการสืบสวนสอบสวน 
และโมเดลการตัดสินใจ ซึ่งทั ้ง 2 โมเดลที่กล่าวมานี้ มีข้อแตกต่างกันคือ การสืบสวนสอบสวนใช้
ทดสอบความรู้ ส่วนการตัดสินใจใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสิน การใช้วิธีสืบสวน
สอบสวนช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการสืบสวน
สอบสวน และการสืบสวนสอบสวนก็มีขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการตัดสินใจเช่นกัน เพื่อความชัดเจนในตัว
โมเดลท้ัง 2 โมเดล ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและหาข้อเสนอทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้โมเดลใน
ประเด็นต่อจากนี้ 
 
โมเดลการคิดแบบสืบสวนสอบสวน 
 
 การพัฒนาการคิดของจอนห์ ดิวอี้ (John Dewey. 1998 : 76) ได้รับการดัดแปลงและ
เรียกชื ่อต่าง ๆ กันไป เช่น วิธ ีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การคิดสะท้อนกลับ 
(Reflective Thinking) การแก้ป ัญหา (Problem Solving) และการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) 
ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงถึงโมเดลต่าง ๆ ที่ใช้กันในวิชาสังคมศึกษา โดยผู้ศึกษานำเสนอตามแนวคิด
ของนักวิชาการตะวันตก ดังนี้ 
 
 การคิดแบบสืบสวนสอบสวน (Nelson. 1974 : 729-754) 
 1. กำหนดและนิยามปัญหา ข้อถกเถียง 
  ตัวอย่าง  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกเสียง

เลือกตั้งอย่างไร 
     คำว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง

มีความหมายอย่างไร 
 2. ต้ังสมมติฐาน 
  ตัวอย่าง  ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง จะออกเสียงเลือกตั้งแตกตา่ง

จากผู้ท่ีอยู่ในระดับต่ำ 
 3. รวบรวมและประเมินหลักฐาน 
  ตัวอย่าง  รวบรวมหลักฐานการไปออกเสียงเลือกตั ้งของผู ้ที ่ม ีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง / ในระดับต่ำ พิจารณาความเชื่อถือได้
ของหลักฐาน 

 4. ทดสอบสมมติฐาน ตัวอย่าง หลักฐานท่ีได้มานั้นสนับสนุนข้อสมมติฐานหรือไม่ 
 5. เขียนข้อสรุปและการตัดสินใจ โดยเขียนไว้เป็นการช่ัวคราว 
  ตัวอย่าง  เราสามารถลงสรุปอะไรได้บ้าง 
     ข้อสมมติฐานได้รับการยืนยันหรือไม่ 
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 การคิดแบบสืบสวนสอบสวน (Fenton. 1967 : 18-35) 
 1. ตระหนักในปัญหาท่ีนำมาจากข้อมูล (ข้อมูลอาจนำมาจากหนังสือเรียน หรือจากส่ืออื่นๆ) 
 2. ต้ังสมมติฐาน (ถามคำถาม ต้ังสมมติฐาน และตระหนักในลักษณะของสมมติฐานท่ีเป็น

การตั้งแบบช่ัวคราว) 
 3. ตระหนักในนัยทางตรรกวิทยาของสมมติฐาน (ถ้า....เป็นจริง เราจะพบว่า....) 
 4. รวบรวมข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน (จากหนังสือเรียนและส่ืออื่น ๆ) 
 5. วิเคราะห์ ประเมิน และตีความหมายข้อมูล (เพื่อทดสอบสมมติฐาน) 
 6. ประเมินผลสมมติฐานตามลักษณะข้อมูลที่ได้ (อาจมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

เขียนสรุปส่ิงท่ีได้ หรือสรุปหลักการท่ีได้) 
 
 การคิดแบบสะท้อนกลับ (Hunt and Metcalf. 1968 : 31-45) 
 1. ตระหนักในปัญหาและการกำหนดปัญหา โดยพิจารณาข้อมูลหรือความเช่ือท่ีมีความขัดแย้งกัน 
  ตัวอย่าง  ทำไมเยาวชนประพฤติผิดกฎหมายมากขึ้น 
 2. ต้ังสมมติฐาน ตัวอย่างมีการใช้รถยนต์มากขึ้น พ่อแม่ตามใจลูกมากข้ึน 
 3. เรียบเรียงลักษณะในเชิงตรรกวิทยาของสมมติฐาน 
  ตัวอย่าง  ตรวจสอบข้อคิดที่ได้เสนอมาในตอนแรก เช่น ถ้าหากการใช้รถยนต์เป็น

สาเหตุหนึ่ง เราจะพบว่าในบรรดาเด็กที่ทำผิดกฎหมาย จะมีเด็กที่ใช้
รถยนต์รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก 

 4. ทดสอบสมมติฐาน ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีเหมาะสม 
 5. สรุป  ตัวอย่าง  ระบุว่าข้อสมมติฐานนั้น มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ 
 จากการศึกษาโมเดลการสืบสวนสามารถสรุปได้ว่ามีนักวิชาการต่างประเทศ ได้นำแนวคิด
การพัฒนาการคิดสะท้อนกลับของจอนห์ ดิวอี้ (John Dewey. 1998 : 76) มาปรับใช้และสร้างโมเดลอธิบาย
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เช่น การสืบสวนสอบสวน การคิดแบบสะท้อนกลับ เป็นต้น สำหรับนัก
การศึกษาไทย อย่างเช่น วิชัย วงศ์ใหญ่ (2552) ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ผู้สอนควรยึดหลักการ 
วิธีการ โดยเริ ่มต้นจากการกำหนดผลการเรียนรู้ กำหนดพฤติกรรมที่แสดงว่าผู ้เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายนั้น แล้วจึงดำเนินการออกแบบการวัดและประเมินผล และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนมีกิจกรรมมากเกินไปแต่ไม่บรรลุการเรียนรู้ที่พึงประสงค์การประเมินผลตาม
สภาพจริงมีความเหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจท่ีคงทนของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้เช่ือมโยงใน
การเรียนรู้ ต่อไปหรือการดำเนินชีวิต ท้ังนี้ผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่า การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นสิ่งที่จะต้องบ่มเพาะบูรณาการกับผลการเรียนรู้ การดำเนิน กิจกรรมและการวัดและประเมินผล 
เพราะการเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังด้านนอก และด้านในควบคู่ไปพร้อมกัน 
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โมเดลการตัดสินใจ 
 
 การตัดสินใจ ต้องการความสามารถหลายประการ การตัดสินใจท่ีดีต้องอยู่บนรากฐานของ
ความรู้ การตัดสินใจที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอเป็นการรีบด่วนตัดสินใจเกินไป การตัดสินใจบางอย่าง
สามารถทำได้โดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว เมื่อเรามีความรู้เราก็สามารถตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตามการ
ตัดสินใจบางอย่างก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว เช่น วิธีการใดเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหยุดยั้ง
ไม่ให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ข้อเสนอแนวทางแก้ไขต่าง ๆ อาจไม่สามารถทำความพอใจให้กับคนทุกคนได้ 
บุคคลท่ีมีระบบค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยม อาจจะชอบให้มีการลงโทษอาชญากรอย่างรุนแรง ในขณะท่ี
บุคคลท่ีมีค่านิยมแบบเสรีนิยม จะชอบวิธีการดัดนิสัยคนท่ีทำความผิด ดังนั้นการตัดสินใจจึงมี 2 ชนิด 
คือ 1) การตัดสินใจท่ีอาศัยความรู้ 2) การตัดสินใจท่ีต้องใช้ความรู้ และระบบค่านิยม 
  การตัดสินใจ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว หรือขึ้นอยู่กับความรู้ และค่านิยม
รวมเข้าด้วยกัน การตัดสินใจนั้นจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อได้มีการพัฒนาทักษะหลายชนิด
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้นแล้วทักษะที่ประยุกต์ใช้กับความรู้ ได้แก่ ทักษะการคิดวิพากษ์วิจารณ์ 
การสืบสวนสอบสวนทักษะที่ประยุกต์ใช้กับค่านิยม ได้แก่ ทักษะต่าง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการค่านิยม 
การตระหนักในค่านิยมจองตนเอง จากการใช้วิธีการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) การสำรวจ
ความรู้สึก (Exploration of Feelings) การวิเคราะห์ค่านิยม (Value Analysis) และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 
 เมื่อความรู้ได้รับการรวบรวม โดยผ่านทางการสืบสวนสอบสวน ความรู้สึก และค่านิยมผ่าน
การสำรวจโดยกระบวนการค่านิยม ขั้นตอนต่อไป คือ การตัดสินใจจากทางเลือกต่าง ๆ หลาย ๆ ทางบุคคล 
แต่ละคนจะเลือกปฏิบัติทางท่ีตนรู้สึกว่าจะสบายใจกว่าทางเลือกอื่น ๆ การตัดสินใจท่ีรวมถึงค่านิยมนี้
นับว่ายากกว่าและเป็นที่โต้เถียงกว่าการตัดสินใจที่รวมเอาแต่เฉพาะความรู้อย่างเดียว ซึ่งใช้แต่
ข้อเท็จจริงมาสนับสนุน ขั้นตอนต่อมาจากการตัดสินใจก็คือ การลงมือปฏิบัติ ถ้าปราศจากการปฏิบัติ 
การตัดสินใจก็จะเป็นเพียงแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนสติปัญญา เท่านั้น 
 ขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลท่ีได้รับ โดยพิจารณาว่า 
  - ผลท่ีได้นั้นใกล้เคียงกับท่ีคาดหวังไว้อย่างไร 
  - ถ้าหากแตกต่างไปจากท่ีคาดหวัง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
  - การคาดหวัง สอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง 
  - มีการมองข้ามข้อมูลบางเรื่องหรือไม่ 
  - การเปล่ียนแปลงมีอะไรท่ีควรจะทำ 
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 แนวความคิดในการพัฒนาโมเดลการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในรูปของฟังก์ชันความแตกต่าง
ของคุณค่าหรือน้ำหนักท่ีแสดงถึงการได้และเสีย (Gains and losses) ไม่ใช่ลักษณะทางโครงสร้างของ 
ปัญหาในการตัดสินใจที่ผิวเผิน แต่ในทางโมเดลการตัดสินในการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดนั้น เป็นลักษณะโครงสร้างนามธรรมท่ีมีรูปแบบเช่นเดียวกับการตัดสินใจท่ีใช้ใน
การเดิมพันขณะเล่นการพนัน โมเดลเหล่านี้มองการกำหนดกรอบการตัดสินใจ (Framing) ในลักษณะ
ของทฤษฎีทางจิตวิทยา เช่น ค่านิยม ความรู้สึก เป็นต้น หรือแม้แต่ข้อเท็จจริงหรือเอกสาร โดย
การศึกษาโมเดลการตัดสินใจ ผู้เขียนได้นำเสนอโมเดลการตัดสินที่น่าสนใจ เพื่อนำมาเป็นตัวแบบใน
การพัฒนาการจัดการเรียนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
 
 

 โมเดลการตัดสินใจ (Kaltsounis. 1987 : 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจ 

การตัดสินใจในเร่ืองที่ไม่ใช่
ข้อถกเถียงกัน 

ความรู้ 

การปฏิบัติ 

การตัดสินใจในเร่ืองที่เป็นที่
ถกเถียงกัน 

ค่านิยม 

การประเมินผลลัพธ ์

ความรู้ 

การเลือกจากทางเลือก
หลาย ๆ ทาง 

การตัดสินใจซ่ึงใช้หลักฐาน
มาสนับสนุน 

เหตุผลของการเลอืก 
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 โมเดลกระบวนการตัดสินใจ (Cassidy and Kurfman. 1977 : 21) 
 
 
 
ข้อเท็จจริง 
และการสรุป 
หลักการ 

บอกถึงโอกาสในการตัดสินใจ และทางเลือก 
ก. นิยามถึงการตัดสินใจท่ีจะต้องทำ 
ข. ระบุเป้าหมายต่าง ๆ  
ค. ระบุทางเลือกอื่น ๆ ท่ีสามารถทำได้ 
ตรวจสอบและประเมินผลทางเลือกอื่นในการตัดสินใจ 
ก. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ 
ข. ประเมินผลและจัดอันดับการตัดสินใจอื่น ๆ 
ตัดสินใจและแสดงผลสะท้อนที่เกิดจากการตัดสินนั้น 
ก. เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ข. กระทำตามแผนท่ีได้ตัดสินใจไว้ 
ค. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำ 
ง. พิจารณาวงจรท่ีเกิดขึ้นของกระบวนการ 

 
 
ค่านิยม 
และความรู้สึก 
 

 
 จากการศึกษาและการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับโมเดลการตัดสินใจ ตลอดจนประสบการณ์
ของผู้จัดการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยตนเอง สามารถนำเสนอได้ว่าการตัดสิน
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีเป็นการวัดความเส่ียงในการให้ได้ผลสำเร็จทางการจัดการ
เรียนรู้ทางสังคมศึกษา สำหรับตัวอย่างการใช้แนวทางการตัดสินใจในการเรียนสังคมศึกษา ได้แก่  

1) การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เช่น การให้ผู้เรียนเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในการศึกษาข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรอง โดยการตัดสินใจอาจจะใช้เรื่องของ
ข้อเท็จจริง ค่านิยมและความรู้สึกมาร่วมด้วย (เปรียบเสมือนตัวแปรแทรกทางการศึกษา)  

2) การจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เช่น การจัดการเรียนรู้เรื ่อง 
“อริยสัจ 4” โดยการให้นักเรียนหาผลของการกระทำหนึ่งอย่างมาร่วมวิเคราะห์และตัดสินใจ  

เช่น  นักเรียนมีความทุกข์ ดังนั้นทุกข์ของนักเรียนเกิดจากอะไร เราต้องตัดสอนใจว่าอะไร
คือสาเหตุหรือส่ิงท่ีทำให้เกิดทุกข์ โดยความทุกข์มี 2 แบบคือ ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ   

เมื่อหาสาเหตุได้แล้ว ต้องอาศัยการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ทุกข์ โดยการตัดสินใจ
อาจใช้ความรู้สึก (สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา) เป็นต้น 

ดังนั้นโมเดลการตัดสินเมื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ผู้จัดการเรียนรู้หรือ
ผู้สอนเป็นตัวเช่ือมองค์ความคิดของผู้เรียนหรือกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้สร้างโอกาส และสามารถตัดสินใจได้ 
โดยอาศัยข้อสุปหลักการ ความรู้สึก ค่านิยม ข้อเท็จจริง และข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการตัดสิน ทำให้ผู้เรียน
สามารถใช้ความคิดในการวิเคราะห์ และเลือกอย่างเหมาะสม 
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แนวทางการใช้วิธีการแต่ละข้ันในโมเดล 
 

 ในการศึกษาแนวทางการใช้วิธีการแต่ละขั้นในโมเดลทางสังคมศึกษา ได้แนวคิดการพัฒนา
โมเดลเป็นลักษณะของตัวแบบที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่เคยปรากฎพบมาก่อน ทั้งนี้อาศัย
ประสบการณ์ของผู้สอนและผู้ศึกษา แล้วได้มีการกระทำการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนที่เป็น
จุดอ่อนเป็นข้อจำกัด เพื่อให้เท่าทันต่อสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างและการ
พัฒนาโมเดล โดยมีข้ันตอนการใช้ตามทรรศนะของผู้เขียนดังต่อไปนี้ 

 1. กำหนดและนิยามปัญหา 
  1.1 ยั่วยุความเช่ือของนักเรียน 
  1.2 ตระเตรียมข้อมูลท่ีขัดแย้งกัน เพื่อให้เกิดความสงสัย 
  1.3 อภิปรายคำนิยามของคำต่าง ๆ ท่ีใช้ 
  1.4 แก้ไขคำนิยามท่ียังตกลงกันไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร โดยใช้วิธี 
   - ใช้แหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  
   - กำหนดคำนิยามเฉพาะเพื่อใช้ในการศึกษาในหน่วย / เรื่องนี้ 
   - คำศัพท์ท่ีกำกวมมากจะต้องปรับปรุงโดยใช้คำท่ีมีความชัดเจนกว่า 
   - ทำความตกลงเกี่ยวกับข้อควรระวัง ในการใช้คำศัพท์ท่ีกำหนด 
 2. พัฒนาสมมติฐาน 
  2.1 พยายามต้ังสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นไปได้ โดยใช้คำถาม 
   - ทำไมปัญหาโต้แย้งนี้จึงมีความสำคัญ 
   - เรื่องนี้มีหลักการท่ัวไปอะไรแฝงอยู่บ้าง 
   - ทำอย่างไรความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงจะนำมารวมกันได้ 
   - นักเรียนมีความคิดอย่างไร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์เหล่านี้ 
  2.2 นำข้อความในหนังสือเรียนมาใช้เป็นสมมติฐานสำหรับตรวจสอบ 
  2.3 พิจารณาการสรุปหลักการท้ังหมดว่าเป็นข้อสมมติฐานช่ัวคราว 
  2.4 ทำการอภิปรายและคัดเลือกข้อสมมติฐานท่ีเหมาะสมบางสมมติฐานมาใช้เพื่อทำการศึกษา 
  2.5 แก้ไขข้อสมมติฐานให้สละสลวยขึ้น เพื่อใช้ทดสอบ 
   - มีคำใดบ้างท่ีไม่ชัดเจน 
   - จะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ท่ีจะทำให้ข้อสมมติฐานนี้นำมาพิสูจน์ได้ 
   - ข้อสรุปใดท่ีสามารถสรุปออกมาได้จากข้อสมมติฐานนี้ 
 3. การรวบรวมและประเมินหลักฐาน 
  3.1 คัดเลือกหลักฐานและแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม 
   - อะไรคือส่ิงท่ีเราต้องการทราบ เพื่อทดสอบข้อสมมติฐานนี้ 
   - ข้อมูลอะไรท่ีเป็นข้อมูลท่ีสำคัญท่ีสุด 
   - นักเรียนคาดว่าจะไปหาหลักฐานจากท่ีใด 
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  3.2 ต้ังเกณฑ์สำหรับตัดสินหลักฐาน เช่น 
   - ระดับของความถูกต้อง 
   - การตรวจสอบได้โดยบุคคลอื่น ๆ  
   - ลักษณะธรรมชาติของความลำเอียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
   - ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหา 
   - ความสอดคล้องกับหลักฐานอื่น 
   - คุณภาพของแหล่งหลักฐาน 
  3.3 สร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ 
 4. การทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการนำหลักฐานไปใช้กับข้อสมมติฐาน 
   - หลักฐานนี้ช่วยให้นักเรียนยอมรับ ปฏิเสธ หรือปรับปรุงข้อสมมติฐาน 
   - ข้อสมมติฐานนี้มีความสอดคล้องกับข้อสมมติฐานท่ีเป็นท่ียอมรับแล้วหรือไม่ 
  4.2 การประยุกต์กฎของหลักฐาน 
   - ความถ่ี ถ้ามีการกล่าวถึงส่ิงนั้นมากหลายครั้งเท่าไร แสดงว่าส่ิงนั้นเป็นข้อ     
                          สมมติฐานท่ีสามารถรับได้มากขึ้นเท่านั้น 
   - ความง่าย ข้อสมมติฐานท่ีมีความง่ายมากเท่าใด ก็จะเป็นท่ียอมรับได้มากขึ้นเท่านั้น 
   - การควบคุมอย่างต่อเนื่อง การลงสรุปที่ได้นั้น เป็นเพียงสิ่งชั ่วคราวเท่านั้น 

เพราะอาจจะต้องเปล่ียนแปลงไปถ้าหากมีหลักฐานใหม่ 
   - ความพอเพียง จะต้องมีหลักฐานจำนวนมากเพียงพอ 
   - ความกลมกลืน หลักฐานจะต้องสอดคล้องกัน มิใช่มีการขัดกันภายในหลักฐานนั้น  ๆ 
   - กลุ่มตัวอย่าง แหล่งหลักฐานจะต้องเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีศึกษา 
   - การเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กัน การยอมรับ หรือ ปฏิเสธสมมตฐานจะเพิ่มขึ้น ถ้าหากมี

ตัวอย่างในลักษณะท่ีเป็นการยอมรับ / ปฏิเสธ เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง 
  4.3 ตระเตรียมสมมติฐานในทางตรงข้าม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
 5. ลงสรุป และตัดสินใจเป็นการช่ัวคราว 
  5.1 ถามนักเรียนเกี่ยวกับการสรุป 
   - ถ้าหากข้อสมมติฐานนี้เป็นท่ียอมรับ แสดงว่าข้อสมมติฐานนี้แก้ปัญหาท่ีต้ังไว้

ในตอนต้นอย่างไร 
   - ถ้าหากข้อสมมติฐานนี้ไม่เป็นท่ียอมรับ ปัญหาท่ีต้ังไว้จะทำการแก้ไขอย่างไร 
   - ถ้าหากข้อสมมติฐานนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ข้อสมมติฐานนี้จะแก้ปัญหาท่ี

ต้ังขึ้นได้อย่างไร 
  5.2 อภิปรายข้อสรุปท่ีได้ ว่ามีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจของบุคคล หรือสังคม 
  5.3 ให้นักเรียนรวบรวมและอธิบายถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการตัดสินใจ 
  5.4 ให้นักเรียนร่างเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยข้ึนอยู่กับการตัดสินใจนั้น ๆ  
  5.5 ใช้ข้อสรุปท่ีได้ต้ัง เป็นข้อสมมติฐานใหม่ 
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 จากการศึกษาแนวทางการใช้วิธีการแต่ละขั้นในโมเดล สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการใช้
วิธีการแต่ละขั้นในโมเดล มีการใช้ท่ีจะผู้ท่ีต้องการศึกษาควรทําความเข้าใจส่ิงท่ีจะนําทางในการศึกษา 
ดังนิ้ 1) กำหนดและนิยามปัญหา ต้องหาให้ได้ว่าปัญหาการศึกษาคืออะไร 2) พัฒนาสมมติฐาน 
พยายามหาคำตอบของปัญหาท่ีต้ังและนำไปสู่การทดลองโมเดล 3) การรวบรวมและประเมินหลักฐาน 
เป็นการหาหลักฐานและอ้างอิง ตลอดจนทฤษฎีเพื่อความความมั่นใจของสมมติฐาน 4) การทดสอบ
สมมติฐาน และ 5) ลงสรุป และตัดสินใจเป็นการช่ัวคราว 

 
การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์  
 
  การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดแบบหยั่งลึกถึงปัญหา พินิจพิเคราะห์ และแสวงหา
แนวทางใหม่นอกเหนือจากที่คิดไว้แล้ว การคิดเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิดที่มีลักษณะเป็น
ความคิดริเริ่มมากกว่าท่ีจะเป็นความคิดท่ีทำแบบเดิม เป็นการคิดแบบอเนกนัยมากกว่าการคิดแบบเอกนัย 
การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการพัฒนาการคิดในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความคิดริเริ่ม 
ความคิดยืดหยุ่น ความคล่องในการคิด และการคิดแบบจินตนาการ 
  1. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  
   กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอน คือ 
   1) การพัฒนาทัศนคติท่ีเอื้อต่อการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   2) การมีความไวต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
   3) การเตรียมตัวเพื่อคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยแสวงหาวัตถุดิบท่ีต้องการเอาไว้ 
   4) การประยุกต์ความคล่องแคล่วของแนวความคิด 
   5) การปล่อยระยะเวลาให้สมองได้ฟักตัวสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
   6) การยอมให้ความคิดใหม่ ๆ แวบเข้ามาในสมอง และนำเอาความคิดนั้นมาประยุกต์ 
  2. การสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยวิธี Synectics 
   Synectics เป็นเทคนิคที่นำมาพัฒนาความคิสร้างสรรค์ โดยใช้การเปรียบเทียบ หรือ
อุปมาอุปมัย เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Synectics คิดขึ้นโดย William J.J Gordon และคณะ 
ทั้งนี้ได้เริ่มในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถทางด้านความคิด
ริเริ ่ม การแก้ปัญหา และการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงานต่อมา Gordon ได้พยายามปรับปรุงระบบ 
Synectics มาใช้ในโรงเรียน 
   สมมติฐานของ Synectics 
   1) กระบวนการเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์มิใช่เป็นเรื ่องลึกลับ แต่เป็นเรื ่องท่ี
สามารถอธิบายให้เข้าใจ และฝึกให้แต่ละบุคคลมีเพิ่มขึ้นได้ 
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   2) การคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการประดิษฐ์ค้นคว้าในวิชา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ มีความคล้ายคลึงกัน และมีลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการใช้สมอง สติปัญญา 
เช่นเดียวกัน 
   3) กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ อารมณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญกว่าสติปัญญา 
ความไม่มีเหตุผล สำคัญกว่าความมีเหตุผล ความคิดริเริ่มเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางอารมณ์ 
และช่วยส่งเสริมกระบวนการทางสติปัญญา 
 
  ขั้นตอนการสอนการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยการเปรียบเทียบ (Synectic) 
 ขั้นที่ 1 Substantive Input เป็นขั้นที่ครูกำหนดเนื้อหาส้ัน ๆ ให้แก่นักเรียน เช่น 
 ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบของการปกครองซึ่งมีพื้นฐานท่ีให้ความเคารพในสิทธิบุคคลอย่างสูงสุด 
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ทุกคนมีสิทธิออกเสียง เมื่อประชาชน
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก็สามารถทำได้เพื่อการปกครองตนเอง บทบาทของการศึกษา 
ในระบอบประชาธิปไตย เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ท้ังนี้เพราะว่าสิทธิในการออกเสียงจะนำไปสู่ความรับผิดชอบ 
และการเข้าใจประเด็นต่าง ๆ หากประชาชนไม่มีการศึกษา ก็อาจจะทำให้การปกครองตกอยู่ใต้อำนาจ
ของคนท่ีไม่ดี ซึ่งเป็นผลต่อการสูญเสียอิสรภาพ 
 ขั้นที่ 2 Direct Analogy 
 ขั้นนี้เป็นขั้นเปรียบเทียบส่ิงท่ีพบเห็นกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นใหม่จากข้อความท่ีกำหนดให้ในขั้นท่ี 1 
ครูบอกให้นักเรียนเปรียบเทียบประชาธิปไตยกับร่างกายมนุษย์ โดยครูกำหนดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ไว้ในคอลัมน์ทางซ้ายมือ ส่วนคอลัมน์ทางขวามือ เป็นเรื่องของประชาธิปไตย ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้เขียน
ดังตัวอย่าง 
   ร่างกายมนุษย์ ประชาธิปไตย 
   เซลล์แต่ละเซลล์ บุคคลแต่ละคน 
   กล้ามเนื้อ การศึกษา 
   สมอง กฎหมาย 
   ร่างกายท้ังหมด ประเทศ 
   เช้ือโรค การสูญเสียอิสรภาพ 
 ขั้นที่ 3 Personal Analogy 
 อันนี้เป็นการเขียนข้อความแสดงความสัมพันธ์ และส่วนท่ีไม่สัมพันธ์ ของส่ิงท่ีเปรียบเทียบ
หลังจากท่ีนักเรียนได้แสดงการเปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 แล้ว ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนข้อความส้ัน
หนึ่งย่อหน้า เพื่อเปรียบเทียบความต่อเนื่อง ท้ังนี้ต้องระบุว่าส่วนใดสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 ตัวอย่างการเขียนข้อความ 
 เซลล์ของร่างกายแต่ละเซลล์เปรียบเสมือนแต่ละบุคคล เซลล์อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า แต่มองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ กล้ามเนื้อเปรียบเสมือนการศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องฝึก 
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เพื่อให้ทำหน้าท่ีท่ีได้ถูกต้อง เช่น การเดิน การเล่นกีฬา เป็นต้น ส่วนสมองนั้นเป็นกฎหมาย เพราะถ้า
หากทำอะไรผิดจิตใจก็จะบอกทันที สำหรับร่างกายท้ังหมดเปรียบเสมือนประชาธิปไตย เพราะสุขภาพ
ของร่างกายทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละเซลล์ เมื่อมีเชื้อโรคร่างกายก็จะสูญเสียอิสรภาพ 
เพราะเช้ือโรคเข้าครอบครอง เมื่อร่างกายตายก็หมายความว่าเช้ือโรคครอบครองเซลล์ท้ังหมด 
 ส่วนที่ไม่เกี่ยวพัน เช่น ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นผู้ควบคุมรัฐบาลโดยการออกเสียง 
และสามารถปรับปรุงกฎหมายได้ แต่เราไม่สามารถซ่อมแซมร่างกายท่ีกำลังจะแก่ลงได้ ซึ่งในท่ีสุดก็ต้องตายไป 
 ขั้นที่ 4 Comparing The Analogies 
 เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกกำหนดให้ กับสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นเอง เช่น ให้นักเรียนลองคิด
เปรียบเทียบประชาธิปไตยกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นเอง โดยพยายามยกตัวอย่างเกี่ยวกับส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ท้ังนี้
เพื่อจะไม่ซ้ำกับท่ีเคยยกตัวอย่างให้แล้ว 
  รายการที่กำหนด   ตัวอย่างความคิดของนักเรียน 
   ประชาธิปไตย รถยนต์ 
   บุคคลแต่ละคน ส่วนประกอบแต่ละส่วน 
   การศึกษา การออกแบบแต่ละส่วน 
   การสูญเสียอิสรภาพ การไม่มีน้ำมัน 
 ขั้นที่ 5  Generating Analogy 
 ในขั้นสุดท้ายนี้จะกำหนดให้นักเรียนเขียนความคิดเห็นต่อเนื่องจากขั้นท่ี 4 โดยให้เขียนท้ัง
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างข้อความท่ีนักเรียนเขียน 
 ส่วนประกอบทุกส่วนของรถยนต์ เหมือนกับบุคคลแต่ละคนในระบอบประชาธิปไตย 
ถ้าท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีดีก็จะมีเสรีภาพ ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะสามารถแล่นได้ดี ท้ังนี้แต่ละระบบก็ถูกทำขึ้น
ด้วยระบบการศึกษาท้ังส้ิน ถ้าประชาธิปไตยถูกเพิกเฉยเสรีภาพก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้ารถยนต์ไม่มีน้ำมัน  
ก็ไม่สามารถแล่นได้เช่นกัน 
 ส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้อง เช่น 
 - ในการแข่งขันรถยนต์ จะไม่เหมือนกับการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย 
 - ถึงแม้ว่าจะมีกฎเกี่ยวกับเสรีภาพอย่างมากมายในระบอบประชาธิปไตย แต่จะมีเพียง
กฎเดียวที่คิดว่าเกี่ยวกับรถยนต์คือ กฎทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะทำให้เครื่องยนต์พารถแล่นไปได้ 
 วิธีการสอนแบบสำรวจส่ิงท่ีไม่เหมือนกันนี้ เป็นระบบการตัดสินใจท่ีมีการวิเคราะห์ ซึ่งช่วย
ทำให้เพิ่มความเข้าใจโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน และต่างกันนั่นเอง รูปแบบการสอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจสาระของเนื้อหาใหม่ หรือเนื้อหาที่ค่อนข้างยากเพื่อให้ 1) นักเรียน
เกิดความเข้าใจลึกซึ ้ง 2) ใช้การเปรียบเทียบในการเชื ่อมโยงความรู ้ 3) เพื่อสอนกระบวนการ
ต้ังสมมติฐาน 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

การคิดเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ท่ีแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆ มนุษย์มีมันสมองใช้คิด       
มีเหตุผล  มีวิจารณญาณท่ีถูกต้องเหมาะสม  จะได้รับการยอมรับจากสังคม  และเป็นผู้นำไปสู่ความเจริญ
เพราะฉะนั้นการคิดเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์เปรียบเสมือนกล้องส่องทางไกลท่ีช่วยให้เห็นการณ์ไกล
และเปรียบเสมือนรีโมตที่คอยควบคุมตนเองไปตามเจตนารมณ์  ไตร่ตรองทางเลือกและผลที่เกิดขึ้น
เป็นการช่วยให้บุคคลมีสติไม่เผอเรอ รู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ทุกขณะ ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 71 - 73) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองด้วย เหตุผลอย่างรอบคอบ โดยอาศัย
หลักฐานข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเริ่มจากสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และจบลงด้วยสถานการณ์ที่มีการพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่า สิ่งใดมีความสำคัญเป็น
ส่ิงจำเป็นก่อนจะตัดสินใจเช่ือหรือปฏิบัติ  

ดังนั้นการคิดอย่างวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญหรือเป็นทักษะแกน
หลักสำหรับวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูสังคมศึกษาต้องพัฒนาให้เกิดแก่นักเรียนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วยทักษะความคิดหลายอย่างด้วยกัน  ที่สามารถสอนได้และทุกทักษะมี
ความสำคัญและประโยชน์เท่ากัน  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบของการคิด (Modes of 
Thinking) อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการคิดสร้างสรรค์  การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา  ซึ่งจะต้องใช้ทักษะ
การคิดย่อยเรียงจากต่ำไปหาระดับสูง คือ การจำ  การระลึกได้  การแปลความหมาย  การเปรียบเทียบ  
การแบ่งประเภท  การสรุป  การอ้างอิงข้อมูล  การต้ังสมมติฐาน การพยากรณ์ (การคิดล่วงหน้า) การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการประเมิน 

วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 : 45) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มของคนทั่วไป กลุ่มนี้ถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความคิดในการคอยจับผิด  
ความคิด ช่างสงสัย  และความคิดท่ีจะปฏิเสธความเช่ือถือต่างๆ 
 2.  กลุ่มของนักการศึกษา  กลุ่มนี้ถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคล้ายกับการแก้ปัญหา (Problem - 
Solving)  โดยเชื่อว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากเท่าใด  นักเรียนก็จะมีทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมากเท่านั้น 
 3.  กลุ่มของนักการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง  กลุ่มนี้ถือว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความหมาย
ในการประเมินข้อมูล  โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับ  เพื่อจะนำมาใช้ในการตัดสินใจ
การยอมรับหรือปฏิเสธคำกล่าวอ้างต่างๆ 
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รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับวิชาสังคมศึกษา 
 
 รูปแบบการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาสังคมศึกษาท่ีครูสามารถเลือกพิจารณาใช้
ให้เหมาะสมกับพื้นฐาน  และบริบทของนักเรียน มีดังนี้ 
  
 รูปแบบที่ 1 การใช้การแก้ปัญหามาพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการแก้ปัญหานั้น  ตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
เรียนรู้ 2 ประการ เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ (วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา.  2555 : 50-51) 
 1.  การเรียนรู้วิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยศึกษาจากการวิเคราะห์วิธีการและแนวทาง
ท่ีบุคคลต่างๆ  แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในสังคม  รวมท้ังปัญหาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  ในการเรียนรู้
จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักว่าการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถแก้ปัญหาได้   
ส่วนการเรียนรู้โดยการศึกษาการแก้ปัญหาของผู้อื่น  ครูอาจสอนโดยผ่านทางเนื้อหาประวัติศาสตร์ 
โดยยกตัวอย่างด้วยวิธีการต่างๆ และมีการอภิปรายเสนอแนวทางเลือกในการตัดสินปัญหา 
 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาประวัติศาสตร์  จะต้องมีการเตรียมตัวทั้งวิชา
ประวัติศาสตร์และวิชาการศึกษา  ให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งและความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) สังคมวิทยา (การดำรงชีวิตของคน
ในสังคม) อื่นๆ และที่สำคัญรู้จักสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น 
การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้วัฏจักร 5E ในการสอนประวัติศาสตร์ หรือการสอนประวัติศาสตร์
โดยใช้กระบวนการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เป็นต้นซึ่งวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ยกตัวอย่าง
ช่วยให้ผู้เรียนคิดได้อย่างมีเหตุและผลได้เป็นอย่างดี 
 

 
ภาพที่ 5.1 แสดงกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ท่ีมา : http://www.anantasook.com/lesson-plan-5e-inquiry-approach/ 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 
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ภาพที่ 5.2 กระบวนการเรียนรู้ตามการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ท่ีมา : http://trang82.wordpress.com/2012/04/ 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 

 
 2.  การเรียนรู้กระบวนการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเรียนผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  
เพราะปัญหาจริงนั้นเกี ่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง  และขณะเดียวกันก็มีความสำคัญกับสังคมท่ี
นักเรียนดำเนินชีวิตอยู่ 
 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาอาจจะสอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์จะต้องศึกษาข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และวิชาการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้วิธีการสอนโครงงานเริ่มจากการกำหนดพื้นที่ศึกษา  ที่มาและความสำคัญ  
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาและวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต หรือ 
คุณภาพทรัพยากรท้องถิ่น  โดยให้ผู้เรียนรู้จักกับการแก้ปัญหาหรือเผชิญกับสิ่งที่นักเรียนต้องพบเจอ
และดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน ท้ังนี้เกณฑ์ท่ีจะพิจารณาเลือกปัญหาท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการสอนวิชา
สังคมศึกษาควรคำนึงดังนี้ 
 1.  ปัญหาท่ีจะนำเสนอความรู้  นักเรียนสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็น ให้เหตุและผลได้ 
 2.  ระดับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษา  ประสบการณ์  ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน 
 3.  ปัญหาอยู่ในความสนใจและมีความทันสมัย  ซึ่งสามารถกระตุ้น ปลุกเร้าความอยากรู้ได้ดี 
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 4.  ปัญหาท่ีนำมาต้องท้าทายการเรียนรู้  ทำให้ผู้เรียนเกิดความกล้าในทุกๆด้าน 
 5.  นักเรียนต้องมีฐานความรู้เบ้ืองต้น  หรือมีประสบการณ์จากการพบเห็นมาแล้ว 
 6.  มีแหล่งทรัพยากรความรู้มากพอท่ีจะศึกษา และต้องมีหลากหลาย 
 7.  ปัญหาที่จำนำมาใช้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  หรืออาจจะใช้วิธี
การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ได้ 
 8.  ภาวะหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นนักเรียนสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้ 
 9.  การแก้ปัญหาต้องสามารถทำได้หลากหลายวิธี 
 10.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้จริงและสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง 
 

รูปแบบที่ 2 การใช้ปัญหาความขัดแย้งมาพัฒนาทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 การนำปัญหาความขัดแย้งมาใช้ในการสอน  ครูอาจเลือกปัญหาจากสื ่อต่าง  ๆ มาใช้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพราะนักเรียนได้ใช้ทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสามารถแยกความจริงกับความคิดเห็นที่ผู้นำเสนอข่าวได้นำเสนอ  โดย
ผ่านกระบวนการตรวจสอบ  สมมติฐาน  และการหาหลักฐานข้อมูลเพื่อมาประกอบในการพิจารณา
อย่างมีเหตุและผล  วิธีการนี้เป็นวิธีการฝึกนักเรียนให้เรียนรู้เทคนิคการโฆษณา  และวิเคราะห์การ
โฆษณาต่างๆได้เป็นอย่างดี 

ท้ังนี้ การนำแนวคิดสันติศึกษา (Peace  Education) คือ แนวคิดท่ีต้องการพัฒนาพลเมืองให้
เป็นคนมีเหตุผล  รักสงบ  รู้จักร่วมมือ  รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  ไม่ใช้ความรุนแรง  
แนวคิดหรือมโนคดีหลักที่อาจใช้ในการบูรณาการแบบสอดแทรก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2554 : 2-54) 
มีดังนี้ 

1.  การรับรู้สิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ  มีผลต่อการทำความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
และเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 2.  ความขัดแย้งความตึงเครียด  และความรุนแรง  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์แต่สามารถ
แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการใช้เหตุผลและสันติวิธี 
 3.  ความเข้าใจถึงความแตกต่างๆ  การรู้จักประนีประนอม การให้อภัย เป็นส่ิงท่ีจำเป็นในสังคม
ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
 4.  การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นส่ิงสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ 
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 รูปแบบที่ 3  ใช้การศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study)  และใช้วิธีการที่นักสังคมศาสตร์
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
 
 การศึกษาเฉพาะกรณีนั้นจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ที่มีการขัดแย้งเรื่องค่านิยม  
เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์  ท้ังท่ีตนเช่ือว่า ถูก-ผิด ดี-ไม่ดี  และปัญหาโต้แย้ง เพราะจะได้มีการศึกษา
แนวคิดหลายรูปแบบ  และเป็นการตรวจสอบความคิดเห็นและเหตุผลกลุ่มต่างๆ เช่น ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง  เกี่ยวกับการปกครอง  หรือแม้แต่การใช้ภาษาไทยที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นตามสมัยนิยม เป็นต้น  นอกจากนี้ปัญหาท่ีจะนำมาใช้ต้องไม่ซับซ้อน และไม่ใช้เวลานาน  อาจจะ
ใช้เทคนิคบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลองร่วมด้วยก็ได้ 
 สำหรับวิธีการท่ีนักวิชาการทางการศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจริง  
โดยใช้วิธีการศึกษาความรู้โดยยกกรณีศึกษามาให้นักเรียนวิเคราะห์ เช่น การต้ังคำถามให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัวอย่างจากปัญหาเหตุการณ์ที่ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ของ
มหาอำนาจสหรัฐอเมริกาถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร  จงใช้วิธีการทางสังคมวิทยาอธิบายเหตุการณ์นี้  
หรืออาจจะใช้แนวคิดนักประวัติศาสตร์ที่ได้ศึกษามาอธิบายเหตุการณ์สำคัญนี้ เป็นต้น จากวิธีที่กล่าวมา
จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้และเสนอแนวความคิดที่หลากหลาย  
โดยผ่านกระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์เช่ือมโยง 
 
 รูปแบบที่ 4 การใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ประเด็นเร่ืองข้อมูลที่ขัดแย้งและการสืบสอบหาข้อเท็จจริง 
  
 วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555 : 55)  ได้กล่าวถึง การใช้หนังสือเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีแนวการสอน 3 แนวทางด้วยกัน คือ 
 แนวทางที่  1 ครูเสนอข้อความท่ีเขียนบรรยายหรืออ้างจากหนังสือเรียน  แล้วครูตั้งคำถาม
เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดเกี่ยวกับการตีความจากข้อความในแง่ของความสำคัญ  การศึกษาดังนี้  จะทำให้
นักเรียนสรุปหลักการท่ีมีประโยชน์ได้ 
 แนวทางท่ี 2 ครูเสนอหลักการหรือมโนทัศน์  หรือคำกล่าวอ้างอิง (Reference) ซึ่งสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียนจากหนังสือเรียน  ตัวอย่างเช่น “สภาพเงินเฟ้อทำให้ทุกคนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ”  
“ความมั่งมีมิได้เป็นสิ่งประกันว่าเป็นคนดี” “เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาความยั่งยืน” หรือ 
“ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน” จากหลักการต่างๆ ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดสืบสอบถึง
ความเชื่อถือได้ของหลักการเหล่านั้น  ถ้าหลักการเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต  นักเรียนต้อง
ตรวจสอบความน่าเชื ่อถือ  และความเที่ยงตรงของข้อมูลก่อนยิ่งกว่านั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการท่ีเขาต้องศึกษาด้วย 
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 แนวทางท่ี 3 ครูเน้นการใช้เนื้อหาท่ีเป็นเรื่องขัดแย้ง  วิธีสอนแบบนี้เน้นเป็นพิเศษ  ให้นักเรียนคิด
อย่างไตร่ตรอง  การสร้างความสงสัยในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าไม่
มีความหมายท่ีถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 
 
 รูปแบบที่ 5 ใช้กระบวนการในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 กระบวนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการฝึกทักษะ 
  1.  จัดเตรียมและระบุว่าจะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นักเรียน
ควรรับรู้ว่าผู้สอนต้องการให้นักเรียนรู้อะไร  ขั้นตอนนี้ครูจะต้องวิเคราะห์ถึงทักษะต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และต้องการฝึกอบรมนักเรียน 
  2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีครูได้ต้ังจุดประสงค์ไว้  
การฝึกปฏิบัติเฉพาะแต่ละทักษะเป็นสิ่งสำคัญ  ครูต้องออกแบบกิจกรรมเตรียมสื่อต่างๆ เพื่อให้ฝึก
นักเรียนเกิดความชำนาญในทักษะนั้นๆ 
  3.  ทดสอบกระบวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลแต่ละด้านได้ 
  4.  ทบทวนทักษะท่ีสอนและมีการอภิปรายในห้องเรียน นี้คือขั้นตอนติดตามการพัฒนาทักษะ 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  เป็นการพัฒนาเนื้อหาความรู้ให้ตรงตามหลักสูตร  โดยให้นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพ  
และได้แสดงความสามารถในทักษะการเรียนได้  ครูจะต้องเน้นการประยุกต์ทักษะนั้นในหัวข้อท่ีเรียน
หรือท่ีพบในชีวิตประจำวันได้ 
  ตัวอย่างเช่น การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาตัดสินปัญหา  โดยมีเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวินิจฉัยข้อสรุป
ได้เป็นอย่างมีเหตุผล  โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหา กรณีนี้เองประวัติศาสตร์จึงมีเทคนิคการสอนสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ จึงสามารถ
บูรณาการระหว่างกันได้ท้ังทางเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีการ เป็นต้น (ทัศนัย  ไกรทอง. 2546 : 6) 
 
 รูปแบบที่ 6 ใช้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเน้นการฝึกแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 
 รูปแบบนี้นักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบและต้ังสมมติฐานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจะฝึกวิธีการสืบสอบ  และฝึกแก้ปัญหาทางสงัคม  
แทนท่ีจะศึกษาเพียงให้นักเรียนคิดและตรวจสอบหลังจากเรียนหัวข้อในเนื้อหาสังคมศึกษา  มีการแบ่งกลุ่มย่อย
ให้นักเรียนศึกษาแต่ละข้อของสมมติฐานท่ีครูนำเสนอ  นักเรียนท่ีเป็นสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องรับผิดชอบ
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ในการตรวจสอบสมมติฐาน  มีการค้นคว้าอิสระ สรุปหลักการสำคัญว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อ
สมมติฐานโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความจริงของการค้นคว้าท้ังหมด วิธีการนี้จะเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้คิดนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้การวิจัย  โดยผ่านการตรวจสอบและหาข้อสรุปผลการฝึกหัด  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น  ท้ังนี้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณจะคำนึงถึงสภาพความจริงของผู้เรียนได้ดีท่ีสุด 
 

ตัวอย่างการเรียนการเรียนรู้สังคมศึกษาพัฒนาการคิดของผู้เรียน 
 
 ปัจจุบันการสอนสังคมศึกษามีการนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้ามาใช้มากมาย ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อมุ่งให้นักเรียนมได้ใช้ทักษะการคิด สามารถดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นในสังคมอันเป็น
เป้าหมายสำคัญของวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายนี้อย่างหนึ่งก็คือ นักเรียน
จะต้องรู้วิธีการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ อย่างฉลาดและมีคุณธรรม เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ 
บุคคลจำเป็นต้องทำงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย 
 สำหรับการใช้การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา คือการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผูเ้รียนสามารถแก้ไขปัญหา 
ประยุกต์ใช้ความรู้จากสถานการณ์ท่ีนกัเรียนเคยเผชิญ แลกเปล่ียนและอภิปรายร่วมกัน เป็นกลุ่มเพื่อ
นำไปสู่ขอ้สรุปหรือทางออกของปัญหา ดังท่ีทิศนา แขมมณี (2560) กล่าวว่า การสอนแบบกรณีศึกษา 
หมายถึง กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยผู้เรียน
ศึกษาเรื่อง ที่สมมติขึ้นมาจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนำคำตอบ
และเหตุผลท่ีมาของคำตอบน้ัน มาใช้เป็นขอ้มูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ (2552) กล่าวว่าการสอนแบบกรณีศึกษาจะช่วยสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สร้างทักษะในการต้ังคำถาม การอภิปราย สร้างทักษะในการถกเถียงและกล้าแสดงออก 
กรณีศึกษาทำให้การจำกัดทางความคิดในเชิงวิชาการถูกเปิดออก ช่วยให้นักศึกษาเกิดการตัดสินใจ
ภายในเวลาที่กำหนดถึงแม้จะมีข้อมูลหรือทฤษฎีที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่สนุกที่ทำให้
ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว มีการโต้แย้งกัน ภายใต้กรณีศึกษา และกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามมากขึ้น 
เช่น การวิจัยของธัญวลัย กุลวงษ์ (2558) ศึกษาการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ด้านการแก้ปัญหา เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหา นอกจากนี้วรุฒน์ อินทฤทธิ์ (2558) รายงานผลของการเรียนการสอน
สังคมศึกษาโดยใช้วิธีกรณีศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ประชาธิปไตยและความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กรณีศึกษา 

☺ (สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม) 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
 1. นักเรียนและครูกล่าวทักทายก่อนเริ่มบทเรียน แล้วให้นักเรียนพิจารณาภาพ ต่อไปนี้ 
  1) รูปภาพพ่อแม่ลูกทำกิจกรรมร่วมกัน 
  2) รูปภาพกลุ่มเด็ก ๆ กำลังวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น 
  3) รูปภาพเด็กถูกทารุณกรรม 
  4) รูปภาพเด็กเร่ร่อนถูกตำรวจจับ 
  5) รูปภาพเด็กทำงานในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
  6) ภาพเด็กพิการ 
 จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนบอกความรู้สึกต่อภาพที่เห็น พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบว่า
ภาพใดบ้างท่ีมีการปฏิบัติต่อเด็กไม่เหมาะสมหรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 
 2. นักเรียนฟังครูอธิบายเชื่อมโยงภาพเพื่อให้เห็นว่า เด็กทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
 3. นักเรียนฟังครูช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และเรื่องท่ีเรียนให้นักเรียนทราบว่า นักเรียน
ต้องสามารถทำอะไรได้บ้าง และทำอย่างไร ถึงจะบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนออกมารับใบกิจกรรม เรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็ก พร้อมแจ้งการประเมินให้
นักเรียนทราบ 
 2. หลังจากนั้นให้นักเรียนดูสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง สิทธิเด็ก แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้เป็ร
แผนผังความคิดลงใบกิจกรรม เรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็ก แล้วร่วมกันอภิปรายคำตอบ 
 3. ครูแจกแผ่นพับ เรื ่องกฎหมายคุ้มครองเด็ก แล้วให้นักเรียนศึกษาโดยกำหนดเวลา 
จำนวน 15 นาที แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้เป็นแผนผังความคิด แล้วร่วมกันอภิปรายคำตอบร่วมกัน 
  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นักเรียนดูสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง สิทธิเด็ก อีกหนึ่งรอบจากนั้น ครูให้ตัวแทนออกมานำเสนอ
ข้อสรุปจากเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็ก ท่ีได้ศึกษา 
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บทสรุป 
 
 การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไป ปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีแปรเปล่ียน
ได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน จุดมุ่งหมาย สำคัญของรายวิชาสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ผู ้เรียนได้มีทักษะตาง ๆ เช่น ทักษะ ทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
แก้ปัญหาที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการสร้าง
พลเมืองดีของประเทศ อันเป็นรากฐานของพลโลกต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา หรือ
สาระการเรียนรู้สังคมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างเสริม
เติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติท่ีดี 
ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
พัฒนา และขยายความคิดของตนเอง จากความรู้ท่ีได้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะ และกระบวนการคิดนั้น  คือแนวทางหนึ่งท่ีพยายามฝึกกระบวนการทางปัญญา นำไปสู่การ
มีปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการเรียน  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  โดยการมีตัว
แบบจำลองจากการศึกษาโมเดลการคิด โมเดลการสืบสวนสอบสวน  ตลอดจนโมเดลการตัดสินใจ  
สามารถนำแนวทางการใช้วิธีการแต่ละขั้นในโมเดลในการคิดสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อให้
หลักการพัฒนาท่ีเหมาะสม  โดยเน้นการพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง 
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บทที่ 6 
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาจิตพิสัย 

 
  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในบทนี้เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก 
จิตพิสัย ซึ่งประกอบด้วยเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่
การพัฒนาหรือปลูกฝัง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
มักไม่เพียงพอต่อการให้ผู้เรียนเกิดจิตพสัยท่ีดีได้ จำเป็นต้องอาศัยหลักการและวิธีการอื่น  ๆเพิ่มเติม ในการ
พัฒนาทางด้านจิตพิสัยนั้น มีปัญหาในการจัดลำดับช้ันของกระบวนการทางด้านจิตใจมาก เพราะทัศนคติ 
ค่านิยม และความซาบซึ้งนั้น เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญทางด้าน
ความรู้ ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออก 
 
ทฤษฎแีละหลักการในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 
แนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีนักจิตวิทยาได้กำหนดทฤษฎี  หลักการ  

และแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไว้พอสรุปได้ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรม (Moral Development  Theory) 

ความสนใจของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคม
ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สาเหตุของปรากฏการณ์นี้ พอจะสรุปได้เป็น 2 ประการคือ (1) การเกิด
ทฤษฎีพัฒนาการของจริยธรรม  และ (2) การเกิดปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของบุคคล โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนในสังคมต่าง ๆ 
 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมที ่เกิดขึ ้น ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
(Kohlberg. 1976) ซึ่งโคลเบิร์กมีความเช่ือว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการตัดสินความถูกผิด
ของการกระทำ ขึ้นอยู่กับปัญญาความคิดของบุคคล โดยโคลเบิร์ก ได้ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ 
(Piaget. 1967 : 15) เป็นหลักในการสร้างทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรม และเมื่อเพียเจต์แบ่งพัฒนาการทาง
ปัญญาออกเป็นขั้น ๆ พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก จึงแบ่งเป็นขั้น ๆ ด้วย 

1.1  พัฒนาการทางปัญญา 
   ตามทฤษฎีของเพียเจต์ พัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ทุกคนในทุก
วัฒนธรรม สามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ 4 ระยะ ดังนี้ 
   1) ระยะท่ี 1 อายุ 0 – 2 ปี เป็นระยะการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เป็นระยะท่ียังไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) ระยะท่ี 2 อายุประมาณ  2 – 7 ปี เป็นระยะท่ีเด็กเริ่มใช้ภาษาได้แล้ว แต่ความเข้าใจ
ในส่ิงต่าง ๆ ยังจำกัดอยู่ในขอบเขตของการนึกคิด และจินตนาการ ยังไม่สามารถคิดตามหลักเหตุผล 
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      3) ระยะที่ 3 อายุประมาณ 7 – 12 ปี เป็นระยะที่เด็กสามารถคิดตามหลัก
เหตุผล แต่ก็ยังจำกัดความคิดอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สามารถจัดประเภทสิ่งต่าง ๆ 
ให้เป็นระบบและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
      4)  ระยะที่ 4 อายุตั้งแต่ 12 ปี โดยประมาณขึ้นไป เป็นระยะที่เด็กสามารถ
คิดตามหลักเหตุผลนามธรรมได้ การคิดตามหลักตรรกศาสตร์เริ่มเกิดขึ้น เมื่อเด็กย่างเข้าสู่ระยะนี้ การคิด
ตามหลักเหตุผลนามธรรมช่วยให้เด็กสามารถพิจารณาความเป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ ตามหลักตรรกะ 
สามารถต้ังสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลจากการทอดสอบสมมติฐานได้ 
   1.2  พัฒนาการของจริยธรรม 
     1) ระดับท่ี 1 ระดับก่อนเกณฑ์สังคม (Preconventional Level) 
     โคลเบิร์ก มีความเชื่อเช่นเดียวกับเพียเจต์ คือ เชื ่อว่า พัฒนาการของ
จริยธรรมเป็นผลของพัฒนาการทางสติปัญญา เด็กในวัย 0 – 2 ขวบ ปัญญาความคิดอยู่ในขั้นต่ำเกิน
กว่าที่จะเข้าใจความถูกผิด เมื่อย่างเข้าสู่ระยะที่ 2 คือ อายุประมาณ 2 – 7 ขวบ จึงเริ่มที่จะเข้าใจ
เกี่ยวกับความถูกผิดของการกระทำ ความเข้าใจนี้เป็นผลของการคิดคำนึงของเด็กเอง และการคิด
คำนึงนี ้ ก็อยู ่ในกรอบของความสามารถในการคิดของตนประการหนึ ่ง และอยู ่ในกรอบของ
ประสบการณ์ท่ีตนได้รับอีกประการหนึ่ง และเมื่อความคิดของเด็กในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ยังอยู่ใน
ขอบเขตของการนึกคิดเอาเอง และการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ความคิดเกี่ยวกับความถูกผิด จึงจำกัด
อยู่ในขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น และยังไม่สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเป็นระบบ 
โคลเบิร์กจัดความเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิดนี้อยู่ในระดับท่ี 1 คือ ระดับก่อนเกณฑ์สังคม 
     2) ระดับท่ี 2 ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) 
     โคลเบิร ์ก เชื ่อว่า ผู ้ ท่ีสามารถคิดในเชิงเหตุผล นามธรรม เท่านั ้นท่ี
สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สามารถเข้าใจบทบาทของบุคคลต่าง ๆ 
ในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในสังคมอย่างเป็นระบบ ความเข้าใจนี้ถือเป็นกรรับรู้
ทางสังคม เมื่อเกิดการรับรู้ทางสังคมแล้ว คนเราจึงจะตัดสินความถูกผิดของการกระทำของบุคคลต่าง ๆ 
ตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความถูกผิดในทำนองนี้ จัดอยู่ในระดับท่ี 2 คือ ระดับ
กฎเกณฑ์สังคม 
     3) ระดับท่ี 3 ระดับเลยกฎเกณฑ์สังคม (Postconventional  Level) 
     โคลเบิร์ก เช่ือว่า สำหรับผู้ท่ีสามารถคิดเชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี หากเป็น
คนช่างคิดช่างสังเกต ก็อาจจะพัฒนาการรับรู้ของตนในระดับที่สูงขึ้นไปอีก คือ ระดับที่ 3 เรียกว่า 
ระดับเลยกฎเกณฑ์สังคม ในระดับที่สูงขึ้นไปนี้ คนเราสามารถตัดสินเกี่ยวกับความถูกต้อง เหมาะสม
ของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการท่ีตนคิดแล้ว ไตร่ตรองด้วยตนเองแล้วว่า ถูกต้อง ผู้ท่ีสามารถ
ตัดสินความถูกต้องของการกระทำในระดับสูงนี้มีจำนวนไม่มาก เพราะต้องอาศัยปัญญา ความคิด
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ระดับสูง และต้องเป็นผู้ท่ีช่างคิดช่างสังเกต แม้ว่าคนเราเริ่มคิดตามหลักเหตุผลนามธรรม เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
แต่ความคิดในระยะวัยรุ่นยังคงจำกัดอยู่ในขั้นการค้นพบกฎเกณฑ์ของสังคมเท่านั้น กว่าจะสามารถ
เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี จนกระท่ังอายุอย่างน้อย 20 ปี จึงจะทำได้ 
 ตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก ดังกล่าวข้างต้น ได้แบ่งพัฒนาการเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับท่ี 1 ก่อนกฎเกณฑ์สังคม ระดับท่ี 2 กฎเกณฑ์สังคม และระดับท่ีเลยกฎเกณฑ์สังคมในแต่ละ
ระดับ โคลเบิร์กได้แบ่งพัฒนาการออกเป็นระดับละ 2 ขั้น (Stages) รวมเป็น 6 ขั้น เรียงตามลำดับ
ดังนี้  (Kohlberg. 1976 : 11) 
 ระดับท่ี 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ (2 – 7 ขวบ) เป็นขั้นของการตัดสินใจ โดยมุ่งท่ี
จะหลบหลีกไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหารางวัล (7 – 10 ขวบ) เป็นขั้นของการตัดสินใจโดยมีความมุ่งหมาย
ท่ีจะได้ผลตอบแทนท่ีตนพอใจ หรือต้องการท่ีอยากจะได้ 
 ระดับท่ี 2 ระดับกฎเกณฑ์สังคม แบ่งเป็น 2 ข้ัน คือ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการทำตามท่ีผู้อื่นเห็นชอบ (10 – 13 ปี) เป็นขั้นของการตัดสินใจ โดยการคล้อยตาม
ความเห็นชอบหรือการชักจูงของผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อน 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นการทำตามหน้าท่ีทางสังคม (13 – 16 ปี) เป็นขั้นของการตัดสินใจโดยถือว่า 
ตนมีหน้าท่ีท่ีจะทำส่ิงนั้น ในฐานะท่ีตนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั้น และสังคมนั้นคาดหมายท่ีจะให้ตน
ทำหน้าท่ีตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
 ระดับท่ี 3 ระดับเลยกฎเกณฑ์สังคม แบ่งเป็น 2 ข้ัน คือ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการทำตามคำมั่นสัญญา (16 ปีขึ้นไป) เป็นขั้นของการตัดสินใจโดยเห็น
แก่ประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ทำตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้อื่น บุคคลท่ีมีจริยธรรมในขั้นนี้
จะสามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้ 
  ขั้นที่ 6 ขั้นการยึดอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่) เป็นขั้นของการตัดสินใจเพื่ออุดมคติอันยิ่งใหญ่ 
ท่ีเป็นหลักประจำใจของตน บุคคลท่ีมีจริยธรรมในขั้นนี้ นับว่าเป็นผู้มีจริยธรรมในขั้นสูงสุด 
 กล่าวโดยสรุป บุคคลแต่ละคนจะมีหรือไม่มีการพัฒนาทางจริยธรรม หรือมีการพัฒนาทางจริยธรรม
เร็ว-ช้า ต่างกัน เราสามารถวัดระดับจริยธรรมของบุคคลได้ โดยดูจากเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้นให้ 
และเราสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลมีการพัฒนาระดับจริยธรรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ โดยการเปิด
โอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสินใจทางจริยธรรม และอภิปรายร่วมกับผู้อื่น การได้แสดงความคิดเห็น
และอภิปรายร่วมกับผู้อื่น จะช่วยให้บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นต่ำ เรียนรู้ที่จะมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมในขั้นสูงขึ้น 
   2. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ (Operant Conditioning Theory) 
    เนื่องจาก คุณธรรม หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีเป็นไป
ในทางถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ ส่วนจริยธรรม คือ ความประพฤติ ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม
ท่ีสังคมยอมรับ เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตท่ีมีคุณค่าอันพึงประสงค์ของตนและสังคม 
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    จากความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ดังกล่าวข้างต้นจะพบได้ว่า 
คุณธรรมเป็นคุณลักษณะที่เป็นภาวะนามธรรม อยู่ในจิตใจของมนุษย์ ส่วนจริยธรรมเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติในสังคม ซึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้ว จะทำให้เห็นแนวทาง
ในการพัฒนาจริยธรรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถสังเกตและประเมินพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกได้ง่ายขึ้น 
เนื ่องจากสามารถสังเกตและประเมินพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกได้ง่ายและรู้ว่าคน ๆ นั้น จะมี
จริยธรรมหรือไม่ ซึ่งต่างจากแนวคิดของการเน้นที่เหตุผลเชิงจริยธรรม เนื่องจากพบว่า เหตุผลเชิง
จริยธรรมกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 14 – 21; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) เช่น การท่ีเด็กให้เหตุผลว่า 
การขโมยเป็นสิ่งท่ีไม่ดี แต่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีคนอยู่ และมีกระเป๋าสตางค์วางทิ้งอยู่ เด็กคนนั้น
กลับหยิบสตางค์ในกระเป๋าไป 
    สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต (2541 : 14 – 21) ได้เสนอการพัฒนาจริยธรรมตาม
แนวการปรับพฤติกรรม ดังนี้ 
    1. จริยธรรมในแง่ของพฤติกรรมที ่ดีงามที ่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมนั้น 
หมายถึง การนำเอาหลักพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบในการเปลี ่ยนพฤติกรรม ซึ่ง
กระบวนการปรับพฤติกรรมนี้สามารถใช้เปลี่ยนพฤติกรรมใด ๆ ในสภาพการณ์ใด ๆ ก็ได้ (Kalish. 
1981 : 18) จากความหมายดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า การปรับพฤติกรรมนั้นต้องอาศัยหลักพฤติกรรม ซึ่ง
คำว่า หลักพฤติกรรมนี้ มีความหมายกว้างมาก และครอบคลุมถึงการศึกษาทุกอย่างที่เน้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรม และในท่ีนี้จะนำเสนอหลักพฤติกรรมในแง่ของกระบวนการเรียนรู้แบบการกระทำ เท่านั้น 
นอกจากนี้เทคนิคการปรับพฤติกรรมในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ยังอิงอยู่กับทฤษฎีการเรียนรู้แบบการกระทำ 
    2. แนวคิดของการเรียนรู้แบบการกระทำสามารถสรุปได้อย่างสั้น  ๆว่า การเรียนรู้
ของบุคคลเป็นการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมกับผลกรรมในสภาพแวดล้อม โดยผล
กรรมที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก จะมีผลในการกำหนดถึงการแสดงพฤติกรรมนั้นของ
บุคคลในอนาคต (วรรณี  ลิมอักษร. 2554 : 55) ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

              + 
 A                   SD          R      C 
              - 
 
    A  คือ สภาพแวดล้อม 
    SD  คือ ส่ิงเร้าท่ีแยกแยะได้ 
    R   คือ พฤติกรรม 
    C  คือ ผลกระทบของพฤติกรรม ในกรณี 
        C+ คือ ผลกรรมท่ีพึงพอใจ 
        C- คือ ผลกรรมท่ีไม่พึงพอใจ 
 

ภาพท่ี 6.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้าท่ีแยกแยะได้ (SD) พฤติกรรม (R) และผลกรรม (C) 
ท่ีมา : วรรณี  ลิมอักษร.  (2551).  จิตวิทยาการศึกษา.  สงขลา : โรงพิมพ์นำศิลป์. 
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    พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลแสดงออกแล้วได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ บุคคลนั้น
จะมีแนวโน้มท่ีจะกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก หรือทำให้ความถ่ีของพฤติกรรมเกิดเพิ่มข้ึน เนื่องจากผล
กรรมท่ีพึงพอใจนั้น ได้เปล่ียนสภาพมาเป็นส่ิงเร้าท่ีแยกแยะได้ของบุคคลนั้นในอนาคต ผลกรรมชนิดนี้ 
เรียกว่าตัวเสริมแรงบวก และการให้ตัวเสริมแรงทางบวก เรียกว่า การเสริมแรงทางบวก โดยการเสริมแรง
ทางบวกนั้น จะต้องมีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 

1. บุคคลนั้นจะต้องได้รับผลกรรมท่ีเขาพอใจ 
2. ความถ่ีของพฤติกรรมจะต้องเกิดเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 

    กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรู ้การวางเง ื ่อนไขการกระทำพัฒนาโดย
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ เบอร์รัสเอฟสกินเนอร์ (Burhus F. Skinner) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า พฤติกรรม
ของบุคคลเป็นผลที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการกระทำนั้นมีอยู่ 2 ประเภท 
ได้แก่ ผลประเภทเสริมแรง (Reinforcer) ซึ่งทำให้พฤติกรรมนั้น มีอัตราเพิ่มขึ้น และผลประเภทถูกลงโทษ 
(Punisher) ซึ่งทำให้พฤติกรรมนั้น มีอัตราลดลงหรือหมดไป ดังนั้น เราจึงสามารถวางเงื่อนไข โดยใช้ตัวเสริมแรง 
หรือตัวลงโทษเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และลดหรือขจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
   3. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม 
(Social Cognitive Theory) 
    ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดา 
ชื่อ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) (ทิศนา  แขมมณี. 2560 : 58 ; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) 
แบนดูรามองกระบวนการเรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลง
เพียงภายนอกเท่านั้น กระบวนการนี้เริ่มต้นจากภายในโดยยังไม่จำเป็นต้องมีการแสดงออก แบนดูรา
เช่ือว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ ซึ่งสามารถท่ีจะถ่ายทอดท้ังความคิด
และการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน ตัวแบบนี้ ทำหน้าที่ 3 ลักษณะด้วยกันคือ อาจทำหน้าที่ส่งเสริม
หรือยับยั้งการเกิดของพฤติกรรมหรือช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ โดยตัวแบบนั้น อาจเป็นบุคคลจริง 
(Live Model) หรือตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ ตัวแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน หรือ หนังสือนวนิยาย เป็นต้น การเรียนรู้จากตัวแบบนี้ ประกอบด้วย 
กระบวนการ 4 กระบวนการคือ กระบวนการตั้งใจหรือเอาใจใส่ กระบวนการเก็บจำ กระบวนการ
กระทำ และกระบวนการจูงใจ ซึ่งการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั ้นจะขึ ้นกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (Environmental 
Factor) และปัจจัยทางพฤติกรรม (Behavioral Factor) 
 
 



108 

    นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบแล้ว แบนดูรา 
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 62 ; อ้างอิงจาก Bandura. 1977) ได้เสนอแนวคิดสำคัญอีก 2 แนวคิด คือ 
(1) แนวคิดเกี ่ยวกับ การกำกับตนเอง (Self - Regulation) ซึ่งเชื ่อว่า มนุษย์สามารถที่จะควบคุม
ความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง เพื่อนำตนเองไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือผลที่ต้องการได้ 
และ (2) แนวคิดเกี ่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) ซึ่งเชื ่อว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระทำของบุคคลผู้ที่รับรู้ว่า ตนเองมีความสามารถ ก็จะแสดง
ความสามารถออกมา 
   4. การพัฒนาจริยธรรม ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำหรับคนไทย 
    ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2544 : 2 - 3) ได้สร้างทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำหรับ
คนไทย ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ แสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งว่า พฤติกรรม
เหล่านี้มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้มี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นดอก และผลไม้ของ
ต้นไม้ ส่วนลำต้น และส่วนท่ีเป็นราก ดังรายละเอียดและภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 ภาพแสดงต้นไม้จริยธรรมตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 
ท่ีมา : ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  (2544).  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและพัฒนาบุคคล.   

กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
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    ในส่วนแรกคือ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึง พฤติกรรมการทำดี ละเว้นช่ัว
และพฤติกรรมการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกนี้ เป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ  ที่รวมเข้า
เป็นพฤติกรรมของการเป็นพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมการทำงาน
อาชีพอย่างขยันขันแข็ง ผลท่ีออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าปรารถนานี้มีสาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 
สาเหตุทางจิตใจที่เป็นส่วนลำต้นของต้นไม้ (ส่วนที่สองของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม) อันประกอบด้วย 
จิตลักษณะ 5 ด้าน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง (3) ความเช่ือ
อำนาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม (ที ่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมนั้น ๆ) ถ้าต้องการที่จะเข้าใจ อธิบาย ทำนาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะต้องใช้จิต
ลักษณะบางด้านหรือท้ัง 5 ด้านนี้ประกอบกันจึงจะได้ผลดีท่ีสุด ส่วนท่ีสามของต้นไม้จริยธรรม คือ รากของต้นไม้ 
ซึ่งเป็นจิตลักษณะกลุ่มที่สองมี 3 ด้าน คือ (1) สติปัญญา (2) ประสบการณ์ทางสังคม (3) สุขภาพจิต 
จิตลักษณะทั้งสามนี้ อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการ ที่ลำต้นของต้นไม้ก็ได้ 
กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณท่ีสูงเหมาะสมกับอายุ จึงจะเป็น
ผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5 ประการที่ลำต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้จะ
พัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าว และอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทางบ้าน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการ
พัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ 
จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการท่ีรากนี้
อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการท่ีลำต้น เพื่อใช้อธิบาย ทำนาย และพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว 
    โดยสรุป ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำหรับคนไทยนี้ แสดงความสัมพันธ์ในเชิง
สาเหตุและผล ระหว่างจิตลักษณะ 8 ด้าน กับพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ 
 
รูปแบบและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชน 
 
  คุณธรรม จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในการกำหนดความสงบสุข
ของสังคม สังคมใดที่คนในสังคมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข 
ในขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ขาดคุณธรรม และจริยธรรม แม้สังคมนั้น
จะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมจะหาความสงบสุขได้ยาก ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของคนในสังคม จึงมีความจำเป็นและจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 
  ในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

1. ความหมายของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถพัฒนาได้หลาย
รูปแบบ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย ให้เด็กและเยาวชนได้รับ
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ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนรู ้จักและเข้าใจตนเอง ปรับตัว และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2. เป้าหมายของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมข้ันพื้นฐานท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อการเป็นคนดี และช่วยให้สังคม
เกิดความสงบสุข ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความมีวัย ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร 
ความอุตสาหะ ความมีน้ำใจ ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวที 
   3.  หลักการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
    1) การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเกิดประสิทธิผล
อย่างแท้จริง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาจะต้องมีนโยบายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างชัดเจน แนะนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
    2)   การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม และจริยธรรมใดก็ตาม ต้องดำเนินการ
พัฒนาท้ังด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติไปพร้อมกัน 
    3)   วิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จะต้องนำหลักวิชา 
ทฤษฎี และเทคนิคอย่างหลากหลายในการพัฒนา รวมท้ังคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า เป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแบบอย่างที่ดีที่เอื ้อต่อการปลูกฝังสร้างเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีควรคำนึงถึง 
    4) การประสานงานและร่วมมือกันของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียน บ้าน ชุมชน 
และสถาบันทางศาสนา จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
    5)  การปลูกฝังสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ต้องทำ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และนำผลการปลูกฝังสร้างเสริมมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
    6)   การวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกระบวนการ 
ที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียน 
ของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างเต็มศักยภาพ 
   4.  หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
    กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนมีหลักการจัดดังนี้ 
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    1) กำหนดวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม 
    2)   จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความสามารถของเด็กและเยาวชน 
    3) บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และรู้สึกสนุกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
    4)   จัดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยลำดับ
ขั้นตอนการพัฒนา ประกอบด้วย ขั้นการรับรู้ ขั้นการตอบสนอง ขั้นการเห็นคุณค่า ขั้นการจัดระบบ 
และขั้นการเกิดนิสัย 
    5)   ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ จินตนาการ ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
    6)   จำนวนสมาชิกควรมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
    7)   มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณธรรม
และจริยธรรม 
    8)   ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา 
    9)   ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
    10) มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   5. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
    1)   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยการพัฒนา
พฤติกรรมและจิตใจของเด็กและเยาวชนไปพร้อมกันไปนั้น ผู้อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน จะต้องรู้ท้ังเนื้อหาสารท่ีจะพัฒนา และวิธีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาเหล่านี้ 
    2)   เนื้อหาในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนจะต้องคำนึงถึง
วัยวุฒิประกอบด้วย เพราะการพัฒนาจริยธรรมให้แก่เด็ก ไม่อาจจัดกระทำได้โดยตรงที่จิตใจของเด็ก 
เนื่องจากเด็กยังมีการควบคุมตนเองได้น้อย จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อให้เด็กมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางจิตใจของเด็กด้วย 
เนื้อหาของการพัฒนาจริยธรรม จึงแบ่งออกเป็น (1) พฤติกรรมท่ีจะต้องพัฒนา และ (2) จิตลักษณะท่ี
จะต้องพัฒนา ท้ังนี้เด็กในวัย 0 – 2 ขวบ จะพัฒนาทางด้านพฤติกรรมประมาณร้อยละ 80 และพัฒนา
ทางด้านจิตใจประมาณร้อยละ 20 และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงสัดส่วนนี้จนมาถึงอายุ 12 ปี โดยการพัฒนา
ทางด้านพฤติกรรมคงเหลือประมาณร้อยละ 50 และการพัฒนาการทางด้านจิตใจจะเพิ่มเป็นประมาณ
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ร้อยละ 50 นั่นคือ เมื่อเด็กโตข้ึน จะสามารถพัฒนาทางด้านจิตใจได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (คณะอนุกรรมการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม. 2536 : 12 - 13) 
   6. วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
    ทิศนา  แขมมณี (2560 : 55 - 59) ได้เสนอวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
    6.1  วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามทฤษฎีการวางเงื ่อนไขการ
กระทำ และการปรับพฤติกรรม มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
      1)  บ่งชี ้หรือกำหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน มีลักษณะเป็น
พฤติกรรมท่ีสังเกตได้ 
      2)  ใช้แรงเสริมท่ีเหมาะสมและถูกหลักการ 
       ก.  ใช้ตัวเสริมแรงทางสังคม เช่น การให้ การชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ  
       ข.  ให้รางวัลเป็นส่ิงของหรือใช้เบี้ย (Token) แลกกับส่ิงของท่ี ผู้ท่ีได้รับ
การปรับพฤติกรรมต้องการ 
       ค.  ให้ทำกิจกรรมท่ีชอบ เช่น การอ่านหนังสือการ์ตูน การเล่นเกม
ท่ีผู้เรียนหรือผู้ท่ีได้รับการปรับพฤติกรรมชอบ 
      3) ติดตามสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ท่ีได้รับการปรับพฤติกรรม 
เมื่อมีพฤติกรรมท่ีต้องการเกิดขึ้น ควรให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราว เพื่อจะให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่อย่างถาวร 
    6.2 วิธีการพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบริ์ก 
สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
      1) ระดับพัฒนาการทางจริยธรรม และขั้นของการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของโคลเบิร์กให้ความเข้าใจว่า เด็กในช่วงอายุต่าง ๆ จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไป
ตามลำดับขั้น และเด็กในช้ันเรียนแต่ละคน อาจจะมีข้ันตอนของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่เท่ากัน 
ดังนั้นครูจึงสอนจริยศึกษาให้เด็กทุกคน เหมือนกันหมดไม่ได้ ครูจำเป็นต้องวิเคราะห์เด็กก่อนว่า เขามี
ขั้นเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นใด แล้วจึงช่วยนำให้เขาได้พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูงอีก 1 ขั้น โดยพยายามจัด
ประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับพัฒนาการขั้นนั้น 
      2) พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นได้จากการได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม การได้มีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะช่วยให้บุคคลเข้าใจต่อความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นมากขึ้น ซึ่งเขาจะสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกับปัญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้น การให้เด็กเข้ากลุ่มทางสังคมต่าง ๆ  จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
บทบาทของตนเองและผู้อื่น อันจะช่วยให้เขาได้พัฒนาจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว 
      3) ครูสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงขึ้นได้ 
โดยการช่วยให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิงจริยธรรมบ่อย ๆ  และฝึกให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ 
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อภิปราย โต้แย้งกัน และตัดสิน โดยพิจารณาความเห็น รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมด้วย เรื่องท่ี
นำมาใช้ในการอภิปราย อาจเป็นเรื ่องที่เกิดขึ ้นจริงในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์จำลอง แต่
สถานการณ์ควรมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงของผู้เรียน และควรเป็นปัญหาที่สามารถใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับท่ีตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีเป็นอยู่ของผู้เรียน และในระดับ
ที่สูงกว่า และการเสนอสถานการณ์ปัญหานั้น อาจใช้สื่อประกอบด้วย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 
ในปัญหาชัดเจนขึ้น หรืออาจใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร ประกอบด้วย 
      4) วิธีท่ีครูสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กให้สูงขึ้น
อีกวิธีหนึ่ง คือ การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนและในโรงเรียนให้เอื้อต่อการท่ีเด็กจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
อภิปราย โต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งเชิงจริยธรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างเปิดเผย 
    6.3 วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญหาเชิงสังคม 
      การสอนหรือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้การสังเกตตัวแบบ 
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูรา ควรดำเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1) การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใส่ใจและต้ังใจสังเกตตัวแบบ 
      2) การเสนอตัวแบบ ตัวแบบจะต้องมีลักษณะเด่น ไม่สลับซับซ้อน
จนเกินไป เป็นตัวแบบท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถดึงดูดจิตใจ และทำให้ผู้สังเกต พึงพอใจ 
      3) การช่วยให้ผู้เรียนเก็บจำตัวแบบโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดทำ
เป็นรหัส หรือโครงสร้างให้จำได้ง่าย การซักซ้อมลักษณะของตัวแบบในความคิด และการซักซ้อมด้วย
การกระทำ 
      4) การจูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ เห็นคุณค่า 
หรือเห็นผลที่น่าพึงพอใจของการปฏิบัติ รวมทั้งการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ความสามารถของตนและ
เรียนรู้วิธีการกำกับตนเอง 
      5) การลงมือกระทำหรือปฏิบัติ โดยช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสังเกต
การกระทำของตนเอง ให้ผู้เรียนได้ข้อมูลป้อนกลับ หรือข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และให้ผู้เรียนได้
เทียบเคียงการกระทำของตนกับภาพตัวแบบในความคิด 
    6.4 วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง 
(Value Clarification)  
      วิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง เป็นวิธีการในการช่วยให้บุคลได้คิดพิจารณา 
และสำรวจค่านิยมของตนเองตามเกณฑ์ของค่านิยมแท้ โดยค่านิยมแท้ ควรมีคุณลักษณะครบ 7 ประการ 
ซึ่งเป็นค่านิยมท่ีบุคคล ควรมีดังต่อไปนี้ 
      1) เลือกอย่างเสรี ไม่มีใครบังคับให้เลือก 
      2) เลือกจากตัวเลือกหลายตัว 
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      3) เลือกโดยผ่านการพิจารณาถงึผลท่ีจะตามมา ท้ังทางบวกและทางลบ 
      4) เลือกแล้วมีความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีเลือก 
      5) เลือกแล้วยอมรับในส่ิงท่ีเลือกอย่างเปิดเผย 
      6) เลือกแล้วลงมือปฏิบัติตามค่านิยมท่ีเลือกนั้นจริง และ 
      7) ปฏิบัติตามค่านิยมท่ีเลือกอย่างต่อเนื่อง 
    ตัวอย่างของวิธีการทำค่านิยมให้กระจ่าง เช่น เมื ่อบุคคลหนึ่งไม่แน่ใจว่า
ค่านิยมที่ตนเองยึดถือนั้น เป็นค่านิยมแท้ของตนหรือไม่ เราอาจช่วยให้เขาเกิดความกระจ่างใน
ความคิดของเขาเอง อย่างชัดเจนขึ้น โดยอาจใช้คำถามนำ เพื่อให้เขาได้คิด เช่น 
      1) คุณยึดถือ ความซื่อสัตย์ เป็นค่านิยม เพราะอะไร 
      2) ถ้าคุณยึดความซื่อสัตย์ เป็นหลัก คุณจะได้รับผลดีอะไร 
      3) ถ้าคุณยึดความซื่อสัตย์ เป็นหลัก คุณจะได้รับผลเสียอะไร 
      4) คุณยินดีจะรับผลเสียหรือไม่ 
      5) คุณได้ทำอะไรบ้างท่ีแสดงว่าตัวเองมีความซื่อสัตย์ 
      6) สมมติว่า คุณเก็บเงินได้ 500 บาท คุณจะคืนเจ้าของหรือไม่ 
      7) สมมติว่า คุณเก็บเงินได้ 5,000 บาท คุณจะคืนเจ้าของหรือไม่ 
    ในกรณีที่บุคคลบางคนเกิดความสับสน ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะทำ
หรือไม่ทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เราอาจช่วยให้เขาเกิดความกระจ่างในความคิดของเขาเองได้ เช่น 
      1) ถ้าคุณทำส่ิงนั้น จะเกิดผลเสียอะไรขึ้นบ้าง 
      2) คุณรู้สึกอย่างไร หากส่ิงนั้นเกิดขึ้น 
      3) ถ้าคุณไม่ทำส่ิงนั้น อาจเกิดผลอะไรขึ้นบ้าง 
      4) หากผลนั้นเกิดขึ้น คุณจะรู้สึกอย่างไร 
      5) ผลใดท่ีคุณพอใจมากกว่ากัน 
    สำหรับครูที ่สนใจจะจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี ้ สามารถพัฒนา
กระบวนการสอนเป็น 6 ขั้นดังนี้ 
      1) ขั้นการคิดอย่างอิสระ 
      2) ขั้นกำหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
      3) ขั้นพิจารณาไตร่ตรอง 
      4) ขั้นเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
      5) ขั้นปฏิบัติตามทางเลือก 
      6) ขั้นปฏิบัติซ้ำจนเป็นประจำ 
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    6.5 วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้หลักการสอนด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) 
      1) สาระสำคัญ 
       บลูม (Bloom. 1956 : 35) ได้อธิบายข้ันตอนสำคัญของการเกิด
เจตคติและพัฒนานิสัยได้ดังนี้ คือ 
       (1)  ขั ้นการรับรู ้ (Perceiving or Receiving) การที่บุคคลจะเกิด
การพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ ได้ บุคคลนั้นจะต้องมีโอกาสได้รับรู้และใส่ใจในส่ิงนั้น ๆ ก่อน 
       (2)  ขั้นการตอบสนอง (Responding) แม้บุคคลได้รับรู้ และเกิด
ความสนใจในสิ่งนั้นแล้ว แต่หากไม่มีโอกาสได้ตอบสนองต่อสิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไม่ได้รับการพัฒนา
ไปจนถึงระดับการพัฒนาเป็นนิสัย 
       (3)  ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนอง
ต่อส่ิงใดแล้วรับผลเป็นท่ีพอใจ บุคคลนั้นก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของส่ิงนั้น 
       (4)  ขั้นการจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรมใดแล้ว จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นลักษณะนิสัยได้นั้น บุคคลนั้นจะต้องมีการนำไปปฏิบัติ 
หรือนำไปใช้ในระบบชีวิตของตน การจัดระบบหรือจัดระเบียบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมนั้น ๆ 
ในวิถีการดำเนินชีวิตของตน จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลนั้นได้ก้าวไปสู่ขั้นสูงสุดของการพัฒนา
ด้านจิตพิสัย คือ ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย 
       (5)  ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (Characterization) บุคคลท่ี
สามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดถือในวิถีการดำเนินชีวิตของอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดก็
จะพัฒนาถึงขั้นการเป็นลักษณะนิสัยของตนเอง 
      2) วิธีการพัฒนา คุณธรรม และจริยธรรม 
       การจะปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใด ๆ ให้แก่บุคคล
เพื่อให้เป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น มีดังนี้ 
       (1)  การจัดส่ิงเร้าให้บุคคลนั้นได้รับรู้ และเกิดความสนใจในเรื่อง
ท่ีต้องการปลูกฝัง 
       (2)  จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ ที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีการ
ตอบสนองในเรื่องนั้นและเกิดความพึงพอใจ 
       (3)  ช่วยให้บุคคลเห็นคุณค่าของเรื่องนั้น โดยการช่วยให้เขาได้
เห็นประโยชน์ ได้รับประโยชน์ หรือเกิดความพึงพอใจ 
       (4)  ช่วยให้บุคคลนั้นมีโอกาสจัดระบบหรือจัดระเบียบในการ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรม และจริยธรรมนั้น ๆ ในวิถีการดำเนินชีวิตของตน 
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       (5)  นำเรื่องนั้น ๆ ไปใช้ ไปปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมนั้น ๆ 
ในวิถีการดำเนินชีวิตของตนอย่างสม่ำเสมอ จนพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย 
    6.6 วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้วิธีการสอน กลวิธีสอนและ
การเทคนิคการสอนของพระพุทธองค์ที ่สามารถนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา  
แขมมณี. 2560 : 72 – 73) 
      1) วิธีสอน ได้แก่ 
       (1)  การสนทนา พูดคุย โต้ตอบกัน 
       (2)  แบบบรรยาย 
       (3)  แบบถาม – ตอบปัญหา 
        -  แบบตอบตรง ๆ ยืนยันไปข้างเดียว 
         -  แบบแยกประเด็นให้ชัดเจน 
         -  แบบถามย้อน 
         -  แบบไม่ตอบ พักปัญหาไว้ก่อน 
       (4)  แบบเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
      2) กลวิธีสอน เทคนิควิธีสอน 
       (1)  สอนตามลักษณะของบุคคล 
        -  สอนตามจริตของบุคคล 
        -  สอนตามภูมิปัญญาของบุคคล 
        -  สอนตามภูมิหลังของบุคคล 
       (2)  สอนเรื่องท่ีเหมาะสมกับชีวิตของบุคคล 
       (3)  สอนจากรูปธรรมไปนามธรรม 
       (4)  สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปยาก 
       (5)  สอนจากส่ิงท่ีรู้ไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ 
       (6)  สอนโดยการให้ทดลองด้วยตนเอง 
       (7)  สอนจากของจริง 
       (8)  สอนโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง 
       (9)  สอนโดยยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบ 
       (10) สอนโดยการเล่นภาษา เล่นคำ 
       (11) สอนโดยใช้คำในความหมายใหม่ 
       (12) สอนโดยการทำตนเป็นตัวอย่าง และให้ความเอาใจใส่บุคคล
ท่ีควรได้รับความใส่ใจพิเศษ เป็นราย ๆ ไป ตามควรแก่กาลเทศะ 
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      3) ศิลปะวิธีสอน /วาทศิลป์ในการสอน 
       (1)  วาทศิลป์ในการสอนท่ีทำให้ผู้ฟังได้รับรส 4 ประการ 
        ก.  ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยใจ เหมือนตาเห็น 
        ข.  ชักชวนให้ปฏิบัติตาม 
        ค.  เร้าใจผู้ฟังให้มีความกล้าหาญในการปฏิบัติตาม 
        ง.  ให้ผู้ฟังมีความร่าเริง แจ่มใส แช่มช่ืนในการฟัง และปฏิบัติตาม 
       (2)  ลีลาการสอน ประกอบด้วย 
        ก.  สอนอย่างละมุนละม่อม 
        ข.  สอนอย่างเข้มงวดรุนแรง 
        ค.  สอนอย่างขอร้องวิงวอน 
 
วิธีการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 
 
   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544 : 77 – 99) ได้ระบุถึงการพัฒนาจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนตามกลุ่มอายุ คือ ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมปลาย ดังนี้ 
   1.  การพัฒนาจริยธรรมแก่เด็กอนุบาลถึงประถมต้น (3 - 8 ขวบ) 
    1.1 ในช่วงวัยเด็กนี้ (3 – 8 ขวบ) เป็นช่วงที่ควรปลูกฝังจิตลักษณะพื ้นฐาน 
ทางจริยธรรม กล่าวคือ สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต ส่วนจิตลักษณะทางจริยธรรม 
ที่ควรปลูกฝังในช่วงอายุนี้คือ (1) ทัศนคติต่อคุณธรรม และค่านิยม (2) ความเชื่อฟัง และ (3) การเตรียม
ความพร้อมในการรับจริยศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน 
    1.2 วิธีการพัฒนาจิตลักษณะทางจริยธรรม 3 ประการท่ีระบุในข้อ 1.1 มีดังนี้ 
      1) การพัฒนาทัศนคติต่อคุณธรรมและค่านิยม ทำได้ 2 วิธี คือ 
       (1)  การบอกกล่าวให้เด็กรับรู้ รับทราบเรื่องราวของผู้อื่นท่ีทำความดี 
ละเว้นความช่ัว และบอกเด็กว่า ผู้กระทำได้รับประโยชน์หรือเกิดความพอใจอย่างไร 
       (2) การจัดให้เด็กได้รับประสบการณ์เกี ่ยวกับการแสดงออกทาง
คุณธรรมหรือค่านิยม แล้วให้เด็กได้รับรางวัลหรือเกิดความพอใจ เด็กในช่วงอายุ 3 – 8 ขวบนี้ แม้จะ
ฟังเรื่องราวต่าง ๆ เข้าใจอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ทราบซึ่งเหมือนกับได้เกิดกับตัวเด็กเอง ซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่า 
นอกจากนั้น ทัศนคติที่ดีต่อคุณธรรม ซึ่งเกิดจากประสบการณ์โดยตรง มักผลักดันให้เกิดพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับทัศนคตินั้น ได้มากกว่าทัศนคติท่ีเกิดจากคำบอกเล่า หรือ การรับรู้เรื่องราวมาจากผู้อื่นอีกต่อหนึ่ง 
      2) การพัฒนาความเชื่อฟัง ทำได้ด้วยการควบคุมและการลงโทษ
หรือให้รางวัล โดยผู้ใหญ่จะออกคำสั่งให้เด็กทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อสั่งแล้ว
ผู้ใหญ่ต้องตรวจตราอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่า เด็กทำตามคำส่ังหรือไม่ ถ้าทำตามก็ให้รางวัล ถ้าไม่ทำตามก็ตักเตือน 
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      3) การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับจริยธรรม ในการเข้ารับการอบรม
ส่ังสอนทางจริยธรรมท่ีโรงเรียน ครูอาจจะพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เกิดความพร้อมยิ่งขึ้น  
       (1) ฝึกให้เด็กรู้จักตนเองและยอมรับตนเอง 
       (2) ฝึกให้เด็กยอมรับแบบอย่างจากผู้อื่น 
      การที่เด็กรู้จักตนเอง พร้อมที่จะรับแบบอย่างจากตัวแบบที ่ตนรัก
และศรัทธาพร้อมที่จะรับทำงานที่ยากอย่างไม่ย่อท้อ ไม่กลัวความล้มเหลว แต่พอใจที่จะประสบ
ความสำเร็จ จะเป็นลักษณะความพร้อมทางจิตใจในการท่ีเด็กจะรับการพัฒนาทางจริยธรรมต่อไป 
   2.  การพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียนประถมปลายถึงมัธยมตอนต้น (9 – 13 ปี) 
    2.1 ในช่วงก่อนวัยรุ่น (9 – 13 ปี) นี้ ควรพัฒนาลักษณะทางจริยธรรมต่อไปนี้ 
(1) การควบคุมตน (2) การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ (3) ความมีเหตุผล โดยจะต้องใช้วิธีการ
ปลูกฝังท่ีเหมาะสมกับความสามารถทางการรู้ การคิด สติปัญญา และสุขภาพจิต 
    2.2 วิธีการพัฒนาจิตลักษณะทางจริยธรรม ท่ีระบุในข้อ 2.3.2.1 มีดังนี้ 
     1) การพัฒนาการควบคุมตน ในวัยเด็ก (3 – 8 ขวบ) เด็กได้รับการฝึกฝน
ให้รู้ว่า ส่ิงใดดีควรทำและส่ิงใดไม่ดีควรหลีกเล่ียง และเมื่อเข้าสู่วัยสู่ก่อนวัยรุ่น ผู้ใหญ่จะต้องเปิดโอกาส
ให้เด็กเป็นอิสระบ้างในบางกาลเทศะ เพื่อฝึกให้เด็กคิดเอง ตัดสินใจเอง และเลือกกระทำส่ิงท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม 
ถ้าเด็กสามารถทำตัวดีในขณะที่ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุม ก็ควรจะมีการชมเชยให้กำลังใจ เพื่อเด็กจะได้ทำ
ได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เด็กไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้ ควรร่วมพิจารณากับเด็กถึงสาเหตุที่ทำให้
เด็กควบคุมตนเองไม่ได้ และแนะนำวิธีการอื่นท่ีอาจจะดีกว่า แล้วให้กำลังใจเด็กในการฝึกครั้งต่อไป 
     2) การฝึกให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือการรู้จักเห็นอกเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น ความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์รอบตัวนี้เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม
ทั้งโดยตรงและทางอ้อม และเด็กมีสติปัญญาดีพอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับนั้น และการที่เด็ก
จะรับรู้ส่ิงใดได้มาก ลึกซึ้ง และถูกต้องแม่นยำ ย่อมขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพจิตท่ีดีของเด็กด้วย 
     3) การฝึกความมีเหตุมีผล โดยใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม โดยครูควบคุมให้
กลุ่มพิจารณาเรื่องที่กำหนดให้ หรือจะใช้บทเรียนที่ครูสร้างขึ้นและได้ประเมินผลแล้วเป็นหลัก หรือ
เป็นกิจกรรมเสริมการสอนของครูก็ได้ นอกจากนี้ผู้ฝึกอาจจะให้เพื่อนท่ีมีจริยธรรมสูงกว่าแต่ใกล้เคียง
กับเด็กเป็นผู้ฝึกด้วยก็สามารถกระทำได้ 
   3.  การพัฒนาจริยธรรมแก่เด็กมัธยมปลาย (14 – 19 ปี) 
    3.1 การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนในช่วงอายุ 14 - 19 ปี ควรพัฒนา
จิตลักษณะต่อไปนี้ (1) การเห็นแก่ส่วนรวมและมีมนุษยธรรมสูง (2) ความสามารถควบคุมตนเองอย่างเต็มท่ี 
และ (3) ความเป็นประชาธิปไตย 
    3.2 วิธีการพัฒนาจิตลักษณะทางจริยธรรม ท่ีระบุในข้อ 2.3.3.1 มีดังนี้ 
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      1) การพัฒนาการเห็นแก่ส่วนรวมและมีมนุษยธรรม โดยฝึกให้รู้จัก
เสียสละ ให้มีโอกาสรับรู้ รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ จากประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม 
      2) การพัฒนาความสามารถควบคุมตนเองอย่างเต็มที ่ โดยเปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึกคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง และฝึกการควบคุมตนเองอย่างเต็มที่ ความสามารถ
ควบคุมตนเองนี้ ประกอบด้วย ลักษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความสำคัญของ
ประโยชน์ท่ีจะมีมาในอนาคต มากกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน การเลือกกระทำพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การอดไว้รอได้ เพราะเชื่อว่า การกระทำของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตนต้องการได้ และนอกจากนั้น 
ความสามารถควบคุมตน ยังเกี่ยวกับการไม่หวังผลจากภายนอก แต่บุคคลสามารถให้รางวัลตนเอง และ
ลงโทษตนเองได้ โดยรางวัลที่ให้แก่ตนเองอยู่ในรูปของความพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเอง 
ส่วนการลงโทษตนเองก็คือ การเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล และละอายใจ 
      3) การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย โดยฝึกให้เด็กรู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่พวกพ้อง มีวินัยในตนเอง 
โดยสามารถควบคุมตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากภายนอกมากนัก มุ่งอนาคตมากกว่ามุ่งปัจจุบัน 
รู้จักอดไว้รอได้อย่างถูกกาลเทศะ รักความยุติธรรมและความเสมอภาค เป็นต้น ซึ่ งเป็นลักษณะที่น่า
ปรารถนาในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนไทยต่อไป 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ที่ใช้ในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดท้ัง รูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นแนวทางใน
การใช้ประยุกต์ แนวคิดนั้น  ๆไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในปัจจุบันได้ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตพิสัย 
 
   ดวงเดือน พันธุนาวิน (2544 : 124) ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาสังคมเป็นผู้นำการวิจัย
จริยธรรมของเยาวชนและประชาชนมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2517 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้สร้างทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมสำหรับประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาคนไทย ได้สรุปรวม
ผลการวิจัยคนไทยไว้ว่า คนไทยท่ีมีพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั้น มีลักษณะทางจิตท่ีสำคัญ 
8 ประการ คือ 
    (1) การเป็นคนที ่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าที ่จะเห็นแก่ตัวหรือพวกพ้อง 
(เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง) 
    (2) การเป็นคนที่สามารถคาดการณ์ไกลและรู้จักบังคับตนเองให้อดได้ รอได้ 
(มุ่งอนาคต และควบคุมตนเอง) 
    (3) เป็นผู้ท่ีเช่ือว่าทำดีได้ดี (ความเช่ืออำนาจในตน) 
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    (4) มีความวิริยะอุตสาหะ ฝ่าฟันอุปสรรคจนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย 
(แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) 
    (5) มีความพอใจและเห็นความสำคัญของความดีงาม เห็นโทษของความชั่วร้าย 
ต่าง ๆ (ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยม ที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นและสถานการณ์ที่จะกระทำนั้น) 
นอกจากนั้น ยังมีลักษณะพื้นฐานทางจิต อีก 3 ประการ คือ (ระบุในข้อ 6, 7 และ 8) 
    (6)  มีความเฉลียวฉลาด สามารถเข้าใจและคิดในระดับนามธรรม 
    (7)  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีประสบการณ์ทางสังคมสูง  
    (8) มีสุขภาพจิตดี มีความวิตกกังวลน้อย หรือในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
   สำหรับการวิจัยในประเทศไทยที่ให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดที่ว่า การที่เหตุผลเชิง
จริยธรรมของบุคคล จะพัฒนาได้สูงตามอายุที่ระบุไว้ในทฤษฎีของโคลเบอร์กนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2544 : 160) สรุปได้ว่า บุคคลนั้น จะต้องมีลักษณะทางจิต 3 ประการสูงพร้อมกันในตัวคน ๆ  เดียว 
นั่นคือ มีความเฉลียวฉลาด ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต โดยการวิจัยแรกนั้น ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2524 : 52) พบว่า นักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
(ซึ่งมักจะเป็นผู้ท่ีมีความฉลาดเหมาะสมกับอายุ และประสบการณ์ทางสังคมสูง) ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีมาก
เพียงใด ก็จะเป็นผู้ที ่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงด้วย และไม่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้ ในนักเรียน
ประเภทอื่น ๆ สำหรับการวิจัยของที่โกศล มีคุณ (2524 : 98) ได้พัฒนาความสามารถในการหยั่งลึก
ทางสังคมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในต่างจังหวัด และพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
ฝึกการหยั่งลึกทางสังคมมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการหยั่งลึกทางสังคม 
แสดงว่า เด็กที่มีความฉลาด และสุขภาพจิตปกติ ถ้าได้รับการฝึกลักษณะด้านที่ยังขาดอยู่ คือ 
ประสบการณ์ทางสังคมแล้ว จะเป็นเด็กที่มีความพร้อมครบ 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ทำให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของเด็กเหล่านี้พัฒนาสูงขึ้นเองในเวลาต่อมา 
   นอกจากนี้ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ท่ีเป็นผล
การศึกษาวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต มีสาระสำคัญ ๆ ดังนี้ 
   (1) ความซื่อสัตย์ 
   บุญลักษณ์ อึ้งชัยพงศ์ (2536 : 71) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ชุดการแนะแนวท่ี
มีต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
พรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ให้ความหมายของการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดเหตุผลเพื่อเลือกท่ีจะกระทำ 
หรือเลือกท่ีจะไม่กระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ในขณะนั้น ใน
ด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อคนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าท่ีนั้น ได้ยึดหลักการ
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ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีการให้เหตุผล เชิง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หลังจากได้รับการใช้ชุดการแนะแนว 
   อดิศักด์ิ ภูมิรัตน์ (2535 : 91) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อเจตคติ
เชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนฝูงหมู่คณะ ต่อหน้าท่ีการงาน ต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ 
จารีตประเพณี กฎหมาย วัฒนธรรม ต่อสังคมและชุมชน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีเจตคติเชิง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  (2) ความเสียสละ 
  ในปี พ.ศ. 2529 บุญลักษณ์ อึ้งชัยพงศ์ (2536 : 76-77) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาความเสียสละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเสียสละ
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.1 โดยนักเรียนมีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะ
แสดงออกในการสละประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหรือสังคมเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีการสละกำลังกาย สละทรัพย์
สิ ่งของ สละสติปัญญา สละเวลา และสละความสุขสบายส่วนตัว เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ภายหลังได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  (3) ความมีวินัย 
  ศราวุธ วงศ์ทอง (2536 : 49) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และ
การชี้แนะที่มีต่อวินัยในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนตระการพืชผล อำเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ “วินัยในห้องเรียน” ว่า 
หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนท่ีจะควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของห้องเรียน และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอน และจำแนกวินัยในห้องเรียน เป็น 2 ด้าน คือ วินัยในห้องเรียนของ
นักเรียนขณะที่ครูสอน และวินัยในห้องเรียนของนักเรียนขณะที่ครูให้งานทำ ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการวางเงื ่อนไขเป็นกลุ่ม มีวินัยในห้องเรียนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการชี้แนะ มีวินัยในห้องเรียนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างของวินัยในห้องเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการวาง
เงื่อนไขเป็นกลุ่ม กับก่อนและหลังการชี้แนะ ปรากฏว่า วินัยในห้องเรียนของนักเรียนที่ได้รับการวาง
เงื่อนไขเป็นกลุ่มกับนักเรียนท่ีได้รับการช้ีแนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียน 
ท่ีได้รับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนท่ีได้รับการช้ีแนะ 
  (4) ความรับผิดชอบ 
  ดุษฎี ทรัพย์ปรุง (2529 : 54) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร 
โดยได้กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ไว้ว่า หมายถึง ลักษณะ
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พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ด้าน
ความเอาใจใส่ในการทำงาน ด้านความเพียรพยายาม ด้านความละเอียดรอบคอบ ด้านการตรงต่อ
เวลา ด้านการยอมรับผลการกระทำของตน และด้านการปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษา
พบว่า การใช้บทบาทสมมติ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาการความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท้ังราย
ด้านและโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการใช้บทบาทสมมติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  (5) ความขยันหมั่นเพียร 
  ดุษฎี  ทรัพย์ปรุง (2529 : 55) ได้ศึกษาพบว่า ผลของการใช้บทบาทสมมติท่ีมีต่อความขยันหมั่นเพียร
ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาลัย จังหวัดเลย 
โดยกำหนดความหมายของความขยันหมั่นเพียรในการเรียน ไว้ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความตั้งใจเรียน ความเอาใจใส่ในการเรียน และความพยายาม ในการเรียน ผลการศึกษา พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้บทบาทสมมติ 
ปรากฏว่า การใช้บทบาทสมมติทำให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ในการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น
กว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  (6) ความอุตสาหะ 
  สุภาภรณ์  ศศิดิลกธรรม (2543 : 82) ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความอุตสาหะ
ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ผลจาก
การศึกษาพบว่า ความอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสัมพันธ์กับเจต
คติต่อการเรียน บรรยากาศในครอบครัว สิ ่งแวดล้อมที่โรงเรียน และการรับรู ้ความคาดหวังของ
ผู ้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.636, 0.614, 0.478 และ 0.368 ตามลำดับ นอกจากนี้ตัวแปรท่ี
สามารถพยากรณ์ความอุตสาหะในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดีที่สุดคือ เจตคติ
ต่อการเรียนด้านการเห็นความสำคัญของการเรียน เจตคติต่อการเรียนด้านการเห็นประโยชน์ของการ
เรียน บรรยากาศในครอบครัวด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว บรรยากาศในครอบครัว
ด้านการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวด้านความรู้สึกของสมาชิกท่ีมีต่อ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและตัวแปรด้านสถานที่เรียนตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรนี้
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 54.00 ส่วนสมการท่ีสามารถพยากรณ์ความอุตสาหะ
ในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้คะแนนมาตรฐานมีดังนี้ 
 ความอุตสาหะในการเรียน = 0.296 การเห็นความสำคัญของการเรียน +0.201 การเห็น
ประโยชน์ของการเรียน +0.174 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว+0.154 การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของครอบครัว +100 ความรู้สึกของสมาชิกครอบครัวท่ีมีต่อการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา 
+0.086 สถานท่ีเรียน 
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  (7)  ความมีน้ำใจ 
  อาคม  หงษ์ทอง (2539 : 65) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของกจิกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความมีน้ำใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และได้ให้
ความหมายของความมีน้ำใจว่า หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อและให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและความเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านการไม่เห็นแก่ตัว 
ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม กลุ่มนักเรียนมีการพัฒนาความมีน้ำใจทั้งโดยรวมและรายด้านมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ในปี พ.ศ. 2537 เอษณีย์  ฉัตรวิทยานนท์ (2537 : 80) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการเข้า
กลุ ่มฝึกความรู ้สึกไวที ่มีต่อความมีน้ำใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนศรีพฤฒา 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีเข้ากลุ่มฝึกความรู้สึกไว มีความมีน้ำใจเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความมีน้ำใจด้านการไม่เห็นแก่ตัว การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และความเหน็อกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มสูงขึ้น 
  (8)  ความสามัคคี 
  ธิดารัตน์  ศรีสวัสด์ิ (2532 : 106) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของบทบาทสมมติท่ีมีต่อเหตุผล
เชิงจริยธรรมด้านความสามัคคีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี โดยกำหนดความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคีว ่า หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการคิดหาเหตุผลเพื่อที่จะเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่กระทำ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านความสามัคคี ได้แก่ มีความรักใคร่กลมเกลียว เห็นอกเห็นใจ 
ปรองดองกัน ไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยก ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการทำงาน ร่วมกันรับผิดชอบในงานที่ทำและร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคีของนักเรียนก่อนและหลัง
การใช้บทบาทสมมติ ปรากฏว่า นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรม ด้านความสามัคคีสูงขึ้น หลังจากได้รับ
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  (9) ความกตัญญูกตเวท ี
  ศศิธร บรรลือสินธุ์ (2530 : 46) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้ตัวแบบท่ีมีต่อคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผล
การศึกษาพบว่า การสอนโดยการใช้ตัวแบบเรื่องความกตัญญูกตเวที ทำให้นักเรียนมีคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูกตเวทีท้ังต่อบิดามารดา ต่อครูอาจารย์ และต่อญาติพี่น้อง เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีวินัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  งานวิจัยในต่างประเทศ 
  ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และธรรมจริยาให้แก่เด็กและเยาวชนนั้น 
แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาอย่างก้าวไกล แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ครูผู้สอน ตลอดทั้งบิดามารดาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ แต่เทคโนโลยีสามารถมามีส่วนร่วมหรือให้
การช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ธรรมจริยา และ
ความประพฤติท่ีพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้  
 ไวกอทสคี (Vygotsky. 1978 : 25 ; อ้างอิงจาก ดิวอี้ (Dewey. 1975) และการ์ดเนอร์ (Gardner. 
1981) ได้ศึกษาและมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) จะสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ และในการจะพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่เด็กละเยาวชน เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้จากตัวแบบในบทต่าง ๆ และเรียนรู้
จากประสบการณ์ต่าง ๆ มากกว่าการสอนโดยตรง ดังนั้นพฤติกรรมการแสดงออก การกระทำ การปฏิบัติ
ตนผู้สอน ของบิดามารดา จะมีความสำคัญอย่างยิ่งที ่จะช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
 นอดดิงส์ (Noddings. 1992 : 57) ได้สำรวจพบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนควรพัฒนา
องค์รวมของเชาวน์ปัญญา สังคม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรจะเน้น
การพัฒนาเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งหรือบางเรื ่องเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู ้พัฒนาจะต้องมี ความรู้ในเรื่องท่ี
ต้องการพัฒนาสามารถประสานเนื้อหาของส่ิงท่ีต้องการพัฒนา ตลอดท้ังสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาประกอบการพัฒนา โดยพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีความรู้สึกท่ีดี เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีพัฒนา และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 ซีมอน  แกร ์ร ิส ัน และฮิคส์  (Simon, Garrison, and Hicks. 2002: 934-937) ได้ศ ึกษา
เกี ่ยวกับมุมมองในการสอนคุณธรรมและจร ิยธรรมในชั ้นเร ียน ผลการศึกษาได้ข ้อสร ุปและ
ข้อเสนอแนะว่า ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในช้ันเรียน ประการท่ี 1 คือ ควร
ทำความเข้าใจเกี ่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศว่า มีความ
เป็นมาอย่างไร มีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างไร มีคุณค่า มีความหมายและมีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของบุคคลในสังคม และวัฒนธรรมนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ประการท่ี 2 คือ ควรเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น และซักถาม ตลอดทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีสำคัญ ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีบุคคลในยุคปัจจุบันควรจะได้ประพฤติปฏิบัติ และเห็นคุณค่า
ของคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ๆ ประการท่ี 3 คือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
และมีประสบการณ์ตรง ตลอดทั้งควรให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และประการที่ 4 
ประการสุดท้ายคือ ประสานสัมพันธ์ยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกช้ันเรียนกับส่ือต่าง ๆ 
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ทั้งสื่ออิเลคโทรนิค และสื่อทั่ว ๆ  ไป ตลอดทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทั้งนี้เพ ื่อให้การจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมให้บังเกิดแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีคุณค่า และมีความหมาย 
 ส่วนการสอนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับนั้น ควรให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ได้เข้ารับการฝึกอบรมใน
การศึกษาคุณธรรม และจริยธรรมเป็นรายกรณี ได้สำรวจและนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรม ได้ฝึกทำวิจัย ฝึกการเป็นท่ีปรึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม และได้สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน 
ตลอดทั้งวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ ว่า สามารถพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ทราบถึง ความสำคัญและ
คุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งยุทธวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้
เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน 
 
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย 
 
 ปัจจุบันการสอนสังคมศึกษามีการนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้ามาใช้มากมาย ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี สามารถดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นในสังคมอันเป็นเป้าหมาย
สำคัญของวิชาสังคมศึกษา พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายนี้อย่างหนึ่งก็คือ นักเรียนจะต้องรู้
วิธีการติดต่อเกี ่ยวข้องกับคนอื่น ๆ อย่างฉลาดและมีคุณธรรม เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ 
บุคคลจำเป็นต้องทำงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ด้วย 
 บทบาทสมมตินับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสอนสังคมศึกษา บทบาท
สมมติช่วยให้นักเรียนได้สำรวจความรู้สึก วิธีการปฏิบัติตน เกิดความตระหนักในระบบค่านิยมของตน  
และเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างฉลาด รวมทั้งพัฒนาความไวในการรับความรู้สึกและความเป็นอยู่
ของคนอื่น ๆ ตลอดจนทำให้นักเรียนได้สำรวจว่านักเรียนได้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไร 
ทางเลือกใดท่ีเหมาะสมและสามารถทำได้สำหรับนักเรียน 
 ในการนำบทบาทสมมติมาใช้ในการสอนสังคมศึกษานี้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน จึงจะขอ
กล่าวถึงวิธีการบางอย่างท่ีมักมีการใช้สับสนกัน โดยจะกล่าวถึงลักษณะเด่นโดยสรุปดังนี้ 
 
 การเล่นละคร (Dramatic play) 
 เป็นการแสดงบทบาทในสถานการณ์ซึ่งผู้เล่นสมมติบทบาทของตัวละคร และแต่งคำพูด
สนทนาโต้ตอบขึ้นมาเองในขณะนั้น การเล่นละครที่ใช้ในวิชาสังคมศึกษา ครูอาจใช้ในขั้นต้น ๆ ของ
การเรียนแบบหน่วย มีการจัดห้องเรียนโดยใช้เครื่องตกแต่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้นักเรียน
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ร่วมกันพิจารณาอุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้นักเรียนมีโอกาสอ่านหนังสือต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน ถ้าหากเป็นการเล่นละครท่ีจะต้องมีความถูกต้องแน่นอนในระดับสูง นักเรียนอาจจะต้อง
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เลือก เรื่องโดยทั่ว ๆ ไปที่ใช้เล่นละครมักจะยาวเกินกว่าท่ีจะแสดงทั้งหมดได้ 
ดังนั้นจึงมีเพียงบางตอนเท่านั้นที่จะถูกคัดเลือกขึ้นมา ครูควรจะช่วยนักเรียนวางแผนการเล่น และ
ช่วยนักเรียนตัดสินใจว่าจะเริ่มตอนใด จะจบตอนใด และใครจะเล่นบทไหน ก่อนที่จะเริ ่มต้นเล่น 
รายละเอียดและลำดับของเรื่องจะต้องนำมาทบทวนก่อน การเล่นละครนี้เป็นแบบฝึกหัดท่ีมีประโยชน์
ในการสร้างทักษะการแสดง เขียนบทสนทนาการแสดงตามบทบาท ในแต่ละตอนสามารถนำมาเล่น 
ตัดต่อ อภิปราย และเล่นซ้ำโดยใช้ผู้แสดงอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ การเล่นละครสามารถใช้ในการช่วยพัฒนา
ความรู้สึกชื่นชมในประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งรวมอยู่ในวัสดุที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ การพัฒนานี้
อาจทำให้สำเร็จได้โดยใช้ประโยชน์จากเนื้อเรื่อง และการแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่อง 
 
 สถานการณ์จำลอง (Simulation Games) 
 การแสดงละครและการแสดงบทบาทสมมตินั ้น ผู ้แสดงไม่ต้องกังวลกับกฎเกณฑ์ใด ๆ 
ทั้งสิ้น แต่ในสถานการณ์จำลอง ผู้เล่นจะต้องเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์ มีรางวัลให้ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และถูกลงโทษถ้าหากทำส่ิงอื่น ๆ ผู้ชนะและผู้แพ้จะถูกตัดสินโดยผลท่ีออกมาจากเกม ยกตัวอย่าง เช่น 
เด็กนักเรียนอาจมีส่วนร่วมในการเล่นละครเกี่ยวกับธุรกิจในตลาดหุ้น แต่ในสถานการณ์จำลองเรื่อง
ตลาดหุ้นนี้จะมีกฎเกณฑ์ที่กวดขันว่าจะเล่นเกมนี้อย่างไร เมื่อไหร่ที่เกมจะยุติ ผู้เล่นบางคนอาจจะร่ำรวย 
ในขณะท่ีคนอื่น ๆ อาจจะสูญเสียทุก ๆ ส่ิงไป ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า ความสำเร็จของบุคคลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจท่ีบุคคลเหล่านั้นกระทำในระหว่างเล่นเกม 
 
 บทบาทสมมติ (Role Play) 
 บทบาทสมมติเป็นการแสดงบทบาท หรือการแสดงบทบาทซ้ำของสถานการณ์ โดยผู้เล่น
ได้รับบทบาทเฉพาะ และเป็นบทบาทที่ต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรม หรือค่านิยม ซึ่งผู้เล่น
จะต้องตัดสินใจ บทบาทสมมติมีโครงสร้างมากกว่าการเล่นละคร บทบาทสมมติมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา (Problem Oriented) และทางเลือกของผู้เล่นแต่ละคน มักจะกำหนดอยู่ภายในขอบเขตท่ีจำกัด 
ผลท่ีเกิดขึ้นจากทางเลือกแต่ละทางไม่อาจจะทำนายได้ 
 หลักการในการใช้เทคนิคการสอนทั้ง 3 วิธี 
 1) เทคนิคทั้ง 3 ประการนี้ ควรใช้โดยมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา มิใช่เป็นการใช้เพื่อให้
นักเรียนสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว หรือเป็นการลดความน่าเบ่ือของวิชาสังคมศึกษา เพื่อท่ีจะเป็น
การสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การเล่นละคร บทบาทสมมติ และสถานการณ์จำลองจะต้อง
กระจ่างชัดหรือเป็นการขยายความคิด มโนมติ หลักการ ตระเตรียมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที ่ใหม่ 
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(New Insight) ก่อให้เกิดความรู้สึกและตระเตรียมประสบการณ์ในการเรียนหรือฝึกฝนทักษะ เทคนิค
เหล่านี้ไม่ควรใช้เนื่องจากเหตุผลว่าจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกหรือตลกขบขัน 
 2) เทคนิคทั้ง 3 ประการนี้ ถ้าหากจะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะต้องมีการวางแผน
อย่างระมัดระวังและเป็นการพัฒนาทักษะ เนื่องในการใช้เทคนิคเหล่านี้ในตอนแรกครูและนักเรียน
อาจจะมีปัญหาบางประการ การให้โอกาสในการเรียนรู้และการฝึกทักษะจะทำให้ครูและนักเรียน
พัฒนาขึ้น 
 3) การอภิปรายและการประเมินผลหลังกิจกรรมเป็นส่ิงจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้ก้าวหน้าต่อไป 
ซึ่งในขั้นนี้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาของเกมทางการศึกษา และสถานการณ์จำลองมีความเห็นสอดคล้องกัน
เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ถ้าหากขาดการอภิปรายและการวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลัง นักเรียนจะมี
ความเข้าใจผิดในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ ได้ 
 4) เทคนิคเหล่านี้ควรจะเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมสังคมศึกษา และควรใช้เทคนิคเหล่านี้
เป็นหนทางหนึ่งในการเรียนรู้ มิใช่เป็นเพียงสิ่งเสริมเข้าไปในตอนท้าย หรือแยกส่วนต่างหากออกไป
จากส่วนสำคัญ (Mainstream) ของโปรแกรมสังคมศึกษา 
 5) เทคนิคทั้ง 3 ประการนี้ มีคุณค่าทางการเรียนรู้ในเชิง Affective มากกว่า Cognitive
บทบาทสมมติเป็นการแสดงบทบาทอย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผู้เล่นได้รับบทบาทเฉพาะ 
และเป็นบทบาทที่ต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมหรือค่านิยมซึ่งผู้เล่นจะต้องตัดสินใจบทบาท
สมมติเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยรวบรวมเหตุการณ์สำคัญ ๆ 
เพื่อนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากมีการเลือกทางเลือกที่แตกต่างออกไปในการ
แก้ปัญหา การปฏิบัติเช่นนี้เป็นการเตรียมนักเรียนโดยให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้จากความผิดพลาด
ภายใต้สภาพท่ีปกป้องนักเรียนจากการลงโทษจริง ๆ และอยู่ในสถานการณ์ท่ีนักเรียนได้รับความเห็น
อกเห็นใจช่วยเหลือ จากสมาชิกในกลุ่มในการสำรวจลำดับของทางเลือกต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่นักเรียน
จะต้องทำ 
 นอกจากนี้บทบาทสมมติยังเป็นการตระเตรียมวิธีการในการเผชิญปัญหาใหม่เกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ เป็นการประยุกต์ประสบการณ์เดิมออกมาให้เห็นอย่างลึกซึ้งและชัดแจ้ง 
ตลอดจนเป็นการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะใช้กับปัญหาซึ่งนักเรียนอาจจะไม่เคยประสบมาก่อน 
 มีบ่อยครั้งท่ีเมื่อบุคคล เผชิญกับปัญหาและได้พยายามแก้ปัญหานั้น โดยคิดว่ามีวิถีทางเพียง
ทางเดียว แต่ต่อมากลับมีทางเลือกอื่นที่แตกต่างออกไป และมีอยู่เสมอที่การอภิปรายเพื่อทำการตัดสินใจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างเพื่อน ๆ หรือข้อวิจารณ์และแนวความคิดต่าง ๆ จากเพื่อน ๆ ช่วยทำให้
บุคคลนั้นมีทางเลือกท่ีดีกว่าทางเลือกท่ีตัดสินใจทำ ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประสบการณ์และความรู้สึก
ของบุคคลอื่น ๆ ได้มาผสมผสานเพิ่มเติมกับประสบการณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้น และมักจะช่วย
ให้เกิดความคิดท่ีมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม 
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 บทบาทสมมติมีจุดรวมอยู่ท่ีปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ เป็นเรื่องท่ีขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของผู้เล่นในการแก้ปัญหา สถานการณ์เหล่านี้ต้องการการเลือกระหว่างค่านิยมท่ี
ขัดแย้งกัน เช่น ทางเลือกท้ังสองเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท้ังคู่ หรือทางเลือกท้ังสองไม่อาจเป็นท่ียอมรับได้ท้ังหมด 
ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องยาก ยิ่งไปกว่านั้นในการแก้ปัญหาอาจจะมีทางเลือกท่ีน่าพึงพอใจมากกว่า
หนึ่งทางก็ได้โดยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคล ดังนั้นสถานการณ์เหล่านี้สามารถนำมาเล่นตัดต่อ 
วิพากษ์วิจารณ์และเล่นซ้ำโดยใช้ผู ้แสดงต่างกลุ่มกัน และแต่ละกลุ่มสามารถสร้างข้อยุติปัญหาท่ี
แตกต่างกันได้ 
 สำหรับบทบาทสมมติท่ีจะนำมาใช้กับนักเรียนนั้น ควรเป็นสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริง 
และเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นทางเลือกซึ่งนักเรียนสามารถประสบ สถานการณ์จะต้องมีลักษณะท่ีเป็นปัญหา
และรวมถึงการตัดสินใจ มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีจุดท่ีจะทำบทบาทสมมติได้ 
 
 ขั้นตอนสำคัญในการใช้บทบาทสมมติ 
 1. การอุ่นเคร่ือง 
  การอุ่นเครื่อง เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ 
  - ทำให้กลุ่มความคุ้นเคยกับปัญหาท่ีเตรียมไว้ 
  - ทำการกระตุ้นความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
  - เป็นการรวมอารมณ์ของกลุ่มในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และเป็นการช่วย

นักเรียน ให้เข้าใจถึงสภาพของบุคคลท่ีกำลังเผชิญกับปัญหาความยุ่งยาก 
 ในขั้นนี้ครูอาจเริ่มต้นการอุ่นเครื่องโดยการกล่าวว่า “ครูแน่ใจว่าพวกเราท้ังหมด คงจะเคย
มีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่าง ซึ่งมีความรู้สึกว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือจะต้องพูดโกหก” 
หรือ “นักเรียนคงเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับบางกรณีท่ีเพื่อนของนักเรียนต้องการให้นักเรียนทำอะไร
บางอย่าง ในขณะที่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนักเรียนไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น และ เหตุการณ์นี้ทำให้
นักเรียนต้องประสบความยุ่งยากมากในการพยายามเอาใจท้ังสองฝ่าย” 
 จุดมุ่งหมายของครูในการอุ่นเครื่อง ก็เพื่อเป็นการให้นักเรียนตระหนักว่า มีบางโอกาสท่ีคน
ทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว และโดยการนำเข้าสู่เรื่องเช่นนี้ เท่ากับว่าครูได้แสดงให้นักเรียน
ทราบว่า ครูรู้ว่านักเรียนมีความยุ่งยาก และครูมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ต้องการท่ีจะช่วยเหลือ และ
ผู้ใหญ่ส่วนมากก็อยู่ฝ่ายนักเรียน 
 ปัญหาที่จะนำมาใช้นี้ จะต้องเป็นปัญหาที่มีความสำคัญสำหรับเด็ก เป็นปัญหาที่นักเรียน
สามารถเข้าใจได้ในทันทีทันใด และจะต้องเป็นปัญหาท่ีนักเรียนต้องการการเรียนรู้ท่ีจะเผชิญกับปัญหานี้ 
 ขั้นต่อมาคือการแสดงรายละเอียดของปัญหา โดยแสดงในลักษณะอย่างจริงจัง และมี
ชีวิตชีวา การกระทำเช่นนี้จะเป็นการรวมความรู้สึกอารมณ์ของนักเรียน ในขั้นนี้อาจมีการเล่าถึง
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สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริง ซึ่งนักเรียนเคยทราบหรือมีประสบการณ์ หรืออาจนำมาจากบางฉาก
ในภาพยนตร์โทรทัศน์ หรือคัดเลือกมาจากวรรณคดีก็ได้ 
 เครื่องมือสำคัญของบทบาทสมมติคือ “เรื่องที่เป็นปัญหา” ซึ่งครูนำมาอ่านให้นักเรียนฟัง
และหยุดเมื่อถึงตอนที่ต้องตัดสินใจ เรื่องที่เป็นปัญหานี้จะต้องเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในลักษณะที่เป็นไปได้ น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ สถานการณ์จะต้องเป็นจริง และเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับกลุ่ม ถ้าเรื่องมีลักษณะการกระตุ้น เร่งเร้ามากเท่าใดก็จะทำให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้น 
และนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติในสัดส่วนท่ีเป็นไปตามระดับของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
และลำเอียงเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อเรื่องหยุดลง ควรมีการอภิปรายสั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การแสดง
บทบาทสมมติ 
 ครูอาจจะจบขั้นการอุ่นเครื่องโดยกล่าวว่า ครูอาจจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายท่ีเผชิญปัญหา 
ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ให้นักเรียนฟัง เรื่องที่ครูอ่านนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จบ ในขณะที่ครูกำลังอ่าน  
นักเรียนอาจคิดไปด้วยว่าเรื่องจะจบอย่างไร เมื่อเรื่องจบลงนักเรียนจะต้องการแสดงวิธีที่นักเรียนคิด
ว่าบุคคลในเรื่องจะใช้วิธีใดแก้ปัญหากับเพื่อน ๆ ในช้ันได้ทราบ 
 จุดนี้เป็นจุดสำคัญ เป็นจุดท่ีท้าทายนักเรียนท่ีฟังอยู่ นักเรียนจะมีความสนใจอย่างแรงกล้า 
และจะนั่งฟังอย่างต้ังอกตั้งใจ นักเรียนจะเทียบตัวเองเข้ากับบุคลิกของตัวบุคคลต่าง ๆ ในเรื่อง และจะ
พยายามเข้าใจสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อปัญหานี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เมื่ออ่านเรื่องท่ีเป็นปัญหาจบลง ครูนำกลุ่มมาสู่การอภิปรายและนำไปสู่การแสดงบทบาทต่อไป 
ครูอาจจะถามว่า “นักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น” หรือ “อะไรกำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์นี”้ และหยุด 
 เด็กนักเรียนมักจะมีการระบายความรู้สึกออกมาในระหว่างการฟัง เช่น การถอนหายใจ ทำเสียงในคอ 
วิพากษ์วิจารณ์ รวมท้ังการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง หลังจากการอ่านจบลง ถ้าหากสถานการณ์เป็นส่ิงท่ี
มีความหมายสำหรับตัวเด็กนักเรียน นักเรียนจะมีส่ิงท่ีจะพูดออกมาและจะรีบพูด 
 บางครั้งสถานการณ์ที่เล่าอาจจะมีลักษณะที่ขมขื่น อาจมีบรรยากาศของความเงียบ
หลังจากที่เรื่องจบลงแล้ว การรอคอยอย่างสงบของครูเป็นการแสดงให้เห็นว่าครูมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของนักเรียน ในการเผชิญกับปัญหา และจัดการกับปัญหาและจากนั้น การตอบสนอง
ของนักเรียนจะค่อย ๆ เริ่มมีขึ้น 
 2. การเลือกตัวผู้แสดง 
  ในการเลือกตัวผู้แสดง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้บุคคลที่เหมาะสมกับบทบาท เป็นผู้ท่ี
สามารถมองตัวเองว่าเป็นบุคคลนั้น ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ การคัดเลือกครูอาจจะถามกลุ่มให้อธิบาย
ถึงบุคลิกต่าง ๆ เช่น ครูอาจถามว่า “ธงชัยเป็นคนอย่างไร”“ธงชัยมีความรู้สึกอย่างไร” จากนั้น
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นักเรียนที่มีบุคลิกลักษณะคล้ายคลึงกับตัวละครในเรื่องอาจถูกทาบทามให้เล่นบทบาทนั้น หรือครู
อาจจะใช้อาสาสมัครก็ได้ 
 อย่างไรก็ตามการแสดงช่วงแรก ครูควรเลือกนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับบุคคลในเรื่อง
หรือมีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวบุคคลในเรื่อง หรือนักเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการคัดค้าน
มติของคนในสังคม เพื่อเป็นการสำรวจถึงผลท่ีตามมาจากการมีลักษณะเช่นนี้ หรือครูอาจเลือกเด็กท่ีมี
ลักษณะเผด็จการ หรือเข้มงวดในบทบาทของพ่อแม่ เพราะบทบาทเช่นนี้มักจะเป็นปัญหาต่อเพื่อน ๆ 
ในกลุ่มหรือบางทีครูอาจคัดเลือกเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทสมมติ เนื่องจากครูทราบว่าเด็กมีท่าที
แสดงความต้องการจะแสดงในบทบาท หรือต้องการจะได้แสดง เพื่อประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
สำหรับเด็กเช่นนี้ครูต้องคอยสนับสนุนช่วยเหลือมากกว่าเด็กอื่น ๆ 
 ในการแสดงช่วงแรก ครูควรหลีกเล่ียงไม่เลือกเด็กนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะเป็นแบบผู้ใหญ่ และ
มีข้อยุติปัญหาไปในแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม ถ้าหากใช้เด็กในลักษณะนี้ในช่วงแรก จะเป็นการกีดกั้น
การสำรวจความคิด ความรู้สึกตลอดจนส่ิงท่ีนักเรียนปฏิบัติจริง ๆ ในสถานการณ์นั้น ๆ ออกไป 
 ในตอนต่อมาเมื่อครูสืบสาวความรู้สึก และความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็น
ปัญหา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมท่ีนักเรียนยึดถือแล้ว ครูอาจจะหวนกลับมายังเด็กซึ่งมีวุฒิภาวะและ
มีข้อยุติปัญหาท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมได้ เพราะว่าในช่วงนี้เด็กนักเรียนอาจจะพร้อมท่ีจะรับข้อยุติปัญหา
ท่ีเหมาะสม 
 3. การจัดฉาก 
  ก่อนเริ่มต้นการแสดง ผู้แสดงบทบาทสมมติควรวางแผนส้ัน ๆ หรือทำการตัดสินใจว่า
จะแสดงในบทนั้นอย่างไร แต่ไม่ต้องตระเตรียมบทสนทนาโต้ตอบใด ๆ ครูอาจจะช่วยกระตุ้นนักเรียน
ให้วางบทบาทแนวทางให้กลมกลืนไปกับความคิดเห็นของตนเพื่อให้การแสดงเป็นไปตามธรรมชาติ 
 เมื ่อผู ้แสดงได้เตรียมแนวทางการแสดงแล้ว ครูอาจจะถามผู้แสดงที่เป็นตัวยืน เรื่องว่า 
นักเรียนต้องการใครมาช่วยแสดงบ้าง เพื่อให้การแสดงดำเนินไปได้ หลังจากเลือกตัวผู้แสดงแล้วครู
อาจช่วยผู้แสดงให้เข้ามาสู่สถานการณ์โดยการซักถาม เช่น ถามว่า “เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน”“ขณะนี้เวลา
อะไร”“ขณะนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่” 
 4. เตรียมผู้สังเกตการณ์ 
  ในขั้นนี้เป็นการช่วยให้นักเรียนเป็นนักฟังท่ีดี เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของผู้อื่น เป็นการสมมติตัวเองในตำแหน่งของผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนฝึกมองปัญหาร่วมกันไปกับผู้เล่น 
การสังเกตการณ์จากการฟังอย่างแท้จริง อาจทำให้ผู้สังเกตการณ์เกิดการเรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น 
เพราะว่ามีบ่อยครั้งที่บุคคลส่วนมากเอาแต่แสดงความคิดเห็นของตนเองเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากการสนทนาของผู้อื่น 
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 การให้คำแนะนำผู้สังเกตการณ์ ครูอาจเริ่มต้นโดยมอบหมายงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
 - ถ้าหากเป็นการสังเกตกลุ่มที่เริ่มแสดง ให้นักเรียนพิจารณาว่าทางออกนี้เป็นไปได้จริง ๆ 

หรือไม่ 
 - ขณะที่ดูการแสดง นักเรียนคิดว่าผู้แสดงกำลังแสดงในลักษณะที่เขาจะปฏิบัติเช่นนั้น

จริง ๆ ในสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้หรือไม่ 
 ครูอาจจะแบ่งให้นักเรียนสังเกตเฉพาะผู้แสดงคนใดคนหนึ่ง และตัดสินว่าบทบาทท่ีแสดงนี้ 
เป็นไปตามลักษณะท่ีเป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ ครูอาจจะให้นักเรียนคนอื่น ๆ สังเกตว่าผู้เล่นคนนี้ 
มีความรู้สึกอย่างไรในขณะท่ีดำเนินการแสดง หรือครูอาจจะให้นักเรียนบางคนนึกถึงผลท่ีตามมาจาก
การแสดงนี้ 
 หลังจากให้คำแนะนำแล้ว ครูควรเปิดโอกาสให้มีการหาข้อยุติปัญหาและการแสดงบทบาท
ในทางอื่น ๆ หลังจากท่ีได้มีการแสดงแนวทางในการแก้ไขปัญหาครั้งแรกแล้ว สมาชิกคนอื่น ๆ อาจมี
โอกาสทดลอง เสนอแนะแนวทางเลือกอื่น ๆ ของตนแก่กลุ่ม 
 ครูควรให้ข้อเตือนแก่นักเรียนด้วยว่า การหัวเราะขบขันระหว่างที่มีการแสดง จะทำให้การแสดง
บทบาทสมมติไม่ประสบความสำเร็จ การสังเกตการณ์อย่างต้ังอกต้ังใจจะช่วยให้ผู้เล่นมีกำลังใจ  
มีความมั่นใจและสมาธิในการเล่น 
 5. การแสดงบทบาทสมมติ 
  เป็นขั้นที่ผู้แสดงสนทนา แสดงบทบาท หรือแสดงพฤติกรรมโต้ตอบกับผู้แสดงคนอื่น ๆ 
โดยแสดงไปตามแนวทางท่ีคิดว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นจะหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร 
และเนื่องจากไม่มีการวางเค้าโครงเรื่องไว้ มีเพียงแต่สถานการณ์ ผู้แสดงแต่ละคนจะต้องคิดและรู้สึก
ไปตามบทบาทของคนโดยแสดงอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ตามสถานการณ์ท่ีเป็นไป 
 ผู้เล่นแต่ละคนไม่ได้รับความคาดหวังว่าจะต้องแสดงบทบาทอย่างไม่มีข้อผิดพลาด กริยา
เก้อเขิน หรือภาษาท่าทางท่ีผิดพลาดจะถูกมองข้ามไป ในจุดนี้ครูต้องใช้ดุลพินิจให้ดี เพราะภาษาท่ีรุนแรง
อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ถ้ามีการควบคุมมากเกินไป ก็จะทำลายความเป็นธรรมชาติและความรู้สึก
เป็นจริงเป็นจังลง 
 ในขณะที่มีการแสดงควรชี้แจงให้กลุ่มเข้าใจว่า แนวทางที่ผู้แสดง แสดงบทบาทนั้นไม่ได้
เป็นการสะท้อนถึงตัวผู้เล่น แต่เป็นการที่ผู้เล่นแสดงไปตามบทบาทที่เขาคิดว่าควรเป็นเช่นนั้นและผู้เล่น
จะต้องไม่ถูกตำหนิจากครูหรือเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการตีความหมายของเขา ข้อนี้จัดว่าเป็นข้อเตือนท่ี
สำคัญมาก ยิ่งไปกว่านั้นผู้แสดงจะต้องไม่ถูกประเมินผลการแสดงว่าดีหรือไม่ดี เพราะว่าการแสดง
บทบาทสมมติไม่ได้มีจุดเน้นท่ีการแสดงแบบการแสดงภาพยนตร์ หรือการแสดงละครบนเวที การทดสอบ
ในบทบาทสมมติท่ีทำกันเป็นเพียงการดูว่า กลุ่มมีความรู้สึกว่าการแสดงนั้นเป็นไปได้จริงตามท่ีตนเคย
มีประสบการณ์หรือไม่เท่านั้น 
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 6. การอภิปรายและการประเมินผล 
  การอภิปรายหลังจากการแสดง เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของบทบาทสมมติ ซึ่งผล
ของการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการแสดงบทบาทมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติ เนื่องจากในการอภิปรายมี
การแลกเปล่ียนวิธีการในการแก้ปัญหา และทำให้มีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีรัดกุมเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ตามปกติในตอนท้าย ๆ ของบทบาทสมมติครูไม่จำเป็น 
ต้องกระคุ้นก็ได้ เนื่องจากการอภิปรายจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจากการอภิปรายซึ่งมีท้ังการขัดแย้ง
และการสนับสนุนของเพื่อน ๆ นี้เอง ท่ีทำให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการพิจารณาผลท่ีตามมาจากทางเลือกต่าง ๆ 
ท่ีตนเลือก 
 ครูอาจนำการอภิปรายโดยใช้คำถามปลายเปิด เช่น 
 - อะไรกำลังเกิดขึ้น 
 - อัมพรมีความรู้สึกอย่างไร 
 - ในชีวิตจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้หรือไม่ 
 คำถามนี ้เป็นการช่วยผู ้สังเกตการณ์ให้คิดร่วมไปกับผู้เล่น และเป็นการพิจารณาถึง
พฤติกรรมที่ได้แสดงออกมา หลังจากนั้นครูควรนำไปสู่ทางเลือก เช่น ถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้มี
ทางเลือกอื่นท่ีจะนำมาใช้แก้ปัญหาหรือไม่ 
 ผู้เล่นบทบาทสมมติชุดแรก จะเป็นผู้กระตุ้นความคิดของผู้สังเกตการณ์ให้กว้างขึ้น และ
กลุ่มของผู้สังเกตการณ์ก็จะมองดูผู้เล่นบทบาทสมมติในลักษณะที่กว้างขวางขึ้นเช่นกัน เพราะว่าผู้
สังเกตการณ์ไม่ได้ใส่อารมณ์และผูกพันอยู่กับบทบาทเหมือนกับผู้เล่น ผู้สังเกตการณ์จึงอยู่ในสถานะท่ี
มองเห็นผลท่ีจะเกิดตามมาง่ายกว่า และมองเห็นทางออกอื่น ๆ มากกว่าผู้เล่น 
 7. การแสดงซ้ำหรือการแสดงเพิ่มเติม 
  การแสดงซ้ำเป็นขั้นต่อมาในการแสดงบทบาทสมมติ ในชีวิตจริงมีอยู่เสมอที่บุคคล
ต้องการโอกาสเป็นครั้งท่ีสอง เพื่อแก้ปัญหาท่ีเผชิญหน้าอยู่ ในบทบาทสมมติเป็นการให้โอกาสครั้งท่ีสอง 
ท่ีสาม และท่ีส่ี ตามแต่จะต้องการ การแก้ปัญหาในระดับฝึกหัดนี้ นักเรียนมีโอกาสหลายครั้งตามความ
ต้องการนี่เอง คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของบทบาทสมมติ 
 ผู้แสดงบทบาทสมมติ อาจจะแสดงบทบาทของตนซ้ำ ๆ กันหลายครั้ง และเปล่ียนแปลง
การแสดงตามคำแนะนำที่ตนได้รับจากเพื่อน ๆ ในกลุ่ม หรือผู้แสดงคนใหม่อาจจะเข้ามารับบทบาทแทน 
เพื่อสาธิตการแสดงและแก้ไขปัญหาในแนวทางอื่น ๆ  
 การแสดงเพิ่มเติมเป็นการให้โอกาสในการใช้แนวทางอื่น ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา ผู้แสดง
คนใหม่อาจจะเข้ามารับบทบาทและแสดงการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม หรือผู้เล่นชุดเดิม
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อาจจะสลับบทบาทกัน เช่น ตอนแรกเล่นเป็นลูก ก็เปล่ียนมาเป็นพ่อบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท
และปัญหาในแง่อื่น ๆ  
 การแสดงในแต่ละตอนอาจจะแสดง และแสดงซ้ำในช่วงเวลาสั้น ๆ  ดังนั้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
จึงอาจมีการแสดงถึง 5 – 6 ครั้ง สลับกับการอภิปราย และเวลาที่ใช้สำหรับการอภิปราย หรือเวลาที่ใช้
สำหรับการแสดงนี้ ไม่อาจจะกำหนดแน่นอนตายตัวได้ ตราบใดท่ีการแสดงและการอภิปรายดำเนินไป
อย่างมีประโยชน์ ก็ควรจะให้ดำเนินการอภิปรายหรือการแสดงต่อไป ซึ่งครูควรใช้ดุลพินิจของตนเอง 
 จากลักษณะท่ีมีการแสดงและการอภิปรายสลับกัน และจากการท่ีนักเรียนได้เป็นผู้เล่น ผู้สังเกตการณ์
และเป็นผู้เล่นอีกนี้ ทำให้นักเรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีข้อสรุปของตนเอง 
 8. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสรุปหลักการ 
  ขั้นสุดท้ายในบทบาทสมมติ คือช่วงของการอภิปรายโดยทั่วไป หรืออาจเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรืออาจเป็นการสรุปหลักการ 
 หลังจากท่ีมีการแสดง การอภิปราย โดยมีทางเลือกต่าง ๆ หลายทางแล้ว ครูอาจถามว่า 
 - นักเรียนคิดว่าปัญหานี้ เป็นปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของนักเรียนหรือไม่ 
 - เหตุการณ์เช่นนี้ เคยเกิดกับคนท่ีนักเรียนเคยรู้จักหรือไม่ 
 ในขั้นนี้มักจะมีนักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีนักเรียนผู้นั้นเคยประสบมา บางครั้งนักเรียน
อาจจะเสนอประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ ่งถ้าหากเป็นไปในลักษณะที่เป็นการ
เปิดเผยต่อกลุ่มแล้ว จะทำให้นักเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง ครูไม่ควรกระตุ้นหรือซักถามว่า “เหตุการณ์
ทำนองนี้ เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือไม่” ยกเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องท่ีไม่ได้สะท้อนไปถึงนักเรียนคนใดคนหนึ่ง 
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสำรวจผลที่สืบเนื่องต่อมาของพฤติกรรมในบทบาท
สมมติ ทำให้บรรลุจุดประสงค์สำคัญหลายประการ เช่น 
 - ช่วยให้นักเรียนท่ีมีความวิตกกังวลพบว่า ปัญหาของตนนั้น คนอื่น ๆ ก็มีปัญหาเช่นกัน 

หรือปัญหาของตนนั้น คนอื่น ๆ มีส่วนช่วยรับผิดชอบปัญหาด้วย การตระหนักถึงในแง่นี้ 
ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและทำให้มีความอบอุ่นใจขึ้น 

 - ช่วยทำให้ประสบการณ์ในห้องเรียน และชีวิตภายนอกโรงเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และช่วยให้ครูได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม 

 หลังจากการแสดง การวิจารณ์ การให้คำแนะนำ การแสดงซ้ำ การโต้แย้งกันเกี่ยวกับความคิดเห็น 
การพยายามคิดหาหลักการของความประพฤติแล้ว นักเรียนอาจลงความคิดเห็นว่า การยุติปัญหาโดยมีพฤติกรรม
ท่ีเป็นการฉวยโอกาสนั้น เทียบกับการท่ีต้องสูญเสียความรู้สึกนับถือตัวเองไปไม่ได้ 
 ในช่วงของการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการสรุปหลักการนี้ หลักการดังกล่าวข้างต้นจะค่อย ๆ 
ปรากฏขึ้น ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป เนื่องจากนักเรียนจะยอมรับความคิดเห็น
ของกลุ่มเพื่อน ๆ  
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 อย่างไรก็ตามครูจะต้องเตรียมยอมรับความจริงท่ีว่า บางครั้งบทบาทสมมติอาจไปไม่ถึงขั้น
ของการสรุปหลักการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจเป็นเพราะการแสดงไม่ได้วิเคราะห์ถึงรายละเอียด หรือ
ธรรมชาติของปัญหา หรือมีการนิยามสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาแบบผิวเผิน ทำให้มองข้ามแง่ของปัญหา
ที่สำคัญซึ่งจะต้องพิจารณาไป นอกจากนี้ตัวครูเองอาจจะจำกัดดวงตนเองอยู่กับการแสดงตอนหนึ่ง
มากเกินไป พยายามแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้น ทั้ง ๆ ที่ควรแสดงบทบาทสมมติหลาย ๆ ตอนใน
ปัญหานั้น ๆ โดยใช้เรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้กลุ่มได้พัฒนาความรู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่
การสรุปหลักการต่อไป 
 บทบาทสมมติท่ีนำไปใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาจมีความหมายท่ีพิเศษแตกต่างออกไป แต่ใน
ท่ีนี้เราใช้บทบาทสมมติในลักษณะของวิธีการเรียนรู้ทางสังคม และใช้ในลักษณะของการฝึกทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจในวิชาสังคมศึกษา บทบาทสมมติจัดได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มซึ่ง
รวมเทคนิคต่าง ๆ หลายอย่าง ดังปรากฏในหลายข้ันตอน เช่น  
  1) การแสดงในตอนแรก 
  2) ปฏิกิริยาของผู้สังเกตการณ์ 
  3) การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ โดยการแสดงเพิ่มเติมและการอภิปราย 
  4) การสรุปหลักการ และการตัดสินใจ 

 

การแข่งขันเก็บกระดาษ 
 

ปัญหา 
 เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามกับท่านไม่

ซื่อสัตย์ และตัวท่านถูกตัดสินใจว่าไม่ซื่อสัตย์ เช่นกัน 
 
ขั้นแนะนำปัญหา 
 สนทนากับนักเรียนว่า พวกเราคงเคยเล่นเกม หรือเคยแข่งขันซึ่งต้องการจะได้ชัยชนะและ
พบว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ซื่อสัตย์ เมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ นักเรียนรู้สึกว่าเป็นการล่อให้เราเกิด
ความต้องการเอาชนะด้วยการโกงหรือไม่ เรื่องท่ีเล่าจะมีสถานการณ์ในทำนองนี้ เมื่ออ่านเรื่องนี้ให้ฟัง
ขอให้พวกเราพยายามหาทางออกที่ดีสำหรับเรื่องนี้ด้วย 
 ในการแข่งขันเก็บกระดาษประจำปีนี้ นักเรียนประถมปีที่ 6 ที่ครูอัมพรสอนอยู่ มีความ
กระตือรือร้นมาก นักเรียนในชั้นช่วยกันหากระดาษมาตลอดสัปดาห์ของการแข่งขัน ผู้ชนะจะได้ไป
เท่ียวสวนสนุก 1 วัน มีอาหาร ขนม ไอศกรีมฟรี จะลงว่ายน้ำหรือขึ้นรถไฟตีลังกา ม้าหมุน ฟรีทุกอย่าง 
นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ชุดกีฬาอีกคนละหนึ่งชุด ในตอนเริ ่มการแข่งขัน ครูอัมพรนึกไม่ถึงว่า
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นักเรียนของคนจะมีโอกาสชนะการแข่งขัน ทุก ๆ เย็น หลังจากโรงเรียนเลิก นักเรียนชั้น ป. 6 ที่ครู
อัมพรสอน จะช่วยกันเก็บกระดาษมัดรวมเข้าเป็นกอง และขนไปยังรถท่ีจอดคอยอยู่ท่ีสนามด้านหลัง
โรงเรียน เมื่อปลายสัปดาห์ใกล้เข้ามา นักเรียนยิ่งทวีความต่ืนเต้นมากยิ่งขึ้น 
 เช้าวันศุกร์ ครูอัมพรต้องเตือนเด็ก ๆ ว่า “ตอนนี้ยังเป็นเวลาเรียนนะ ขอให้สนใจเรียนหน่อย” 
นักเรียน : ครูครับ เรากำลังจะชนะแล้วนะครับ 
ครู : ดีแล้ว แต่ขอให้พวกเราทำงานตอนนี้ก่อน 
นักเรียน : แหม ครูครับ พวกผมกำลังต่ืนเต้น 
ครู : ครูทราบ แต่ก็ขอให้สงบจิตสงบใจกันหน่อย อย่าต่ืนเต้นให้มาก 
 นักเรียนพยายามต้ังใจแต่ก็เป็นช่วงส้ัน ๆ และเนื่องจากกว่าเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน 
ในท่ีสุดครูอัมพรก็ถูกนักเรียนรบเร้า จนต้องอนุญาตให้นักเรียนออกไปในตอนท้ายช่ัวโมงก่อนโรงเรียน
เลิกเล็กน้อย เด็ก ๆ วิ่งกรูกันออกไป ปล่อยให้ครูอัมพรตรวจสมุดอยู่ในห้อง 
 ครูอัมพรนั่งท่ีโต๊ะครูข้างหลังห้องเรียน หน้าต่างห้องมีบานเกล็ดบังอยู่ แต่สามารถมองเห็น
วิวภายนอกได้ ครูอัมพรมองเห็นนักเรียน 3 คน กำลังช่วยกันขนกระดาษท่ีมัดไว้เป็นมัด ๆ บ้างก็ใส่อยู่
ในถุงใบใหญ่ นำขึ้นบนรถลากไปท่ีสนามหลังโรงเรียน ถนนช่วงนั้นขรุขระรถลากเกิดพลิกคว่ำ กระดาษ
ตกลงมาเชือกขาด กระดาษตกกระจายเกล่ือนกลาดอยู่บนทางเท้า เด็ก ๆ ช่วยกันรวบรวมกระดาษเข้า
ไว้ในถุงอย่างรีบร้อนและมัดไว้ แต่ครูอัมพรก็เห็นความจริงท่ีทำให้ต้องตกใจมาก เพราะเมื่อกระดาษ
ตกลงมานั้น กระดาษบางส่วนหลุดออกมา ทำให้เห็นว่ามีเศษเหล็กเป็นสนิมอยู่ข้างใน นักเรียนได้ซ่อน
เสาเหล็กเอาไว้ในกระดาษ โดยใช้กระดาษห่อไว้ เพื่อให้ได้น้ำหนักมาก และชนะการแข่งขัน 
 ครูอัมพร เปิดหน้าต่างและเรียก “วีระ ชูใจ มานะ มาท่ีห้องครูเด๋ียวนี้” 
 เด็ก ๆ เดินเข้ามา และท่าทางไม่ค่อยเป็นสุขนัก เมื่อมายืนต่อหน้าครูอัมพร 
ครูอัมพร : พวกเธอเอาเศษเหล็กซ่อนไว้ในกองเศษกระดาษใช่ไหม 
นักเรียน : พยักหน้าและมองพื้น ไม่สบตาครูอัมพร 
ครูอัมพร : พวกเธอใส่เพื่อให้กระดาษของเธอหนักใช่ไหม 
นักเรียน : พยักหน้า 
ครูอัมพร : เธอทำมาตลอดสัปดาห์ใช่ไหม 
วีระ : ผมทำเมื่อวันพุธครับ 
ครูอัมพร : พวกเธอทำเพียง 3 คน หรือว่าท้ังช้ันร่วมกันทำ 
ชูใจ : ท้ังช้ันเลยค่ะ 
ครูอัมพร : (ถอนใจ) เอาถุงท่ีห่อเหล็กออกมา แล้วเก็บไว้ อย่าเอาไปส่งให้รถท่ีมาขนนั่น 
 นักเรียนเดินออกไปจากห้องด้วยความรู้สึกปลดปล่อยออกจากคุก 
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 ครูอัมพรเดินมานั่งที่โต๊ะและคิดว่าจะทำอย่างไรดี ครูอัมพรไม่ต้องการเปิดโอกาสให้แก่
นักเรียน และรู้สึกละอาย ผู้ปกครองจะคิดเกี่ยวกับครูอัมพรอย่างไรบ้าง ถ้าหากมีผู้กล่าวว่านักเรียนใน
ช้ันของตนขี้โกงในการพยายามเอาชนะการแข่งขันการเก็บกระดาษนี้ ครูอัมพรตัดสินใจท่ีจะไม่เปิดเผย
มันแต่จะอบรมส่ังสอนเด็กในตอนเช้าวันจันทร์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 
 ตอนเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้ว เวลา 2 ทุ่ม ครูอัมพรฟังข่าวจากวิทยุท้องถิ่น วิทยุ
ประกาศผลการแข่งขันการเก็บกระดาษว่า 
 ...........นักเรียน ช้ัน ป. 6 แห่งโรงเรียน..............ซึ่งมีครูอัมพร สกุลสุจริต เป็นครูประจำช้ัน
ชนะการแข่งขันการเก็บกระดาษประจำปี ซึ่งจัดโดยสมาคมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นักเรียนในช้ันจะได้รับ
รางวัลโดยไปเที่ยวสวนสนุกฟรี 1 วัน พร้อมด้วยอาหารฟรี เด็กนักเรียนจะได้รับชุดนักกีฬาอีกคนละ
หนึ่งชุดด้วย....ผู้พลาดรางวัลไปอย่างหวุดหวิดได้แก่นักเรียน ชั้น ป. 6 แห่งโรงเรียน..............ซึ่งเก็บ
กระดาษได้น้อยกว่า...... 
 ครูอัมพรรู้สึกไม่สบายใจท่ีนักเรียนชนะโดยการโกง นักเรียนไม่เหมาะท่ีจะได้รางวัลนี้ 
 ในตอนเช้าวันจันทร์ เมื่อครูอัมพรพบนักเรียนในตอนโฮมรูม นักเรียนทั้งชั้นเงียบกริบและ
กระวนกระวาย 
ครูอัมพร : เอาละ พวกเธอชนะการแข่งขัน แต่วิธีการที่ชนะนั้นทำให้ครูรู้สึกละอายใจมาก พวก

เธอบางคนเอาเศษเหล็กใส่ลงไปด้วย 
  นักเรียนแต่ละคน ไม่ได้แสดงความประหลาดใจเลย ทุกคนทราบดี และทุกคนมีส่วน
ร่วมในการโกงนี้ 
ครูอัมพร : ครูขอให้พวกเราเขียนจดหมายในนามของชั้นเรียน ไปยังสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และขอโทษท่ีได้รับชัยชนะครั้งนี้โดยไม่ยุติธรรม และควรระบุด้วยว่าผู้ชนะอย่างแท้จริง
คือ นักเรียน ช้ัน ป. 6 แห่งโรงเรียน.........ท่ีรองลงไป นักเรียนเข้าใจส่ิงท่ีครูพูดไหม 

นักเรียน : แต่ครูครับ พวกเราโกงก็เพราะว่านักเรียนท่ีนั่นโกงนะครับ 
ครูอัมพร  : ไม่จริงหรอก 
นักเรียน : จริงครับครู เด็กผู้ชายที่นั่นเอาน้ำฉีดใส่กองกระดาษให้หนัก ๆ แล้วเอาพลาสติกหุ้ม 

และเอากระดาษหุ้มข้างนอกตั้งไว้กลางแดดให้ข้างนอกแห้ง ๆ พวกเราจึงใช้เศษเหล็ก
ใส่ลงไปบ้าง 

ครูอัมพร : จริงหรือ 
นักเรียน : จริงครับ 
ครูอัมพร : งั้นใครบ้างท่ีเห็นเขาทำเช่นนั้น 
นักเรียน : (ไม่มีใครตอบ) พวกเราได้ยินมา พี่ชายผมได้ยินพวกเขาพูดกันครับ 
ครูอัมพร : เอาละ ถ้าหากพวกเขาโกงแล้วมันเหมาะกับพวกเราหรือไม่ท่ีจะต้องทำเช่นนั้น 
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นักเรียน : แต่ครูคะ พวกหนูไม่ต้องการให้เขาชนะ ถ้าครูให้เราถอนตัวจากการรับรางวัล พวก
โรงเรียนนั้นก็ต้องถอนตัวด้วย 

ครูอัมพร : แต่ครูไม่อาจจะเดินไปบอกครูของโรงเรียนนั้นว่า นักเรียนของครูนั ้นขี ้โกง ครูไม่มี
หลักฐานอะไร ครูได้ข้อมูลแต่เพียงข่าวลือ ซุบซิบ 

นักเรียน : แต่ถ้าครูจะให้พวกผมสารภาพว่าพวกผมทุจริต ก็เท่ากับว่าครูช่วยเด็กนักเรียนโรงเรียน
หนึ่งชนะโดยการโกงนะซีครับ 

ครูอัมพร : แต่ครูไม่สามารถมองข้ามส่ิงท่ีเธอทำ ส่ิงท่ีไม่ซื่อสัตย์ และปล่อยให้ชนะโดยการโกงได้ 
นักเรียน : ครูครับ หมายความว่าครูจะปล่อยพวกเขาชนะโดยการโกง อย่างนั้นหรือครับ 
ครูอัมพร เริ่มต้นจะตอบคำถาม แต่ไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่พูดอะไร ก็เท่ากับว่าครูอัมพรช่วยให้นักเรียน
ได้ประโยชน์จากการกระทำที่ไม่สุจริต แต่ถ้าหากให้นักเรียนสารภาพสิ่งที่นักเรียนทำไปก็เท่ากับเป็น
การช่วยให้กลุ่มอื่นชนะโดยการกระทำท่ีไม่สุจริต 
 ครูอัมพรควรทำอย่างไร ? 
นักเรียนอ่านคำถามข้างล่างแล้วนำคำตอบมาเขียนลงในตารางละ 1 ตัวอักษร ตามแนวขวาง 
 
           1        
   2                
     3              
     4              
     5              
  6                 
7                   

        8           
       9            

 
1.  จังหวัดท่ีสหกรณ์ประเภทไม่จำกัดสินใช้แห่งแรกของประเทศต้ังอยู่ 
2.  สหกรณ์ที ่ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บทรัพย์ไว้ในทางที ่ปลอดภัย และให้ผลประโยชน์ตอบแทน
พอสมควร 
3.  ส่ิงท่ีสหกรณ์จ่ายคืนให้กับสมาชิก โดยใครทำธุรกิจกับสหกรณ์มากก็ได้มาก 
4.  ช่ือประเภทของสหกรณ์ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 
5.  ช่ือเรียกของการจ่ายผลกำไรท่ีสหกรณ์ให้กับผู้ถือหุ้น 
6.  ช่ือประเภทของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับอาชีพทางน้ำ 
7.  หน่วยงานของรัฐบาลท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ 
8.  สหกรณ์ท่ีสมาชิกทุกคนต้องรับผิดไม่เกินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถืออยู่ 
9.  สหกรณ์ท่ีสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการชำระหนี้ท้ังปวงของสหกรณ์ 
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ถ้านักเรียนเติมคำได้ถูกต้อง คำที่อยู่ในช่องแถบสีเมื่อเรียงตามแนวตั้งจะเป็นชื่อของผู้ให้กำเนิดการ
สหกรณ์ในประเทศไทย 
            พ ิ ษ ณุ โ ล ก  
    ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท ร ั พ ย์    
      เ งิ น เ ฉ ล่ี ย คื น     
      ส ห ก ร ณ์ ก า ร เ ก ษ ต ร 
      เ งิ น ปั น ผ ล       
   ส ห ก ร ณ์ ป ร ะ ม ง       

 ก ร ม ส่ ง เ ส ร ิ ม ส ห ก ร ณ์     
         ส ห ก ร ณ์ จ ำ กั ด  
        ส ห ก ร ณ์ ไ ม่ จ ำ กั ด 

 
   
  ค่านิยม การตัดสินใจ แลยุทธวิธีการปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดี 
 ในขณะท่ีความรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตัดสินใจ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การตัดสินใจ
ท่ีผ่านการคิดไตร่ตรอง ผู้ตัดสินใจจะต้องระบุ และทำความกระจ่างในค่านิยมต่าง ๆ ของตน เช่ือมโยง
ค่านิยมกับความรู้ท่ีตนได้รับ ในกระบวนการตัดสินใจ ค่านิยมจัดว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญยิ่ง 
 
 1. ลักษณะธรรมชาติของค่านิยม 
  คำว่า ค่านิยม ยากแก่การให้ความหมาย David Krathwohl, Benjamin Bloom และ 
Bertram Masia นิยามค่านิยมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของ Internalization  
  Internalization มีนัยท่ีหมายถึงว่า บุคคลจะค่อย ๆ รับเอาความคิด การปฏิบัติ มาตรฐาน
หรือการลงโทษ ไปถึงจุดท่ีส่ิงเหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนนั้น ๆ กระบวนการของ internalization 
เป็นพฤติกรรมต่อเนื่อง เริ่มต้นโดย 
  1. นักเรียนมีความสนใจในปรากฏการณ์ ลักษณะหรือ ค่านิยมบางประการ และแยกแยะ

ส่ิงเหล่านี้ออกจากส่ิงอื่น ๆ  
  2. นักเรียนจะค่อย ๆ ผนวกอารมณ์เข้าไปด้วย และให้คุณค่ากับส่ิงเหล่านี้ 
  3. นักเรียนจะเช่ือมปรากฏการณ์นี้ กับปรากฏการณ์อื่น ๆ ท่ีนักเรียนมีความรู้สึกว่ามีคุณค่า 
  4. ความรู้สึกนี้มีบ่อยครั้งพอจนนักเรียนโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นไปโดยอัตโนมัติ  
   กับส่ิงนั้น หรือส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกับส่ิงนั้น 
  5. ในขั้นสุดท้าย ค่านิยมเหล่านี้จะผสานสัมพันธ์กัน รวมเป็นโครงสร้างหนึ่ง ซึ่งจะนำไปใช้

เป็นชุด (Set) กับปัญหาใหม่ต่าง ๆ 
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  Krathwohl, Bloom และ Masia ไม่ได้แยกแยะความหมายของ ค่านิยม ให้เห็นเด่นชัด
จากคำอื่น ๆ เช่น ทัศนคติ ความช่ืนชม ความสนใจ และการปรับตัว อย่างไรก็ตาม ก็เป็นท่ีชัดเจนกัน
ว่าค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
  Louis Raths, Merrill Harmin และ Sidney Simon นิยามค่านิยมในลักษณะคล้ายคลึง
กันว่า ค่านิยมคือส่ิงท่ี  
   1. เลือกอย่างอิสระ 
   2. เลือกหลังจากพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปได้อื่น ๆ  
   3. พิจารณาผลท่ีติดตามมาของทางเลือกนั้น ๆ  
   4. ทางเลือกนั้น เป็นท่ียึดมั่นของบุคคลนั้น 
   5. บุคคลนั้นเต็มใจหรือยินดีท่ีจะยืนยันความคิดนี้อย่างเปิดเผย 
   6. บุคคลนั้นปฏิบัติตนตามท่ีได้เลือกทางเลือกนั้น 
   7. ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 
  ค่านิยมนี้เกิดจากประสบการณ์ และแตกต่างกันไปในแต่ละคน 
  Raths, Harmin และ Simon ไม่ได้สนับสนุนชุดของค่านิยมใดโดยเฉพาะ แต่มีความเช่ือว่า
นักเรียน หรือผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ได้ใช้กระบวนการข้างต้นนี้ พัฒนาค่านิยมต่าง ๆ จนมีจำนวนค่านิยม
มากเพียงพอแล้ว จะเป็นคนที่มีลักษณะเชิงบวก ท่ีมีความมุ่งหมาย กระตือรือร้น มีความภาคภูมิใจ
ส่วนคนที่ไม่ได้พัฒนาค่านิยมให้มากเพียงพอ จะเป็นคนที่เฉยเมย มีความคิดไม่แน่นอน ไม่แน่ใจ ไม่สม่ำเสมอ 
ลอย ยอมตามจนเกินไป มีความเห็นคัดค้านมากจนเกินไป สำหรับ มิลตัน ร็อกกี้ (Milton Rokeach) ให้
คำจำกัดความค่านิยม ว่าเป็นพลังต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน ซึ่งกำหนดพฤติกรรมของบุคคล และกระตุ้นให้
บุคคลพยายามฝ่าฟัน เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต โดยร็อกกี้มีความเห็นว่า ค่านิยม
มีจำนวนไม่มาก และได้แบ่งค่านิยมออกเป็น 2 กลุ่ม 
   1. Instrumental Value เป็นค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของตน 
   2. Terminal Value ค่านิยมปลายทาง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความพยายามของบุคคลท่ีจะ

ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายท่ีได้เลือกไว้ในชีวิต 
  Rokeachได้เขียนรายการค่านิยมที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เอาไว้ ซึ ่ง Richard Cole และ Dave 
Williams ได้ปรับสำหรับใช้ในระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.2 การเปรียบเทียบรายการค่านิยม 
 

Instrumental Values Terminal Values 
ความรัก 
ความซื่อสัตย์ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ช่วยเหลือ  
ฉลาด 
มีความสามารถ 
พึ่งพาได้ 
การควบคุมตนเอง 
ให้อภัย 
ร่าเริง 
ใฝ่สูง 
สุภาพ 
มีอิทธิพล 
สะอาด 
กล้าหาญ 

มีความเช่ือมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
มีอิสระในการเลือกกระทำ 
ความรักในครอบครัวและการคุ้มครอง 
มิตรภาพท่ีแท้จริง 
มีความรู้สึกประสบความสำเร็จ 
สันติสุขของโลก 
นิยมและนับถือบุคคลอื่น 
ยินดี 
ความมั่นคงของประเทศ 
มีชีวิตท่ีน่าต่ืนเต้น 
โลกอันสวยงาม 
ชีวิตท่ีอยู่ในศีลธรรม 
ชีวิตท่ีเจริญ รุ่งเรือง 
 

 
  Jame Shaver และ William Strong เสนอแนะว่าค่านิยมคือมาตรฐานและหลักการ
สำหรับตัดสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ เช่น คน ส่ิงของ ความคิด การกระทำ และสถานการณ์ ว่าส่ิงใดดี มี
คุณค่า และพึงปรารถนา หรือสิ่งใดเลว ปราศจากค่า น่ารังเกียจ หรือสิ่งใดอยู่ระหว่าง 2 ด้านนี้ 
Shaver และ Strong มีความเห็นว่า ค่านิยมกับทัศนคติแตกต่างกัน และค่านิยมมีจำนวนน้อยกว่า
ทัศนคติ 
  Shaver และ Strong จำแนกค่านิยมออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ 
  1. ค่านิยมเกี่ยวกับความงาม (Esthetic Values) ได้แก่ มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเราตัดสินความงาม 
ในศิลปะ ดนตรี วรรณคดี ตลอดจนบุคคล 
  2. ค่านิยมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ (Instrumental Values) ได้แก่วิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย คุณค่าของวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย เช่น วิธีการสอน 
รางวัลเป็นค่านิยมถ้าหากช่วยทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  3. ค่านิยมเกี่ยวจริยธรรม (Moral Values) ได้แก่มาตรฐานต่าง ๆ หลักการ ซึ่งเราตัดสินว่า 
เป้าหมายต่าง ๆ หรือการปฏิบัติต่าง ๆ เหมาะสมหรือไม่ ค่านิยมเกี ่ยวกับจริยธรรมมีลักษณะ
ต่อเนื่องกัน เริ่มจาก 
   - ความชอบส่วนบุคคล (Personal Preferences) มีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลนั้น 

ไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น การเล่นกีฬา  
    อ่านหนังสือ การอยู่สันโดษ 
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   - ค่านิยมในระดับกลาง (Middle Level Values) เป็นค่านิยมที ่มิใช่เป็นเพียง
ความชอบของบุคคล เป็นค่านิยมท่ีบุคคลให้ความสำคัญแตกต่างกันไป เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความร่วมมือ ความรักชาติ ความคิดริเริ่ม การทำงานหนัก 

   - ค่านิยมในระดับพื้นฐาน (Basic Values) เป็นค่านิยมที่มีความสำคัญต่อการดำรง
อยู่ของมนุษย์ เช่น เสรีภาพในการพูด ในการนับถือศาสนา สิทธิที่จะรอดพ้นจาก
การถูกรบกวน 

  การศึกษาทางจริยธรรม โดยใช้วิธีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive – Developmental 
Approach) ของ Kohlberg จำแนกค่านิยมออกเป็น 2 ประเภท 
  1. ค่านิยมท่ีเป็นเหตุให้บุคคล เผชิญกับปัญหาทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หมวดหมู่ 

1) การลงโทษ 2) ทรัพย์สมบัติ 
   3) บทบาทและเรื่องเกี่ยวกับความรัก 4) บทบาทและเรื่องเกี่ยวกับอำนาจ 
   5) กฎหมาย 6) ชีวิต 
   7) เสรีภาพ 8) ความยุติธรรม 
   9) ความจริง 10) เพศ 
  2. ค่านิยมท่ีช่วยแนะนำบุคคลในการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
   ค่านิยมในหมวดหมู่นี้ คือ เหตุผลต่าง  ๆท่ีบุคคลใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญอยู่ เหตุผลต่าง ๆ 
เหล่านี้ จำแนกออกได้เป็น 6 ขั้น สอดคล้องกับระดับข้ันพัฒนาการทางสติปัญญา โดยเรียงลำดับดังนี้ 
   1) บุคคลตัดสินใจทำโดยเช่ือฟัง ทำตามผู้มีอำนาจเหนือ ท่ีต้องการให้ทำเช่นนั้น หรือ 
เป็นการกระทำท่ีเป็นประสงค์จะหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ 
    - เด็กตัดสินใจบอกความจริง เพราะว่า เด็กรู้ว่าตนจะถูกลงโทษ ถ้าถูกจับได้ 
   2) บุคคลทำการตัดสินใจ บนรากฐานของความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของตน 
บุคคลตัดสินใจช่วยเหลือบุคคลอื่น โดยคาดว่าจะได้รับบางส่ิงบางอย่างเป็นการตอบแทน 
    - เด็กแบ่งดินสอสีให้เพื่อนใช้ด้วย เพราะว่าเป็นวิถีทางที่จะทำให้ตนได้เล่นลูก

บอลของเด็กคนนั้นในเวลาพัก 
   3) บุคคลทำการตัดสินใจทำในส่ิงท่ีเป็นการเอาใจบุคคลอื่น และได้รับการยอมรับ 
    - เด็กอยากเล่นมากกว่าทำการบ้าน แต่เด็กก็ทำการบ้าน เพื่อเป็นการเอาใจพ่อ

แม่ และได้คำชมเชยจากพ่อแม่ 
   4) บุคคลตัดสินใจท่ีจะประพฤติในแนวทางนี้ เพราะบุคคลนั้นรู้สึกว่า เป็นหน้าท่ีของ
ตนท่ีจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อแสดงความเคารพนับถือ ผู้มีอำนาจ และแสดงให้เห็นว่าตนเช่ือฟังกฎเกณฑ์ 
    - แม้ว่าฝนจะตกหนัก และไม่มีรถในช่วงนั้น แต่เด็กก็ยืนคอยให้ไฟเปล่ียนเป็นไฟเขียว 

ก่อนท่ีจะข้ามถนน 
   5) บุคคลตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามระบบของกฎเกณฑ์เพราะว่า บุคคลเห็นด้วยว่า
กฎเกณฑ์นั้นดี และรู้ว่า แทบทุกคนเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์เหล่านั้น อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นยังสงวนสิทธิ
ในการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง  ๆถ้าเห็นว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่เหมาะท่ีจะนำมาใช้กับความมุ่งหมายท่ีดีได้ 
    - นักศึกษาทั้งหมดในหอพัก คิดว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีที่จะไม่รับประทานอาหาร

ตอนกลางคืน และได้ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นเวลานานพอสมควร 
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      ต่อมา มีนักเรียนบางคนเข้ามาศึกษา และวัฒนธรรมของการศึกษาผู้นั้นมี
บางช่วงท่ีต้องรับประทานอาหารตอนกลางคืน 

      นักศึกษาคนหนึ่งตัดสินใจท่ีจะดำเนินการให้มีการเปล่ียนแปลงกฎ และให้
มีข้อยกเว้นในการรับประทานอาหารตอนกลางคืน 

   6) บุคคลตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ตนพิจารณาว่า เป็นหลักการทางจริยธรรมขั้นสูง
เป็นส่ิงท่ีสม่ำเสมอ เท่ียงตรงในทุกเวลา ทุกสถานการณ์ และทุกสถานท่ี เป็นตัวแทนของความยุติธรรม
ในแง่ของการแลกเปล่ียนกัน ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน เป็นการประยุกต์ใช้กฎอันดีงาม 
    - นักเรียนตัดสินใจไม่ขโมยของ เพราะว่านักเรียนไม่ต้องการให้คนอื่นมาขโมย

ของของตน นักเรียนตระหนักว่าคนอื่น  ๆไม่ต้องการให้ของของตนถูกขโมยเช่นกัน 
  โดยสรุป ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีเป็นสากล ซึ่งเป็นพลังอยู่ภายในแต่ละบุคคล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และพฤติกรรม ผู้นำทางด้านค่านิยม มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ค่านิยมต่าง ๆ ในสังคมใด ๆ ก็ตาม  
จะมีลักษณะของความสำคัญมากน้อยต่างกัน มากกว่าจะมีความสำคัญเท่า ๆ กันหมด 
 
  2. การสอนคา่นิยม 
  การพัฒนาค่านิยม วิธีการต่าง ๆ  ที่มักจะใช้ได้แก่ การเรียกร้องให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในใจ 
คำขวัญทางด้านจริยธรรม การปิดบังข้อมูลที่เห็นว่านักเรียนไม่ควรจะได้รับรู้ การแนะนำนักเรียนให้
ศึกษาชีวประวัติบุคคลตัวอย่าง ที่มีค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยครู  
และผู้ปกครอง รวมทั้งวิธีการปลูกฝังค่านิยม 
  วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้นำมาใช้ในการศึกษาสมัยก่อน เนื่องมาจากจุดประสงค์หลักคือ การให้
นักเรียนทำตามสภาพสังคมที่เป็นอยู่ แต่การทำตามนี้เป็นลักษณะของการฝึก ไม่ใช่การศึกษา ใน
ประเด็นนี้นักการศึกษาอเมริกัน มีความเห็นว่าการศึกษาควรเป็นการให้คุณค่าของการนำจากภายใน
ของบุคคลนั้นมากกว่าจะเป็นการยอมตาม อย่างไรก็ตามก็มีข้อท่ีน่าคิดว่า การท่ีละเลยส่ิงดี ๆ ในระบบ
การศึกษาแบบเดิมไปนั้น ทำให้นักเรียนมีความสับสน ขาดวินัยในตนเอง ไม่สามารถจะทำงานให้สำเร็จได้ 
ขาดระบบค่านิยมท่ีคงเส้นคงวา ซึ่งแสดงว่านักเรียนต้องประสบปัญหาจากการท่ีได้รับการให้ทิศทางท่ีเหมาะสม
น้อยเกินไป ซึ่งเลวร้ายพอ ๆ กับการได้รับมากจนเกินไป 
  โรงเรียนควรจะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาค่านิยม ซึ่งหลีกเลี่ยงอันตรายจากแนวทาง
สุดเหวี่ยง 2 ทางนี้ 
  หน้าท่ีหลักของโรงเรียนคือ การพัฒนาสติปัญญา ความรู้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความรู้จะเป็น
ส่ิงสำคัญ แต่ก็ยังเป็นวิถีทางไปสู่เป้าหมายของการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาค่านิยมส่วนบุคคล
เข้าไว้ด้วย โรงเรียนควรสนับสนุนกระบวนการค่านิยมเพื่อให้ 1) นักเรียนมีความกระจ่างในค่านิยมของตน
และรู้ว่าการตัดสินใจของตน และพฤติกรรมได้รับอิทธิพลอย่างไร 2) แนะนำนักเรียนในการประเมิน
ค่านิยมของสังคม ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเองว่า อะไรจำเป็นต่อความเป็นอยู่อันดีของสังคม 
  2.1 ค่านิยมของนักเรียน กับการแก้ไขปัญหาโต้แย้ง (Issue)  
   ปัญหาโต้แย้งเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับ ความรู้ และค่านิยมต่าง ๆ ปัญหาโต้แย้งทางสังคม
จะมีลักษณะของปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ ทางเลือกที่เป็นจริง และมีความหมาย จะนำเสนอ
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ขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ ทำการตัดสิน และหาแนวทางปฏิบัติที ่เป็นไปได้ 
กระบวนการจำแนกได้เป็น 8 ข้ัน คือ 
   1) เสนอปัญหาโต้แย้ง 
   2) รวบรวมและอภิปราย เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และค่านิยมท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
   3) อภิปรายทางเลือกท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา และทำการประเมินไป
ตามค่านิยมของนักเรียน 
   4) อภิปรายผลท่ีติดตามมา ท้ังทางบวก ทางลบ ของแต่ละทางเลือก 
   5) เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกจากทางเลือก และให้เหตุผลทางเลือกของตน 
   6) ให้นักเรียนเตรียมการ กระทำการ 
   7) ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
   8) ประเมินผลการปฏิบัติ 
  2.2 การพัฒนาค่านิยมของสังคม 
   สังคมไม่อาจดำรงอยู่ได้ถ้าปราศจากค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรม อันเป็นหลักร่วมกัน 
ครูสังคมศึกษาควรสอนพื้นฐาน เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางศีลธรรม ซึ่งเป็นส่ิงค้ำจุนสังคมท่ีเราอาศัยอยู่ 
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความออกถึงการยอมรับปฏิบัติตามบรรทัดฐานนี้ 
   คำถามเกี่ยวกับค่านิยมก็คือ จะสอนค่านิยมอย่างไร ในอดีตการสอนมีลักษณะเป็นการ
ถ่ายทอดค่านิยมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยวิธีการปลูกฝัง นักเรียนถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องรับ
เอาค่านิยมนั้น และเป็นส่ิงน่าละอายถ้าหากไม่ทำเช่นนั้น 
   วิธีการแบบเก่านั้น ในปัจจุบันเห็นว่าไม่ได้ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกผูกมัดกับค่านิยม
เหล่านี้อย่างถาวร เพราะว่ามาตรฐานพฤติกรรมท่ีเสนอมานั้นขัดแย้งกับส่ิงท่ีเป็นอยู่ในชีวิตจริง 
   การที่ค่านิยมต่าง ๆ จะนำไปใช้ได้นั ้น นักเรียนจะต้องรับอย่างสมัครใจ โดยผ่าน
กระบวนการที่มีเหตุผล ซึ่งวิธีการประเมินค่านิยม จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โรงเรียนควรจะนำ
ค่านิยมพื้นฐานมาให้นักเรียนวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำการประเมินว่าค่านิยมนั้นมีค่าควร
แก่การคงไว้หรือไว้หรือไม่ ถ้าหากไม่เหมาะสม ก็อาจตัดสินใจ โดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
อาจยกเลิกไป 
  การประเมินค่านิยม โดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ประกอบด้วย ข้ันตอนต่อไปนี้ 
   1) ถามว่าเป็นการสมควรหรือไม่ ท่ีจะยังคงรักษาค่านิยม ก. อันเป็นค่านิยมเดิม 

2) รวมรวบและอภิปรายข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
   3) สำรวจทางเลือกอื่น ๆ ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมว่ามีอะไรบ้างท่ีเป็นท่ียอมรับ ไม่ยอมรับ 

อะไรท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
   4) สำรวจผลท่ีตามมาของแต่ละทางเลือก ดูว่าแต่ละทางเลือกจะมีผลต่อสังคมอย่างไร 
   5) ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกทางเลือก และอธิบายเหตุผลของการเลือก 
   6) เรียบเรียงเพื่อการดำเนินการ เพื่อว่านักเรียนแต่ละคนจะได้ แสดงออกถึงข้อ

ผูกพันท่ีมีต่อค่านิยมท่ีตนรับไว้ 
   7) นำค่านิยมไปประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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  3. วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอนค่านิยม 
  3.1 ระบุถึงตัวชี้ค่านิยม ทักษะที่สำคัญของครูสังคมศึกษา คือ ความสามารถในการตระหนัก
และนำเอาตัวชี ้ค่านิยมของนักเรียนมาใช้ประโยชน์ สิ่งที่นักเรียนพูด หรือทำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมท่ีแฝงอยู่ลึก ๆ โดยท่ีนักเรียนไม่ได้ตระหนัก 
   เช่น นักเรียนกล่าวกับครูว่า ผมมีเงิน 500 บาท และจะไปซื้อเบ็ดตกปลา 
   - คำพูดของนักเรียน อาจจะสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับกีฬา หรืออาจจะได้รับเงินมา
และมีข้อตกลงว่าจะต้องใช้ไปในเรื่องใด ครูจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำพูดดังกล่าวของนักเรียนอย่าง
ระมัดระวัง โดยฟังก่อน และต้ังคำถามท่ีเปิดเผยถึงเบื้องหลังคำกล่าว ถ้าหากเป็นคำกล่าวท่ีสะท้อนถึง
ค่านิยม นักเรียนจะต้องช่วยทำให้กระจ่างขึ้น 
   Raths, Harmin และ Simon เสนอแนะคำถามที่ครูสามารถนำไปใช้ในการช่วยให้
นักเรียนสำรวจค่านิยมของตน ซึ่งจะสอดคล้องกับข้ันตอน 7 ประการ ของการพัฒนาค่านิยม 
   - นักเรียนเลือกด้วยตัวของนักเรียนเองหรือเปล่า  
   - นักเรียนได้พิจารณาส่ิงอื่นหรือเปล่า ก่อนท่ีจะเลือกอันนี้ 
   - นักเรียนมีเหตุผลอย่างไรในการเลือกยึดถือหลักนี้ 
   - นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการกระทำนี้หรือไม่ 
   - อยากบอกให้คนอื่นรู้ถึงส่ิงนั้นไหม 
   - นักเรียนได้ลงมือทำตามท่ีนักเรียนคิดไว้หรือเปล่า 
   - นักเรียนทำส่ิงนั้นบ่อยแค่ไหน 
  3.2 เอกสารค่านิยม เป็นเทคนิคท่ีทราบถึง ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เอกสาร
ค่านิยมประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ประการ คือ ข้อความท่ียั่วยุให้นักเรียนเกิดความสนใจ เป็นปัญหา
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของคำถามที่ทำให้นักเรียนต้องขบคิดในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปตาม
ขั้นตอนของการสร้างค่านิยม 
  ตัวอย่าง 
   เนื้อเร่ือง ขณะท่ีนักเรียนเดินกลับบ้าน นักเรียนเห็นหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งแอบหยิบ

ขนมของแม่ค้า โดยท่ีไม่มีใครเห็นนอกจากนักเรียนคนเดียว ส่วนหญิงแม่
ลูกอ่อนเห็นว่านักเรียนเห็นการกระทำของตน จึงรีบเดินเข้ามาแล้วเล่าว่า 
ตนและลูกหิวมาก อดข้าวมาต้ังแต่เมื่อวานนี้แล้ว จึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้ 

   คำถาม 
     1) นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อพบเหตุการณ์เช่นนี้ 
     2) นักเรียนรู้สึกอย่างไรจึงตัดสินใจทำเช่นนั้น 
     3) นักเรียนภูมิใจหรือไม่ท่ีตัดสินใจทำเช่นนั้น 
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     4) ถ้ามีคนอื่น ๆ เห็นเหตุการณ์นั ้นด้วย นักเรียนจะตัดสินใจทำเช่นเดิม
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

     5) ถ้าหากนักเรียนเป็นหญิงแม่ลูกอ่อน นักเรียนจะทำอย่างไร 
   การจัดอันดับ 
     เหตุการณ์ต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าการกระทำใดถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องที่สุด 

ให้ใส่หมายเลข 1 ส่วนเหตุการณ์รองลงมาให้ใส่หมายเลข 2 และ 3 ตามลำดับ 
     .......... ขับรถฝ่าไฟแดง เพราะต้องการรีบไปส่งคนป่วยหนัก 
     .......... ยืนดูคนจมน้ำตาย โดยไม่ช่วย เพราะว่ายน้ำไม่เป็น 
     .......... เป็นพยานเท็จ เพราะต้องการช่วยเหลือผู้มีพระคุณ 
   คำถาม เหตุใดนักเรียนจึงจัดลำดับเช่นนั้น 
  3.3 การอภิปรายปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรม 
   วิธีการนี้สัมพันธ์กับการพัฒนาการทางสติปัญญาทางจริยธรรม นักเรียนจะต้องฝึก
เกี่ยวกับการให้เหตุผลทางจริยธรรม เลือกระหว่างค่านิยมท่ีขัดแย้งกัน 2 หรือ 3 ค่านิยม โดยมีพื้นฐาน
จากลำดับข้ันพัฒนาการให้เหตุผล 6 ข้ัน มีวิธีการดังนี้ 
   1) เสนอปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรม ซึ่งนักเรียนจะต้องตัดสินใจ 
   2) กำหนดทางเลือกชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา 
   3) อภิปรายเหตุผลของนักเรียนในกลุ่มย่อย 
   4) ตรวจสอบเหตุผลของนักเรียนคนอื่น ๆ และนักเรียนทั้งชั ้น ที่ให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางแก้ปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรม 
   5) สะท้อนถึงการให้เหตุผล 
  3.4 บทบาทสมมติ  
   วิธีการนี้สร้างสัมพันธภาพที่ดีทางสังคมระหว่างสมาชิกในกลุ่มและเป็นส่วนสำคัญ 
ในการสร้างความสามัคคี  ทำให้กระบวนการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพ  เหมาะในการเปิดโอกาสทางความคิด
ท่ีจำนำเสนอบทบาทและมุมมองไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
   อาภรณ  ใจเท่ียง (2550: 161-163) ไดเสนอขั้นตอนท่ีสําคัญของการสอนโดยใชบทบาท
สมมติมี 5 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนมีวิธีการสอน ดังนี้   
   1. ขั้นเตรียมการสอน เปนการเตรียมใน 2 หัวขอใหญ ไดแก เตรียมจุดประสงคของ
การแสดงบทบาทสมมติใหแนชัดและเฉพาะเจาะจงวาตองการใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
อะไรบ้างจากการแสดงเตรียมสถานการณสมมติเพื่อใหผูเรียนฟงโดยใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 
การเตรียมสถานการณและบทบาทสมมตินี้อาจเตรียมเขียนไวอยางละเอียดเพื่อมอบใหแกผูเรียนหรือ
เตรียมเฉพาะสถานการณเพื่อเลาใหผูเรียนฟง สวนรายละเอียดผูเรียนตองคิดเอง  
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   2. ขั้นดําเนินการสอน จัดแบงยอยได 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 ขั้นนําเขาสูการแสดงบทบาทสมมติเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรม โดยผูสอนอาจใชวิธีโยงประสบการณใกลตัวผูเรียน เลาเรื่องราว 
หรือสถานการณสมมติช้ีแจงประโยชนของการแสดงบทบาทสมมติและการรวมกันชวยกันแกปญหา 
   2.2 เลือกผูแสดง เมื่อผูเรียนเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเขารวมกิจกรรมแลวผูสอนจะ
จัดตัวผูแสดงในบทบาทตาง ๆ ในการเลือกตัวผูแสดงนั้นอาจใชวิธีดังนี้คือ เลือกอยางเจาะจง เชน 
เลือกผูท่ีมีปญหาออกมาแสดง เขาไดรูสึกในปญหาและเห็นวิธีแกปญหา เลือกผูท่ีมีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติ
มีความสามารถเหมาะสมกับบทบาทที่กําหนดใหและเลือกผูแสดงโดยใหอาสาสมัคร เพื่อใหเสรีภาพ
แกผูเรียนในการเรียน การตัดสินใจ 
   2.3 การเตรียมความพรอมของผูแสดง เมื่อเลือกผูแสดงไดแลว ผูสอนควรใหเวลา ผูแสดง
ไดเตรียมตัวและตกลงกันกอนการแสดง ผูสอนควรชวยใหกําลังใจ ชวยขจัดความต่ืนเตนประหมา และ
ความวิตกกังวลตาง ๆ เพื่อผูแสดงไดแสดงอยางเปนธรรมชาติ 
   2.4 การจัดฉากการแสดง การจัดฉากการแสดงอาจจะจัดแบบงาย ๆ คํานึงถึงความประหยัด
ทั้งเวลาและทรัพยากร เชน อาจสมมติโดยการเลื่อนโตะเพียงตัวเดียว เพราะการจัดฉากนี้เปนเพียง
ส่วนประกอบยอยของการแสดง   
   2.5 การเตรียมผูสังเกตการณ ในขณะที่ผูแสดงเตรียมตัว ผูสอนควรไดใชเวลานั้น
เตรียมผูชมดวย โดยควรทําความเขาใจกับผูชมวาควรสังเกตอะไรจึงจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห
และอภิปรายในภายหลัง ผูสอนอาจเตรียมหัวขอการสังเกต หรือจัดทําแบบสังเกตการณเตรียมไวให
พรอม แลวเลือกผูสังเกตการณชวยกันดู และบันทึกพฤติกรรมและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนเรื่อย ๆ ไป 
   2.6 การแสดง เมื่อทุกฝายพรอมแลวจึงเริ่มแสดง การแสดงนี้ควรปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 
ผูสอนและผูชมไมควรเขาขัดกลางคัน นอกจากในกรณีที่ผูแสดงตองการความชวยเหลือ ในขณะท่ี
แสดงผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของผูแสดงและผูชมอยางใกลชิด 
   2.7 การตัดบท ผูสอนหรือผูกํากับควรตัดบทหรือหยุดการแสดงเมื่อการแสดงผานไป
เป็นเวลาพอสมควร ไมควรปลอยใหการแสดงเยิ่นเยอเกินไปจะทําใหเสียเวลาและผูชมเกิด ความเบื่อหนาย 
การตัดบทควรจะทําเมื่อการแสดงไดใหขอมูลแกกลุมเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะหและอภิปรายไดผูชม
และผูแสดงพอจะเลาไดวา เรื่องราวจะเปนอยางไรถามีการแสดงตอไป ผูแสดงไมสามารถแสดงตอไปได 
เพราะเกิดความเขาใจผิดบางประการหรือเกิดอารมณสะเทือนใจมากเกินไปการแสดงยืดเยื้อไมยอม
จบหรือจบไมลง และผูชมหมดความสนใจท่ีจะชมการแสดงจนจบเรื่อง 
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   3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง (ขั้นประเมินผล) ขั้นนี้ถือเปนขั้นที่สําคญัยิ่ง
ในการสอน เพราะเปนขั้นที่จะชวยใหผูเรียนไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดสังเกตเห็นและนํามา
วิเคราะห์อภิปรายจนเกิดเปนการเรียนรูท่ีมีความหมายสําหรับตนเอง ในขั้นนี้ครูควรจะเตรียมคําถาม
ต่าง ๆ ไวเปนแนวทางสําหรับตนเองท่ีจะใชกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและอภิปรายรวมกัน โดยท่ัว ๆ ไป
วิธีการที่ใชในการดําเนินการในขั้นนี้ คือ ชี้แจงใหทั้งผูแสดงและผูชมเขาใจวา การอภิปรายจะเนนท่ี
เหตุผลและพฤติกรรมที่ผูแสดงไดแสดงออกมาไมใชเนนที่ใครแสดงดีไมดีอยางไรสัมภาษณความรูสึก
และความคิดผูแสดง สัมภาษณความรูสึกและความคิดของผูสังเกตการณหรือผูชม และใหกลุมผูแสดง
และผูชมวิเคราะหเหตุการณ เสนอความคิดเห็นและอภิปรายรวมกัน โดยครูอาจใชคําถามตางๆ 
กระตุ้นใหผูเรียนคิด ขอสําคัญขอหนึ่งท่ีครูพึงระวังในการดําเนินการอภิปรายก็คือ ครูควรแสดงความ
เปนประชาธิปไตย ใหเสรีภาพแกผูเรียนอยางเต็มที่ในการคิด ตัดสินใจ ไมประเมินคาตัดสินความคิดเห็น
ของผูเรียน อันอาจทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกไมปลอดภัย ไมกลาเปดเผยความรูสึกท่ีแทจริง 
   4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดงแลว กลุมอาจจะ
เสนอแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหาหรือการตัดสินใจ ครูอาจจะใหมีการแสดงเพิ่มเติมก็ได แตถาการแสดง
เพิ่มเติมนี้ไมจําเปน ครูสามารถขามข้ันไปถึงขั้นที่ 5 เลยก็ได 
   5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป หลังจากอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงแลวครู
ควรกระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีสวนสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดศึกษาแก
กันและกัน การแลกเปล่ียนประสบการณนี้จะชวยใหผูเรียนไดแนวความคิดกวางขวางขึ้น และสงเสริม
ใหผูเรียนเห็นวาสิ่งที่เรียนนั้นเกี่ยวของกับความจริง จะทําใหผูเรียนสามารถที่จะหาขอสรุป หรือได
แนวความคิดรวบยอดท่ีตนสามารถเขาใจไดอยางดี 

 
บทสรุป 
 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาสังคมศึกษา  มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านเจตคติของผู้เรียน 
เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ปัญหาในการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา  มาจากความต้องการทางด้านจิตใจ 
หรือกระบวนทัศน์ในการมองภาพที่ไม่งดงาม  ตลอดจนอคติต่อรายวิชาสังคมศึกษา หมายรวมถึง
บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนเกิดอคติและความเชื่อที่ไม่ดีต่อรายวิชาสังคมศึกษา  
ส่งผลให้รายวิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามท่ีผู้สอนและสถานศึกษากำหนดไว้  ดังนั้นผู้สอน
ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  รูปแบบและ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติและกระบวนทัศน์ใหม่ทางการเรียนรู้สังคมศึกษา  และ
สามารถนำความรู้ทางสังคมศึกษาที่ผ่านกระบวนประสบการณ์นาฏการณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้
อย่างสันติสุข 
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บทที่ 7 
สื่อสำหรับการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
สื่อการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพราะสื่อการเรียนรู้

เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายระหว่างดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอนและผู้เรียน 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการเรียนรู้ เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ทุกชนิดจัดเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น
หนังสือในห้องสมุด เอกสารประกอบการเรียน ตำราเรียน วิจัย เป็นต้น นอกจากนี้มีโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสตริป รูปภาพแผนท่ี ของจริง และทรัพยากรจากแหล่งชุมชน โดยส่ือการเรียนรู้
จะมีคุณค่าและมีความหมายได้ ก็ต่อเมื่อผู้สอนได้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี  ดังนั้นก่อน
นำส่ือการเรียนรู้แต่ละอย่างไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาถึงคุณสมบัติของส่ือการเรียนรู้ 
ลักษณะของส่ือการเรียนรู้ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ และตรวจสอบความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ชนิดนั้น ๆ 
ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของช้ันเรียน 

 

ความหมายของสื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

นักวิชาการในวงการเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา และวงการการศึกษาได้ให้คำ
จำกัดความของ “ส่ือการจัดการเรียนรู้” ไว้อย่างหลากหลาย เช่น 

ชอร์ส (Shores. 1960 : 11) กล่าวว่า สื ่อการจัดการเรียนรู้  หมายถึง เครื ่องมือที ่ช่วยส่ือ
ความหมายจัดขึ้นโดยครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่องมือการสอนทุกชนิดจัดเป็นส่ือการสอน 
เช่นหนังสือในห้องสมุด โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สไลด์ ฟิล์มสตริป รูปภาพแผนที่ ของจริง 
และทรัพยากรจากแหล่งชุมชน 

กู๊ด (Good.  1973 : 307) กล่าวว่า ส่ือการสอน คือ วิธีการและวัสดุอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นเนื้อหา
สาระอย่างสมบูรณ์แบบโดยตัวของมันเอง  และเป็นผู้ส่งเสริมอย่างกว้ างขวางมากกว่าที่จะเป็น
ส่วนประกอบของกระบวนการเรียนการสอน 

บราวน์ และคณะ (Brown and Other. 1980: 42) กล่าวว่า สื่อจำพวกอุปกรณ์ทั้งหลายท่ี
สามารถช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียน จนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เฉพาะ
แต่สิ่งที่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือเท่านั้น เช่น การศึกษานอกสถานที่ การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธิต 
การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสำรวจ 

วรวิทย์ นิเทศศิลป ์(2551 : 12) ได้ให้ความหมายของส่ือการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาท่ี
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพราะเป็นผู้ช่วยคุณครูสอนผู้เรียน ช่วยลดภาระ
งานลดน้อยลงเหนื่อยน้อยลง สอนน้อยลง แต่ผู้เรียนได้เรียนรู้กว้างขึ้น ส่ือกิจกรรมเป็นวิธีการท่ีคุณครูจะสรรค์
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สร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกระทำให้ผลสำเร็จดังท่ีความหวังไว้ต้ังแต่แรก ในบางครั้งผู้เรียน
ไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่ แต่หลังจากท่ีผู้เรียนเรียนเสร็จส้ินครูจะต้องสรุปใจความสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนท้ังหมดมี
ความคิดรวบยอดตรงกัน 

อิทธิเดช น้อยไม้ (2560 : 167) ได้กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียนรู้ไว้ว่า ส่ือการเรียนรู้ คือ 
สิ่งที่ใช้เป็นตัวกลาง หรือวิธีการในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ
ตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีครูผู้สอนได้
กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาความหมายของสื่อการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงสรุปความหมายของการสอน
ได้ว่า ส่ือการสอน คือ ส่ิงท่ีอยู่รอบ  ๆตัวเรา อาจอยู่ในรูปธรรม เช่น เอกสารประกอบการเรียน เอกสารคำสอน 
ตำราเรียน หุ่นกระบอก ลูกโลก แผนที่ โมเดล เป็นต้น หรือนามธรรม เช่น การแสดง คำสอน บทบาทสมมติ 
การเล่าเรื่อง นิทาน เป็นต้น ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนนำมาใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ ยังมีคำอื่น ๆ ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับส่ือการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นว่า 
สื่อการเรียน หมายถึง เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอน

เร้าความสนใจผู้เรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สื่อการศึกษา คือ ระบบการนำวัสดุและวิธีการมาเป็นตัวกลางในการให้การศึกษาความรู้แก่

ผู้เรียนโดยท่ัวไป 
โสตทัศนูปกรณ ์หมายถึง วัสดุท้ังหลายท่ีนำมาใช้ในห้องเรียนหรือนำมาประกอบการสอนใด  ๆก็ตาม 

เพื่อช่วยให้การเขียน การพูดการอภิปรายนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวาง  
และต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
ความสำคัญของสื่อการจัดการเรียนรู ้
  

ส่ือการจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน เนื่องจากเป็นตัวกลาง
ในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ส่ือการจัดการเรียนรู้
จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน ในด้านของผู้เรียนเป็นตัวพัฒนาทักษะแต่ละด้าน ได้แก่ 
1) ด้านพุทธพิสัย โดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีอยู่ในวิชาสังคมศึกษา อันประกอบด้วย ข้อมูล
มโนทัศน์ และการสรุปหลักการ ส่วนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การอภิปรายเกี่ ยวกับการพัฒนา
ความสามารถในการคิด การท่ีแยกความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการคิดเพื่อจะเน้น
ให้เห็นลักษณะแต่ละลักษณะของการสอนสังคมศึกษาให้เด่นชัดเท่านั้น ทั้งนี้เพราะความรู้ ทางด้าน
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เนื้อหาสาระ และกระบวนการคิดนั้นไม่อาจแยกขาดจากกันได้ในการปฏิบัติจริง ความรู้เป็นผลมาจากการ
คิด และต้องอาศัยการคิดมาปรับปรุงความรู้ เพราะฉะนั้นการพัฒนาความรู้ถ้ามีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ดี
และพร้อมในการจัดการเรียนรู้ สามารถทำให้ผู ้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ก็จะส่งผลให้
พัฒนาการทางการเรียนรู้ด้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ด้านทักษะพิสัย เป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การจัดการ การอาชีพ เป็นต้น ในการใช้ส่ือการเรียนรู้สังคมศึกษาส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านทักษะพิสัย 
เช่นการใช้ลูกโลกหรือแผนท่ี เป็นการส่งเสริมด้านทักษะพิสัย โดยผู้เรียนสามารถใช้แผนท่ีหรือลูกโลก
ในการส่ือสาร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องทางภูมิศาสตร์ นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย
และทักษะพิสัย 3) ด้านจิตพิสัย เป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ภูมิใจใน
สถานบันทางสังคมที่ตนเองอยู่ มีจิตสำนึก ทัศนคติ และเจตคติ รู้จักใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับ
ค่านิยมที่ดีงาม ทั้งนี้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้มีความสำคัญ ซึ่งมีนักวิชาการ
ทางการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

เอ็ดการ์เดล (Dale Edgar. 1969 : 107) ได้กล่าวสรุปถึงความสำคัญของส่ือการสอน ดังนี้ 
  1.  สื่อการสอนช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟัง
เพียงอย่างเดียว จะทำให้ผู้เรียนจะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยด้วยเพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในความคิดแต่สำหรับสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะทำได้
การใช้อุปกรณ์เข้าช่วยจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสร้างรูปธรรมข้ึนในใจได้ 
  2. ส่ือการสอนช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัส
ได้ด้วยตา ห ูและการเคล่ือนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรือดูเพียงอย่างเดียว 
  3.  เป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยความทรงจำอย่างถาวรผู้เรียนจะ
สามารถนำประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ ๆ  ได้เมื่อมีพื้นฐานประสบการณ์เดิมท่ีดีอยู่แล้ว 
  4.  ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางความคิดซึ่งต่อเนื่องเป็นอันหนึง่อันเดียวกันทำ
ให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่ิงต่าง ๆ เช่น เวลา สถานท่ี วัฏจักรของส่ิงมีชีวิต 
  5.  ช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านและเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของคำใหม่ ๆ
ให้มากขึ้น ผู้เรียนท่ีอ่านหนังสือช้าก็จะสามารถอ่านได้ทันพวกท่ีอ่านเร็วได้เพราะได้ยินเสียงและได้เห็น
ภาพประกอบกัน 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 : 6) กล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งในการสอนก็คือแนวทางการตัดสินใจ
จัดดำเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมข้ึนตามจุดมุ่งหมายซึ่งการสอนโดยท่ัวไป ครูมัก
มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาสาระหรือทักษะและมีบทบาทในการ
จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนท้ังนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนมีความต้องการอย่างไร
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพื ่อการเรียนการสอนจึงมี
ความสำคัญมากทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้และเพื่อเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ท้ังมวลท่ีจัด
ขึ้นมาเพื่อการเรียนการสอนนั้น ก็คือการเรียนการสอนนั่นเอง 
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วิไลวรรณ  แสนพาน (2553: 271-273) ได้กล่าวถึงความสำคัญของส่ือการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า 
เป็นส่ือการเรียนรู้ ทำหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ 
สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิด
ไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการกระตุ้มให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

จากการศึกษาของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับความสำคัญของสื่อการจัดการเรียนรู้ได้ว่า สื่อการจัดการเรียนรู้เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้ เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางของ
ความสัมพันธ์ในทางบวกในการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนขออธิบายความสัมคัญ
ของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนของบุคคลใน 2 ปัจจัย ได้แก่ 

1) ปัจจัยความสำคัญของส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมี่ต่อผู้เรียน 
 1.1 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 1.2 ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ กล่าวคือมีข้อสรุปในการเรียนรู้ 
 1.3 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ มีความหลากหลาย น่าสนใจ 
 1.4 ส่ือบางชนิดช่วยให้ผู้เรียนสะดวกในการพกพาและศึกษาด้วยตนเอง 
2) ปัจจัยความสำคัญของส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีมีต่อครูผู้สอน 
 2.1 ช่วยให้ครูสามารถวางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
 2.2 ช่วยให้ผู้สอนทราบถึงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.3 ช่วยให้ผู้สอนได้ผลการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2.4 ช่วยประหยัดเวลาผู้สอนได้ และทันกับบทเรียนใหม่ท่ีจะมาถึง 
 2.5 ช่วยให้ผู้สอนมีกำลังใจและเกิดแรงเสริมในการพัฒนาสื่อแบบใหม่ ๆ เพื่อการ

จัดการเรียนรู้ 
 เมื่อทราบความสำคัญของส่ือการสอนดังกล่าวข้างต้นแล้วส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกประการก็คือ 
ประเภท หรือชนิดของส่ือการสอน 
 
ประเภทของสื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผู้สอนไปยังผู ้เร ียน 
หรือเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนใช้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง นักวิชาการได้จำแนกส่ือการสอนตามประเภท ลักษณะ
และวิธีการใช้ดังนี้ 

โรเบิร์ต อี. ดี. ดีฟเฟอร์ (Robert E.D. 1975: 95-98) แบ่งประเภทของส่ือการสอนดังนี้ 
 1.  วัสดุท่ีไม่ต้องฉายได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจำลอง แผนท่ี 
กระดาษสาธิตลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ 
การสาธิตและการทดลองเป็นต้น 
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2.  วัสดุฉายและเครื่องฉาย ได้แก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพทึบ ภาพยนตร์และ
เครื่องฉายต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์มสตริปเครื่องฉายกระจกภาพ 
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพทึบแสงเครื่องฉายภาพจุลทัศน์ เป็นต้น 

3.  โสตวัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ แผ่นเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เทปเครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
ขยายเสียง และวิทยุเป็นต้น 

กิดานันท์  มลิทอง (2543 : 95-98) ได้แบ่งประเภทและชนิดของส่ือการสอนดังนี้ 
1. ประเภทวัสดุโสตทัศน์ (Audio-Visual Materials) 

1.    ประเภทภาพประกอบการสอน(Picture Instructional Materials) 
1.1  ภาพท่ีไม่ต้องฉาย (Unprotected Pictures) 

1.1.1  ภาพเขียน (Drawing)  
1.1.2  ภาพแขวนผนัง (Wall Pictures) 
1.1.3  ภาพตัด (Cut-out Pictures) 
1.1.4  สมุดภาพ (Pictorial Books, Scrap Books) 
1.1.5  ภาพถ่าย (Photographs) 

1.2  ภาพท่ีต้องฉาย (Project Pictures) 
1.2.1  สไลด์ (Slides) 
1.2.2  ฟิล์มสตริป (Filmstrips) 
1.2.3  ภาพทึบ (Opaque Projected Pictures) 
1.2.4  ภาพโปร่งแสง (Transparencies)  
1.2.5  ภาพยนตร์ 16 มม., 8 มม., (Motion Pictures) 
1.2.6  ภาพยนตร์ (Video Tape) 

2.    ประเภทวัสดุอุปกรณ์ลายเส้น (Graphic Instructional Materials)  
2.1  แผนภูมิ (Charts) 
2.2  กราฟ (Graphs) 
2.3  แผนภาพ (Diagrams) 
2.4  โปสเตอร ์(Posters)  
2.5  การ์ตูน (Cartoons, Comic strips)  
2.6  รูปสเก็ช (Sketches)  
2.7  แผนท่ี (Maps)  
2.8  ลูกโลก (Globe) 

3.   ประเภทกระดานและแผ่นป้ายแสดง (Instructional Boards and Displays) 
3.1  กระดานดำหรือกระดานชอล์ก (Blackboard, Chalk Board) 
3.2  กระดานผ้าสำลี (Flannel Boards) 
3.3  กระดานนิเทศ (Bulletin Boards) 
3.4  กระดานแม่เหล็ก (Magnetic Boards)  
3.5  กระดานไฟฟ้า (Electric Boards) 
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4.   ประเภทวัสดุสามมิติ (Three-Dimensional Materials) มี 
4.1  หุ่นจำลอง (Models) 
4.2  ของตัวอย่าง (Specimens) 
4.3  ของจริง (Objects)  
4.4  ของล้อแบบ (Mock-Ups)  
4.5  นิทรรศการ (Exhibits)  
4.6  ไดออรามา (Diorama)  
4.7  กระบะทราย (Sand Tables) 

5.  ประเภทโสตวัสดุ (Auditory Instructional Materials) 
5.1  แผ่นเสียง (Disc Recorded Materials)  
5.2  เทปบันทึกเสียง (Tape Recorded Materials)  
5.3  รายการวิทยุ (Radio Program) 

6.    ประเภทกิจกรรมและการละเล่น (Instructional Activities and Plays) 
6.1  การทัศนศึกษา (Field Trip) 
6.2  การสาธิต (Demonstrations)  
6.3  การทดลอง (Experiments)  
6.4  การแสดงแบบละคร (Drama)  
6.5  การแสดงบทบาท (Role Playing)  
6.6  การแสดงหุ่น (Puppetry) 

2.  ประเภทเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipment) 
1.  เครื่องฉายภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร, 8 มิลลิเมตร 
2.  เครื่องฉายสไลด์และฟิล์มสตริป (Slide and Filmstrip Projector)  
3.  เครื่องฉายภาพทึบแสง (Opaque Projectors)  
4.  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) 
5.  เครื่องฉายกระจกภาพ (3 1/4 "x 4" หรือ Lantern Slide Projector)  
6.  เครื่องฉายภาพจุลทัศน์ (Micro-Projector)  
7.  เครื่องเล่นจานเสียง (Record Plays)  
8.  เครื่องเทปบันทึกภาพ (Video Recorder)  
9.  เครื่องรับโทรทัศน์ (Television Receiver)  
10.  จอฉายภาพ (Screen)  
11.  เครื่องรับวิทยุ (Radio Receive)  
12.  เครื่องขยายเสียง (Amplifier)  

  13.  อุปกรณ์เทคโนโลยีแบบใหม่ต่าง ๆ (Modern Instructional Technology 
Devices) เช่น โทรทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการภาษา โปรแกรมเรียน (Programmed Learning) และอื่นๆ  
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 อิทธิเดช น้อยไม้ (2560: 168) ได้กล่าวถึงประเภทของส่ือการเรียนรู้สังคมศึกษาไว้ว่า ส่ือการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สามารถจำแนกส่ือออกเป็นประเภทต่าง  ๆได้ดังนี้ 
 1) สื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ ได้แก่ แผ่นภาพ รูปภาพ แผนภูมิ วีดิทัศน์ สไลด์ แผ่นซีดี เทป
บันทึกเสียง หุ่นจำลอง ของจริง ลูกโลก แผนท่ี แบบจำลองทางภูมิศาสตร์ วัสดุตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 2) สื่อการเรียนรู้ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นแผ่นซีดี และดีวีดี เครื่องฉาย
แผ่นโปร่งใส เครื่องวิชวลไลเซอร์ เป็นต้น 
 3) ส่ือการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เกมการจำลองสถานการณ์ การแสดงละคร 
การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การศึกษานอกสถานท่ี เป็นต้น 
 4) สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด ตำรา หนังสือพิมพ์ 
พจนานุกรม สารานุกรม นิตยสาร วารสาร คัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นต้น 
 5) ส่ือการเรียนรู้ประเภทบุคคล และแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร นักบวชในแต่ละศาสนา 
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 
 6)  ส่ือการเรียนรู้ประเภทสถานท่ีและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดแสดงผลงาน และนิทรรศการ ห้องสมุดประชาชน ห้องคอมพิวเตอร์ ศาสนสถาน 
พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน ตลาด ฟาร์มเกษตร สวนผลไม้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและทดลอง 
โรงงาน ร้านค้า บริษัทของเอกชน สถานท่ีราชการ เป็นต้น 
 จากการศึกษาประเภทของส่ือการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่า ส่ือการจัดการเรียนรู้มีด้วยกันหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของการแบ่ง ทั้งนี้จากการศึกษาผู้เขียนขอเสนอการแบ่งประเภทของสื่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและการใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
 1) ส่ือท่ีใช้เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ ส่ือท่ีถูกนำมาใช้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ลูกโลก แผนท่ี 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 2) ส่ือท่ีสามารถนำมาบรูณาการในสาขาวิชา ได้แก่ กราฟ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ โทรทัศน์ 
โทรศัพท์ จอ LCD เป็นต้น 
 3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ สื่อที่อยู ่ในระบบสัญญาณไร้สาย อยู่ในระบบเทคโนโลยี เช่น Google 
Form Moodle Zoom Microsoft Team เป็นต้น  
 4) สื ่อทำเอกสารหรือสื่อมือ คือ สื ่อที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้การสั่งการผ่านสมอง ตลอดจนการ
รวบรวมแหล่งอ้างอิงของการศึกษามาอยู่ในชุดหรือเอกสารเล่มเดียว เช่น แผนท่ีประชากร แผนท่ีชุมชน 
โมเดลประชากรศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน ชุดการสอน แบบฝึกหัด บัตรคำศัพท์ทางสังคมศาสตร์ 
สมุดเล่มเล็ก สมุดภาพ เป็นต้น 
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หลักการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 

 ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกและตัดสินใจใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ 
โดยครูผู้สอนจำเป็นต้องทราบหลักการใช้ส่ือและดูแลส่ือการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ หลักการสำคัญของการเลือกใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดของ
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559 : 94 97) เพื่อเป็นหลักในการใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) คือ ควรพิจารณาว่าเลือกใช้ส่ือใดในการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณา
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หากการวางแผนผิดพลาด อาจทำให้การใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร หรือการจัดการเรียนรู้ครั้งนั้น ๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ 

2. การเตรียมการ (Preparation) ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมในส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน เป็นการเตรียมตัวในการอ่าน ฟังหรือดูเนื้อหาท่ีอยู่

ในสื่อการศึกษาว่ามีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนและตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่ เช่น การเตรียมบทบรรยาย
ประกอบสื่อ การจัดลำดับการใช้สื ่อ การตรวจเซ็กสภาพหรือทดลองสื่อก่อนการใช้งานจริงการใช้
เครื่องมือท่ีกระฉับกระเฉง ไม่ประหม่า เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือสำหรับครูผู้สอน 

2.2 การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนก่อนใช้สื่อ ครูผู้สอนควรทำ
ความข้าใจกับผู้เรียนถึงกิจกรรมการเรียน และลักษณะการใช้ส่ือ โดยแนะนำหรือให้ความคิดรวบยอดว่า
เนื้อหาในสื่อนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมในการฟัง ดูหรืออ่านบทเรียนทราบบทบาทของตน 
และเตรียมตัวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือตอบสนองต่อส่ือการศึกษา 

2.3 การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื ่องมือที่ใช้ร่วมกัน สื่อการศึกษา
บางอย่างต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ดังนั้นครูผู้สอนส่ือควรทดสอบการใช้ส่ือก่อนใช้งานจริง 
เช่น การตรวสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การตรวจสอบการเสียบปล๊ักหรือสายไฟต่าง ๆ  การตรวจสอบ
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งาน เป็นต้น 

2.4 การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสถานที่สอน สื่อการศึกษาแต่ละอย่าง
เหมาะสมใช้กับสภาพห้องหรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป เช่น ขนาดของห้องเรียนควรเหมาะสมกับ
ส่ือท่ีใช้ สภาพของแสงหรือเสียงควรจัดให้เหมาะสม หรือหากใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องสำรวจ ปล๊ักไฟว่า
มีเพียงพอกับส่ือหรือไม่ คอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนหรือไม่ 

3. การนำเสนอส่ือ (Presentation) ครูผู้สอนควรมีความข้าใจว่าส่ือการจัดการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ใด
ในแต่ละช้ันตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้  

3.1 ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นการใช้สื่อเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเริ่มตันเรียน 
และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่บทเรียน กระตุ้นให้เกิดความสนใจ สามารถจินตนาการเนื้อหาท่ีกำลังเรียน 
อีกท้ังควรเป็นส่ือการศึกษาท่ีง่ายต่อการนำเสนอในระยะเวลาอันส้ัน เช่น ภาพ คลิปวิดีโอหรือเสียง ฯลฯ 
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3.2 ขั้นสอนเนื้อหาบทเรียน เป็นการใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้หรือเนื้อหาบทเรียนให้แก่
ผู้เรียน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตาม
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ครูผู้สอนควรเสือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหและวิธีการจัดการเรียนรู้หรืออาจใช้สื่อประสม 
ต้องมีการจัดสำคัญขั้นตอนการใช้ส่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน 

3.3 ขั้นวิคราะห์และฝึกปฏิบัติ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน เพื่อฝึกให้เกิด
ทักษะและจินตนาการ ได้ทดลองนำความรู้ด้านทฤษฎีหรือหลักการท่ีได้เรียนมาแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในขั้นฝึกหัดโดยลงมือปฏิบัติเอง สื่อในขั้นตอนนี้เป็นประเด็นปัญหา ชุดการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แบบฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

3.4 ขั้นสรุปบทเรียน ครูผู้สอนควรใช้สื่อการศึกษาตามลำดับที่วางแผนไว้ โดยใช้เวลาให้
เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม พื่อดึงดูดความสใจในผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 

ท้ังนี้การนำเสนอด้วยส่ือควรออกแบบไผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปฏิสัมพันธ์ด้านการใช้ความคิด ผู้รียนควรมีโอกาสมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือการใช้ส่ืออย่างท่ัวถึง 

4. ขัน้การประเมินผลผู้เรียน (Evaluation) ครูผู้สอนควรทำการชักถาม ตอบคำถามผู้เรียนหรือ
อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของส่ือท่ีได้นำเสนอไปแล้ว เพื่อสรุปถึงประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รู้และเพื่อทำการประเมิน
ผู้เรียนว่ามีความเข้าใจบทเรียนเพียงใด ตลอดจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ ส่ือในการประเมินนี้
มักป็นคำถามจากเนื้อหาบทเรียน สื่อกิจกรรมการเรียน โดยอาจเป็นการทดสอบจากการปฏิบัติของส่ือ 
หรือการกระทำของผู้เรียน 

วิภาพรรณ พิณลา และวิภาดา พิณลา (2561: 40) ได้กล่าวถึง หลักการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ไวว้่า 
ครูผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ โดยการทำความเข้าใจในเนื้อหาท่ีมีในส่ือ 
ขั้นตอนและวิธีการใช้ส่ือ อีกท้ังตรียมตัวผู้เรยีนเพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะเรียน อาจมีการทดสอบ มีการอธิบาย
วิธีการใช้ส่ืออุปกรณ์ เครื่องมือต่าง  ๆบอกวัตถุประสงค์ แนะนำหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในส่ือนั้น  ๆ
เป็นตัน และหลักการใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ ควรมีการติดตามผลเพื่อเป็นการทดสอบว่า ผู้เรียนข้าใจบทเรียน และ
เรียนรู้จากส่ือท่ีนำเสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่ เช่น การให้ผู้เรียนตอบคำถาม อภิปราย ทำรายงาน ฯ ลฯ 
เพื่อครูผู้สอนได้ทราบจุดบกพร่อง สามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงสำหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

จากการศึกษาหลักการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่าการเลือกสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ควรดำเนินการ 1) วางแผน โดยการศึกษาวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และมาพิจารณาส่ือท่ี
นำมาใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 2) จากนั้นนำส่ือมาทดลองเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้กับสื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ลำดับขั้นตอนการใช้สื่อในช่วงเวลาทำ
การจัดการเรียนรู้ 3) การใช้สื่อ การนำสื่อในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้จะมีความแตกต่างกันที่ผู้สอนจะดำเนินการโดยวิธีการจัดการเรียนรู้อะไร 
และ 4) การประเมินผลการใช้ส่ือ เป็นการวัดผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินมาตัดสินว่า 
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เมื่อใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ไปแล้วจะมีผลเป็นอย่างไร ถ้าผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์  
ท่ีกำหนดไว้ให้พิจารณาส่ือหรือปรับส่ือใหม่ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
ตัวอย่างการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 ส่ือการจัดการเรียนรู้มีอยู่หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท การเลือกส่ือในการจัดการเรียนรู้ 
มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ท้ังนี้ในการเลือกส่ือในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
ต้องคำนึงถึงไว้เสมอว่า  

“โลกใบนี้ไม่มีส่ือการจัดการเรียนรู้ใด เหมาะสมกับการเรียนรู้ทุกรูปแบบฉันใด  
การจัดการเรียนรู้ให้ได้ผล ต้องปรับแปรส่ือให้เข้ากับการเรียนรู้ทุกสถานการณ์ได้ฉันนั้น” 

   ฐากร  สิทธิโชค  

 จากคำกล่าวที่ผู้เขียนได้นำเสนอแสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ไม่มีสื่อชนิดใดมีความเหมาะสมที่สุด 
แต่อยู่ท่ีการนำสื่อที่มีมาปรับใช้ให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด โดยการใช้ส่ือ 
ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องพิจารณาปัจจัยหลาย ๆ  อย่างร่วมกัน ผู้ใช้สื่อไม่ควรยกเอาความสะดวก 
ความถนัด หรือความพอใจส่วนตัวมาใช้เพียงอย่างเดียว เพราะการกระทำเช่นนั้น จะเกิดผลเสียต่อผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนสามารถนำเสนอตัวอย่างสื่อต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ตารางท่ี 7.1 
 
ตารางท่ี 7.1 ตัวอย่างการนำส่ือมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ภาพแผนท่ี 
สมัยพุทธกาล/ 
แผนท่ีทวีปต่างๆ 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบอธิบายท่ีต้ัง 
และจุดกำเนิดของพระพุทธเจ้าหรือการใช้แผนท่ี 
ในการอธิบายเกี่ยวกับการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ 
- ใช้ในช่วงท่ีมีการบรรยายหรือต้องการให้ผู้เรียน 
ช้ีพิกัดหรือตำแหน่งของประเทศท่ีมีการเผยแผ่ 
พุทธศาสนา 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใชกิ้จกรรมการจัดการเรียนรู้ 

- เอกสาร 
ประกอบการเรียน 
- ชุดการสอน 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- ตำราเรียน 
- ชุดกิจกรรม 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม  
หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ใช้ในช่วงที่มีการบรรยายหรือต้องการให้ผู ้เรียน
สืบค้นข้อมูล 
- ในเล่มเอกสารหรือชุดการสอน มีกิจกรรม 
ใบงานให้ทำ/ ให้นักเรียนลงมือทำหลังจาก 
มีการบรรยายเนื้อหาหรืออธิบายความรู้ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ใช้ในขั้นสรุปหรือทบทวนความรู้เดิมได้เป็นอย่างดี 
- เอกสารที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ผู้สอนควรคำนึงถึงขนาดอักษร สี และความคมชัด
ของภาพท่ีปรากฎในเล่มหรือเอกสาร 

แผ่นภาพ  
(Wall Chart) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย หรือ
เกมสัมพันธ์ (ให้ข้อมูลจากภาพท่ีปรากฎ) เป็นต้น 
ถ้าเป็นภาพบุคคล อาจจะเล่นเกมทศกัณฑ์ก็ได้ 
- การใช้แผ่นภาพสามารถใช้ได้ทุกขั้นของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แต่ไม่เหมาะในขั้นที่มีการวัด
และประเมินผลรายบุคคลเพื่อประเมินคะแนนเก็บ 
- ภาพท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ควรมีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย 

แผ่นใส 
(Overhead 
Transparencies) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  
- การใช้แผ่นใสสามารถใช้ได ้ในขั ้นของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ แต่ไม่เหมาะในขั ้นนำเข้าสู่
บทเรียน และขั้นท่ีมีการวัดและประเมินผล 
- แผ่นใสท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ถ้าเขียนด้วยลายมือ ควรมีความสวยงาม  
ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

สไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Slide) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  
- การใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้ในขั้น 
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ไม่เหมาะสม 
ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (แต่ถ้ามีการเล่นเกมจับเวลา
ก็สามารถทำได้เช่นกัน) และขั้นท่ีมีการวัด 
และประเมินผล 
- สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ควรมีความสวยงาม ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย 
มีเสียง สี ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

หุ่นจำลอง 
(Modals) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  
การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต บทบาทสมมติ เป็นต้น 
- การใช้หุ่นจำลองมีความเหมาะสมอย่างมาก 
สำหรับขั้นนำเข้าสู่บทเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- หุ่นจำลองท่ีนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ควรมีความคงทน และพอเหมาะ        
ในการมองสำหรับผู้เรียน 
- ในการใช้หุ่นสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ในการเล่านิทาน หรือบทบาทสมมติ 
ผู้สอนควรมีการใช้น้ำเสียง และหุ่นจำลอง 
ท่ีหลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

ของจริง 
(Real Object) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย หรือ
สืบค้นข้อมูล 
- ของจริงเป็นส่ือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งท่ีเหมาะสม
ในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และขั้นสรุปผลมากกว่าขั้นนำเสนอ 
- ของจริงเป็นส่ือท่ีสามารถจับต้องได้ และไม่ควรให้
ผู้เรียนสัมผัสด้วยมือ เพราะอาจจะทำให้เสียหายได้ 



162 

ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
(CAI) หรือระบบ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- สามารถใช้กับการเรียนรู้ได้แบบผู้เรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้ระหว่างบทเรียน  
โดยการตอบคำถามหรือทำกิจกรรมกลุ่ม 
- เป็นส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถให้ผู้เรียนศึกษา
ได้ทุกท่ี แต่มีข้อจำกัดเรื่องของระบบสัญญาณ 
ไร้สายต้องมีประสิทธิภาพ 

ป้ายนิเทศ  ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- ใช้สำหรับจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
ก่อนท่ีจะนำไปสู่บทเรียน 
- ใช้สำหรับแสดงผลงานของผู้เรียน 
- เป็นการสรุปบทเรียนทั้งหมดได้ดี และช่วยให้เกิด
ความเข้าใจหรือถูกต้องในเรื่องท่ีเรียน 
- ในการนำเสนอความรู้ ควรมีการหมุนเวียนเปล่ียน
เนื้อหาป้ายนิเทศตลอดเวลา หากจัดแสดงเนื้อหา
เดิมนาน ๆ จะทำให้ความน่าสนใจลดน้อยลง 

แถบวิดีทัศน์/ 
แผ่นวีดิทัศน์ 
(Videotape 
Recordings and 
Videodiscs) 

 ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- สามารถใช้กับการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี 
- เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการนำ 
เข้าสู่บทเรียนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- เป็นส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนร่วม 
ทำกิจกรรมในกลุ่มหรือกลุ่มสัมพันธ์ได้ 
- ผู้สอนอาจจะให้ภาระงานผู้เรียนโดยการผลิตส่ือ
และนำเสนอหน้าช้ันเรียนก็ได้ 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

เกม  ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถจัดได้ทุกขั้นตอน 
ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
- เกมมีหลากหลายชนิดท่ีสามารถนำมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา เช่น เกมตามล่า
หาสมบัติ เกมทศกัณฐ์ เกมบิงโก เกมทายช่ือ 
เมืองหลวง เกมใบ้คำ เป็นต้น 
- เกมบางรูปแบบอาจจะใช้ส่ือเป็นตัวช่วย  
ท้ังนี้ผู้สอนต้องเตรียมการหาอุปกรณ์ให้พร้อม 
และพิจารณาวิธีการเล่นตามความเหมาะสมของวัย 
- การใช้เกมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ผู้สอนต้องคำนึงถึงวัยของผู้เรียน ความเหมาะสม 

นิทาน  ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถจัดได้ทุกขั้นตอน 
ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
- นิทานท่ีนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
อาจจะใช้ส่ือเป็นตัวช่วย เช่นหุ่นกระบอก  
หรือโมเดล เป็นต้น ทั้งนี ้ผู้สอนต้องเตรียมการหา
อุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้การเล่านิทาน 
มีความน่าสนใจมากขึ้น 
- การใช้เกมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
มีความเหมาะสมในการเข้าสู่บทเรียนมากกว่า 
ขั้นอื่น ๆ ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอน 
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ตารางท่ี 7.1 (ต่อ) 
 

สื่อ 
ความเหมาะสมกับสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา 

(การบูรณาการ) 
แนวทางการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

เพลง  ศาสนา ศีลธรรม  
และจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ประวัติศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

- เป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถจัดได้ทุกขั้นตอน 
ของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
- เพลงมีหลากหลายชนิดท่ีสามารถนำมาใช้ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา  
เช่น เพลงความพอเพียง เพลงวินัย เพลงอาเซียน 
เพลง SEA เป็นต้น 
- การใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถช่วยความจำ และความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
ท้ังนีผู้สอนควรหาเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา หรือเพลงท่ีเช่ือมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ทางสังคมศึกษาก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนมากยิ่งขึ้น 

 
นอกจากสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ผู้เขียนได้นำเสนอในตารางที่ 7.1 แต่ยังมีส่ือ

บางชนิดที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งผู้เขียนขอนำเสนอ ได้แก่ สื่อการจัดการเรียนรู้ ประเภทที่ทดลองใช้ 
เพื่อการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเป็นสื่อการสอน เป็นสื่อท่ีไม่ได้ใช้กันใน
โรงเรียนท่ัวไปทุกแห่ง  หลายประเทศต่างทดลองศึกษาและหาวิธีการจะใช้ส่ือเหล่านั้นเป็นประโยชน์
ในการสอนวิชาสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสื่อบางชนิดเป็นสื่อที่มีในชุมชนมานานแล้ว แต่อาจยัง
ไม่ได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง เช่น 

วิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์เพื่อการค้าที่จัดออกอากาศอยู่ทั่วไป  ถ้าครูได้ศึกษา
กำหนดรายการท่ีจัดออกอากาศล่วงหน้า ก็สามารถมอบหมายให้นักเรียนติดตามชม หรือครูบันทึกรายการ
ลงเทปโทรทัศน์ แล้วนำมาเปิดให้ชมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในภายหลังได้ เช่น รายการเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว สัตว์ป่าในดินแดนต่าง ๆ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ข่าว
ความเคล่ือนไหวทางการเมือง กิจกรรมการเลือกต้ัง เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งคือ วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
ซึ่งสถานีทางการกระจายเสียงหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ผลิตรายการเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา
โดยเฉพาะ อาจอยู่ในรูปแบบของวิทยุโทรทัศน์วงจรปิด วิทยุโทรทัศน์เพื่อการสอนโดยตรง 
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ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จัดเลียนแบบห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการ
ทางดนตรี เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกและทำความเข้าใจเนื้อหาสาระที่สำคัญ ๆ ของสังคมศึกษาได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น  วิธีจัดคล้ายกับการจัดรายการถาม – ตอบปัญหาก็มี  และใช้ชุดการเรียน
สำเร็จรูปเพื ่อศึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาที ่กำหนดให้ก็มีนอกจากนั ้นอาจจัดในลักษณะของ
นิทรรศการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้นักเรียนสังเกตหน่วยงาน และวิจารณ์ใช้เหตุผล 

สื่อการเรียนสำเร็จรูป  อาจจัดทำในรูปของอุปกรณ์แบบเครื่องช่วยสอน  (Teaching 
Machine) หรือเอกสารบทเรียนสำเร็จรูป (Program Text) ก็ได้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาด้วยตนเอง (บุญเกื้อ  ควรหาเวช.  2543 : 45) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI มีหลักการเดียวกับเครื่องช่วยสอนและบทเรียน
สำเร็จรูปผสมผสานกัน และใช้วิธีการจัดระบบในด้านการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วย 
สามารถนำมาใช้ในการทบทวนบทเรียน การฝึกหัด การแก้ปัญหา การเล่นเกม เป็นต้น (สำนัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2553 : 5) 
 
บทสรุป 
 
 ส่ือการเรียนการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในวงการศึกษาของนานาประเทศ  ส่ือ
การเรียนการสอนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ประโยชน์จึงเกิดกับผู้เรียนมากมาย คือ 
ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ เข้าใจง่าย ชัดเจน สะดวก สบาย และเรียนสนุกท้ังกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กหรือ
เรียนคนเดียว  สื่อในปัจจุบันของสังคมไทยจะเห็นว่ามีทั้งรูปภาพและมีทั้งเสียง  เพิ่มความสามารถ
ทางการรับรู้และศักยภาพในการเรียนรู้   ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและเข้าใจเนื้อหาง่ายข้ึน
รวดเร็วกว่ารูปแบบการเรียนรู้ในอดีต  สื่อการเรียนการสอนจึงเพิ่มโอกาสและอิสรภาพทางการศึกษา 
เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้   
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บทที่ 8 
การวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 

 
กระบวนการวัดและประเมินเป็นกลวิธีการตรวจสอบสภาพผู ้เร ียนตามคุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  ซึ่งอาจเป็นจุดประสงค์การสอน  หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
แล้วแต่จะกําหนดเรียก  นอกจากนีย้ังช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภาพการจัดการเรียนรู้  
ยิ่งไปกว่านั้นบ่งบอกความเหมาะสม  หรือความเป็นไปได้ของหลักสูตรทีได้ดําเนินการมาแล้ว 

การวัดและประเมินผลที่ดีเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนภาพการทำงานของผู้สอน ผู้สอนจะ
ทราบว่าผู้เรียนเก่งหรืออ่อนด้านใด ใครมีศักยภาพการเรียนรู้เร็วหรือช้า อีกทั้งการจัดกลุ่มผู้เรียน 
เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสอนวิธีใดมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ  ทำให้ผู้เรียนรู้
และเข้าใจตนเอง  ตลอดจนหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองโดยมีผู้สอนช้ีแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การวัดผลทางการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีการ 
โดยครูผู้สอนควรพิจารณาจากความสอดคล้อง และความเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา เนื้อหาสาระ 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ความหมายของคำท้ังสองไว้น่าสนใจ ดังนี้ 

ธอร์นไดค์และคณะ (Thorndike and Others. 1991: 32) ได้อธิบายว่า เมื ่อทำการวัด 
หมายถึงการวัดคุณภาพหรือคุณลักษณะของส่ิงของหรือบุคคลไม่ใช่มุ่งวัดส่ิงของหรือตัวบุคคลโดยตรง
เช่นวัดความยาวของโต๊ะ เป็นการวัดด้านคุณลักษณะด้านความยาวของวัตถุท่ีต้องการวัด หรือการวัด
ความฉลาดของนักเรียนเป็นการวัดคุณสมบัติในตัวของนักเรียนด้านความฉลาด เป็นต้น ดังนั้นเมื่อจะ
วัดคุณลักษณะท่ีเป็นนามธรรมจึงต้องให้นิยามคุณลักษณะของส่ิงท่ีจะวัดก่อน 

เคอร์เจอร์ และคณะ (Kerlinger and Others. 1986: 54) ได้ให้คำนิยาม การวัดว่า เป็นการ
กำหนดตัวเลขให้กับวัตถุหรือเหตุการณ์ตามกฎเกณฑ์ 

สมนึก  ภัททิยธนี (2551 : 5) ได้ให้ความหมายของการวัดผล (Measurement) หมายถึง 
การกำหนดเครื่องหมายหรือตัวเลขเพื่อแทนปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งที่ต้องการวัดการวัดแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1.  การวัดทางกายภาพ เป็นการวัดในส่ิงท่ีมีตัวตน และสามารถทราบคุณลักษณะของส่ิงท่ีเราจะ
วัดได้ทันที เช่น การช่ัง ตวง วัดส่ิงของต่าง ๆ การวัดด้านนี้มีความคลาดเคล่ือนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
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การวัดทางด้านสังคมศาสตร์ เนื่องจากผู้วัดสามารถมองเห็น จับต้องส่ิงท่ีจะวัดว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไร 
และมีเครื่องมือมาตรฐาน มีมาตราส่วนท่ีแน่นอน สามารถนำผลการวัดมาเปรียบเทียบได้ 

2.  การวัดทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นการวัดสิ่งที่ไม่มีตัวตนผู้วัดไม่ทราบคุณลักษณะ รูปร่าง
ของสิ่งที่จะวัด เช่น การวัดเชาว์ปัญญา การวัดแววความเป็นครู การวัดความรอบรู้ในวิชาครู การวัด
ทัศนคติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   การวัดด้านนี้มีความคลาดเคลื่อนมากเมื่อเทียบกับการวัดทางกายภาพ 
เพราะนอกจากผู้วัดจะไม่ทราบคุณลักษณะ  และรูปร่างของส่ิงท่ีวัดแล้วยังไม่มีเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานมาใช้
ในการวัด การวัดทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นการวัดโดยการคาดคะเน 

อิทธ ิเดช น ้อยไม้ (2560: 180) ได้ให้ความหมายของของการว ัดผลไว ้ว ่า การว ัดผล 
(Measurement) หมายถึง กระบวนการกำหนดค่าหรือตัวเลขที่ต้องการวัดอย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ 
โดยค่าหรือตัวเลขท่ีได้จากการวัดผลจะถูกนำไปใช้ประเมินผล เพื่อตัดสินคุณค่าต่อไป 

จากการศึกษาผู ้เขียนสามารถสรุปได้ว ่า การวัดผลทางการศึกษา (Measurement of 
Education) คือ กระบวนการท่ีพยายามค้นหาค่าระดับท่ีแสดงถึงปริมาณของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ในตัวบุคคล หรือส่ิงของ หรือเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น การวัดน้ำหนักของนักเรียน  หรือการวัดความสูง
ของตัวโต๊ะ หรือการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของด้านเชาว์ปัญญา ด้านความถนัด ด้านเจตคติ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ในการวัดผลทางการศึกษาผู้วัดควรวางแผนให้รอบคอบ  เพื่อทำ
ให้คะแนนความคลาดเคล่ือนจากการวัดมีค่าน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

สำหรับการวัดมีหลักการท่ีต้องคำนึงถึงอยู่หลายประการด้วยกัน  แต่โดยหลักแล้วมุ่งเน้นไปท่ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบ  และความเช่ือถือได้ของผลการวัด 

ดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดมีความเช่ือถือได้ตรงกับความเป็นจริงและสามารถนำผลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์สำหรับยึดถือปฏิบัติ  หลักการท่ีสำคัญท่ีเป็นหลักของการวัดผล
การศึกษามีดังนี้ 

1.  วัดให้ตรงจุดประสงค์  การวัดในแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่า  เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นนั้นสามารถ
วัดได้ตรงจุด  ตรงประเด็น  เพราะถ้าไม่ตรงกับจุดประสงค์หรือส่ิงท่ีต้องการแล้วผลจากการวัดท่ีได้ 
จากเครื่องมือนั้นก็จะไม่ตรงตามคุณลักษณะท่ีต้องการการนำผลการวัดไปใช้ย่อมจะทำให้เกิดความผิดพลาด
และไม่มีความหมายต่อการแปลผลและสรุปผล  การวัดจะตรงจุดหรือตรงประเด็นได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้ดำเนินการสร้างเครื่องมือต้องมีความเข้าใจในคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการแสดงออกตามพฤติกรรม
ท่ีต้องการจะวัด  และต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการวัดด้วย ดังนั้นในการวัดแต่ละครั้งจึงจำเป็นท่ี
จะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัด  การกำหนดจุดประสงค์ในการวัด  การเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะ กับสิ่งที่ต้องการวัดและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นคือ  ในการวัดจะต้องตอบ
คำถามให้ได้ว่าจะสอบหรือวัดอะไร  จะสอบหรือวัดใคร  และจะสอบหรือวัดอย่างไร 
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2.  ใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและอย่างยุติธรรม  หลักการวัดนี้  ต้องการให้ได้ข้อมูลหรือผลการ
วัดที่เชื่อถือได้  ถ้าเครื่องมือดีมีคุณภาพ  ผลการวัดที่ได้มาย่อมเชื่อถือได้  ในทางตรงข้าม ถ้าเครื่องมือขาด
คุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำ  ผลการวัดนั้นยอมเกิดความผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากส่ิงท่ีต้องการ  สำหรับ
คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีดีนั้น  จะพิจารณาในหลายด้าน เช่น ด้านความตรง ความเท่ียง ความเป็นปรนัย 
ค่าอำนาจจำแนก และค่าความยากง่าย ในการวัดจำเป็นจะต้องให้ผู้สอบแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล  หรือการใช้เครื่องมือต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม  การวัดอาจกระทำหลายครั้ง หลายกลุ่ม  
การสอบหรือการวัดในแต่ละครั้ง  ถ้าการดำเนินการสอบ  วิธีการสอบและการคุมสอบ  มีความแตกต่างกัน  
ดำเนินการไม่เป็นไปในทำนองเดียวกัน  ผลการสอบหรือการวัดที่ได้ย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปน็จริง 
ไม่สามารถบ่งบอกสภาพท่ีแท้จริงของผู้สอบได้ 

3.  แปลผลถูกต้องและใช้ผลอย่างคุ้มค่า  ผลการวัดจะได้ประโยชน์มากท่ีสุดก็ต่อเมื่อมีการแปลผล 
ท่ีถูกต้อง  และใช้ผลได้อย่างคุ้มค่า ผลการวัดแต่ละครั้งมีข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
จะได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข  ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคะแนนหรือการให้อันดับท่ี  ส่วนในเชิงคุณภาพจะ
อยู่ในรูปสาระข้อความจากการบันทึก  สังเกต  หรือตรวจผลงานหรือเป็นบทสรุปความเห็น  การจัดกลุ่ม
หรือการให้ระดับคุณภาพดี พอใช้ ปรับปรุงท่ี เป็นผลการประเมินประกอบ  เนื่องจากการวัด
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและเครื่องมือแต่ละชนิดมีข้อจำกัดในการใช้โดยเฉพาะระบบการ
ให้คะแนนผลการวัดหรือผลการสอบในบางชนิดมีความชัดเจน 
 

วัตถุประสงค์ของการวัดผลทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์หลักของการวัดผลทางการศึกษาสามารถแยกออกเป็น 5 ประการคือ 
1. เพื่อการจัดตำแหน่ง (Placement) หมายถึง การนำผลการวัดมาเปรียบเทียบหาผู้ท่ีมี

ความรู้ความสามารถมากกว่าบรรจุเข้าทำงาน หรือจัดกลุ่มเด็กนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง 
และกลุ่มอ่อน 

2. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง (Diagnosis) เป็นการวดัเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสอนซ่อม – เสริม 

3.  เพื่อเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการสอบเพื่อดูพัฒนาการ ความเจริญงอกงาม 
ทางสติปัญญา ก่อนเรียนและหลังเรียน 

5. เพื่อพยากรณ์ (Prediction) เป็นการสอบ เพื่อคาดเดาทำนายผลท่ีเกิดจากการดำเนินการ 
 

คุณลักษณะทางการศึกษาที่ต้องการวัดทางการศึกษา 

ในด้านการวัดคุณลักษณะของมนุษย์นั้น ต้องวัดทุกแง่ทุกมุมและทุกด้าน  คือ  วัดทางด้าน
ร่างกาย  ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา  ด้านความถนัด  ด้านความสนใจ  ด้านการปรับตัว  ด้านเจตคติ 
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ด้านสุขอนามัย  ด้านสุขภาพจิต  ตลอดจนส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัวมนุษย์  ผลของการวัดจะทำให้
ผู้วัดมีความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นทางด้านการศึกษา มีคุณลักษณะ 3 ด้านใหญ่ ๆ ท่ี
ต้องการวัดคือ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการวัดปริมาณความรู้ สติปัญญา ความฉลาด 
ความถนัด หรือทักษะทางสมองนั่นเอง 

2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการวัดความรู้สึกทางจิตใจ ได้แก่ ทัศนคติ ความ
รับผิดชอบ ค่านิยม ลักษณะนิสัย ความสนใจ การปรับตัว เป็นต้น 

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นการวัดความประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ 
เท้า ตา กับใจ หรือสมอง ว่ามีความคล่องแคล่วสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด และมีความสามารถ
แข็งแรงเพียงใด เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการวัดทางการศึกษา 

 1.  ระบุจุดประสงค์และขอบเขตของการวัด  ว่าวัดอะไร วัดใคร  
 2.  นิยามคุณลักษณะท่ีต้องการวัดให้เป็นพฤติกรรมท่ีวัดได้ 
 3.  กำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือวัด 
 4.  จัดหาหรือสร้างเครื่องมือวัด  กรณีสร้างเครื่องมือใหม่ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
      4.1 สร้างข้อคำถาม เงื ่อนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้า  ที่จะกระตุ้นให้ผู ้ถูกวัดแสดง

พฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อทำการวัด  โดยข้อคำถามเงื่อนไข  สถานการณ์  หรือสิ่งเร้าดังกล่าว
ต้องตรงและครอบคลุมคุณลักษณะท่ีนิยามไว้ 

      4.2 พิจารณาข้อคำถาม เงื่อนไข  สถานการณ์  หรือส่ิงเร้า โดยอาจให้ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เนื้อหาและทางด้านวัดผลช่วยพิจารณา 

      4.3 ทดลองใช้เครื่องมือ  กับกลุ่มท่ีเทียบเคียงกับกลุ่มท่ีต้องการวัด 
      4.4 หาคุณภาพของเครื่องมือ  มีคุณภาพรายข้อและคุณภาพ เครื่องมือท้ังฉบับ 
      4.5 จัดทำคู่มือวัดและการแปลความหมาย 
      4.6 จัดทำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 5.  ดำเนินการวัดตามวิธีการท่ีกำหนด 
 6.  ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัด 

7.  แปลความหมายผลการวัดและนำผลการวัดไปใช้ 
 
ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา 

ผลของการวัดเป็นประโยชน์ใน 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้ดังต่อไปนี ้
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1. ด้านครูและนักเรียน  การวัดท่ีดีจะเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพการทำงานของครู ครูจะ
ทราบว่านักเรียนเก่งหรืออ่อนด้านใด ใครมีอัตราการเรียนรู้เร็วหรือช้ากว่ากัน การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อ
ทำกิจกรรมควรทำอย่างไร  การสอนวิธีใดได้ผลและไม่ได้ผล  นักเรียนรู้สถานะของตนเอง  และหาทาง
แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองโดยมีครูช่วยชี้แนะ 

2. ด้านผู้บริหาร การวัดท่ีดีจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรบตรวจสอบมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร  การปรับหลักสูตร  และวิธีการบริหารงานวิชาการ 
การทำวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา   นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลสำหรับช้ีแจงให้บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ หรือ
ผู้ปกครองได้ทราบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3. ด้านการแนะแนว  การวัดท่ีดีจะช่วยให้เห็นจุดเด่น  จุดด้อยของนักเรียน  ซึ่งครูสามารถนำ
ข้อมูลมาวินิจฉัยข้อบกพร่องเพื่อการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน ทำให้ครูและผู้ปกครองรู้เหตุของปัญหา
ทางการเรียน ทางอารมณ์  และสังคม  เป็นประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพเป็นอย่างยิ่ง 
 
การประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ วินิจฉัยคุณค่าของส่ิงท่ีต้องการ
วัดอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยอาศัยความยุติธรรมเป็นพื้นฐานการประเมินดังนั้นการประเมินจะถูกตอ้ง 
แน่นอน แม่นยำเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการคือ 

1. ประสิทธิผลของกระบวนการวัด 
2. ความยุติธรรม ปราศจากอคติของผู้ประเมิน 

การประเมิน เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัด คือ นำตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการ
วัดมาตีค่าอย่างมีเหตุผล โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ เช่น โรงเรียนกำหนดคะแนนท่ี
น่าพอใจของวิชาคณิตศาสตร์ไว้ที่ร้อยละ 60 นักเรียนที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ  หรืออาจจะกำหนดเกณฑ์ไว้หลายระดับ เช่น ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 40  อยู่ใน
เกณฑ์ควรปรับปรุง  ร้อยละ 40-59 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ร้อยละ 60-79 อยู่ในเกณฑ์ดี และร้อยละ 80 ขึ้นไป 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นต้น  ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นการประเมิน    

การประเมินผล  มีความหมายเช่นเดียวกับการประเมิน  แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องจาก 
การวัดผล สำหรับภาษาอังกฤษมีหลายคำ ที่ใช้มากมี 2 คำ คือ Evaluation  และ Assessment 2 คำนี้ มี
ความหมายต่างกัน  คือ  

Evaluation  เป็นการประเมินตัดสิน  มีการกำหนดเกณฑ์ชัดเจน (Absolute Criteria)  เช่น 
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ตัดสินว่าอยู่ในระดับดี  ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79  ตัดสินว่าอยู่ในระดับพอใช้  
ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60  ตัดสินว่าอยู่ในระดับควรปรับปรุง evaluation จะใช้กับการประเมินการ
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ดำเนินงานทั ่ว ๆ ไป เช่น การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การประเมินหลักสูตร 
(Curriculum Evaluation) 

Assessment  เป็นการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ใช้เกณฑ์เชิงสัมพันธ์ (Relative Criteria) 
เช่น เทียบกับผลการประเมินครั้งก่อน  เทียบกับเพื่อนหรือกลุ่มใกล้เคียงกัน Assessment  มักใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินตนเอง  (Self - Assessment) 

1. เทคนิคการประเมินผล 
การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เสนอแนะเทคนิคการประเมินผลไว้ 4 เทคนิค ดังนี้  
1.1  เทคนิคการสังเกตโดยตรง เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานท่ีสามารถใช้ประเมินผลนักเรียนได้  

โดยการสังเกตดังนี้ 
      1.1.1  การสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีสอน  เทคนิคนี้จะใช้ในขณะท่ีการเรียนการสอน 

ดำเนินการอยู่ เช่น ในขณะท่ีนักเรียนกำลังทำงานท่ีได้รับมอบหมาย  ครูจำเป็นต้องสังเกตกระบวนการทำงาน
ของนักเรียนในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานร่วมกัน การควบคู่อารมณ์ ความเอาใจใส่ เป็นต้น 
        1.1.2  การสังเกตพฤติกรรมหลังการสอน เป็นการสังเกตการแสดงออกและความเป็นไป
ของนักเรียนที่เกิดขึ้น โดยครูมิได้บังคับให้เกิดขึ้นโดยตรง เช่น เมื่อครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำ
ความสะอาดร่างกายไปแล้ว  ครูจะคอยสังเกตว่าภายหลังจากนั้น  นักเรียนรู้จักทำความสะอาด
ร่างกายหรือไม่ แล้วครูจะนำไปตัดสินตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  

1.2  เทคนิคการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะนำมาใช้ 4 ลักษณะดังนี้ 
  1.2.1   ใช้ในการทดสอบ ในกรณีท่ีนักเรียนยังเขียนไม่เป็น  อาจนำข้อสอบมาถามด้วย

วาจาก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ 
1.2.2  ใช้ประกอบการสังเกต ถ้าการสังเกตยังได้ข้อมูลกำกวม  จำเป็นต้องสัมภาษณ์ 

เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 
1.2.3  ใช้แทนการสังเกต บางกรณีอาจไม่สามารถสังเกตนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง  

ผู้ประเมินจะสอบถามจากครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นท่ีเช่ือถือได้เพื่อนำข้อมูลมาตัดสิน 
1.2.4  สัมภาษณ์โดยตรง เพื่อหาข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์นักเรียนโดยตรง 

1.3  เทคนิคการตรวจผลงาน ในการตรวจผลงานควรใช้วิธีจัดลำดับคุณภาพเพื่อใช้ 
เปรียบเทียบผลงานของนักเรียน 

1.4  เทคนิคการทดสอบ เป็นเทคนิคท่ีใช้กันมากโดยใช้เครื่องมือไปวัดหรือทดสอบคุณภาพ 
นักเรียนจะเห็นว่าเทคนิคการประเมินผลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีหลายเทคนิค  การท่ีจะเลือกใช้
วิธีใดในการวัดผล   ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะท่ีกำหนดไว้ในจุดประสงค์ของการเรียนบางจุดประสงค์อาจ
เหมาะสมสำหรับการทดสอบ จุดประสงค์บางข้ออาจเหมาะสมกับการให้ปฏิบัติจริง  โดยทั่วไปแล้ว
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จุดประสงค์ด้านความรู้ ความคิด วัดด้วยแบบทดสอบจะเหมาะสม ส่วนการปฏิบัติควรวัดด้วยการ
สังเกตหรือให้ปฏิบัติจริงจะได้ผลตรงกว่า และถ้าเป็นจุดประสงค์ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ควรใช้
วิธีการวัดผลด้วยการบันทึกย่อย หรือสังเกตและสัมภาษณ์จะได้ผลกว่าใช้วิธีอื่น เป็นต้น 

2. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน 
     ทิวัตถ์  มณีโชติ (2549 : 11-12) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการเรียนการสอน ควรกระทำ   
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิม 
ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด สามารถดำเนินการสอนได้เลยหรือต้องปูพื้นส่วนท่ีขาดก่อนการประเมินผล
ก่อนเรียนเป็นประโยชน์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นอย่างยิ่ง 

2.2 การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา 
การสอนของครู และการเรียนของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร เช่น การประเมินผลรายหน่วย 
หรือรายจุดประสงค์ของแต่ละวิชาหลังสอนจบหน่วยนั้น  ๆแล้ว  ถ้านักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์  ครูมีหน้าท่ีสอน
ซ่อมเสริมแล้วให้นักเรียนสอบใหม่ 

2.3 การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผล 
เพื่อตัดสินได้หรือตก ลักษณะการประเมินสรุปผลการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา 
เป็นการประเมินที่ต้องอาศัยข้อมูล และวิธีการวัดหลายชนิดมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การประเมิน
เท่ียงธรรมมากท่ีสุด 

จะเห็นว่าการวัดและการประเมินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น
จากการวัด  เพื่อหาจำนวนหรือปริมาณของส่ิงท่ีต้องการวัด เช่น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
แล้วนำผลการวัดมาวินิจฉัย ประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพของส่ิงท่ีต้องการวัดว่าอยู่ในระดับใด การวัดท่ีแม่นตรง
จะส่งผลให้การประเมินเท่ียงธรรมไปด้วย 
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            แผนผังแสดงหลักการประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 8.1 แสดงแผนผังแสดงหลักการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Academic Achievement) เป็นความรู้ความสามารถของนักเรียนท่ี

ได้รับการฝึกฝน อบรมสั่งสอนจากสถานศึกษา ซึ่งวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน เพราะจะเป็นตัวชี้ให้ทราบว่า
การเรียนการสอนที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อต้องการจะทราบว่าหลังจากจัดการเรียนการสอนไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์หรือความก้าวหน้าทางการเรียนมากน้อยเพียงไร เป็นท่ีพอใจของครูหรือไม่ จะต้องปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมให้ความรู้ เนื้อหา และพฤติกรรมด้านใดบ้างในกระบวนการเรียนการสอน การวัดเป็นการ
รวบรวมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนท่ีอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน ข้อมูลนั้นกำหนดเป็นตัวเลข ซึ่งเป็นปริมาณ 
ที่มีความหมายแทนคุณภาพหรือคุณลักษณะของสิ่งที ่ต้องวัด หรือเป็นการแปลงคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งจากส่ิงท่ีวัดนั้น โดยใช้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนนั้น  
ครูมีความจำเป็นต้องตัดสินใจหลายครั้งคือ ตัดสินใจเมื่อเริ่มต้นสอน ตัดสินใจระหว่างดำเนินการสอน 
และตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดการสอน การวัดผลหรือการทดสอบจะเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจได้อยา่ง
ถูกต้อง (สุนทรี เมฆบุญส่งลาภ. 2540 : 18) 

เผด็จ  กุลประดิษฐ์ (2540  :  18-20) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษาว่า มีบทบาท
และมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีวิธีการอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 

1. สอบก่อน  (Pre  Evaluation)  เป็นการสอบประเมินพื้นฐานหรือความพร้อม 
ของผู้เรียนก่อนท่ีจะสอน โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

สถานศึกษามีหน้าที่ประเมิน ตัดสิน และอนุมัติผลการเรียน 

 

ประเมินผลเป็นรายวิชา 

ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

ประเมินผลก่อนเรียน 

ประเมินผลระหวา่งเรียน 

เพื่อตัดสินผลการเรียน 

คะแนนระหว่างภาค 

คะแนนปลายภาค 
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1.1 ศึกษาพื้นฐานความรู้ทั้งในด้านความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ  ซึ่งผู้เรียน
ควรรู้มาก่อน เครื่องมือจะเป็นลักษณะของแบบทดสอบ 

1.2 วัดความสามารถทางสติปัญญา ว่าความสามารถในการพัฒนาทางสมองมี
ลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อจะจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1.3 วัดความสนใจของผู้เรียนเพื่อสร้างความสนใจให้เห็นคุณค่าและวางแผนเริ่มต้น 
สอนอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะเรียน  ใช้วิธีการสังเกต  สัมภาษณ์แบบสอบถาม ผลของการประเมินค่า 

2. สอบขณะสอน  (Formative  Evaluation)  เป็นการสอบเพื่อดูผลการเปล่ียนแปลง 
ขณะสอน ในขณะที ่น ักเรียนเรียนแต่ละจุดประสงค์ แต่ละหน่วย หรือแต่ละคาบ นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้เพียงใดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ถ้านักเรียนไม่ประสบความสำเร็จตาม
จุดประสงค์ท่ีกำหนด ผู้สอนจะได้แก้ไขส่ิงบกพร่องของนักเรียนว่าท่ีไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพราะเหตุใด 
เป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  การประเมินผลจะใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่นการสังเกต การสอบถาม 
การตรวจผลงาน การทดสอบ 

3. สอบหลังสอน (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการ
เรียนหรือเป็นการดูผลรวมของความสามารถของนักเรียนว่า  หลังจากที่ได้รับการเรียนการสอนแล้ว 
ผู้เรียนบรรลุ ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้หรือไม่ ซึ่งใช้การกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน
เป็นเกณฑ์วิธีการท่ีใช้จะอยู่ในลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เตือนใจ เกตุษา (2540 : 85) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ไว้ 4 ประการ คือ 

1. เพื่อปรับปรุงการเรียนของนกัเรียน 
2. เพื่อปรับปรุงการสอนของครู 
3. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
4. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน 

ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 207-208) กล่าวถึงกระบวนการวัดผลและประเมินผลเป็นส่ิงท่ีครู
จะต้องทำตลอดเวลา และจะต้องครอบคลุมในสิ่งต่าง ๆ โดยกระบวนการของการประเมินผลจะ
ประกอบด้วยข้อมูลจากการวัดที่นํามาพิจารณา เปรียบเทียบกับกลุ่มหรือเกณฑ์แล้วจึงตัดสินใจ 
เพื่อสรุปผลการประเมินซึ่งการประเมินผลจะมีคุณภาพ เช่ือถือเพียงไรขึ้นอยู่กับผู้ประเมินว่าจะมีข้อมูล 
ท่ีมากเพียงพอท่ีจะทําใหไ้ด้ข้อสรุปหรือไม่ และผู้ประเมินจะมีคุณธรรมเพียงพอท่ีจะไม่ทําให้เกิดความลําเอียง
ในการตัดสินใจ  
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การประเมินผลวิชาสังคมศึกษาที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี ้
1. สามารถตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง

แก้ไขการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ในการสอนแต่ละครั้งย่อมมีจุดบกพร่องบ้าง ถ้าขาดการประเมิน  
ครูจะสอนไปอย่างต่อเนื่อง ไม่คิดปรับปรุง เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข 

2. สามารถตีค่าการตัดสินใจได้เองอย่ามีประสิทธิภาพ   หมายถึง   การผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
ลักษณะของการประเมินนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบหาความเชื่อมั่น ค่าความยากง่ายตามหลักการ
วัดผลบ้าง เพื่อกันความผิดพลาดจากการประเมินผล 

3. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนตั้งจุดมุ่งหมายว่าสอนแล้ว 
จะให้นักเรียนรู้อะไรบ้าง  มีพฤติกรรมอย่างไร  ส่ิงท่ีช่วยให้ครูทราบว่าการเรียนแต่ละครั้งบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ย่อมอาศัยการประเมิน 

4. เป็นกระบวนการต่อเนื่อง หมายถึง จะต้องมีการทดสอบเมื่อจบบทเรียนแต่ละจุดประสงค์ 
หรือจบหน่วยการเรียนแต่ละครั้ง มิใช่ครูประเมินรวบยอด 

5. คำนึงถึงตัวผู้เรียนในด้านวัยพัฒนาการ  บางครั้งแบบทดสอบเนื้อเรื่องเดียวกัน 
แต่ต่างระดับ เช่น ในหัวข้อข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เมื่อนักเรียนเรียนทุกระดับ ครูจำเป็นต้องใช้คำพูด
ในแบบทดสอบต่างกัน เพื่อความเข้าใจท่ีต่างวัย ต่างระดับ 
 

เครื่องมือท่ีใช้วัดผลการศึกษา 
 

นักวัดผลการศึกษาแบ่งประเภทเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
1. เครื่องมือท่ีเป็นแบบทดสอบ (Test) ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งอาจเป็นชนิดครูสร้างเอง  

หรือแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบวัดความถนัด  แบบทดสอบวินิจฉัย  และแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่าง  ๆ
เป็นต้น 

2. เครื่องมือที่ไม่ใช่แบบทดสอบ (Non – test) ส่วนมากจะเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาใช้ตรวจสอบ
พฤติกรรมของมนุษย์ว่า   สถานการณ์ใดการเรียนรู้จะสามารถทำได้มากท่ีสุดหรือน้อยท่ีสุด เครื่องมือเหล่านี้
ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก สังคมมิติ  การให้ปฏิบัติจริง  การให้สร้างจินตนาการ 
และการศึกษารายกรณี 

แบบทดสอบ 
 แบบทดสอบเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้
กันมากที ่สุด แบบทดสอบที ่ดีจะช่วยให้ครูทราบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
ประสิทธิภาพในการสอนของครูด้วย ซึ่งความหมายและลักษณะของแบบทดสอบมีผู้ให้คำจำกัดความ
ไว้แตกต่างกันดังนี้ 
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 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542 : 43) ได้กล่าวถึงการทดสอบว่า การทดสอบเป็นการนำชุด
ของคำถามที่สร้างขึ้นไปเร้าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการออกมา โดยสามารถสังเกตและ
วัดได้ การทดสอบโดยท่ัวไปจะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งมีหลายประเภท แล้วแต่เกณฑ์ท่ี
ใช้ในการจำแนก 
 ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 21) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบไว้ว่า แบบทดสอบ หมายถึง 
ชุดของคำถามหรือกลุ่มของงานใด ๆ ท่ีสร้างขึ้นมาแล้วนำไปเร้าให้นักเรียนหรือผู้สอนแสดงพฤติกรรม
ตามท่ีต้องการออกมา โดยผู้สอนสามารถสังเกตและวัดได้ บางครั้งแบบทดสอบมีลักษณะเป็นคำส่ังให้
ปฏิบัติ เช่น ครูพละสั่งให้นักเรียนกระโดดเอามือแตะแป้นบาสเกตบอล เพื่อวัดว่านักเรียนสามารถ
กระโดดได้สูงเพียงไร ครูอนุบาลสั่งให้นักเรียนหันขวา หันซ้าย เพื่อทดสอบว่านักเรียนรู้จักซ้ายขวา
หรือไม่ เป็นต้น 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 9) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบเปน็เครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 
ชุดของขอ้คําถามท่ีใช้วัดกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางสมอง หรือ ความรู้สึกนึกคิด
ทางจิตใจหรือทักษะการ ดําเนินงานของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่เป็นมาตรฐาน 
และมีการกําหนดหลักเกณฑ์การใหค้ะแนนท่ีชัดเจน 

มณีญา  สุราช (2560: 51) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบว่าเป็นชุดของข้อสอบหรือข้อคําถามท่ีนํา
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการศึกษาด้านพุทธิพิสัยหรือ ด้านสติปัญญาออกมา โดยผ่านการ
ทดสอบอย่างเป็นระบบ 

จากความหมายข้างต้น แบบทดสอบเป็นวิธีการเชิงระบบที่ใช้สำหรับวัดตัวอย่างพฤติกรรม 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะสำคัญได้ 3 ประการ คือ 

1. แบบทดสอบเป็นวิธีเชิงระบบ (Systematic Procedure) ซึ่งหมายความว่า  
แบบทดสอบนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารจัดการและการให้คะแนน 

2. แบบทดสอบเป็นการวัดพฤติกรรม  (Behaviors)  ซึ่งจะวัดเฉพาะพฤติกรรมท่ีวัดได้เท่านั้น 
โดยผู้ตอบจะสนองตอบต่อข้อคำถามท่ีกำหนดให้ มิใช่เป็นการวัดโดยตรง 

3. แบบทดสอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีต้องการวัดท้ังหมด  (Sample  of  all  
possible items) ตามความเป็นจริง ไม่มีแบบทดสอบชุดใดที่จะมีข้อคำถามวัดพฤติกรรมที่ต้องการได้
ทั้งหมด ฉะนั้นจึงต้องตกลงว่า ข้อคำถามในแบบทดสอบนั้นเป็นตัวแทนของข้อคำถามทั้งหมดที่ใช้วัด
พฤติกรรมนั้น และถ้าผู้ตอบตอบข้อคำถามใด คำถามหนึ่งถูกจะต้องให้คะแนนเท่ากัน 
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ประเภทของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบที่ใช้ทางการศึกษามีแตกต่างกันหลายประเภท แล้วแต่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จำแนกแตกต่างกันดังนี้ 

1. จำแนกตามกระบวนการในการสร้าง จำแนกได้ 2 ประเภท คือ 
                            1.1  แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเอง  (Teacher – Made  Test)  เป็นแบบทดสอบ
ท่ีสร้างขึ้นเฉพาะคราว เพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางวิชาการของเด็ก มีใช้กันท่ัว ๆ 
ไปในโรงเรียน แบบทดสอบประเภทนี้สอบเสร็จก็ท้ิงไป จะสอบใหม่ก็สร้างกันขึ้นใหม่ หรือเอาของเก่า
มาเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ไม่มีการวิเคราะห์ว่าข้อสอบนั้นดี – เลวประการใด ฉะนั้นแบบทดสอบ
ประเภทนี้จึงยังไม่อาจรับรองคุณภาพได้ 
                             1.2  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized  Test)  เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
ด้วยกระบวนการหรือวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง  เมื่อสร้างขึ้นแล้วมีการ
นำไปทดลองสอบ  แล้วนำผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหลายครั้งหลายหน เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพดี 
มีความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้วัดได้กว้างขวางกว่าแบบแรก 

แบบทดสอบมาตรฐานจะมีความเป็นมาตรฐานอยู่ 2 ประการ คือ 
1.  มาตรฐานในการดำเนินการสอบ ไม่ว ่าผู ้ใดจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานเมื ่อใดก็ตาม การ

ดำเนินการสอบจะปฏิบัติเหมือนกันทุกขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นการเตรียมตัวก่อนการสอบ วิธีปฏิบัติขณะสอบ
และวิธีปฏิบัติเมื่อสอบเสร็จแล้ว ท้ังนี้เพื่อควบคุมตัวแปรท่ีจะมีผลกระทบต่อคะแนนของผู้สอบ ฉะนั้น
ข้อสอบมาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีคู่มือดำเนินการสอบไว้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ข้อสอบ 

2.  มาตรฐานในการแปลความหมายคะแนน  ไม่ว่าข้อสอบนั้นจะใช้สอบที่ไหน เมื่อไรก็ตามก็ตอ้ง
แปลความหมายคะแนนได้ตรงกันว่า ใครเก่ง อ่อน เพียงไร ทั้งนี ้เพราะข้อสอบมาตรฐานมีเกณฑ์
สำหรับเปรียบเทียบคะแนนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์ปกติ (Norm) 

แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้นเองมีข้อดีตรงท่ีครูวัดได้ตรงจุดมุ่งหมาย เพราะผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบเอง  
แต่แบบทดสอบมาตรฐานมีข้อดีตรงท่ีคุณภาพของแบบทดสอบเป็นที่เช่ือถือได้ ทำให้สามารถนำผลไป
เปรียบเทียบได้กว้างขวางกว่า 

2. จำแนกตามจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ จำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
                      2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้
วัดปริมาณความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่ได้เรียนรู้มาในอดีตว่ารับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงไร 
โดยท่ัวไปแล้วมักใช้วัดหลังจากทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อประเมินการเรียนการสอนว่าได้ผลเพียงไร 
                      2.2  แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ 
ท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีต แบบทดสอบความถนัดนี้ส่วนมากใช้ในการทำนาย
สมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่าสามารถเรียนไปได้ไกลเพียงไร แบบทดสอบประเภทนี้มีจุดมุ่งหมาย
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เพื่อพยากรณ์อนาคตของเด็กโดยอาศัยข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบันและประสบการณ์ในอดีตเป็นรากฐานการทำนาย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
                                2.2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) 
หมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
                                2.2.2 แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ  หมายถึง 
แบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับอาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากความสามารถด้านวิชาการ 
ซึ่งความถนัดประเภทนี้มีความสัมพันธ์กับความถนัดทางการเรียนด้วย 
                                2.2.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท 
เช่นแบบทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude Test) ใช้วัดทัศนคติของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ การกระทำ 
สังคม ประเทศ ศาสนา และอื่น ๆ 
                                2.2.4 แบบทดสอบวัดความสนใจ (Interest Test) ใช้วัดความสนใจในส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ความสนใจในอาชีพ งานอดิเรกหรือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
                                2.2.5 แบบทดสอบวัดความสามารถในการปรับตัว (Adjustment  Test)  เช่น 
วัด สถานภาพทางอารมณ์ วัดความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นต้น 

3. จำแนกตามรูปแบบคำถามและวิธีการตอบ จำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
                            3.1 แบบทดสอบอัตน ัย  (Subjective Test)  แบบทดสอบประเภทนี ้มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้สอบได้ตอบยาว ๆ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ผู้สอบมีความรู้ในเนื้อหานั้นมาก
น้อยเพียงไรก็เขียนออกมาให้หมดภายในเวลาที่กำหนดให้ แบบทดสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับวัด
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน ในแต่ละข้อ เช่น วัดความสามารถในด้านความคิดเห็น การแสดงออกทาง
อารมณ์ ความสามารถในการใช้ภาษา เป็นต้น 
                            3.2 แบบทดสอบปรนัย  (Objective  Test)  เป็นแบบทดสอบที่มุ่งให้ผู้สอน
ตอบส้ัน ๆ ในแต่ละข้อ วัดความสามารถเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ แบบทดสอบแบบต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) แบบถูก – ผิด (True – False Item) 
2) แบบเติมคำ (Completing Item) 
3) แบบจับคู่ (Matching Item) 
4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) 

4. จำแนกตามลักษณะการตอบ จำแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
                            4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance  Test)  ได้แก่ ข้อสอบภาคปฏิบัติ
ทั้งหลาย เช่น วิชาพลศึกษา ให้แสดงท่าทางประกอบเพียง วิชาหัตถศึกษาให้ประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวสัดุ 
ให้ทำอาหารในวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น การให้คะแนนจากการทดสอบประเภทนี้ ครูต้องพิจารณาท้ัง
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ด้านคุณภาพของผลงาน ความถูกต้องของวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งความคล่องแคล่วและปริมาณของผลงาน 
นั่นคือพิจารณาท้ังปริมาณ คุณภาพ และวิธีการแต่ในการทดสอบภาคปฏิบัติในการเรียนทางวิชาสังคมศึกษา  
อาจทดสอบโดยการคำนวณหาเวลาท้องถิ่น  หรือการชี้แผนที่เพื่อทดสอบความแม้นยำตลอดจนการวาด
แผนท่ีโดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่นต้ังแต่โรงเรียน ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นต้น 
                              4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper – pencil Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้
การเขียนตอบทุกชนิด ได้แก่ แบบทดสอบปรนัยและอัตนัยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงเรียน รวมทั้งการเขียน
รายงานซึ่งต้องใช้กระดาษ ดินสอหรือปากกา เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอบ 
                              4.3 แบบทดสอบด้วยวาจา หรือแบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็น
แบบทดสอบท่ีผู้สอบใช้การโต้ตอบด้วยวาจาแทนท่ีจะเป็นการเขียนตอบหรือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การ
สอบสัมภาษณ์ การสอบท่องจำ การท่องบทอาขยาน เป็นต้น 

5. จำแนกตามเวลาท่ีกำหนดให้ตอบ จำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
                            5.1 แบบทดสอบวัดความเร็ว (Power Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดทักษะ
ความคล่องแคล่วในการคิด ความแม่นยำในความรู้เป็นสำคัญ แบบทดสอบประเภทนี้มักมีลักษณะ
ค่อนข้างง่าย  แต่มีจำนวนมากข้อและให้เวลาทำน้อย ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะในการบวกเลข 
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาบางประเภท เป็นต้น 
                            5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถสูงสุด (Power Test) เป็นการสอบวัด
ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าผู้สอบมีอยู่มากน้อยเพียงใด โดยให้เวลามาก ๆ ให้ผู้สอบทำจนสุด
ความสามารถหรือจนกระท่ังทุกคนทำเสร็จ เช่น การให้ค้นคว้าเขียนรายงาน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ
ข้อสอบอัตนัยบางอย่างก็อนุโลมจัดอยู่ในประเภทนี้ได้ 

6. จำแนกตามลักษณะเกณฑ์ท่ีใช้วัด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
                            6.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion – Referenced Test) เป็นแบบทดสอบ
ท่ีสอบวัดตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ภายนอก ซึ่งเป็นเนื้อของวิชาการเป็นหลัก 
                            6.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm – Referenced Test) เป็นแบบทดสอบท่ี
เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มท่ีสอบด้วยกัน 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจอาจแบ่งได้เป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.   การกำหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
  เน ื ้อหาความรู ้  (Cognition) และพฤติกรรมที ่ต ้องการวัดนั ้น กำหนดได้จาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือปัญหาท่ีต้องการทราบ 
  ส่วนพฤติกรรมความรู้ที่ต้องการวัดนั้น ก็ต้องจำแนกแยกย่อยตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 
ถ้าเป็นการวัดความรู้พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ตามทฤษฎีของแอนด์เดอร์สัน ปรับจากแนวคิดของบลูม 
(ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2552 : 35) ก็จะจำแนกพฤติกรรมออกเป็น 6 ระดับ คือ 
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1) จำ (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 
บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้ 

2) เข ้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 

3) ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนำไปใช้ ประยุกต์ใช้ 
แก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

4) วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย ลักษณะ 
การจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 

5) ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์  
ตัดสินตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

6) คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถนำเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 

2. เลือกชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบ 
ในที่นี้จะแบ่งรูปแบบของแบบทดสอบเป็น  2  ชนิด  ตามลักษณะการตอบ  คือ  แบบความเรียง

กับแบบตอบส้ันและแบบเลือกตอบ 
แบบทดสอบความเรียงหรือที่รู้จักกันท่ัวไป คือ แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) 

ร ูปแบบของแบบทดสอบจะมีเฉพาะตัวคำถามเท่านั ้น ส่วนคำตอบจะเว้นที ่ว ่าง หรือกำหนด
กระดาษคำตอบไว้ให้เป็นพิเศษ สำหรับให้ผู ้ตอบเขียนคำตอบลงไปเอง ผู้ตอบมีอิสระในการตอบ 
จากนั ้นเขียนคำตอบเองตามที ่ตนถนัด ผู ้ตอบต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปในการคิดและเขียน 
แบบทดสอบความเรียงนี้จะมีปัญหามากในการตรวจให้คะแนน ทั้งในด้านความเป็นธรรมในการให้คะแนน
และความสะดวกรวดเร็ว ฉะนั้นจึงไม่นิยมนำไปใช้เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ส่วนแบบทดสอบตอบส้ัน
และเลือกตอบนั้น มีลักษณะเด่นที่ผู้ตอบจะต้องใช้เวลาส่วนมากไปในการอ่านและคิดวิเคราะห์  
ส่วนการตอบใช้เวลาน้อย การตรวจทำได้ง่าย และให้ความเป็นธรรมสูง 

แบบทดสอบตอบส้ันหรือเลือกตอบ หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไป คือ แบบทดสอบปรนัย  
(Objective Test)  นั้น  อาจแบ่งรูปแบบได้เป็น 4 ชนิด  ได้แก่ 

1.  แบบให้ตอบส้ัน  (Short Answer Item)  เป็นแบบท่ีผู้ตอบต้องคิดหาคำตอบเอง แต่จำกัด
คำตอบเพียงส้ัน ๆ เท่านั้น มี 3 รูปแบบ คือ 

1.1  แบบข้อคำถามสมบูรณ์ (Completion Item) รูปแบบการถามจะใช้ประโยคท่ีมีเนื้อหา
สมบูรณ์ แต่ตอบให้ส้ัน ๆ เพียงคำถามเดียวหรือวลีเดียว เช่น 
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    อำเภอบ้านหมี่ อยู่ในจังหวัดอะไร .................................... 
    มคอ. ย่อมากจากอะไร ................................................... 
    พื้นท่ีในภาคใต้จำแนกได้เป็นกี่จังหวัด .......................... 
 

1.2  แบบข้อความไม่สมบูรณ์ (Incomplete Statement) รูปแบบการถามจะใช้ประโยค
ท่ีเป็นข้อความไม่สมบูรณ์ เมื่อเติมคำหรือวลีลงไปจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ เช่น 

 
    อำเภอบ้านหมี่ อยู่ในจังหวัด ............................................ 
    ค.ป.ต. อยู่มาจาก ............................................................. 
    จังหวัดในภาคใต้รวมกันเป็น ................................. จังหวัด 
 

1.3 แบบเติมคำท่ีมีความสัมพันธ์  รูปแบบการถามจะต้ังคำถามด้วยประโยคหลัก 
แล้วตามด้วยคำหรือข้อความย่อย ๆ เว้นว่างไว้ให้หาคำตอบเดิม คำตอบที่จะเติมจะต้องสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับคำหรือข้อความย่อย ๆ นั้น เช่น  
 

อำเภอต่อไปนี้อยู่ในจังหวัดอะไร 
  -  บ้านหมี่ ....................................................................... 
  -  ด่านขุนทด .................................................................. 
  -  พานทอง ..................................................................... 
  -  ขลุง ............................................................................ 
 

2.  แบบเลือกตอบชนิด  2  ตัวเลือก  รูปแบบโดยท่ัวไปกำหนดข้อความให้และให้ตอบว่า 
ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนมากนิยมใช้ให้ตอบถูกกับผิด 
จึงมีช่ือเรียก แบบทดสอบถูก – ผิด (True – False Item) มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

2.1  แบบข้อความเดียว รูปแบบนี้เป็นรูปแบบท่ีพบกันท่ัวไป คือ กำหนดข้อความท่ีสมบูรณ์

มาให้ผู้ตอบจะต้องตอบว่าถูก (✓) หรือผิด () ลงหน้าข้อความนั้น เช่น 
 

    ..................อำเภอบ้านหมี่อยู่ในจังหวัดชลบุรี 
    .................. ในภาวะสงครามจะมีคนเกิดน้อย แต่มีคนตายมาก 
    .................. ค.ป.ต. ย่อมาจากคณะกรรมการประจำตำบล 
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2.2  แบบสอบข้อความสัมพันธ์กัน รูปแบบนี้จะกำหนดข้อความมาให้ 2 ข้อความ การตอบ  
ถ้าขอ้ความท้ังสองสัมพันธ์กันถูกต้องตามหลักวิชาการให้ตอบถูก  (✓)  และถ้าไม่สัมพันธ์กันให้ตอบ

ผิด () เช่น 
    .................. อำเภอบ้านหมี่ :    จังหวัดอยุธยา 
    .................. สถิติชีพ  :    สถิติว่าด้วยคนมีชีวิต 
    .................. อหิวาตกโรค  :    โรคติดต่ออันตราย 
 

2.3 แบบข้อความหลักตามด้วยข้อความย่อย รูปแบบนี้ตัวคำถามเป็นข้อความหลัก 
และตัวคำตอบเป็นข้อความย่อย แต่ละข้อความหลักจะมีหลาย ๆ ข้อความย่อย จะมีท้ังถูกและผิดคละกัน 
กำหนดให้ผู้ตอบระบุว่าข้อความย่อยใดถูก (✓)  ข้อความย่อยใดผิด () ซึ่งมิใช่เป็นคำตอบที่ถูกตอ้ง
ของข้อความหลัก เช่น  
    จังหวัดสงขลา 
         ..................  ต้ังอยู่ในภาคใต้ 
         ..................  มี 10 อำเภอ 
         ..................  ประชาชนส่วนมากทำไร่มันสำปะหลังกับอ้อย 
         ..................  มีประชากรประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน  
 

 2.4 แบบแก้ข้อความผิดให้ถูก  แบบนี้รูปแบบการถามจะใช้รูปแบบ 1 , 2 หรือ 3 ก็ได้ 

เพียงแต่มีเงื่อนไขการตอบเพิ่มขึ้น  นอกจากให้ตอบว่าถูก  (✓)   หรือผิด  ()  ถ้าข้อความใด 

ตอบว่า ผิด () จะต้องแก้ไขข้อความในเรื่องนั้นให้ถูกด้วย 
3.  แบบจับคู่  (Matching  Test)  รูปแบบจะกำหนดคำวลีหรือข้อความมาให้  2  แถว 

แถวทางซ้ายเป็นตัวคำถามและแถวทางขวาเป็นตัวคำตอบ การตอบจะต้องเลือกคำวลีหรือข้อความ
ทางขวาท่ีมีความหมายสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับคำถามแถวทางซ้ายมือ ด้วยการยกตัวเลขหน้าคำวลี
หรือข้อความนั้นมาใส่ไว้หน้าข้อคำถาม ปกติแถวทางขวาจะมีคำวลีหรือข้อความมากกว่าแถวทางซ้าย
ท่ีเป็นคำถาม และคำตอบแต่ละตัวอาจจะใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ เช่น  
 

 หมวด ก.          หมวด ข. 
.................. ก. อำเภอทุ่งสง  1. จังหวัดนครราชสีมา 
.................. ข. อำเภอปักธงชัย  2. จังหวัดสงขลา 
.................. ค. อำเภอสะเดา  3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4.  แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) รูปแบบทั่วไปของแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบจะมีตัวคำถาม (Stem) ซึ่งเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์และมีตัวคำตอบ (Option) ให้เลือกตอบ 
อาจจะมี 3 คำตอบ 4 คำตอบ 5 คำตอบ หรือ 6 คำตอบก็ได้ ส่วนมากใช้ 4 คำตอบ หรือ 5 คำตอบ ในส่วนท่ี
เป็นคำตอบจะประกอบด้วยคำตอบถูก (Key) กับคำตอบท่ีตัวลวง (Distractor) หรือคำตอบผิด 

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ   ถ้าแบ่งตามเงื่อนไขของการเลือกตอบอาจแบ่งได้เป็น 4  ชนิด  ได้แก่ 
แบบคำตอบถูกต้องคำตอบเดียว (One Correct Answer) แบบนี้มีตัวเลือกถูกต้อง 

เพียงตัวเดียว นอกนั้นเป็นตัวลวงท้ังหมด เช่น 
 

อำเภอหลังสวน อยู่ในจังหวัดใดต่อไปนี้ 
ก.   นครศรีธรรมราช  ข.   สุราษฎร์ธานี 
ค.   ชุมพร   ง.   ระนอง 
 

แบบคำตอบดีที่สุด  (Best  Answer)  แบบนี้ตัวเลือกจะถูกทุกข้อ แต่จะมีเพียงข้อเดยีว
ถูกต้องมากท่ีสุด คำส่ังในการตอบจะบอกว่าให้เลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว เช่น 

 
    ทำไมปัจจุบันภูมิอากาศโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงกว่าอดีต 
    ก.   สัตว์ป่าเกิดน้อยลง  ข.   ป่าไม้ถูกทำลายไปมาก 
    ค.   คนนิยมกินสัตว์ป่ามากขึ้น ง.   มีคนเพิ่มมากขึ้น 
 

แบบเลือกคำตอบผิด (False Answer) รูปแบบนี้ตรงกับแบบแรก แทนจะมีคำตอบ 
ถูกตัวเลือกเดียว ก็มีคำตอบผิดเพียงตัวเลือกเดียว นอกนั้นถูกหมด และให้ผู้ตอบเลือกตอบตัวเลือกที่ผิด 
คำถามอาจจะต้ังได้หลายแบบ เช่น 
 

ทุกข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นชื่อจังหวัด ยกเว้นหรือต่อไปนี้ข้อใด 
ไม่เป็นชื่อจังหวัด 
ก.   กระบี ่   ข.   ตราด 
ค.   เลย    ง.   หลังสวน 
 

 แบบเปรียบเทียบ (Analogy Type) ร ูปแบบตัวคำถามจะบอกสิ ่งของสองชนิด
เปรียบเทียบกันให้เห็นความสัมพันธ์กัน โดยใช้เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้วกำหนดสิ่งของที่สามมา
ให้ผู้ตอบจะต้องหาส่ิงของท่ี 4  มาเป็นคำตอบจากท่ีกำหนดให้  และให้ความหมายสัมพันธ์กับส่ิงท่ีสาม
ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับสองส่ิงแรก เช่น 
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ศาสดาสัมพันธ์กับศาสนา แล้วประเทศจะสัมพันธ์กับอะไร  
(ศาสดา : ศาสนา : ประเทศ : ?) 
ก.   เช้ือชาติ   ข.  สัญชาติ 
ค.   เมืองหลวง   ง.  ประชากร 
 

แบบทดสอบชนิดตอบสั้นและเลือกตอบดังกล่าวนี้ ที ่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำหรับการวิจัยได้แก่ แบบเลือกตอบ ซึ่งมีทั้งชนิด 2 ตัวเลือก จนถึง 5 ตัวเลือก ทั้งนี้แล้วแต่
เนื้อหาและพื้นฐานความรู้ของผู้ตอบ แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากก็ควรใช้ชนิด 4 หรือ 5 ตัวเลือก 
ชนิด 2 ตัวเลือกและแบบตอบสั้นนั้นนิยมใช้กับแบบสัมภาษณ์ ส่วนชนิด 4 หรือ 5 ตัวเลือก ใช้เป็น
แบบให้ผู้ตอบอ่านและตอบเองจะเหมาะกว่าใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ 
 

3. การเขียนข้อความ 
การเขียนข้อคำถามหรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า การเขียนข้อสอบนั้นเป็นการเลือกสถานการณ์ 

ท่ีเป็นตัวแทนของเนื้อหามาสร้างเป็นส่ิงเร้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ตอบในสนองตอบและแสดงพฤติกรรมออกมา 
การเขียนข้อความคำถามมีหลักการควรทำความเข้าใจดังนี้ 

1.   คุณลักษณะที่สำคัญของผู้เขียนข้อคำถาม การเขียนข้อคำถามวัด
ความรู้นั้น ผู้เขียนจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ 

1.1 รอบรู้ในเนื้อหาเป็นอย่างดี มีความรู้อย่างกว้างขวาง ท้ังข้อเท็จจริง 
หลักเกณฑ์ของเนื้อหา รายละเอียดปลีกย่อย และในส่วนท่ีมักเข้าใจหรือรู้ผิด ๆ ด้วย 

1.2  ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
(ผู้ตอบ) ที่จะให้ตอบแบบทดสอบนั้นเป็นอย่างดี  เพราะจะได้เลือกใช้ภาษาคำศัพท์  รวมทั้งเลือก
เนื้อหาและต้ังคำถามท่ีมีความยากง่ายได้เหมาะสมกับผู้ตอบ 

1.3  ต้องมีทักษะในการใช้ภาษา  ทั้งหลักภาษา  หลักไวยากรณ์ และ
การเลือกใช้คำท่ีไม่กำกวม ภาษาท่ีใช้จะได้ส่ือความหมายได้ตรงกัน 

1.4  ต้องมีแนวคิดในการเขียน  โดยเฉพาะแนวคิดท่ีจะใช้แบบทดสอบนั้น  
เปรียบเทียบความสามารถระหว่างกลุ่ม อยากรู้ว่าใครมีความรู้มากน้อยกว่ากัน แยกเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้มาก
กับความรู้น้อยออกจากกัน แบบทดสอบที่สร้างตามแนวความคิดนี้เรียกว่า แบบทดสอบอิงกลุ่ม 
(Norm – Referenced Test) ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนั้น ต้องการใช้แบบทดสอบวัดว่าใครรู้อะไร หรือไม่รู้
อะไรบ้าง เนื้อหาใดรู้แล้ว เนื้อหาใดยังไม่รู้ แบบทดสอบท่ีสร้างตามแนวคิดนี้เรียกว่า แบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
(Criterion – Referenced Test) การเขียนคำถามแบบนี้คำนึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมความรู้ 
ท่ีต้องการวัดเป็นสำคัญ ไม่ต้องคำนึงถึงความยากง่ายของคำถาม – คำตอบมากนัก 
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1.5  ต้องเข้าใจและคุ้นเคยกับชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบต่าง ๆ  
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะต้องรู้หลักเกณฑ์การเขียนคำถาม – คำตอบ และรูปแบบ (Style) ของการถาม
ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

1.6  ต้องเข้าใจและคุ้นเคยกับลักษณะการวัดพฤติกรรมความรู้ในระดับต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี ต้องรู้ว่าถามอย่างไรวัดการนำไปใช้ ถามอย่างไรวัดการประเมิน เป็นต้น 

2. ลักษณะข้อคำถามท่ีใช้วัดพฤติกรรมความรู้ การวัดพฤติกรรมความรู้ท้ัง 6 ระดับ 
มีลักษณะการใช้ขอ้คำถามท่ีแตกต่างกัน  

3. หลักการเขียนข้อคำถามแบบตอบส้ัน การเขียนข้อคำถามแบบตอบส้ันหรือ 
แบบเติมคำ มีหลักการเขียนดังนี้ 

1. คำตอบท่ีจะให้ตอบ จะต้องส้ันและเจาะจง ทางท่ีดีควรจะให้เป็นคำวลี  
2. ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้เจาะจงลงไปเลย  

จะได้มีคำตอบเดียว 
3. ไม่ควรลอกข้อความจากหนังสือต่าง ๆ  แล้วตัดข้อความบางตอนออก  

เพื่อให้เติมทางท่ีดีควรสร้างข้อคำถามขึ้นเอง 
4. ใช้ประโยชน์คำถามท่ีเป็นประโยคสมบูรณ์จะดีกว่าประโยคไม่สมบูรณ์ 
5. ถ้าคำตอบเป็นตัวเลขท่ีมีหน่วยต้องระบุด้วยว่า ต้องการให้ตอบ

หน่วยอะไร และถ้ามีทศนิยมก็ต้องบอกด้วยว่าต้องการทศนิยมกี่ตำแหน่ง 
6. ช่องว่างท่ีเว้นไว้ให้เติมคำตอบควรอยู่ท้ายประโยค และควรยาวเท่า ๆ  

กันทุกคำตอบ แต่ต้องเว้นไว้ให้คำตอบยาวท่ีเติมได้อย่างเพียงพอด้วย 
7. ในแต่ละคำถามหรือแต่ละประโยค ควรเว้นไว้ให้เติมคำตอบ

เพียงช่องเดียว หรือไม่ควรมีมากกว่าสองช่อง 
4. หลักการเขียนข้อคำถามแบบถูกผิด การเขียนข้อคำถามแบบถูกผิด 

มีหลักการดังนี้ 
4.1  ข้อความท่ีกำหนดให้ต้องตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดจริงตามหลักวิชา 
4.2  ข้อความจะต้องชัดเจนไม่กำกวม 
4.3  ข้อความท่ีถามจะต้องไม่เป็นข้อความปฏิเสธ และยิ่งเป็นประโยค 

ปฏิเสธซ้อน ไม่ควรใช้เด็ดขาด 
4.4  ข้อความต้องไม่ยาว และไม่เป็นประโยคท่ีซับซ้อน ถามตรงไปตรงมา 

ดีกว่าถามอ้อม 
4.5  แต่ละข้อความต้องมีเนื้อหาใจความเดียว เว้นแต่เป็นข้อความ 

ท่ีสัมพันธ์กันเชิงเหตุ – ผล 
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4.6  ข้อความท่ีเป็นความคิดเห็น หรือต้องการถามความคิดเห็น  
ไม่ควรใช้เป็นคำถามถูก – ผิด 

4.7  ข้อความท่ีให้ตอบถูกหรือให้ตอบผิดควรมีความยาวพอ ๆ กัน 
4.8  จำนวนข้อความท่ีตอบถูกและตอบผิดในแบบทดสอบชุดหนึ่ง ๆ  

ควรมีจำนวนใกล้เคียงกัน 
5. หลักการเขียนข้อคำถามแบบเลือกตอบ การเขียนมีหลักการดังนี้ 

5.1 หลักการเขียนคำถาม (Stem) 
5.1.1  ตัวคำถามทุกข้อต้องมีความหมายในตัวเองอย่างสมบูรณ์  

และถามปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจง 
5.1.2  เขียนตัวคำถามให้ชัดเจน ถ้าหากมีคำซ้ำในตัวคำตอบ 

ควรเขียนไว้ในตัวคำถามเลย 
5.1.3  ตัวคำถามแต่ละข้อควรถามปัญหาหลักเพียงปัญหาเดียว 
5.1.4  ตัวคำถามแต่ละข้ออย่าให้เกี่ยวข้องกัน เพื่อหลีกเล่ียง 

การแนะคำตอบให้ข้ออื่น 
5.1.5  ควรหลีกเล่ียงการใช้ประโยคปฏิเสธ หากจำเป็นให้ขีดเส้นใต้ 

คำปฏิเสธนั้น แต่ถ้าเป็นปฏิเสธซ้อนห้ามใช้เด็ดขาด 
5.2 หลักการเขียนคำตอบหรือตัวลวง (Options) 

5.2.1   เนื้อหาของตัวคำตอบทุกตัวควรเป็นเรื่องเดียวกัน 
5.2.2   ตัวคำตอบท้ังหมดควรมีโอกาสถูกพอ ๆ กัน 
5.2.3   ตัวคำตอบทุกตัวควรยากง่ายพอ ๆ กัน 
5.2.4   ภาษาท่ีใช้ในตัวคำตอบไม่ควรสอดคล้องหรือตรงกับตัวคำถาม 
5.2.5   ตัวคำตอบทุกตัวในแต่ละข้อ ควรส้ัน – ยาวใกล้เคียงกัน 
5.2.6   ตัวคำตอบท่ีถูกควรเรียงกระจายคละกัน และให้กระจาย 

ไปตามตัวคำถามทุกตัวเท่า ๆ กัน 
5.2.7   ไม่ควรใช้ตัวคำตอบท่ีว่า ทุกข้อถูกหมด ทุกข้อผิดหมด  

หรือไม่มีข้อใดถูก 
5.2.8   ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ตอบ 
5.2.9   ตัวคำตอบเป็นตัวเลขควรใส่ตำแหน่งเรียงกัน 
5.2.10 ตัวคำตอบแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน ข้อเดียวควรมีคำตอบ 

ถูกเพียงตัวเดียว 
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4. การจัดเรียงและทำรูปเล่ม 
หลังจากวิเคราะห์คุณภาพและคัดเลือกได้ข้อท่ีมีคุณภาพแล้ว จึงนำไปจัดเรียงและทำรูปเล่ม 

ท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ต่อไป การจัดเรียงข้อคำถามแต่ละข้อนั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรเรียงตามเนื้อหาการถาม ถามเนื้อหาเดียวกันจัดไว้ด้วยกัน และเรียงเนื้อหาท่ี 

ใกล้ตัวผู้ตอบไว้ก่อน 
2.  แต่ละเนื้อหาเรียงระดับความยากง่ายของข้อคำถาม ข้อท่ีง่ายเอาไว้ก่อน แล้วค่อย ๆ 

ยากขึ้นตามลำดับ 
3.  แต่ละข้อคำถามต้องมีหมายเลขข้อ  และควรเรียงลำดับจากข้อ  1  ไปแบบทดสอบ 

ชุดเดียวกัน  ควรเรียงหมายเลขข้อต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ  แม้จะขึ้นตอนใหม่หรือเนื้อหาใหม่ใน
แบบทดสอบชุดเดียวก็ให้หมายเลขข้อต่อเนื่องกันไปได้เลย จะทำให้ไม่สับสนในการวิเคราะห์ เพราะมี
ข้อ 1 หรือข้ออื่น ๆ ก็มีเพียงข้อเดียวในแบบทดสอบชุดนั้น 

 

5. การตรวจ ปรับปรุงและแก้ไข 
การตรวจสอบจะทำใน 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบเองกับให้ผู้เช่ียวชาญตรวจ การตรวจเอง

จะตรวจสอบคุณภาพของคำถามคำตอบรายข้อ โดยยึดตามหลักข้อเสนอแนะในการเขียนคำถาม – คำตอบ
ของแบบทดสอบแต่ละชนิด แก้ไขให้สมบูรณ์และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ส่วนการให้ผู้เช่ียวชาญตรงจะเป็นการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตาม 
โครงสร้างของแบบทดสอบ ถ้าผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะถือว่าแบบทดสอบนั้นมีความตรงตามเนื้อหา
และตรงตามโครงสร้างในระดับหนึ่ง 

 

6. การตรวจสอบคุณภาพ 
จะทำเป็น 2 ระยะ คือ ตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการสร้าง กับตรวจสอบหลังจาก

สร้างแบบทดสอบแล้ว  เช่น  การตรวจสอบรายข้อ หรือการวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) เป็นการ
ตรวจสอบจากความยากง่ายและอำนาจจำแนกรายข้อ 

 
หลักการสร้างข้อสอบแบบต่าง ๆ 
  

ข้อสอบท่ีใช้ท่ัว ๆ ไปมี 2 แบบ คือ ข้อสอบอัตนัยกับข้อสอบปรนัย ข้อสอบท้ังสองแบบต่างก็
มีข้อดีข้อเสีย และมีจุดประสงค์ของการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบ 
หลักการสร้าง ข้อดีข้อเสีย และโอกาสท่ีควรจะใช้ข้อสอบแต่ละชนิด 
 

 1.  ความแตกต่างระหว่างข้อสอบอัตนัยและปรนัย 
  1.1  ข้อสอบอัตนัยต้องการให้ผู้ตอบเขียนตอบข้อความยาว ๆ ส่วนข้อสอบปรนัยนั้น
ต้องการให้เขียนตอบเพียงส้ัน ๆ หรือให้เลือกคำตอบจากท่ีกำหนดให้ 
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  1.2  ข้อสอบอัตนัยประกอบด้วยคำถามน้อยข้อ แต่ละข้อความกว้าง  ๆไม่จำเพาะเจาะจง 
ส่วนข้อสอบปรนัยประกอบด้วยคำถามจำนวนมาก ๆ แต่ละข้อต้องการคำตอบท่ีจำเพาะเจาะจง 
  1.3  ในการสอบข้อสอบอัตนัย นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดและเขียน ส่วนการตอบ
ข้อสอบปรนัย นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการอ่านและคิด 
  1.4  คุณภาพของข้อสอบปรนัยส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ออกข้อสอบ ส่วนคุณภาพ
ของข้อสอบอัตนัยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ตรวจข้อสอบ 
  1.5  ข้อสอบอัตนัยง่ายในการสร้าง  แต่เสียเวลาในการตรวจ  และยากที่จะให้
คะแนนอย่างยุติธรรม ส่วนข้อสอบปรนัยนั้นยากและเสียเวลามากในการสร้าง  แต่ง่ายในการตรวจให้
คะแนนและมีความยุติธรรม 
  1.6  ข้อสอบแบบอัตนัย ให้เสรีภาพอย่างกว้างขวางแก่ผู้สอบและผู้สร้างข้อสอบ 
ส่วนข้อสอบปรนัยให้เสรีภาพอย่างกว้างขวางแก่ผู้สร้างข้อสอบ 
  1.7  ข้อสอบปรนัยมีความชัดแจ้งในวิธีการปฏิบัติ  คำส่ัง  และการให้คะแนนมากกว่าแบบอัตนัย 
  1.8  การกระจายของคะแนนจากการทำข้อสอบแบบปรนัยขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบเอง 
ส่วนการกระจายของข้อสอบแบบอัตนัยขึ้นอยู่กับผู้ตรวจข้อสอบ 
 

ตารางท่ี 8.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียข้อสอบอัตนัย 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  ผู้สอบมีโอกาสใช้ความรู้ ความคิด รวมทั้ง 
     ความสามารถในการใช้ภาษาได้กว้างขวาง 
2.  สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว 
3.  ผู้สอบไม่มีโอกาสเดาหรือเดาได้น้อยมาก 
4.  ประหยัดค่าใช้จ่าย 

1.  ถามได้บางเรื่อง ไม่ครอบคลุมเนื้อหา 
2.  การตรวจให้คะแนนไม่คงท่ีแน่นอน    
     ก่อให้เกิดความลำเอียงได้ง่าย 
3.  คำถามแต่ละข้อไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ 
     ปรับปรุงได้โดยวิธีการทางสถิติ 
4.  ข้อสอบประเภทนี้มักมีความเช่ือมั่นต่ำ 
5.  มักขาดความเท่ียงตรง 

ตารางท่ี 8.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียข้อสอบปรนัย 

ข้อดี ข้อเสีย 
1.  ถามได้ครอบคลุมเนื้อหา 
2.  ตรวจให้คะแนนคงท่ีและรวดเร็ว 
3.  ประหยัดเวลาและแรงงานในการตอบ 
     และการตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ 
4.  มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนน 
5.  สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการทางสถิติ 

1.  ถามความรู้และความคิดได้ในขอบเขตจำกัด 
2.  เปิดโอกาสให้ผู้สอบสามารถเดาได้ 
3.  สร้างได้ยากและเสียเวลามาก 
4.  เสียค่าใช้จ่ายและส้ินเปลืองมาก 
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 2.   หลักการพิจารณาเลือกใช้ข้อสอบแบบอัตนยัและปรนัย 
❖ ข้อสอบแบบอัตนัยควรใช้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโอกาสต่อไปนี้ 

  1.   จำนวนผู้สอบไม่มากนักและข้อสอบนั้นจะไมน่ำมาใช้อีก 
  2.   ครูมีความประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสดงความคิดเห็น 
  3.   ครูมีความประสงค์จะวัดทัศนคติของผู้เรียนยิ่งกว่าวัดผลสัมฤทธิ์ 
  4.   ครูมีความสามารถในการอ่านดี 
  5.   มีเวลาออกข้อสอบน้อยกว่าเวลาตรวจข้อสอบ 

❖ ข้อสอบปรนัยควรใช้ในโอกาสต่อไปนี้ 
  1.   จำนวนผู้สอบมากและจะนำข้อสอบนั้นมาใช้อีก 
  2.   ต้องการคะแนนจากการสอบท่ีมีความเช่ือมั่นสูง 
  3.   ต้องการความยุติธรรมและปราศจากความลำเอียงใด ๆ  
  4.   ครูมีความเช่ือว่าตนสามารถเขียนข้อสอบปรนัยได้ดีกว่าตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 
  5.   มีเวลาจำกัดในการตรวจข้อสอบและมีเวลามากพอในการออกข้อสอบ 
  6.   มีอุปกรณ์และเครื่องใช้พร้อมสำหรับการออกข้อสอบแบบปรนัย เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  
        เครื่องโรเนียว เป็นต้น 
 
 3.   การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย 
             ข้อสอบแบบอัตนัยเป็นข้อสอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้สามารถแสดงออกโดยใช้
ภาษาของตนเองในการทำข้อสอบประเภทนี้ ผู้สอบต้องมีความสามารถในการจัดระเบียบของความรู้ 
แสดงความคิด ริเริ่มและรู้จักการสังเคราะห์ข้อความได้อย่างเหมาะสม 

3.1 ลักษณะของข้อสอบอัตนัย 
ข้อสอบแบบอัตนัยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
3.1.1 แบบไม่จำกัดคำตอบ  (Uninstructed  –  Response  Type)  ข้อสอบ 

ลักษณะนี้เน้นความลึกและขอบเขตของความรู้ เน้นเสรีภาพของการแสดงออก ยั่วยุให้ผู้สอบเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวอย่าง 
1)   จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทยในปัจจุบัน โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 
2)   มนุษย์ได้อะไรบ้างจากการเดินทางไปดาวอังคาร 
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ข้อเสียของข้อสอบประเภทนี้คือมีความเช่ือมั่นค่อนข้างต่ำ แต่มีข้อดีคือนักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

3.1.2  แบบจำกัดคำตอบ (Restricted – Response Type) ข้อสอบลักษณะนี้ 
ต้องการคำตอบเฉพาะเจาะจงท่ีจัดระเบียบของความคิดเป็นอย่างดี มีการกำหนดขอบเขตในการตอบให ้

ตัวอย่าง 
1) จงอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 มา 3 ประการ 
2) จงยกตัวอย่างการกระทำท่ีแสดงถึงความรักชาติมา 5 ข้อ  
 

ส่วนดีของข้อสอบแบบนี้คือง่ายในการตรวจ มีความยุติธรรมและมีความเช่ือมั่นสูงกว่าข้อสอบ
ประเภทไม่จำกัดคำตอบอีกด้วย 

3.2 ข้อเสนอแนะในการสร้างข้อสอบอัตนัย 
1) การสร้างข้อสอบควรคำนึงถึงลำดับความสำคัญของจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้

ตามท่ีปรากฏในตารางวิเคราะห์หลักสูตร จุดมุ่งหมายหรือพฤติกรรมใดท่ีมีน้ำหนักความสำคัญมาก 
ก็ออกข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมนั้นมาก ให้ได้สัดส่วนตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

2) พิจารณาให้รอบคอบว่าจะสร้างข้อสอบให้คลุมเนื้อหาอะไรบ้าง เช่น จะสอบ 
เฉพาะเนื้อหาท่ีครูบรรยายอย่างเดียว   หรือจะครอบคลุมไปถึงส่วนท่ีนักเรียนร่วมอภิปราย  ทำรายงาน  
หรืออ่านออกเวลาด้วย 

3) ควรระบุให้ชัดว่าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบแบบจำกัดคำตอบหรือไม่ เพื่อผู้สอบ 
จะได้วางแผนการตอบได้ถูกต้อง 

4) ถ้าไม่จำเป็นควรให้มีการเลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบ 
เสียเปรียบกันอันเนื่องมาจากข้อสอบมีความยากง่ายไม่เท่ากัน คะแนนที่ได้จึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ 
เพราะต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวัดท่ีไม่เท่ากัน 

5) เขียนคำส่ังให้ชัดเจนว่าข้อสอบนั้น  ๆ  ต้องการให้ผู้สอบทำอย่างไร มีเกณฑ์ 
ในการพิจารณาให้คะแนนอย่างไร ควรให้นักเรียนอ่านคำสั่งให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนที่จะลงมือตอบ 
และควรบอกให้ชัดเจนด้วยว่ามีการแบ่งส่วนคะแนนอย่างไร เพื่อผู้สอบจะได้วางแผนการสอบได้เหมาะสม 

6) พยายามกำหนดให้ความยาวของข้อสอบพอเหมาะกับเวลาท่ีให้ ข้อสอบ 
อัตนัยไม่ใช่ Speed Test แต่ค่อนไปทาง Power Test ดังนั ้นการกำหนดเวลาให้เหมาะสมจึงมี
ความสำคัญมาก 
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7) ถามปัญหาท่ีแสดงว่านักเรียนมีความรู้จริง ๆ สามารถตอบปัญหาได้ 
โดยพยายามนำกฎเกณฑ์หรือความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ไม่ควรเป็นคำถามที่นักเรียนเคยพบ
หรือเคยทำมาก่อน เพราะจะกลายเป็นการวัดความจำไป 

8) พยายามใช้คำถามหลาย ๆ แบบ  มิใช่คำถามประเภทใคร อะไร ท่ีไหน  
เมื่อไร เท่านั้น เพราะคำถามประเภทนี้มีลักษณะไปทางวัดความจำมากกว่าวัดสมรรถภาพอื่น  คำถาม
ที่ใช้วัดสมรรถภาพที่สูงขึ ้นควรจะเป็นคำถามประเภท ทำไม อย่างไร หรือให้บรรยาย  อธิบาย
เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ความขัดแย้ง  ตีความ วิเคราะห์เหตุผล วิจารณ์ และประเมินผล เป็นต้น 

9) เขียนคำถามให้ชัดเจนว่าต้องการให้ตอบอย่างไร พยายามเขียนตอบให้เฉพาะ  
เจาะจงลงไป คำถามประเภทให้แสดงความคิดเห็นเป็นคำถามท่ีกว้างไป เช่น  
 
    “จงอธิบายเรื่อง ................................................” 

ควรเปล่ียนเป็น 
    “จงอธิบายเรื่อง ........................... ในแง่ต่อไปนี้ 

ก. .................................................................... 
ข. .................................................................... 
ค. .................................................................... 

 
ตัวอย่าง 

 
    “จงอธิบายเรื่องสงครามเย็น” 

ควรเปล่ียนเป็น 
    “จงอธิบายเรื่องสงครามเย็นในแง่ต่อไปนี ้

ก. สาเหตุของสงครามเย็น 
ข. การส้ินสุดของสงครามเย็น 
ค. ผลกระทบจากสงครามเย็น 

 
 

10) ใช้คำถามท่ีสามารถบอกได้ว่าคำตอบใดดีกว่าคำตอบใด คำถามนั้น ๆ  
เมื่อนักเรียนตอบแล้ว คนท่ีมีความรู้ท้ังหลายควรจะเห็นพ้องกันว่าเป็นคำตอบท่ีดี คำตอบใดเป็นคำตอบท่ีไม่ดี 

11) เมื่อเขียนคำถามแล้ว ควรเขียนคำตอบท่ีต้องการไว้ด้วยเลย  เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ดูว่าคำถามนั้นชัดเจนดีแล้วหรือยัง คำถามนั้นเมื่ออ่านแล้วจะต้องตอบตามที่คิดไว้หรือไม่ หากยังไม่
ตรงจะได้แก้ไขก่อนนำไปใช้ได้ 
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12) ถ้าเป็นคำถามทีเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งท่ียังหาข้อยุติไม่ได้   ข้อสอบนั้นควรมุ่งให้หา 
หลักฐานมายืนยัน หรือมาสนับสนุนมากกว่าท่ีจะทดสอบอย่างอื่น เช่น ข้อความท่ียังหาข้อยุติไม่ได้ควร
หลีกเล่ียงการถามว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ แต่ควรจะทดสอบการหาเหตุผลมาสนับสนุนประเด็นนั้น ๆ 

13) ควรกำหนดความยาวของข้อสอบ และความซับซ้อนของข้อสอบให้พอเหมาะ 
กับความสามารถของผู้สอบ 

14) พยายามให้ข้อสอบมีจำนวนมากข้อเพื่อจะได้ออกให้ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
ค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบด้วย เราอาจเพิ่มข้อสอบให้มากข้อโดยจำกัดให้ตอบส้ัน ๆ 

15) ถ้าข้อสอบมีหลายข้อ   ควรจะเรียงลำดับจากง่ายไปหามาก   เพื่อยั่วยุให้อยากตอบยิ่งขึ้น 
 

3.3 ข้อแนะนำในการใช้ข้อสอบอัตนัย 
1) ใช้ข้อสอบอัตนัย  เพื่อจะวัดในส่ิงท่ีข้อสอบอัตนัยสามารถวัดได้ดีท่ีสุด  ซึ่งได้แก่ 

ความสามารถในการบรรยาย การแสดงข้อคิดเห็น การเรียงความ และข้อวิจารณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
2) ควรใช้ข้อสอบอัตนัยวัดพฤติกรรมท่ีลึกซึ้งกว่าความรู้ความจำในเนื้อหาวิชา 

เพราะพฤติกรรมดังกล่าวข้อสอบปรนัยวัดได้ดีกว่า สำหรับพฤติกรรมด้านอื่น ๆ  เช่น ความเข้าใจ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินผลนั้น ข้อสอบอัตนัยและปรนัยมีประโยชน์ด้วยกันท้ังคู่ ส่วนข้อสอบอัตนัยจะมีคุณค่า
เหนือกว่าในการใช้วัดเกี่ยวกับการท่ีให้นักเรียนคิดหาเหตุผล อธิบายความสัมพันธ์ บรรยายข้อมูล กฎเกณฑ์
และการสรุปความ ขยายความ 

3) เนื่องจากข้อสอบอัตนัยนั้นผู้สอบจำเป็นต้องเขียนตอบ ดังนั้นความสามารถในการเขียน 
ของผู้สอบจึงมีผลต่อการสอบอย่างมาก การจะใช้ข้อสอบประเภทนี้ จึงควรจะพิจารณาทักษะในการเขียน
ของผู้สอบด้วย การฝึกให้นักเรียนได้ตอบข้อสอบอัตนัยบ่อย ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการตอบ
ข้อสอบอัตนัยมากขึ้น 

4) ไม่ควรใช้ข้อสอบอัตนัยและปรนัยปนกันในฉบับเดียวกัน  และให้ทำในเวลาจำกัด 
เพราะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนการตอบ อีกประการหนึ่งการนำคะแนนจากข้อสอบท้ัง
สองชนิดมารวมกันไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นการวัดคนละอย่าง 

แนวคำถามคำถามของข้อสอบแบบอัตนัย 
- ใช้คำถามประเภท ใคร อะไร ท่ีไหน เมื่อไร เมื่อต้องการวัดความจำ 
- ให้นิยามหรืออธิบายความหมาย 
- ให้จัดลำดับเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ 
- ให้จำแนกประเภทของส่ิงต่าง ๆ 
- ให้เขียนเค้าโครงหรือแผนดำเนินการต่าง ๆ 
- ให้เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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- ให้บอกความคล้ายคลึง 
- ให้สรุป ย่อเรื่อง ฯลฯ 

3.4 วิธีการให้คะแนนข้อสอบอัตนัย 
3.4.1  พิจารณาคำตอบแต่ละข้อของนักเรียนอย่างคร่าว ๆ ก่อน ยังไม่ต้องตรวจ 

ให้คะแนนโดยละเอียด ท้ังนี้เพื่อจะดูมาตรฐานการตอบโดยท่ัว ๆ ไป อาจสุ่มมาอ่านเพียงอ่านบางคน 
3.4.2  ตรวจให้คะแนนทีละข้อจนครบหมดทุกคนแล้วจึงตรวจข้อใหม่ ไม่ใช่ตรวจ 

ของแต่ละคนจนครบทุกข้อ การที่แนะนำให้ตรวจไปทีละข้อ เพื่อจะได้เปรียบเทียบแต่ละปัญหาได้สะดวกขึ้น 
ในทางปฏิบัติก็พบว่าตรวจง่าย และรวดเร็วกว่าท่ีจะตรวจทุกข้อของแต่ละคน 

3.4.3  เมื่อตรวจคำตอบแต่ละข้อของทุกคนตามวิธีในข้อ 2 แล้ว ควรจะนำมาจัด 
เรียงลำดับตามวิธีจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) โดยเปรียบเทียบคะแนนตำแหน่งร้อยละ แล้วเปล่ียนให้
เป็นคะแนนตามวิธีท่ีกล่าวมาแล้ว 
 
 4.   การสร้างข้อสอบแบบปรนัย 
  ข้อสอบแบบปรนัยท่ีนิยมใช้และเป็นท่ีรู้จักกันดีมี 4 ประเภท คือ 

1) แบบถูก – ผิด (True – False) 
2) แบบเติมคำ (Completion) 
3) แบบจับคู่ (Matching) 
4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
 

1) ข้อสอบแบบถูก – ผิด (True – False) 
ข้อสอบแบบถูกผิด  ที่แท้ก็คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกนั่นเอง ผู้ตอบมีโอกาส

เลือกตอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจตอบว่า ใช่ – ไม่ใช่ , ถูก – ผิด , จริง – ไม่จริง เป็นต้น ตัวคำถาม
ของข้อสอบประเภทนี้ มักจะเขียนในรูปประโยคบอกเล่าธรรมดา หรืออาจเป็นรูปคำถามโดยมีข้อความ  
ถูกบ้างผิดบ้างคละเคล้ากันไป ซึ่งผู้ตอบจะต้องตัดสินใจว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด จริงหรือเท็จ ใช่หรือไม่ใช่ 

1.1 ข้อแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบถูกผิด 
(1) เขียนคำส่ังและข้อความท่ีเป็นท้ังคำถามคำตอบให้ชัดเจน  เข้าใจง่าย  อย่าใช้ 

ข้อความท่ียอกย้อนจนเกินไป เพราะเราต้องการวัดความสามารถทางวิชาการมากกว่าท่ีจะวัดความสามารถ
ในการตีความหมายของข้อความหรือคำส่ัง 
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ตัวอย่าง 
คำช้ีแจง 1. แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 50 ข้อ จำนวน 20 คะแนน 

    ตอนท่ี  1  ข้อสอบแบบปรนัย          15  ข้อ   45  คะแนน 
    ตอนท่ี  2  ข้อสอบแบบอัตนัย            5  ข้อ   5  คะแนน 

2.  ให้นักเรียนเขียนข้อมูลของนักเรียนลงในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย  
     เขียนด้วยลายมือท่ีผู้ตรวจอ่านได้ง่ายถ้าข้อมูลคะแนนผิดพลาดจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

      3. ให้ทำเครื่องหมาย () ลงในกระดาษคำตอบท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
      4. กรุณาอ่านคำช้ีแจงในการทำแบบทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบเอง 

 
(2) ไม่ควรใช้ข้อความปฏิเสธซ้อน  เพราะอาจทำให้ผู้ตอบเข้าใจผิดโดยไม่จำเป็น 
(3) ไม่ควรใช้ประโยคท่ีมีท้ังถูกและผิดรวมอยู่ด้วยกัน หรือถูกครึ่งผิดครึ่ง   

เพราะประโยคประเภทนี้คำตอบไม่แน่นอน  อาจพิจารณาว่าถูกก็ได้  ผิดก็ได้  ยากแก่การตัดสินใจ  
และเป็นปัญหาการให้คะแนนในภายหลังได้ 

(4) คำตอบของข้อสอบควรถูกหรือผิดตามหลักวิชา ไม่ใช่ถูกหรือผิดตาม 
ความคิดเห็นของครู 

(5) ควรใช้ข้อความท่ีบอกปริมาณหรือจำนวนท่ีแน่ชัด  ไม่ควรใช้คำท่ีบอกโดยประมาณ   
ซึ่งไม่อาจกำหนดได้แน่นอน  เช่น  คำว่า  มาก  น้อย  อาจจะ ค่อนข้างจะบ่อย  ๆเสมอ  ๆเป็นต้น 

(6) ควรใช้คำท่ีมีความหมายเป็นปรนัย คือมีลักษณะเด่นชัด เช่น คำท่ีบอกได้ 
แน่ชัดว่าถูกหรือผิด  ใช่หรือไม่ใช่  ไม่ควรใช้คำท่ีมีลักษณะอัตนัย  มีความหมายแบ่งรับแบ่งสู้ เช่น คำว่า 
อาจจะจริง ค่อนข้างถูก ไม่ใคร่ถูก เป็นต้น 

(7) ส่ิงท่ีกำหนดว่าถูกหรือผิดควรเป็นส่วนสำคัญของข้อความและเกี่ยวข้องกับ 
ข้อความท่ีถาม การทำให้ข้อสอบผิด โดยการสะกดช่ือคนหรือสถานท่ีผิด  หรือเติมคำว่า  “ไม่”  ลงไป
ในข้อความท่ีถูก  เพื่อให้ข้อนั้นผิด มิได้เป็นการเน้นท่ีสาระสำคัญ 

(8) ควรหลีกเล่ียงการลอกข้อความจากหนังสือเรียน หรือจากสมุดจดคำ 
บรรยายเอามาเป็นข้อความท่ีถาม เพราะจะเป็นการเน้นให้นักเรียนใช้ความจำมากกว่าจะคิดในการตอบ 

(9) พยายามหลีกเล่ียงข้อความท่ีเป็นคำส่ัง เพราะคำส่ังบอกไม่ได้ว่าถูกหรือผิด 
(10) พยายามให้ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระแก่กัน อย่าให้ข้อใดข้อหนึ่งแนะ 

คำตอบข้ออื่น ๆ 
(11) ข้อความแต่ละข้อควรให้มีความยาวใกล้เคียงกัน ไม่ควรให้ยาวหรือส้ันกว่า 

กันมากนัก และถ้าเป็นไปได้ ควรเรียงลำดับตามความยาวของข้อความ 
(12) ควรให้มีจำนวนข้อถูกข้อผิดใกล้เคียงกัน เพราะจะเป็นการช่วยลดการเดาได้ 

วิธีหนึ่ง โดยท่ัว ๆ ไป อัตราส่วนระหว่างข้อถูกและผิดอยู่ระหว่าง 40 – 60% 
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(13) ข้อถูกและข้อผิดควรอยู่กระจายกันออกไป ไม่ควรให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
หรือเรียงกันอย่างมีระบบ 

(14) ในกรณีท่ีมีข้อสอบหลายประเภทอยู่ในฉบับเดียวกัน ควรจัดข้อสอบ 
ประเภทถูกผิดไว้ตอนต้น ๆ ของแบบทดสอบ เพราะเป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างง่าย เป็นการอุ่นเครื่อง  
เพื่อเร้าให้เด็กอยากทำข้อต่อ ๆ ไป 

1.2 ข้อดีและข้อเสียของข้อสอบแบบถูกผิด 
1.2.1   ข้อดีของข้อสอบแบบถูกผิด 
 (1)  ตรวจให้คะแนนง่าย แน่นอน และรวดเร็ว 
 (2)  สร้างได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อสอบอื่น ๆ 
 (3)  ข้อสอบแต่ละข้อใช้เวลาตอบน้อย จึงสามารถถามมาก ๆ ข้อได้ 
 (4)  วิธีการตอบง่ายต่อการเข้าใจ เพราะมีโอกาสเลือกเพียง 2 ตัวเลือก 
 (5)  ประหยัดค่าใช้จ่าย ในหน้าหนึ่ง ๆ อาจพิมพ์ข้อความได้ถึง 30 ข้อ 
1.2.2   ข้อเสียของข้อสอบแบบถูกผิด 
 (1)  เปิดโอกาสให้เดาได้มาก เพราะให้เลือกหนึ่งอย่างจากสองอย่าง 

 ผู้ตอบมีโอกาสเดาถูก 50% 
(2)  มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากข้อสอบ 

แบบถูกผิดนั้น ผู้ตอบมีโอกาสเดาได้ถึง 50% วิธีแก้ปัญหาการเดาอาจทำได้โดยเพิ่มข้อสอบให้มีจำนวนข้อ
มาก ๆ ข้อสอบฉบับหนึ่ง ๆ ไม่ควรมีน้อยกว่า 50 ข้อ 

 (3)  ข้อสอบแบบถูกผิดมักวัดความรู้ความจำมากกว่าสมรรถภาพด้านอื่น ๆ   
ทำให้ไม่สามารถวัดสมรรถภาพต่าง ๆ ได้ครบตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

(4)  เรื่องราวบางตอนตัดสินใจได้ยากว่าถูกหรือผิด ถ้านำมาถามก็เกิด 
ปัญหายุ่งยาก ถ้าไม่นำมาถามก็ทำให้ขาดสาระสำคัญไป 

2) ข้อสอบแบบเติมคำ (Completion) 
ข้อสอบแบบเติมคำ  เป็นข้อสอบประเภทให้ตอบส้ัน ๆ  มีขอบเขตในการตอบ 

ภาคคำตอบอาจอยู่ในรูปคำถามหรือในรูปประโยคบอกเล่าท่ีเป็นข้อความไม่สมบูรณ์  โดยเว้นช่องว่าง
สำหรับให้เติมคำหรือข้อความให้ได้ความถูกต้องสมบูรณ์  
ตัวอย่าง 

ข้อ 1. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยช่ืออะไร ...................................................... 
เป็นการตั้งคำถามปัญหาในรูปคำถามและต้องการให้ตอบส้ัน ๆ 
       ข้อ 2. นายกรัฐมนตรีของไทยปัจจุบันช่ือ .................................................................... 
เป็นการตั้งปัญหาเป็นข้อความท่ีไม่สมบูรณ์ ให้ผู้สอบเติมคำหรือข้อความให้สมบูรณ์ 



197 

2.1 ข้อแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบเติมคำ 
1) เขียนคำส่ังให้ชัดเจนว่าต้องการให้นักเรียนตอบอย่างไร และตอบท่ีไหน  

ซึ่งควรเขียนไว้หน้าสุดของแบบทดสอบในคำช้ีแจง 
ตัวอย่าง 
คำช้ีแจง 1. แบบทดสอบชุดนี้มี 2 ตอน 50 ข้อ จำนวน 20 คะแนน 

    ตอนท่ี  1  ข้อสอบแบบปรนัย          15  ข้อ   45  คะแนน 
    ตอนท่ี  2  ข้อสอบแบบอัตนัย            5  ข้อ   5  คะแนน 

2.  ให้นักเรียนเขียนข้อมูลของนักเรียนลงในกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย  
     เขียนด้วยลายมือท่ีผู้ตรวจอ่านได้ง่ายถ้าข้อมูลคะแนนผิดพลาดจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 

      3. ให้ทำเครื่องหมาย () ลงในกระดาษคำตอบท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
      4. กรุณาอ่านคำช้ีแจงในการทำแบบทดสอบอย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบเอง 
 

2) คำถามหรือข้อความต้องชัดเจน รัดกุม ไม่มีลักษณะเป็นการแนะคำตอบ  
และตอบได้หลายอย่าง 
 

ตัวอย่าง 
 นักเรียนเปน็สมาชิกของสถาบันทางสังคมสถาบันใดบ้าง 

ตอบ..................................................................................... 
   (ท้ังนี้คำตอบมีแค่ 7 สถาบัน เพราะถามเจาะจงท่ีสถาบันทางสังคม) 
 

3) พยายามเขียนปัญหาหรือคำถามให้มีคำตอบเฉพาะเจาะจง ไม่กว้างเกินไป เช่น 
 

ตัวอย่าง 
(ไม่ดี)  มหาวิทยาลัยทักษิณต้ังอยู่ท่ี ...................................... 
(ดีขึ้น) มหาวิทยาลัยทักษิณต้ังอยู่ท่ีจังหวัด ............................. 
 

4) ไม่ควรลอกข้อความจากหนังสือ โดยเว้นข้อความบางตอนออก  
เพราะจะเป็นการเน้นท่ีจะวัดหรือส่งเสริมการจำมากไป แทนท่ีจะส่งเสริมให้ใช้ความคิด 

5) ช่องว่างท่ีเว้นให้เติมควรเว้นให้มากพอสำหรับการตอบแต่ละข้อ  
ถ้าเป็นไปได้ควรจะเว้นให้ทุกข้อมีขนาดเท่า ๆ  กัน เพราะถ้าเว้นสั้นบ้างยาวบ้างให้เท่ากับคำตอบ ก็จะกลายเป็น
เสนอแนะคำตอบไป 
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6) ช่องว่างท่ีเว้นให้เติมควรจะให้อยู่ตอนท้ายของประโยคหรือท้ายข้อความ  
ยกเว้นในกรณีท่ีจำเป็นจริง ๆ 

7) การใช้ข้อความเป็นประโยคคำถามความจำ ช่วยให้คำถามมีความจำเพาะ 
เจาะจงยิ่งขึ้น 

8) แต่ละข้อไม่ควรให้มีช่องสำหรับเติมหลายแห่ง 
9) คำตอบท่ีต้องการให้เติม ควรเน้นส่ิงสำคัญและจำเป็นจริง ๆ 
10) ในตัวปัญหามีข้อมูลมากพอท่ีผู้สอนจะหาคำตอบได้ 

2.2 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเติมคำ 
เนื่องจากการตอบข้อสอบแบบเติมคำนี้อาจมีการกระจายได้หลายอย่าง  

เพราะไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวให้ผู้ตอบเลือกตอบเหมือนข้อสอบประเภทอื่น ฉะนั้นในการตรวจ
ให้คะแนนข้อสอบแบบเติมคำควรกระทำดังนี้ 

1)  ถ้าข้อสอบข้อใดมีคำตอบได้หลายอย่าง ครูควรให้คะแนนคำตอบท่ีถูกต้องทุกคำถาม 
2)  แต่ละช่องท่ีให้เติมคำตอบควรมีคะแนนเท่ากัน 
3)  ไม่ควรหักคะแนนคำตอบท่ีถูกแต่สะกดผิด เนื่องจากเราต้องการวัด 

ความรู้ความสามารถมากกว่าทักษะในการเขียนคำตอบ 
4)  ข้อท่ีนักเรียนตอบผิด ควรเขียนคำตอบท่ีถูกให้ก่อนจะคืนข้อสอบให้นักเรียน 
5)  เพื่อความสะดวกในการตอบ อาจให้นักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษคำตอบ  

เวลาตรวจให้คะแนนก็เอาคำเฉลยมาวางเทียบจะทำให้ตรวจเร็วขึ้น 
2.3 ข้อดีข้อสอบแบบเติมคำ 

1)  สร้างได้ง่ายกว่าข้อสอบแบบเลือกตอบและแบบจับคู่ เนื่องจากไม่ต้อง 
เสียเวลาในการคิดหาตัวเลือก 

2)  มีโอกาสเดาถูกได้มาก เนื่องจากข้อสอบประเภทนี้ผู้สอบต้องคิดหาคำตอบเอง  
ไม่ใช่เลือกคำตอบท่ีมีอยู่แล้วเหมือนข้อสอบแบบอื่น ๆ 

3)  ประหยัดเวลาในการตอบ  เพราะให้ตอบส้ัน  ๆดังนั้นจึงสามารถออกข้อสอบ 
ได้มากข้อ และสามารถออกข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาได้ 

4)  ข้อสอบประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ เพราะสามารถวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง คำศัพท์ กฎเกณฑ์ ความสามารถท่ีจะหาคำตอบ 
โดยการคำนวณ ทักษะนำการใช้สัญลักษณ์ สมดุลสมการเคมี ความสามารถที่จะตีความหมายของ
ข้อมูลวัดกระบวนการทางปัญญาขั้นสูงและความสามารถที่จะแปลความหมายจากรูปภาพหรือ
แผนภูมิท่ีกำหนดให้ 
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3) ข้อสอบแบบจบัคู่ (Matching) 
ข้อสอบแบบจับคู่เป็นข้อสอบปรนัยประเภทกำหนดคำหรือข้อความเป็น 2 คอลัมน์  

แล้วกำหนดให้ผู้ตอบเลือกคำหรือข้อความจากคอลัมน์หนึ่ง ไปใส่ในคำหรือข้อความอีกคอลัมน์หนึ่งท่ีมี
ความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกัน 

ข้อสอบประเภทนี้คล้ายกับข้อสอบแบบเลือกตอบนั่นเอง แต่ตัวเลือกไม่แน่นอนตายตัว 
เพราะตัวเลือกจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเลือกตอบไปแล้ว 

3.1 ข้อแนะนำในการสร้างข้อสอบแบบจับคู่ 
1)  ให้คำหรือข้อความในคอลัมน์หนึ่งจับคู่ได้กับคำหรือข้อความในอีก

คอลัมน์หนึ่งเพียงข้อเดียว จะไปจับคู่กับคำหรือข้อความอื่นอีกไม่ได้ นั่นคือข้อเดียวต้องมีคำตอบเดียว 
2)  ตัวเลือกหรือคำตอบที่อยู่ทางขวามือควรมีจำนวนข้อมากกว่าคำถามท่ี

อยู่ทางซ้ายมืออย่างน้อย 3 – 4 ข้อ เพราะคำตอบทางขวามือจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อได้ทำข้อต้น ๆ ไป
แล้ว ถ้าให้คำตอบกับคำถามมีจำนวนเท่ากัน ข้อท้าย ๆ ผู้ตอบอาจจะเดาได้ อีกประการหนึ่งถ้าตอบ
ผิด 1 ข้อ อาจมีผลทำให้ ข้ออื่นผิดไปด้วย เพราะตัวเลือกคำตอบของข้ออื่นถูกเลือกไปแล้ว 

3)  ระบุให้ชัดเจนว่าจะให้จับคู่โดยยึดหลักอะไร เช่น จับคู่ระหว่างชื่อนัก
ประพันธ์กับชื่อหนังสือ ระหว่างชื่อโรคกับอาการของโรค เป็นต้น ถ้าหากไม่ระบุให้ชัดเจนว่าจะจับคู่
กันโดยยึดอะไรเป็นหลักแล้ว อาจทำให้นักเรียนงงและเสียเวลาในการทำข้อสอบ 

4)  พยายามให้ตัวเลือกหรือคำตอบท่ีอยู่ทางขวามือเป็นข้อความส้ัน ๆ และ
ส้ันกว่าตัวคำถามท่ีอยู่ทางซ้ายมือ 

5)  ควรเรียงลำดับคำหรือข้อความท่ีเป็นชื่อตามลำดับตัวอักษร และถ้าเป็น
ตัวเลขหรือ พ.ศ. ก็ควรเรียงตามลำดับมากน้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาคำตอบและเพื่อให้คำหรือ
ข้อความท่ีจับคู่หรือเข้าคู่กันอยู่กระจายออกไป 

6)  ข้อความแบบจับคู่ชุดหนึ่ง ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะทำให้ผู้สอบสับสน
และยุ่งยากมากไป ชุดหนึ่ง ๆ ควรมีคำถามไม่เกิน 15 ข้อ 

7)  คำท่ีเป็นคู่กันควรจัดให้กระจายกัน ไม่ควรให้อยู่ตรงกันหรือเรียงกันอย่างเป็นระบบ 
8)  ข้อสอบแต่ละชุดควรจัดให้อยู่ในกระดาษหน้าเดียวกัน ไม่ควรให้ไปต่อหน้าอื่น 

โดยเฉพาะไปต่อหน้าท่ีต้องพลิก เพราะจะทำให้ยุ่งยากและสับสนในการตอบ เนื่องจากต้องพลิกกลับไปกลับมา 
9)  วิธีการตอบไม่ควรกำหนดให้ยุ่งยาก เช่น ให้ลอกข้อความทางขวามือมา

ใส่ทางซ้ายมือ หรือโยงเส้นในข้อที่สัมพันธ์กัน ซึ ่งอาจตอบง่าย ๆ โดยเอาตัวเลขหรืออักษรกำกับ
ข้อความมาใส่ไว้หน้าหรือหลังข้อนั้น ๆ 
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10) คำหรือข้อความที ่จะนำมาจับคู ่ก ัน ควรเป็นเรื ่องราวหรือเนื้อหา
เดียวกันถ้าต้องการถามหลาย ๆ เนื้อหา หรือหลาย ๆ เรื่อง ก็ควรแยกออกเป็นคนละชุด ไม่เช่นนั้น
อาจทำให้สับสนหรือเป็นการแนะคำตอบ ช่วยให้เดาได้ง่ายยิ่งขึ้น 

3.2 ลักษณะคำหรือข้อความท่ีควรนำมาจับคู่กัน ตัวเอย่างเช่น 
ตัวอย่าง 

ช่ือบุคคลสำคัญ จับคู่กับ ผลงานท่ีเด่น ๆ 
ช่ือนักประพันธ์ จับคู่กับ ช่ือหนังสือ 
เหตุการณ์ จับคู่กับ วัน เดือน ป ี
คำศัพท์  จับคู่กับ คำจำกัดความ 
ช่ือเครื่องมือ จับคู่กับ หน้าท่ีสำคัญหรือประโยชน์ 

3.3 ข้อดีหรือข้อเสียของข้อสอบแบบจับคู่ 
3.3.1 ข้อดีของข้อสอบแบบจับคู่ 
 1)  สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะส่วนใหญ่วัดความจำ 
 2)  ตรวจให้คะแนนได้ง่าย 
 3)  ถ้าสร้างข้อสอบได้ดีแล้ว ข้อสอบแบบจับคู่ประมาณ 10 – 15 ข้อ  

โอกาสท่ีจะเดาถูกมีน้อย 
 4)  เหมาะสำหรับวัดความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ของสองส่ิงหรือช่ือสองช่ือ 
 5)  ประหยัดกระดาษและเนื้อที่ในการออกข้อสอบ 
3.3.2  ข้อเสียของข้อสอบแบบจับคู่ 
 1)  มักเป็นข้อสอบวัดความจำมากกว่าท่ีจะวัดสมรรถภาพสมองขั้นสูงขึ้น 
 2)  แต่ละข้อมีโอกาสในการเดาถูกไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น คำถามมี  

15 ข้อ โอกาสในการเดาถูกสำหรับข้อแรกมี 1 ใน 15 ข้อ  ต่อ ๆ ไป  โอกาสที่จะเดาถูกมมีมากขึ้น  
เพราะตัวเลือกมีน้อยลง 

 3)  เป็นการยากท่ีจะทำให้ปัญหาและคำตอบท้ังหมดเป็นเรื่องเดียวกัน  
ซึ่งทำให้โอกาสท่ีจะเสนอแนะคำตอบหรือช่วยในการเดามีมากขึ้น 

 4)  บางครั้งคำหรือข้อความหนึ่งอาจจับคู่กับคำหรือข้อความอีก 
ด้านหนึ่งได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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4) ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
ข้อสอบแบบเลือกตอบเป็นข้อสอบปรนัยท่ีนิยมใช้กันมากกว่าข้อสอบปรนัยแบบอื่น 

ข้อสอบประเภทนี้มีส่วนประกอบท่ีสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 
1.   ตอนนำ หรือตัวคำถาม (Stem) 
2.   ตัวเลือก (Choices หรือ Options) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      -  ตัวถูก (Correct Choice) 
      -  ตัวลวง (Decoys หรือ Distracters) 
ข้อสอบแบบเลือกตอบที่ดีนั้น  ตัวเลือกทุกตัวจะมีน้ำหนักพอ ๆ กัน ถ้าดูเผิน ๆ  

หรือไม่มีความรู้ในข้อนั้นจริง จะเห็นว่าถูกหมดทุกข้อ และในการสอบแต่ละครั้ง ตัวเลือกแต่ละตัวจะมี
โอกาสถูกเลือกพอ ๆ กัน สำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีมีลักษณะถูกหรือผิดอย่างเด่นชัด ทำให้
ข้อสอบขาดคุณค่า และขาดคุณลักษณะความเป็นปรนัย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของข้อสอบประเภทนี้ 
 

หลักในการเขียนข้อสอบประเภทเลือกตอบ 
  1.  เขียนตัวคำถามหรือตอบนำให้อยู่ในรูปประโยคคำถามที่สมบูรณ์ การถามด้วย
ประโยคคำถามที่สมบูรณ์จะช่วยให้คำถามมีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ผู้สอบอ่านแล้วสามารถ
เข้าใจทันทีว่าผู้ถามต้องการให้ตอบในแง่ใด จะต้องพุ่งความคิดไปในทิศทางในแง่ใด 
  2.  เน้นเรื่องท่ีถามให้ชัดเจนและตรงจุด คำถามประเภทท่ีคลุมเครือ ทำให้ผู้สอบเกิด
ความลังเลใจในการตอบ ไม่ทราบว่าครูถามในแง่ ใดแน่ คำถามที่มีลักษณะต่อความมีโอกาสทำให้
คลุมเครือได้ง่าย การเขียนตอบนำให้เป็นคำถามจะช่วยให้ชัดเจนขึ้น 
  3.  ใช้ภาษาให้เหมาะกับระดับผู้สอน ข้อสอบที่ดีควรให้ยากด้วยเนื้อหาของมันเอง 
ไม่ใช่ยากที่ภาษา สำนวนที่ใช้หรือการใช้คำพูดพลิกแพลง เพราะเราไม่ได้มุ่งวัดความสามารถด้านภาษา 
ยกเว้นแต่ข้อสอบจะมีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นโดยเฉพาะ การใช้คำยากในข้อคำถามหรือตัวเลือกจะทำให้ข้อสอบ
ยากขึ้นโดยไม่จำเป็น อาจทำให้ข้อสอบขาดความเท่ียงตรง และมีความเช่ือมั่นต่ำได้ 
  4.  คำถามควรสั้นและชัดเจน การเขียนคำถามแบบยาว ๆ วกวนไปมา อาจทำให้ข้อสอบ
ขาดความเที่ยงตรงตามสภาพไป เพราะจะกลายเป็นการทดสอบการอ่านหนังสือเร็วแล้วจับใจความ แทนท่ี
จะทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถทางวิชาการ  
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ตัวอย่าง 
        (ไม่ดี)  มนุษย์มีวิธีเพิ่มพูนสมรรถภาพให้แก่ตนเอง เพื่อต่อต้านโรคภัย 
ที่ร้ายแรงได้หลายวิธี วิธีใดที่สำคัญที่สุดที่เราควรปฏิบัติเพื่อต้านทานการติดต่อของโรคได้ 
   ก.  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 
   ข.  รักษาตัวโดยอยู่ห่างไกลจากผู้ป่วย 
   ค.  ออกกำลังกายกลางแจ้งให้เพียงพอ 
   ง.  รักษาอนามัยโดยการกินนอนให้เป็นเวลา 
        (ดีขึ้น) เราควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร 
   ก.  ฉีดวัคซีน 
   ข.  อยู่ห่างผู้ป่วย 
   ค.  ออกกำลังกาย 
   ง.  กินนอนเป็นเวลา 
 
  5.  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธซ้อน  การใช้คำถามปฏิเสธทำให้ผู้สอบต้อง
คิดยอกย้อนโดยไม่จำเป็น อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้จริง ๆ  ก็ควรขีด 
เส้นใต้คำปฏิเสธ หรือพิมพ์ด้วยอักษรเอน หรือตัวหนัก ให้ต่างจากข้อความท่ัว ๆ ไป เพื่อให้เห็นชัดขึ้น
หรือใช้คำท่ีมีความหมายเชิงปฏิเสธแทน 
  ตัวอย่าง 

ข้อใดไม่ใชห่ลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
      ก. ทำความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารท่ีรับ  
      ข. รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ 
      ค. รับข้อมูลข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่ง 
      ง. เลือกรับข้อมูลข่าวสารท่ีกะทัดรัดทันสมัย 
 
  6.  ใช้ตัวเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม ตัวเลือกปลายเปิด ได้แก่ คำประเภท “ถูกทุกขอ้”  
“ไม่มีข้อถูก”“ยังสรุปแน่นอนไม่ได้” การใช้ตัวเลือกแบบนี้อาจเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบไม่สามารถหา
ตัวลวงท่ีเหมาะสมได้ หรือคิดว่าอาจเป็นตัวถูกหรือตัวลวงท่ีดี 
        ข้อสอบที่เหมาะสมจะใช้ตัวเลือกหลายเปิด ควรเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องราว
หรือพฤติการณ์ท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ หรือท่ียังเป็นปัญหาโต้แย้งกันอยู่ 
  7.  ใช้คำถามให้ครอบคลุมการสอบ ข้อสอบท่ีดีไม่ควรถามด้านความจำมาก แต่จะพยายาม
ถามให้คิดลึกซึ้งลงไป และไม่ใช่ข้อความท่ีพลิกแพลงจนกลายเป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาไป 



203 

  8.  ข้อเดียวต้องมีคำตอบเดียว ในการเขียนคำตอบ มีบ่อย ๆ ที่ผู้ออกข้อสอบไม่ได้
พิจารณาตัวลวงให้ดี เมื่อเด็กทำข้อสอบจึงมักมีปัญหามีข้อถูกมากกว่า 1 ข้ออยู่บ่อย ๆ 
  9.   เขียนตัวถูก – ผิด ให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา การเขียนตัวถูกและตัวลวง ควรคำนึงถึง
ความจริงและความเป็นไปได้ตามเนื้อหานั้น ๆ ด้วย การใช้ตัวลวงโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชา 
อาจเป็นการแนะคำตอบให้เด่นชัด 
  10. เขียนตัวเลือกให้เป็นอิสระขาดจากกัน พยายามอย่าให้ตัวเลือกทั้งที่เป็นตัวถูก
และตัวผิดก้าวก่ายกัน หรือมีความหมายสืบเนื่องสัมพันธ์กัน หรือครอบคลุมตัวเลือกอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้
เหมือนกับมีตัวเลือกน้อยลง และมีคำตอบท่ีถูกหลายข้อ 
  11. เรียงลำดับตัวเลือกท่ีเป็นตัวเลข ข้อสอบท่ีมีคำตอบเป็นตัวเลข เช่นเกี่ยวกับวัน  เดือน  
ปี ศักราช หรือจำนวนต่าง ๆ  ควรจะจัดเรียงลำดับกัน อาจเรียงจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากก็ได้ 
เพื่อช่วยให้ผู้สอบหาคำตอบง่ายข้ึน 
  12. พยายามใช้รูปภาพช่วย การใช้รูปภาพเป็นตัวสถานการณ์ หรือคำถาม หรือตัวเลือก
จะช่วยคลายความเครียดให้ผู้สอบได้มาก โดยเฉพาะในขั้นเด็กตอนต้น การใช้รูปภาพนอกจากจะคลายเครียด 
ได้แล้ว ยังจะช่วยให้เด็กเข้าใจคำถามง่ายข้ึน และยังช่วยทำให้ข้อสอบน่าสนใจยิ่งขึ้น 
  13. หลีกเล่ียงคำถามท่ีแนะคำตอบ คำถามท่ีใช้ตัวเลือกท่ีมีแง่ให้ผู้สอบสามารถตัดตัว
ลวงได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือช้ีแนะคำถาม 
 

แนวทางการเขียนข้อคำถามของแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา 
  
 ในการเขียนข้อคำถามของแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา เพื่อวัดผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรายวิชาสังคมศึกษา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้ออกข้อสอบควรมีการออกข้อสอบ
ในแบบทดสอบฉบับนั้น 2 แบบ โดยมีอัตราส่วนในการออกท่ีเหมาะสม กล่าวคือ การออกแบบทดสอบ
วิชาสังคมศึกษา ควรออกแบบปรนัย (เลือกตอบหรืออื่น ๆ ) ร้อยละ 70 ของแบบทดสอบกับแบบ
อัตนัย (เขียนตอบ) ร้อยละ 30 ของแบบทดสอบฉบับนั้น ๆ สำหรับแนวทางในการเขียนข้อคำถามหรือ
ข้อสอบท้ัง 2 แบบ มีดังนี้ 
 1. แบบทดสอบปรนัย 
  1.1 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสรุปตามหลักวิชา เช่น ถ้า
นักเรียนไม่มีหลักธรรมอิทธิบาท 4 จะส่งผลต่อการเรียนของตนเองอย่างไร ฯลฯ 

1.2 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการค้นหา
ทฤษฎี หรือลักษณะสำคัญของเหตุกรณ์ เรื ่องราวที่สัมพันธ์กันมาสรุปเป็นทฤษฎี เช่น เพราะเหตุใด
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีภาคใต้ และภาคตะวันออกที่คล้ายคลึงกัน ฯลฯ 
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1.3 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับคำศัพท์ และนิยาม เช่น 
สมเด็จพระปิยมหาราช หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด พระไตรปิฎก หมายถึงอะไร ฯลฯ 

1.4 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ความจริง ลักษณะเฉพาะ 
หรือเอกลักษณ์เฉพาะ และความสำคัญ เช่น เจดีย์ที ่ม ีลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัย ซึ ่งเป็น
เอกลักษณ์ของอาณาจักรสุโขทัยคือเจดีย์อะไร ใครคือพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ประชาชนชาวไทยจะ
มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมีอายุกี่ป ีฯลฯ 

1.5 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้น และการเปลี่ยนแปลง
ตามลำดับก่อนหลัง เช่น ข้อใดเรียงลำดับขนาดพื้นที่ของทวีปต่าง ๆ ในโลกจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง 
ขั ้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร กฎหมายที่มีความสำคัญสูงสูดของประเทศคือ
กฎหมายใด ฯลฯ 

1.6 การเขียนคำถามเพื่อวัดวัดความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับการจำแนกประเภท หรือ
จัดหมวดหมู่ เช่น ข้อใดเป็นประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ ธนาคารพาณิชย์ของรัฐมี
ธนาคารอะไรบ้าง ฯลฯ 

1.7 การเขียนคำถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติตนตามระเบียบ
แบบแผนประเพณี และวัฒนรรมของไทย เช่น นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร ขณะที่สนทนากับผู้
อาวุโสกว่า เราควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีใด เมื่อไปงานศพหรืองานอวมงคล เป็นต้น 

1.8 การเขียนคำถามเพื่อวัดทักษะในการส่ืบค้นข้อมูลจากส่ือ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น ถ้านักเรียนต้องการทราบถึงการก่อสร้างทางรถไฟแห่งแรกของไทยว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชใด 
นักเรียนสามารถส่ือค้นข้อมูลได้จากท่ีใด เป็นต้น 

1.9 การเขียนคำถามเพื่อวัดทักษะในการแปลความหมาย รูปภาพ กราฟ แผนท่ี 
หรือสัญลักษณ์ เช่น ถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่หรือเครื ่องมือทางภูมิศาสตร์  หรือถาม
เกี่ยวกับกราฟแสดงปริมาณอุปสงค์และอุปทานของสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ เป็นต้น 

1.10 การเขียนคำถามเพื่อวัดวัดทักษะในการจับประเด็นของเรื ่องที่ศึกษา เช่น 
วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญของการจัดต้ังธนาคารแห่งแรกสมัยรัชกาลท่ี 5 คืออะไร ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญ
ของการรวมกลุ่มทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร เป็นต้น 

2. แบบทดสอบอัตนัย 
2.1 การเขียนข้อคำถามให้เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของสิ่งของ

ต้ังแต่และอเทวนิยม 2 ส่ิงขึ้นไป เช่น จงเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของศาสนาสากล จงเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 
จงเปรียบเทียบวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยนแต่ละภาค ฯลฯ 
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  2.2 การเขียนข้อคำถามให้ตัดสินใจว่าเหตุการณ์หรือปรากฎการณใดดีหรือไม่ดี
อย่างไร เช่น ท่านคิดว่าเหมาะสมบุคคลท่ีก่อคดีข่มขืนและฆ่าสมควรได้รับการตัดสินลงโทษประหาร
ชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านคิดว่าคุณภาพชีวิตของประชากรไทยมีดีหรือไม่ เพราะเหตุใด ฯลฯ 
  2.3 การเขียนข้อคำถามให้หาสาเหตุหรือผล เช่น ทำไมพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ จึงแพร่หลายอย่างรวดเร็วในสังคมไทยปัจจุบัน อะไรคือสาเหตุสำคัญของปัญหาทางการเมือง
ในประเทศไทย ฯลฯ 
  2.4 การเขียนข้อคำถามให้อธิบายความหมายของคำหรือข้อความ เช่น การออม
หมายถึงอะไร จงอธิบาย สงครามเย็นหมายถึงอะไร จงอธิบาย เป็นต้น 
  2.5 การเขียนข้อคำถามให้อภิปรายเช่น การซื้อ-ขายสินค้าทางอินเทอร์เนตหรือซื้อ
ของออนไลน์มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรจงอภิปราย นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสังคมไทย ฯลฯ 

2.6 การเขียนข้อคำถามให้วิเคราะห์ความสำคัญหรือความสัมพันธ์ของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น จงบอกความสำคัญของวันมาฆาบูชา พลเมืองดีมีความสำคัญต่อประเทศชาติ
อย่างไร เป็นต้น 

2.7 คำถามให้อธิบายข้อเท็จจริง หรือความจริงท่ีปรากฏ เช่น ประเทศสมาชิก 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association Southeast Asian Nations : ASEAN ) 
มีประเทศอะไรบ้าง เป็นต้น 

สำหรับข้อควรระวังในการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบแบบอัตนัยครูผู้สอน 
สังคมศึกษา ควรพิจรณาถึงข้อปฏิบัติในกรตรวจคำตอบตามวิธีการดังท่ี พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 105) 
ได้เสนอแนะไว้ 

1. จะต้องมีเฉลยคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนไว้ก่อนโดยแยกเป็นข้อ ๆ หรือแต่ละประเด็น 
ให้ชัดเจน 

2. ควรตรวจให้คะแนนท่ีละข้อจนครบหมดทุกข้อแล้วจึงตรวจข้อใหม่ เพื่อจะได้เปรียบเทียบ
ระหว่างคำตอบของแต่ละคน 

3. ถ้ามีการตรวจหลายคน อาจแบ่งกันตรวจคนละข้อ หรือตรวจคนละกลุ่มแต่จะต้อง
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง และเกณฑ์การตรวจให้คะแนนท่ีชัดเจน ถ้าเป็นการสอบท่ีสำคัญมาก ๆ 
อจตรวจกันหลายคนแล้วใช้คะแนนเฉล่ียแทน 

4. ต้องตรวจให้คะแนนด้วยความรอบคอบ มีความเที่ยงธรรมปราศจากอคติหรือ
ความลำเอียง เช่น เวลาตรวจไม่ควรดูช่ือผู้เรียน 

5. ถ้าไม่ใช่การวัดทักษะในการเขียน ก็ไม่ต้องนำเรื่องทักษะการเขียนไปมีส่วน ในการพิจารณา
ให้คะแนน 
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6. ให้มีความคงเส้นคงวาในการตรวจ เกณฑ์ในการให้คะแนน จะต้องเหมือนกัน
สำหรับผู้เรียนทุก ๆ คน ครูผู้สอนบางคนอาจจะให้คะแนนค่อนข้างน้อยสำหรับคำตอบแผ่นแรก ๆ 
แต่จะให้คะแนนมากขึ้นสำหรับคำตอบแผ่นหลัง ๆ ท้ัง ๆ ท่ีคำตอบเหล่านั้นคล้ายคลึงกัน 

7. เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน ควรใช้เกณฑ์ด้านเนื ้อหา (Content Criteria) 
เกณฑ์ด้านการจัดลำดับความคิด  - การเร ียงเร ื ่อง (Organization Criteria) และเกณฑ์ด้าน
กระบวนการทางสมอง (Process Criteria) นอกจากนี้ ต้องพิจารณาในเรื ่อง ความถูกต้อง ตรง
ประเด็นท่ีถาม ความสมบูรณ์ครบถ้วนของประเด็นท่ีถาม ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

ดังนั้น จึงสรุปแนวทางในการเขียนข้อคำถามของแบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาได้ว่า ครูผู้สอน
สังคมศึกษาหรือฐานะผู้ออกแบบทดสอบ ควรสร้างความยุติธรรมและน่าเชื่อถือในการให้คะแนนอย่างยิ่ง 
ก่อนการตรวจข้อสอบควรมีการเฉลยคำตอบที่ชัดเจน กำหนดเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการตรวจให้
คะแนนท่ีชัดเจน เมื่อต้องตรวจข้อสอบพร้อมกันหลายคน ตรวจคำตอบด้วยความรอบคอบ ปราศจาก
อคติ มีความคงเส้นคงวาและตรงประเด็นที่ต้องการวัด ทั้งนี้เฉพาะข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบที่มีแนว
การตอบท่ีอาจจะมากกว่าคำตอบเดียว ผู้ออกข้อสอบในฐานะผู้สอนต้องดำรงตนให้บนความยุติธรรม
และที่สำคัญในกระดาษคำตอบถ้าหลีกเลี่ยงการเขียนชื่อผู้เข้าสอบหรือผู้ทำแบบทดสอบ แต่เขียนช้ัน 
ห้องกับเลขท่ีได้จะยิ่งส่งผลดี อย่างน้อยท่ีสุดเป็นการกำจัดอคติของการตรวจหรือเสน่หาของผู้ตรวจท่ีมี
ต่อผู้ทำแบบทดสอบ 

 

ลักษณะของข้อสอบและแบบทดสอบท่ีดี 
 
 ข้อสอบและแบบทดสอบแต่ละชนิด แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่ดีเฉพาะตัว ความเหมาะใน
การนำไปใช้ทดสอบผลการเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อสอบและแบบทดสอบท่ีดีนั้น ควรจะมี
ลักษณะท่ีดีอย่างน้อย 7 ประการ ดังนี้ (สิริพร ทิพย์คง. 2545 : 195 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545 : 135 – 161) 
  1.  มีความตรง (Validity) 
       ความตรงที่ใช้กับการทดสอบและการประเมินผลนั้น จะหมายถึงผลของเครื่องมือ  
ที่ใช้ทดสอบหรือประเมินผลว่า ผลที่ได้นั้นวัดได้เที่ยงตรง (Valid) หรือไม่เที่ยงตรง (Invalid) วัดตรง
ตามที่ต้องการให้วัดหรือไม่ วัดได้ครอบคลุมครบถ้วนตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี
ต้องการให้วัดหรือไม่ ถ้าแบบทดสอบมีความตรง  ผลการสอบวัดท่ีได้จากแบบทดสอบนั้นก็จะเท่ียงตรง 
เชื่อถือได้ ความตรงมี 3 ประเภท ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามเกณฑ์ 
(Criterion-Related Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
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  2.  มีความเท่ียง (Reliability) 
 ความเที่ยง หมายถึง ความคงที่ของการวัด คือคะแนนการทดสอบหรือผลการ
ประเมินท่ีได้จากแบบทดสอบชุดหนึ่ง ถ้าใช้สอบวัดหลาย ๆ ครั้ง จะมีความคงท่ีเพียงใด แบบทดสอบท่ี
นำไปทดสอบนักเรียนกลุ่มเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง  นักเรียนคนเดิมได้คะแนนเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกัน  
แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเท่ียงตรง 
  3.  มีระดับความยากง่าย (Difficulty Index) พอเหมาะ 
       ความยากง่ายของข้อสอบ หมายถึง สัดส่วนของผู้ตอบถูกต่อผู้ตอบผิด ถ้ามีค่ามาก 
แปลว่าง่าย และถ้ามีค่าน้อยแปลว่ายาก ข้อสอบแบบอิงกลุ่มท่ีดีควรมีคนทำถูกและทำผิดจำนวนพอ ๆ กัน 
นั่นคือถ้ามีนักเรียนเข้าสอบ 100 คน นักเรียนท่ีทำข้อสอบนั้นถูกและทำผิดประมาณ 50 คน ถ้าทำถูก
มากกว่าทำผิด ข้อสอบจะง่าย  และง่ายขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ จนทุกคนทำถูกหมด แสดงว่าง่ายมาก 
ไม่มีใครทำผิดเลย แต่ถ้ามีนักเรียนทำถูกน้อยกว่าทำผิด ข้อสอบจะยาก และจะยากขึ้นเรื่ อย ๆ 
ตามลำดับ เช่นเดียวกันจนทุกคนทำผิดหมด ไม่มีใครทำถูกเลย ข้อสอบนั้นก็จะยากมากท่ีสุด ข้อสอบท่ีดี
จะต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ ท้ังผู้สอบ เนื้อหาท่ีสอบ และลักษณะข้อสอบท่ีใช้ 
  4.  มีอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 
  อำนาจจำแนกเป็นความสามารถของข้อสอบหรือแบบทดสอบที่แยกแยะนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม เป็นประเภทได้อย่างชัดเจน เช่น แยกนักเรียนเก่งกับนักเรียนไม่เก่งออกจากกันได้ 
ข้อสอบที่นักเรียนเก่งส่วนมากตอบถูก และนักเรียนอ่อนส่วนมากตอบผิด ข้อสอบข้อนั้นแสดงว่ามี
อำนาจจำแนก ข้อสอบใดนักเรียนเก่งกับนักเรียนอ่อนส่วนมากตอบถูกพอ ๆ กัน แสดงว่าไม่มีอำนาจ
จำแนก แยกนักเรียนเก่งกับนักเรียนอ่อนออกจากกันไม่ได้ เพราะนักเรียนเก่งหรืออ่อนก็ตอบถูกได้พอ  ๆกัน 
  5.  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) 
       ความเป็นปรนัย หมายถึง ความถูกต้องแน่นอนและชัดเจนในข้อสอบ ข้อสอบท่ี
ดีจะต้องมีความเป็นปรนัย 3 ประเด็น คือ 
       1)  ความถูกต้องทางวิชาการ ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นต้องยอมรับว่า เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาท้ังคำถามและคำตอบ 
       2)  การให้คะแนน จะต้องมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแน่นอน ไม่ขึ ้นอยู่กับ
อารมณ์ของผู้ตรวจ จะให้ใครตรวจ จะตรวจเวลาใดก็ตาม จะได้คะแนนเท่ากันเสมอ 
       3)  ภาษา ภาษาที ่ใช้จะต้องชัดเจน นักเรียนที ่สอบทุกคนต้องอ่านเข้าใจ
ความหมายได้แจ่มแจ้งชัดเจน ถูกต้องตรงกันและตรงตามวัตถุประสงค์ของคำถามท่ีต้อง 
  6.  มีความหมายในการทดสอบ (Meaningfulness) 
       ข้อสอบท่ีดี ผลการสอบท่ีวัดได้จะต้องมีความหมายตรงกับความเป็นจริง และตรงกับ
ท่ีต้องการให้วัด เช่น นักเรียนเก่งควรตอบถูก นักเรียนไม่เก่งควรตอบผิด หรือตัวอย่างข้อสอบแบบถูก – ผิด ถามว่า 
       -   รัฐบาลควรยกเลิกโครงการอีสานเขียว เอาเงินไปซื้ออาวุธให้กองทัพดีกว่า 
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       ข้อสอบลักษณะนี้คำตอบที่ได้มีความหมายไม่แน่นนอนหรืออาจเรียกว่าไม่มี
ความหมาย ก็ได้ เพราะผู้ท่ีตอบถูก จะหมายความว่าอะไร แปลว่า เขาเห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการ
อีสานเขียว หรือว่าเห็นด้วยกับการเอาเงินไปซื้ออาวุธให้กองทัพก็ไม่ทราบ 
  7.  ความสามารถในการนำไปใช้ได้ (Usability) 
       ข้อสอบท่ีดีจะต้องสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

1) ดำเนินการสอบได้ง่าย (Ease of Administration) คือ สามารถนำไปใช้ได้ง่าย สะดวก  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการสอบ ทั้งผู้ดำเนินการสอบและ
นักเรียนท่ีสอบ 

2) ใช้เวลาสอบพอดี (Time Required for Administration)  คือ ให้เวลาสอบไม่ส้ัน 
หรือไม่ยาวนานเกินไป ถ้าใช้เวลายาวนานเกินไปจะทำให้นักเรียนที่สอบเหนื่อยอ่อนและเบื่อหน่าย 
ขาดการจูงใจให้ยากตอบ พฤติกรรมท่ีแท้จริงจึงไม่แสดงออก แต่ถ้าให้เวลาน้อยเกินไป นักเรียนท่ีสอบ
จะตึงเครียดและวิตกกังวลมากเกินไป มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีแท้จริงด้วย 

3) ให้คะแนนได้ง่าย (Ease of Scoring) คือ ตรวจให้คะแนนได้สะดวก รวดเร็ว  
และมีความยุติธรรมมาก 

4) แปลผลและนำไปใช้ได้ง่าย (Ease of Interpretation and Application) คือ  
ผลการสอบท่ีได้แปลผลให้ถูกต้องได้ง่าย สะดวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สามารถสร้างข้อสอบคู่ขนานหรือข้อสอบเปรียบเทียบได้ (Availability of  
Equivalent or Comparable forms) ข้อสอบที่ดีจะต้องสร้างข้อสอบที่วัดเนื้อหาเดียวกัน มีระดับความยาก
ง่ายพอ ๆ กัน มีอำนาจจำแนกพอ ๆ กัน ได้ครั้งละหลาย ๆ ข้อ เพื่อใช้แทนกันหรือใช้เปรียบเทียบกันได้ 

6) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบ  (Cost of Testing)  แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างข้อสอบ 
จะไม่มีความสำคัญเท่าความตรงและความเท่ียงของข้อสอบ แต่ก็ควรนำมาพิจารณาถึงความสามารถ
ในการนำไปใช้ได้ เพราะข้อสอบบางประเภทต้องลงทุนสร้าง เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งในการสร้างการ
พิมพ์และการนำไปใช้ แต่บางประเภทเสียค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อนำไปใช้จะต้องพิจารณาว่าประหยัดหรือ
คุ้มทุนหรือไม่ ในการพิจารณาควรพิจารณาความประหยัดตลอดกระบวนการทดสอบ ต้ังแต่การสร้าง
ไปจนถึงการนำไปใช้ การตรวจให้คะแนนและการเก็บเอาไว้ใช้ได้อีก 
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บทสรุป 
 
 การวัดผลและประเมินผล มีความหมายแตกต่างกัน และการวัดผลเป็นกิจกรรมท่ีต้องกระทำ
ก่อนการประเมินผล  ส่วนการทดสอบกับการวัดผลนั้น การทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของการวัดผล  
ในการทำการวัดผลผู้วัดผลต้องมีคุณธรรมอย่างมาก เพราะการวัดผลต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  การประเมินผลที่ดีก็เช่นกัน ต้องอาศัย
หลักการวัดผลที่ดี  บทบาทของการวัดผล  เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการ
สอน เพื ่อได้ทราบถึงข้อมูลนักเรียนว่าบรรลุตามจุดมุ ่งหมายที ่วางไว้หรือไม่  ส่วน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาก็คือการใช้กระบวนการวัดผลและประเมินผลมาใช้ใน
การศึกษาข้อมูลผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษา โดยมีการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาต้องมีการวัดและประเมินเพื่อหาคุณภาพของผู้เรียน จากนั้นนำข้อมูลจากการ
วัดและประเมินผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาต่อไป สำหรับในการวัดผล
วิชาสังคมศึกษาผู้สอนจะต้องสร้างเครื่องมือทางการวัดในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาขึ้นมาเพื่อให้ ตอบ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้สาระนั้น ๆ  ทั้งนี้ผู้สอนต้องเลือกใช้กระบวนการหลากหลายและคัดสรร
เครื่องมือในการวัดได้แก่ แบบทดสอบ (ปรนัยหรืออัตนัย) แบบสัมภาษณ์ รูบริคให้คะแนน แบบบันทึก
และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้ให้เหมาะสมต่อการวัดความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน 
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บทที่ 9 
ครูสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะ

ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริญทางด้านนวัตกรรมในการดำเนินชีวิต ทุกประเทศต่าง
ได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ปฏิเสธการ
เปลี่ยนแปลง และยอมรับในการปรับประเทศให้ทันการเปล่ียนแปลงของโลก ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าว
ทั่วโลกกำลังเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งโลกยุคดิจิทัลที่กล่าวมาแล้ว มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) การเป็นโลกที่ไร้
พรมแดน คือ การไม่มีขอบเขตที่แท้จริงในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ 2) โลกที่แคบลง คือ 
การเดินทางติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วมากขึ้น ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3) โลกท่ีหมุนไป
อย่างรวดเร็ว คือ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้
เวลาในการดำเนินชีวิต 1 วัน สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากกว่าในยุคที่ผ่านมาอย่างมากมาย โดย
คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากมีปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ 
เทคโนโลยี (Technology is a catalyst for a change) โดยยุคดิจิทัลนี้ Sheninger (2014) กล่าวว่า 
มนุษย์จะได้สัมผัสประสบการณ์ ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีศักยภาพใน
การส่งเสริมกระบวนการสอนและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการเช่ือมโยงท่ีเข็มแข็งกับชุมชนระหว่างกลุ่ม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ความก้าวหน้าเหล่านี้จะเป็นกุญแจไขปัญหาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลิตภาพนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตลอดจน
รูปแบบการดำเนินชีวิต ท่ีคาดไม่ถึงมาก่อน 
 สำหรับบริบทขององค์การทางการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ครู
มีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งบริบทของการจัดการเรียนรู้ในยุคที่สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) ได้เข้ามามีผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ที่ส่งกระทบต่อ
การศึกษาของไทย นโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วย ส่ิง
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 โดยการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ครูเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตคุณภาพของผู้เรียน เป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน เป็นต้น ครูในยุคดิจิทัลไม่เพียงแค่สอนใน
เอกสารหรือหนังสือวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเร่งปรับตนเองก่อนเป็นส่ิงแรกและตัวผู้เรียน ซึ่งส่ิง
ท่ีสำคัญในการปรับเพื่อนำไปสู่ความก้าวทันยุคสมัยได้นั้นคือ ทัศนคติและวิสัยทัศน์ ซึ่งท้ังสองส่วนนี้ครู
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สังคมศึกษามีบทบาทอย่างมากในการสะท้อนภาพของการพัฒนาในชาติต่างๆ และให้วิเคราะห์กลับมา
มองสภาพความเป็นตัวตนของสังคมไทย จากนั้นหาวิธีการในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าของยุค 
  
บทบาทของครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล 

 
 บทบาทของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัลมีความสำคัญ และมี
คุณประโยชน์กับผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้บอกความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ผ่านตัวอักษรจากหนังสือสู่
ผู้เรียนอย่างเดียว ดังท่ี Marc (2510: 15-16) ได้นำเสนอบทบาทของครูไว้ดังนี้ 

1. ผู้ฝึกสอนและผู้นำทาง (Teacher as Coach and Guide) ในการไปถึงจุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนต้องการการชี้แนะแนวทาง การช่วยเหลือหรือการสนับสนุน สำหรับ
การเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้นั้น จะพบว่าเด็กแต่ละคนต้องการการชี้แนะแนวทางการช่วยเหลือท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยครูจะต้องกำกับติดตามการทำงาน และความก้าวหน้าในงานของผู้เรียน และ
คอยให้การช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ คอยดึงผู้เรียนให้กลับมาอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการ
ต้ังคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ  

ตัวอย่างครูสังคมศึกษา สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากผู้เรียนโดยได้มีการ
เลียนแบบและประพฤติไม่ทางท่ีเสื่อมเสีย ครูสังคมศึกษาควรจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือนอกช้ัน
เรียนท่ีสอดแทรกผลกระทบจากการประพฤติและปฏิบัติตนแบบนั้น เช่น นักเรียนแอบขโมยของใช้ใน
การเรียนของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ครูควรเอาบทเรียนนี้เข้ามาสอนโดยการให้ดูสื่อจากอินเทอรเ์น็ท 
แล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. ผู้กำหนดเป้าหมายและนักตั้งคำถาม (Teacher as goal setter and questioner) การ
กำหนดเป้าการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการต้ังคำถามนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบ บทบาทการ
ตั้งคำถามจึงเป็นบทบาทการตั้งคำถามที่สำคัญ และครูจะต้องฝึกการตั้งคำถามอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่
เฉพาะคำถามที่เป็น 4 ตัวเลือกอีกต่อไป ต้องพัฒนาศิลป์ในการตั้งคำถามที่ท้าทายให้ผู ้เรียนได้
อภิปรายและค้นหาคำตอบ ในลักษณะของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based 
Learning) หรือการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry-Based Learning) 

ตัวอย่างครูสังคมศึกษาในการพัฒนาการออกข้อสอบสำหรับใช้ในการทำแบบทดสอบ โดย
พิจารณาจากผลการเรียนรู้ (ในรายวิชาเพิ่มเติม) หรือตัวช้ีวัด (ในรายวิชาพื้นฐาน) เช่น 
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ผลการเรียนรู้ ข้อสอบ 
สามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้น 

 
“ปล่อยน้ำเสีย ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ แจ้งว่า มีโรงงาน
แห่งหนึ่งในพืน้ท่ี แอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองช้างตาย คลองสาธารณะท่ีชาวบ้าน 3 
หมู่บ้าน ใช้ประโยชน์กว่า 100 หลังคาเรือน ทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น ใช้อุปโภค
บริโภคไม่ได้ วอนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยด่วน...” 
คำถาม จากข่าวข้างต้นเมื่อนักเรียนได้ศึกษาแล้ว เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร
และนักเรียน   ในฐานะผู้นำชุมชนจะแก้ปัญหาอย่างไร  

 
ภาพท่ี 9.1 ตัวอย่างข้อสอบจากการกำหนดค่าเป้าหมายและต้ังคำถาม 

 
 3. นักออกแบบการเรียนรู้ (Teacher as Learning Designer) สำหรับบทบาทครูจะต้องเป็น
นักสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนไปในทาง
สร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจผู้เรียนก่อน และออกแบบคำถามหรือปัญหารวมท้ังแนะนำ
กิจกรรมที่จะนำเด็กไปสู่ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้นี้อาจจะมีความ
แตกต่างหลากหลายกันออกไปเป็นรายบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน  
 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ โดยครูสังคมศึกษาจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะการ
สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้มากท่ีสุด ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง “การอนุรักษ์แหล่งน้ำจืด” ควรมีข้ันตอนดังนี้ 1) กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเรื่อง แหล่งน้ำจืด ปัญหามลพิษทางน้ำ จากหนังสือพิมพ์ ข่าวทางโทรทัศน์ผลงานวิจัย หรือ
ปัญหาใกล้ตัว 2) ให้ผู้เรียนคิดตั้งคำถามหรือหัวข้อเพื่อค้นคว้าในเรื่องแหล่งน้ำจด ปัญหาและเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง 3) แบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย จากหลายๆ แหล่ง 4) ระหว่าง
การค้นคว้าครูอาจเดินพูดคุยเพื่อกระตุ้นความสนใจหรืออธิบายตามที่ผู้เรียนต้องการ 5) วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเป็นจริง และ 6) การนำเสนอ
ผลงานของแต่ละกลุ่มตามท่ีค้นคว้ามาอย่างสร้างสรรค์ 
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 4. ผู ้จัดสภาพแวดล้อม (Teacher as a Context Provider) การเรียนรู ้ในแต่ละเนื ้อหา
รายว ิชาจะมีสภาพแวดล้อมหรือบริบทที ่แตกต่างก ันออกไป คร ูจะต้องเป็นผู ้ท ี ่สามารถจัด
สภาพแวดล้อมหรือบริบทให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีผู้เรียนกำลังเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา
นั้นๆ ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วขึ้น 
 ตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ครูควรมีการกระตุ้นความสนใจในหลากหลาย
รูปแบบ โดยการนำสื่อเกมมัลติมีเดียในแอพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน เช่น เกมใบ้ท่าชื ่อจังหวัดใน
ประเทศไทย เกมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน เป็นต้น ที่กล่าวมานั้นล้วนสร้างสภาพแห่งการเรียนรู้ หรือ
การจัดฉากห้องเรียน การทำป้ายนิเทศกับแอฟพลิเคช่ันต่างๆ เป็นต้น 
 5. ผู ้กวดขันหรือผู ้ประกันคุณภาพ (teacher as rigor provider and quality) อีกหนึ่ง
บทบาทที่สำคัญของครูในยุคดิจิทัลก็คือ การควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถัน โดยการประเมินผลจะไม่
เป็นเพียงการให้คะแนนช้ินงานเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้เท่านั้น แต่จะต้องคอยกำกับควบคุมคุณภาพของ
ช้ินงานจนกว่าจะมีคุณภาพในระดับสูง 
 ตัวอย่างการให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เนทและจัดทำผลงานของตนเอง เป็น
กลวิธีหนึ่งในการประเมินผลงานผู้เรียน โดยครูควรให้นักเรียนออกแบบงานหรือวางแผนงาน เพื่อ
ดำเนินการอย่างมีคุณภาพก่อนจะดำเนินการทำผลงานออกมาผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ชม
สถานท่ีสำคัญ จากนั้นให้นักเรียนสร้างชินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
 นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช (2557: 34-35) ได้กล่าวถึงบทบาทใหม่ของครูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
เป็นครูในยุคดิจิทัลว่า ผู ้เรียนจะเรียนรู ้จากการศึกษา (ภาคความรู ้) และได้กระทำด้วยตนเอง 
(ภาคปฏิบัติ) เช่นเดียวกับครูท่ีต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติเหมือนกัน ครูทำหน้าท่ีเป็นครูฝึก (facilitator) 
หรือ “คุณอำนวย” ของการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยท่ีครูก็ต้องทำงานเป็นทีม การทำงานและการเรียนรู้
กันเป็นทีมของครู เรียกว่า Professional Learning Community (PLC) คือหลักการสำคัญสำหรับ
ชีว ิตครูสมัยใหม่ต้องทำงานเป็นทีมและเรียนรู ้เป็นทีม โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ครูต้อง
ปรึกษาหารือกันต้ังแต่เริ่มต้นวางแผน โดยบทบาทครูในศตวรรษท่ี 21 ได้ดังนี้ 
 1. ครูจะไม่ตั ้งตนเป็นผู้รู ้ ไม่ตั ้งตนเป็น Content Expert เพราะความรู้ต่างๆ มีอยู่อย่าง
มากมายอย่างไรครูก็รู้ได้ไม่หมด และที่สำคัญคือ ไม่ควรพยายามจะสอนสาระหรือ content ให้เด็ก 
ควรท่ีจะให้เด็กค้นเอง เพื่อเขาจะได้เรียนรู้วิธีค้น รู้วิธีเลือกเพื่อเอามาปรับใช้ ครูไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่ต้องเป็น
ผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนของตนเองด้วย 
 2. ครูเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครูร่วมวิชาชีพ ครูต้องเลิกเป็นศิลปินเด่ียวในโลกสมัยใหม่ เพราะ
ถ้าใครยังยืนหยัดเป็นศิลปินเด่ียวจะเดือดร้อนมาก ลำบากมาก ไม่มีวันร้องเพลงได้ เพราะไม่มีทางเป็น
ครูท่ีดีได้ หากไม่ต้องการความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
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 3. ครูต้องสร้างความรู้ขึ ้นใช้เอง เพื่อการทำหน้าที่เอื ้ออำนวยการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
แลกเปล่ียนข้อมูลการเรียนรู้กับเพื่อนครูร่วมวิชาชีพ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 4. ครูต้องเรียนรู้แลกเปล่ียนกับโลกเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ครูต้องเป็นนักรุกออกไปใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของชุมชน ในสถานประกอบการและอื่นๆ 
 6. ครูต้องจัดให้ศิษย์เรียนรู้จากชีวิตจริง ให้ผู้เรียนเรียนจากการลงมือปฏิบัติ (Project Based 
Learning) เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจน 
 7. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นไปใช้เอง 
 8. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโลกภายนอก 
 9. ครูต้องเป็นตัวอย่างและเสวนากับผู้เรียนในเรื ่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื ่อมโยงกับ
เหตุการณ์จริง และชีวิตจริง 
 สรุปครูสังคมศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ซึ่ง
สังเกตได้จากเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล อาศัยกระบวนทัศน์การ
จัดการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งอาศัยการเรียนรู้ การออกแบบ การวางแผน การปฏิบัติ 
การใช้เทคโนโลยี นำไปสู่การทบทวนผลจากการปฏิบัติ และร่วมรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ทัศคติ 
นอกจากนี้ต้องตระหนักถึงผลจากการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งอาศัยการดำเนินตาม
แบบอย่างท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
ก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม 
  
ทักษะของครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล 

 
 จากบทบาทของครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัลที่ได้เสนอมาในการศึกษาบทบาทของครูสังคม
ศึกษาในยุคดิจิทัลนั้น ครูสังคมศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญในการส่งผ่านความรู้หรือการเป็นผู้
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 11) ได้กล่าวว่า ครูเป็นเป็นแกนหลักในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียน ดังนั้นครูสังคมศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการปรับทัศนคติ
และมุมมอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียน ซึ่งครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัลจะสอดคล้องกับ
การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ด้วยนั้นต้องมีองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. การสร้างและบูรณาการความรู้ได้ เพราะปัจจุบันความรู้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ครูต้องรู้จัก
ว่าความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้ศึกษามานั้นเข้ากับผู้เรียนและกระบวนการ
เรียนการสอนได้ ซึ่งผู้เขียนบทความขอเสนอตัวอย่างการสร้างและบูรณาการความรู้ เช่น การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย เชื ่อมโยงกับการเรียนรายวิชาภาษาไทย ในสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยเป็นการนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระ
นเรศวรกับพระมหาอุปราช จากนั้นมานำเสนอในรูปแบบโคลงส่ีสุภาพในวรรณคดีลิลิตตะเลงพ่าย 
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ซึ่งสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 2 รายวิชา ในการทราบถึงความเป็นมา และรสของ
วรรณศิลป์ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 9.2 ภาพจำลองการทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราช 

สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/khrugolfbangsaenn/wrrnkhdi-m-5/lilit-taleng-phay 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 

 

 2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สังคมยุคใหม่มีสื ่อที่หลากหลาย และมาในหลาย
รูปแบบ ครูต้องวิเคราะห์ได้ว่าสิ ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
ขณะเดียวกันต้องคิดค้นหานวัตกรรมใหม่มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  ผู ้เขียนขอนำเสนอ
นวัตกรรมใหม่มาใช้จัดการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นการนำบทเรียนเนื้อหา 
สาระความรู้ แบบทดสอบ ภาพเคลื่อนไหวในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนไปใส่ในโปรแกรม เพื่อให้
นักเรียนเข้าไปศึกษาได้ทุกสถานท่ีทุกเวลา และครูสามารถตรวจสอบการเข้ามาเรียนของนักเรียนได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 9.3 หน้าโปรแกรม Moodle ท่ีใช้การจัดการเรียนรู ้
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 3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิด ครูต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมอง
การณ์ไกลให้เห็นแนวโน้มอนาคต และวิเคราะห์จนตกผลึกชัดเจน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เรียนได้ โดยครูสังคมศึกษาต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้จับกลุ่มหาจุดดีและจุดบกพร่องในการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง จุดดีนำมาเผยแพร่จุดบกพร่องนำมาแก้ไข เป็นต้น 
 4. มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ พร้อมช้ีแนะข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนและ
สังคมได้เป็นอย่างดี โดยครูสังคมศึกษายุคดิจิทัลต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาองค์
ความรู้อย่างชาญฉลาด 
 5. ทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ และสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ เพราะโลก
อนาคตเป็นโลกของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงต้องพัฒนาเด็กให้รู้เท่าทัน และพร้อมที่จะสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกับสังคมโลก โดยครูสังคมศึกษานำสื่อ ผลิตสื่อ หรือมอบหมายให้
นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นสร้างส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนสร้าง
ส่ือท่ีนักเรียนสามารถนำเสนอได้และเข้าใจบทเรียนมากขึ้น 
 6. เข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่นๆ ทำเพื่อสังคม เพราะ
การเสียสละ เพื่อสังคมน้อยลงทุกทีในสังคมไทย ครูต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยครูสังคมศึกษาต้องเป็นแม่แบบการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม การ
ปฏิบัติตนของครูสังคมศึกษา เป็นตัวสะท้อนภาพลักษณ์และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 7. มีบทบาทในการนำการสอนในวิชาชีพ ครูรุ่นใหม่ต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึ้นในยุคต่อไป โดยครูสังคมศึกษาท้ังรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่
ทำหน้าท่ีแค่จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือสอนในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ต้องทำหน้าท่ีในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพท่ีดีท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 นอกจากนี้ทักษะท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ัง 7 ประการและครูสังคมศึกษาต้องพัฒนาเองใน 3 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ ทักษะความรู ้ทักษะการอยู่ร่วมกัน และทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมการเป็นครูอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2561: 58) กล่าวว่า ครูต้องมีการ
พัฒนาทักษะใน 3 กลุ่มหลัก คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพราะทักษะ
ท่ีกล่าวมาท้ัง 3 ทักษะเป็นทักษะจำเป็นสำหรับผู้เรียนท่ีจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครูผู้สอนต้องหาแนวทางนำทักษะดังกล่าวมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
สนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะท่ีตามมา
อีก 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะความรู้ในวิชาแกนหรือวิชาบังคับ 2) ทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) 
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ทักษะทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการสื่อความ 4) ทักษะทางสังคม ซึ่งได้แก่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) ทักษะทางเทคโนโลยี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับทักษะของครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล แสดงให้เห็นว่าครูสังคม
ศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงของยุคการเรียนรู้ ซึ่ง
ต้องมีการปรับตัวบทบาทให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยหัวใจสำคัญของการเป็นครูสังคมศึกษาใน
ยุคดิจิทัล คือ การคำนึงถึงเป้าหมายรายบุคคลของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน หากผู้เรียนยังไม่รู้ว่าตนมีความสามารถหรือความถนัดด้านใด  
ครูสังคมศึกษาต้องเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนสามารถค้นความสามารถหรือความเก่งของตนเองให้เจอ  
  
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคดิจิทัล 

 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงการเรียนรู้  โลกแห่งการเรียนรู้ได้พัฒนาไปอย่างมากจากการที่มี
ระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์มีการขับเคล่ือน
อย่างเห็นได้ชัด ระบบอินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้นจะช่วยให้คนที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ
สามารถเข้าถึงความรู้ได้ ในขณะที่การเรียนรู้ในพื้นท่ี ที่ได้ปฏิบัติจริงซึ่งยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนา
เสริมทักษะด้านต่างๆ ในหลากหลายมิติ 
 ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ในปัจจุบันไม่ได้หาได้เพียงในห้องเรียนอย่างเดียว รูปแบบการเรียนรู้และ
ช่องทางใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้กระท่ัง
บุคคลท่ัวไปท่ีมีการแชร์ข้อมูลองค์ความรู้ นำองค์ความรู้ของตนเองมาสร้างรายได้ เกิดคอร์สเรียนรู้ทาง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบตามแต่ที่คนสนใจเฉพาะด้าน (Customized) ซึ่งทำให้คน
ท่ัวไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายข้ึน พัฒนาทักษะได้ตรงตามท่ีตนเองสนใจ ยกตัวอย่างภาคเอกชน
ก็เปิดหลักสูตรเองเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร ต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาท้ังในไทย
และต่างประเทศเริ่มหันมาทำแพล็ตฟอร์มหรือหลักสูตรการเรียนรู้ของตนเองหรือแชร์ข้อมูลองค์
ความรู้ของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางแพล็ตฟอร์มต่างๆ มากขึ้น  

สำหรับตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคดิจิทัล เช่น แพล็ตฟอร์มการเรียนรู ้ ท่ี
เรียกว่า MOOCs ท่ีเปิดให้คนท่ัวไปสามารถเรียนได้จากท่ีไหนก็ได้ในโลก นอกจากนี้ส่ือสังคมออนไลน์และส่ือ
เพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นมากมายให้คนได้ศึกษาค้นคว้าตามเนื้อหาที่ตนสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้รอบตัว 
ทักษะเฉพาะด้าน ไลฟ์สไตล์ วิชาและทฤษฎีความรู้ด้านต่างๆ ทางช่องทาง อาทิ  เฟซบุ๊ค ยูทูบ Google+ 
Instagram podcast เป็นต้น  สำหรับแอปพลิเคชันก็ยังคงมีหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
มากมาย ไม่ว่าจะสำหรับครู นักเรียน ผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆ ทั่วไป อาทิ แอปพลิเคชันช่วยครู
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จัดระบบการเรียนการสอน แอปพลิเคชันนำเสนอองค์ความรู้ด้านต่างๆ แอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี 
AR เข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 9.4 ตัวอย่างส่ือและแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ 

ท่ีมา : https://www.groupisd.com/listen-up-advertisers-teaching  
สืบค้นเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 

 
 นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล โดยผู้เขียนมีความต้ังใจท่ีจะยึดปรัชญา
การเรียนรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และวิธีการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาขอนำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ 5 
รูปแบบ ดังนี้  
 1. การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 2) จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มประมาณ 5-8 คน 3) ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย
ความสะดวกหรือผู้ให้คำแนะนำ 4) ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้ 5) ปัญหาท่ี
นำมาใช้ต้องมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจนมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีคำตอบไ ด้
หลายคำตอบ 6) นักเรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง และ 7) ประเมินผล
จากสถานการณ์จริงในขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Process) และผลงานจากการเรียนรู้ 
(Learning Product) 
    สำหรับตัวอย่างกรณีศึกษาในสาระต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  1.1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   ปัญหาจริยธรรม ปัญหาการบิดเบือนคำสอน  

ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางศาสนา 
  1.2 สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
   ปัญหาคอรัปช่ัน ปัญหาการเล่ียงภาษี ปัญหามรรยาทในสังคม 
   ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาอาชญากรรม 
  1.3 สาระเศรษฐศาสตร์ 
   ปัญหาข้าวล้นตลาด การออมทรัพย์ ปัญหาราคายางตกต่ำ 
   เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการว่างงาน 
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  1.4 สาระประวัติศาสตร์ 
   การทำลายโบราณสถาน ปัญหาการขุดค้นทางโบราณคดี 
   ความเป็นมาของชนชาติไทย 
  1.5 สาระภูมิศาสตร์ 
   ปัญหาภัยแล้ง ภาวะโลกร้อน การประมงพื้นบ้าน 
   ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม ปัญหามลพิษทางน้ำ 
     วิชาสังคมศึกษามีปัญหามากมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเหมาะกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เนื่องจากปัญหาสังคม ปัญหาจริยธรรม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาภัยพิบัติ  ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคน ดังนั้นการฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนออกไปสู่การดำเนินชีวิตจริง เพื่อให้มีความสุขและ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จากประเด็นปัญหาที่นำเสนอมาข้างต้นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์
ตัวอย่างเพื่อใช้สำหรับการเรียนสังคมศึกษา 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
    การเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับชีวิต
จริงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู ้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหา และการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) การทำงานร่วมกัน ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม การ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐานแบ่งตามกิจกรรม 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานเชิงสำรวจ 
(Survey Project) โครงงานเชิงทดลอง (Experimental Project) โครงงานเชิงพัฒนาหรือสร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ (Development Project) และโครงงานเชิงแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Project) 
    สำหรับตัวอย่างโครงงานในสาระต่างๆ ของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  2.1 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
   โครงงานประเภทสำรวจ : การสำรวจทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเข้าวัด  
   โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง : การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ : การแต่งเพลงคุณธรรม/นิทานคุณธรรม 
โครงงานประเภททฤษฎี : การวิเคราะห์คำสอนเรื่องสัมมาอาชีวะ 

  2.2 สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
   โครงงานประเภทสำรวจ : การสำรวจความคิดเห็นเยาวชนไทย  
   โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง : รัฐสภาจำลอง/ศาลจำลอง 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ : การผลิตวิดีทัศน์พหุวัฒนธรรม 
โครงงานประเภททฤษฎี : เส้นทางประชาธิปไตยสู่อนาคต 
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  2.3 สาระเศรษฐศาสตร์ 
   โครงงานประเภทสำรวจ : ตามรอยคำขวัญของภาคใต้  
   โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง : การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ : การทำส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
โครงงานประเภททฤษฎี : การออมทรัพย์ 

  2.4 สาระประวัติศาสตร์ 
   โครงงานประเภทสำรวจ : ชาวจีนในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง  
   โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง : ความเป็นมาของเพลงชาติไทย 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ : ศิลาจารึก 
โครงงานประเภททฤษฎี : คนไทยมาจากไหน 

  2.5 สาระภูมิศาสตร์ 
   โครงงานประเภทสำรวจ : การสำรวจทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเข้าวัด  
   โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง : ฝนกรดกับการทำลายส่ิงก่อสร้าง 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ : การจำลองภัยพิบัติธรรมชาติ 
โครงงานประเภททฤษฎี : วิกฤตการณ์ทางส่ิงแวดล้อม 

 3. การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning) 
    การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Creativity-Based Learning) เป็นฐานการวิจัยต่อยอดมาจาก
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ แต่ยังขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
จากการวิจัยของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย ์ (2557: 23) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันน้อยมาก จึงนำเอาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นสนุกกับการ
เรียน ได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาได้ และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย 
 4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษา (Integration STEM Learning) 
     สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำ 4 สาขาวิชามาบูรณาการความรู้
เข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นการนำความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมไปถึงการพัฒนา “กระบวนการ” หรือ “นวัตกรรม” ที่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
ต้องการกำลังคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้สามารถนำสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาในสาระภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นอย่างดี (วศิณีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. 
2557: 34) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการสื่อสาร/การนำเสนอทักษะ
การใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการดำรงชีวิต 
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 5. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Lesson Study and Open Approach) 
     วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่ครูใช้โจทย์
สถานการณ์ใช้ปัญหาปลายเปิดในกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนเป็นผู้นำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ันเรียน เรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการทำความเข้าใจท้ังของตนเอง
และของผู้อื่น ร่วมกันทฤษฎีท่ีสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิดเป็นทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ ได้ลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างความรู้
ขึ ้นได้ด้วยตนเองสามารถยกระดับความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดการเรียนรู้ในระดับสูงเกิด
สมรรถนะฝังลึก สามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในเรื ่องหรือเงื ่อนไขที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเองร่วมกัน สามารถพัฒนาอุปนิสัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้ครู เห็น
ศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนได้ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงตัวครูและ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการศึกษาบทเรียนให้ประสบความสำเร็จ 
 จากที่กล่าวว่าจะเห็นว่า การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคดิจิทัล ไม่เพียงแต่การนำส่ือ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเดียว แต่เป็นการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ในช้ันมาดำเนินการใช้หรือ
ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้ MOOC Facebook Line 
Platform เป็นต้น และมีการนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที ่ผู ้ศึกษานำเสนอได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด เป็นต้น ใน
การจัดการเรียนรู้จะให้ได้ผลดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะนำวิธีสอนหรือเทคโนโลยีใดไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ แต่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
บทสรุป 

 
การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใช้ ทำให้

การเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็ว เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน  ความสะดวกในการเข้าถึง ค้นหาข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานดิจิทัล และเผยแพร่ชิ้นงานของ
ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้องสร้างบริบทการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับกรอบ
ความคิดของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เนื้อหาและการมีทักษะ
ในยุคดิจิทัล ผ่านการได้ลงมือปฏิบัติการจริงของผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถ
วางแผน วิเคราะห์ และอธิบายแผนและผลการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีมุมมองที่หลากหลายมี
ความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงสามารถสะท้อนความคิดเห็นของตัวเองได้และมีความ
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เข้าใจตนเองพร้อมปรับตัวเรียนรู้ส่ิงใหม่  ๆได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนั้นก็
มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้คือ ปัจจัยด้านบุคลากร หรือคน  เพราะคนเป็นคนกำหนด
นโยบายท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบทของการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัว
ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจากการประเมินผลผู้เรียน ทั้งทางด้าน
เนื้อหา และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
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ตลอดจนแผนการวัดและประเมินผล 
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ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา 
 - เขียนคำอธิบายรายวิชาโดยบอกว่าจะศึกษาเรื่องอะไร โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อะไร และ
มีเป้าหมายเพื่ออะไร  
 - บอกผลการเรียนรู้ (กรณีวิชาเพิ่มเติม) มาตรฐานและตัวชี้วัด (กรณีวิชาพื้นฐาน) 
 - จากนั้นนำคำอธิบายไปเขียนโครงสร้างรายวิชา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา) 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา    รหัสวิชา ส 23246  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จำนวน 0.5 หน่วยกิต รวม  20  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้เกี ่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  ระบบนิเวศ  มลภาวะสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน ตลอดจนการนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
วิเคราะห์ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  การใช้กระบวนการกลุ่มและการ
ใช้สถานการณ์และปัญหาเป็นฐาน  การบรรยายองค์ความรู้และการลงมือปฏิบัติตลอดจนกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ระบบนิเวศ  มลพิษทางส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานความใฝ่เรียนรู้  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และอยู่อย่างพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
 2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางส่ิงแวดล้อม 
 4.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

5.  สามารถแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างรายวิชา 
 - ควรจัดทำในรูปแบบตารางบอกรายละเอียดของชื่อหน่วย สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้หรือ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน น้ำหนักคะแนน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(ตัวอย่างการเขียนโครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา     รหัสวิชา ส 23246   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 0.5 หน่วยกิต    รวม  20  ชั่วโมง 
คะแนนรวม 100 คะแนน (ระหว่างเรียน: กลางภาค: ปลายภาค = 80:10:10) 

หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ 
จำนวน 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก 
คะแนน 

ส่ิงแวดล้อมศึกษา   การเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม      
เป็นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อรู้
เท่ากันต่อสภาพแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆตัวเรา 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
  
  

2 10 

ระบบนิเวศ ระบบการดำรงชีวิต 
ของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

2.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบนิเวศ 

3 10 

มลภาวะ
ส่ิงแวดล้อม 

มลภาวะส่ิงแวดล้อม เป็นสภาวะ
อันตรายท่ีเกิดจากการกระทำ 
ของมนุษย์ ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อบุคคลและสังคม 

3.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม 

5 20 

กลางภาค 10 
มลภาวะ

ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มลภาวะส่ิงแวดล้อม เป็นสภาวะ
อันตรายท่ีเกิดจากการกระทำของ
มนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ต่อบุคคลและสังคม 

3.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อม 

7 30 

ผลกระทบ 
และการแก้ปัญหา

ท่ียังยืน 

ส่ิงท่ีเกิดผลเสียต่อมนุษย์  
ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
สามารถเรียนและแก้ปัญหา 
เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนได้ 

4.  สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
5.  สามารถแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน 
 

3 10 
 

ปลายภาค 10 
รวม 20 100 
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ตัวอย่างการเขียนแบบแผนการวัดและประเมินผล 
แบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

      รหัสวิชา ส21104  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 2   จำนวน 0.5 หน่วยกิต  1  คาบ / สัปดาห์ 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างกลางภาค : ปลายภาค  =  70 : 30 

หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา
โดยสังเขป 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน กำหนดส่ง 
ลักษณะ/ประเภท จำนวนชิ้น  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัย 
1. การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาในสมัยสุโขทัย 

- สมุด/ใบงานประจำ
หน่วยที่ 4  
(10 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้าย
หน่วย  

1. งานเด่ียว 
2. ข้อสอบแบบปรนัย 
10 ข้อ  

-1  ชิ้น 
-1  ชิ้น 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
1.ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ี
มีผลต่อการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2.พัฒนาการของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- สมุด/ใบงาน ประจำ
หน่วยที่ 5 
(10 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้าย
หน่วย 

1. งานเด่ียว 
2. ข้อสอบแบบปรนัย 
10 ข้อ 

-1  ชิ้น 
-1  ชิ้น 
 

 

สอบกลางภาค      20 คะแนน ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด (บทที่ 4) 

- ข้อสอบ
จำนวน 45 ข้อ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
1.แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2.แหล่งมรดกโลกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- สมุด/ใบงานประจำ
หน่วยที่ 6 
(10 คะแนน) 
- แบบทดสอบท้าย
หน่วย 

1. งานเด่ียว 
2. ข้อสอบแบบปรนัย 
10 ข้อ 

-1  ชิ้น 
-1  ชิ้น 
 

 

สอบปลายภาค    30 คะแนน ข้อสอบปรนัยตาม
ตัวชี้วัด (บทที่ 5-6) 

- ข้อสอบ
จำนวน 50 ข้อ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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(ตัวอย่างองค์ประกอบที่ครบถ้วนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชา........................   รหัสวิชา ส..............           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ .......... เร่ือง ................................                 เวลา ... ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ........................................            เวลา ... ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ (กรณีเป็นรายวิชาเพิ่มเติม) 
 (เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และหลักสูตร
สถานศึกษานั้น ๆ ) 
2. สาระสำคัญ 
 (องค์ความรู้หรือสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ) 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 3.1 ความรู้ (K) 

(เขียนโดยใช้กริยาในการแสดงบ่งบอกถึงการได้ความรู้เรื่องนั้น ๆ ) 
 3.2 ทักษะและกระบวนการ (P) 

(เขียนโดยใช้กริยาในการแสดงบ่งบอกถึงการได้ใช้ทักษะในการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ) 
 3.3 เจตคติ (A) 

(เขียนโดยใช้กริยาในการแสดงบ่งบอกถึงการมีทัศนคติเรื่องนั้น ๆ ) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

(เนื้อหาหรือสาระท่ีจะทำการสอนและเรื่องย่อย ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษากำหนด 
ในการจัดการเรียนรู้หนึ่ง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกคุณลักษณะฯ ท้ังนี้ในการใส่คุณลักษณะตัวใด ต้องทำ
แบบประเมินแนบท้ายทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย) 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 (สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษากำหนด 
ในการจัดการเรียนรู้หนึ่ง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้งนี้ในการใส่สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนตัวใด ต้องทำแบบประเมินแนบท้ายทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย) 
 
7. ชิ้นงานและภาระงาน 
 (ส่ิงท่ีมอบหมายให้นักเรียนทำเป็นการประเมิน K/P/A) 
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8. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21) 
 8.1 การเรียนรู้ 3R & 7C 
  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้) 
  (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา 
  ทักษะด้านการสร้าสรรค์และนวัตกรรม 
  ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
  ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน 
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 8.2 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
  การริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นตัวของตัวเอง 
  ทักษะสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม 
  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
 8.3 คุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การช้ีนำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
  คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง) 
 (การใส่จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียนความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ใส่เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนได้ตระหนักการจัดการเรียนรู้ในทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก) 
 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 (การเขียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ว่าเรียนไปแล้ว
ด้านความรู้วัดอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร และประเมินอย่างไรทำให้ผู้เรียนผ่านการประเมิน) 
 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (การเขียนเพื่อแสดงการจัดการเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ท่ีผู้สอนจะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อะไร เพื่อให้เกิดพัฒนาการท่ีดีต่อคุณภาพผู้เรียน) 
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11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
  (ส่ิงท่ีนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น) 
 
12.  กิจกรรมเสนอแนะ  

(เป็นการบันทึกข้อมูลส่ิงท่ีควรกระทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
 
13. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 (เป็นการบันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และต้องลงนาม
ในการบันทึกความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัดให้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้) 
 
14. สรุปผลการเรียนรู้ 
 (เป็นการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ หรอืช่ัวโมงนั้น ๆ) 
  
 สิ่งสำคัญในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คือผู้สอนต้องเขียนแผนการจัดการเร ียนรู้ 
คำนึงถึงเวลาท่ีผู้สอนเองไม่อยู่ แล้วต้องมีผู้สอนแทนมาทำหน้าท่ีในการจัดการเรียนรู้แทนในช่ัวโมงนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 

 



244 

(ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายวิชาสังคมศึกษา 5   รหัสวิชา ส23101           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง กฎหมาย                   เวลา 6 ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 1 กฎหมายอาญา             เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ม.3/1 อธิบายความแตกต่างการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 
2. สาระสำคัญ 
 การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ย่อมต้องมีกฎ ระเบียบ เป็น
หลักในการปฏิบัติ โดยเฉพาะต้องมีกฎหมายเป็นข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับ
โทษตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ ซึ่งกฎหมายจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ท่ีบังคับใช้กฎหมาย
และผู้ท่ีนำมาปฏิบัติ หากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สังคมก็จะเกิดความสงบสุข 
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 3.1 ความรู้ (K) 

อธิบายลักษณะความผิดทางอาญาและความรับผิดทางอาญาได้ 
 3.2 ทักษะและกระบวนการ (P) 
  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญาได้ 
 3.3 เจตคติ (A) 
  มีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

กฎหมายอาญา 
       -   ลักษณะความผิดทางอาญาและความรับผิดทางอาญา 
       -   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
       -   ความแตกต่างของการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญา 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 มีวินัย 
 5.2 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.3 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.4 มีจิตสาธารณะ 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

6.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
6.2 ความสามารถในการคิด 
6.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

7. ชิ้นงานและภาระงาน 
 7.1 แผนท่ีความคิด 
 7.2 ปฏิบัติการแผนท่ี 
 
8. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21) 
 8.1 การเรียนรู้ 3R & 7C 
  Reading (อ่านออก) 
  (W) Riting (เขียนได้) 
  (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา 
  ทักษะด้านการสร้าสรรค์และนวัตกรรม 
  ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
  ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน 
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 8.2 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
  การริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นตัวของตัวเอง 
  ทักษะสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม 
  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 
  ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
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 8.3 คุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 
  คุณลักษณะด้านการทำงาน (การปรับตัว ความเป็นผู้นำ) 
  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ (การช้ีนำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง) 
  คุณลักษณะด้านศีลธรรม (ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความสำนึกพลเมือง) 
 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สิ่งที่วัดผล วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
1. ด้านความรู้ (K) 
ความรู้ ตรวจแผนท่ีความคิด แผนท่ีความคิด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
2. ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
การทำงานกลุ่ม สังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม 

และตรวจใบงาน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

3. ด้านเจตคติ/คุณลักษณะฯ (A) 
วินัย  สังเกตพฤติกรรมด้าน

วินัย 

แบบประเมินด้านวินัย นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ใฝ่เรียนรู้ สังเกตพฤติกรรม 
ด้านใฝ่เรียนรู้ 

แบบประเมินด้านใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

มุ่งมั่นการทำงาน สังเกตพฤติกรรมด้าน
มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินด้านการมุ่งมั่นใน
การทำงาน 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

มีจิตสาธารณะ สังเกตพฤติกรรมด้านมี
จิตสาธารณะ 

แบบประเมินด้านการมีจิต
สาธารณะ 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

4. ด้านสมรรถนะ (C) 
ด้านความสามารถใน
การคิด 

สังเกตพฤติกรรมใน
ขณะท่ีนักเรียนทำงานใน
ห้องเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะการคิด 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ด้านความสามารถใน
การส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรมใน
ขณะท่ีนักเรียนทำงาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะการส่ือสาร 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรมใน
ขณะท่ีนักเรียนทำงาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะการใช้ชีวิต 

นักเรียนมีพฤติกรรม
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
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10. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและตรวจสอบรายช่ือนักเรียน  
2. ครูนำข่าวเรื่องของการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 

และการทำร้ายร่างกายมาให้กับนักเรียนในห้องศึกษา แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของการ
กระทำดังกล่าวจากข่าวนั้นเป็นอย่างไร 

3. ครูให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด โดยครูใช้คำถามว่า “นักเรียนคิดว่าการลัก
ทรัพย์หรือปล้นทรัพย์นั้นมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้าง” 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ 
 

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การกระทำจากกรณีศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นการ
กระทำผิดทางอาญา ซึ่งจะต้องได้รับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญาท่ีได้กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 5.ครูถามนักเรียนว่านอกจากกรณีศึกษาที ่ครูนำมาร่วมให้นักเรียนวิเคราะห์กันนั้น มี
เหตุการณ์ใดอีกบ้างที่นักเรียนพบเจอด้วยตัวเองหรือได้ยินได้ฟังจากสื่อสาธารณะที่นักเรียนคิดว่าเข้า
ข่ายกรกระทำความผิดทางอาญา โดยให้นักเรียนนำเสนอเหตุการณ์นั้นให้เพื่อนในช้ันเรียนฟัง 

6. ครูอธิบายเช่ือมโยงความคิดของนักเรียน และการซักถามให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินประเภทใด 

7. ครูอธิบายสาระความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะความผิดทางอาญาและความรับผิดทางอาญา 
   -   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   -   ความแตกต่างของการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญา 

โดยผ่านส่ือ Power point เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
8. ครูซักถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำหนดความประพฤติของคนในสังคมและมีการกำหนดโทษสำหรับผู้

ท่ีฝ่าฝืนหมายถึงอะไร 
 -  เจ้าหน้าท่ีช้ันต้นในกระบวนการยุติธรรมหมายถึงอะไร  
 -  ทำหน้าท่ีเสมือนเป็นทนายของแผ่นดินหมายถึงอะไร 
 -  โทษสูงสุดสำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา 
 -  บุคคลท่ีเป็นผู้ร้องหรือผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาลหมายถึงอะไร 
-  ผู้ให้คำแนะนำปัญหาข้อกฎหมายและเป็นท่ีปรึกษาในการต่อสู้คดีตามคำกล่าวหาของโจทย์

หมายถึงอะไร 
-   ผู้ทำหน้าท่ีในการพิจารณาคดีหมายถึงอะไร 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 
 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกฎหมายอาญา จากนั้นลงมือทำแผนท่ีความคิด 
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11. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 11.1 ส่ือ 
  11.1.1 หนังสือแบบเรียนหน้าท่ีพลเมือง ม.3  
  11.1.2 Power point เรื่อง กฎหมายอาญา 
 11.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  11.2.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา 
  11.2.2 ห้องสมุดโรงเรียน 
  11.2.3 ห้องสมุดประชาชน 
  11.2.4 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
12.  กิจกรรมเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 
(..................................................) 
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13. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ     นายวิทวัส  นิดสูงเนิน   แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ 
 1) เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ปรับปรุง 
 2) การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 3) เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
 4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ.................................................................... 
(.........................................................) 

ตำแหน่ง................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



250 

14. สรุปผลการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 11.3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 
(.......................................................) 

 
 
 
 

จากการจดัการเรียนการสอน พบว่า มีนักเรียนเรียนไม่ทันบทเรียนท่ีสอน จำนวน     คน 
คิดเป็นร้อยละ  

นักเรียนท่ีเรียนไม่ทัน ได้รบัการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเป็นพิเศษ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนทันเพื่อนได ้

 ด้านความรู้ 
ผลการประเมินด้านความรู้ พบว่านักเรียนอยู่ในระดับดีมาก จำนวน      คน                

คิดเป็นร้อยละ        ระดับดี จำนวน        คน คิดเป็นร้อยละ      ระดับพอใช้ จำนวน        คน 
คิดเป็นร้อยละ      ระดับต้องปรับปรุง จำนวน      คน คิดเป็นร้อยละ   
 ด้านทักษะและกระบวนการ 
 ผลการประเมินด้านกระบวนการกลุ่ม พบว่านักเรยีนอยู่ในระดับดีมาก จำนวน      คน  
คิดเป็นร้อยละ         ระดับดี  จำนวน   คน คิดเป็นร้อยละ         ระดับพอใช้  จำนวน     คน   
คิดเป็นร้อยละ         ระดับต้องปรับปรุง จำนวน    คน   คิดเป็นร้อยละ  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ด้านการมีวินัย ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม ระดับ ดีขึ้นไป จำนวน      คน 
คิดเป็นร้อยละ     ระดับ  
 2. ด้านใฝ่เรียนรู้ ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม ระดับ ดีขึ้นไป จำนวน     คน  
คิดเป็นร้อยละ      ระดับ  
 3. ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม ระดับ ดีขึ้นไป   
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ      ระดับ  

4. ด้านการมีจิตสาธารณะ ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพฤติกรรม ระดับ ดีขึ้นไป    
จำนวน      คน คิดเป็นร้อยละ     ระดับ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ตัวอย่างสื่อ Power Point 

 
หน้าแรกของสื่อ Power Point ควรใช้พื้นหลังสบายตา และสีไม่ฉูดฉาดเกินไป ตัวอักษรมี

ความเหมาะสม สำหรับสไลด์แรกควรเขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระดับช้ัน และผู้สอน หน่วยงานให้
เรียบร้อย ตามท่ีปรากฎในกรอบสีแดง 
 

 
 สไลด์/หน้าท่ีสอง ควรใส่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ  
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 สไลด์/หน้าท่ี 3 เขียนหัวข้อเรื่องท่ีจะทำการจัดการเรียนรู ้

 
 

ถ้าจะขึ้นเร่ืองใหม่ควรมีสไลด์ก้ันเร่ืองที่จัดการเรียนรู้ด้วยดังภาพต่อไปนี้ 
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ในส่วนสไลด์เนือ้หา 
หัวข้อเร่ือง ควรใช้ตัวอักษร ไม่ต่ำกว่าขนาด 36 

 

 
 

นอกจากนี้ยังมีการใช้โปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นการนำบทเรียนเนื้อหา สาระความรู้ แบบทดสอบ 
ภาพเคลื่อนไหวในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนไปใส่ในโปรแกรม เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาได้ทุก
สถานท่ีทุกเวลา และครูสามารถตรวจสอบการเข้ามาเรียนของนักเรียนได้ 
 

 
 

ภาพหน้าโปรแกรม Moodle ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวอักษรที่เป็น
เนื้อหาควรใช้
ขนาด 32-36 
และไม่ควรเกิน  
8 บรรทัด 
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ตัวอย่างสื่อประเภทเอกสาร 
 

ตัวอย่างใบงาน (ควรเขียนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์ท่ีผู้เรียนพึงได้) 

ใบงานที ่4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมาย 

วิชา ส 23101  สังคมศึกษา 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ส 2.1ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์ว่าเก่ียวข้อง 
  กับการกระทำความผิดทางแพ่งหรืออาญา โดยให้เขียนคำตอบลงในชอ่งว่าง 
 

 

ข้อความ 
 

 

ความผิด 

1. ศาลอาจมีคำส่ังให้ยึดทรัพย์ หรือนำทรัพย์สินของจำเลยออก
ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้ฝ่ายโจทย์ 

 

2. เป็นการกำหนดความสมพันธ์ของคู่ความระหว่างเอกชนกับรัฐ
ท่ีปกครองประชาชน 

 

3. ผู้กระทำความผิดรับโทษตามระดับของการกระทำความผิด
ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนด 

 

4. การกระทำความผิดท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมส่วนรวม 

 

5. เรื่องสิทธิ หน้าท่ี และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน 
 

 

6. บทลงโทษของผู้กระทำความผิด มี 5 ระดับ ได้แก่ ริบทรัพย์สิน 
ปรบ กักขัง จำคุก ประหารชีวิต 

 

7. เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทำหน้าท่ีควบคุมตัว
ผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดี 

 

8. การค้างชำระหนี้ตามท่ีได้ตกลงทำสัญญากู้ยืมเงิน  
 

9. เป็นคดีท่ีสามารถยอมความ หรือโอนอ่อนผ่อนปรนกันได้  
 

10. การพิจารณาคดี ต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความและ
สาธารณชนท่ัวไป 
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ตัวอย่างประเภทนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรยีน/ชุดการสอน/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน/ชุดการสอน/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป 
บทเรียนด้วยตนเอง หรือศื่อที่เป็นเอกสารกระดาษ ผู้จัดทำต้องคำนึงถึงความเหมาะสมช่วงวัย 
พิจารณาการใช้สี ตัวอักษร ตัวการ์ตูน รูปภาพเก่ียวกับเนื้อหาต้ัมแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้ายของ
เอกสารนั้น ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่มาเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนได้ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
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(ตัวอย่างแบบทดสอบท่ีใช้สำหรับวัดผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา) 
ข้อควรปฏิบัติ  1) ในตัวแบบทดสอบต้องมีคำชี้แจงชัดเจน มีการชี้แจงเรื ่องที ่จะสอบ จำนวน
คะแนน/ข้อ เพื่อให้ผู้เข้าสอบวางแผนการทำข้อสอบ และชั่งน้ำหนักคะแนนในการทำข้อสอบของ
แบบทดสอบฉบับนั้น ๆ 

2) การใช้คำว่า “ขอ้สอบ” และ “แบบทดสอบ”  
จากประสบการณ์ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและหลาย ๆ วิชา ยังมีความเข้าใจผิดในการใช้คำสองคำนี้ 
โดยข้อสอบคือ ข้อเดียว ส่วนแบบทดสอบคือ การนำข้อสอบที่มีมากว่า 1 ข้อมารวมกันให้อยู่ใน
เอกสารหรือชุดการสอบชุดเดียว ดังนั้นการใช้แบบทดสอบก็ต่อเมื ่อมีข้อสอบมากกว่า 1 ข้อ ให้ใช้
แบบทดสอบ ส่วนข้อสอบให้ใช้กรณีท่ีมีข้อเดียวเท่านั้น 

 

 

 



277 

3) ในตัวแบบทดสอบมีข้อสอบครบทุกข้อตามท่ีช้ีแจงในหน้าแรกของใบปกแบบทดสอบ และ
ต้องเขียนชื่อรายวิชา หน้าข้อสอบทุกหน้ากำกับ เพื่อป้องกันการชำรุดของแบบทดสอบหรือการสูญหาย 
และล่างสุดของหน้าแบบทดสอบต้องเขียนระบุว่ามีต่อหรือไม่ ถ้ามีต้องบอกว่าข้อไหนหน้าอะไร 

 

  

 

 

ข้อสอบควรเรียง
ตัวเลือกจากข้อที่สั้น
ไปหาสั้นไปหายาว 

และโจทย์ ถ้ามีการ
ถามว่า “ไม่” ต้อง
ทำให้คำน้ันเด่นกว่า
คำอื่นๆ ในประโยค

คำถาม 
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4) ในตัวแบบทดสอบหน้าสุดท้าย อาจจะมีข้อคิดปิดท้ายหรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้ควรมีการลง
ชื่อผู ้ตรวจในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้บริหารระดับต้นก็ได้ เพื ่อเป็นการยืนยันว่า
แบบทดสอบฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจทานเรียบร้อยแล้ว (หมายเหตุ แบบทดสอบเป็นเอกสารสำคัญทาง
ราชการ เมื่อไหรท่ีทำแบบทดสอบหายหรือขาดไป 1 ชุดอาจจะส่งผลต่อการวัดและประเมินได้) 
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5) กระดาษคำตอบที่นำมาใช้ในการวัดและประเมิน ต้องพิจารณาจำนวนข้อคำตอบกับ
ข้อสอบในแบบทดสอบว่าครบตามจำนวนหรือไม่ ส่ิงสำคัญคือจำนวนข้อท่ีใช้ตอบห้ามขาด แต่สามารถเกินได้ 
กรณีท่ีกระดาษเหลือให้นำข้อเขียนมาใส่ไว้ด้านล่างของข้อปรนัยเลือกตอบได้ (ดังตัวอย่างต่อไปนี้) 
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(ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบท่ีใช้สำหรับวัดผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา และให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน) 

 
การประเมินความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
คำช้ีแจง โปรดพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อต่อไปนี้วัดตรงตามผลการเรียนรู้ท่ีระบุไว้หรือไม่ แล้วเขียน
ผลการพิจารณาของท่านโดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง “คะแนนการพิจารณา” ตามความคิดเห็น
ของท่านดังนี ้

ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 

 
ข้อสอบ 

ผลการประเมิน 

+1 0 -1 

ส 3.1 ม.1/1 อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

1. การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จะกล่าวถึงส่ิงใดเป็นสำคัญ 
   ก. ความต้องการของมนุษย์ 
   ข. ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไม่จำกัด 
   ค. การเพิ่มขึ้นของอัตราประชากร 
   ง. การเพิ่มของทรัพยากรมนุษย์และและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   

ส 3.1 ม.1/1 อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

2. บุคคลใดได้ประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    ก. อาร์มนำเงินท่ีได้รับจากการออมไปซื้อของเล่น 
    ข. พลอยซื้อของให้ท่ีอยากได้แล้วเก็บส่วนท่ีเหลือ 
    ค. หยกบริหารเงินท่ีได้จากการทำงานเป็นสัดส่วน  
    ง. เอ็มซื้อบ้านราคาสูงกว่าเงินเดือนท่ีได้รับทำให้ต้อง
ทำงานหนัก 

   

ส 3.1 ม.1/1 อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

3. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร (ความจำ) 
   ก. อดัม สมิธ 
   ข. โดนัลล์ ทรัมป์ 
   ค. จอร์ด ดับเบิ้ลยู บุช  
   ง. จอห์น เอฟ แคนเนดี้ 
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(ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมิน) 
 

แบบบันทึกการประเมินการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  
รหัสวิชา ส...........................  รายวิชา ............................... ช้ันมัธยมศึกษา....................  

 

เลข
ท่ี 

กา
รป

ฏิบ
ัติต

าม
ทุก

ข์ 

กา
รป

ฏิบ
ัติต

าม
สม

ุทัย
 

กา
รป

ฏิบ
ัติต

าม
นิโ

รธ
 

กา
รป

ฏิบ
ัติต

าม
มร

รค
 

ปฏ
ิบัติ

ตา
มพ

ุทธ
ศา

สน
สุภ

าษิ
ต 

รว
ม 

ระดับคุณภาพ 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดี ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 3 3 3 3 15 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม     
ร้อยละ     

 
ลงช่ือ     ผู้ประเมิน 

       (......................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................................. 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพผ่าน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13-15 ดีเย่ียม 
9-12 ดี 
6-8 ผ่าน 
0-5 ไม่ผ่าน 
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(ตัวอย่างการเขียนรูบริคประเมินผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา ภาคปฏิบัติ) 

 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

หน่วยการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของโลก  
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์คะแนน 

3 2 1 
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทุกข์ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับขันธ์ 5 /ไตรลักษณ์ 
และปฏิบัติตนตามขันธ์ 5  
และหลักไตรลักษณ์ได้ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับขันธ์ 5 และปฏิบัติ
ตนตาม 
หลักไตรลักษณ์ได้ 

นักเรียนสามารถ 
ปฏิบัติตนตาม 
หลักไตรลักษณ์ได้ 

การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมสมุทัย 

นักเรียนสามารถลดกิเลส 
หรือวงจรวิบากกรรมตาม
วัฏฏะ 3 และปฏิบัติตาม 
ปปัญจธรรม 3 ได้ 

นักเรียนสามารถลดกิเลส 
และปฏิบัติตาม 
ปปัญจธรรม 3 ได้ 

นักเรียนปฏิบัติตาม 
ปปัญจธรรม 3 ได้ 

การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมนิโรธ 

นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตน
เพื่อบรรลุธรรมตาม
หลักธรรมอัตถะ ได้ 

นักเรียนปฏิบัติตนเพื่อ
บรรลุธรรมตามหลักธรรม
อัตถะ  

นักเรียนเข้าใจธรรม
ตามหลักธรรมอัตถะ  

การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมมรรค 

นักเรียนสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับมรรคและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมปัญญา 
อุบาสกธรรม สัปปุริสธรรม  
บุญกิริยาวัตถุ มงคล 38  
เพื่อนำไปสู่ทางเจริญได้ 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมปัญญา 
อุบาสกธรรม สัปปุริสธรรม  
บุญกิริยาวัตถุ มงคล 38 
เพื่อนำไปสู่ทางเจริญได้ 

นักเรียนสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับมรรค 
เพื่อนำไปสู่ทาง
เจริญได้ 

การปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธศาสน

สุภาษิต 

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนสุภาษิตและนำมาเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต
ของนักเรียนได้ 

นักเรียนสามารถนำ
แนวทางพุทธศาสนสุภาษิต
มาใช้ในการดำเนินชีวิตของ
นักเรียนได้ 

นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับพุทธศาสน
สุภาษิตท่ีกำหนดให้
ได้ 
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(ตัวอย่างการเขียนรูบริคประเมินผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา ภาคปฏิบัติการทำช้ินงาน) 

 
ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

แบบฝึกหัด 
1. ต้องทำแบบฝึกหัดได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน  คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80

ให้ศึกษาบัตรเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดใหม่อีกครั้ง 
2. คะแนนรวม 2 แบบฝึกหัด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 

ให้ศึกษาบัตรเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดใหม่อีกครั้ง 

กิจกรรมและช้ินงาน 
รายการ

ประเมิน/น้ำหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

การนำเสนอ
ข้อมูล (2) 

-นำเสนอข้อมูลมี
การเรียงลำดับ
ก่อนหลังได้
ถูกต้อง 
-เสียงดัง ชัดเจน 
-มีความมั่นใจ 

-การนำเสนอข้อมูล
ถูกต้องตามลำดับ
ก่อนหลัง 
-เสียงค่อนข้างเบา 
-มีความมั่นใจ 

-การนำเสนอข้อมูล
ถูกต้อง 
-เสียงค่อนข้างเบา 
-ขาดความมั่นใจ 

-การนำเสนอ
ข้อมูลถูกต้อง
บางส่วน 
-เสียงเบา 
-ขาดความมั่นใจ 

ข้อมูลถูกต้อง 
มีการตกแต่ง (2) 

-ข้อมูลถูกต้อง 
-ตกแต่งสวยงาม
เป็นตัวอย่างได้ 

-ข้อมูลถูกต้อง 
-ตกแต่งสวยงาม 

-ข้อมูลถูกต้อง 
-ตกแต่งบ้าง 

-ข้อมูลถูกต้อง
บางส่วน 
-ไม่มีการตกแต่ง 

มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (1) 

-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
-ฟังเพื่อนนำเสนอ 
-มีข้อเสนอแนะ 

-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
-ฟังเพื่อนนำเสนอ 
 

-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
-ไม่ฟังเพื่อน
นำเสนอ 

-มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบ้าง 
-ไม่ฟังเพื่อน
นำเสนอ 

การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
คะแนน 16 –20 ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)  คะแนน 13 –15 ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
คะแนน 10 –12 ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)  คะแนน 5 –9 ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 
*** เกณฑ์การผ่าน คือ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้ 16 คะแนนขึ้นไป 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 

 
ดร.ฐากร  สิทธิโชค 

สังกัด หลักสูตรสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     140 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สถานที่ติดต่อ 
     โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1611 โทรสาร 074-443970  
 มือถือ 089-771193.9 
วุฒิการศึกษา 
      ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2539 
      ปริญญาตรี ค.บ. (สังคมศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา, 2540 
      ปริญญาโท กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543 
      ปริญญาเอก ปร.ด. (หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 
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