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 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด

แบบ หมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนเทพสวุรรณชาญ

วิทยา ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน 

แลวเลือกแบบเจาะจงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 20 คน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ไดคา E1/E2 เทากับ 83.43/85.75 และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 20 คน ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ไดคา E1/E2 เทากับ 87.85/88.13 ใชเวลาใน

การทดลอง 18 คาบๆ ละ 60 นาที การดําเนินการทดลองครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 

ดําเนนิการทดลองโดยประยกุตตามแบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group Pretest–

Posttest Design 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ไดแก แผนการจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ แผนการ

จัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตร 

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 1 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 1   

วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิต ิ t - test for Independent Sample (Difference Scores) และ t – test for 

Dependent sample   
 ผลการศึกษาคนควาพบวา 
  1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกันอยางไม

มีนัยสําคัญ 

  2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาประวัติศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 



  4. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกนัอยางไมมี

นัยสําคัญ 

  5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this study was to compare the achievement of history and ability in 

critical thinking of mathayomsuksa IV in learning through the six hats thinking and group 

investigation instructional model. 

 The samples of the study were 40 students of Mathayomsuksa IV of Tepsuwanchanwittaya  

School during the first semester of the 2011 academic year.  They were choose a specific into 

two group. The first experimental group teaching was conducted through the six hats thinking, 

with E1/E2 values were 83.43/85.75 and the second experimental group was conducted 

through group investigation instructional model, with E1/E2 values were 87.85/88.13. It took 18 

teaching periods, Period per 60 minutes, for each group. 

 The nonrandomized control group pretest–posttest design was used in the study. 

The research instruments were the achievement test of history, with reliability of 1 and the 

ability in critical thinking test, with reliability of 1. The t-test for Independent sample Difference 

Score and t – test for dependent sample was statistically used for data analysis. 
 The study found: 
  1. There was no significance difference between the student’s learning achievement 

of history of students who learned through the six hats thinking and group investigation 

instructional model. 

  2. The student who learned through the six hats thinking showed significance 

higher learning achievement of history after learning than before, at the .01level. 

  3. The student who learned through group investigation instructional model 

showed significance higher learning achievement of history after learning than before, at the 

.01 level. 



  4. There was no significance difference between the student’s ability in critical 

thinking of students who learned history through the six hats thinking and group investigation 

instructional model. 

  5. The student who learned history through the six hats thinking showed 

significance higher ability in critical thinking after learning than before, at the .01level. 

  6. The student who learned history through group investigation instructional 

model showed significance higher ability in critical thinking after learning than before, at the 

.01 level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญานิพนธ 

เร่ือง 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ระหวางการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

กับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

ของ 

ศุภณัฐ  พานา 

 

ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ……………………………………..…………….คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(รองศาสตราจารย  ดร.สมชาย  สันตวิัฒนกุล) 

วันที่      เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 

 คณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ   คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 

 ................................................ประธาน  ..................................................... ประธาน 

 (รองศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี)  (รองศาสตราจารย  ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ) 
 

 ...............................................กรรมการ  ..................................................... 

กรรมการ 

 (อาจารย  ดร.ราชันย  บุญธมิา)    (รองศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี) 
 

            ...................................................... กรรมการ 

             (อาจารย  ดร.ราชันย  บุญธมิา)  
 

          ...................................................... กรรมการ 

         

     (อาจารย  ดร. สนอง  ทองปาน) 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดียิง่จาก รองศาสตราจารย  

ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา กรรมการ

ควบคุมปริญญานพินธ  ที่กรุณาใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควา  ตลอดจนคําแนะนาํในการแกไขขอบกพรอง

ตางๆ เปนอยางด ี  และขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ตรูเนตร  อัชชสวัสด์ิ  ผูชวยศาสตราจารย

สนธยา ศรีบางพล ี อาจารย ดร.สนอง ทองปาน และผูชวยศาสตราจารย กิตตคิุณ รุงเรือง ที่ให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  อันเปนประโยชนอยางยิง่ตอการทาํปริญญานพินธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น   

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย วนัเพ็ญ  วรรณโกมล  อาจารยปยนาถ  อังควาณิชกลุ  อาจารย 

ดร.รนิดา  เชยชุม  อาจารยอนุสรณ  สุชาตานนท อาจารยสิริมา  กลิน่กุหลาบ  และอาจารยเบญจลักษ  

พงศพชัรศักดิ์ ที่ใหความกรุณาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนให

คําแนะนําในการสรางและแกไขเครื่องมือในการวิจัย   

 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ มตัติกา ฤทธิประภา  และคณะครูโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวทิยา

ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอบใจ

นักเรียนทกุคนที่ใหความรวมมือในการจัดการเรียนรูเพื่อเก็บขอมูลในการวิจัยเปนอยางด ี

 และที่สําคัญที่สุด ผูวิจัยขอขอบพระคุณคุณพอบุญมีและคุณแมศรีสุดา และทุกคนในครอบครัว

ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยเปนกาํลงัใจ ใหคาํปรึกษา ชวยเหลือ แนะนาํ ดวยความรักและความ

หวงใยมาโดยตลอด  

 ประโยชนและคุณคาใดๆ ที่เกิดจากปริญญานพินธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาคุณใหกับคุณพอ

และคุณแม ผูมีพระคุณสูงสดุ และขอมอบแด  ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณทุกทาน  ที่คอยอบรมสั่งสอน

ดวยความรักและเมตตาตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตราที ่24 ไดกําหนดใหสถานศกึษาและหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของตองจัดเนื้อหา สาระ กิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ฝกทกัษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ฝกการปฏิบัติ

ใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม 

และจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยการเรียนรูอยางรอบดานของผูเรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542.  2542: 13) แตจากการศึกษาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.

2552 – 2561) ไดรายงานผลคุณภาพของผูเรียนวา ผูเรียนยงัมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค

ทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรู และการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) ดังนัน้ 

ทางสภาการศึกษาไดดําเนินการจัดทําการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ข้ึน 

เพื่อพัฒนาคณุภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) 

 นอกจากนี ้ สภาการศึกษายังไดใหขอเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในเรื่องของ

ระบบการเรียนรูวาภายใน พ.ศ. 2561 คนไทยยุคใหมจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน 

และมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวติ มีความสามารถในการสือ่สาร สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา คดิริเร่ิม

สรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม มีศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทจุริต และตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสยีง 

และสามารถกาวทันโลก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) 

 จากรายงานผลคุณภาพของผูเรียนดังกลาว ไดสะทอนใหเหน็ถึงปญหาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและปญหาการขาดทักษะการคดิวิเคราะหของเยาวชนไทยวา เยาวชนไทยยงัไมสามารถแยกแยะ

ส่ิงที่ควรและไมควรไดดีเทาที่ควร สงผลใหเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบและคานิยมที่ไมเหมาะสม เชน 

การแตงกาย ที่ลอแหลม การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน และการติดสารเสพติด เปนตน ปญหาเหลานี้จะ

นําไปสูปญหาสังคมอืน่ๆ อีกมากมาย เชน การตัง้ครรภอันไมพงึประสงค การฆาตัวตาย เปนตน นอกจาก

ปญหาดังกลาว ยังมีปญหาที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร ทีป่จจุบันมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันของผูเรียน

เปนอยางมาก เพราะในปจจุบันองคความรูและขอมูลขาวสารตางๆ สามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกทิศทาง 

เปนผลมาจากกการที่รูปแบบของสื่อส่ิงพิมพที่มีหลายแขนงมากขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสาร ฯลฯ รวมไปถึงระบบอินเตอรเน็ตที่ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดจํานวนมากอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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จํานวนขอมูลเหลานั้นยอมมทีั้งขอเท็จจริง และทัศนคติปะปน อีกทั้งขอมูลบางขอมูล และทัศนคติบางอยาง 

อาจจะเปนสิ่งที่ไมเปนความจริง และนําไปสูปญหาตางๆ ได ผูเรียนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

เพื่อคัดกรองและตรวจสอบขอมูลขาวสารที่ตนรับมาใหได อันความสามารถทางการคิดวเิคราะห นักการศึกษา

ทุกทานไดลงความเห็นวา เปนสิ่งทีพ่ัฒนาไดในทุกระดับการศึกษา โดยการใหผูเรียนนําความรูที่มอียูใน

ตํารามาผสมผสานกบัความคิดของตนไปประยกุตใชในสถานการณจริง (วิไลรัตน กลิน่จนัทร.  2552: 27) 

เชน การวิเคราะหขอมูลของขาวสารทางหนาหนังสือพิมพ หรือส่ืออ่ืนๆ วา ขอมูลที่ผูเรียนรับมานั้นจริง

เท็จประการใด ดังนั้น ทักษะการคิดวิเคราะห จึงเปนทักษะที่สําคัญที่จะทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตได

อยางปลอดภัยและมีความสุข 

 การจัดการเรียนรูวชิาประวัตศิาสตร เปนสวนหนึ่งของกลุมสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

ที่วาดวยเรื่องราวเกีย่วกับพฤติกรรมของมนษุย ตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบัน โดยการสืบสวน คนควา หลกัฐาน 

และไดมีการบันทกึไวอยางมรีะเบียบแบบแผน โดยกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดตี พรอมทั้งอธบิาย

ถึงเหตุ และผลของเหตุการณนั้น ทีม่ีความหมายตอความสําคัญตอประเทศชาติ สังคมมนุษยทั้งในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม  ตลอดจนความเจริญ และความเสื่อมของแตประเทศ อันเปรียบเสมือน

กระจกที่สะทอนตัวตนและที่มาของมนุษย ตลอดจนสังคมของตน  

 ดังนั้น การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

เพราะสาระดังกลาวชวยกระตุนใหมนุษยเกดิความรูสึกอยากคนควา และสืบคนขอมูลที่เชื่อมโยงอดตีและ

ปจจุบัน โดยอาศัยความรูทางประวัติศาสตรผนวกกับความคิดของตน ในการเชื่อมโยงความสัมพันธของ

เหตุการณวา เหตุการณในอดีตสงผลกระทบมาสูเหตุการณปจจุบันอยางไร โดยอางอิงจากหลักฐานที่หา

มาไดมาประกอบ คําอธิบายของตน (วินัย พงศศรีเพียร.  2543: 8) ทําใหผูศึกษาเขาใจถึงปญหา สาเหตุ

ของปญหา และผลกระทบของปญหา เพื่อไมใหเกิดปญหาในลักษณะที่คลายคลึงกันไดอีก อีกทั้งวิธีการ

ศึกษาประวัติศาสตรยังสงผลใหผูที่ศึกษาหรือผูวิจัยเกิดประสบการณและทักษะในการคิดวิเคราะห ไตสวน 

และแกปญหา โดยเฉพาะ การคนหาสาเหตุของปญหา จนสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวนั  

(วงเดือน นาราสัจจ.  2549: 13 – 14) ดังนั้น ครูจงึมีความจําเปนจะตองใหความสนใจในการฝกฝนให

ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห (วิไลรัตน กลิน่จนัทร.  2551: 2) การฝกทกัษะกระบวนการตาง  ๆเหลานี ้เปนการเตรียม

ใหผูเรียนเผชิญกับเหตุการณตางๆ ในสังคม และในชีวิตจริง รูจักมองอนาคต มองทิศทางที่ควรเลือกได

อยางเหมาะสม (บุญเชิด ชุมพล.  2547: 2) จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเฉพาะ

อยางยิ่งครูประวัติศาสตร สามารถพัฒนาผูเรียนได โดยสอดแทรกแนวคิดและกิจกรรมเขาไปในขั้นตอน

การจัดการเรียนรู เพื่อใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 

 การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะหของผูเรียนนัน้ ผูสอนจะตองใชรูปแบบทีเ่อื้ออํานวยตอการพฒันา

ทักษะดังกลาว เนื่องจากการคดิวิเคราะหเปนการคิดเพื่อจําแนก จัดหมวดหมู สรุป ประยกุต และการคาดการณ 
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(Marzano.  2001: 60) จากการศึกษาและคนควารูปแบบการจัดการเรียนรูจากเอกสาร ตลอดจนงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีความสนใจและพบวา มีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณลักษณะดังกลาว อยู

จํานวนมาก แตที่ผูวิจัยใหความสําคัญและความสนใจมีอยูดวยกัน 2 วิธ ีคือ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

การคิดแบบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนแนวคิดของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน 

(De Bono.  1992) ที่ผูวิจัยใหความสําคัญและสนใจในรูปแบบดังกลาว เพราะเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

เปนวิธีการที่ใชทักษะการคิดรูปแบบตางๆ ที่ละดาน เพื่อแกปญหาความคิดที่ทับซอนกันหรือขัดแยง โดย 

แยกการคิดออกเปน 6 ดาน โดยใชหมวก 6 สี ในการแบงประเภททางการคิด กลาวคือ หมวกสีขาว แทน

การรับรูขอเท็จจริง ขอมูลตางๆ หมวกสีแดง แทนอารมณความรูสึกตางๆ หมวกสีเหลือง แทนการคิดใน

เชิงบวก มองในขอดี และคุณประโยชน หมวกสีดํา แทนการคิดในเชิงลบ  ขอเสีย ขอควรระวัง ผลกระทบ

ที่ตามมา หมวกสีเขียว แทนการคิดสรางสรรค มองในมุมที่ตางออกไป คิดถึงสิ่งใหม หรือแนวทางใหม ที่

ใชในการแกไขปญหา หรือตอบโจทยที่กาํลังคิดในแนวทางที่เปนไปได และหมวกสฟีา แทนการคิดแบบ

จัดระเบียบหรอืควบคุม และการสรุปความคิดเห็นของตนหรือกลุม 

 ดังนั้น จะเห็นไดวา การแบงประเภทการคิดออกเปน 6 ดาน ดังกลาว ทําใหเราสามารถคิดได

งายขึ้น ไมหลงประเด็น และเปนการมองปญหาหรือเร่ืองที่กาํลังขบคิดอยางรอบดาน เปนการพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดีรวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห (สุนันทา สายวงศ.  

2544: 3 – 4) อีกทั้งการใชรูปแบบการคิดดังกลาว ยังสอดคลองกับวิธีการทางประวัติศาสตรอีกดวย กลาวคือ 

การกาํหนดเปาหมายการศึกษาหรือเร่ืองทีส่นใจจะศึกษาโดยใชหมวกสฟีาหรือหมวกสีเขียว (ในกรณีที่เปน

ประเด็นใหม) การคนหาหลักฐานตางๆ โดยใชหมวกสีขาว เพราะขอมูลที่ไดมานั้นตองปราศจากอคติ มี

ความเปนกลาง การแสวงหาความหมาย ตรวจสอบ-ประเมินคาหลักฐาน โดยใชหมวกสีเหลืองสําหรับ

การประเมนิขอดีหรือคุณประโยชนของหลักฐานที่เลือกมา ใชหมวกสีดําในการระมัดระวงักอนที่จะตัดสนิใจ

เลือกใชหลักฐานตางๆ โดยดูถึงผลกระทบที่ตามมาวานาเชื่อถือหรือไม และใชหมวกสีแดงในการประเมิน

ความรูสึกตนเอง ที่คนความาไดวาตนนั้นมอีคติหรือโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือไม ตลอดจนสรุปโดย

ใหเหตุผลประกอบที่นาเชื่อถอื โดยใชหมวกสีฟา 

 การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ตามแนวคิดของ จอยซ และ เวล (Joyce; & 

Weil.  1996: 87 – 88) นั้น ที่ใหความสนใจและใหความสําคัญเนื่องจาก การจัดการเรียนรูดังกลาว เปน

การจัดการเรียนรูที่ผูสอนกระตุนผูเรียน โดยการใชคําถามหรือสรางสถานการณใหผูเรียนเกิดความสงสัย

และแสวงหาความรูดวยกระบวนการกลุม (พรทิพา ซิเดนทรีย.  2538: 38) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู

ดังกลาว สอดคลองกับวิธกีารทางประวัติศาสตรกลาว คอื การกาํหนดเปาหมายการศกึษาหรือเร่ืองทีส่นใจ

จะศกึษา โดยจะอยูในขัน้เสนอสถานการณที่เปนปญหาและขัน้พจิารณาปญหา การคนหาหลักฐานตางๆ 
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ข้ันตอนนี้จะตองประกอบไปดวยขั้นวางแผน และขั้นลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความหมาย ตรวจสอบ-ประเมินคา

หลักฐาน จะอยูในขั้นรวบรวม วิเคราะหขอมูล และเสนอผลงาน ตลอดจนการสรุปโดยใหเหตุผลประกอบ

ที่นาเชื่อถือ ข้ันตอนนี้จะคาบเกี่ยวอยูระหวางขั้นรวบรวม วิเคราะหขอมูล และเสนอผลงาน กับข้ันทบทวน

และเชื่อมโยงปญหา 

 จากคุณสมบัติของการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบดังกลาว จะเปนการตอบสนองพระราชบัญญัติ

การศึกษา พุทธศักราช 2542 ตามมาตรา 24 และสมรรถนะสาํคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดขึ้นทัง้ความสามารถในการสือ่สาร 

การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 4) ตลอดจน

ขอเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในเรื่องของระบบการเรยีนรู  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552) 

 ดวยเหตุนี้ จงึทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาประวัติศาสตร สนใจที่จะนําการจัดการเรียนรู

ทั้งสองรูปแบบ มาศึกษาวา นกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับ

การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดวิเคราะหแตกตางกนัหรือไม อยางไร และนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหดียิง่ขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบ แสวงหาความรูเปนกลุม 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน

ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 4. เพื่อศึกษาความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 4 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตรดวยการจดัการเรียนรูโดยเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 5. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยม ศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 6. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน ระดบัช้ัน

มัธยม ศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
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ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาประวัติศาสตร และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห ของนักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัด 

การเรียน รูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม  

 2. เปนแนวทางสาํหรับครูในการจัดการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 3. เปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสาระที่ 4 : ประวัติศาสตรที่อยูในกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนเทพสุวรรณ-

ชาญวิทยา ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2  หองเรียน  

มีนักเรียน จํานวน 40  คน ไดจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เปน 2 กลุม คือ 

   กลุมทดลองที่  1  จํานวน  20  คน  ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

   กลุมทดลองที ่ 2 จํานวน 20 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรู

เปนกลุม 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาในการทดลอง 

18 คาบ คาบละ 60 นาท ี
 เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองในครั้งนี ้เปนเนือ้หาในสาระที ่4 : ประวัติศาสตร ที่อยูในกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 โดย

มีหวัขอหลกั คอื เวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร วิธกีารทางประวัตศิาสตร หลักฐานทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการดานสังคมไทยกอนการทาํสนธิสัญญาเบาวริง พฒันาการดานเศรษฐกิจไทยกอนการทําสนธสัิญญา

เบาวริง และการตางประเทศของไทย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

   1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

   1.2 การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

  2. ตัวแปรตาม  ไดแก 

   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
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   2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หมายถึง การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามแนวทางการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

ของ เดอโบโน (1992: 18 – 19) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิชาประวัติศาสตรและความสามารถใน

การคิดวิเคราะห ดังนี ้

   1.1 ข้ันเตรียม  ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน โดยวิธีการนับเลข แตละกลุมกําหนด

หนาที่ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน (การเขากลุมนักเรียนหมนุเวียนหนาที่) 

ครูตองอธิบายหนาที่ และแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 

   1.2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ใช ภาพ แผนภูมิ เกม เพลง หรือวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

เพื่อต้ังเปนคําถามในการสนทนา 

   1.3 ข้ันดําเนินการสอน 

    1.3.1 ข้ันรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว โดยนักเรยีนแตละคนหาขอมูลจากการศึกษา 

เนื้อเร่ืองจากหนังสือ  ใบความรู  แลวบันทึกลงในใบงานของกลุม 

    1.3.2 ข้ันกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนชวยกนัสรุปปญหาจากเรื่องที่อาน 

แลว บันทึกลงในใบงานของกลุม 

    1.3.3 ข้ันเสนอทางเลอืกโดยใชหมวกสีเขียว นักเรยีนแตละคนศกึษาเอกสารประกอบ

เนื้อหา แลวใชหมวกสีเขียวเสนอทางเลือกในการแกปญหา แลวบันทึกลงในใบงานของแตละกลุม 

    1.3.4 ข้ันตัดสินใจเลือกทางเลือก นักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายหาทางเลอืกโดย

ใชหมวกสีเหลอืง หมวกสีดาํ และหมวกสีแดง ตามลําดับกลาวคือ ใหสมาชิกในกลุมใชหมวกสีเหลือง

คิดถึงผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถงึความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับแลวใชหมวกสีดํา 

บอกขอเสีย จดุออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เลขานกุารจดบันทึก นักเรยีนในกลุมตัดสินใจ

เลือกทางเลือกรวมกนั แลวใชหมวกสีแดง เพื่อถามความรูสึกของสมาชิกในกลุมที่มตีอผลการตัดสินใจ 

เลขานุการจดบันทกึ 

   1.4 ข้ันสรุป ตัวแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นที่กําหนดในการเรียน โดยครู

เปนผูสรุปเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังบกพรองอยู 

   1.5  ข้ันประเมินผล  วัดและประเมินจากการตอบคําถาม การรายงาน การตรวจใบงาน

และการบันทึก การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

  2. การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม หมายถึง การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบ Group Investigation ของ 
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จอยซ และ เวล (Joyce; & Wei.  1990: 65 – 88) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิชาประวัติศาสตรและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยกําหนดเปนขั้นตอน ดังนี ้

   2.1 ข้ันเสนอสถานการณที่เปนปญหา 

    2.1.1 ใหนกัเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน โดยวิธกีารนับเลข แตละกลุมจะกาํหนดหนาที่

ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน (การเขากลุมนักเรียนหมุนเวียนหนาที)่ 

    2.2.2 นักเรียนทั้งหองรวมกันศึกษาสถานการณ หัวขอ หรือเร่ืองราวของปญหา ใน

วีดิทัศน สไลด กรณีตัวอยาง รูปภาพ หลังจากนั้นใหแตละกลุมเสนอปญหาที่ตนสนใจ 

   2.2 ข้ันพิจารณาปญหา 

    นักเรียนแตละกลุมรวมกนัพจิารณาปญหาที่กลุมของตนรวมกันเสนอ และศึกษา

ใบความรู เพื่อเชื่อมโยงไปสูจุดประสงคทีก่ําหนด 

   2.3 ข้ันวางแผน 

    นักเรียนแตละกลุมไดศกึษาและรวมกันคิดวางแผนขัน้ตอนในการศึกษาคนควาตาม

ใบกิจกรรม โดยการกําหนดหนาที่ของสมาชิกในกลุม และมอบหมายการทํางาน 

   2.4 ข้ันลงมือปฏิบัติ 

    สมาชิกแตละคนในกลุมคนควาหาความรูตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งรวมกัน

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่เนนการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยครูคอยแนะนํา และชวยเหลือ

ในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนําผลมาอภิปรายสรุปสาระสําคัญของกลุม 

   2.5 ข้ันรวบรวม วิเคราะหขอมูล และเสนอผลงาน  

    สมาชิกไดเสนอผลงานที่ตนเองไดศึกษารวมกัน อภิปราย สรุปเปนความคิดของกลุม  

และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม สงตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน นักเรียนในชั้นไดรวมกัน

วิเคราะห วาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม 

   2.6 ข้ันทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหม 

    2.6.1 กลุมที่ศึกษาไมบรรลุวัตถุประสงคตองหาสาเหตุ ขอบกพรอง วิธกีารแกไข และ

ยอนกลับไปทํากิจกรรมขั้น 2.3 – 2.5 ใหม 

    2.6.2 กลุมทีท่ํากิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายตามขัน้ตอนการดําเนินงานแลว รวมกนั

สรุปความรูที่ไดในแผนที่ความคิด และรวมกันนําความรูไปขยายตอเชื่อมโยงความรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดย

ที่ครูคอยเสรมิในสวนที่ขาดตกบกพรอง พรอมทัง้ประเมนิผลความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียน

ลงในบันทึกการจัดการเรียนรู 

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน

การเรียนรูในสาระที่ 4 : ประวัติศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดจากการจัดการเรียนรู
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โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม วัดได

จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาประวัติศาสตร โดยใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก โดยวัดพฤติกรรมดานสติปญญา 6 ดาน ดังนี ้

   3.1  ความรูความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่มีความหมายเชิงรูปธรรม

และสัญลักษณ 

   3.2  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถทางปญญาในการจับใจความสําคัญของเรื่อง 

แลวแปล ตีความ หรือ ขยายความใหผูอ่ืนเขาใจได 

   3.3  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําเอาหลักการตางๆ ไปประยุกตใชใน

สถานการณจริง 

   3.4  การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตางๆ ออกเปนสวนยอย

วา มีความสัมพันธกันอยางไร 

   3.5  การสังเคราะห หมายถงึ ความสามารถในการรวบรวมเรื่องราวตางองคประกอบ

หรือผสมผสานองคประกอบเหลานั้นใหเปนสิ่งใหม 

   3.6  การประเมินคา หมายถึง การวินิจฉัยตัดสินคุณคาสิ่งของหรือเร่ืองราวใดเรื่องราว

หนึ่งโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑมาตรฐาน 

  แตในงานวิจยัในครั้งนี ้ แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

และหาคุณภาพแลว จะวัดเพียง 4 ดาน คือ  ดานความรูความจาํ  ดานความเขาใจ  ดานการนาํไปใช  

และดานการวเิคราะห เทานัน้ 

  4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ ความสามารถในการใชองคความรูที่มีอยูเดิม

ของตน นาํไปเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธของเหตกุารณหรือปญหา ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่เกีย่วของ

หรือมีความสัมพันธกับเหตกุารณหรือปญหานั้นๆ โดยใชหลักเหตุผลพรอมทั้งหลักฐานอางอิงเทาที่หาได 

มาประกอบและสนับสนุนความคิดของตน โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว ครอบคลุมความสามารถในการคิดวิเคราะห ทั้ง 

5 ดาน ของ มารซาโน (Marzano.  2001: 60) ดังนี้ 

   4.1  ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณ

ที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ 

   4.2  ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดบั ประเภท และกลุมทีม่ี

ลักษณะคลายคลึงเขาดวยกนั 

   4.3  ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพันธของขอมลูเกา และ

ขอมูลใหม สูการสรุปเปนประเด็นตางๆ อยางมีเหตุผล 
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   4.4  ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฏี มาใชใน

สถานการณใหม 

   4.5  ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่เกิดในอนาคตโดยใชความรู 

และประสบการณจากสถานการณเดิม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนที่ไดรับการจัด 

การเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปน

กลุมของนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

 
 เงื่อนไขการทดลอง 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจดัการเรียนรู

แบบ สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน 

 2. นักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน 

วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 

 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน

วิชาวิชาประวัติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบ 
2. การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหา

ความรูเปนกลุม  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  
   ประวัติศาสตร 

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
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 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถในการวิเคราะหแตกตางกนั 
 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของตามหัวขอดังตอไปนี ้

  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร 

  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

  3. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสบืสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตร 

  5. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร 
 1.1 ความหมายของประวัติศาสตร 
  คอลลิงวูด อาร. จี. (Collingwood, R.G.  1982: 9) นักปรัชญาประวัติศาสตรในคริสตศตวรรษ

ที่ 20 ไดใหความหมายของประวัติศาสตรวา ประวัติศาสตร คือ การวิจยัหรือการไตสวนโดยมจีุดมุงหมาย

จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติการณของมนุษยในอดีต 

  คาร อี. เอช. (Carr, E. H.  1961: 35) นักปรัชญาประวัติศาสตรในคริสตศตวรรษที่ 20 อีก

ทานหนึ่งไดสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตรไววา ประวัติศาสตรนั้นก็คือ กระบวนการอันตอเนื่อง

ของการปฏิสัมพันธระหวางนกัประวัติศาสตรกับขอมูลของเขา ประวัติศาสตร คือ บทสนทนาอันไมมทีี่ส้ินสุด

ระหวางปจจุบนัและอดีต 

  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542: 665) ใหคําอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตรวา 

วิชาทีว่าดวยเหตุการณที่เปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติเปนตน ตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน 

  วงเดือน นาราสัจจ (2549: 1) ไดใหความหมายของประวตัิศาสตร วา เหตุการณหรือเร่ืองราว

ในอดีตที่มีหลักฐานยืนยันและตรวจสอบได เร่ืองราวในอดีตหรือความจริงในอดีตที่นักประวัติศาสตรเรียงรอย

ข้ึนมา โดยอาศยัขอมูลหรือหลกัฐานที่เชื่อวาเปนความจริงและถกูตองประกอบการวเิคราะหหรือขอสมมติฐาน

ของตน 

 ดังนัน้ จึงสรุปไดวา วิชาประวัติศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเรื่องราวเกีย่วกบัพฤติกรรมของมนษุย

ตั้งแต อดีตจนถึงปจจุบันที่ไดสืบสวน คนควา มีหลักฐาน และบันทึกไวอยางมีระเบียบตามแบบแผนของ

นักประวัติศาสตร แตละทาน โดยกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตพรอมทั้งอธิบายถึงเหตุและผลของ

เหตุการณนั้น ที่มีความหมาย ตอความสําคัญตอประเทศชาติ สังคมมนุษยทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม  ตลอดจนความเจริญ  
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และความเสื่อมของแตประเทศ  
 1.2 ความสําคัญของวิชาประวัติศาสตร 
  จากที่กลาวแลวในขางตน ทาํใหทราบถงึความสาํคัญของวิชาประวัติศาสตรดังนี้ (สํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2552: ออนไลน) 

   1.2.1 การเรียนประวตัิศาสตร ใหรูจักตนเอง ความเปนมาของประเทศชาต ิตลอดจน

เขาใจพัฒนาการและความรุงเรืองของมนษุยชาตทิี่สืบทอดและมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง 

   1.2.2 สรางจิตสํานึกในความเปนชาติ เกิดความรักความภาคภูมิใจในบรรพบรุุษ วีรบุรุษ

ที่กอต้ังชาติและดํารงไวซึ่งความเปนเอกราชมาจนปจจุบัน รวมไปถึงการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนหนาที่คนรุนหลังจะตองสืบทอดใหคงอยูตลอดไป 

   1.2.3 สงเสริมผูเรียนใหเปนนักคิด มีเหตุมีผล เพราะกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร 

หรือวิธีการทางประวัติศาสตรมุงเสริมจิตใจใหใฝรู (Inquiring Mind) มีการตั้งคําถาม คนควาหาคําตอบ 

ศึกษาหลักฐานเอกสาร หาเหตุผล เพื่อคนควาหาคําตอบ 

   1.2.4 บทเรียนจากอดีต ทําใหผูคนในสงัคมไดเรียนรูความเปนมาในสังคมของตนเอง 

เห็นบทเรียนในอดีตที่มทีั้งความสาํเร็จและความลมเหลว เพื่อเปนเครือ่งเตือนใจ และชวยตัดสินใจที่จะ

ดําเนนิการ ในเร่ืองที่เกีย่วของสังคมและชาติบานเมือง บทเรียนในอดีตจะชวยสรางความรูสึกในชะตากรรม

ใหกับคนในสังคมเดียวกัน ปลูกฝงความรูสึกในความเปนชาติ และหวงแหนอิสรภาพและเอกราชของชาติ

ของตนเอง 

 ดังนัน้ การเรียนประวัติศาสตร เปนการมุงพัฒนาคนใหมีความคิดมีเหตุผล มีความภาคภูมิใจ

ในแผนดินและเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สถานศึกษา

ตองมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรแกเด็กและเยาวชน 
 1.3 หลักการสอนวิชาประวัติศาสตร 
  เฉลิม นิติเขตตปรีชา (2545: 107) กลาววา ครูสอนวิชาประวตัิศาสตรควรมคีวามรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการสอน ซึ่งการสอนในปจจุบันมีรูปแบบ ดังนี ้

   1. การถายทอดความรู ความคิด และประสบการณจากตําราใหแกผูเรียน โดยผาน

ทางผูสอน การเรียนในลักษณะนี้ผูเรียนเปนฝายรับความรูและประสบการณจากผูสอนทางเดียว ไมมโีอกาส

และวิธีแสวงหาประสบการณดวยตนเองที่นอกเหนือประสบการณที่ครูเปนผูถายทอด 

   2. ผูเรียนเสาะแสวงหาประสบการณความรูจากการลงมือกระทําดวยตนเอง โดยมีครู

เปนผูชวยใหแนวทางหรือแนะนํา ผูเรียนจะตองฝกดําเนินการเอง ทั้งในขั้นวางแผนขั้นปฏิบตัิการ และขั้นสรุป 

เพื่อประมวลความรูเขาดวยกันอยางมีระเบียบ เกิดประสบการณและพรอมที่จะนาํไปใชตอไป สําหรับ

แนวทางการดาํเนนิการครูประวัติศาสตรอาจพิจารณาหลักการ และแนวทางตางๆ ดังนี ้
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    2.1 ยึดหลักการวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สวนตัวครู สภาพการณทางการเรียน

การสอน ไดแก โรงเรียน อาคารเรียน หลักสูตร วิธีการสอน เทคนิค และอุปกรณ เปนเพียงสื่อการเรียน

การสอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเลือกเรียนรูประสบการณอยางดีที่สุด 

    2.2 สงเสริมใหผูเรียนฝกการวางแผนเปนขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดจุดประสงคการ

ประกอบกิจกรรม การสรุป และการประเมินผลไดดวยตนเอง 

    2.3 สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหแกผูเรียน 

    2.4 ใหขอแนะนาํเกี่ยวกับคุณคา และประโยชนในสิง่ที่เรียนตางๆ เพื่อใหผูเรียนได

แนวคิด และมองเห็นแนวทางที่จะนําประสบการณการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

และสังคม ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจใหเรียนรูประสบการณดวยความสนใจและตั้งใจเรียน 

    2.5 พยายามสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

    2.6 ใชหลักจิตวิทยา กระตุนใหผูเรียนสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรูอยางจริงจัง 

    2.7 สงเสริมและกระตุนใหผูเรียน ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางประวัติศาสตร

ในการเรียนรูของตน ไดแก การสังเกต การคนควาหาเหตุผล การพิจารณา การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา 

    2.8 เปนตัวอยางทีด่ีทั้งทางดานความคิด หลักการ และทางการปฏิบัติ 

    2.9 ใชเทคนิคการสอนหลายๆ รูปแบบ เพื่อเราใจผูเรียนไมใหเกิดความเบื่อหนาย

และทอแทตอการประกอบกิจกรรม 

    2.10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี นาสนใจ และมีประโยชนแกผูเรียน อยาง

สม่ําเสมอ 

  บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ (2553: 33) หลักในการสอนประวัตศิาสตร ควรยดึผูเรียนเปนสาํคัญ 

สงเสริมใหผูเรยีนรูจักการวางแผนอยางเปนขั้นตอน สงเสรมิใหเกิดความคิดสรางสรรค ใหผูเรียนเกิดความรู

และทัศนคติที่ดีในการเรียน ใชเทคนิคการสอนหลายๆ รูปแบบเพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายครู

ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทีน่าสนใจและมีประโยชนแกผูเรียน 

 โดยสรุป การจดัการเรยีนรูวิชาประวัติศาสตร ผูสอนควรใหความสาํคัญกบัผูเรียนโดยการลดบทบาท 

ของตนลง และใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองดวยวธิีการทางประวัติศาสตร โดยผูสอนมหีนาที่เพยีง

การใหคําปรึกษา ชี้แนะ ชวยเหลืออยูหางๆ เทานั้น เพราะการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาวจะทําให

วิชาประวัติศาสตรมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 
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 1.4 การวัดและประเมินผลวิชาประวัติศาสตร 
  เนื่องจากการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ กระบวนการ 

ตลอดจน คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม มุงใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู มีการกระทาํ

โครงการ/โครงงาน เปนผูผลิตผลงาน มีการทํางานเปนกลุมและการจัดทําแฟมผลงาน (Portfolio) ดวย 

ดังนัน้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู จงึมุงเนนการประเมนิผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 

เปนการประเมนิผลการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน สามารถประเมินคุณลกัษณะ

พึงประสงคที่เกิดขึ้นแกผูเรียน เปนแนวทางการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ ของผูเรียนแตละคน เพื่อให

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 การวัดและประเมินผลตองครอบคลุมทุกดาน ไดแก ดานความรู ดานเจตคติ และดาน

ทักษะกระบวนการ เชน ทกัษะกระบวนการดานทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการเรียนรู

ทักษะกระบวนการกลุม  (กรมวิชาการ.  2545: 219 – 220) 

  1.4.1 การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) มีวิธกีารประเมนิผล

หลายวธิี เชน การสังเกตการสัมภาษณ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การประเมนิผลจากการปฏิบัติจริง 

การสอบถาม การเยี่ยมบาน ระเบียนสะสมและการจัดทําแฟมสะสมงาน วิธีการประเมินแตละวิธผูีสอน

ตองเลอืกใหเหมาะสมกบัวัตถปุระสงคที่ตองการ การวัดและประเมนิผลมหีลกัการสาํคญั  ๆดงันี ้(กรมวิชาการ.  

2545: 117 – 118) 

   1.4.1.1  เนนความกาวหนาในตัวผูเรียนมากวาผลงานที่สําเร็จ 

   1.4.1.2  พิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น 

   1.4.1.3  ประเมินผลอยางมีจุดหมายโดยประเมินผลรวมกันเพื่อขอมูลยอนกลับ 

   1.4.1.4   สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพรายบุคคล 

   1.4.1.5  ใหมีการประเมินผลตนเอง คือประเมินจากแฟมสะสมงาน และแบบฝกปฏิบัติ  
  1.4.2 การดําเนินการวัดและประเมินผล  
   กรมวิชาการ (2545: 121 – 122) ไดระบุวิธีการดําเนินการไว ดังนี้ 

    1. การประเมินผลกอนเรียน เปนหนาที่ของครูผูสอนที่ตองประเมินผูเรียนเพื่อหา

ขอมูลเบื้องตนของผูเรียนเปนรายบุคคล สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรู โดยการประเมินความพรอม

และพื้นฐานของผูเรียน และการประเมินความรูเบื้องตนในเรื่องที่จะเรียน 

    2. การประเมนิระหวางเรียน เพื่อมุงตรวจสอบพฒันาการของผูเรียนรายบุคคล ระหวาง

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ไดแก การประเมินดวยการสื่อสารรายบุคคล การประเมินจากการปฏิบัติ และ

การประเมินสภาพจริง  

    3. การประเมินสรุปผลการเรียน เพื่อตรวจสอบความสําเร็จของผูเรียน 
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 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตรควรใชเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการประเมิน

ศักยภาพของผูเรียน เพราะผูเรียนแตละคนมคีวามสามารถที่แตกตางกัน ดังนัน้จงึไมควรที่จะสรางเครื่องมือใด

เครื่องมือหนึ่งมาใชวัดผลผูเรียนทั้งหมด แตควรดูจากพัฒนาการของผูเรียนแตละคนมากกวา โดยใช

แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ การประเมนิตนเอง หรือการประเมนิโดยผูมีสวนเกีย่วของ (เพื่อน  ผูปกครอง) 

โดยอาจจะรวบรวมเปนแฟมสะสมผลงานของผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งนี้จะทาํใหครูไดทราบถงึพัฒนาการ

และศักยภาพที่แทจริงของผูเรียน อีกทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนอีกดวย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ 
 2.1 ความหมายของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  เดอโบโน (2553: 89 – 93) ผูเปนเจาของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ไดใหความหมาย

วา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเปนวิธีการหนึ่งที่เปดมติิแหงการคิดใหกวางขวางออกไป และแสดงให

เห็นวา การคดิแตละแบบมีศักยภาพและขอจํากัดอยางไร การคิดอยางรอบดานพรอมที่จะคิดไดหลาย

แบบในสถานการณตางๆ ตางหากที่จะชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางแทจริง 

  วิธีการคือใหสมมติวามีหมวกสีตางๆ กนัหกใบ ผูใชความคิดอาจเลือกขึน้มาสวมหนึง่ใบหรือ

ถูกขอ ใหสวมหมวกสีใดสีหนึ่ง หรือถูกขอใหถอดหมวก ทุกคนในที่ประชุมสามารถใชหมวกได 

   หมวกสีขาว  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนกลาง ไมใชอารมณ 

   หมวกสีแดง  การอนุญาตใหแสดงความรูสึก ลางสังหรณ และสัญชาตญาณ 

   หมวกสีดํา   การหาเหตุผลในทางลบ การตัดสิน การระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ 

   หมวกสีเหลือง  การหาเหตุผลในทางบวก ความเปนไปได การมองในแงประโยชนทีจ่ะไดรับ 

   หมวกสีเขียว  ความคิดใหมๆ ความคิดสรางสรรค 

   หมวกสีฟา   การควบคุมวิธีการระดมความคิด 

  เทคนิคการคิดในรูปแบบดงักลาว เดอโบโน ไดใหการรบัรองวาเปนรูปแบบทีม่ีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเปนการสรางใหเกิดกฎระเบียบในการใชความคิดรวมกันหลายคน งายตอการเรียนรูและการใช 

ตลอดจนกระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจรงิหรือภาพหมวกและสสัีนตางๆประกอบกิจกรรมจะมีสวน

ชวยอยางมาก 

  ราเชน มีศรี (2544: 32) กลาวถึงเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบวา ผูสวมหมวกแตละใบ

จะมีหนาที่ในการคิดตามความหมายของแตละสี ดังนี้ 

   1. หมวกสีขาว สีขาวเปนสีที่เปนกลางและเปนปรนัย ผูใดสวมหมวกสีขาว หมายถงึ 

ความตองการใหผูอ่ืนบอกขอเท็จจริง ตัวเลขหรือสถิติ 
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   2. หมวกสีแดง สีแดงบงบอกถงึความฉนุเฉียว เปนการแสดงความคิดเหน็โดยใชอารมณ

เปนหลกั ผูใดสวมหมวกสีแสดง หมายถงึ ความตองการใหผูอ่ืนแสดงความรูสึกของตนวาชอบ ไมชอบ 

ชื่นชม หรือตําหนิออกมา 

   3. หมวกสีดาํ สีดําเปนสีของความเศราหมอง อันตราย เปนการแสดงความคิดในแงลบ

ความคิดไมดี เมื่อมีการสวมหมวกสีดาํ คอื ตองการใหผูอ่ืนบอกถงึผลกระทบ ขอเสยี อันตราย ทีจ่ะเกดิขึ้น 

   4. หมวกสเีหลอืง สีเหลืองเปนสขีองแสงอาทิตยและมองในดานบวก แสดงถึงความคิด

ในดานบวก ผูใดสวมหมวกสีเหลือง คือความตองการใหผูอ่ืนบอกขอดี ประโยชน คุณคา 

   5. หมวกสีเขียว สีเขียวเปนสีของตนไม ความเขียวขจ ี ความอุดมสมบูรณ แสดงถงึ

ความคิดสรางสรรคและความคิดใหมๆ เมือ่มีการสวมหมวกสีเขียว คือความตองการใหผูอ่ืนแสดงความคิด

ใหมๆ ความคิดแปลกใหมที่เปนประโยชน 

   6. หมวกสีฟา สีฟาเปนสีของความเย็นและเปนสีของทองฟา ซึ่งอยูเหนอืทุกสิ่งบนโลก 

เปนการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการควบคุมและการจดัระบบ เมื่อมกีารสวมหมวกสีฟา ผูสวมหมวกนัน้

มีหนาที่สรุปและควบคุมการคิดของสมาชิก 

  สุทธาทิพย จนัทิมางกูร (2553: 15) ไดอธิบายเกี่ยวกบัเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบวา 

เปนวิธีการคิดที่มุงเนน การคิดที่หลากหลายแงมุมและรอบดาน โดยจัดระบบวิธีคิดเปนขั้นตอน เพื่อ

ความสะดวกในการรวบรวมความคิด โดยใชสีของหมวกเปนตัวแทนในการคิดแตละดาน การฝกคิดตาม

สัญลักษณสีของหมวก ซึ่งไดแก หมวกสีขาว การคิดดานขอมูลที่เปนความจริง อาจเปนตัวเลข สถิติ 

หมวกสีแดง การคิดดานอารมณ ความรูสึก หมวกสีดาํ การคิดดานลบสิ่งที่เปนอนัตราย ขอบกพรอง 

หมวกสีเหลือง การคิดดานบวก ความดีงาม ประโยชน ขอดี หมวกสีเขยีวการคิดริเร่ิม มุมมองใหม ส่ิงที่

แปลกใหม หมวกสีฟา การควบคุมการคิดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 สรุปไดวา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนวิธีการที่ใชทักษะการคิดรูปแบบตางๆ ที่ละดาน 

เพื่อแกปญหาความคิดที่ทับซอนกัน หรือขัดแยง โดยแยกการคิดออกเปน 6 ดาน โดยใชหมวก 6 สี ใน

การแบงประเภททางการคิด กลาว คือ 

   1.  การรับรูขอเท็จจริง (Fact) ขอมูลตางๆ ปราศจากอารมณ ส่ือที่ใชแทนคือ หมวกสีขาว 

   2. อารมณความรูสึกตาง  ๆ(Emotion) โดยไมตองมเีหตุผลใดๆมารองรับ เชน ชอบ ไมชอบ 

พอใจ โกรธ เปนตน ส่ือที่ใชแทนคือ หมวกสีแดง 

   3. การคิดในเชิงบวก (Positive Thinking) มองในขอดี และคุณประโยชน ส่ือที่ใชแทน

คือ หมวกสีเหลือง 

   4. การคิดในเชิงลบ  (Negative Thinking) มองถึงขอเสีย เพื่อใหเปนสิ่งเตือนใจ ขอ

ควรระวัง ผลกระทบที่ตามมา ส่ือที่ใชแทนคือ หมวกสีดํา 
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   5. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) การมองในมุมที่ตางออกไป คิดถึงสิ่งใหม 

หรือแนวทางใหม ที่ใชในการแกไขปญหาหรือตอบโจทยที่กําลังคิดในแนวทางที่เปนไปได ส่ือที่ใชแทน คือ 

หมวกสีเขียว 

   6. การคิดแบบจัดระเบียบหรือควบคุม (Control) เปนการควบคุมกลุมสมาชิก หรือ

เตือนสติตนเอง ใหคิดตามหนาที่ของสีหมวกที่ตนหรือกลุมสวมใสอยู อีกทั้งยังเปนการสรุปความคิดเห็น

ของกลุม ส่ือที่ใชแทนคือ หมวกสีฟา 

  ดังนั้น จึงจะเห็นไดวาการแบงประเภทการคิดออกเปน 6 ดานดังกลาว ทําใหเราสามารถ

คิดไดงายขึน้ไมหลงประเดน็ และเปนการมองปญหาหรือเรื่องทีก่ําลงัขบคิดอยางรอบดาน เปนการพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดไดเปนอยางด ีดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดนาํเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบมาใชในงานวิจยั

ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 
 2.2 ความมุงหมายของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  เอ็ดเวิรด เดอโบโน (เดอโบโน. 2536: 25 – 26) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของเทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบ ไวคือ 

   1. การเลนไปตามบทบาทที่ถูกกําหนดไว การจํากัดความคิดไวอยางเครงครัด จะชวย

ปองกัน “ตัวตน” ของเรา เปนสาเหตุสวนใหญของความคิดในเชิงปฏิบัติของการคิด แตหมวกคิดจะชวย

ใหเราสามารถคิดและพูดสิ่งตางๆ ไดโดยที่เราไมตองเอาตัวเองไปเสี่ยง เชน ถานักคิดจะใชเหตุผลมา

สนับสนนุสิ่งทีค่อนขางจะเปนอารมณ นกัคิดจะสามารถเผชิญหนากบัอารมณลวนๆ ดวยหมวกสีแดง 

โดยไมจําเปนตองอธิบาย ขณะที่หมวกสีดําจะสามารถถูกนํามาใชเมื่อนักคิดตองเกี่ยวโยงกับแงมุมที่เปน

เหตุผล 

   2. การพุงความสนใจ หากวาความคิดของเรามีความหมายมากกวาปฏิกิริยาตอบสนอง 

เราก็ควรจะมวีธิีการพุงความสนใจไปทีละแงทีละดาน และหมวกแตละใบจะเปดทางใหเราพุงความสนใจ

ไปในการใครครวญเรื่องแตละเรื่องถึงหกดานดวยกัน 

   3. ความสะดวก สัญลักษณของหมวกแตละใบ จะเปดทางใหเราสามารถขอใหใครสักคน 

(รวมไปถงึตนเอง) ปรับเปลี่ยนทาทีไดอยางนุมนวล เชน ถาในการประชุมหนึง่ๆ ใครคนใดคนหนึง่มีทัศนะ

ในทางลบอยางมาก เราสามารถรองขอใหเขาถอดหมวกสีดําออก และขอรองใหสวมหมวกสีเหลืองบาง 

เปนการบอกอยางตรงๆ ใหมทีัศนะในแงบวก เปนคําพูดเฉพาะที่ไมทําใหผิดใจกัน 

   4. การตัง้กฎเกณฑของเกมการเลน ผูคนจะเกงเรื่องการเรยีนรูกฎของการละเลน การเรียนรู

กฎของเกมเปนการเรียนรูทีค่นเราสามารถทําไดอยางยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และพรอม

ที่จะสวมหมวกทัง้หกใบ 
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  สุทธาทิพย จนัทิมางกูร (2553: 13) เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความมุงหมาย มี

จุดมุงหมาย ดังนี ้

   1. เปนตัวกําหนดบทบาทหนาที ่ เปนการกําหนดหนาทีห่รือลักษณะการคิด ที่ผูสวม

หมวกตองมุงประเด็นไปถึง ทั้งนี้สามารถลดขอจํากัดในการคิด คือ ความเปนตัวตน ความคิดเห็นสวนตน

และยังสามารถจัดใหบุคคลที่คิดเห็นแตกตางกันคิดไปพรอมๆ กัน ไดดวย 

   2. เปนการตั้งประเด็นหรือหัวขอของความคิด หลายครั้งที่การระดมความคิดตองลมเหลว

เพราะหลงประเด็นและตีความความคิดผิดพลาด จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีจุดรวบรวม เทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบจะพุงความสนใจไปทีละดานหรือต้ังประเด็นไวเพื่อเปนจุดรวมความคิดครั้งละประเด็น

ไปจนกวาครบทั้งหกประเดน็ 

   3. เอื้ออํานวยความสะดวก สีของหมวกเปนเสมือนสัญลักษณที่กาํหนดให การคิดมี

ความแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการคิดในดานลบหรือดานบวกดานความคิดสรางสรรค ดานอารมณ 

ดานเหตุผล หรือขอเท็จจริง ไดอยางสะดวก 

   4. เปนการปรับสภาพเคมีในสมอง สมมติฐานนี ้ยังไมไดรับการพิสูจนเนื่องจากยังอยู

เหนือขีดความรูของวิทยาการในปจจุบัน 

   5. เปนการวางกฎของเกม คนเรามักสามารถเรียนรูกฎของเกมไดเปนอยางดี รูปแบบ

หนึ่งของการเรียนรูที่ดีที่สุดของเด็ก คือ การเรียนรูกฎของเกม หมวกหกใบใหกฎของเกมการคิดและการระดม

ความคิดทั้งจากคนเดียวและหลายคนในที่ประชุม 

 สรุปไดวา ความมุงหมายของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบเนนที่การสวมบทบาทที่ถูกกําหนดไว 

แลวเพงความสนใจไปที่หมวกทีละใบ การคิด พูดและกระทําสิ่งตางๆ ไดโดยไมตองเอาตัวเองเปนเกณฑ

สามารถเปลี่ยนหมวกไดอยางงายดาย เปนการฝกการเรียนรูกฎเกณฑของเกมการเลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 ประโยชนของเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  1. สามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย กระตุนความสนใจไดดี 

  2. ใชเวลาคิดไดรวดเร็ว ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอ่ืนๆ 

  3. สามารถแสดงความรูสึก หรือสัญชาตญาณ โดยไมตองเกรงวาจะไมเหมาะสมในที่ประชุม 

  4. สามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มที่ โดยไมสับสนกับความคิดหมวก

สีอ่ืน ในเวลาเดียวกัน 

  5. สามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงาย  และตรงไปตรงมา โดยไมลวงเกินใครดวยการเปลี่ยน

สีหมวก 

  6. ผูระดมความคดิทุกคน สามารถใชหมวกแตละสีไดครบทกุสีแทนทีจ่ะคดิแตเพยีงสีเดยีว 

ดานเดียวตามปกติ 
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  7. เปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสรภาพที่จะคิดไดอยางเต็มที ่

  8. สามารถจัดลําดับการลําดับความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหัวขอ 

  9. ปองกนัมิใหเกดิโตเถียงกันไปมาในที่ประชุมเพื่อฝายตางๆ จะไดสามารถคิดรวมกันอยาง

สรางสรรค 

  10. ทําใหการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน หรือบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบงายตอการเรียนรู กระตุนความสนใจไดดี และมีเวลา

สําหรับคิดสรางสรรค สามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งในเวลาที่กําหนดไดอยางเต็มที่ และสามารถระดมความคิด

ของทุกคนไดโดยใชหมวกแตละสีจนครบ 
 2.4 การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  การใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการสวมบทบาทสมมติวาแตละคนใชหมวกสีตางๆ 

เพื่อแทนกรอบการคิดในขณะนั้น มีรูปแบบการคิด (เดอ โบโน.  2553: 89 – 93) ดังนี้ 
   1. หมวกสีขาว 
    ใหจินตนาการ ถึง คอมพิวเตอรที่ใหแตขอเท็จจริงและตวัเลขที่เราตองการ เพราะ

คอมพิวเตอรจะเปนกลาง ไมมีอคติ ไมมีการตีความ ไมมกีารแสดงความคิดเห็น  

    เมื่อสวมหมวกสีขาว ผูฝกคิดจะตองทําตัวเลียนแบบคอมพิวเตอรการคิดดวยหมวก

สีขาว เปนการคิดที่มีระเบียบวินัย และมีทิศทางแนชัด ผูฝกคิดจะตองพยายามเปนกลาง และมองสิง่ตางๆ 

อยางปราศจากอคติ โดยนําเสนอในรูปของขอมูลเทานั้น 

    ในทางปฏิบัติแลว ระบบขอมูลมี 2 ข้ัน ข้ันแรกเปนขอเท็จจริงที่ผานการตรวจสอบ

และพิสูจนแลว หรือเรียกวาขอเท็จจริงชัน้แรก สวนชัน้ทีส่อง เปนขอเทจ็จริงที่เชื่อกันวาจริง แตยงัไมไดผาน

การตรวจสอบอยางถี่ถวน หรือเรียกวาขอเท็จจริงชั้นรอง 

   นอกจากนี ้ “วสัิยความเปนไปได” ก็ยังมีขอบเขตกวางขวาง นับต้ังแตจริงเสมอๆ ไป 

จนถึงไมเคยเปนความจริงเลย และในระดับขอเท็จจริงที่ใชการได ก็ยังมีขอเท็จจริงที่เรียกวา “โดยสวนใหญ” 

หรือ “บางครั้ง” และ “บางโอกาส” ขอมูลเชนนี้จะตองถูกนํามาวางภายใตหมวกสีขาว ดวยเคาโครงที่

เหมาะสมเพื่อจะบงชี้ถึงระดับความนาจะเปน 
   2. หมวกสีแดง 
    เมื่อสวมหมวกสีแดง ผูฝกคิดสามารถใชอารมณ ความรูสึกที่มีเปนเรือ่งชอบธรรม 

และเปนสวนสาํคัญสวนหนึ่งของการคิด 

    หมวกสีแดง ชวยเปดทางใหผูฝกคิดสามารถเขาออกจากสภาวะของความรูสึกได

อยางสะดวก ปกติแลวผูฝกคิดสวมหมวกสีแดง ก็ไมควรพยายามตัดสินอารมณ ความรูสึก หรือหาเหตุผล

มาสนับสนุนแตอยางใด หากความคิดเห็นใดก็ตามมีความรูสึกรวมอยูดวย ความคิดเห็นนั้นก็ถือวาอยูภายใต 
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หมวกสีแดง 

    หมวกสีแดงครอบคลุมความรูสึกกวางๆ 2 แบบ แบบแรก คือความรูสึกอันแรงกลา

และความรูสึกที่ละเอียดออน เชน ความหวาดกลัว ความไมชอบ (ความรูสึกแบบแรงกลา) และความพะวง

สงสัย (ความรูสึกที่ละเอียดออน) เปนตน  แบบที่สอง คือการตัดสินสิ่งตางๆ อยางซับซอน จะตองอาศัย

ความรูสึกที่ละเอียดออน เชน สัญชาตญาณ การหยั่งรู ความรูสึกสาํนกึ รสนิยมความรูสึกสุนทรีย และ

ความรูสึกอืน่ๆ ที่ยากจะระบุชัดลงไปได 
   3. หมวกสีดํา 
    การคิดภายใตหมวกสีดํา เปนการมุงประเมินคาในทางลบ ผูฝกคิดดวยหมวกสีดํา

จะคอยชี้แจงวาจุดใดผิดพลาด ไมถูกตอง และมีขอบกพรอง คอยชี้วาสิง่ตาง  ๆนั้นไมสอดคลองกับประสบการณ 

และความรูที่เคยไดรับมาอยางไร 

    การคิดดวยหมวกสีดํา ไมใชการโตเถยีง และไมควรเปนเชนนัน้ การคิดแบบนี้เปน

ความ พยายามอยางมีเปาหมาย เพื่อคิดถงึองคประกอบแงลบดวย 

    หมวกสีดําจะชี้ขอบกพรองของกระบวนการคิดและวิธีคิดนั้นๆ ตัดสินความคิดดวย

อดีต เพื่อ ดูวาสิ่งตางๆ สอดคลองกับส่ิงที่เคยรับรูมามากนอยเพียงใด 
   4. หมวกสีเหลือง 
    การคิดดวยหมวกสีเหลือง เปนการคิดในทางบวก และในทางสรางสรรค สีเหลือง

เปนสัญลักษณของความสวางไสว เจิดจาแจมใส มองโลกในแงดี 

    หมวกสีเหลือง จะครอบคลุมแงมุมในเชิงบวก ทําหนาทีพ่สูิจน เสาะหาคุณประโยชน

โดยแสดงทัศนะในแงดีที่นาเชื่อถือ แตอยางไรก็ตามไมจําเปนตองจํากัดอยูกับแนวทางนี้เสมอไป โดยอาจจะ

เปนการเสนอทัศนะเชิงบวกอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมมากนอยตามลาํดบั อาจกอใหเกิดสิ่งใหมๆ หรือยัง

สามารถเปนการคาดคะเน หรือการมองหาโอกาส หรือการมีความใฝฝนอีกดวย 

    หมวกความคิดนี้ เปนการคิดในเชิงกอและใหกําเนิดสิ่งใหมๆ  แลวจากหมวกสีเหลือง 

จึงจะกลายเปนขอเสนอ และขอแนะนําที่เปนรูปธรรม หมวกสีเหลืองเกี่ยวของกับปฏิบัติการ และการทํา

ใหส่ิงตางๆ อุบัติข้ึน ประสิทธิผลคือเปาหมายของการคิดสรางสรรคภายใตหมวกสีเหลือง 
   5. หมวกสีเขียว 
    การคิดแบบหมวกสีเขียวเปนการคิดริเร่ิม ผูสวมหมวกสีเขียว คือ ผูที่จะสรางสิง่ตางๆ 

ดังนัน้ คนอืน่ที่อยูรอบๆ จําเปนตองปฏิบตัิตอผลของการคิดแบบนี้ ในฐานะผลิตผลริเร่ิม จะเปนการดี

อยางยิ่งหากทัง้ผูคิดและผูฟงสวมหมวกสีเขียวดวยกันทัง้คู 

    สีเขียว เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ การเจริญเติบโต และคุณคาแหงเมล็ดพันธุ  

“การคนหาทางเลือก” เปนวถิีทางพืน้ฐานของการคิดดวยหมวกสีเขียว โดยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไปให 
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ไกลกวาสิง่ที่เคยรับรูมา ส่ิงที่แจงชัด และเปนทีพ่ออกพอใจอยูแลว 

    การหยุดเพื่อคิดริเร่ิม จะทําใหผูฝกคิดดวยหมวกสีเขียวสามารถหยุด ณ จุดหนึ่งจุด

ใด โดยไมจําเปนตองมีเหตุผลรองรับ ทั้งนี้เพื่อดูวามีความคิดอ่ืนๆ ที่พอจะเปนไดอีกบางหรือไมหมวกคิด

สีเขียวหมายถงึ “การเคลื่อนไหวไปขางหนา” ผูฝกคิดจะตองพยามยามเคลื่อนไปขางหนาจากความคิด

หนึง่ไปสูอีกความคิดหนึง่ เพื่อคนหาความคิดใหมๆ 
   6. หมวกสีฟา 
    หมวกสีฟา เปนหมวก “ควบคุม” ผูฝกคิดดวยหมวกสีฟา จะจัดระบบความคิดดวย

ตนเองเปรียบไดกับวาทยกรในวงออเครสตา โดยจะทําหนาที่บอกใหมีการมีการสวมหมวกสีตางๆ จะกําหนด

ทิศทางการคิดที่จะตองดาํเนนิไป เปนผูกําหนดจุดสนใจ ระบุปญหา และวางแนวคําถาม หมวกสฟีาจะ

เปนตัวกําหนดงานคิดที่ควรกระทํา รับผิดชอบในการมองภาพรวมและสรุป โดยสิ่งเหลานี้อาจเกิดเปนระยะๆ 

ในชวงเวลาของการคิด หรือ ณ จุดจบก็ได 

    นอกจากนี ้หมวกสีฟายงัทาํหนาที่ ขัดจังหวะในบางโอกาส เพือ่รองขอใหมีการสวมหมวก

สีใดสีหนึ่ง และเพื่อกําหนดลาํดับข้ันตอนการคิดซึ่งควรไดรับการปฏิบัติตาม เชนเดียวกับการเตนรําตาม

จังหวะทีก่ําหนดไวแลว  

 สรุปไดวา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการแสดงบทบาทการคิดตามสีของหมวกที่ตนสวมอยู 

ไดแก หมวกสีขาว คิดถึงขอเท็จจริงแทๆ ตัวเลข และขอมูลขาวสาร หมวกสีแดง ใชอารมณ ความรูสึก รวม

ไปถึงญาณหยั่งรู หมวกสีดํา วิพากษวิจารณในทางลบและใหเหตุผลวา เหตุใดส่ิงนั้นจึงเปนไปไมได หมวก

สีเหลือง มองโลกในแงดี ใชทัศนะในเชิงบวก และพิจารณาความเปนไปได หมวกสีเขียว ใชความคิดริเริ่ม คิด

ในส่ิงที่ทาทายใหมๆ หมวกสีฟา เปนผูควบคุมการคิดของแตละคนใหตรงกับหมวกที่อยู กระตุนใหคิด และ

สรุปการคิด 

 ดังนัน้ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบนั้น ข้ึนอยูที่ผูฝกคิดจะตองตระหนกัวาขณะนัน้ตนสวม

หมวกสีใด และกําลังอยูในกระบวนการคิดแบบใด ในการวิจัยครั้งนี้ จะใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

ในกระบวนการกลุม เพื่อฝกใหผูเรียนรูจกัการทํางานเปนกลุม เสริมสรางความสามัคคใีนหมูคณะ และฝก

ความสามารถในการจัดการกับความคิดที่แตกตางภายในกลุมและหองเรียนของตน  
 2.5 การนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edwerd, de Bono) ไดเสนอวิธีการนําเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

ไปใชไว ดังนี้ 

   1. สถานการณสวนตัว หมวกการคิดสีฟาจะเปนตัวกําหนดทิศทางการคิด ผูใชจะตอง

สรางใหเปนนสัิยในการใหคําสั่งในการคิดแกตนเอง สามารถใชได 2 รูปแบบ ไดแก 

    1.1  แบบมีระบบ หมายถงึ การกําหนดสหีมวกการคิดกอนลวงหนา แลวจึงจะคิด 
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ตามสีของหมวก 

    1.2  แบบไมมีระบบ หมายถึง การคิดที่ใชหมวกการคิดที่ไมมีการกําหนดลวงหนา 

มักจะใชในการชวยใหเกิดความสมดุลในการคิด เชน การมีทัศนคติไมดตีอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง การนาํการคิด

แบบหมวกสีเหลืองเขามารวมคิดในทางตรงกันขาม หรือเมื่อมีความรูสึกชื่นชมสนับสนุนความคิดใดความคิดหนึ่ง 

ใชหมวกการคิดสีดําชวยใหระมัดระวังเปนสิ่งที่ด ี

   2. การสนทนา หมายถึง การพดูคุยกันระหวางคน 2 คน ใชได 2 รูปแบบ ดังนี ้

    2.1  แบบมีระบบ เปนการจัดลาํดับการคิดดวยหมวกสีใดกอนลวงหนา หรือกาํหนด

ข้ึน ในระหวางการคิดยังดําเนินอยู เวลาคดิ ควรใช 2 – 3 นาที ตอการคิดของหมวกแตละสี 

    2.2  แบบไมมีระบบ เปนการสนทนาที่ขอใหคูสนทนาเปลี่ยนการคิดจากหมวกสีหนึ่ง

ไปอีกสีหนึ่งอยางไมมีระบบ เชน การขอใหคูสนทนาคิดดวยหมวกสีขาว "ผมอยากจะขอความคิดแบบ

หมวกสีขาว จากคุณ คุณมีขอมูลอะไรบาง" หรือตองการใหคูสนทนาเปลี่ยนหมวกการคิด แตควรเปนการ

ขอรองอยางมีมารยาท เชน "คุณบอกประโยชนมามากเหลือเกิน ลองบอกขอควรระวัง ดวยการคดิแบบ

หมวกสีดาํหนอยไดไหมครบั" หรือตองการบอกคูสนทนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน “การใสหมวกการคดิสีดํา 

ผมตองการเสนออุปสรรคใหทราบกอนที่จะตัดสินใจ” 

   3. การประชุม เปนวธิีคิดทีจ่ะชวยใหทีป่ระชมุมอิีสระในการคิด ไมติดอยูกับความคิดเดียว 

ส่ิงสําคัญ คือ ทุกคนในที่ประชุมตองพยายามใชหมวกการคิดที่ถูกกําหนดเรียกวา การคิดเปนแนวขนาน 

รวมมือกันคนควาในเรื่องที่กําลังพิจารณาอยู ในกรณีที่มีความขัดแยงในที่ประชุม ใหผูที่สนับสนุนความคิด 

เสนอความคิดแบบหมวกสีดํา และผูที่ไมเห็นดวยใหเสนอความคิดแบบหมวกสีเหลือง ในขณะที่ประธาน

ผูสวมหมวกสฟีา การแทรกหรือการขัดจังหวะจะไมยอมใหใชหมวกการคิดสีอ่ืน แตสามารถใหขอเสนอแนะ

การสรุปดวยหมวกสีฟาได 

   4. การรายงาน หมายถงึ การเขยีนรายงาน สามารถเลือกรูปแบบการเขียนรายงานดวย

การจัดลาํดับการรายงาน พิจารณาดวยหมวกการคิดสีตางๆ เชน การรายงานขอเทจ็จริงยอมตองคดิดวย

หมวกสีขาว หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเปนการคิดสรางสรรค คือการคิดดวยหมวกการคิดสีเขียว 

 สรุปไดวา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สามารถนําไปใชเปนการสวนตัวการสนทนา การประชุม 

จะชวยใหที่ประชุมมีอิสระในการคิด และไมติดอยูกับความคิดเดียว อีกทั้งการเขียนรายงานที่ใชหมวกการคิด 

แตละสีเปนแนวกําหนดการเขียนรายงานไดเปนอยางดี 
 2.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  เดอ โบโน (De Bono.  1992: 18 – 19) ไดเสนอขั้นตอนการใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

ในการจัดการเรียนรู ดังนี ้

   1. ข้ันนาํ (Lead-in) แนะนาํเรื่องที่จะสอน โดยการใหเหน็ภาพประกอบงายๆ หรือแสดง 
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ตัวอยางใหเหน็กระบวนการที่จะสอน 

   2. ข้ันอธิบาย (Explanation) อธิบายวาจะสอนอะไร ตามลักษณะพื้นฐานของหมวก

ใบที่จะเลือก ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ ลักษณะของหมวกแตละใบ 

   3. ข้ันสาธิต (Demonstration) สาธิตใหเหน็แสดงการใชหมวกทีม่ีความสัมพนัธกบั

การคิดแตละแบบ พรอมกับอธิบาย แนะนาํตัวอยางคําถาม 

   4. ข้ันฝกปฏิบัติ (Practice) ใหนกัเรียนฝกใชหมวกคิดจากสถานการณ หรือหัวขอที่

กําหนดให โดยพยายามใหนักเรียนไดฝกคิดใหรอบคอบทั้งหกหมวก 

   5. ข้ันหารายละเอียดเพิม่เติม (Elaboration) โดยครูกระตุนใหนกัเรียนอภิปรายเกี่ยวกบั

วิธีการคิด ขอคําถาม หรือขอมูลที่ไดจากการใชรูปแบบการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อหารายละเอียดเพิม่เติม

เพื่อใหนักเรียนเห็นความชัดเจนในสิ่งที่คิด ปองกันการสับสน 

   6. ข้ันสรุป (Conclusion) ทบทวน และเรียบเรียงสิ่งที่คิด โดยเนนประเด็นสําคัญเพื่อให

เห็นผลที่เกิดจากการคิด สรุปกระบวนการคิด และคุณคาของกระบวนการคิด ดวยรูปแบบการคิดแบบ

หมวกหกใบ 

  ตอมา เดอ โบโน ไดนําหมวกแตละสีมาจัดเรียงลําดับเพื่อใหเกิดการพัฒนาความคิดที่ซับซอน

และเปนระบบมากยิ่งขึ้น ผูนาํหรือผูสอนตองตั้งคําถามเรียงลําดับดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 1 การสนองตอบตอความคิด 
 

หมวก การสนองตอบตอความคิด 
  

หมวกสีแดง รูสึกอยางไรกับภาพหรือปญหาที่กาํหนดให 

หมวกสีเหลือง เกิดประโยชนอะไรจากสังเกตภาพหรือปญหานั้น 

หมวกสีดํา อันตรายที่เกิดขึ้น 

หมวกสีเขียว พิจารณาวาความคิดนั้น สามารถปรับปรุงใหไปเสริมกับความคิดของหมวกสีเหลือง

และสามารถเอาชนะหมวกสีแดงไดหรือไม 

หมวกสีขาว พิจารณาจากขอมูลที่มีอยูวา สามารถนําไปปรับปรุงความคิดนั้น เพื่อใหไดรับ 
การยอมรับที่ดีข้ึนหรือไม 

หมวกสีเขียว อภิปรายถึงการพัฒนา 

หมวกสีดํา หาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

หมวกสีแดง สํารวจความรูสึกตางๆ ที่มีตอผลสรุปดังกลาว 
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ตาราง 2 ความคิดเริ่มแรก 
 

หมวก ความคิดเริ่มแรก 
  

หมวกสีฟา ระบุถึงส่ิงที่ตองการ 

หมวกสีเหลือง สํารวจและคนควาขอมูล 

หมวกสีเขียว ความคิดใหมที่รวมกันคิด 
  

 

ตาราง 3 การประเมินอยางรวดเร็ว 
 

หมวก การประเมินอยางรวดเร็ว 
  

หมวกสีเหลือง คนหาขอดี 

หมวกสีฟา สรุปขอดีของสิ่งที่คนหา 
  

 

ตาราง 4 การออกแบบ 
 

หมวก การออกแบบ 
  

หมวกสีฟา ระบุถึงงานที่ตองการสราง 

หมวกสีเขียว รูปแบบของงานมีลักษณะอยางไร 

หมวกสีแดง รูสึกอยางไรกับผลงานที่มีรูปแบบนั้นๆ 
  

 

ตาราง 5 ความเปนไปได 
 

หมวก ความเปนไปได 
  

หมวกสีเขียว แนวทางนี้มีความเปนไปไดหรือไม 

หมวกสีฟา มีส่ิงใดตองปรับปรุงอีกหรือไม 
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ตาราง 6 คนหาความคิด 
 

หมวก คนหาความคิด 
  

หมวกสีขาว รวบรวมขอมูล 

หมวกสีเขียว สํารวจความคิด เพื่อสรางทางเลือก 
  

 

ตาราง 7 การประเมินผล 
 

หมวก การประเมินผล 
  

หมวกสีเหลือง โครงการนี้มีประโยชนอยางไรบาง 

หมวกสีดํา โครงการนี้มีขอบกพรองอะไรบาง 
  

  

   และในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะใชลักษณะการเรียงลําดับคําถามในรูปแบบของ “การคนหา

ความคิด”  เปนสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียน 

  สุนันทา สายวงศ (2544: 6 – 7) ระบุถงึขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคดิแบบ

หมวกหกใบ ดงันี ้

   1. ข้ันเตรียม แบงนักเรียนออกเปนกลุม ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

   2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน ใชภาพ แผนภูมิ เกม ที่เกี่ยวของกับเนือ้หา นาํมาสนทนา ซักถาม 

   3. ข้ันดําเนินการสอน 

    3.1 ข้ันรวบรวมขอมูล โดยใชหมวกสีขาว ครูเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกบัเนื้อหา 

โดยใชกรณีตัวอยาง เชน นักเรียนแตละคน ใชหมวกสีขาวรวบรวมขอมูลจากการศึกษากรณีตัวอยาง 

    3.2 ข้ันกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา นักเรียนใชหมวกสีฟาสรุปปญหาที่พบจาก

การศึกษากรณีตัวอยาง 

    3.3 ข้ันเสนอทางเลอืก โดยใชหมวกสีเขียว นักเรยีนเสนอทางเลอืกในการแกไขปญหา 

เปนทางเลือกที่หลากหลาย และเปนไปได 

    3.4 ข้ันตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยใชหมวกสีเหลือง สีดํา และสีแดง 

     3.4.1 นักเรียนใชหมวกสีเหลืองเพื่อบอกขอดีและประโยชนของทางเลือกและใช

หมวกสีดํามองหาขอบกพรองและผลกระทบ 
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     3.4.2 นักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือก 

    3.5  ข้ันวางแผนและกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ นักเรียนรวมกนัอภิปรายโดยใชหมวก

สีฟา นาํทางเลือกที่ตัดสินใจมาวางแผน กําหนดขั้นตอนการปฏิบัต ิ

   4. ข้ันสรุป ตัวแทนกลุมสรุป ครูเพิ่มเติมในประเด็นที่บกพรอง 

   5. ข้ันประเมินผล ประเมินผลจากการตอบคําถามของนักเรียน การเสนอรายงานการตรวจ

ใบงาน และการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

  สุทธาทพิย จนัทิมางกูร (2553: 13) เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสามารถนําไปใชได

หลากหลายรูปแบบทั้งในการใชประโยชนสวนตัว ในการเขียนรายงานและการใชจัดกระบวนการจัดการเรียนรู

โดยสรุปข้ันตอนได ดังนี้ 

   1. ข้ันนํา เราความสนใจและแรงจูงใจผูเรียน โดยใชส่ือการเรียนรูหรือการตั้งคําถามที่

กระตุนใหผูเรียนคิดหรือต้ังขอสังเกต 

   2. ข้ันอธิบาย ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา คนควารายละเอียดของขอมูลตางๆ 

เพื่อใหผูเรียนเขาใจจากประเด็นหรือสถานการณที่กําหนด และพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเอง โดย

คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 

   3. ข้ันสาธิต ทบทวนวิธีการใชหมวกและประเด็นที่ศึกษา 

   4.  ข้ันฝกปฏิบัติ นําวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาใช โดยใหนักเรียนฝกใชหมวกคิด

จากสถานการณหรือหัวขอที่กําหนดให 

   5. ข้ันหารายละเอียดเพิ่มเติม อภิปรายผล หรือขอมูลที่ไดจากการใชเทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบ ตั้งคําถาม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึน้ 

   6. ข้ันสรุป ทบทวน และประมวลสิ่งที่คิด โดยเนนประเด็นสําคัญเพื่อใหเห็นผลที่เกิด

จากการคิด สรุปกระบวนการคิด ความรูที่ไดรับ และประโยชนจากกิจกรรมที่รวมกันศึกษา 

 จากการศึกษาขั้นตอนการสอนตามเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบของนักการศึกษา ผูวิจัยได

นําข้ันตอนการสอนตามแนวคิดของ เดอ โบโน (1992: 18 – 19) มาประยกุตใชใหเหมาะสมกบัวิชา

ประวัติศาสตร และความสามารถในการคดิวิเคราะห ดังนี ้

  1. ข้ันเตรียม ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน โดยวิธีการนับเลข แตละกลุมกาํหนด

หนาที่ของสมาชิกในกลุม คือ หัวหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน (การเขากลุมนักเรียนหมนุเวียนหนาที่) 

ครูตองอธิบายหนาที่ และแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ 

  2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ใช ภาพ แผนภูมิ เกม เพลง หรือวีดีทศันที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เพือ่

ตั้งเปนคําถามในการสนทนา 

  3. ข้ันดําเนินการสอน 
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   3.1  ข้ันรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว โดยนักเรียนแตละคนหาขอมูลจากการศึกษา

เนื้อเร่ืองจากหนังสือ, ใบความรู แลวบันทึกลงในใบงานของกลุม 

   3.2  ข้ันกาํหนดปญหาโดยใชหมวกสฟีา นกัเรียนชวยกนัสรุปปญหาจากเรือ่งที่อาน แลว

บันทึกลงในใบงานของกลุม 

   3.3  ข้ันเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว นักเรียนแตละคนศึกษาเอกสารประกอบเนื้อหา 

แลวใชหมวกสีเขียวเสนอทางเลือกในการแกปญหา แลวบันทึกลงในใบงานของแตละกลุม 

   3.4  ข้ันตัดสินใจเลือกทางเลือก นักเรียนในกลุมรวมกนัอภิปรายหาทางเลือก โดยใช

หมวกสีเหลือง หมวกสีดํา และหมวกสีแดง ตามลําดับกลาวคือ ใหสมาชิกในกลุมใชหมวกสีเหลืองคิดถึง

ผลในทางบวก ขอดี จุดเดน คุณคา คิดถึงความเปนไปไดและประโยชนที่ไดรับแลวใชหมวกสีดํา บอกขอเสีย 

จุดออน จุดบกพรอง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เลขานุการจดบันทึก นักเรียนในกลุมตัดสินใจเลือกทางเลอืก

รวมกัน แลวใชหมวกสีแดง เพื่อถามความรูสึกของสมาชิกในกลุมที่มีตอผลการตัดสินใจ เลขานุการจดบันทึก 

  4. ข้ันสรุป ตัวแทนของกลุมออกมารายงานตามประเด็นทีก่ําหนดในการเรียนโดยครูเปน

ผูสรุปเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงับกพรองอยู 

  5. ข้ันประเมินผล  วัดและประเมินจากการตอบคําถาม การรายงาน การตรวจใบงานและ

การบันทึก การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 2.7 งานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  2.7.1 งานวิจัยตางประเทศ 
   วอลเทอร (Walter.  1997: 4731 – A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเทคนิคการคิด

แสดงเหตุผลของเปยสันต (Argumentativeness) กับการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบ กลุมทดลองที่

ใชคือ นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีโรเซสเตอร ในประเทศอังกฤษจาํนวน 31 คน ผลการวิจัยพบวา เทคนิค

การคิดแสดงเหตุผลของเปยสันตเปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่ชอบโตแยง และพยายามที่จะหักลางความคิด 

ของคนอื่นดวยกระบวนการที่มีเหตุผลทําใหเกิดทักษะการคิดมากขึ้น สวนการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบ

เปนรูปแบบทีพ่ัฒนาขึน้อยางเปนระบบ และเปนขั้นตอน เชน การคิดใหถึงเปาหมาย มสีาระ รอบคอบ และ

สรางสรรค ดังนั้นเทคนิคการแสดงความคิดเห็นทัง้สองวิธจีึงมีความสัมพันธ และไมแตกตางกัน 

   เดอ โบโน (De Bono.  2000: 10 – 11) ไดนําไปใชในบริษัทตางๆ โดยใชเปนสวนหนึง่

ในหลักสูตรการฝกอบรมที่ IBM และนําไปใชในบริษัทประกันภัยพรูเดนเชียล (Prudential) แหงแคนาดา 

และแหงสหรัฐอเมริกา นําไปใชในบริษัทดูปองต (DuPont) เปนผูนําแหงอุตสาหกรรมเคมีของโลก บริษัท

อเมริกันสแตนดารด (American Standard) บริษัทเชฟรอนออยล (Chevron Oil) และนําไปใชที่โรงเรียน

นอรโฟลคอะเดมี (Norfolk Academy) โดยจัดทําเปนวดิีโอสาธิตวิธีการใชหมวกหกใบ ปรากฏวา วิดีโอ

เร่ืองนี้ไดรับการชื่นชมวาดีมาก และไดถูกนํามาใชในการฝกอบรมในกองทัพเรือ แตอยางไรก็ตามการนํา 
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รูปแบบการคิดแบบหมวกหกใบ ไปใชดังกลาวไมไดมีการบันทึกผลทางสถิติ 
  2.7.2 งานวิจัยในประเทศ 
   สุนันทา สายวงศ (2544) วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยาง

มีวิจารณญาณของนกัเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนวิชาสงัคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบและการสอนแบบซนิดิเคท กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 โรงเรียนวิชูทศิ 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 35 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบแผนการสอนแบบซินดิเคท 

แบบทดสอบวดัผล สัมฤทธิท์างการเรียน วิชาสงัคมศึกษาแบบทดสอบวัดการคิด อยางมีวิจารณญาณ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการคิดอยางมวีจิารณญาณแตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   กัสมา สิทธิกลุ (2547: 70) ไดศึกษาผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบที่มีตอการคิด

วิจารณญาณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 2 โรงเรยีนสุเหราบานดอน เขตวฒันากรงุเทพมหานคร 

พบวา นกัเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบหมวกหกใบ มกีารคิดวิจารณญาณมากขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับ

การฝกคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

   วิริยา วิริยารัมภะ (2549) ทําการศึกษาเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิก์ารอานอยางมีวจิารณญาณ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและวิธีการสอนแบบปกติ 

และเพื่อศกึษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอวิธีสอนโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบกลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจยั ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบางเลนวิทยา 

จังหวดันครปฐม เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แผนการจัดการเรยีนรู โดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ 

แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ 

และแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัย 

พบวา นกัเรียนกลุมที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับกลุมควบคุมที่เรียนดวย

วิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์การอานอยางมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

   นิลวรรณ  เจตวรัญู (2549) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการคิดวิเคราะห

ในวิชาภาษาไทย ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ที่

ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการสอนปกติ พบวา 

    1. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรยีนที่ไดรับการสอน

แบบปกติ กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมนีัยทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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    2. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรยีนที่ไดรับการสอน

โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กอนและหลงัการทดลองแตกตางกนั อยางมีนยัทางสถิตทิี่ระดับ .01 

    3. ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิค

การคิดแบบหมวกหกใบกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติแตกตางกัน อยางมีนยัทางสถิติที่ระดับ .01 

   ทัศนีย หนูนาค (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการอาน 

วิเคราะหตามเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน และเปรียบเทยีบความสามารถในการคิด

วิเคราะหและความสามารถในการอานวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการเรียน การสอนดวยเทคนิคการคิด

แบบหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน กับนักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 

    1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน มี

ความ สามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน มี

ความ สามารถในการอานวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    3. นักเรียนกลุมทดลองที่ใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของ เดอ โบโน มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนดวยวธิีปกติอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

    4. นักเรียนกลุมทดลองที่ใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบของเดอ โบโน มีความสามารถ

ในการอานวิเคราะหสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สุทธาทิพย จันทิมางกูร (2553) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและการคิด

อยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน ดวยการจัดการเรียนรูโดยเทคนิค

การคิดแบบหมวกหกใบ พบวา 

    1. นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 ทีเ่รียนดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิด

แบบ หมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 

    2. นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 ทีเ่รียนดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคดิ

แบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากงานวิจัยทีผู่วิจัยไดทําการศึกษาสรุปไดวา เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สามารถพัฒนา 

ทักษะการคิดของผูเรียนไดเปนอยางด ี ทัง้ทกัษะการคดิวิเคราะห คดิแบบมีวิจารณญาณ และการคิด

สรางสรรคซึ่งถอืวา เปนการคดิระดับสูงสุดตามแนวคิดของบลูม อีกทัง้แนวรูปแบบการคดิแบบหมวกหกใบ

ยังสามารถนําไป ใชในการเรยีนการสอนกบัผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในกลุมสาระ 
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การเรียนรูตางๆ ดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะนํารูปแบบการคิดดังกลาวมาใชในงานวิจัยชิน้นี ้

  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรู
เปนกลุม (Group Investigation Instructional Model) 
 การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูแบบดั้งเดิม (ดวยตนเอง) เปนรูปแบบที่ ริชารด  ซุคแมน 

(Suckman.  1962)  ไดคิดคนขึ้นใน ค.ศ. 1961 เขาไดจัดตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกบัการสอนในรูปแบบ

ดังกลาวที่มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเนนการสอนวิทยาศาสตรดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรกลาวคือ การใหนักเรยีนตั้งคําถาม เพื่อใหนกัเรียนไดคนพบหลกัการและกฎเกณฑดวยตนเอง  

ซึ่งตอมาไดมีนักการศึกษาใหความสนใจมากมากมาย จนทําใหพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนจากเดิม

ใหกลายเปนการสอนแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เพื่อพัฒนาความเปนประชาธิปไตยในสังคม 
 3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
  บรูซ จอยซ และ มารชา วีล (Bruce, Joyce; & Marsha, Weil.  1996: 65 – 78) กลาวถึง

การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมวา เปนรูปแบบทีน่ักเรียนแกปญหา โดยกระบวนการ

กลุม ที่สืบสอบหาความรูภายใต ความเปนประชาธิปไตยเปนหลัก ผูเรียนตองถกเถียงกันและตกลงกนั

ภายใตความสามารถของแตละบุคคลภายในกลุม โดยมกีารแขงขันระหวางกลุมและมีความรวมมอืกัน

ภายในกลุม เพื่อนาํไปสูจุดมุงหมายของความเปนพลเมืองดีของสังคม 

  สุพล วังสินธุ (2532: 23 – 27) กลาววา Group Investigation Model เปนการพฒันา

ทักษะกระบวนการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย เนนปฏิสัมพันธระหวางกลุม และทักษะการสืบคน

ทางวิชาการ การพัฒนาสวนบคุคลจะเปนพื้นฐานสําคัญ ในการสงเสริมพลงักลุมตอไป เปนรูปแบบปฏิสัมพนัธ

กับสังคม (Social Interaction) ซึ่งเปนรูปแบบที่เนนกระบวนการพัฒนาแตละบุคคล และสัมพันธกับคน

อ่ืนๆ ในสังคมเพื่อเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย และการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพในสังคม 

  ดวงเดือน เทศวานิช (2535: 20 – 22) กลาววา Group Investigation ไดรับการพัฒนามา

จาก เฮอรเบิรต เธเลน (Herbert Thelen) เปนวิธทีี่ใหนักเรยีนสังเกตปญหารวบรวมขอมูลทดสอบสมมติฐาน

และแกปญหา วิธสีอนแบบนีม้ีพืน้ฐานมาจากกระบวนการประชาธิปไตยโดย จอหน ดิวอ้ี เสนอแนวคิดวา 

โรงเรียนควรใหความรูเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย และฝกใหนักเรียนเปนประชาธิปไตย เพื่อ 

ที่จะสามารถพัฒนาสังคมตอไป เธเลน ไดพัฒนาแนวคิดนี้ โดยนําไปใชสอนนักเรียนมัธยมศึกษาในวิชา

สังคมศึกษา โดยเสนอปญหาใหนักเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบ คิดวิธีการไปคนควาหาคําตอบแลวเสนอผล

การศึกษา ผลที่นกัเรียนไดรับ คือไดฝกกระบวนการประชาธิปไตย นักเรียนยอมรับความแตกตางของแตละ

บุคคล นักเรียนเขาใจวา ชวยกันคิดยอมดีกวาคิดตามลําพังคนเดียว มีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของปญหา

ที่จะตองหาวิธกีารแกปญหานั้นดวยตนเอง และสามารถแกปญหาทัว่ไปได ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของนกัเรียน 
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ที่จะเสาะแสวงหาความรูใหมๆ ดวยวิธีการตางๆ กัน 

  สุรีย บาวเออร (2535: 18) อธิบายวา Group Investigation Model บางรายงานกลาววา

เทคนิคนี้พัฒนาโดย ชาแรน (Sharan) บางสวนรายงานวา เทคนิคนีพ้ัฒนาโดย ชาแรน และ ชาแรน 

(Sharan ; & Sharan) ชาแรน และ เฮิท – ลาซาโรวิท (Sharan; & Hertz - Lazarowitz) ใน ค.ศ. 1980 แต

อยางไรก็ตาม แนวคิดของ ชาแรน และชาแรน ใน ค.ศ. 1976 ไดใหแนวความคิดในกลุมการเรียน ควร

ประกอบดวยสมาชิก 2 – 6 คน โดยรวมมือกันวางแผนถกปญหาคนหาคําตอบทัง้ในและนอกหองเรียน 

แลวนําผลมาอภิปรายและสรุปผล เพื่อรายงาน หนาชั้นสวนการวัดผลจะตัดสิน จากผลงานสรุปจากกลุม 

นอกจากนี้ ชาแรน และ เฮิท ลาซาโรวิท ไดสนับสนุนใหครูใชวิธีการสังเกตทักษะตางๆ ที่นักเรียนใชใน

การทาํงานกลุมเทคนิคนี้ใชไดเหมาะสมทีสุ่ดกับการสอน ความเขาใจความคิดรวบยอด (Conceptual 

Understanding) และนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีกวาการสอนในหองเรียนปกติ แตเทคนิคนี้ ไมเหมาะสม

กับการสอนแบบหาคําตอบเฉพาะ (Specific Facts) การสืบคนโดยใชกระบวนการกลุมเนนทักษะการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันระหวางกลุม และการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหวางนักเรียนในกลุม 

  พรทิพา ซิเดนทรีย  (2538: 35) ใหความหมายของ Group Investigation Model วา เปน

รูปแบบการศึกษาหาความรูเปนกลุม โดยผูเรียนรวมกันกาํหนดวิธีการศึกษาหาความรูและคนหาคําตอบ 

  นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2540: 70) การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

คือการจัดการเรียนรูที่มุงสอนกระบวนการเรียนแกนักเรยีน ประกอบการสอนใหนกัเรียนเกิดการอยากรู

อยากเห็น เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมสืบสอบ เพื่อแสวงหาคําตอบสําหรับปญหาใดปญหาหนึง่ 

นักเรียนจะตองทํางานเปนกลุม ตองปรึกษาหรือแบงหนาทีก่ารงานจะตองถกเถียงเสนอขอมูลอธิบายขอสรุป

สําหรับขอคิดเห็นแตละขอ การสอนตามรูปแบบนี้มีแนวคิดเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ 

เปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นวา ผูอ่ืนคิดอยางไร และเขาใจการทํางานของผูอ่ืน ไดแกปญหา

รวมกับผูอ่ืน การสอนแบบนี้จึงสอดคลองกับการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย 

  วิมลรัตน ลีหะสุนนท (2551: 8) การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู

เปนกลุม เปนรูปแบบการสอนที่มุงสอนกระบวนการแกนักเรียน ประกอบดวยการสอนใหนักเรียนเกิดความอยากรู

อยากเหน็ เปดโอกาสใหนกัเรยีนไดทํากิจกรรมสืบคน เพื่อหาคาํตอบสาํหรับปญหาใดปญหาหนึง่ นกัเรียน

จะตองทาํงานรวมกันเปนกลุม ตองปรึกษาหรือแบงปนหนาที่และงาน จะตองอภิปราย ถกเถยีง เสนอขอมูล 

อธิบายขอสรุปสําหรับขอคิดเห็นแตละขอดวยนอกจากนี้ รูปแบบการสอนแบบกระบวนการสืบสอบหาความรู

เปนกลุม ยงัไดเพิม่ความคิดเรือ่งความแตกตางระหวางบุคคลเปนสิง่เราใหนักเรียนเกิดความอยากรู อยากเหน็ 

เมื่อรูวาคนอื่นคิดอยางไร ไดเขาใจการทํางานของคนอื่น ไดแกปญหารวมกับคนอื่น การสอนตามรูปแบบ

การสอนนี้ จึงมีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยอยางยิ่ง 

 ดังนัน้ จงึสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม (Group Investigation  
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Model) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนกระตุนผูเรียนโดยการใชคําถามหรือสรางสถานการณใหผูเรียนเกิด

ความสงสัย และสืบสอบหาความรูดวยกระบวนการกลุม วธิีการดังกลาวสอดคลองกับวิธกีารทางประวัติศาสตร

ที่ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายการศึกษา คนหาหลักฐานตางๆ แสวงหาความหมาย (ตรวจสอบ

ประเมินคาหลักฐาน) และสรุปโดยใหเหตุผลประกอบที่นาเชื่อถือโดยมีหลักฐานรองรับเหตุผลของตน โดย 

ใชกระบวนการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ อีกทั้งยังเปนแนวทางในการพฒันาความเปนประชาธิปไตยใหแก

ผูเรียน เนื่องจากเปนการสืบคนรวมกับผูอ่ืน มีความคิดหรือระบบการทาํงานที่แตกตางกนั แตอยางไรก็ตาม

ผูเรียนตองจัดการใหกลุมของตนนั้นบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูใหไดโดยปราศจากความขัดแยง ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มาใชในการวิจัยครั้งนี ้
 3.2 หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
  การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรู เปนกลุมมีรากฐานมาจากจิตวิทยา ในเรื่อง

การพัฒนาทางสมองของ เพียเจต (หทัยรัช รังสุวรรณ.  2532: 57; อางอิงจาก Pieget.  n.d.) วาคนมี

กระบวนการคิดเปนสองประการ คือ มีโครงสรางความคิดเดิมจึงสามารถนําความคิดเดิมมาเปนแนวคิด

ใหเกิดความรูใหมได แตถาสิ่งที่รับใหมไมสัมพันธกับโครงสรางความคิดเดิมก็สามารถปรับปรุงโครงสราง

นัน้เพื่อรับความรูใหมได โครงสรางของกระบวนการเรยีนการสอนแบบสบืสอบและแสวงหาความรูมี 2 ข้ัน 

คือ 

   1. การดูดซึม (Assimilation) หมายถงึ การเราใหผูเรียนนาํความรูที่มีอยูเดิมมาใช

แกปญหาในชั้นเรียน ผูเรียนจะเรียนรูโดยการใชความรูเดิมเปนแนวทางในการรับรู และการคิดหากความรูเดิม

ไมสามารถนํามาอธิบายหรือแกปญหาใหมได ผูเรียนจะเกิดความสงสัย เพราะความรูเดิมขัดกับประสบการณใหม 

ก็จะนําไปสูข้ันที่ 2 

   2. การปรับปรุง (Accommodation) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยายโครงสราง

การรับรูและความคิดเดิม เพื่อจะรับความรูใหม ถาไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยายโครงสรางเดิม ก็

ไมสามารถจะรับความรูใหมได 

  นอกจากนี้ ในกระบวนการสอนแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมควรควรคํานึงถงึหลัก

จิตวิทยาที่กลาวถึงธรรมชาติของเด็กวา เมื่อพวกเขาแสดงความสามารถ หรือแสดงความคิดเห็นอยางใด

ออกมาแลวยอมตองการใหมีผูยอมรับในความรูและความสามารถโดยใชวิธีการเสริมแรงทําได 2 วิธี คือ 

   1. การเสริมแรงดวยวาจา เพื่อใหกําลังใจและแสดงการยอมรับ เชน เมื่อเด็กตอบหรือ

ทํากิจกรรมใดๆ แลวก็ตาม ครูอาจใชคําพูดวา เหมาะสมดีแลว หรือดีมาก เปนตน 

   2. การเสริมแรงโดยใชทาทาง โดยครูแสดงออก เชน ยิม้รับ พยกัหนาเมื่อเด็กตอบ

คําถามถูก เปนตน 
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  สุวัฒก นิยมคา (2517: 125 – 126) ไดระบุถึงหลักจิตวทิยาของการเรียนรูที่เปนพืน้ฐานใน

การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมไววา 

   1. นักเรียนจะเรยีนรูไดดีที่สุดก็ตอเมื่อนักเรยีนไดเกี่ยวของโดยตรงกับการคนควาหาความรู

นั้นๆ มากกวาการที่จะบอกใหนักเรียนฟง 

   2. การเรียนจะเกิดไดดีที่สุด เมื่อสถานการณแวดลอมในการเรียนยั่วยุใหนกัเรียนอยากเรียน

ไมใชบังคับ และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่นาํไปสูความสําเร็จในการคนควา แทนที่จะใหนักเรียนเกิด

ความลมเหลว 

   3. วิธีการสอนของครูจะตองสงเสริมความคิดใหนักเรียนคิดเปน มีความคิดสรางสรรค 

ใหโอกาสนักเรียนไดใชความคิดเห็นของตนเองใหมากที่สุด 

 จากหลักจิตวทิยาพืน้ฐานดังกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสืบสอบแสวงหาความรู

เปนกลุมนั้น จะตองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนคนควาหาความรู ใชความคิดและปฏิบัติการดวย

กระบวนการกลุม โดยใหเกิดการเรียนรู การคิดแกปญหาในสถานการณใหมเชื่อมโยงความคิดหลัก และ

พยายามใหผูเรียนรวมกันสรุปใจความสาํคัญ จากการคนควาหาความรูของเพื่อนสมาชิกในกลุม แลว

นํามาผสมผสานใหเปนองคความรูทีถู่กตองของกลุมใหได 
 3.3 การประยุกตใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
  การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมนัน้ จะเปนการจดักิจกรรมใหนกัเรียน 

ไดสืบคนหาความรูโดยใชกระบวนการกลุม ตองการความยืดหยุนในการจัดการของผูสอน และการจัด

ชั้นเรียน รูปแบบหองเรียนที่เหมาะสมควรเปนแบบเปด (Open) แต เธเลน เชื่อวา ในระบบชั้นเรียนปกติ 

ก็สามารถใชไดเชนกัน การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม นักเรียนอาจจะใชเวลานาน

ในการตัดสินใจวางแผนกาํหนดขั้นตอนการสืบคน และดาํเนินงานจนสามารถไดความรูและประสบความสําเร็จ

ในการทํางาน ผูสอนจะตองแนะแนวการปฏิบัติการดวยกระบวนการกลุมที่เหมาะสมโดยเสริมทักษะทาง

สังคม ชี้แนะวิธีการวางแผน การดําเนินงานการใชแหลงความรูในการศึกษาคนควา 

   ในคร้ังแรกที่ใชการสืบคนโดยใชกระบวนการกลุม ผูสอนตองใชปญหาที่แคบๆ กอนใหนักเรียน

สืบคนเนื้อหาวชิาการที่งายๆ คอยใหคาํปรึกษาและแนะนาํตามลาํดับข้ันตอนธรรมชาตขิองการสืบคน โดย 

ใชกระบวนการกลุม กระบวนการนี้ จะสําเร็จไดจะขึ้นอยูกับความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนระดับ

อายุของนักเรียน จะใชไดดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องจากนักเรียนมีความพรอมและความสามารถ

ในการจัดการกับปญหาที่ซบัซอนไดมากกวานักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

  จอยซ และ เวล (Joyce; & Weil.  1990: 87 – 88) สนับสนนุรูปแบบการสืบคน โดยใช

กระบวนการกลุมตามทฤษฎีของ เธเลน วา เปนรูปแบบที่สามารถเขาใจไดงาย และใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสืบคนหาความรู ปฏิสัมพันธทางสังคม ในการเรียนรูและสามารถนํารูปแบบนี้ 
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ไปใชไดทุกวิชาและทุกระดับชั้นเรียน 

 รูปแบบการสอน Group Investigation ที่พฒันาโดย เฮอรเบิรต เธเลน 

 

 
       

      การสอนแนะนํา   ______________________ 

          การอบรม    --------------------------------- 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบการสอน Group Investigation Model 

 

 ที่มา: Joyce ; & Weil.   (1990).  Models of Teaching.  p. 87. 

 

 

 จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเหน็วา การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปน

การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธภิาพ ผูเรียนไดรับความรูทางวิชาการใกลเคียงกับกระบวนการทางสังคม ทําให

เกิดความรูสึกผูกพนัและอบอุน เกิดความเชื่อถือระหวางบุคคล การยอมรับนโยบายและกฎตาง  ๆที่ไดตกลงกนั

อยางมีอิสระในการเรียนรูตลอดจนการเคารพในศักยภาพของผูอ่ืน 
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 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู มีอิสระในการวางแผน เลือกหัวขอที่ตองการสืบคนจะเปน

ผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกวาการดําเนินงานเปนรายบุคคล ผลข้ันสุดทายของงานจะสะทอน

ใหเหน็ถงึปฏิสัมพันธของสมาชิกและไดรับความรูมากกวาการทาํงานตามลําพงั ในการตัดสินใจนํารูปแบบ

การสืบคนหาความรูโดยใชกระบวนการกลุมมาใช จะตองพิจารณาระบบการสนับสนุนคือหองสมดุ และ

แหลงความรูที่เหมาะสม 
 3.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
  3.4.1 แนวคิดของรูปแบบ 
   จอยส และ เวล (Joyce; & Weil.  1996: 80 – 88) เปนผูพัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิดหลัก

ของ เธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือ แนวคดิเกี่ยวกับการสืบสอบแสวงหาความรู (Inquiry) และแนวคิด

เกี่ยวกับความรู (Knowledge) เธเลน ไดอธิบายวา ส่ิงสาํคัญที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกหรือ

ความตองการทีจ่ะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรูก็คือตัวปญหา แตปญหานั้น จะตองมลัีกษณะที่มีความหมาย

ตอผูเรียน และทาทายเพยีงพอที่จะทาํใหผูเรียนเกิดความตองการทีจ่ะแสวงหาคําตอบ นอกจากนัน้ ปญหา

ที่มีลักษณะชวนใหเกิดความงุนงงสงสัย (Puzzlement) หรือกอใหเกดิความขัดแยงทางความคิด จะยิ่ง

ทําใหผูเรียนเกดิความตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิ่งขึน้ เนื่องจากมนุษยอาศยัอยู

ในสังคม ตองมีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนในสงัคม เพื่อสนองความตองการของตนทัง้ทางดานรางกาย สติปญญา 

จิตใจ อารมณและสังคม ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือในกลุม เปนสิง่ที่บุคคล

ตองพยายามหาหนทางขจดัแกไข หรือจัดการทําความกระจางใหเปนทีพ่อใจ หรือยอมรับทั้งของตนเอง

และผูเกี่ยวของ สวนในเรื่อง “ความรู” นั้น เธเลน มีความเห็นวา ความรูเปนเปาหมายของกระบวนการ

สืบสอบทั้งหลาย ความรูเปนสิ่งที่ไดจากการนําประสบการณ หรือความรูเดิมมาใชในประสบการณใหม 

ดังนัน้ ความรูจึงเปนสิง่ที่คนพบ ผานทางกระบวนการสืบสอบ (Inquiry)โดยอาศัยความรูและประสบการณ 
  3.4.2 วัตถุประสงคและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   การจัดการเรียนรูนี้ มุงพัฒนาทักษะในการสืบสอบ เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจ 

โดยอาศัยกลุมเปนเครื่องมือทางสงัคมชวยกระตุนความสนใจ หรือความอยากรู และชวยดําเนนิการ

แสวงหาความรูหรือคําตอบที่ตองการ 

   จอยซ และ เวล (Joyce; & Weil. 1990: 65 – 88) กลาวถึง รูปแบบการสอน Group 

Investigation ในการคนหาความรูโดยใชกระบวนการกลุมตามทฤษฎีของ เธเลน วา รูปแบบจะเร่ิมตน

โดยใชปญหา เปนตัวกระตุน โดยครูเปนผูเตรียมปญหาและสถานการณใหเด็ก ครูใหนักเรียนกาํหนด

และจัดโครงสรางการศึกษาปญหาของตนเอง การแสดงออกและรายงานผล สุดทายกลุมประเมินผลโดย

การเปรียบเทียบวัตถุประสงค ในตอนเริ่มตน ข้ันตอนการเรียนจะเวียนเปนวัฏจักรเรื่อยไปในการสืบสอบ 
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แสวงหาความรู โดยใชกระบวนการกลุมตามทฤษฎีของ เธเลน สรุปเปนขั้นตอน ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนกระตุนใหเกิดความสงสัย 

     ปญหาหรือสถานการณที่ใชในการกระตุนความสนใจและความตองการในการ

สืบสอบแสวงหาความรูตอไปนั้น ควรเปนปญหาหรือสถานการณที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และ

ความสนใจของผูเรียน และจะตองมีลักษณะที่ชวนใหสงสยั เพื่อทาทายความคิดและความใฝรูของพวกเขา 

    ข้ันที่ 2 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณนั้น 

     ผูสอนกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็อยางกวางขวาง และพยายามกระตุน

ใหเกิดความขดัแยง หรือความแตกตางทางความคิดข้ึนภายในใจของผูเรียน เพื่อทาทายใหผูเรยีนพยายาม

เสาะแสวง หาขอมูลหรือพิสูจนทดสอบความคิดของตน เมื่อมีความแตกตางทางความคิดเกิดขึ้น ผูสอน

อาจใหผูเรียนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันรวมกลุมกัน หรืออาจรวมกลุมโดยใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มี

ความคิดเห็นแตกตางกันก็ได 

    ข้ันที่ 3 ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการสืบสอบแสวงหาความรู 

     เมื่อกลุมมีความคิดเห็นตางกนัแลว สมาชิกแตละกลุมจะชวยกันวางแผนวา แสวงหา

ขอมูลอะไร เพื่อมารองรับขอพิสูจนหรือสมมติฐานของกลุมตน และกลุมจําเปนตองมีขอมูลอะไรบาง และ

ไปสืบสวนสอบสวนความรูดงักลาวจากที่ไหน หรือจะมีวธิกีารหรือเครื่องมือใดบางทีจ่ะทําใหไดขอมลูดังกลาว 

และเมื่อไดขอมูลมาแลวกลุมจะทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลอยางไร นอกจากนี้ในกลุมควรที่จะระบุ

หนาที่ของแตละคนวาทําหนาที่ใดบาง และควรกําหนดระยะเวลาในการทํางานดวย ดังนั้นในขั้นตอนนี้

ผูเรียนจะไดฝกทักษะการสืบสวนสอบสวน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการกลุม 

ผูสอนมีหนาทีอํ่านวยความสะดวกในการทํางานใหแกผูเรียน รวมทัง้ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการวางแผน 

แหลงความรู และการทาํงานรวมกนั 

    ข้ันที่ 4 ใหผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรู 

     ผูเรียนดําเนนิการเสาะแสวงหาความรูตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ผูสอนชวย

อํานวยความสะดวกโดยใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของผูเรียน 

    ข้ันที่ 5 ใหผูเรียนวิเคราะห สรุป นําเสนอ และอภิปรายผลของขอมูล 

     เมื่อกลุมรวบรวมขอมูลไดมาแลว กลุมทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ตอจากนั้น

จึงใหแตละกลุมนําเสนอผล อภิปรายรวมกันทั้งชัน้ และประเมินผลทั้งทางดานผลงาน และกระบวนการ

เรียนรูที่ไดรับ 

    ข้ันที่ 6 ใหผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาทีต่องการสืบสอบหาคําตอบตอไป 

     การสืบสวนสอบสวนหาความรูของกลุมตามข้ันตอนขางตนจะชวยใหกลุมไดรับ 

ความรู ความเขาใจ และคําตอบในเรื่องที่ศึกษา และอาจพบประเด็นที่เปนปญหาชวนใหสงสัยตอไป ผูเรียน
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สามารถเริ่มตนวงจรการเรียนรูใหม ตั้งแตข้ันที่ 1 เปนตนไป การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้จึงอาจมีตอเนื่อง

ไปเร่ือยๆ ข้ึนอยูกับความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

   ทิศนา แขมมณี (2552: 2428 – 250) อธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมวา มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

    ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนเผชิญปญหา หรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัยปญหา หรือ

สถานการณทีใ่ชในการกระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบและแสวงหาความรูตอไป ซึ่ง

ควรเปนปญหาหรือสถานการณที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียนและจะตองมี

ลักษณะที่ชวนใหงุนงงสงสัย (Puzzlement) เพื่อทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน 

    ข้ันที ่2 ใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็ตอปญหาหรือสถานการณนัน้ ผูสอนกระตุน

ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และพยายามกระตุนใหเกิดความขัดแยง หรือความแตกตาง

ทางความคิดขึ้น เพื่อทาทายใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอมูล หรือวิธีการพิสูจนทดสอบความคิด

ของตน เมื่อมคีวามแตกตางทางความคิดเกิดข้ึน ผูสอนอาจใหผูเรียนที่มีความคิดเหน็เดียวกันรวมกลุมกนั 

หรืออาจรวมกลุมโดยใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มีความคิดเห็นแตกตางกันก็ได 

    ข้ันที่ 3 ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผน ในการแสวงหาความรู เมื่อกลุมมี

ความคิดเหน็แตกตางกนัแลว สมาชิกแตละกลุมชวยกนัวางแผนวา จะแสวงหาขอมูลอะไร กลุมพิสูจน

อะไร จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุมจําเปนตองมีขอมูลอะไร และจะไปแสวงหาที่ไหน หรือจะไดขอมูลนั้นมา

ไดอยางไร จะตองใชเครื่องมืออะไรบาง เมื่อไดขอมูลแลวจะวิเคราะหอยางไร และจะสรุปผลอยางไร ใคร

จะชวยทําอะไร จะใชเวลาเทาใด ข้ันนี้ เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดฝกทกัษะการสืบสอบ (Inquiry) ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Process) และทักษะกระบวนการกลุม (Group Process) 

ผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกผูเรียน รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน 

แหลงความรู และการทาํงานรวมกนั 

    ข้ันที ่4 ใหผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรู ผูเรียนดําเนินการเสาะแสวงหาความรู

ตามแผนงานทีไ่ดกําหนดไว ผูสอนชวยอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนาํ และติดตามการทํางานของผูเรียน 

    ข้ันที ่5 ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นาํเสนอและอภปิรายผลเมื่อกลุม

รวบรวมขอมูลไดมาแลว กลุมทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล ผูสอนชวยใหคาํแนะนาํเกี่ยวกับการวเิคราะห

ขอมูลและสรุปผล ตอจากนั้นจงึใหแตละกลุมนาํเสนอผลอภิปรายผลรวมกันทัง้ชัน้ และประเมนิผล ทั้ง

ทางดานผลงานและกระบวนการเรียนรูที่ไดรับ 

    ข้ันที ่ 6 ใหผูเรียนกาํหนดประเด็นปญหาที่ตองการสืบสอบหาคําตอบตอไป การสืบสอบ

และเสาะแสวงหาความรูของกลุม ตามขั้นตอนขางตน ชวยใหกลุมไดรับความรู ความเขาใจ และคําตอบ

ในเรื่องที่ศกึษา และอาจพบประเด็นที่เปนปญหาชวนใหงนุงงสงสยั หรืออยากรูตอไป ผูเรียนสามารถเริ่มตน
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วงจรการเรียนรูใหม ตั้งแตข้ันที่ 1 เปนตนไป การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ จึงอาจมีตอเนื่องไปเรื่อยๆ 

ตามความสนใจของผูเรียน 

   ดวงเดือน เทศวานิช (2535: 20 – 22) อธิบายถึงขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ Group 

Investigation มีลําดับข้ันตอน ดังนี ้

    ข้ันที่ 1 เผชิญหนาสถานการณที่เปนปญหา 

     1.1  ครูเสนอปญหา อาจเปนปญหาทีค่รูวางแผนไวกอน หรือไมไดวางแผนกอน

ลวงหนา โดยใชวิธีการตางๆ เชน เลาเรื่อง ใชภาพ แผนภูมิ ฯลฯ 

     1.2  นักเรียนพิจารณาปญหารวมกับครู 

    ข้ันที่ 2 สํารวจปฏิกิริยาที่มีตอสถานการณปญหา 

     2.1  ครูเสนอปญหา อาจเปนปญหาทีค่รูวางแผนไวกอน หรือไมไดวางแผนกอน

ลวงหนา โดยใชวิธีการตางๆ เชน เลาเรื่อง ใชภาพ แผนภูมิ ฯลฯ 

     2.2  ครูกระตุนใหนักเรียนแปลความหมายขอมูล แสดงความคิดเห็นออกมา 

    ข้ันที่ 3 กําหนดและจัดระเบียบงานเพื่อศึกษา 

     3.1  นักเรียนชวยกนัคิดวิธีที่จะไปศึกษาหาคําตอบ 

     3.2  นักเรียนจะนําปญหามา แบงงาน แบงหนาที่ มอบหมายงานไปคนควา และ

บอกวิธีการหาขอมูลวาจะไปหาใครหรือที่ไหนหรือใชวิธีการใด 

    ข้ันที่ 4 ศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

     นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 – 8 คน นาํปญหาขั้นที ่ 2 และวธิีการในขั้นที่ 3 

แยกยายกนัไปคนควาหาความรู 

    ข้ันที่ 5 วิเคราะหความกาวหนาและวิเคราะหกระบวนการ 

     5.1  นักเรียนเสนอผลโดยรายงานความรูที่ไดรับการคนควาในกลุม และรายงานผล

หนาชั้นเรียน 

     5.2  นักเรียนวิเคราะหวธิีการที่ใชในการคนควาหาความรูวา เหมาะสมเพียงใด 

    ข้ันที่ 6 ยอนไปทํากิจกรรม (ในกรณีที่ไมบรรลุจุดมุงหมาย) 

     6.1  ระหวางทีน่ักเรียนรายงานในขั้นที่ 5 ใหยอนไปทํากิจกรรมขั้นที่ 1 – 5 ใหม 

     6.2  นักเรียนคิดตอไปวา อยากรูในเรื่องใดและจะมีวธิีหาความรูไดอยางไร ให

ยายไปทํากิจกรรมขั้นที่ 1 – 5  อีกครั้ง 

   สุรีย บาวเออร (2535: 20) กลาวถึงขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ Group Investigation 

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
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    1. ครูอธิบายหัวขอและจัดกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถ นักเรียนจะเลือก

หัวขอ ที่ตนสนใจ 

    2. นักเรียนวางแผนการทํางาน โดยนักเรียนจะตองคํานึงถึงหัวขอที่จะเขียนวิธีการ

รวบรวมขอมูลและการแบงงานกันทํา 

    3. ข้ันทํางาน ข้ันนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย รวบรวมขอมูลและ

สรุปผล 

    4. เตรียมตัวรายงาน แตละกลุมจะสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ศึกษาเพื่อรายงาน

ตอช้ันเรียน 

    5.  เสนอผลงาน 

    6.  การวัดผล อาจจะทาํในลักษณะโดยใหเพื่อนวัดกันเอง ครูและนักเรียนชวยกนั

วัดผลโดยการแจกคําถามแกนักเรียนทุกคน 

   พรทิพา ซิเดนทรีย (2538: 38) ระบุถึงขั้นตอนของการสอนรูปแบบการสืบสวนที่ใช

กระบวนการกลุม ดังนี ้

    ข้ันที่ 1 เสนอสถานการณที่เปนปญหา 

     นักเรียนศึกษาสถานการณ หัวขอ หรือเร่ืองราวของปญหา ในวิดทีศัน สไลด 

กรณีตัวอยาง รูปภาพ 

    ข้ันที่ 2 สํารวจปฏิกิริยาของนักเรียนทีม่ีตอสถานการณทีก่ําหนด 

     นักเรียนเขากลุมตามปญหาที่ตนสนใจ ถาสมาชิกในกลุมสนใจปญหาเดียวกัน

มากกวา 6 คน จะแบงออกเปน 2 กลุม นกัเรียนรวมกนัอภปิรายความคิดเหน็ รับแบบบนัทึกกิจกรรม และ

เอกสารประกอบการเรียน 

    ข้ันที่ 3 ข้ันคิดวิธีการศึกษา 

     นักเรียนแตละกลุมรวมกนัคดิวางแผนกาํหนดจุดมุงหมาย ข้ันตอนในการศึกษา

คนควา แบงหนาที่รับผิดชอบ และบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

    ข้ันที่ 4 ศึกษารายบุคคลและศึกษาเปนกลุม 

     ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวและบันทึกผลการศึกษาในแบบบันทึกกจิกรรม 

    ข้ันที่ 5 วิเคราะหความกาวหนาและวิเคราะหกระบวนการ 

     สมาชิกเสนอผลงานที่ตนเองศึกษา รวมกันอภิปราย สรุปความคิดและความรู

ของกลุม บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม 

    ข้ันที่ 6 กิจกรรมหมุนเวียน 

     กลุมใดทีก่ารศกึษาไมบรรลุตามจุดมุงหมาย และขั้นตอนทีก่ําหนดไว จะตองหา 
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สาเหตุ ขอบกพรอง วิธีการแกไขและเริ่มกิจกรรมตั้งแตข้ันที่ 3 – 5 ใหม 

     กลุมทีท่ํากิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายตามขัน้ตอนการดําเนินงานแลว ครูใหทํา

กิจกรรมเสริม 

   สุวิทย และ อรทัย มูลคํา (2546: 149 – 150) ไดอธิบายขัน้ตอนการจัดการเรียนรูสืบสวน

เปนกลุมวามี 6 ข้ันตอน ดงันี ้

    1. ข้ันเสนอปญหา  

     เปนขั้นตอนที่ผูสอนนําเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ เพราะปญหาจะทํา

ใหผูเรียนเกิดความสนใจ อยากรู อยากเรียน เกิดความกระตือรือรนที่จะหาทางแกไข โดยผูสอนอาจนาํเสนอ

ไดหลายวิธี เชน ฟงเทป ดูวีดทิัศน อานขาวใหฟง การเลาเรื่อง เปนตน 

    2.  ข้ันพิจารณาปญหา ประกอบดวย 

     2.1  ผูสอนกระตุนใหผูเรียนทัง้ชั้นรวมกนัพิจารณาปญหา หรือเร่ืองที่ผูสอนนาํเสนอ 

โดยวิเคราะหเปนปญหา หรือประเด็นยอยหลายๆ ประเด็น 

     2.2  แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 4 – 6 คน และมอบหมาย

งานใหกลุมยอย โดยอาจจะใหกลุมเลือกปญหาหรือผูสอนมอบหมาย เพื่อรวมกันศึกษาคนควาหาขอมูล

เปนคําตอบหรือแนวทางแกไขปญหา 

    3. ข้ันวางแผน 

     ผูเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางาน โดยอาจแบงงานกันเพื่อเตรียมไปศึกษา

คนควาจากแหลงตางๆ อาจจะเปนสถานที่ บุคคลตางๆ ทีอ่ยูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เชน หองสมุด 

พิพิธภัณฑพืน้บาน บริษทัหางราน ธนาคาร ตลาด กํานัน ฯลฯ โดยวธิีการอาน คนควา สอบถาม สัมภาษณ 

เปนตน 

    4. ข้ันลงมือปฏิบัติ 

     ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่รวมกันวางไว โดยแยกยายกันไปคนควาหา

ขอมูล อาจเปนการแบงเปนกลุมหรือแยกเปนรายบุคคลก็ได 

    5. ข้ันรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและเสนอผลงาน 

     5.1  ผูเรียนแตละคนกลับเขากลุมยอยรวมกนั รวบรวม วิเคราะหเรียบเรียงขอมูล

และหาขอสรุปเพื่อเตรียมนําเสนอตอที่ประชุม 

     5.2  ตัวแทนกลุมนาํเสนอผลงานตอที่ประชุม โดยนําเสนอทั้งขอมูลที่คนควาได 

ขอสรุปของกลุมและวิธีการสืบสอบหาความรูของกลุม 

     5.3  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการเรยีนรู 

    6.  ข้ันทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหม 



 41 

     ผูเรียนรวมกันพิจารณาทบทวนแตละประเด็นปญหาวา ประเด็นใดเปนปญหา

ตอเนื่องประเด็นใดเปนปญหาเพิ่มเติม เพื่อโยงการศึกษาคนควาตอเนื่องโดยเริ่มดําเนนิการตามขั้นตอนที่ 1 

ในวงรอบใหม 

  สรุปข้ันตอนการจัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมจะมีกระบวนการที่สําคัญ

คือ การนําเขาสูปญหา การอภิปรายปญหา การตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายอยางมี

เหตุผล การตั้งขอสงสัยโดยครูไมผูกขาดการถามแตเพียงผูเดียว การคนควา และการสรุปผลการคนควา 

นักเรียนแตละกลุมจะชวยกนัรวบรวมขอมูล หาทางแกไขปญหาดวยกระบวนการกลุม โดยครูเปนผูกระตุน

หรือใหแนวทางในการคิดคนเทานัน้ 

  จากการศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ของนักการศึกษา

ที่กลาวไวในขางตน ผูวจิัยไดนําขั้นตอนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ และ เวล (Joyce; & Wei.  1990: 

65 – 88) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับระดับความสามารถและวิชาประวัติศาสตร ตลอดจนทักษะการคิด

วิเคราะห ดังนี ้

  กอนการสอนทําการตกลงกับนักเรียนทั้งหอง เร่ืองการแบงกลุม การกําหนดบทบาท หนาที่

ความรับผิดชอบ การกําหนดเวลาในการรายงานหรือนําเสนอ การประเมินการรวมมือในการทํากิจกรรม 

โดยมีลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

   1. ข้ันเสนอสถานการณที่เปนปญหา  

    1.1  ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน โดยวิธีการนับเลข แตละกลุมกําหนดหนาที่

ของสมาชิกในกลุม คือ หวัหนากลุม เลขานุการ และผูรายงาน (การเขากลุมนักเรียนหมุนเวียนหนาที)่ 

    1.2  นักเรียนทั้งหองรวมกนัศึกษาสถานการณ หวัขอ หรือเร่ืองราวของปญหา ใน

วีดิทัศน สไลด กรณีตัวอยาง รูปภาพ หลังจากนั้นใหแตละกลุมเสนอปญหาที่ตนสนใจ 

   2. ข้ันพิจารณาปญหา  

    นักเรียนแตละกลุมรวมกนัพจิารณาปญหาที่กลุมของตนรวมกันเสนอ และศึกษา

ใบความรูจากครู เพื่อเชื่อมโยงไปสูจุดประสงคที่กาํหนด 

   3. ข้ันวางแผน  

    นักเรียนแตละกลุมไดศกึษาและรวมกันคิดวางแผนขัน้ตอนในการศึกษาคนควาตาม

ใบกิจกรรม โดยการกําหนดหนาที่ของสมาชิกในกลุม และมอบหมายการทํางาน 

   4. ข้ันลงมือปฏิบัติ  

    สมาชิกแตละคนในกลุมคนควาหาความรูตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งรวมกนั

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่เนนการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยครูคอยแนะนํา และชวยเหลือ

ในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนําผลมาอภิปรายสรุปสาระสําคัญของกลุม 
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   5. ข้ันรวบรวม วิเคราะหขอมูล และเสนอผลงาน 

    สมาชกิไดเสนอผลงานที่ตนเองไดศึกษารวมกนั อภิปรายสรุปเปนความคิดของกลุม 

และบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม สงตัวแทนนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน นักเรียนในชั้นไดรวมกัน

วิเคราะห วาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม 

   6. ข้ันทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหม หมายถึง 

    6.1  กลุมที่การศึกษาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตองหาสาเหตุ ขอบกพรอง วธิีการ

แกไข และยอนกลับไปทํากิจกรรมขั้น 3 - 5 ใหม 

    6.2  กลุมที่ทาํกิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายตามขัน้ตอนการดําเนินงานแลว รวมกัน

สรุปความรูที่ไดในแผนที ่ ความคิด และรวมกนันาํความรูไปขยายตอเชื่อมโยงความรูอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 

โดยที่ครูคอยเสริมในสวนที่ขาดตกบกพรอง พรอมทั้งประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ลงในบันทึกการจัดการเรียนรู 

  โดยสรุปการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปนวิธีการที่เหมาะสมกับ

วิชาประวัติศาสตร เนื่องจากนักเรียนสามารถคนควาหาความรูไดอยางอสิระ สามารถใชความคิดวิเคราะห

ของตนในการสรุปองคความรูและการใหความนาเชื่อถือของขอมูลดวยตนเอง พรอมกับความรวมมือของ 

เพื่อนสมาชิก โดยที่ครูเปนผูเตรียมสภาพแวดลอม จัดลําดับเนื้อหา และเอกสารตางๆ พรอมทั้งใหคําแนะนํา

หรือชวยเหลือนักเรียนในการประเมินความกาวหนาของตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ดังกลาวยงัสามารถนาํไปประยุกตใชไดในชีวิตจริงเพราะในโลกแหงความเปนจริงมนษุยตองทาํงานรวมกับ

ผูอ่ืนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
 3.5 งานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
  3.5.1 งานวิจัยตางประเทศ 
   คลารก (Clark.  1994: 497 – 498) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับครูคณิตศาสตร

ในระดับเกรด 7 และเกรด 8 จํานวน 3 คน โดยมีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงการสอนคณิตศาสตรของครูใน

แงของการใชวิธีการสืบสอบและแสวงหาความรู คลารก ไดทาํหนาที่เปนผูชวยเหลือครูในการเตรียม

กิจกรรมการเรยีนรู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศัยมโนมติของการสืบสวนสอบสวนและเปนที่

ปรึกษาในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเวลาในชวงพักกลางวนั 25 คร้ัง และชวงเชา 5 คร้ัง 

นอกจากนั้น เขาจะทําหนาทีเ่ปนผูเก็บรวบรวมขอมูล และสะทอนเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของครู ใน

การเกบ็รวบรวมขอมูลเขาจะทําหนาทีเ่ปนผูสังเกตการณ แบบมีสวนรวมในชัน้เรยีน โดยใชเวลาในชวงเชา 

42 คร้ัง และสัมภาษณครูแตละคน 3 คร้ัง ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุม และสัมภาษณนั้น 

จะใชการบนัทกึเทปโทรทัศนทุกครัง้ และใชแบบบนัทกึการสังเกตชัน้เรียนในการสงัเกตชัน้เรยีนแบบมีสวนรวม  

ผลของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในครั้งนี้ปรากฏวาครูไดมีการพัฒนาการสอนของเขาในดานนี้ไดเปนอยางดี 
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และนอกจากนั้น ผลของการวิจัยในครั้งนี้ยังไดสงผลไปถึงการพัฒนาวิชาอื่นตามไปดวย 

   เมสัน (Mason.  1997: 58 – 59A ) ไดศึกษาการเรียนพีชคณิตดวยตนเองโดยใชการสืบสอบ

แสวงหาความรูกลุมยอยของผูเรียนเกรด 9 มีความมุงหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถงึองคประกอบที่มีผลตอ

ความสาํเร็จในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชการสืบสวนสอบสวนกลุมยอยและแสดงใหเหน็วาองคประกอบ

เหลานั้นมีผลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนอยางไร กลุมตัวอยางเปนผูเรียนเกรด 9 จํานวน 22 คน ที่

เรียนวิชาพีชคณิต ผูวิจยัเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาในกลุมผลงานของผูเรียน การเขียนและการบาน

ที่ใหผูเรียนเขียนเกีย่วกับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ในแตละวนั ผูวิจยัไดสรุปและตีความหมายจากการเรียนรู

ดังกลาว ผลจากการวิจัย พบวา ผูเรียนจะเรียนรูคณิตศาสตรไดดีจากการสอนโดยใชการสืบสอบ และ

แสวงหาความรูกลุมยอย สามารถสงัเกตไดจากการสรางสรรคความรูของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรู

การดําเนินการที่ซับซอน และตีความหมายของลักษณะความสัมพันธทางคณิตศาสตร ความสัมพันธของ

ครูกับผูเรียนและความสัมพันธของการทดลองกับคะแนน การเรียนรูของแตละบุคคลขึ้นอยูกับการสราง

ประสบการณและมมุมองของผูเรียนแตละคน การเรยีนรูระหวางบุคคลเกดิขึ้นไดดีหรือไม ข้ึนอยูกบัการพัฒนา

ความสัมพันธระหวางผูเรียนแตละคนกับผูเรียนคนอืน่ๆ และความสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู ผูเรียน

แตละคนกับครูจะมีอิทธพิลตอกันและกนั  

   คริสเตนเซน และคณะ (Chirstensen;  et al.  2000: 376 – 393) ไดศึกษาเกี่ยวกับ

การสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ในกลุมเด็กฝกงาน โดยมีที่ปรึกษาคอยแนะนํา พบวา ตลอดการศึกษา 

15 สัปดาห พบวา เด็กมีความกระตือรือรนในการทํางานมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

   แอลเลน (Allen. 2002) เสนอบทความ เร่ือง Social Science Model of Teaching 

Path to Effective : The Group Investigation Model. กลาวถึงกลุมการทดลองของ เธเลน (Thelen) ได

พัฒนาการสอนแบบสืบสอบเปนกลุมมาเปนการสอนแบบ เธเลน (Thelen Model) ใชวิธีการคลายกัน 

คือ กําหนดปญหาใหนักเรียนแตละกลุมแกปญหา โดยการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม แลวนาํความรู

แตละคนมาอภิปรายรวมกนั ดําเนนิการวิเคราะหปญหา จากนัน้นาํเสนอโดยการแสดงบทบาทสมมติ รายงาน

หรืออ่ืนๆ ส่ิงตางๆ เหลานี้ไดผานการอานของทุกคนมาแลว การวิจยัพบวานักเรียนรูและสามารถปฏิบัติจริง 

จากการที่นักเรียนสามารถอธิบายแกปญหา พัฒนาความคิดการประยุกตใช การสาธิต วิจารณและสามารถ

เชื่อมโยงความคิดกับประเด็นตางๆ ได และมีการตัดสินใจที่เที่ยงตรงตอปญหาตางๆ 
  3.5.2 งานวิจัยในประเทศ 
   พรทิพา ซิเดนทรีย (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวางแผน

วิชาสงัคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่ไดรับการสอนการสืบสวนโดยใชกระบวนการกลุม

กับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของกลุมทดลอง และ

กลุมควบคุมแตกตางกนั อยางไมมนีัยสาํคัญและการวางแผนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกนั  
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อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

   สุวรรณมาลี นาคเสน (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตรโดยใช

รูปแบบการสอน Group Investigation เร่ืองวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการเรียนคณิตศาสตร

โดยใชรูปแบบ Group Investigation สูงกวากอนไดรับการสอน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   วิมลรัตน ลีหะสุนนท (2551) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และความฉลาด

ทางอารมณดานทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โดยการจัดการเรียนรู แบบกระบวนการ

สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยครั้งนี ้เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนเคหะทุงสองหองวทิยา 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

41 คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ทีเ่รียนโดยการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม หลังเรียนสงูกวา

กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทัง้ตางประเทศและในประเทศ สรุปไดวา การจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียนได

คนพบความรู โดยการลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการกลุม การจัดการเรียนรูดังกลาว มีผลตอการพัฒนา

ความรูความสามารถของผูเรียน ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีการทางประวัติศาสตร (การการ

คนควาเอกสาร วิเคราะห ตีความ ประเมินความนาเชื่อถือ และสรุปขอมูล) อีกทั้งยังสงผลตอการพัฒนา

ทักษะการคิดวเิคราะหของผูเรียน เนื่องจากวิชาประวัติศาสตรเปนวชิาทีมุ่งเนนใหผูเรียนทําการศึกษาคนควา

เอกสาร วิเคราะหและตีความเอกสาร ถึงความนาเชื่อถอื เพื่อสรุปใหเห็นถึงภาพเหตุการณในอดีตที่มี

ความเปนไปไดและนาเชื่อถอื อนึง่กระบวนการกลุมยงัเปนการพฒันาทักษะกระบวนการกลุมและสงเสริม

ความเปนประชาธิปไตยไดอีกทางหนึ่งดวย 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู 

     แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

  

1. ข้ันเตรียม   1. ข้ันเตรียม   

    - แบงกลุมและอธิบายบทบาทหนาที่ของสมาชิก

ในกลุม 

    1.1 ข้ันเสนอสถานการณที่เปนปญหา 

    1.2 แบงกลุมและอธิบายบทบาทหนาทีข่อง

สมาชิกในกลุม 

2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

    - นําเขาสูบทเรียนโดยใช ภาพ แผนภูมิ เกม 

เพลง หรือวีดีทศันที่เกี่ยวของกับเนื้อหา เพื่อตั้งเปน

คําถามในการสนทนา   

2. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

    2.1  ข้ันเสนอสถานการณที่เปนปญหา 

    2.2  ข้ันพิจารณาปญหา 

 

3. ข้ันดําเนินการสอน 3.  ข้ันดําเนินการสอน 

    3.1  ข้ันรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว     3.1  ข้ันวางแผน 

    3.2  ข้ันกําหนดปญหาโดยใชหมวกสีฟา     3.2  ข้ันลงมือปฏิบัติ 

    3.3  ข้ันเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขียว  

    3.4  ข้ันตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยใชหมวกสี

เหลือง หมวกสีดํา และหมวกสีแดง 

 

4. ข้ันสรุป 4.  ข้ันสรุป 

    4.1 ตัวแทนของกลุมรายงานหนาชั้น     - ขั้นรวบรวม วิเคราะหขอมูล และเสนอผลงาน  

    4.2 ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปบทเรียน  

5. ข้ันประเมินผล   5. ข้ันประเมินผล 

    - การรายงาน การตรวจใบงานและการบันทึก  

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

    - ข้ันทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหม 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
  กูด และคนอื่นๆ (Good;  et al.  1973: 7) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

หมายถึง ความสําเร็จ ความคลองแคลว ความชํานาญในการใชทักษะหรือประยุกตใชความรูตางๆ สวน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู

ในวิชาการตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือ

ทั้งสองอยางรวมกนั 

  อนาสตาซี (Anastasi.  1970: 107) กลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพนัธกับ

องคประกอบดานสติปญญา และองคประกอบดานที่ไมใชสติปญญา ไดแก องคประกอบดานเศรษฐกิจ 

สังคม แรงจูงใจ และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอื่นๆ 

  ไอแซงค และมิล (Eysenk; & Meili.  1972: 6) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง 

ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก เปนผลมาจากการกระทํา

ที่ตองอาศัยความสามารถทั้งทางรางกายและสติปญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงมีขนาดของ

ความสาํเร็จทีไ่ดจากการเรียน โดยอาศัยความสามารถเฉพาะตวัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจาก

กระบวนการที่ตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปเกรดของ

โรงเรียน โดยตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอนและระยะเวลานานพอสมควรดวยการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั่วไป 

  สเปนซ และ เฮลมวิช (สุขุม มูลเมือง.  2539: 21; อางอิงจาก Spence; & Holmritch. 

1983: 12) ใหความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา หมายถึง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการกระทํากจิกรรม

ของแตละบุคคล ที่สามารถประเมินไดจากการปฏิบัติของเขา โดยอาศัยเกณฑจากภายนอกหรือภายใน 

เพื่อใหใชในการแขงขันกับคนอ่ืน หรือใชเปนมาตรฐานในการประเมินความเปนเลิศ 

  บลูม (ดาวคลี ่ ศิริวาลย.  2543: 21 – 22; อางอิงจาก Bloom.  n.d.) ไดจําแนกวัตถปุระสงค

ทางการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ดาน 

   1. ดานพทุธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ การมุงพัฒนาการเรียนรูที่เกีย่วกับความสามารถ 

ทางสมองหรือสติปญญา ดานความรู ความเขาใจ การนาํไปใช การวเิคราะหการสงัเคราะห และการประเมนิคา 

   2. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) คือ มุงพัฒนาทักษะดานจิตใจหรือความรูเกีย่วกับ

ความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว 

   3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ มุงพฒันาความสัมพนัธระหวาง

รางกายและสมองทีม่ีความสามารถในการปฏิบัติทักษะจนมีความชาํนาญในการดาํเนนิงานตางๆ 
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  ไพศาล หวังพานิช (2536: 22) ใหความหมายวา หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ

ของบุคคลที่เกิดจากการเรียนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนที่เกิดจากการฝกฝน 

อบรม หรือจากการสอนการวัดผลสัมฤทธิ ์จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ หรือความสมัฤทธิ์ผล

ของบุคคลวาเรียนรูเทาไรแลว และมีความสามารถชนิดใด 

  พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 29) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะรวมของ

ความรู ความสามารถของบคุคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกดิการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 

  ศักดิ์ชัย จันทะแสง (2550: 38) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

ความสามารถในดานความรูและทักษะทางการเรียน โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือผลงานที่

ครูกําหนดใหทาํ หรือทั้งสองอยาง 

  จารุวรรณ นาคคูบัว (2552: 25) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ

ความรูหรือความสามารถของผูเรียนในการพยายามเขาถงึความรู ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนการสอน ซึ่ง

สามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัตศิาสตร หมายถงึ คุณลักษณะของความรูความสามารถ

ของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับประสบการณจากการเรียนการสอน หรือการฝกอบรม ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง รวมไปถึงทักษะทางดานรางกายและ

เจตคติที่ดีงาม โดยผานกระบวนการวิเคราะหแปลงคาความสามารถของผูเรียนออกมาในรูปแบบของตัวเลข

หรือเกรดที่ได โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ การบาน การสังเกต ที่ครูหรือผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันประเมิน 

ในการจัดการเรียนรูนัน้ไดมีการกําหนดวัตถปุระสงค เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ใน

ทุกๆ ดานมากนอยตางกนัตามที่ผูสอนแตละคนไดกําหนด 
 4.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
  กูด และคณะ (Good; et al.  1973: 577) กลาววา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(Measure Academic Achievement Test) เปนการทดสอบเพื่อวัดความรู ทักษะความเขาใจ และ

สมรรถภาพทางสมองในดานตางๆ ของบุคคลในดานตางๆ ที่มีการสอนในโรงเรียน เชน การทดสอบ เลข

คณิต การทดสอบภาษาอังกฤษ เปนตน 

  อาแมนน และ กล็อก (Ahmann; & Glock.  1968: 106) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิท์าง 

การเรยีน (Measure Academic Achievement Test) สามารถวัดไดหลายวิธ ีเชน การสังเกต การจดบันทกึ 

การสัมภาษณ และการทดสอบ เปนตน 
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  บลูม (รนิดา เชยชุม.  2553: 3; อางอิงจาก Bloom.  1976) ไดจําแนกจุดมุงหมายเชิงพฤตกิรรม

ที่เกีย่วกบัความรู ความสามารถและทกัษะตางๆ ของสมอง หรือที่เรียกวา พทุธพิิสัย (Cognitive Domain) 

ซึ่งมีความซับซอนและยากงายเพิ่มข้ึนตามลําดับ ดังนี้ 

   1. ความรูความจาํ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการระลึกถงึสิง่ทีม่คีวามหมาย

เชิงรูปธรรมและสัญลักษณ 

   2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถทางปญญาในการจับใจความ

สําคัญของเรื่องแลวแปล ตีความ หรือ ขยายความใหผูอ่ืนเขาใจได 

   3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําเอาหลักการตางๆ ไป

ประยุกต ใชในสถานการณจริง 

   4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตาง  ๆออกเปน

สวนยอยวามคีวามสัมพันธกันอยางไร 

   5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมเรื่องราวตางๆ

องคประกอบหรือผสมผสานองคประกอบเหลานั้นใหเปนสิ่งใหม 

   6. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง การวนิิจฉัยตัดสินคุณคาสิ่งของหรือเร่ืองราวใด

เร่ืองราวหนึ่งโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑมาตรฐาน 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 99 – 100) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไว ดังนี ้

   1. วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร : การสรางแบบทดสอบ ควร

เร่ิมตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพื่อวิเคราะหเนื้อหาสาระและพฤติกรรม

ที่ตองการจะวัด ตารางวิเคราะหหลักสูตรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบ ระบุจํานวนขอสอบในแตละเรื่อง

และพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว 

   2. กําหนดจุดประสงคการเรยีนรู : จุดประสงคการเรยีนรู เปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู

ที่ผูสอนมุงหวงัจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนา สําหรับเปนแนวทางในการจัด 

การเรียนการสอนและการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

   3. กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวธิีสราง : โดยการศกึษาตารางวเิคราะหหลกัสูตร 

และจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวา

จะเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

   4. เขียนขอสอบ : ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน

ตารางวิเคราะหหลกัสูตร และใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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   5. ตรวจทานขอสอบ : เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวแลว มีความถูกตองตามหลักวิชา มี

ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอยีดที่กาํหนดไวในตารางวิเคราะหหลกัสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณา

ทบทวนตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนที่จะจัดพิมพและนาํไปใชตอไป 

   6. จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง : เมื่อตรวจทานขอสอบแลวพิมพขอสอบทั้งหมด

จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจง หรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (Direction) และ

จัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

   7. ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ : เปนวธิีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

กอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองกับกลุมทีม่ีลักษณะคลายคลึงกนักับกลุมที่ตองการสอนจริง 

แลวนาํผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคณุภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบ

วัดผลสมัฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมกีารทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใช

ทดสอบแลว จึงวิเคราะหขอสอบเพื่อปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในคร้ังตอๆ ไป 

   8. จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง : จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใด

ไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพไมดีพอ อาจจะตองตัดทิ้งหรอืปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึน แลว

จึงจัดทาํเปนแบบทดสอบฉบบัจริงที่จะนาํไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

  อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) กลาวถึงการสรางขอสอบที่เปนระบบนั้น มีข้ันตอน ดังนี ้

   1. การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 

   2.  การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 

   3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 

   4.  การทําน้ําหนัก 

   5.  การกําหนดเวลาสอบ 

   6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 

   7.  การเขียนขอสอบ 

   8.  การตรวจขอสอบที่เขียนขึ้น 

   9.  การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 

  พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 31 – 32) กลาววา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตอง

ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี ้

   1. มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สามารถ ทํา

หนาที่วัดสิ่งทีต่องการวัดไดถูกตองตรงตามจุดมุงหมาย สอดคลองกับเนื้อหาวิชา และควบคุมพฤติกรรม

ตรงตามทีก่ําหนดไวในตารางวิเคราะหหลกัสูตรหรือจุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมที่กาํหนดไวในเนื้อหาแตละหนวย 

ไดอยางครบถวน 
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   2. มีความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถงึ แบบทดสอบที่สามารถใหผลคงที่ไมวาจะ

ทดสอบกี่คร้ังก็ตาม 

   3. มีความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง ตองมีคุณสมบัติครบถวนคําถามมคีวามชัดเจน

เขาใจตรงกัน ตองตรวจใหคะแนนตรงกัน มีมาตรฐานการใหคะแนนชัดเจน ไมวาผูตรวจจะเปนใครก็ตาม

สามารถตรวจใหคะแนน และการแปลความหมายของคะแนนไดตรงกัน คือ คะแนนที่ไดบอกสถานภาพ

ของผูสอบไดตรงกัน 

   4. มีการถามลึก (Searching) หมายถึง คําถามจะไมถามเพียงความรูความจําตาม

ตําราหรือถามที่ครูสอนเทานัน้ แตตองใหเด็กนําความรูไปวิเคราะหวิจารณและใชในสถานการณจริงๆ 

   5. มีความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ขอคําถามของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น

จะตองไมมีชองทาง แนะใหเด็กฉลาดใชไหวพริบในการคาดคะเนคําตอบที่ถูกตองได และไมเปดโอกาส

ใหเด็กทีเ่กียจคราน ตอบได นัน่คือ แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนตองครอบคลุมทั้งเนื้อหาวิชา และ

สมรรถภาพของสมอง 

   6. มีลักษณะกระตุน (Exemplary) เปนอยางที่ดี หมายถงึ หมายถงึแบบวดัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจะตอง ประกอบดวยคําถามทีจ่ะสรางเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียนไมควรถามสิง่ที่เปนตวัอยาง

ที่ไมเหมาะสมไมควรปฏิบัติ 

   7. มีอํานาจจําแนก (Discrimination) หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น

สามารถแยกเด็กเกงและเดก็ออนออกจากกันไดจริง 

   8. มีความยาก (Difficulty) พอเหมาะ หมายถึง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น

จะตองไมยากเกินไป และงายเกนิไป ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยควรเทากับ หรือสูงกวารอยละ 50 ของ

คะแนนเต็มเลก็นอย 

   9. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Definite) หมายถึง การตั้งคาํถามและคําตอบที่มุงถาม

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยางชัดเจนไมคลุมเครือ 

   10. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถงึ สามารถใหถงึคะแนนเที่ยงตรงและเชื่อมัน่

ไดมากที่สุด ภายในเวลาที่สอบนอยที่สุด ใชแรงงาน และเงินทนุนอยทีสุ่ด 

  นอกจากนี้นักวิชาการไดแบงประเภทของเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว

ดังนี ้

  สวาง  หลักเพชร (2541: 21) ไดเสนอแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบงเปน 3 แบบ คือ 

   1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์อิงเกณฑ (Criterion Referenced Test) เปนแบบทดสอบที่

สรางขึ้นตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตัด หรือคะแนนเกณฑที่ใชสําหรับตัดสินวาผูสอบมี

ความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม การวัดตามจุดประสงคเปนหัวใจของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



 51 

   2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์อิงโดเมน (Domain Referenced Test) เปนแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทีเ่ปนประโยชนตอการเรยีนการสอน การเขยีนขอสอบตองกําหนดลักษณะเฉพาะของขอสอบ 

ชวยใหเหน็ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมหลักกับพฤติกรรมยอย สรางขอสอบไดตรงกับวัตถุประสงค

ของการวัด ชวยใหสามารถสรางขอสอบหลายขอทีว่ัดในพฤติกรรมเดียว 

   3. แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้น เพื่อชี้ใหเห็น

ถึงจุดบกพรอง จุดที่เปนปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนเรื่องหนึ่งๆ ของนักเรียนแตละคนเพื่อการแกไขที่

ตรงจุด ทาํใหสามารถชวยเหลือนกัเรียนรายบุคคลใหสามารถเรียนไดทนัผูอ่ืน การสรางขอสอบแบบนี้ตอง

วิเคราะหนกัเรยีนรายบุคคล เพื่อการพฒันาจุดบกพรองในแตละดานแตละเร่ือง ของนกัเรียนที่ตองการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู 

  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยสามารถ สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาประวัติศาสตร หมายถงึ ความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูวชิาประวัติศาสตรโดยยึดการเรียนรู

ตามสภาพจริง และเนนการเรียนรูรวมกันเปนกลุม ที่ประกอบดวย ดานความรู ดานทักษะกระบวนการ 

และดานเจตคติ ทีว่ัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแบบเลือกตอบ  

4  ตัวเลือก โดยวัดพฤติกรรมดานสติปญญา 6 ดาน ดังนี ้

   1. ความรูความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถงึสิ่งที่มีความหมายเชิงรูปธรรม

และสัญลักษณ 

   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถทางปญญาในการจับใจความสําคัญของเรื่อง

แลวแปล ตีความ หรือ ขยายความใหผูอ่ืนเขาใจได 

   3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําเอาหลักการตางๆ ไปประยุกตใชใน

สถานการณจริง 

   4. การวิเคราะห หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวตางๆ ออกเปนสวนยอย

วามีความสัมพันธกันอยางไร 

   5. การสงัเคราะห หมายถงึ ความสามารถในการรวบรวมเรื่องราวตางองคประกอบ หรือ

ผสมผสานองคประกอบเหลานั้นใหเปนสิง่ใหม 

   6. การประเมินคา หมายถึง การวินิจฉัยตัดสินคุณคาสิ่งของ หรือเร่ืองราวใดเรื่องราว

หนึ่งโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑมาตรฐาน 

  แตในงานวิจัยในครั้งนี้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น

และหาคุณภาพแลว จะวัดเพียง 4 ดาน คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช และ

ดานการวิเคราะห เทานั้น เนือ่งจากงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเนนทักษะดานความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ที่เปนทักษะที่เกี่ยวของกับวิชาประวัติศาสตรเปนสําคัญ 
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 4.3 งานวิจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
  4.3.1 งานวิจัยตางประเทศ 
   มัวร (Muir.  1977: 4270 – 4271A)  ไดศึกษาการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนของนักเรียนระดับ 4, 5 และ 6 พบวา  ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนทีไ่มไดรับการจัดการ 

เรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

   ลัมพคิน (Lumpkin.  1991: 3694 – A) ไดศึกษาผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความคงทนในเนื้อหาวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนระดบั 5 และ 6 ผลการวิจยัพบวา กลุมควบคุมและ

กลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสงัคมไมแตกตางกนั สําหรับกลุม

ระดับ 6 ที่เปนกลุม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนือ้หาวิชาสงัคมสูงกวากลุมควบคุม 

   แลมป (Lampe.   1992: 1780 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

และการเคารพตนเอง ของนักเรียนเกรด 4  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาที่ใชการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือ  สงใหเกิดผลดานบวก  สวนการเคารพตนเองของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน   

   ฮอลิเดย (Holliday.  1995: 87 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา

และการมีปฏิสัมพันธของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความแตกตางทางดานเชือ้ชาติที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาสูงขึ้น และมี

ปฏิสัมพันธระหวางกลุม  สงผลถึงความสัมพันธทางดานเชื้อชาติ  รวมทัง้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
  4.3.2 งานวิจัยในประเทศ 
   พจนารถ บัวเขียว (2535: 101) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดวิเคราะหตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยการสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการ พบวา นักเรียนที่เรียนรายวิชาจริยธรรมกับบุคคลโดยการสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิด

โยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือครูของหนวยศึกษานิเทศก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิดวิเคราะหตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการวิเคราะหตนเอง หลังการทดลองสงูกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   ระพินทร ครามมี (2544: 80) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด อยางมี

เหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนว 

คอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแกปญหา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม

กับการสอนแบบมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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   สมนึก กําลงัเดช (2553) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา 

พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแกปญหาหลังเรยีนสงูกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของทัง้ตางประเทศและในประเทศ สรุปไดวา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สามารถกระทําไดทั้งในและนอกหองเรียน และนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะมีความคงทนใน

เนื้อหาวิชามากกวานกัเรียนระดับที่ต่ํากวา นอกจากนี้ ครูยังสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนไป

พรอมกันกับความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ  

 

5. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห (Critical 
Thinking) 
 5.1 ความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะห  
  ดิวอี้ (ชํานาญ  เอี่ยมสําอาง.  2539: 51; อางอิงจาก Dewey.  1933: 30) ใหความหมาย 

ของการคิดวเิคราะหวา หมายถงึ การคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวเิคราะหวา 

เปนการคิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

  รัชเชลล (วิไลวรรณ ปยปกรณ.  2535: 20; อางองิจาก Russel.  1956: 281 – 282) ให

ความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่งโดยผูคิดจะตองใชการพจิารณา

ตัดสินในเรื่องราวตางๆ วา เหน็ดวยหรือไมเห็นดวย การคดิวิเคราะห จึงเปนกระบวนการประเมินหรือการจัด 

หมวดหมู โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอนๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน 

  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 41 – 44; อางอิงจาก Bloom.  1956) ให

ความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปนความสามารถในการแยกแยะ เพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ เร่ืองราว

หรือเนื้อหาตางๆ วา ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล และที่เปนอยางนั้น

อาศัยหลักการของอะไร 

  กูด (Good.  1973: 680) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา เปนการคิดอยางรอบคอบ

ตามหลักการของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพื่อหาขอสรุปที่นาเปนไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบ

ที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยาได อยางถูกตองสมเหตุสมผล 

  ฮานนาฮ และ ไมเคิลลิส (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 55 – 56; อางอิงจาก 

Hannah; & Michaelis.  1977)  ใหความหมายของการคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกแยะ 
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สวนยอยของสิ่งตางๆ  เพื่อดูความสําคัญ ความสัมพันธ และหลักการของความเปนไป 

  เกวน็ (นิตยา หัตถสนิโยธนิ.  2537: 95; อางอิงจาก Gwen. 1994) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ

การคิดวิเคราะหโดยแยกออกเปน การวิเคราะห การวนิิจฉัย และการตีความ ไววา เปนการสังเกต อยาง

พินิจพิเคราะหตามความเปนจริง เพื่อแยกแยะ อธิบาย คาดการณ คัดคานแนะนํา โตเถียง ลงความเห็น

พิสูจน และตรวจสอบ ขอมูลและประเด็น สําคัญที่ซอนเรนอยูในเรื่องราว การวิเคราะห เปนการอานเรื่องราว

อยางใครครวญและระมัดระวัง เพื่อแยกแยะเนื้อหาสวนตางๆ เปนสาเหตุ เหตุผล ขอเท็จจริง ตัวเลข ขอมลู 

ความคิดเห็น และใชกระบวนการตางๆ คือ การแบงแยกประเภทชนิด เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกัน 

ตั้งคําถาม และกระบวนการตั้งปญหาและสมมติฐาน ในการวิเคราะห การวินิจฉัย เปนการอานเรื่องราว

อยางใครครวญ พนิิจพเิคราะห เพื่อหาความนยัที่ซอนอยูในเนื้อเร่ืองที่ไมไดกลาวออกมาตรงๆ การตคีวาม 

เปนการแสดงความคิดของตนเองที่ไดจากการอานเรื่องนั้นๆ 

  สุวิทย มูลคาํ (2548: 9) ใหความหมายวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนก 

แยกแยะองคประกอบตาง  ๆของสิ่งใดสิง่หนึ่ง อาจเปนวัตถ ุส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณและหาความสมัพนัธ

เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 

  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 127) กลาววา การคิดเชิงวิเคราะห หมายถึงความสามารถ

ในการจําแนกแจกแจงองคประกอบตางๆ ของส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพนัธเชิง

เหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสาเหตุทีแ่ทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

  อนุพร พวงมาลี (2549: 26) ไดสรุปวา การคิดวิเคราะหคือ การคิดพิจารณาอยางรอบคอบ

ในขอความที่เปนปญหา โดยหาหลักฐานทีม่ีเหตุผลหรือขอมูลที่เชื่อถือไดมายืนยันการตัดสินใจตามเรื่องราว

หรือสถานการณนั้น เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตอง โดยเชื่อมโยงความรูที่มปีระหอบหับเหตุผลของตนในการหา

คําตอบ 

  อุษณีย เตรยีมเชิดติวงศ (2549: 9) ไดสรุปวา การคิดวิเคราะห คือ ความสามารถในการจาํแนก

แจกแจงและแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่องหนึง่ และพิจารณาตัดสินในสิง่นั้นๆ 

หรือเรื่องนัน้  ๆโดยใชกระบวนการประเมนิจากเกณฑตาง  ๆและหาความสัมพนัธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ

เหลานั้น เพื่อคนหาสาเหตุทีแ่ทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

  ศิริลักษณ  ศรีรุงเรือง (2552: 18) ใหความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะหวา 

เปนความ สามารถในการพิจารณาแยกแยะสวนยอยตางๆ ของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อเร่ืองตางๆ นั้น

ประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคส่ิงใด และสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้นแตละเหตุการณ

เกี่ยวพนักนัอยางไร และเกีย่วพนักนัโดยอาศัยหลกัการใด 

 โดยสรุป การคิดวิเคราะห คือ ความสามารถในการใชองคความรูที่มีอยูเดิมของตน นาํไป

เปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธของเหตุการณหรือปญหา ตลอดจนปจจัยตาง  ๆที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ
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กับเหตุการณหรือปญหานัน้ๆ โดยใชหลักเหตุผลพรอมทั้งหลักฐานอางอิงเทาทีห่าไดมาประกอบ และ

สนับสนุนความคิดของตน ในทางประวัติศาสตร ทักษะการคิดวิเคราะหเปนสิ่งที่สําคญัที่สุด กลาวคือ ใน

การคนควาทางเหตุการณทางประวัติศาสตร ตองอาศัยการคิดวิเคราะหเพื่อใชในการพิจารณาหลักฐาน

ที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ทัง้หลักฐานชั้นตนและชั้นรอง มาคิดวิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผลโดยการตัด

อคติหรืออารมณของเจาของหลักฐานชิ้นนัน้ เพื่อใหไดความจริงที่ถูกตองที่สุด และมีความนาเชื่อถือ 
 5.2 ทักษะที่เปนองคประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 41 – 44; อางองิจาก Blomm.  1956) 

ไดแบงการคิดวิเคราะหออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

   1. วิเคราะหความเนื้อหา หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคัญ หรือ

จําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 

   2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราวหรือ

เหตุการณนั้นเกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 

   3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของเรื่องราว 

และ การกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเพราะยึดสิ่งใดเปนหลักเปนแกนกลาง 

มีส่ิงใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไรหรือยึดคติใด 

  มารซาโน (Marzano.  2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิดวิเคราะห เปน 5 ดาน ดังนี ้

   1. ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่

มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ 

   2. ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลาํดับ ประเภท และกลุมที่มี

ลักษณะคลายคลึงเขาดวยกนั 

   3. ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพันธของขอมลูเกา และ

ขอมูลใหมสูการสรุปเปนประเด็นตางๆ อยางมีเหตุผล 

   4. ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนาํความรู หลักการ ทฤษฏี มาใชใน

สถานการณใหม 

   5. ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคต โดยใช

ความรู และประสบการณจากสถานการณเดิม 

 จากแนวคิดของนักวิชาการทัง้สองทานเราสามารถนํามาเปรียบเทียบไดในตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  9 กรอบแนวคิดความสามารถการคิดวิเคราะห 
 

ทฤษฏีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ทฤษฏีการคิดของมารซาโน (Marzano’s Taxonomy) 

  

1. การวิเคราะหเนื้อหา 1. ดานการจําแนก 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ 2. ดานการจัดหมวดหมู 

3. การวิเคราะหหลักการ 3. ดานการสรุป 

 4. ดานการประยุกต 

 5. ดานการคาดการณ 
  

 

 ที่มา :  Bloom Benjamin; et al. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Book1: 

Cognitive Domain.  pp. 201 – 207; & Marzano Robert J.  (2001).  Designing a New Taxonomy 

of Educational Objectives.  p. 60. 

 

 

  ทฤษฎีการคิดของ บลูม และ ทฤษฎีการคิดของ มารซาโน ในขั้นการคิดวิเคราะห สามารถ

นํามาสรุปรวมได ดังนี ้

   1.  การวิเคราะหเนื้อหาของบลูมกับการคิดวิเคราะหดานการจาํแนกและการจัดหมวดหมู 

ของ มารซาโน เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ ออกเปนแตละสวนอยางมีหลักเกณฑ 

และเปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันเขาดวยกัน 

   2. การวิเคราะหความสัมพนัธของ บลูม กับการคิดวิเคราะหดานการสรุปของ มารซาโน 

เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลเกาและขอมูลใหมไปสูการสรุปอยางมีเหตุผล 

   3. การวิเคราะหหลักการของบลมูกับการคิดวเิคราะหดานการประยุกต และการคาดการณ

ของ มารซาโน เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชในสถานการณใหม และในการ

คาดการณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได 

  เซฟเวอร (นพิล นาสมบูรณ. 2536: 4 – 5; อางองิจาก Shaver.  1997) ไดแบงความสามารถ

ในการวิเคราะหวิจารณออกเปน 3 ระดับ สอดคลองกับแนวคิดของ Bloom ดังนี้ 

   1. ความสามารถพื้นฐาน (Basic Skills) ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจ

เร่ืองราว ครอบคลุม การยอความ การสรุปเร่ือง การเลาเรื่อง การแปลความหมายเปนความสามารถ

พื้นฐานของผูเรียนในการทําความเขาใจเรื่องราว (Comprehensive) 
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   2. ความสามารถในการวิเคราะหอนุมานขอมลู (Reference) ไดแก 

    2.1 การจําแนก (Classifying) 

    2.2  การวางหลักการ (Grasping Principle) 

    2.3  การตั้งขอสันนิษฐาน (Assumption) 

    2.4  การเปรียบเทียบ (Comparing) 

   3. ความสามารถในการตัดสินใจและการลงสรุปความเห็น ไดแก 

    3.1  การวิจารณ (Criticizing) 

    3.2  การประเมินผล (Evaluating) 

    3.3  การตัดสินใจ (Making Judgment) 

  นิพนธ  วงศเกษม (2534: 42) ไดกลาวถึง กระบวนการคิดวิเคราะหไว ดังนี ้คือ 

   1. แยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 

   2.  พิจารณาประเด็นปญหา 

   3.  พิจารณา ขออางหรือขอแยงที่คลุมเครือ 

   4.  พิจารณาขอมูลที่แสดงถึงอคติ ความอําเอียง การโฆษณาชวนเชื่อ 

   5.  แยกสิ่งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลหรือความคิดเห็น 

   6.  พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

   7.  พิจารณาเหตุผลที่ผิดไมเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น 

   8.  สรุปขอความจากขอมูลที่มีอยู 

  ปราณี โพธิสุข (ศิริกาญจน  โกสุม; และ ดารณี คําวัจนัง.  2546: 51 – 56; อางอิงจาก 

ปราณี โพธิสุข.  2540) กลาววา ทักษะยอยในการคิดวิเคราะหประกอบดวย 

   1. การสังเกต เปนทักษะข้ันตนในการศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาต ิและทางสงัคม

โดยฝกใหผูเรียนรูจักการสงัเกตทัง้ทางตรงและทางออม การฝกสงัเกตจะชวยใหผูเรียนฝกการเฝาดูรายละเอียด

ของสถานการณตางๆ พฤติกรรมของคน วัตถุส่ิงของรายงาน หรือบุคคล 

   2. การวัดและการใชตัวเลข เปนการฝกโดยการคดิคํานวณและการสังเกตเพื่อประมาณการ 

   3. การจาํแนกประเภท เปนการจดัประเภทของคน สัตว ส่ิงของ ปรากฏการณทางธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ตามเกณฑ สี รูปราง อายุ ขนาด ลักษณะคลายคลึงหรือแตกตาง 

   4. การสื่อสาร เปนการสงัเกตจากการ ฟง พดู อาน เขียน รวมทัง้การแสดงออกทาง

หนาตา ทาทาง ใหมีความสามารถรับรูและสงขาวสาร ความรูสึก แนวคิด หรือปญหาตางๆ กับผูอ่ืน 

   5. การใชความสมัพันธระหวางระยะทาง – เวลา เปนความสัมพันธของเวลาในการ 

ลําดับเหตุการณจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธของวตัถุ ส่ิงของ สถานที่ บุคคล สัมพันธกนัในแงของ 
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เวลา ระยะทาง การลําดับเหตุการณตางๆ ตามลําดับกอนหลังที่สัมพันธกัน ความใกลไกลของระยะทาง 

   6. การทํานาย เปนการคาดการณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวยความมั่นใจ

มากกวาการเดา เพราะมีหลักฐานตางๆ อยางรอบคอบ หรือการสังเกตการณส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางตอเนื่อง 

จนมั่นใจวาเมือ่เกิดเหตุการณเชนนี้แลว จะเกิดอีกเหตุการณหนึ่งตามมา 

   7. การอางอิง เปนการลงความคิดเห็น โดยพิจารณาจากหลักทั่วไปไปสูเร่ืองเฉพาะ 

เปนการแสดงนัย หรือการลงสรุป หรือการตัดสินหาสาเหตุของบางสิ่งบางอยาง 

   8. การนยิามปฏบิัติการ เปนการกําหนดความหมาย หรือการอธิบายสถานการณบางสิง่

บางอยาง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไดงายขึ้น 

   9. การแปลความหมายของขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมาแปลความหรือ

ตีความหมายโดยวิธีการตางๆ 

   10. การตั้งสมมุติฐาน เปนการคาดเดา หรือคาดการณโดยอาศัยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับ

สาเหตุหรือผลที่จะเกิดขึ้น แลวทดสอบวา สมมุติฐานใดถูกตองที่สุดโดยการสังเกตการณ หรือการศึกษา

เพิ่มเติม เพื่อสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือต้ังสมมุติฐานใหม 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเหน็ไดวา ในการศึกษาถึงกระบวนการคิดวิเคราะหตามแนวความคิด 

หรือตามแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายๆ ทานจะตองเริ่มตนดวยการ คนหาและเก็บรวบรวมขอมูลให

ไดมากที่สุด ข้ันตอนนี้ ตองอาศัยทักษะพื้นฐานที่สําคัญ คือ การสังเกต การจําแนกประเภทของขอมูล จากนัน้

จึงนาํมาพิจารณาโดยใชกระบวนการในการคิดวิเคราะหโดยใชทักษะการตั้งขอสันนษิฐาน การเปรียบเทียบ 

เพื่อการสรุปผล ลงความเหน็ หรือประเมนิการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมที่สุด จาํเปนตองใชทักษะใน

การทํานาย การวิจารณ การประเมินผล และการตัดสินใจ ทักษะที่เปนองคประกอบของการคิดวิเคราะห

ของมารซาโนใชเปนแนวทางในสรางเครื่องมือในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหในงานวิจยัชิ้นนี ้
 5.3 ทฤษฎกีารพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห (ทฤษฎพีัฒนาการทางสตปิญญา 
ของ เพียเจต) 
  เพียเจต (พาสนา จุลรัตน. 2548: 23 – 26; อางอิงจาก Pierget) เสนอวา พัฒนาการ

ความสามารถทางสมองของมนุษย เร่ิมตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงขีดสูงสุดในชวงอายุประมาณ 15 ป แบง

ลําดับของการพัฒนาการเปน 4 ระยะดังนี้ 

   1. ข้ันการรับรูดวยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory – Motor Stage) เปน

พัฒนาการของเดก็ตัง้แตวยัแรกเกิดจนถึงอาย ุ2 ป ในวยันีเ้ด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรูโดยใชประสาทสมัผัส

ตางๆ เชน ตา หู มือ และเทา พฤติกรรมที่แสดงออกสวนใหญเปนปฏิกิริยาสะทอน (Reflex – action) ยัง

ไมเกี่ยวกับการเรียนรู เชน ปฏิกิริยาสะทอนในการจับฉวยสิ่งของ (Grassing Reflex) การคูตัวและแผ

นิ้วเทาออก อันเปนผลมาจากการตอบสนองตอบางสิง่บางอยางทีม่าสัมผัสเทา (Babinski Reflex) เปนตน 
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นอกจากนีเ้ด็กยังสามารถแสดงพฤติกรรมงายๆ  ซ้ําๆ และแกปญหางายๆ ได เชน สามารหาของทีซ่อน

ไวได เปนตน 

    สรุปไดวา สติปญญาของเด็กในวัยนี้แสดงออกโดยการกระทํา และเด็กสามารถ

แกปญหางายๆ ได แตพวกเขาไมสามารถอธิบายพฤติกรรมของตนไดวาสามารถแกไขปญหาดังกลาวได

อยางไร 

   2. ข้ันกําหนดความคิดไวลวงหนา (Preoperational Stage) เปนพัฒนาการของเด็ก

ตั้งแตอายุ 2 – 7 ป เปนขั้นทีเ่ด็กเริ่มพัฒนาโครงสรางทางสติปญญา (Cognitive Structure) สามารถใช

สัญลักษณแทนสัตถุส่ิงของที่อยูรอบตัวได เด็กเริ่มที่จะพูดประโยคและเรียนรูคําตางๆ เพิ่มข้ึน รูจักคิดใน

ใจ สามารถควบคุมพัฒนาลักษณะนิสัยและการทํางานของอวัยวะตางๆ เชน นิสัยในการขับถาย เปนตน 

อีกทั้ง เดก็ยังจะเลียนแบบผูใหญทัง้ตอหนาและลับหลังเชน การเลนขายของ การเลนพอแมลูก และการเลน

บทบาทสมมุตใิหตุกตาหรือหุนยนตรทาํหนาที่ตางๆ เปนตน ในการเลนของเด็กนั้นเด็กจะยึดตนเองเปน

ศูนยกลาง (Egocentrism) เพราะเด็กไมสามารถเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนหรือไมสนใจวาผูอ่ืนจะคิด

อยางไร เชน เวลาเด็กวัยนี้ 2 คน คุยกัน พวกเขาไมไดแสดงความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แตทีจ่ริง

พวกเขาตางสนใจ แตตางคนตางเลน สนใจเร่ืองของตนเอง ไมสามารถเรียงลําดับตัวเลข (Serration) 

และไมสามารถคิดยอนกลับ (Reversibility) ไดตลอด จนไมเขาใจความคงตัวของสสาร กลาวคือ เด็ก

ไมสามารถเขาใจไดวา ปริมาณน้าํทีเ่ทากนั ถึงแมจะเปลี่ยนภาชนะใหมคีวามแตกตางกัน ปริมาณน้าํกย็ัง 

คงเดิม  แตเด็กในวยันี้จะมองวาแกวที่ความสูง หรือใหญกวา ยอมมปีริมาณน้าํเยอะกวาแกวที่มขีนาด

เล็กกวา ทั้งๆ ที่ปริมาณน้ําเทากนั 

    โดยสรุปเด็กในวัยนี ้จะมีความคิดและสติปญญายังคงขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ 

เด็กไมสามารถใชเหตุผลอยางลึกซึ้งได ไมเขาใจความคงตัวของสสาร และมักยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

แตอยางไรก็ตาม เด็กในขั้นนี้สามารถที่จะเรียนรูเร่ืองสญัลักษณ เลนบทบาทสมมติ และสามารถที่จะ

บอกชื่อส่ิงของตางๆ ที่อยูรอบตัวและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวนัของตนได 

   3. ข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete – Operational Stage) เปนพัฒนาการ

ของเด็กตั้งแตอายุ 7 – 11 ป เปนขัน้ที่สมองของเด็กมพีัฒนาการมากขึ้น สามารถเรียนรูและจําแนกสิ่ง

ตางๆ ที่เปนรูปธรรมได แตยังไมสามารถจินตนาการกับเร่ืองราวที่เปนนามธรรมได สามารถจัดประเภท

ส่ิงของเปนหมวดหมูได นอกจากนี ้เด็กยังเขาใจความคงตัวของสสารวา ส่ิงของสองสิ่งที่มีปริมาณเทากัน 

เมื่อรูปรางของภาชนะที่ใสเปลี่ยนไป ปริมาณของสิ่งของทั้งสองสิ่งนั้นยงัเทากันเหมือนเดิม อีกทั้งเด็กยัง

เขาใจความหมายของการเปรียบเทียบวา ของจะเบากวา หนักกวา สูงกวา หรือเตี้ยกวาได โดยขึ้นอยูกับ

ส่ิงที่นาํมาเปรียบเทียบ 
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    โดยสรุป เด็กในขั้นนี้สามารถจะอางองิดวยเหตุผล ไมไดข้ึนอยูกับการรับรูจากรูปราง

เทานัน้ เด็กสามารถแบงกลุม จัดหมวดหมูส่ิงของตางๆ ได และคิดยอนกลับได ตลอดจนเขาใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขเพิ่มข้ึน 

   4.  ข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) เปนพัฒนาการ

ของเด็กที่มีอายุอยูในชวง 12 ป ถึงวัยผูใหญ เปนขั้นที่เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่

มีอยู สามารถคิดอยางนักวทิยาศาสตรและคิดในสิ่งที่ซับซอนเปนนามธรรมมาก เชน คิดตั้งสมมติฐาน

คิดวิเคราะห และสังเคราะหได เปนตน เมื่อเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่ จะสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผล 

และแกปญหาไดอยางดี จนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒภิาวะ จึงถือไดวา ข้ันนี้เปนขั้นที่ความคิดมีวุฒิ

ภาวะสูงสุด ซึ่ง เพียเจต สรุปวา  

    “เด็กวัยนี้เปนผูที่คิดเหนือไปกวาสิง่ปจจุบนั สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกีย่วกับทุกสิง่

ทุกอยาง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงที่ไมมีตัวตน หรือส่ิงที่เปนนามธรรม” 

 กลาวโดยสรุป ทฤษฎีของเพียเจต อธิบายพัฒนาการของการคิดจากขั้นหนึ่งไปสูข้ันหนึ่ง โดย

ไมมีการกระโดดขามขั้น แตบางชวงพัฒนาการอาจเกิดขึ้นเร็วหรือชาก็ได พัฒนาการเหลานี ้จะเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ แตส่ิงแวดลอมตางๆ เชน การอบรมเลี้ยงดู โภชนาการ และวัฒนธรรม ที่เด็กไดรับ อาจมี

สวนทําใหเด็กมีพัฒนาการทีแ่ตกตางกัน  

  จากการศึกษาพัฒนาการทางปญญาในกลุมเด็กไทย พรรณี (ชูทัย) เจนจิตร (2528: 137 – 145) 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับข้ันพัฒนาการตามทฤษฎีของ เพียเจต ที่ไดศึกษากับเด็กใน

ประเทศตะวันออก จะตางกันเฉพาะชวงอายุทีย่างเขาสูในแตละขั้นพัฒนาทางสติปญญาพบวา เด็กไทย

มีพัฒนาการทีล่าชากวา จากผลงานวิจัยของ ออปเปอร (Opper.  197) ไดศึกษาเด็กไทยที่อยูในสังคม

เมืองและสงัคมชนบท โดยแยกเปนพฒันาการแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม กลุมตัวอยางเปนเด็กอาย ุ6 – 11 ป 

จํานวน 104 คน (เด็กจากสังคมเมือง 50 คน และเด็กจากสังคมชนบท 54 คน) การพัฒนาการคิดหา

เหตุผลเชิงนามธรรม กลุมตัวอยางเปนเด็ก อายุ 6 – 16 ป จํานวน 177 คน (เด็กจากสังคมเมือง 91 คน 

และเด็กจากสงัคมชนบท 86 คน) ผลการศึกษา พบวา ระดับช้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรมของ

เด็กไทยมีลักษณะเชนเดียวกบัเด็กในกลุมประเทศอื่นๆ แตเด็กไทยในเมืองและชนบทพฒันาการถึงขั้น

การคิดระดับนี้ เมื่ออายุ 16 ป ซึ่งชากวาผลการศึกษาของเพียเจต ถึง 5 ป ซึ่งประสาท อิศรปดา ไดตั้ง

ขอสังเกตวา จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฒันาการทางปญญาของเด็กไทย พบวา มีผลสอดคลองกันอยู 

2 ประการ 

   1. พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กไทย มีข้ันตอนสอดคลองกับทฤษฎีของ เพียเจต 

แตการเขาสูข้ันการพัฒนาแตละขั้น ลาชากวาผลการศึกษาในกลุมเด็กตะวันตก อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา

ในระยะหลังๆ พบวา การเขาสูข้ันพัฒนาของเด็กไทยใกลเคียงกับเด็กแถบตะวันตกมากขึ้น 
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   2. เด็กที่อยูในสังคมชนบท มีระดับพัฒนาการทางปญญา ดานการคิดต่ํากวาเด็กใน

สังคมเมอืงอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ ไมวาจะเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชงิรูปธรรมหรือการคิด

เชิงนามธรรมกต็ามผลงานดงักลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เพียเจต ทีว่า พฒันาทางปญญาดานการคิด

ของเด็กนี้ ไมไดข้ึนอยูเฉพาะปจจัยดานวุฒภิาวะเทานั้น แตเกี่ยวของกับประสบการณ และกระบวนการ

ถายทอดทางสงัคม 

 ดังนัน้จึงจะเหน็ไดวา พัฒนาการทางสติปญญาทั้ง 4 ข้ัน ของเพยีเจต เกิดจากการที่บุคคลมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ดวยเหตุนี้ ผูปกครอง ครู ตลอดจนทุกคนในสังคม ควรสงเสริมและจัดสิ่งแวดลอม

ที่เอื้อตอพัฒนาการของเดก็จะสงผลใหเด็กไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที ่ และเติบโตเปนผูใหญที่มคีุณคา

ของสังคมสืบไป 
 5.4 แนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  เบเยอร (มาลนิ ี ศิริจารี.  2545: 40; อางอิงจาก Beger.  1985: 279 – 303) ไดเสนอแนวทาง

การพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณในการเรียนการสอน ไดดังนี้ 

   1. แนะนําทักษะที่ฝก 

   2.  ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน ทักษะ กฎ และความรูที่เกี่ยวของกับทักษะที่จะฝก 

   3.  ผูเรียนใชทักษะเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายทีก่ําหนด 

   4.  ผูเรียนทบทวนสิ่งที่คิดหรือส่ิงที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่ทํากจิกรรม 

  อุษณีย โพธิสุข (2537: 99 – 100) ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิดวิเคราะห

ของเด็กไว ดังนี ้

   1. ประสบการณตรง การใหเดก็ศึกษาเรื่องชมุชนของเราจากหนงัสืออาจไมดีเทาใหเด็ก

ไปสถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาล โรงพัก ตลาด บานผูใหญบาน และกิจกรรมที่เขาทํา

อยูวา มีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร ฯลฯ การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษา หรือเปดโอกาสใหเดก็ทดลอง

ปฏิบัติส่ิงตางๆ ดวยตนเอง จะเปนการใหโอกาสที่สําคัญยิ่ง 

   2. การทาํวิจัย หรือการศึกษาหาความรู ความจรงิดวยตนเองเปนทกัษะการเรยีนรูดวย

ตนเอง ใหเด็กไดมีข้ันตอนในการศึกษาอยางถูกตอง เชน การทํารายงาน เร่ือง “ไดโนเสาร” เปนตน 

   3. การใชกจิกรรมเปนสื่อกระตุนความคิดเปน เชน การพาไปดูการโตวาที จดัใหโตวาท ี

การอภิปรายในหัวขอตางๆ การจัดมุมหรือชมรมนักคิด ฯลฯ 

   4. การใชสถานการณสมมติเปนกิจกรรม และวิธีสอนที่จะทําใหนกัเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจ กระจางขึน้และมองเหน็ปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 

   5. ใหนกัเรียนไดโอกาสเสนอผลงานทีต่นเองศกึษาใหผูอ่ืนฟง อาจเปนเพื่อนระดับเดยีวกนั

หรือเพื่อนตางระดับ หรือใหคนอื่นฟง 
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   6. กิจกรรมกลุม การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การไตรตรองความคิดของ

กลุมรวมถงึการวิจารณอยางมีเหตุผล การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดบัสูงทางปญญาและ

ทางสังคมทั้งสิ้นสิ่งเหลานี ้จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเอง และผูอ่ืน 

รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  ชาติ แจมนุช (2545: 54 – 55) กลาวถึง ข้ันตอนการสอนใหผูเรียน เกดิการคิดวิเคราะหไว

เปนขั้นตอน ดังนี ้

   กําหนดสิ่งสาํเร็จรูปส่ิงหนึง่ขึน้มาเปนตัวตนเรื่อง เชน ดิน น้ํา โคลง กลอนบทหนึ่ง 

รูปภาพ กราฟ บทความ เหตกุารณตางๆ 

   กําหนดคําถามหรือปญหาเพื่อคนหาความจริงหรือความสําคัญตางๆ เชน ภาพนี ้หรือ 

กราฟนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด 

    1. พินิจพิเคราะหแยกแยะกระจายสิ่งที่กาํหนดใหออกเปนสวนยอยๆ 

    2.  คนหาความจริงหรือความสําคัญที่กําหนด 

    3.  สรุปเปนคําตอบ หรือตอบปญหานั้นๆ 

 จากงานวิจัยขางตน สามารถสรุปถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะหไดดังนี้ 

  1. เสนอสถานการณที่กระตุนใหคิด 

  2. คิดอยางเปนระบบใชเหตุผล 

  3.  นําขอมูลตางๆ มาใชในกระบวนการคิดบนพืน้ฐานของความจริง ความดีงามความถูกตอง 

  4.  คิดและตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ 

  5.  ตรวจสอบ วัด และประเมินผลการปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผลของตนเอง 
 5.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2539: 149 – 154) 

คือ การวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เร่ืองราวหรือเนื้อหาตาง  ๆวาประกอบดวย

อะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคส่ิงใด นอกจากนัน้ยงัมีสวนยอยๆ ที่สําคัญนัน้แตละเหตุการณเกีย่วพนักนั

อยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นไดวาสมรรถภาพดานการคิดวิเคราะหจะประกอบดวย

การหาเหตุและผลที่เกี่ยวของกนัเสมอ การวิเคราะหจงึตองอาศัยพฤตกิรรมดานความจาํ ความเขาใจ และ

ดานการนาํไปใช มาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 

5 ประเภท ตามแนวคิดของ มารซาโน ที่ไดกลาวแลวในขางตน  

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของทาํใหไดขอสรุปวา ความสามารถในการคดิวิเคราะห

หมายถงึ ความสามารถในการใชองคความรูที่มีอยูเดิมของตน นาํไปเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ
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ของเหตุการณหรือปญหา ตลอดจนปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับเหตุการณหรือปญหา

นั้นๆ โดยใชหลักเหตุผลพรอมทั้งหลักฐานอางอิงเทาทีห่าไดมาประกอบ และสนับสนุนความคิดของตน 

โดยผูวิจัย จะทําการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะหของผูเรียน โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจยัสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว ครอบคลุมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหทัง้ 5 ดาน ของ มารซาโน (Marzano.   2001: 60) ดังนี ้

   1. ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่

มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ ตัวอยางคําถาม 

เชน เหตุผลที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือ

อะไร 

   2. ดานการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดบั ประเภท และกลุมทีม่ี

ลักษณะคลายคลึงเขาดวยกัน ตัวอยางคําถาม เชน เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

จึงทรงใชนโยบาย “ลูตามลม” ในการแกไขปญหาการเขามาลาอาณานิคมของตะวันตก 

   3. ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกาและ

ขอมูลใหมสูการสรุปเปนประเด็นตางๆ อยางมีเหตุผล ตัวอยางคําถาม เชน พระเจาตากสินมหาราชใช

หลักการใดในการรวบรวมกําลังไพรพลที่กระจัดกระจายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 

   4. ดานการประยกุต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฏี มาใชใน

สถานการณใหม ตัวอยางคาํถาม เชน การศึกษาประวัติความเปนมาของครอบครัว นักเรียนจะใชวิธีการ

ในการศึกษาและคนควาขอมูลอยางไร ใหถูกตองตามวิธีการทางประวัติศาสตร 

   5. ดานการคาดการณ เปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่เกิดในอนาคตโดยใชความรู 

และประสบการณจากสถานการณเดิม ตัวอยางคําถาม เชน ถาหากประเทศไทยไมเกิดเหตุการณปฏิวัติ

ใน พ.ศ. 2475 ปจจุบันประเทศไทยจะมีสภาพความเปนอยูอยางไร ทั้งในดาน การเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 
 5.6 งานวิจัยที่เกีย่วของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  5.6.1 งานวิจัยจากตางประเทศ 
   โรสแมน (Rosman. 1966: 2126 – 2131) ไดศึกษาการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 และชัน้ประถมศกึษาปที่ 2 พบวา นกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่2 มีความคิดวเิคราะห

มากกวานักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 นอกจากนีย้ังพบวา การคิดวิเคราะหมีความสัมพันธในทางลบ

กับแบบทดสอบวัดสติปญญาของ เวชเลอร (Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบับเติม

ภาพใหสมบูรณ (Picture Completion) การจัดเรียงรูป (Picture Arrangement) แตไมมีความสัมพันธ

กับแบบทดสอบที่เกีย่วกับดานภาษา (Verbal Test) นอกจากนั้นการคดิแบบวิเคราะหยงัมีแนวโนมที่จะ 



 64 

เพิ่มข้ึนตามอายุและมีความสัมพันธกับความพรอม การเรียนรู และแรงจูงใจอีกดวย 

   เนลสัน (Nelson.  1970: Abstract) ไดทําการศึกษาโดยใชครูสองคนที่ใชวิธีสอนสอง

แบบกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (เกรด 6) 2 หองเรียน หองเรียนหนึ่งสอนโดยกระตุนใหคิด 

สวนอีกหองเรียนหนึ่งสอนโดยวิธีไมไดกระตุนใหคิด โดยสอนสัปดาหละ 3 วัน รวม 36 คาบเรียน จากนั้น 

ทั้งสองชัน้ไดรับการนําเขาสูการทดลอง ซึ่งทดลองดวยวิธีการที่เหมือนกัน แตในการอภิปรายหลังการทดลอง

หองที่สอนโดยไมกระตุนใหคิด ครูจะใชคําถามระดับตํ่า เชน ถามความรู ความจํา สวนหองที่สอนโดยวิธี

กระตุนใหคิด ครูจะใชคําถามระดับสูง เชน คําถามเกี่ยวกับการสรุป อางอิง และการพิสูจน หลังจากนั้น

จึงทําการวัดในเรื่องตอไปนี้ 

    1. ทักษะดานความรูของนักเรียน โดยใชทักษะการเสาะแสวงหาความรูของนักเรียน 

ซึ่งมีการสังเกต การสรุป อางอิง การพิสูจน และการจําแนก 

    2.  ความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร  

     ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบไมกระตุนใหคิด มีความรูเกี่ยวกับ

หลักการทางวทิยาศาสตรสูงกวาอีกกลุมหนึ่ง สวนนักเรยีนที่สอนโดยวิธีกระตุนใหคิด มีการเพิ่มปริมาณ

และคุณภาพดานการสังเกต และการสรุปอางอิงดีกวาอีกกลุมหนึ่ง 
  5.6.2 งานวิจัยภายในประเทศ 
   เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530) ไดศึกษาการพฒันาคุณภาพการคิดของนักเรียนชั้นประถมศกึษา

ปที่ 4 ดวยวิธกีารฝกสมรรถภาพพืน้ฐาน 4 ดาน คือ การสงัเกต การประยุกต การวิเคราะห และการสังเคราะห 

ผลการศึกษาพบวา การฝกสมรรถภาพสมองชวยใหเกดิการเรียนรู หรือคุณภาพการคิดของนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่าํ และอยูในสภาพแวดลอมที่ดอยกวา สามารถพัฒนาคุณภาพการคิดใหมรีะดับ

เดยีวกับผูมีสภาพแวดลอมที่ดีกวาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   วิไลพร คาํเพราะ (2539: 94 – 106) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห วิจารณ ในกลุมสรางเสรมิประสบการณชีวิต ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 ที่สอน

โดยใชชุดการเรียนแบบสืบสอบหาความรู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม

ประสบการณชีวิตของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบสอบหาความรูหลังการเรียนสูงกวา

กอนการเรียนอยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดวเิคราะหวจิารณของนกัเรยีน

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบสืบสอบหาความรูหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะการสอนแบบสืบสอบหาความรู เปนวิธีทีมุ่งสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควาหา

ความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

   ดาวนภา ฤทธิ์แกว (2548: 87 – 88) ไดศึกษา การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่มีความถนัดทางการเรยีนแตกตางกนั ในโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมกุดาหารปการศึกษา 2547 จํานวน 333 คน โดยใชแบบวัดความถนัด 

จํานวน 7 ฉบับ และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน1 ฉบับ ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

    1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความถนัดทางการเรียน ดานความจํามากที่สุด 

จํานวน 75 คน รองลงมา คือการใชคํา จํานวน 52 คน ดานการรับรู จํานวน 51 คน ดานมิติสัมพันธ 

จํานวน 47 คน  ดานเหตุผล จํานวน 51 คน ดานภาษา จํานวน 36 คน ดานตัวเลข จํานวน 30 คน  

    2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 มีความถนัดทางการเรียนแตกตางกนั มีความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 โดยทีน่ักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 5 

ที่มีความถนัดดานตัวเลข มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหสูงกวานกัเรียนที่มีความสามารถดานความจํา 

สวนนักเรียนทีม่ีความถนัดทางการเรียนดานอื่นๆ มีความสามารถทางการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน 

   ณาตยา อุทยารัตน (2549: 76 – 77) ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิด

วิเคราะห ของนักเรียนชวงชัน้ที่ 2 ที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกนัในโรงเรียน

กลุมรัตนโกสนิทร กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนทีม่ีระดับช้ัน เพศ และระดับการรับรูความสามารถ

ของตนเองดานการเรียนตางกัน พบวา มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ไมพบวา มีผลปฏิสัมพันธที่เกิดจากความแตกตางระหวางชั้นกับเพศ ชั้นกับระดับ

การรับรูความสามารถของตนเองดาน การเรียน เพศกับระดับการรับรู ความสามารถของตนเองดานการเรียน 

และระหวางชัน้ เพศ และระดบัการรับรูความสามารถของตนเอง ดานการเรยีนที่สงผลรวมกันตอความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนแตอยางใด สวนดานพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน

เพิ่มข้ึนจากชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4 สูชัน้ประถม ศึกษาปที ่ 5 และ 6 ตามลาํดับ นอกจากนี ้ ยังพบวา 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนตามลําดับช้ันที่สูงขึ้น เชนเดียวกับที่พบวานักเรียนที่มี

ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ทัง้ระดับปานกลางและระดับสูงจะมีพัฒนาการความสามารถใน

การคิดวิเคราะหเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับช้ันที่สูงขึ้นดวย 

   สุกัญญา ลีธีระ (2549: 59 – 61) ไดศึกษาผลการฝกความสามารถทางสมอง ดานการวิเคราะห

ในทฤษฎียอย ดานการคิดตามแนวทฤษฎีเชาวนปญญาของ สเติรนเบอรก ทีม่ีตอความสามารถในการคิด 

วิเคราะหของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 พบวา นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหสูงกวานกัเรียนที่มีระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและต่ํา อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01 นักเรียนที่ไดรับการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวา

เมื่อไดรับการฝก 4 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนกลุมที่ไดรับการฝกในชวงเวลาเชา

และกลุมที่ไดรับการฝกในชวงเวลาเย็น มีความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน 

   อารม โพธิ์พัฒน (2550: 88) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผัง
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มโนมต ิผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ทีเ่รียน โดยใช

ชุดกิจกรรมการเขียนแผนผงัมโนมติหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียน อยางมนียัสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่เรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเขียน

แผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

   บงกาล จันทรหัวโทน (2551: 78 – 81) ไดศึกษาตัวแปรคัดสรรบางประการที่สัมพันธ

กับความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

รอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีม่ีความสามารถในการแกไขปญหาและฝาฟนอุปสรรค แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ ์และการมุงอนาคตมีความสมัพนัธทางบวกกับการคิดวิเคราะห ครูผูสอนจึงควรจัดรูปแบบการเรียนรู

ใหสอดคลองกับปจจัยดังกลาวนี ้เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

 จากการศึกษาผลงานวิจยัจากตางประเทศและในประเทศสามารถสรุปไดวา การพัฒนาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหสามารถกระทําไดทุกเพศทุกวัย แตอยางไรก็ตามผูที่ไมไดรับการกระตุนความสามารถ

ดังกลาวจะมีทกัษะดานอื่นๆ เขามาชดเชย ไดแก ทักษะดานความรูความจําในสิ่งที่ไดเรียนรู แตผูที่ไดรับ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหจะสามารถสังเกตและสรุปอางอิง ไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น 

ความสามารถดังกลาวจําเปนอยางยิง่ที่ตองไดรับการพัฒนา เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันเปนโลกของขอมูล

ขาวสาร ขอมูลดังกลาว มีอยูจํานวนมากและหลายประเภท ในขอมูลเหลานั้นประกอบไปดวย ขอเท็จจริง

ที่ถูกปนเปอนไปดวยความรูสึก และอารมณของผูสงสาร ดังนัน้ผูที่รับขาวสาร ตองมีความสามารถใน

การสังเกต สรุป อางอิง ตลอดจน ความสามารถในการคิดวิเคราะหวา ขอมูลดังกลาว มีความนาเชื่อถือ

มากนอยเพียงใด ส่ิงไหนเปนเนื้อหาสาระ ส่ิงไหนเปนขอเสนอแนะหรอือารมณของผูสงสาร และขอมูล

ดังกลาว สงผลอันตรายตอตนเอง ครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติหรือไม ดวยเหตุนี้ การเรียนการสอน

ในทุกระดับช้ัน จึงควรมีการฝกและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียน โดยนําเหตกุารณ

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาใหนักเรียนชวยกันคดิวิเคราะห นอกจาก จะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

มากขึ้นแลว ยังเปนการสงเสริม ใหผูเรียนสนใจเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันอีกดวย 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สาระที ่4 : ประวตัิศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

การคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ผูวิจยัมีข้ันตอนกระบวนการ

ดําเนนิงาน ดังนี ้

  1. การกําหนดประชากร 

  2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

  3.  เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

  4. แบบแผนการทดลอง 

  5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  7. การจัดกระทําขอมูล 

  8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจยัในครัง้นีเ้ปนนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนเทพสวุรรณชาญ

วิทยา ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน  

มีนักเรียน จํานวน  40 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง เปน 2 กลุม คือ 

  กลุมทดลองที่  1  จํานวน  20 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

  กลุมทดลองที่  2  จํานวน  20 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาในการทดลอง 18 คาบ 

คาบละ 60 นาท ี
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เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 เนื้อหาที่ใชในการทดลองในครั้งนี ้ เปนเนือ้หาในสาระที ่ 4 : ประวัติศาสตร ที่อยูในกลุมสาระ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 โดย

มีหัวขอหลัก คอื เวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตร วิธกีารทางประวัตศิาสตร หลกัฐานทางประวัตศิาสตร 

พัฒนาการดานสังคมไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง พฒันาการดานเศรษฐกิจไทยกอนการทําสนธสัิญญา

เบาวริง สนธิสัญญาเบาวร่ิง และการตางประเทศของไทย 

 

แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนการวิจัยเชงิทดลอง ดาํเนนิการทดลองโดยประยุกตตามแบบแผน 

การวิจยัแบบ Nonrandomized Control Group Pretest–Posttest Design  (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 

59 – 62) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 10 

 

ตาราง 10  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

E1 T1 X1 T2 

E2 T1 X2 T2 
    

  
 ความหมายของสัญลกัษณ 
  E1 แทน กลุมทดลองที ่1 

  E2  แทน  กลุมทดลองที ่2 

  T1  แทน  การทดสอบกอนการทดลอง 

  T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

  X1  แทน  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

  X 2 แทน  การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมอืที่ผูวิจยัสรางขึ้นประกอบดวย 

  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

  3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

  4.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
   การสรางแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ผูวจิยัดําเนนิการสราง

ตามขั้นตอนดงันี ้

    1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร ของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 

    2. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที ่4 : ประวัติศาสตร มาตรฐานที ่ส 4.1 

และ ส 4.3 ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตลอดจน

เอกสารทีเ่กีย่วของ โดยศึกษาอยางละเอยีด เพื่อวิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และกิจกรรม 

สําหรับนํามาใชสรางแผนการจัดการเรียนรู 

    3. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรยีนรู 

    4. วิเคราะหสาระที่ 4 : ประวัตศิาสตร มาตรฐานที่ ส 4.1 และ ส 4.3 เพื่อให

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทพสุวรรณวิทยา เพื่อกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู และ

สาระการเรียนรู โดยแบงเปน หนวยเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร หนวยการสรางองคความรูดวย

วิธีการทางประวัติศาสตร และหนวยประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร โดยแบงเปนเรื่องยอย  ดังนี ้

     4.1 เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร 

     4.2 วิธีการทางประวัติศาสตร 

     4.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร 

     4.4 พัฒนาการดานสังคมไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง 

     4.5 พัฒนาการดานเศรษฐกิจไทยกอนการทาํสนธิสัญญาเบาวริง 

     4.6 สนธิสัญญาเบาวร่ิง 

     4.7 การตางประเทศของไทย 
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    5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 

โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู จาํนวน 18 คาบๆ ละ 60 นาท ีจาํนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู โดยใน

แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

     5.1 หัวขอเร่ือง 

     5.2 มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดชวงชั้น 

     5.3 สาระสําคัญ 

     5.4 สาระการเรียนรู 

     5.5 จุดประสงคการเรียนรู 

     5.6 กระบวนการจดัการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิด

แบบหมวกหกใบ กอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดดําเนินการ ดังนี ้
      ขั้นเตรียมกอนการสอน 
       ทําการตกลงกบัผูเรียนทั้งหองเรื่อง การแบงกลุม การกาํหนดบทบาท 

หนาที่ความรบัผิดชอบ การกําหนดเวลาในการรายงานหรือนําเสนอ การประเมินการรวมมือในการทาํ

กิจกรรม 

      ขั้นตอนการสอนกิจกรรมมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้

       ข้ันที่ 1 ข้ันรวบรวมขอมูลโดยใชหมวกสีขาว 

       ข้ันที่ 2 ข้ันกาํหนดปญหาโดยใชหมวกสฟีา 

       ข้ันที่ 3 ข้ันเสนอทางเลือกโดยใชหมวกสีเขยีว 

       ข้ันที่ 4 ข้ันตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยใชหมวกสีเหลือง หมวกสีดาํ 

และหมวกสีแดง ตามลาํดับ 

       ข้ันที่ 5 ข้ันสรุปผลจากการตัดสินใจโดยใชหมวกสีฟา 

     5.7 ส่ือการเรยีนรูและแหลงเรียนรู 

     5.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

     6. นําแผนการจัดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพความเที่ยงตรง โดยใหผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูในเรื่องของ จุดประสงค

การเรียนรู สาระการเรียนรู และขั้นตอนการจัดการเรียนรู ตลอดจนขอบกพรองตางๆ เพื่อนํามาปรบัปรุง

แกไข ไดคาความสอดคลองเทากบั 0.91 

     7. นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรู

ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพือ่หาขอบกพรอง
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนํามาปรบัปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป โดยทดสอบ

ประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรยีนรูตามเกณฑที่คาดหวงั  E1/E2 = 80/80 ไดคา E1/E2 เทากับ  83.43/85.75 

     8. นําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ไปใชเพื่อทาํ

การวิจยัตอไป 
  2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
   1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือการจัด 

กิจกรรมการเรยีนการสอนประวัติศาสตร ของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 

   2. ศึกษารายละเอยีดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 4 : ประวตัิศาสตร มาตรฐานที่ ส 4.1 และ 

ส 4.3 ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตลอดจนเอกสาร

ที่เกีย่วของ โดยศึกษาอยางละเอียด เพื่อวเิคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และกิจกรรม สําหรับ

นํามาใชสรางแผนการจัดการเรียนรู 

   3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรู

เปนกลุม เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 

   4. วิเคราะหสาระที่ 4 : ประวัติศาสตร มาตรฐานที่ ส 4.1 และ ส 4.3 เพื่อใหสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทพสุวรรณวิทยา เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู 

โดยแบงเปน หนวยเวลาและยคุสมัยทางประวัติศาสตร หนวยการสรางองคความรูดวยวิธกีารทางประวัตศิาสตร 

และหนวยประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร โดยแบงเปนเรื่องยอย  ดงันี ้

    4.1 เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร      

    4.2 วิธีการทางประวัติศาสตร 

    4.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร 

    4.4 พัฒนาการดานสังคมไทยกอนการทําสนธิสัญญาเบาวริง 

    4.5 พัฒนาการดานเศรษฐกิจไทยกอนการทาํสนธิสัญญาเบาวริง 

    4.6 สนธิสัญญาเบาวร่ิง 

    4.7 การตางประเทศของไทย 

   5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว โดย

ใชเวลาในการจัดการเรียนรูจํานวน 18 คาบ คาบละ 60 นาท ีจํานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู โดยใน

แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้

    5.1 หัวขอเร่ือง 

    5.2 มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดชวงชั้น 
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    5.3 สาระสําคัญ 

    5.4 สาระการเรียนรู 

    5.5 จุดประสงคการเรียนรู 

    5.6 กระบวนการจดัการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหา

ความรูเปนกลุม กอนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ไดดําเนินการ ดังนี ้

     ข้ันเตรียมกอนการสอน 

      ทําการตกลงกบัผูเรียนทัง้หอง เร่ืองการแบงกลุม การกาํหนดบทบาท หนาที่

ความรับผิดชอบ การกําหนดเวลาในการรายงานหรือนาํเสนอ การประเมินการรวมมอืในการทํากิจกรรม 

     ข้ันตอนการสอนกิจกรรมมลํีาดับข้ันตอน ดังนี ้

      ข้ันที่ 1 ข้ันเสนอสถานการณที่เปนปญหา 

      ข้ันที่ 2 ข้ันพิจารณาปญหา 

      ข้ันที่ 3 ข้ันวางแผน 

      ข้ันที่ 4 ข้ันลงมือปฏิบัติ  

      ข้ันที่ 5 ข้ันรวบรวม วเิคราะหขอมูล และเสนอผลงาน 

      ข้ันที่ 6 ข้ันทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหม 

    5.7 ส่ือการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

    5.8 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

    6. นําแผนการจัดการเรียนรูไปหาประสิทธิภาพความเที่ยงตรงโดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูในเรื่องของ จุดประสงคการเรียนรู 

สาระการเรียนรู และข้ันตอนการจัดการเรียนรู ตลอดจนขอบกพรองตางๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไข ได

คาความสอดคลองเทากับ 0.95 

    7. นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ และนําแผนการจัดการเรียนรู

ที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปที ่4 ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรอง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนํามาปรบัปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป โดยทดสอบ

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่คาดหวัง E1/E2 = 80/80 ไดคา E1/E2 เทากับ  87.85/88.13 

    8. นําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมไปใชเพื่อทาํการวิจัยตอไป 
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร ผูวิจยัไดดําเนนิการสราง

แบบทดสอบมข้ัีนตอน ดังนี ้
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    1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวดัผลประเมินผล และการสรางแบบทดสอบ และ

การเขียนขอสอบวิชาประวัติศาสตร 

    2. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาสาระที่ 4 : ประวตัิศาสตร มาตรฐานที่ 

ส 4.1 และ 4.3 โดยแบงพฤติกรมตางๆ ออกเปน 4 ดาน คือ 

     2.1 ดานความจํา 

     2.2 ดานความเขาใจ 

     2.3 ดานการนาํไปใช 

     2.4 ดานการวิเคราะห 

    3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูที ่4 : ประวตัิศาสตร 

มาตรฐานที ่ส 4.1 และ 4.3 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมเนื้อหา จํานวน 100 ขอ 

    4.  วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

     4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตร ไปใหผูเชีย่วชาญ

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคกับพฤตกิรรมที่ตองการวัด แลวนาํมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยหาคา

ดัชนีความสอดคลองเปนรายขอ เพื่อหาคณุภาพของขอสอบ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ. 

2551: 219 – 221) 

      ใหคะแนน  + 1  เมื่อแนใจวา    ขอสอบวัดตรงตามจุดประสงค 

      ใหคะแนน     0      เมื่อไมแนใจวา   ขอสอบวัดตามจุดประสงค 

      ใหคะแนน   - 1   เมื่อแนใจวา    ขอสอบไมตรงตามจุดประสงค 

     จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากบั 0.5 หรือ

มากกวา 0.5 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.93 จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือก 

และการใชภาษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และจัดพิมพเปนชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

     4.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ไดรับการตรวจแกไขแลวไปทดสอบ

กับผูเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ที่เคยเรียนเรื่อง ประวัติศาสตรไทย มาแลว ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

     4.3  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูก
ให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรยีบรอยแลว

นํามาวิเคราะห ดังนี ้
      4.3.1 หาคาความยาก (P) และหาคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีส่รางขึ้นเปนรายขอ ตามเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน (Chung Tha Fan) 

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร เลือกขอที่มีคาความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต .20 
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ข้ึนไป (วรรณี แกมเกตุ.  2551: 222 – 223) ขอสอบที่คัดเลือกไวมีความเที่ยงตรงตามตารางวิเคราะห

ขอสอบ ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง .24 – .77 และไดคาอํานาจจาํแนก (r) ระหวาง .23 – .42 

      4.3.2 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คดัเลือกไวแลวไปทดสอบกับ 

ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ตาม

สูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร กําหนดเกณฑ

คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตั้งแต .80 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 123) ไดคาความเชื่อมั่น   

เทากับ 1 

    5. ไดแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาประวัติศาสตรทีม่ีประสทิธิภาพ จํานวน 

40 ขอ เพื่อไปใชทําการวิจยัตอไป 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห 
   การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ดําเนนิการสรางตามขัน้ตอน 

ดังนี ้

    1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห วิธกีารสรางแบบทดสอบและการเขียน

ขอสอบ หนังสือการวัดและประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ ใน

การคิดวิเคราะห 

    2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ ดานการจําแนก ดานการจัดหมวดหมู ดานการสรุป

ดานการประยุกต ดานการคาดการณ ในแตละขอจะมีคําตอบที่ถูกเพียงขอเดยีว การตรวจใหคะแนน ถาตอบถูก

ใหคะแนนขอละ 1 คะแนน ถาตอบผิดใหขอละ 0 คะแนน คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหคิดจากผลรวมของขอสอบที่ถูกตอง 

    3. วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  

     3.1 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แลวนํามาหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยหาคาดัชนคีวามสอดคลองเปนรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ มีเกณฑ

การใหคะแนน ซึ่งมเีกณฑการใหคะแนน ดงันี ้(วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 219 – 221) 

      ใหคะแนน  + 1  เมื่อแนใจวา   ขอสอบวัดตรงตามจุดประสงค 

      ใหคะแนน     0      เมื่อไมแนใจวา  ขอสอบวัดตามจุดประสงค 

      ใหคะแนน   - 1   เมื่อแนใจวา   ขอสอบไมตรงตามจุดประสงค 

     จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากบั 0.5 หรือ

มากกวา 0.5 ข้ึนไป ไดคาดัชนคีวามสอดคลองเทากบั 0.92 จากนัน้ นาํมาปรับปรุงแกไขคําถาม ตวัเลือก และ
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การใชภาษา ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ และจัดพมิพเปนชุดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 

วิเคราะห 

     3.2  นาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะหที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไป

ทดสอบกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

     3.3  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูก

ให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรยีบรอยแลว

นํามาวิเคราะห ดังนี ้

      3.3.1 หาคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิด

วิเคราะหที่สรางขึ้นเปนรายขอ ตามเทคนคิ 27 % ของ จุง เตห ฟาน (Chung Tha Fan) โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรเลือกขอที่มีคาความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป 

(วรรณี แกมเกตุ.  2551: 222 – 223) ขอสอบที่คัดเลือกไวมีความเที่ยงตรงตามตารางวิเคราะหขอสอบ 

ไดคาอํานาจจาํแนก (r) ระหวาง .20 – .44 

      3.3.2 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว ทดสอบใชกับผูเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 4 ที่ไมไดเปนกลุมตวัอยาง คํานวณหาคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ดวยสูตร K – R 20 ของ Kuder and Richardson กําหนดเกณฑคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

ตั้งแต .80 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 123) ไดคาความเชื่อมัน่เทากบั 1 

    4. ไดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทีม่ีประสทิธิภาพ จาํนวน 40 ขอ 

เพื่อไปใชทําการวิจัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้

  1. จัดปฐมนิเทศ เพื่อทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน จุดประสงค

การเรียนรู และวิธีการวัดและประเมินผล 

  2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาประวัติศาสตร 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห มาทดสอบผูเรียน เพื่อจําแนกระดับความสามารถ

ทางการเรียนนําไปสูการแบงกลุมทางการเรียน 

  3. ดําเนินการทดลอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู

ประวัติศาสตร เร่ือง ประวัตศิาสตรไทย โดยการจดัการเรียนรูแบบหมวกคิดหกใบ 1 กลุม และแผนการจัด 

การเรียนรูประวัติศาสตร เร่ือง ประวัติศาสตรไทย โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

โดยผูวิจัยทําการสอน สัปดาหละ 1 คาบ ตอหนึ่งกลุม ตามตารางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2554 รวม 18 คาบ 
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  4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังจากจบการสอน 18 คาบแลว 

  5. นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร และจาก

การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห มาวิเคราะหทางสถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

เรียนวิชาประวัติศาสตรดวยการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม โดยการใช ใช  t - test for Independent sample (Difference 

Scores) 

 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   

ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยการใช t - test Dependent Samples  

 3.  เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลงัเรยีนของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา

ปที่ 4  ทีว่ิชาประวัติศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมโดยการใช t - test 

Dependent Samples  

 4. เพื่อศึกษาความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม โดยการใช  t - test for Independent Sample (Difference Scores) 

 5. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ทีเ่รียนวชิาประวัติศาสตรโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยการใช t - test 

Dependent Samples ประมวลผลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 6. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

โดยการใช t - test Dependent Samples  

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพื้นฐาน 

  1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร และ

แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  

2538: 73) 
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N

fx∑=Χ       

 

   เมื่อ    Χ    แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ได 

          ∑fx  แทน  ผลรวมของคะแนนที่ได 

          N   แทน  จํานวนขอมูล 
 

  1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน

วิชาประวัติศาสตร และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ

อังคณา สายยศ.  2538: 79)  
 

   
( )

N
.D.S

2∑ Χ−Χ
=  

    

   เมื่อ  S.D.  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

         ∑   แทน  จํานวนนักเรยีน 

        Χ   แทน  คะแนนของนกัเรียนแตละคน 

        Χ    แทน  คาเฉลี่ยเลขคณิต 

      N   แทน  จํานวนนักเรยีน 

 

 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

  2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยใชสูตร IOC (Index of Consistency: IOC) 

(วรรณี แกมเกตุ.  2551: 220) 

 

   
N

R
IOC ∑=    

 

   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 

     ∑R   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

     N     แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.2 วิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ (Power of Difficulty) โดยคํานวณจากสูตร 

(วรรณี  แกมเกตุ.  2551: 223) 

  

   P   =   
2

LH R  R +
 

 

   เมื่อ    P แทน ดัชนีความยากงายของขอสอบ  

     RH  แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมสูง 

     RL  แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมตํ่า 

 

  2.3 การวิเคราะหคาอํานาจจาํแนก (Discrimination Indexes) โดยใชสูตร โดยคํานวณ

จากสูตร (วรรณี แกมเกตุ.  2551: 223) 
 

   r   =   
N

R - R LH
 

 

   เมื่อ   r แทน คาอํานาจจาํแนก 

     RH  แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมสูง 

     RL  แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมตํ่า 

     N แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมสูงหรอืกลุมต่ํา 

 

  2.4 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ จากสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 198) 
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   เมื่อ   rtt   แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

     k   แทน  จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 

     Pi   แทน  สัดสวนของผูทําถกูในแตละขอ     

     qi   แทน  สัดสวนของผูทําผิดในแตละขอ  หรือ  1 - pi 

     St
2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบทดสอบทัง้ฉบบั 



  79 

  2.5 การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหโดยใชสูตร E1/E2 (ชวลิต 

ชูกําแพง.  2553: 131 – 132) 
 

   
100

A
N

E1

×

Χ
= ∑  

 

   เมื่อ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ∑Χ  แทน  คะแนนรวมจากการทํากจิกรรมระหวางเรียน 
     N   แทน  จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
     A   แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหวางเรียน 
 

   
100N

E2

×
Β

Χ
= ∑  

 

   เมื่อ  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธหลังเรียน 
     ∑Χ  แทน คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 
     N   แทน จํานวนนักเรยีนทัง้หมด 
     B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

  3.1 คาสถิติ t - test Dependent Samples ใชคํานวณความแตกตางของผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลงัเรียน เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

ขอที่ 2, 3, 5 และ 6   โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 104)   
 

    t     =    
( )
1N

2D2DN

D

−

−∑ ∑

∑

  

; df = n-1     

 

   เมื่อ  t   แทน คาวิกฤต  คาที่พิจารณาใน t – Distribution 

     ∑ D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 

         กอนเรียนและหลังเรียน   

     N      แทน     จาํนวนคูของนกัเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
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  3.2 คาสถิติ t - test for Independent sample (Difference Scores) ใชคํานวณความ

แตกตางของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคิดวเิคราะห ระหวางกลุมทดลองที ่ 1 กบั

กลุมทดลองที่ 2 เรียน เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 และ 4 โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; 

และ อังคณา สายยศ.  2538: 101)   
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   เมื่อ  t        แทน คาวิกฤต คาทีพ่ิจารณาใน t – distribution 

     MD1   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

           กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่1 

     MD2   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

           กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่2 

     D1    แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลงัเรยีนกับกอนเรียน 

           ของกลุมทดลองที ่1 

     D2    แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลงัเรยีนกับกอนเรียน  

           ของกลุมทดลองที ่2 

     2
DS     แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนทดสอบ 

           หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 และกลุม 

           ทดลองที่ 2 

     n1    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่1 

     n2    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่2 

      2MD MDS
1
−  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 

           คะแนนการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียนของกลุม 

           ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 n      แทน   จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลอง 

 k      แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 1Χ      แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมทดลองจากการทดสอบกอนเรียน 

 2Χ     แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมทดลองจากการทดสอบหลังเรียน 

  SD1     แทน   ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนระหวางคะแนน 

          กอนการจัดการเรียนรูของกลุมทดลอง 

 SD2     แทน   ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนระหวางคะแนน 

         หลังการจัดการเรียนรูของกลุมทดลอง 

 t      แทน   คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงของคา t-distribution  

 S MD1- MD2   แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 

         หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

 MD1    แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับ 

         กอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 

 MD2    แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียนกับ 

         กอนเรียนของกลุมทดลองที ่2 

 df     แทน   คาชั้นของความเปนอิสระ (Degrees of freedom) 

 **      แทน   มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 กลุมทดลองที ่1  แทน  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 กลุมทดลองที ่2 แทน นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ดังนี ้

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรตางกนั  โดยใชสถิติ 

t - test for Independent Sample (Difference Scores)  ไดผลดัง ตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตรระหวางนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กับกลุม 

      ทดลองที ่2 
 

กลุมทดลอง n k 
1Χ  2Χ  MD S MD1- MD2 t 

        

กลุมทีท่ดลองที่ 1 20 40 12.00 21.60 9.60 

กลุมทีท่ดลองที่ 2 20 40 11.15 22.20 11.05 

 

1.31 
 

- 1.11 

       

 

** t (.01 ; df = 38) = 2.7116 

 

 จากตาราง 11 เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร

ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กับนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคญั ไมเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 
  

 2. นักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบมผีลสัมฤทธิท์างการเรียน

วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิต ิt - test Dependent Samples ไดผลดังตาราง 12 

 

ตาราง 12 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  

การทดสอบ n x  SD MD t 

      

กอนเรียน 20 12.00 3.29 

หลังเรียน 20 21.60 3.47 
9.60 11.91** 

      

 

** t (.01 ; df = 19) = 2.8909 

 

 จากตาราง 12 เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ แสดงวา 

นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตรหลงัเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2  
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 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิต ิt - test Dependent Samples ไดผลดังตาราง 13 

 

ตาราง 13 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

      

กอนเรียน 20 11.15 1.73 

หลังเรียน 20 22.20 4.23 
11.05 10.72** 

      

 

** t (.01 ; df = 19) = 2.8909 

 

 จากตาราง 13 เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม แสดงวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3 
 

 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถในกาคิดวิเคราะหตางกัน โดยใชสถิติ t - test for 

Independent sample (Difference Scores) ไดผลดังตาราง 14 

 

ตาราง 14 ผลการศึกษาความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางนักเรียนกลุมทดลองที่ 1   

      กับกลุมทดลองที่ 2 
 

กลุมทดลอง n k 
1Χ  2Χ  MD S MD1- MD2 t 

        

กลุมทีท่ดลองที่ 1 20 40 16.95 29.7 12.75 

กลุมทีท่ดลองที่ 2 20 40 17.55 31.45 13.9 

 

1.26 
 

- 0.92 

        

 

** t (.01 ; df = 38) = 2.7116 
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 จากตาราง 14 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ผลตางของคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห

ของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กับนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไมเปนไปตาม

สมมุติฐานขอที่ 4  

 

 5. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิติ t - test Dependent Samples ไดผลดังตาราง 15 

 

ตาราง 15 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนระดบัช้ัน 

      มัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
 

การทดสอบ n x  SD MD t 

      

กอนเรียน 20 16.95 4.85 

หลังเรียน 20 29.7 5.98 
12.75 11.05** 

      

 

** t (.01 ; df = 19) = 2.8909 

 

 จากตาราง 15 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ผลตางของคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ แสดงวา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 5  

 

 6. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิติ t - test Dependent Samples ไดผลดังตาราง 16 
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ตาราง 16 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนระดบัช้ัน 

      มัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 

การทดสอบ n x  SD MD t 

      

กอนเรียน 20 17.55 3.67 

หลังเรียน 20 31.45 3.90 
13.9 27.97** 

      

 

** t (.01 ; df = 19) = 2.8909 
 

 จากตาราง 16 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ผลตางของคะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะห

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม แสดงวา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 6 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

และความสามารถในการคดิวิเคราะห ของนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กบัการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน

ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 4. เพื่อศึกษาความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปที ่ 4 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัด 

การเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 5. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 6. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตรโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
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 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาประวัติศาสตร หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน 

 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถในการวิเคราะหแตกตางกนั 

 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กําหนดประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพสุวรรณ

ชาญวทิยา ตาํทาคา อําเภออมัพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน  

โดยแบงออกเปน กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 จํานวนกลุมละ 20 คน รวม  40 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ วิชาประวัติศาสตร จํานวน  

7 แผนการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูละ 1 เร่ือง ไดคา E1/E2 เทากับ 83.43/85.75 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม วิชาประวัติศาสตร จํานวน  

7 แผนการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูละ 1 เร่ือง ไดคา E1/E2 เทากับ 87.85/88.13 

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา 

และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธกีารทางประวัติศาสตร หลกัฐานทางประวตัิศาสตร พัฒนาการดานสงัคมไทย

กอนการทาํสนธิสัญญาเบาวริง พัฒนาการดานเศรษฐกิจไทยกอนการทาํสนธิสัญญาเบาวริง สนธิสัญญา

เบาวร่ิงและการตางประเทศของไทย ที่ผูวจิัยสรางขึ้นมาเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย

วัดพฤตกิรรมดานสติปญญา 4 ดาน ดังนี ้

    ดานความรู-ความจาํ  จํานวน  12 ขอ 

    ดานความเขาใจ    จํานวน  12 ขอ 

    ดานการนาํไปใช   จํานวน   7 ขอ 

    ดานการวิเคราะห  จํานวน   9 ขอ 

   รวมทัง้หมด 40 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .24 – .77 มีคาอํานาจจาํแนก (r) 

ระหวาง .23 – .42 และมีคาความเชื่อมัน่ .93 
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  2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหโดยยึดทฤษฎีความสามารถในการคดิวิเคราะหทัง้ 5 ดาน ของ มารซาโน ลักษณะ

ของแบบทดสอบเปนการกําหนดสถานการณมาให และมีขอคําถาม ใหนักเรียนเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก 

โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี ้

   ดานการจําแนก    จํานวน  9 ขอ 

   ดานการจัดหมวดหมู   จํานวน  8 ขอ 

   ดานการสรุป    จํานวน  10 ขอ 

   ดานการประยกุต    จํานวน   6 ขอ 

   ดานการคาดการณ   จํานวน   7 ขอ 

  รวมทัง้หมด 40 ขอ มีคาอํานาจจาํแนก (r) ระหวาง .20 – .44 และ มีคาความเชื่อมัน่ .86 

 

การดําเนินการทดลอง 
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียนจุดประสงคการเรียนรู 

และวิธีการวัดและประเมิน 

 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห มาทดสอบผูเรียน เพื่อจําแนกระดับความสามารถทาง 

การเรียนนําไปสูการแบงกลุมทางการเรียน 

 3. ดําเนนิการทดลองโดยจัดกจิกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร  

เร่ือง ประวัติศาสตรไทย โดยการจัดการเรียนรูแบบหมวกคิดหกใบ 1 กลุม และแผนการจัดการเรยีนรู

ประวัติศาสตร เร่ือง ประวัติศาสตรไทย โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม โดย

ผูวิจัยทําการสอน สัปดาหละ 1 คาบ ตอหนึง่กลุม ตามตารางการเรียน ในภาคเรียนที ่1/2554 รวม 18 คาบ 

 4. ทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตร 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังจากจบการสอน 18 คาบแลว 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของนกัเรียน ระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 จากผลตางของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ

กอนการทดลองกับหลังการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิโดยการใช 

t - test for Independent sample (Difference Scores) 
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 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จากคะแนนที่ได

จากการทดสอบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทาง

สถิติ โดยการใช t - test Dependent Samples  

 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมจากคะแนนที่ไดจาก

การทดสอบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยการใช t - test Dependent Samples 

 4. ศึกษาความแตกตางของความสามารถในการคิดวิเคราะหของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา 

ปที่ 4 ที่เรียนวชิาประวัติศาสตรระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 จากผลตางของคะแนนที่ได

จากการทดสอบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมนีัยสําคญัทาง

สถิติ โดยการใช t - test for Independent Sample (Difference Scores) 

 5. ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปที่ 4 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ จากคะแนนที่ไดจากการทดสอบ

กอนการทดลองและหลงัการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติโดยการใช 

t - test Dependent Samples  

 6. ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปที ่4 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนแบบสบืสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรูจากคะแนนที่ไดจากการทดสอบ

กอนการทดลองและหลงัการทดลอง แลวทดสอบหาความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติโดยการใช 

t - test Dependent Samples 

 ผูวิจัยนําขอมลูจากการบันทึกมาวิเคราะห โดยการใชสถิติ สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัด 

การเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม สรุปผลได ดังนี ้

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน อยางไมมี

นัยสําคัญ  
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  2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. นักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ

กับการจดัการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกนั

อยางไมมีนัยสาํคัญ 

  5. นักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตรโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. นักเรยีนที่เรียนวิชาประวัติศาสตรโดยการจัดการเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร และความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับ

การจัด การเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ผลการศึกษาพบวา 

 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรแตกตางกัน อยางไมมี

นัยสาํคัญ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก   

  1.1  การจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และการจดัการเรียนรูแบบ

สืบสอบแสงวหาความรูเปนกลุม ตางมีลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และมีการเรา

ความสนใจทําใหนักเรียนเกดิความตองการคนควาหาความรูดวยตนเอง เพราะการจัดการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เปนการวางกฎของเกม ใหคิดและลงมือกระทําตามสีของหมวก ทําให

นักเรียนแตละกลุมสนใจที่จะเรียนรูไดเปนอยางด ีและสามารถกระทาํตามกฎไดอยางมีประสทิธิภาพ และ

นักเรียนยังไดรวมกันเสนอแนวคิดที่แปลกใหม อภิปราย สรุปแนวคิด ตลอดจนบรรยายความรูสึกที่มีตอ

การจัดกิจกรรมในแตละครั้ง ทําใหบรรยากาศในการจัดการเรียนรูเต็มไปดวยความสนุกสนาน และผอน

คลาย สอดคลองกับ บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ (2553: 33) ที่กลาววา หลักในการสอนประวัติศาสตร ควรยดึ

ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผนอยางเปนขั้นตอน สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 

ใหผูเรียนเกิดความรูและทัศนคติที่ดีในการเรียน ใชเทคนิคการสอนหลายๆรูปแบบ เพื่อไมใหผูเรียนเกิด

ความเบื่อหนาย 
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   สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปนการจัดการเรียนรูที่ให

ความสาํคัญแกนักเรียนในการสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการกลุม ในแตละกลุมจะมี

การมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกในกลุมไปสืบสอบและแสวงหาความรูในแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือเรียน  

ใบความรู อินเตอรเน็ต และการโทรศัพทหาผูเชี่ยวชาญ เปนตน กิจกรรมดังกลาว จึงเปนการสงเสริมให

นักเรียนเกิดความอยากรู อยากลงมือกระทํา คนหาความรูที่แตละกลุมต้ังสมมุตฐิานขึน้ การจดัการเรยีนรู

ดังกลาว จึงเปนวิธีการสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู สอดคลองกับ สุวัฒก นยิมคา 

(2517: 125 – 126) ที่กลาววา นักเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดก็ตอเมื่อนักเรียนไดเกี่ยวของโดยตรงกับการคนควา

หาความรูนั้นๆ และการเรียนจะเกิดไดดีที่สุด เมื่อสถานการณแวดลอมในการเรียนยั่วยุใหนักเรียนอยากเรียน 

  1.2  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม เปนการจัดกจิกรรมที่มรีะบบทั้งสวนทีเ่ปนเนื้อหา และกระบวนการคิด เพราะเปน

กิจกรรมปลายเปดใหนักเรียนไดแสวงหาความรูและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ตั้งแตศึกษา

คําชี้แจง จุดประสงคของกิจกรรม เนื้อหา การสรางบรรยากาศเราใหเกดิความสนใจ การคนหาความรู และ

รวมกนัคิดหาแนวทางในการแกไขปญหา ตลอดจนอภิปรายวิธกีารแกไขปญหาของกลุม การจัดการเรียนรู

รูปแบบดังกลาว จึงกอใหเกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง การมีอิสระทางความคิด การแสดงความคดิเห็น 

การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การทํางานรวมกัน

ในกลุม และการดําเนินการอยางมีระบบ สงเสริมใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจในเนื้อหา

สาระที่เรียนมากขึ้น สอดคลองทฤษฎกีารเรียนรูของกลุมพทุธนิิยม (ทิศนา  เขมมณ.ี  2552: 59) ทีก่ลาววา 

การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย และความสัมพันธ

ของขอมูล และการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทาํและแกไขปญหาตางๆ และยงัสอดคลองกับทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญาของ บรุนเนอร (ทศินา  เขมมณ.ี  2552: 67; อางอิงจาก Bruner.  1963: 1 – 54) 

ที่วา การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรูเกิดจากการกระทํา  

 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ประวัติศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียน วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

  ในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ นกัเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรม

เปนกลุม กลุมละ 4 – 5 คน ตามลําดับข้ันของกิจกรรมอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน

ความรู ระดมความคิด สามารถสรุปองคความรูได นักเรียนสามารถพฒันาความรูไดอยางตอเนื่อง สมาชิก

ในกลุมสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สอดคลองกับบลูม (ลวน สายยศ; 
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และ อังคณา สายยศ.  2538: 41 – 44; อางอิงจาก Blomm.  1956) ที่กลาววา การแลกเปลี่ยนความรู

เพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุดของกลุม การทํางานรวมกันที่กอใหเกิดเปาหมาย จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

สูงกวาการทํางานคนเดียว และทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 

 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวตัิศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน

วิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ในการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม นักเรียนไดสืบสอบและแสวงหา

ความรูในแหลงขอมูลตางๆ โดยใชกระบวนการกลุมอยางเปนระบบ และนําขอมูลที่ไดมารวมกันคิดวิเคราะห 

เพื่อสรุปเปนความรูของกลุมในการแกไขปญหาที่แตละกลุมกําหนดขึ้นเอง จากความอยากรูของสมาชิก

ภายในกลุม และตอบคําถามครูเปนผูที่กําหนดให จากวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวทําใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

วิมลรัตน ลีหะสุนนท (2551) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และความฉลาดทางอารมณ

ดานทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โดยการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความฉลาดทางอารมณของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม หลังเรียน

สูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากเหตผุลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนบัสนนุขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

  4.1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสงวหาความรูเปนกลุม ตางมีลักษณะของการจัดการเรียนรูที่มุงฝกฝนนักเรียน ไดใชความคิดวิเคราะห 

และตัดสนิใจอยางเปนระบบ เพราะการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบเปนการนําเอา

สีของหมวกมาใชในการคิดแกไขปญหาในสถานการณหนึ่ง เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบจะพุงความสนใจ

ไปทีละดานไปจนกวาครบทั้งหกดาน คือ ขอมูล ความรูสึก ขอควรระวัง คุณประโยชน ขอดี มุมมองที่

แปลกใหม และการสรุป ตามกิจกรรมทีก่าํหนดใหอยางเปนระบบ การกระทาํดงักลาวจะสงผลใหนกัเรยีน
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ไดใชความสามารถในการคดิวิเคราะหอยางเตม็ที ่ โดยปราศจากความสับสน นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู

ดังกลาว ยังเปนการเรียนรูในรูปแบบของเกม จงึทาํใหนกัเรียนสนุกสนานไปกับกิจกรรม สอดคลองกับ 

เดอโบโน (2553: 89 – 93) ทีก่ลาววา เทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบเปนวธิีการหนึง่ทีเ่ปดมิติแหงการคิด

ใหกวางขวางออกไป และแสดงใหเห็นวาการคิดแตละแบบมีศักยภาพและขอจํากัดอยางไร การคดิ อยาง

รอบดานพรอมที่จะคิดไดหลายแบบในสถานการณตางๆ ที่จะชวยใหสามารถแกปญหาไดอยางแทจริง 

   สวนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียน

เรียนรูที่จะคนควาหาความรู และแสวงหาแนวทางแกไขปญหาดวยกระบวนการกลุม โดยมีข้ันตอนฝกให

นักเรียนไดคนควาขอมูลในการตอบคําถามตามสถานการณที่กําหนดใหอยางอิสระ สงผลตอการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน เพราะขอมูลที่ไดมานั้น นักเรียนตองทําการวิเคราะหขอมูล

กอนสรุปเปนความรูของตน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวน สอดคลองกับ ดิวอี ้(ชํานาญ เอี่ยมสําอางค. 

2539: 51; อางอิงจาก Dewey.  1933: 30) ที่กลาววา การคิดวิเคราะห คือ การคิดอยางใครครวญ 

ไตรตรอง โดยเริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน 

  4.2  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม นักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหอยูบอยครั้ง ตาม

วิธีการจัดการเรียนรูของแตละรูปแบบอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนมีประสบการณและความชํานาญใน

การคิดวิเคราะห สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเมื่อเผชิญกับสถานการณใหม 

สอดคลองกฎการเรียนรูของ ธอรนไดค (ทิศนา เขมมณี.  2552: 51; อางอิงจาก Hergenhahn; & Olson. 

1993: 56 – 57) ที่กลาววา ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดมีการนําไปใชบอยๆ อีกทั้งยัง

สอดคลองกบัทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของ เพยีเจต (พาสนา จุลรัตน.  2548: 23 – 26; อางอิงจาก 

Ormrod) ที่กลาววา เด็กทีม่ีอายุอยูในชวง 12 ป ถึงวยัผูใหญ เปนขั้นที่เด็กสามารถคิดหาเหตุผลอยาง

นักวิทยาศาสตรและคิดในสิ่งที่ซับซอนเปนนามธรรมมาก 

 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา ความสามารถในการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุมมีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 5. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  นักเรียนไดฝกใชความสามารถในการคิดวเิคราะหอยางเปนระบบดวยเทคนิคการคิดแบบ

หมวกใบดวยกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมา 

โดยการเปลีย่นสีหมวก อีกทัง้ยังสามารถจัดลําดับการลําดบัความคิดใหเหมาะสมที่สุดกับหวัขอ ซึง่สอดคลอง

กับแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิดวิเคราะหของ อุษณีย โพธิสุข (2537: 99 – 100) ที่กลาววา 
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กิจกรรมกลุม การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การไตรตรองความคิดของกลุมรวมถึงการวิจารณ

อยางมีเหตุผล การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทางปญญาและทางสังคมทั้งสิ้น ส่ิงเหลานี้

จะชวยทําใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความคิดเหน็ของตนเองและผูอ่ืน รวมทัง้กลยทุธทางความคิด

ของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนับสนนุขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม เปนการจัดการเรียนรูทีท่ําใหนกัเรียน

เกิดความสงสยัดวยคําถามหรือสรางสถานการณที่กาํหนดให โดยนกัเรียนแตละกลุมจะตองสืบสอบหา

ความรู จากแหลงเรียนรูตางๆ อยางอิสระ วิธีการนี้จึงตองใชความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ

ในการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลที่สมาชิกของแตละกลุมหามาได เพื่อสรุปเปนวิธีในการแกไขปญหา

หรือสถานการณที่แตละกลุมกําหนดขึน้เองที่สอดคลองกบัเนื้อหาสาระที่เรียนในครั้งนัน้ การจัดการเรียนรู

ดังกลาวสอดคลองกับแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิดวิเคราะหของ อุษณีย โพธิสุข (2537: 99 – 100) 

ที่กลาววา การใชสถานการณสมมติเปนกจิกรรม และวิธีสอนทีจ่ะทาํใหนกัเรียนเกิดความรู ความเขาใจ

กระจางขึ้นและมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา อีกทั้งยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ บงกาล จันทรหัวโทน (2551: 78 – 81) ที่พบวา ความสามารถในการแกไขปญหาและฝาฟน

อุปสรรค แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมุงอนาคตมีความสัมพันธทางบวกกับการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 จากเหตุผลดังกลาวมาขางตน จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอสังเกตจากการวิจัย 
 จากการวิจยัครั้งนี้  ผูวิจยัมีขอสังเกต  ดังนี ้

  1. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ กบัการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม ผูวจิัยพบวา ในชวงแรกๆ นักเรียนยังใหความรวมมือในการจัดการเรียนรูไดไมดี

เทาที่ควร ขาดความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม ขาดความมุงมั่นในการทํางานกลุม จึงทําใหการจัด 

การเรียนรูในชวงระยะเวลาแรกไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร งานทีท่ําก็ดอยประสิทธิภาพ อีกทั้ง
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ยังทํางานเสร็จชากวาเวลาที่กาํหนด ปญหาในการจัดการเรียนรูดังกลาวผูวิจัยไดดําเนินการแกไขโดยการเสริมแรง

เปนระยะๆ จนในที่สุดพฤติกรรมของนักเรียนและประสิทธิภาพของงานก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน 

  2. การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคิดแบบหมวกหกใบ กบัการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม  เปนการสอนที่ใหนักเรียนรูจักแกปญหาและคนพบความรูดวยตนเอง พรอมทั้ง

แกปญหาในองครวมอันเปนแนวทางการสอนรูปแบบใหมสําหรับนักเรยีน เนื่องจากโดยปกตินักเรียนจะ

คุนเคยกับการจัด การเรียนรูในรูปแบบของการฟงบรรยายโดยครูผูสอน และนักเรียนเปนผูจดบันทึกมากกวา

ที่จะสืบคนหาความรูดวยตนเอง ผูวิจัยจึงแกปญหาดวยการใชคําถามและยกตัวอยางที่เปนสถานการณ

ปจจุบันเขามาชวยกระตุน ทาํใหนักเรียนมคีวามสนใจมากขึ้น จนในทีสุ่ดนักเรียนก็ไดใชความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหมากขึน้ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาคนควาในครั้งนี ้ ผูวิจยัมขีอเสนอแนะทีอ่าจเปนประโยชนตอการจัดการเรยีนรู

และการวิจยั ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู  ควรคํานึงถึงลักษณะของนักเรียน  เนื้อหาที่ใช  และ 

สภาพแวดลอมทั่วไป สําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ กับการจัดการเรียนรู

แบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดเมื่อนาํมาใชจัดการเรียนรูกับนกัเรียนที่ให

ความสําคัญและตื่นตัวกับการคนควาหาความรูดวยตนเอง ชอบคิดวิเคราะห พิจารณาเหตุและผล ทําให

เห็นศกัยภาพของนักเรียนไดอยางชัดเจน อีกทั้งชวยใหนักเรียนนาํความรูและทักษะที่ไดรับไปแกปญหา

ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดเปนอยางด ี

  1.2 การจัดการเรียนรูทัง้สองวธิีมจีุดเดนที่แตกตางกนั ผูสอนควรเลอืกวิธกีาร เพื่อนําไปใช

ใหเหมาะสมกบันักเรียน  กลาวคือ  การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห

สามารถใชการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบที่เนนการคิดทีละดาน อยางละเอียด

ถี่ถวนใหครบทุกดาน กับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ที่เปนคนควาหาขอมูล

และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาโดยใชกระบวนการกลุม 

  1.3 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการคดิแบบหมวกหกใบ กบัการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ

แสวงหาความรูเปนกลุม  ผูสอนควรคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล ดังนัน้ ผูสอนตองสามารถจัด

กลุมแบบคละความสามารถใหสมาชกิแตละกลุมคอยชวยเหลือและสนับสนุนซึง่กนัและกัน สามารถกระตุน

ความคิด ความอยากรูของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมดวยตนเอง    
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  1.4 ผูสอนควรศึกษาวธิีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง ควบคูไปกบัรูปแบบการจัด 

การเรียนรู เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งดานองคความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค  

ไมควรคํานึงเฉพาะเรื่องคะแนนที่ไดรับจากการวัดผลสัมฤทธิ์เพียงอยางเดียว 

  1.5 ผูสอนควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนแสดงความสามารถได อยาง

อิสระ ทั้งในดานความรู ความคิด และการปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห

อยางเต็มความสามารถ 

  1.6 ในการจัดการเรียนรูควรจัดเวลาใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ผูสอนตอง

ควบคุมเวลาในการทํากิจกรรมใหมีความเหมาะสม  ไมใชเวลามากเกินความจําเปน  
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบ

สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม ในกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน  ๆเชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ เปนตน รวมทั้งจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง ในระดับช้ันอ่ืน เชน  

ระดับประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน และอาชวีศึกษา เปนตน เพื่อใหเกิดการพัฒนาแนวทางในการจัด 

การเรียนรูที่หลากหลาย 

  2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัด 

การเรยีนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมกับตวัแปรดานอืน่  ๆ เชน ความสามารถในการคิดวจิารณญาณ 

ความคิดสรางสรรค เจตคติตอการเรียน คุณลักษณะอันพึ่งประสงค และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนตน 

  2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห เชน การจัดการเรียนรูแบบซินดิเคท การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรู

แบบทักษะการจัดการ  เปนตน 
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ภาคผนวก ข 
 

- คาความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
- คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดหมวกหกใบ  
-  คาความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
-  คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
-  คาความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
-  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    วิชาประวัติศาสตร 
- คาความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
-  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
-  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
    ทดลองที่ 1ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
    ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
- คะแนนผลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
    ที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
- คะแนนผลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
    ที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
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ตาราง 17  คาความสอดคลอง (IOC)* ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
แผนการจัดการเรียนรูที ่

1 2 3 

ผลรวม 

(∑ X ) 
(IOC) สรุป 

       

1 1 1 0 2 0.67 ใชได 

2 1 1 1 3 1.00 ใชได 

3 1 1 1 3 1.00 ใชได 

4 1 1 1 3 1.00 ใชได 

5 1 0 1 2 0.67 ใชได 

6 1 1 1 3 1.00 ใชได 

7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
       

∑ IOC  = 6.34 91.0
7
34.6

N
IOC

==∑  
  

 

*คาความสอดคลองที่สามารถยอมรับไดตองมากกวา 0.50 
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ตาราง 18 แสดงคาประสิทธภิาพ (E1/E2) ของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดหมวกหกใบ  
 

คะแนนการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

คนที่ ชุดที่ 1 

(5) 

ชุดที่ 2 

(5) 

ชุดที่3 

(5) 

ชุดที่ 4 

(5) 

ชุดที่ 5 

(5) 

ชุดที่ 6 

(5) 

ชุดที่ 7 

(5) 

 
E1 

(35) 

 
กอนเรียน 

(40) 

หลังเรียน (E2) 

(40) 

           

1 5 5 5 4 5 4 5 33 25 38 

2 3 4 3 5 4 5 4 28 12 33 

3 4 4 4 4 4 4 4 28 13 31 

4 4 4 4 4 5 4 4 29 15 35 

5 3 4 5 4 5 4 3 28 16 30 

6 4 4 4 4 4 4 4 28 20 36 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 11 33 

8 3 4 4 4 3 4 3 25 17 28 

9 3 4 4 3 4 4 3 25 18 32 

10 5 5 5 5 5 5 5 35 30 39 

11 4 5 5 3 5 5 5 32 29 36 

12 3 5 4 5 5 5 3 30 28 37 

13 5 3 4 3 5 5 5 30 27 35 

14 2 5 4 5 4 4 5 29 16 33 

15 4 2 4 3 3 5 4 25 15 30 

16 3 5 5 5 2 5 5 30 18 35 

17 5 3 5 4 3 3 3 26 19 32 

18 3 5 3 5 5 5 5 31 14 36 

19 4 4 4 5 4 5 5 31 20 38 

20 5 5 5 5 5 5 3 33 23 39 
           

∑  76 84 85 84 84 89 82 584 386 686 
           

 = 29.2  = 31.55 
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ตาราง  19  แสดงคาความสอดคลอง (IOC)* ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที ่
แผนการจัดการเรียนรูที ่

1 2 3 

ผลรวม 

(∑ X ) 
(IOC) สรุป 

       

 1 1 1 3 1.00 ใชได 

2 1 1 1 3 1.00 ใชได 

3 1 0 1 2 0.67 ใชได 

4 1 1 1 3 1.00 ใชได 

5 1 1 1 3 1.00 ใชได 

6 1 1 1 3 1.00 ใชได 

7 1 1 1 3 1.00 ใชได 
       

67.6IOC =∑  95.0
7
67.6

N
IOC

==∑  
  

 

*คาความสอดคลองที่สามารถยอมรับไดตองมากกวา 0.50 
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ตาราง 20 แสดงคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

คะแนนการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

คนที่ ชุดที่ 1 

(5) 

ชุดที่ 2 

(5) 

ชุดที่3 

(5) 

ชุดที่ 4 

(5) 

ชุดที่ 5 

(5) 

ชุดที่ 6 

(5) 

ชุดที่ 7 

(5) 

 
E1 

(35) 

 
กอนเรียน 

(40) 

หลังเรียน (E2) 

(40) 

           

1 5 5 5 5 5 5 5 35 21 40 

2 4 5 5 5 4 5 5 33 18 36 

3 4 4 5 4 4 5 5 31 15 33 

4 4 4 5 4 3 5 4 29 15 30 

5 5 5 3 4 4 5 3 29 14 30 

6 3 3 5 4 5 5 5 30 20 29 

7 5 4 4 4 3 5 3 28 23 35 

8 4 5 5 3 4 4 5 30 24 38 

9 5 3 5 5 5 5 5 33 25 36 

10 5 5 3 3 3 3 5 27 24 38 

11 5 3 4 5 4 5 5 31 28 36 

12 4 5 4 3 5 5 5 31 26 38 

13 5 4 5 4 5 4 5 32 24 39 

14 3 5 5 5 4 5 5 32 28 34 

15 5 3 5 3 5 5 5 31 29 36 

16 3 4 4 5 3 5 5 29 24 37 

17 5 5 5 4 5 5 5 34 21 32 

18 4 2 3 5 4 5 5 28 18 36 

19 5 3 5 3 5 3 5 29 19 34 

20 5 5 4 5 4 5 5 33 20 38 
           

∑ 88 82 89 83 84 94 95 615 436 705 
           

 = 30.75  = 35.25 
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ตาราง 21 แสดงคาความสอดคลอง (IOC)* ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
ขอ 

1 2   3 

ผลรวม  

(∑ X ) 
IOC   สรุป 

 

ขอ 1 2 3 

ผลรวม  

(∑ X ) 
IOC   สรุป 

              

1 1 1 0 2 0.67 ใชได 21 1 1 1 3 1.00 ใชได 

2 1 1 1 3 1.00 ใชได 22 1 1 1 3 1.00 ใชได 

3 1 1 1 3 1.00 ใชได 23 1 1 1 3 1.00 ใชได 

4 1 1 1 3 1.00 ใชได 24 1 1 0 2 0.67 ใชได 

5 1 1 1 3 1.00 ใชได 25 1 1 1 3 1.00 ใชได 

6 1 1 1 3 1.00 ใชได 26 1 1 0 2 0.67 ใชได 

7 1 1 1 3 1.00 ใชได 27 1 1 1 3 1.00 ใชได 

8 1 1 0 2 0.67 ใชได 28 1 1 1 3 1.00 ใชได 

9 1 1 1 3 1.00 ใชได 29 1 1 1 3 1.00 ใชได 

10 1 1 1 3 1.00 ใชได 30 1 1 1 3 1.00 ใชได 

11 1 1 1 3 1.00 ใชได 31 1 1 0 2 0.67 ใชได 

12 1 1 1 3 1.00 ใชได 32 1 1 1 3 1.00 ใชได 

13 0 1 1 2 0.67 ใชได 33 1 1 0 2 0.67 ใชได 

14 1 1 1 3 1.00 ใชได 34 1 1 1 3 1.00 ใชได 

15 1 1 1 3 1.00 ใชได 35 1 1 0 2 0.67 ใชได 

16 1 1 1 3 1.00 ใชได 36 1 1 1 3 1.00 ใชได 

17 1 0 1 2 0.67 ใชได 37 1 1 1 3 1.00 ใชได 

18 1 1 1 3 1.00 ใชได 38 1 1 1 3 1.00 ใชได 

19 1 1 1 3 1.00 ใชได 39 1 1 1 3 1.00 ใชได 

20 1 1 1 3 1.00 ใชได 40 1 1 1 3 1.00 ใชได 
              

03.37IOC =∑  93.0
40

03.37
N
IOC

==∑  

  

 

*คาความสอดคลองที่สามารถยอมรับไดตองมากกวา 0.50 
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ตาราง 22 แสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      วิชาประวตัิศาสตร 
 

ขอที่ คา p คา r ขอที่ คา p คา r 

      

1 .71 .23 21 .39 .29 

2 .47 .35 22 .44 .23 

3 .41 .23 23 .41 .24 

4 .33 .23 24 .59 .24 

5 .53 .36 25 .30 .36 

6 .33 .29 26 .56 .41 

7 .71 .35 27 .24 .29 

8 .27 .29 28 .33 .29 

9 .33 .23 29 .47 .41 

10 .77 .29 30 .47 .41 

11 .47 .41 31 .27 .29 

12 .56 .41 32 .42 .35 

13 .53 .35 33 .47 .36 

14 .30 .36 34 .44 .36 

15 .77 .23 35 .30 .36 

16 .56 .41 36 .50 .42 

17 .77 .23 37 .36 .23 

18 .44 .23 38 .36 .23 

19 .39 .29 39 .39 .29 

20 .33 .41 40 .39 .41 
      

 

มีคาความเชื่อมั่น 1 
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ตาราง 23  แสดงคาความสอดคลอง (IOC)* ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ผูเชี่ยวชาญ คนที่ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 
ขอ 

1 2   3 

ผลรวม  

(∑ X ) 
IOC   สรุป 

 

ขอ 1 2 3 

ผลรวม  

(∑ X ) 
IOC   สรุป 

              

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 21 1 1 1 3 1.00 ใชได 

2 1 1 1 3 1.00 ใชได 22 1 1 0 2 0.67 ใชได 

3 1 1 1 3 1.00 ใชได 23 1 0 1 2 0.67 ใชได 

4 1 1 1 3 1.00 ใชได 24 1 1 1 3 1.00 ใชได 

5 0 1 1 2 0.67 ใชได 25 1 1 1 3 1.00 ใชได 

6 1 1 1 3 1.00 ใชได 26 1 1 1 3 1.00 ใชได 

7 1 0 1 2 0.67 ใชได 27 1 1 1 3 1.00 ใชได 

8 1 1 1 3 1.00 ใชได 28 1 1 1 3 1.00 ใชได 

9 1 1 1 3 1.00 ใชได 29 1 1 1 3 1.00 ใชได 

10 1 0 1 2 0.67 ใชได 30 1 0 1 2 0.67 ใชได 

11 1 1 1 3 1.00 ใชได 31 1 1 1 3 1.00 ใชได 

12 1 1 1 3 1.00 ใชได 32 1 0 1 2 0.67 ใชได 

13 1 1 1 3 1.00 ใชได 33 1 1 1 3 1.00 ใชได 

14 1 1 1 3 1.00 ใชได 34 1 1 1 3 1.00 ใชได 

15 1 1 1 3 1.00 ใชได 35 1 1 1 3 1.00 ใชได 

16 1 1 1 3 1.00 ใชได 36 1 1 1 3 1.00 ใชได 

17 1 0 1 2 0.67 ใชได 37 1 1 0 2 0.67 ใชได 

18 1 1 1 3 1.00 ใชได 38 1 1 1 3 1.00 ใชได 

19 1 1 1 3 1.00 ใชได 39 1 1 1 3 1.00 ใชได 

20 1 1 1 3 1.00 ใชได 40 1 0 1 2 0.67 ใชได 
              

7.36IOC =∑  92.0
40

7.36
N
IOC

==∑  

  

 

*คาความสอดคลองที่สามารถยอมรับไดตองมากกวา 0.50 
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ตาราง 24 แสดง คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ขอที่ คา r ขอที่ คา r 

    

1 .24 21 .22 

2 .20 22 .43 

3 .20 23 .25 

4 .33 24 .43 

5 .27 25 .41 

6 .33 26 .44 

7 .27 27 .30 

8 .25 28 .33 

9 .43 29 .23 

10 .24 30 .41 

11 .23 31 .20 

12 .25 32 .30 

13 .33 33 .25 

14 .20 34 .25 

15 .20 35 .41 

16 .23 36 .24 

17 .20 37 .33 

18 .33 38 .41 

19 .22 39 .33 

20 .43 40 .41 
    

 

มีคาความเชื่อมั่น 1 
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ตาราง 25 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1  

      ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) D1 - MD1

 (D1 - MD1)
2 

       

1 16 31 15 225 5.40 29.16 

2 11 23 12 144 2.40 5.76 

3 8 17 9 81 -0.60 0.36 

4 5 19 14 196 4.40 19.36 

5 15 20 5 25 -4.60 21.16 

6 17 20 3 9 -6.60 43.56 

7 16 20 4 16 -5.60 31.36 

8 8 21 13 169 3.40 11.56 

9 13 19 6 36 -3.60 12.96 

10 13 18 5 25 -4.60 21.16 

11 11 20 9 81 -0.60 0.36 

12 14 22 8 64 -1.60 2.56 

13 8 20 12 144 2.40 5.76 

14 16 25 9 81 -0.60 0.36 

15 11 21 10 100 0.40 0.16 

16 13 22 9 81 -0.60 0.36 

17 14 28 14 196 4.40 19.36 

18 12 26 14 196 4.40 19.36 

19 10 20 10 100 0.40 0.16 

20 9 20 11 121 1.40 1.96 
       

∑ 240 432 192 2090  246.80 
       

 
1 = 12.00 2  = 21.60 MD1  = 9.60    

       

 S1 = 3.29 S2 = 3.47     
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ตาราง 26 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

      ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) D1 - MD1

 (D1 - MD1)
2 

       

1 11 20   9 81 -2.05 4.20 

2 10 21 11 121 -0.05 0.00 

3 12 25 13 169 1.95 3.80 

4 12 23 11 121 -0.05 0.00 

5 12 20   8 64 -3.05 9.30 

6 10 20 10 100 -1.05 1.10 

7 15 20   5 25 -6.05 36.60 

8 11 17   6 36 -5.05 25.50 

9  8 20 12 144 0.95 0.90 

10 10 19   9 81 -2.05 4.20 

11 11 20   9 81 -2.05 4.20 

12 12 21   9 81 -2.05 4.20 

13 14 20   6 36 -5.05 25.50 

14 11 20   9 81 -2.05 4.20 

15 10 16   6 36 -5.05 25.50 

16 12 32 20 400 8.95 80.10 

17 13 26 13 169 1.95 3.80 

18 11 28 17 289 5.95 35.40 

19 10 27 17 289 5.95 35.40 

20  8 29 21 441 9.95 99.00 
       

∑ 223 444 221 2845  402.95 
       

 
1 = 11.15 2  = 22.20 MD1  = 11.05    

       

 S1 = 1.73 S2 = 4.23     
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ตาราง 27 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรยีนและหลังเรยีน ของกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับ   

      การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  
 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง D1 ผลตาง (D1
2) D1 - MD1

 (D1 - MD1)
2 

       

1 14 35 21 441 8.25 68.06 

2 21 38 17 289 4.25 18.06 

3  7 16   9 81 -3.75 14.06 

4 17 22   5 25 -7.75 60.06 

5 20 25   5 25 -7.75 60.06 

6 24 29   5 25 -7.75 60.06 

7 17 28 11 121 -1.75 3.06 

8 18 32 14 196 1.25 1.56 

9  9 22 13 169 0.25 0.06 

10  8 21 13 169 0.25 0.06 

11 25 30  5 25 -7.75 60.06 

12 16 27 11 121 -1.75 3.06 

13 20 30 10 100 -2.75 7.56 

14 14 35 21 441 8.25 68.06 

15 21 37 16 256 3.25 10.56 

16 20 34 14 196 1.25 1.56 

17 18 33 15 225 2.25 5.06 

18 16 36 20 400 7.25 52.56 

19 15 31 16 256 3.25 10.56 

20 19 33 14 196 1.25 1.56 
       

∑ 339 594 255 3757  505.75 
       

 
1 = 16.95 2  = 29.70 MD1  = 12.75    

       

 S1 = 4.85 S2 = 5.98     
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ตาราง 28  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับ   

       การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
 

คนที่ กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง ผลตาง (D1
2) D1 - MD1

 (D1 - MD1)
2 

       

1 20 35 15 225 1.10 1.21 

2 19 33 14 196 0.10 0.01 

3 15 27 12 144 -1.90 3.61 

4 16 28 12 144 -1.90 3.61 

5 23 34 11 121 -2.90 8.41 

6 15 30 15 225 1.10 1.21 

7 21 38 17 289 3.10 9.61 

8 13 27 14 196 0.10 0.01 

9 13 27 14 196 0.10 0.01 

10 18 28 10 100 -3.90 15.21 

11 16 29 13 169 -0.9 0.81 

12 14 27 13 169 -0.9 0.81 

13 20 33 13 169 -0.9 0.81 

14 15 29 14 196 0.10 0.01 

15 15 27 12 144 -1.90 3.61 

16 22 34 12 144 -1.90 3.61 

17 21 36 15 225 1.10 1.21 

18 20 37 17 289 3.10 9.61 

19 18 34 16 256 2.10 4.41 

20 17 36 19 361 5.10 26.01 
       

∑ 351 629 278 3958  93.8 
       

 
1 = 17.55 2  = 31.45 MD1  = 13.90    

       

 S1 = 3.67 S2 = 3.90     
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 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร  ระหวางกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลอง

ที่ 2 โดยใชสถติิ t-test แบบ Independent Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score)  

มีสูตร ดังนี ้  

  
21 MDMD

21

S
MDMD

t
−

−
=   ; df   =   n1 + n2 – 2 

 

  ซึ่ง   = 
2

2
D

1

2
D

n
S

n
S

+  

  และ ( ) ( )
2nn

MDDMDDS
21

2
22

2
11

−+
−∑+−∑

=  

 

  ปรากฏผล  ดงันี ้

  t    =     =   -1.11 
 

  ซึ่ง   31.1
20

10.17
20

10.17
=+=  

  และ 10.17
38

95.4028.246S =
+

=    

 

   จากการทดลอง  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาประวัติศาสตร  ระหวาง

กลุมทดลองที ่1  กับกลุมทดลองที ่2  พบวา  t   มีคาเทากับ  – 1.11 
 

  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาประวัติศาสตรของกลุมทดลองที ่ 1 หลังเรียนสงู

กวากอนเรยีน  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample  มีสูตร ดังนี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

 

  ปรากฏผล  ดงันี ้

  
( ) ( )

120
192209020

192t
2

−
−

=  

 

   
12.16

192
=   

 

   = 11.91 
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 จากการทดลอง  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของ

กลุมทดลองที่ 1  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  พบวา  t  มีคาเทากับ  11.91 
 

 3.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของกลุมทดลองที ่2 หลังเรียนสงูกวา

กอนเรียน โดยใชสถิติ  t-test  แบบ  Dependent Sample  มีสูตร ดังนี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

 

  ปรากฏผล  ดงันี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

       

   
( ) ( )

120
221284520

221
2

−
−

=  

          

   
60.20

221
=  

   = 10.72 
 

 จากการทดลอง  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรของ

กลุมทดลองที่ 2  หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน  พบวา  t  มคีาเทากับ 10.72 

 4.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห  ระหวางกลุมทดลองที่ 1และกลุมทดลอง

ที่ 2  โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample  ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score 

มีสูตร ดังนี ้
 

  2nndf,
S

MDMD
t 21

MDMD

21

21

−+=
−

=
−

 

 

  ซึ่ง   = 
2

2
D

1

2
D

n
S

n
S

+  
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  และ ( ) ( )
2nn

MDDMDDS
21

2
22

2
11

−+
−∑+−∑

=  

  ปรากฏผล  ดงันี ้

  t    =   -0.92 
 

  ซึ่ง   26.1
20

78.15
20

78.15
=+=  

 

  และ  78.15
38

8.9375.505S =
+

=  
  

 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลอง

ที่ 1 กับ กลุมทดลองที่ 2  พบวา  t  มีคาเทากับ  -0.92 
 

 5.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่ 1 หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน  

โดยใชสถิติ  t-test  แบบ Dependent Sample  มีสูตร ดังนี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

   

  ปรากฏผล  ดงันี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

 

   
07.23

255
=        

 

   = 11.05 
 

 จากการทดลอง  ผูวิจยัไดวิเคราะหผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลอง

ที่ 1  หลงัเรียนสูงกวากอนเรยีน  พบวา  t  มีคาเทากับ 11.05 
 

 6.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่ 2 หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน  

โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample  มีสูตร ดังนี ้
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  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

  ปรากฏผล  ดงันี ้
 

  t    =    
( )
1n

2D2Dn

D

 -
 -∑ ∑

∑  

 

   
94.9

278
=    

 

   = 27.97 
 

 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวเิคราะหผลการศกึษาความสามารถในการคิดวเิคราะหของกลุมทดลอง

ที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน พบวา  t  มีคาเทากับ  27.97 
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ภาคผนวก ค 
 

   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
   - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  130 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

คําช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํนวน 40 ขอ ใชเวลา 50 นาท ี

 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 

คําตอบเดียวโดยการกากบาท ( ) ลงในชอง ก,  ข,  ค  หรือ ง ในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง 

 

ขอ ก ข ค ง 

0     

 

 ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ ใหขีดทับขอนัน้ๆ แลวกากบาทเลือกขอใหม เชน เปลี่ยน ก เปน ค

  

ขอ ก ข ค ง 

0     

 

 3.  ถาพบขอยาก ควรเวนไปทําขออ่ืนกอน เมือ่มีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทาํใหม  

 4. นักเรียนหามขดีเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบโดยเดด็ขาด 

 5.  เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนนําแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ สงคืนกรรมการคุมสอบ 

 6. นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขที ่ลงในกระดาษคําตอบ 
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1. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศใชรูปแบบศักราชใดในการบันทกึหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร 

  ก. ฮิจเราะหศักราช       ข. จุลศักราช    

  ค. พุทธศกัราช         ง. รัตนโกสินทรศก 

 

2. ถาเวลาในปจจุบันเทากับรัตนโกสินทรศก 234 เมื่อเทียบเปนคริสตศักราชจะเทากับคริสตศักราชที่เทาใด 

  ก. ค.ศ.  2010         ข. ค.ศ.  2012    

  ค. ค.ศ.  2015         ง. ค.ศ.  2017 

 

3. ขอใดเปนสิ่งประดิษฐของคนในสมยัยุคหนิใหม 

  ก. การใชไฟในการหุงหาอาหารและลาสัตว   

  ข. การนาํทองแดงมาหลอมเปนอาวุธ 

  ค. การตั้งถิน่ฐานเปนหลกัแหลงและทํากสิกรรม  

  ง. สามารถสรางปะติมากรรมจากสําริดได 

 

4. ขอใดไมใชความรูความสามารถของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร  

  ก. การเพาะปลกูและการเลี้ยงสัตว  

  ข. การทาํเครื่องประดับและอาวุธจากหิน   

  ค. การสรางโบสถและวหิารเพือ่ใชประกอบพิธีกรรม 

  ง. การวาดภาพสตัวที่มีลักษณะเปนธรรมชาติและมีชีวิตชวีา 

 

5. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ตองมีการคัดเลือกหลักฐานคือขอใด 

  ก. เพื่อเปนการลดจํานวนหลักฐานในการศึกษา 

  ข. เพื่อความเปนเหตุเปนผลของขอมูลทีน่ําเสนอ 

  ค. เพื่อประเมนิปองกันความผดิพลาดและความอคติของหลักฐาน 

  ง. เพื่องายตอการเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูลใหมทีน่าเชื่อถือ 

 

 

 

 



  132 

6. ขอใดคือความหมายของคําวา “ตัด-แปะ ประวัติศาสตร” 

  ก. การคัดลอกงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

  ข. การไมเปดเผยแหลงที่มาของของขอมูลอยางถูกตองชัดเจน 

  ค. การเชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ขาดหายไปดวยหลกัฐานชิ้นใหมๆ  

  ง. การนาํหลกัฐานทางประวัติศาสตรมาใชเรียบเรียงโดยปราศจากการวิเคราะหหรือตีความ 

 

7. ขอใดเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธของหลักฐานกับขอเท็จจริงไดถูกตองเกี่ยวกับขอมูลของการ

คนพบซากไดโนเสารที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  ก. มีการคนพบซากภูเขาไฟเกาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

  ข. พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยเปนทะเลมากอน 

  ค. การคนพบวัตถุโบราณที่บานเชียง     

  ง. การคนพบเตาทุเรียงที่ จ.สุโขทัย 

 

8. ขอใดตอไปนี้เปนหลกัฐานในสมัยประวัตศิาสตร 

  ก. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียง    ข. เศษผาไหมโครงติดกระดูก 

  ค. สรีดภงส         ค. ขวานหนิขัด 

 

9. หากทานเขาไปชมพพิิธภัณฑของมนุษยสมัยกอนประวตัิศาสตร ทานจะไมพบสิ่งใด 

  ก. ภาชนะรูปตางๆ         ข. กําไล เครื่องประดับ 

  ค. กระดูกสัตวทีส่ลักเสลา       ง. ตัวอักษรทีห่ลงเหลืออยูบนภาชนะ   

 

10. บุคคลใดมีความสามารถในการใชหลกัฐานทางประวัติศาสตรไดถูกตอง 

  ก. นายวนัชื่น คืนสุข  ศึกษาคนควาเกีย่วกับประวัติศาสตรในสมัยอยุธยาโดยใชหลักฐานชั้นตน 

   เพียงอยางเดยีว เพราะเปนหลักฐานที่เกดิรวมสมัย 

  ข. นางสาวฟาใส ใจชื่นบาน  ศึกษาเกี่ยวกับการแยงชิงราชสมบัติของจีน โดยยึดพงศาวดารเปนสําคัญ 

  ค. นายวันดี มทีองคํา  ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกบัสาเหตุความขัดแยงทางการเมืองของประเทศไทย  

   โดยใชเอกสารอางอิงของทัง้สองฝายที่มีความขัดแยง 

  ง. คุณหญิงพรรณราย ประกายเพชร ทําการวิจัยเกีย่วกับการเมืองการปกครองของไทย โดยใช  

   หลักฐานประเภท  ทุติยภูมิเปนสําคัญ เพราะถือวาหลักฐานดังกลาวไดทําการวิเคราะห 

   หลักฐานประเภทปฐมภูมิไวแลว 
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11.  ถาหากตองการศึกษาเกีย่วกบัประวัติศาสตรอยุธยา นักศึกษาควรเลือกเอกสารใดตอไปนี้ 

   ก. เอกสารของจอหน ครอวเฟรด    

   ข. จดหมายเหตุเลาเรื่องเมืองสยามของสงัฆราชปาเลอกัวซ 

   ค. จดหมายเหตวุนัวลิต    

   ง. บันทกึการเดินทางของเซอรจอหน เบาวริง 

 

12.  ถาหากนักเรยีนศึกษาเอกสารประวัติศาสตรของทางราชการที่จัดทําขึน้ในชวงรัชกาลที่ 4 – 5   

นักเรียนจะพบศักราชใดเปนสวนใหญ 

   ก. มหาศกัราช และพุทธศักราช   ข. จุลศักราช และรัตนโกสนิทรศก 

   ค. พุทธศกัราช และจุลศักราช    ง. รัตนโกสินทรศก และพทุธศักราช 

 

13.  ขอดีของหลักฐานที่บนัทึกโดยชาวตางชาติ คืออะไร  

   ก. เชื่อมั่นไดทกุประการ เพราะผูบันทกึมีความเปนกลางไมเขาขางกษัตริย  

   ข. มีจํานวนไมมากเมื่อเทียบกบัหลักฐานของคนไทย ทําใหงายตอการสืบคน 

   ค. เขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอยางด ี

   ง. บันทกึเหตกุารณไดครอบคลุมทุกเรื่อง 

 

14.  การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยอยุธยาเกี่ยวของกับเร่ืองใดนอยที่สุด 

   ก. ความมัน่คงของอาณาจกัร    ข. กําลังแรงงานของทางราชการ 

   3) ความเจริญของบานเมือง    ค. ความสัมพันธระหวางไพรกบัมูลนาย 

 

15. “ระบบอุปถัมภ” ในสังคมไทยสมยัรัตนโกสินทรตอนตน ตรงกบัความหมายในขอใด  

   ก. การเลนพรรคเลนพวก เพื่อชวยเหลือใหพวกพองของตนไดรับผลประโยชน 

   ข. การสนับสนุนใหผูนอยในสังกัดไดเลื่อนฐานะทางสังคมใหสูงขึน้ 

   ค. การยนิยอมใหไพรที่ผานการบวชเรียนมาแลว ไดเขารับราชการเปนขุนนาง 

   ง. ความสัมพันธระหวางชนชัน้ตางๆ ในสงัคมในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึง่กนัและกนั 
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16. “นายบุญทิง้เปนไพรของขุนชํานาญบริรักษ” ขอใดแสดงความสัมพนัธระหวางคนทัง้ 2 ไมถูกตอง  

   ก. ขุนชํานาญบรรัิกษตองดูแลไมใหใครทํารายนายบุญทิง้ 

   ข. ถาหากนายบญุทิ้งขัดสนเงนิไมสามารถไปขอขุนชํานาญบริรักษได 

   ค. นายบุญทิง้มีหนาที่ทาํนาทั้งในทีน่าของตน และที่นาของขนุชํานาญบริรักษ 

   ง. เมื่อนายบุญทิง้มคีดีความ ขุนชํานาญบริรักษตองไปศาลกับนายบุญทิ้งดวย 
 

17. เครื่องมือที่ใชวัดหนาที่และความรับผิดชอบของคนไทยในสังคมเกาคืออะไร 

   ก. ยศ          ข. ตําแหนง     

   ค. การถือศักดินา       ค. บรรดาศักดิ์ 
 

18. เหตุผลใดที่ทาํใหไพรตองมีสังกัด  

   ก. ความคุมครองในเรื่องทรัพยสิน   ข. ความคุมครองดานความปลอดภัย 

   ค. ความคุมครองในเรื่องถือครองที่ดนิ  ค. ความคุมครองตามกฎหมาย 
 

19.  ถาหากสงัคมในสมยัอยธุยาถงึรัตนโกสนิทรตอนตนไมมกีารกําหนดศักดินา สภาพบานเมืองจะเปนเชนไร 

   ก. ไพรจะไดรับสิทธิ และหนาทีน่อยลงกวาเดมิ เพราะไมมีการกําหนดที่ชดัเจน 

   ข. มูลนายไมสามารถมวีิธีใดๆในการบงัคับใหไพรมาเกณฑแรงงาน 

   ค. บานเมืองจะไมมีข่ือ มีแป ไมมีกฎหมายในการควบคุม 

   ง. พระเจาแผนดนิควบคุมขุนนางไมได 
 

20.  ผลกระทบที่สําคัญที่สุดจากการมีระบบศกัดินาที่สงผลมาถงึปจจุบนัคืออะไร 

   ก. ประเทศไทยมกีารแบงชนชั้น    

   ข. ประชาชนชาวไทยขาดความสามัคคี 

   ค. เกิดวัฒนธรรมแกงแยงชงิดี แขงกันรวย  

   ง. เกิดระบบอุปถมัภ ข้ึนในทุกกลุมสังคม 
 

21. จากการปรับปรุงระบบไพร ของรัชกาลที่ 1 และ 2 สงผลใหสภาพบานเมืองในยุคนัน้เปนเชนไร 

   ก. ไพรหลบหนีการเกณฑแรงงาน เนื่องจากความเขมงวดที่เพิม่ข้ึน 

   ข. ไพรเลิกสังกัดมูลนาย หันไปหาบาทหลวงและมิชชันนารีชาวตะวนัตก 

   ค. ไพรตองผลิตขาวใหไดผลผลิตมากขึ้น ตามความตองการของราชสํานัก 

   ง. ไพรมีเขามาพึง่พระบรมโพธสิมภารมากขึน้ งายแกการสรางบาน แปลงเมือง 
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22.  ขอใดกลาวถงึสินคาที่คาขายอยูในตลาดปสานของสโุขทัยถกูตอง 

   ก. เปนสินคาที่ผลิตโดยสมาคมผูผลิตสินคาเฉพาะอยาง เชน สมาคมผูผลิตเครื่องสังคโลก 

   ข. เปนสินคาที่ผลิตจากตางประเทศและนําเขามาขายในสโุขทัย 

   ค. เปนสินคาทีเ่หลือจากการอุปโภค/บริโภคในครัวเรือน 

   ง. เปนสินคาที่ผลิตจํานวนมากเพื่อการขายโดยเฉพาะ 

 

23.  ลัทธิพาณิชยนยิมของตะวนัตก เทยีบไดกบัระบบการคาแบบใดของไทย 

   ก. การคาแบบผกูขาดโดยพระคลังสินคา   

   ข. การเก็บภาษีเหยียบปากเรือ 

   ค. การคาแบบรัฐบรรณาการ      

   ง. การคาแบบพึง่พาอาศัย 

 

24.  หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบการคากับตางประเทศในสมัยอยุธยา 

   ก.  พระคลังมหาสมบัติ     ข. กรมทา   

   ค. พระคลังขางที ่       ง. กรมพระคลังสนิคา 

 

25.  ขอใดคือสวนหนึง่ของอากร  

   ก. ภาษีหางขาว       ข. คาธรรมเนียมในการขึ้นศาล  

   ค. ของแทนแรงงาน      ค. เงินคาราชการ 

 

26.  เศรษฐกิจสุโขทัยและอยธุยาแตกตางกันอยางไร 

   ก. สุโขทัยมกีารคาอยางเสรี อยธุยามกีารคาแบบผูกขาด 

   ข. สุโขทัยทําการคากับจีนมากที่สุด อยุธยาทาํการคากับอินเดียมากที่สุด 

   ค. สุโขทัยมกีารผลิตแบบยังชีพเปนหลกั อยุธยามีการผลิตเพื่อสงออกเปนหลกั 

   ง. สุโขทัยไมมีการเก็บภาษีอากรใดๆ อยุธยามีการเก็บภาษอีากรหลายประเภท 

 

27.  ผลกระทบที่สําคัญที่สุดอันเกิดจากการผูกขาดสินคาโดยพระคลังสนิคา คือขอใด 

   ก. พอคาตางชาติไมพอใจ     ข. รัฐบาลไดรับรายไดนอยและไมแนนอน 

   ค. การทาํสนธิสัญญาเบาวริง     ง. เกิดการฉอราษฎรบังหลวง 
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28.  สนธิสัญญาใดคือสนธิสัญญาแมแบบของไทยในการทาํสนธิสัญญากับตางชาต ิ

   ก. สนธิสัญญาเบอรนี      ข. สนธิสัญญาเบาวร่ิง   

   ค. สนธิสัญญาครอรเฟรด     ง. สนธิสัญญาไทย-บริเตน 

 

29.  องคประกอบใดตอไปนี้ที่ทาํใหประเทศไทยตองทาํสนธสัิญญาเบาวริงกับประเทศองักฤษ  

  1.  การผูกขาดการคาโดยพอคาชาวจนี 

  2.  การเก็บภาษีของไทยมีความซ้าํซอน 

  3.  รายรับของไทยลดลง ทาํใหไทยตองหนัไปพึ่งการคากบัตางชาติมากขึ้น 

  4.  การคากับตางประเทศ อยูในมือของรัฐบาลแตเพียงผูเดียว 

   ก. 1. และ 2.        ข. 3. และ 4.     

   ค. . และ 3.        ง. 2. และ 4. 

 

30.  สินคาแรกที่ไดรับการพัฒนาหลังจากมกีารทําสนธิสัญญาเบาวริง คืออะไร 

   ก. ผาไหม         ข. ของปา      

   ค. ขาว         ค. น้ําตาล 

 

31.  เพราะเหตุใดในสมัยอยุธยาจึงมีการสรางหมูบานของชาวตางชาตหิลายเชื้อชาติเปนจํานวนมาก 

    ก. เพื่อศึกษาเรียนรูวิทยาการของตางชาต ิ   

    ข. เพื่อสะดวกตอการรับใชราชการแผนดิน 

   ค. เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจซึง่กนัและกนั   

   ง. เพื่องายตอการทําการคาระหวางประเทศ 

 

32.  ขอใดที่เกี่ยวของกับความสมัพันธกับตางประเทศในสมยัสุโขทัย  

   ก. การพระราชทานที่ดินใหแกชาวตางชาติเพื่อสรางที่อยูอาศัย 

   ข. การคาแบบผกูขาดโดยพระคลังสินคา 

   ค. การขยายพระราชอํานาจโดยทําสงคราม       

   ง. การคาระบบบรรณาการ  
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33.  ขอใดไมใชวิธกีารที่ไทยใชในการสรางความสัมพันธอันดีกับตางประเทศในสมัยอยธุยา 

   ก. การเปดเสรีทางการคา     ข. การวาจางชาวตางชาต ิ

   ค. การอนุญาตใหเผยแพรศาสนา   ง. การแตงราชทตูไปเจริญสัมพันธไมตร ี

 

34.  การที่ไทยเปนรัฐกันชนระหวางอังกฤษและฝรั่งเศส  สงผลอยางไรตอประเทศไทย 

   ก. ไทยรอดพนจากการลาอาณานิคม 

   ข. ไทยตองคอยเอาใจอังกฤษและฝรั่งเศส 

   ค. เกิดความวุนวายบรเิวณชายแดนมากขึน้ 

   ง. ไทยตองคอยระวังภัยสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางอังกฤษและฝรั่งเศส 

 

35.  ขบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด  

   ก. เพื่อใชเปนขออางในการเปนประเทศผูชนะสงคราม  

   ข. เพื่อปฏิเสธไมรับดินแดนทีญ่ี่ปุนยึดคืนมาใหแกไทย 

   ค. เพื่อตอตานสงครามอินโดจนีระหวางไทย-ฝร่ังเศส 

   ง. เพื่อปฏิเสธการยินยอมของรฐับาลไทยที่ใหกองทพัญี่ปุนตั้งฐานทพัในประเทศ 

 

36. ขอใดตอไปนี้เกิดขึ้นในสมยัสงครามโลกครั้งที่ 1 

   ก. เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเปนไทย   

   ข. เปลี่ยนจากธงชางเผือกเปนธงไตรรงค 

   ค. เปลี่ยนเนื้อรองและทาํนองเพลงชาต ิ    

   ง. เปลี่ยนจากการใช ร.ศ. มาเปน พ.ศ. 

 

37.  ขอใดเปนผลประโยชนที่ไทยไดรับจากการไปเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝายสมัพันธมิตร 

   ก. ไดรับเงินคาปฏิกรรมสงคราม      

   ข. ไดดินแดนที่เสยีไปกลับคืนมา 

   ค. ไดรับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต   

   ง. ไดรับการแกไขขอจํากัดในการเก็บภาษีรอยชัก 3 

 

 

 



  138 

38.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยมีนโยบายในการพฒันาประเทศอยางไร 

   ก. ดําเนนินโยบายแบบประชาธิปไตยตอตานเผด็จการทหาร 

   ข. มีอิสระทางดานความคิดไมถูกครอบงําจากตางชาติอีกตอไป 

   ค. เปนมิตรกับสหรัฐอเมริกาเปนหลกัในการพัฒนาประเทศจนถึงสิน้สุดสงครามเวยีดนาม  

    จึงดําเนินการเปนอิสระมากขึ้น 

   ง. ใหสิทธกิับประชาชนอยางเสรีในการแสดงความคิดเหน็วิพากษวิจารณทางการเมืองเพื่อ 

    รวมกันพัฒนาประเทศ 

 

39.  ผลกระทบของประเทศไทยทีเ่กิดจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที ่1 และ 2 คือขอใด 

   ก. การเปนสมาชกิสันนิบาตชาติ   

   ข. การทาํขอตกลงสมบรูณแบบ 

   ค. การรางประมวลกฎหมายอาญา  

   ง. การเปนฐานกาํลังที่สําคัญในการตอตานลัทธิคอมมวินสิต 

 

40.  การเขารวมสงครามโลกครั้งที่1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ของประเทศไทย มีความแตกตางกัน

หรือไมอยางไร 

   ก. ไมแตกตาง เพราะประเทศไทยตองการแสดงแสนยานุภาพทางกองทพัใหประชาคมโลกไดรับรู 

   ข. ไมแตกตาง เพราะประเทศไทยเขารวมสงครามทั้ง 2 คร้ัง ดวยความสมัครใจ หวงัจะแกไข 

    ขอตกลงที่ไมเปนธรรม 

   ค. แตกตาง เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยอยูฝายพนัธมิตร แตสงครามโลกครั้งที่ 2  

    อยูฝายอักษะ 

   ง. แตกตาง เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนไปเพื่อความตองการแกไขสนธิสัญญา แต  

    สงครามโลกครั้งที่ 2 ในตอนแรกประเทศไทยตองการดนิแดนเขมรสวนในคนื 
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แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจาํนวน 40 ขอ ใชเวลา 60 นาที โดยจะมีการกําหนดสถานการณ

กํากับ  

ตามขอที่กาํหนดไว ใหนักเรียนใชเฉพาะขอมูลในสถานการณนัน้ๆ ตอบคําถาม 

 2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใหนกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียง 

คําตอบเดียวโดยการกากบาท ( ) ลงในชอง ก  ข  ค  หรือ ง ในกระดาษคําตอบ ดังตัวอยาง 

 

ขอ ก ข ค ง 

0     

 

 ถาตองการเปลี่ยนคําตอบ ใหขีดทับขอนัน้ๆ แลวกากบาทเลือกขอใหม เชน เปลี่ยน ก เปน ค

  

ขอ ก ข ค ง 

0     

 

 3.  ถาพบขอยาก ควรเวนไปทําขออ่ืนกอน เมือ่มีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทาํใหม  

 4. นักเรียนหามขดีเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบโดยเดด็ขาด 

 5.  เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนนําแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบ สงคืนกรรมการคุมสอบ 

 6. นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขที ่ลงในกระดาษคําตอบ 
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ใชสถานการณตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1 – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขอใดไมใชลักษณะเฉพาะตวัของ Da Vinci  

  ก.  ชางสังเกต           ข. มีความเพียรพยายาม 

  ค. มีความรูในทุกสาขาวิชา      ง. แสวงหาความรูอยูเสมอ 

 

2. การทาํงานของ Da Vinci ใหความสาํคัญกบัส่ิงใดมากทีสุ่ด 

  ก. การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   

  ข. การสังเกตจากสิ่งที่อยูรอบตัว 

  ค. การเสาะแสวงหาความรูที่แปลกใหม    

  ง. การวาดภาพจาํลองตัวอยางจากสิง่ที่เหน็ 

 

 

 

 Da Vinci ไดรับการยกยองวาเปนมนษุยที่รอบรูในศาสตรและศิลปแทบทุกแขนง เขาเปนศิลปน 

วิศวกร และนักวิทยาศาสตรที่สรางสรรค ที่มีคติประจํา ใจวา การเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอเปนวิถี

ชีวิตของคนเกง ซึ่งความสนใจของ Da Vinci นั้นมีหลากหลาย  

 Da Vinci ไดเขียนขอสังเกต และความคิดฝนทัง้หลายของเขาลงในสมุดบันทกึทีม่ีความหนา

กวา 1,000 หนา ซึ่งในสมุดบันทกึนัน้ Da Vinci ไดเขียนบทความ และภาพวาดเกี่ยวกับกาซพิษ ระเบิด

นาปาลม เรือรบ มนุษยกบ เทคนิคการควบคุมและปองกนัน้าํทวม การสรางปนใหญ เครื่องจักรไอน้ํา 

เรือดําน้ํา เฮลคิอปเตอร รมชูชีพ รถถัง เครื่องปรับอากาศ เกียรรูปเกลียว ใบพัดเครื่องบิน ฯลฯ เขา

เขียนภาพและคิดสรางอุปกรณเหลานั้นในขณะที่ชาวโลกยังไมรูจักอุปกรณที่วานี้เลย จนกระทั่งอีก 450 ป

ตอมา เทคโนโลยีปจจุบัน จึงสามารถทําความฝนบางประการของ Da Vinci เปนจริง 

 อีกทั้ง เวลาที่ Da Vinci ตองการวาดภาพกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย เขาจะใชวธิีศึกษา

จากศพจรงิๆ นอกจากนี ้ Da Vinci ยังไดทุมเทศึกษาการทํางานของระบบการหมนุเวยีนของโลหิตจน

เกือบพบหนาที่แทจริงของหวัใจดวย นอกจากนี้เขายงัมคีวามสามารถในการสงัเกตอยางดีเยี่ยม เนือ่งจาก

เขาสามารถเหน็เกลยีวคลื่น และการทาํงานของกลามเนือ้นกขณะบนิไดเปนอยางด ี

 Da Vinci เสียชีวิต เมื่อวนัที ่2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519 มีอายุ 77 ป และกอนที่ Da Vinci จะ

จากโลกไป เขาไดกลาวกับ Malzi ผูเปนศิษย วา “Tell me if anything was ever made” 



  141 

3. สถานการณดงักลาว ควรตั้งชื่อเร่ืองอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด  

  ก. สมุดบันทกึของดาวนิซ ี     ข. ความสามารถอันหลากหลายของดาวนิซ ี

  ค. ดาวินซีผูมีความคิดที่ลํ้าสมยั   ง. วิธีทาํงานใหประสบความสาํเร็จของดาวนิซี 

4. จากสถานการณขางตน Da Vinci ใหความสนใจกับเร่ืองใด 

  ก. ศิลปะ         ข. กายภาพ    

  ค. สงคราม        ง. ส่ิงประดิษฐ 

 

5. ขอใดตอไปนี้เปนการอนุมานจากบทความไดถูกตองที่สุด  

  ก. ดาวินซี หลงใหลในสิง่ที่ตนประดิษฐข้ึน 

  ข. ผลงานของดาวินซีมชีื่อเสียงโดงดังไปทัว่โลก 

  ค. ดาวินซี เปนนกัประดิษฐทีม่คีวามคิดกาวหนา 

  ง. นักวทิยาศาสตรสมัยใหม ไดแรงบันดาลใจในการประดษิฐส่ิงตางๆ จากดาวินซ ี

 

6. ถาเราสนใจเกีย่วกับภาพเขียนสิ่งประดิษฐจากความคิดของ Da Vinci สามารถศึกษาไดจากที่ใด  

  ก. ภาพวาดของดาวินซ ี      

  ข. สมุดบันทกึของดาวนิซ ี

  ค. หนงัสือเร่ือง Da Vinci Code     

  ง. เทคโนโลยีปจจุบันที่ตอยอดมาจาดความคิดของดาวินซี 

 

7. ขอความทีD่a vinci พูดกับลูกศิษยกอนที่ตนจะเสยีชีวิตวา “Tell me if anything was ever made” 

สามารถ ตีความไดวา Da vinci เปนคนเชนใด  

  ก. ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง    

  ข. หลงลืมวาตนเคยทําสิง่ใดมาบาง 

  ค. ชื่นชมผลงานตนเองเปนอยางยิง่   

  ง. อยากจะใหรูวาตนเองประดิษฐส่ิงของหลากหลาย 
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ใชสถานการณตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 8 – 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ขอสรุปจากขอความขางตนคือขอใด  

  ก. การคนพบเมล็ดขาวฟางและขาวเปลือกทีม่ีอายุถงึ 11,500 ป 

  ข. การคนพบขอสรุปวา ลุมแมน้ําแยงซี คือแหลงอารยธรรมขาวที่เกาแกที่สุดในโลก 

  ค. การประชุม International Symposium on Agriculture and Civilizations ที่เมือง Nara 

  ง. การสันนิษฐานของนักโบราณคดีชาวจีนและญี่ปุนวา ชาวจนีอาจจะเปนชนชาติแรกที่ปลูกขาว 

 

9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับความเชื่อเดิม  

  ก. ขาวสายพนัธุที่เกาแกที่สุดคอื ขาวเจา และขาวเหนยีว  

  ข. ชาวนาจนีรูจักทํานาขาวเปนครั้งแรก ในบรเิวณลุมแมน้าํแยงซ ี

  ค. มีการปลูกขาวบาเลยกอนการปลูกขาวเจา เปนระยะเวลา 2,000 ป 

  ง. ผูที่อาศัยอยูในบริเวณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต รูจักวิธีการปลูกขาวเปนกลุมแรก 

 

 

ชาวจนีรูจกัปลูกขาวเปนชาติแรก 
 ในการประชมุ International Symposium on Agriculture and Civilizations ที่เมือง Nara 

ในประเทศญีปุ่น เมื่อวนัที ่ 13 – 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 นกัโบราณคดีชาวจีน และญี่ปุน ซึ่งนาํ โดย 

Toyama , S. แหง มหาวิทยาลัย Kogakukan ไดแถลงในที่ประชุมวา ชาวนาจนีรูจักทาํนาขาวเปนครัง้แรก 

ในบริเวณลุมแมนํา้แยงซ ีในจีนตอนกลาง ไมใชในแถบลุมแมน้ําเหลืองดังทีเ่คยเชื่อกนัมา ซึ่งหมายความ

วา ลุมแมน้ําแยงซ ีคือ แหลงอารยธรรมขาวที่เกาแกที่สุดในโลก Toyama ไดวัดอายุของเมล็ดขาวฟาง

และขาวเปลือกจํานวน 125 ตัวอยางจากสถานที่รวม 100 แหง ที่ตั้งอยูตามฝงของแมนํ้าแยงซ ีทีย่าว 

5,400กิโลเมตร และไดรายงานผลโดยสรุปวา 

 เมล็ดขาวและผลิตภัณฑขาวที่เขาขุดพบในแถบมณฑลฮูนาน และฮไูบนั้น มีอายโุบราณถึง 

11,500 ป การคนพบนี้สําคญัมาก เพราะหากไดรับการยืนยนัจาก นกัวิจัยกลุมอ่ืนวาจริงทฤษฎีนี้กล็บลาง

ความเชื่อเดิมที่วา ผูคนทีเ่คยอาศัยอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ลาว พมาและจีนตอนใต เปนคน

กลุมแรกที่รูจักปลูกขาว 

 เมล็ดขาวที่ Toyama พบ และวัดอายทุําใหเรารูวาเกษตรกรรมขาวเจาธรรมดาไดเกิดขึ้นกอน

เกษตรกรรมขาวบารเลยประมาณ 2,000 ป จึงเปนวาการวเิคราะหเวลาที่คนจนีเริม่ปลูกขาวและสถานที่

ปลูกได ทํา ใหเราเขาใจสภาพดินฟาอากาศ สภาพแวดลอม และสภาพสังคมจีนในสมัยนัน้ได  
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10. บริเวณที่มกีารขุดคนพบขาวที่มีอายุเกาแกที่สุดคือบริเวณใด  

  ก. มณฑลฮนูาน และฮูไบ     ข. ลุมแมนํ้าแยงซี 

  8. ลุมแมน้ําเหลอืง      ง. ตอนใตของประเทศจนี 

 

11. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนอันดับสุดทาย  

  ก. การขุดคนพบเมล็ดขาวทีม่ณฑลฮูนาน และฮูไบ 

  ข. การวัดอายุของเมล็ดขาวฟางและขาวเปลอืกจํานวน 125 ตัวอยาง 

  ค. การเดินทางของนักโบราณคดีชาวจีน และญี่ปุน ไปบริเวณลุมแมนํา้แยงซี  

  ง. การสันนิษฐานของ S. Toyama วาชาวนาจีนเปนชาติแรกที่รูจักการปลูกขาว 

 

12. ขอใดไมสามารถอนุมานประวัติศาสตรของจีนได จากการคนพบเมล็ดขาวเจาของจีน  

  ก. ชวงเวลาที่ใชในการเพาะปลกู      

  ข. ประเพณีและวัฒนธรรมของคนจนี 

  ค. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในสมยันัน้   

  ง. จํานวนผลผลติที่เปนตวัเลขแนนอน 

 

จงอานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 13 – 15  

 “ส่ิงที่สรางความอับอายใหแกชาวจีนมากที่สุดในประวัติศาสตร นอกเหนอืจากนิสัยติดฝน การไว

ผมเปยของผูชายชาวฮั่นเพราะถูกชนชั้นปกครองชาวแมนจูบังคับแลว อีกอยางหนึ่งก็คอื ประเพณีการรัดเทา 

เพื่อใหเทาเล็กที่สุดเทาที่จะทาํได ดวยความเขลาของผูหญิงเองที่คลั่งไคลหลงใหลไปกับการตีคาความงาม

ซึ่งตองแลกดวยเลือดและน้ําตาของตัวเอง กอปรกับสภาพสังคมที่ผูชายเปนใหญ บีบบังคับใหผูหญิงตกเปน

เหยื่อแหงการทารุณอยางเลือดเย็น เบื้องหลังรองเทาดอกบัวทองคํา 3 นิ้ว ที่สวยงามนั้นคือ เร่ืองราวชีวิต

ที่สุดแสนรันทดของผูหญิงจีนหลายลานคน”  

 

13. ใจความสําคญัของขอความคือขอใด 

  ก. ส่ิงที่สรางความเสื่อมเสียชื่อเสียงใหกับประเทศจนีคือ ประเพณีการรัดขอเทา 

  ข. ส่ิงที่ชาวจนีไมอยากจะนกึถึงคือ การติดฝน, การไวผมเปย, และประเพณีการรัดเทา 

  ค. ประเพณีการรัดขอเทาเปนคานิยมที่ไมดี เพราะทําใหผูหญิงจีนไดรับความทุกขทรมาน 

  ง. ในประเทศจนีผูชายจะบบีบังคับใหผูหญิงรัดขอเทา เพื่อความสวยงามประดุจดอกบัวทองคํา 
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14. ขอใดไมใชส่ิงที่สรางความเสื่อมเสียชื่อเสยีงใหแกชาวจนี  

  ก. การไวผมเปย         

  ข. การมีรูปแบบสังคมแบบปตุลาธิปไตย 

  ค. การปกครองโดยราชวงศตางชาต ิ    

  ง. สงครามฝน  

 

15. ขอใดเปนการอนุมานที่ถูกตองที่สุด  

  ก. ปจจุบันประเพณีการรัดขอเทาของชาวจีนเสื่อมความนิยมลง 

  ข. ผูชายจนีทกุคนเปนคนทีเ่ลือดเย็น ชอบทารุณผูหญิง 

  ค. ประชาชนสวนใหญในประเทศจีนเปน “ชาวฮั่น” 

  ง. ความเชื่อเดิมของของผูหญงิคือ คนที่มีขอเทาเลก็จะเปนคนสวย 

 

ใชสถานการณตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 16 – 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติศาสตรนินจา 
 

 คําวา”นนิจา” เชื่อวามีการใชมาประมาณ 800 ปกอน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่อยูในภูเขา และ

ฝกฝนนินจัตส ึ(วิชาตอสูเกี่ยวกับการขโมยและการลองหน)  ซึ่งคําวา นินจา คําวา นนิจา มาจากคําวา  

ชิโนบิโนโมโนะ ซึ่งถาเขียนดวยคันจิจะอานวา "นนิชา" หากอานเปนภาษาจนีจึงเปน "นนิจา"  ตัวอักษร

แรก (นนิ) หมายถงึ "คงทน" โดยในภายหลังคํานี้ไดมีความหมายเพิ่มเติมหมายถงึ "การซอนตวั" และ 

"การขโมย" โดยตัวอักษรที่สอง (จา) หมายถึง "บุคคล" นอกจากนี้ไดมีภาษาจีนไดกลาวถึงนินจาวา (หลินกุย) 

ซึ่งหมายถึง ปศาจในปา 

 การกระทําของนนิจาโดยทัว่ไปนั้น จะไมเคยทิง้รองรอยอะไรไว รวมถงึไมกลาวคุยโว เกี่ยวกับ

ผลงานของตัวเอง จึงสงผลใหผลงานหรือชวีประวัติของนนิจาถูกเกบ็ไวเปนความลับ จึงเปนการยากที่

จะหาขอเทจ็จริงเกี่ยวกับนินจา แตอยางไรก็ตามเอกสารทางประวัติศาสตรหลายแหลงไดบงชี้วาวิชานินจา

ถือกําเนิดมาจากจีน กลาวคอื ในคริสศตวรรษที่ 6 ซึ่งตรงกับราชวงศถังของจีน ชวงนั้นเปนชวงที่ศาสนาพุทธ

กําลังรุงเรืองในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียงใต การแพรหลายของศาสนาเปนเหตุใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น  
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16. เหตุการณใดตอไปนี้เกิดขึ้นเปนอันดับแรก ที่ทาํใหเกิดวิชานนิจัตสึ  

  ก. การเดินทางของศาสนทูตไปเรียนรูพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

  ข. ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของจักรพรรดญิี่ปุน 

  ค. สงครามภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหประชาชนเดือดรอน 

  ง. การเรียนรูเกี่ยวกับศสตราวธุและวิชาพรางตัวจากจนี 

 

17. ขอใดตอไปนี้ ไมใชสวนหนึง่ของวิชานนิจา 

  ก. การปรุงยา        ข. การฟนดาบ    

  ค. การพรางตัว       ง. การขโมย 

 

 

 จักรพรรดิญี่ปุนในสมัยนั้น กเ็ล่ือมใสในพระพุทธศาสนา พระองคไดสงศาสนทูตไป เรียนรู และ

คัดลอกพระคัมภีรทางศาสนามาจากจนี เหลาศาสนทูตที่ไปศึกษาพระศาสนานัน้ นอกจากจะไปศึกษา

พระธรรมคําสอน พวกเขายังไดศึกษาวิชาความรูอ่ืนๆเชน การปรุงยา ดาราศาสตร การกอสราง และวิชาการ

ตอสูติดตัวมาดวย ซึง่การจะเรยีนวทิยายทุธประเภทลมปราณหรือกาํลังภายในนัน้ เกนิขีดความสามารถ

ของบุคคลที่จะเรียนกันในระยะเวลาอันสั้น เพราะตองฝกฝนกันมาตั้งแตอายุยังนอย ดังนั้นที่เหลาพระญี่ปุน

ไดเรียนกัน จึงเปนเพียงเพลงดาบ การใชศาสตราวุธ วิชาตัดชองยองเบาอื่นๆ  

 เมื่อกลับมาถึงญี่ปุน วิชาเหลานั้น ไดถูกถายทอดกันเฉพาะในวัดเทานัน้ แตในที่สุดดวยเหตุที่

ประเทศญี่ปุนในสมัยนัน้ เตม็ไปดวยภัยสงครามจากแยงชงิอาํนาจของเหลาไดเมยีว สงผลใหราษฎรเดือดรอน 

ชาวบานมักถูกทางการและโจรผูรายขมเหงเปนประจํา เหลาบรรดาพระญี่ปุนที่ไดเรียนรูวิชาการตอสูจากจีน

จึงออกมาชวยเหลือ แตดวยเหตุที่วาพระไมควรที่จะของเกี่ยวกับเรื่องทางโลก พระเหลานี้จึงไดสอนวิชาการ

ตอสูใหกับชาวบานเอาไวเพื่อปองกันตัว วิชานินจา จึงเริ่มแพรหลายออกไปสูโลก แตอยางไรก็ตาม เมื่อ

ส้ินสุดสงครามนินจาเริ่มหมดหนาที่ นินจาสวนหนึง่ไดมาเปนโอนิวะบันชู หรือกลุมรักษาความปลอดภัย

ของปราสาทเอโดะ โดยทําหนาที่ปกปองผูรายและขณะเดียวกันก็แอบสืบขอมูลของไดเมียวคนอื่น และ

นินจาอีกสวนหนึ่งจะเก็บตัวเปนชาวนา โดยยังคงฝกฝนวชิาอยูตลอดเวลาเพื่อพรอมที่จะไดใชวิชานนิจา

ที่อาจจะมีสงครามเกิดขึ้น แตทายที่สุดในชวงยุค 200 ป หลังจากสิ้นสดุตระกูลโทกุงาวะ ไมมีเหตุการณ

รุนแรงใดเกิดขึ้น ทําใหไมมีการสืบตอวิชานินจา โดยมีการสืบตอผานทางปากตอปากและคนสนิท

เทานัน้ 
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18. เพราะเหตุใด ในปจจุบันวิชานนิจาถึงหายสาบสูญ  

  ก. นินจัตสึเปนวชิาทีย่ากแกการฝกปฏิบัติ     

  ข. การคัดเลือกคุณสมบัติของผูฝกวิชาเปนไปอยางเขมงวด 

  ค. การกระทําอนัไรรองรอยของนินจา ทําใหยากแกการคนหาวิชาดงักลาว 

  ง. นินจาไมชอบการจดบันทึก เนื่องจากไมตองการทิ้งรองรอยใหใครตามจับได 

 

19. สาเหตุใดทีท่ําใหเกิดวิชานินจัตสึในประเทศญี่ปุน  

 ก. เกิดสงครามภายในประเทศ    

 ข. ความตองการเรียนรูวทิยายทุธจากจนี 

 ค. การเดินทางไปศึกษาพระธรรมคําสอน    

 ง. ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของจักรพรรด ิ

 

20. ปจจัยทีท่ําใหวิทยายทุธของจีนกับวิชานินจัตสึของญี่ปุนจึงแตกตางกัน  

 ก. ความเชื่อทางศาสนา     ข. ความเชีย่วชาญของผูศึกษา 

 ค. ความสามารถของผูถายทอดวิชา  ง. ความแตกตางทางวัฒนธรรม 

 

21. ขอใดคอืวิชาการตอสูที่ยากที่สุด  

 ก. การอําพรางตวั       ข. เพลงดาบ    

 ค. ลมปราณ        ง. การสรางกับดัก 

 

22. อาชีพใดทีน่นิจาใช แฝงตวั เพื่อรอเวลากลบัเขามารับใชราชสํานกั  

 ก. พอคา         ข. เกษตรกร    

 ค. ยาม         ง. นักบวช 

 

23. ขอใดไมใชลักษณะของการเรียนรูวิชานนิจา  

 ก. ศึกษาจากเอกสารคัมภีรโบราณ  ข. การเรียนรูดวยตนเอง 

 ค. การถายทอดโดยคําพูด     ง. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ 
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24. จากสถานการณดังกลาว ขอใดอนุมานไดถูกตอง  

 ก. สาเหตทุี่ญี่ปุนไมเดินทางไปอินเดียเนื่องจากเดินเรือลําบาก 

 ข. การติดตอระหวางจีนกับญ่ีปุนเปนไปเพื่อเผยแพรศาสนาเทานัน้ 

 ค. อินเดียและจนีตองการเผยแพรพระพทุธศาสนามายังประเทศญี่ปุน 

 ง. ตนกําเนิดของวัฒนธรรมญี่ปุนโดยสวนใหญมีพื้นฐานมาจากประเทศจีน 

 

25. นินจา เทียบเทาไดกับหนวยงานใดในปจจุบัน  

 ก. SWAT         ข. FBI      

 ค. CNN         ง. CIA 

 

จงอานบทความตอไปนี้ เพือ่ใชตอบคําถามขอ 26 – 28  

 “เวลาตรวจขอสอบ อารมณของอาจารยอาจถูกกําหนดไดดวยลายมือของนักเรียน หรือในกรณี

สมัครงาน ถาผูสมัครมีลายมือสวยโอกาสการไดงานก็จะสูงตามไปดวย ซึ่งการที่จะทําใหลายมือสวยนั้น 

ผูเชี่ยวชาญเรื่องลายมือไดเสนอแนะวา ผูเขียนควรอยูในอารมณเขียนที่สงบโดยไมมีเสียงรบกวน มีสุขภาพดี 

และมีที่นั่งเขียนดี ซึ่งจะสงผลใหมือ แขนและสมองที่ใชในการเขียน ทํางานอยางคลองจองลงตัว เพราะ

ถาประสาทหู ประสาทตาหรือประสาทสมองถูกรบกวน ลายมือของคนเขียนก็จะปรวนแปรหรือเละทันท ี

อนึ่งการมีจังหวะนิ้วและจังหวะมือที่ดี ก็สามารถควบคุมลักษณะลายมือไดบาง การรูจักลากปากกาและ

การจับปากกาใหทํามุมที่เหมาะกับกระดาษ โดยไมหลวมหรือมั่นเกินไป ก็มีบทบาทไมนอยเชนกันในการ

ทําลายมือของคนใหสวยหรือทรามได” 

 

26. ขอใดตอไปนี้ไมใชปจจัยที่มผีลกระทบตอลายมือของผูเขียน  

 ก. อารมณ        ข. ระบบสมอง    

 ค. กลามเนื้อมือ       ง. ชนิดของปากกา 

 

27. จากบทความขางตน ลายมอืไมสามารถบงบอกไดถึงสิง่ใด  

 ก. สุขภาวะของผูเขียน      ข. ความสามารถทางสติปญญา 

 ค. สภาพแวดลอมขณะเขียน    ง. ระบบการทาํงานของรางกาย 
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28. จากบทความขางตน ขอใดสรุปไดถูกตอง  

 ก. บุคคลที่จะประสบความสาํเร็จในชีวิตตองเขียนตัวหนงัสอืสวย  

 ข. บุคคลที่เขียนตัวหนังสือไมสวย แสดงวาวาเปนคนที่จิตใจวาวุนอยูเสมอ 

 ค. การเขียนตวัหนังสือของแตละบุคคลมีผลกระทบตอการพิจารณาผลงาน 

 ง. การเขียนหนังสือเปนเอกลกัษณเฉพาะบุคคลไมสามารถพัฒนาใหดกีวาเดิมได 
 

จงอานบทความตอไปนี้ เพือ่ใชตอบคําถามขอ 29 – 33  

 “แตละคนมีอาชีพของตนเองและศกึษาอยางจรงิจงัทั้งจากตําราและประสบการณตรง ถาทุกคน

ที่เขาใจในสาขาของตนเองลุกกันขึ้นมาเขียนหนังสือคนละหนึ่งเลมเราจะมีคลังความรูอันมหาศาล คนที่

เรียนภาษาสเปนสองคนอาจจะไมจําเปนตองเขียนหนังสือสอนภาษาสเปนทัง้สองคน หนึ่งในสองคนอาจจะ

นั่งคิดวาอะไรคือหนังสือที่เหมาะสมสําหรับผูที่เร่ิมเรียนภาษาสเปนที่สมัยตนเองเรียนนั้นไมมี อีกคนหนึ่ง

อาจจะหาทางติดตอสํานักพิมพเพื่อที่จะแปลหนังสือขายดีหรือหนังสือที่สําคัญของสเปน เมื่อเราสามารถ

เขาถึงความรูของอารยประเทศยอมดีและรวดเร็วกวาการที่ทุกคนตองไปเรียนภาษาสเปนเพื่อเขาใหถึง

ความรูนัน้กวาจะอานรูเร่ืองกเ็ลยเถิดไปคอนชีวิตแลว ซึ่งประโยชนที่ไดกน็อยถามีระบบแบบนี้ในทุกๆภาษา 

ประเทศเราก็จะมีตัวเลือกมากขึ้น” 
 

29. จากบทความขางตน ขอใดไมใชองคประกอบของการเขียนหนังสือทีด่ี  

  ก. ประสบการณจริง      ข. ความรูลึก      

  ค. ความรอบรู        ง. ความเชีย่วชาญ 
 

30. ขอใดเปนสิ่งสาํคัญเปนอันดับแรกของการเขียนหนงัสอื 

  ก. ความเขาใจ       ข. ความชาํนาญ   

  ค. แรงบันดาลใจ       ง. ความตั้งใจ 
 

31. ขอใดคือใจความสําคัญของบทความขางตน  

  ก. คนที่เรียนภาษาสเปน อาจจะไมไดทํางานที่เกี่ยวของกบัภาษาสเปนก็ได 

  ข. มนษุยทกุคน ควรใหความสาํคัญและทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับอาชีพของตนเองอยางจริงจัง 

  ค. มนษุยทกุคนใชเวลานานในการศึกษาอารยธรรมของตางประเทศ เนื่องจากไมเขาใจในภาษา 

  ง. บุคคลที่จบสาขาเดียวกนั ถงึจะเขียนหนงัสือเร่ืองเดียวกนั แตก็จะใหความสําคัญในรายละเอียด 

   ที่แตกตางกัน 
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32. จากบทความ หากตองการเขียนหนังสือประกอบการเรยีนการสอนควรเขียนหนงัสอืเร่ืองใด 

  ก. ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับเร่ืองทีส่อน   

  ข. หนงัสือรวบรวมแบบฝกหัดหรือขอสอบ 

  ค. หนงัสืออานนอกเวลา    

  ง. หนงัสือที่รวบรวมบทความทางวิชาการจากตางประเทศ 

 

33. จากบทความขางตน ขอใดอนุมานไดถูกตอง 

  ก. การศึกษาอารยธรรมของแตละประเทศจะทําใหเขาใจภาษาของประเทศนัน้ดีข้ึน  

  ข. ในอนาคตจะมีหนงัสือปริมาณมาก  เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญในทกุสาขาอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

  ค. คนไทยจะรกัการอานหนงัสือมากขึ้น ถาผูเขียนใสใจในงานเขียนของตน   

  ง. หนงัสือที่ดีคือหนงัสือจากตางประเทศ ที่สํานักพิมพคัดสรรแลวเทานั้น 

 

ใชสถานการณตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 34 – 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. จากสถานการณขางตนสารเสพยติดชนิดใดที่ทางการแพทยไมไดนํามาใชรวมในการผาตัด  

 ก. ฝน          ข. มอรฟน     

 ค. ใบกระทอม        ง. แอลกอฮอล 

 

ประวัติศาสตรของยาสลบ 
 

 ในสมัยที่แพทยยังไมรูจักใชยาสลบ แพทยจึงไดใชฝน มอรฟน แอลกอฮอล กาซ Nitrous Oxide 

และการสะกดจิตในการบาํบดั หรือขจัดความเจ็บปวดของคนไขกอนจะลงมือผาตัด เชนใน ค.ศ. 1844 

Sir Humphrey Davy ไดทดลองใชกาซ Nitrous Oxide เปนยาดมที่ทําใหคนไขหมดสติ สวนทนัตแพทย 

H. Wells ไดเคยทดลองใชกาซชนิดนี้กับตนกอนใหหมอถอนฟน และเขาก็ไดพบวา เมื่อเขาฟน กลับไมรูสึกเจ็บ

เพราะอาการถกูถอนฟนเลย C. Long เปนแพทยอีกทานหนึ่งที่ไดเร่ิมทดลองใชกาซอีเทอร (Ether) ในการผาตัด

เนื้องอกที่คอคนไข โดยเขาใหคนไขสูดดมกาซอีเทอรอยางตอเนื่อง จนคนไขหมดสติ และเขาไดพบวา

ขณะผาตัดคนไขไมรูสึกเจ็บปวดแตอยางใด แต Long มิไดเผยแพรผลงานวิจยัที่เขาพบ ดังนัน้ในวงการ

วิชาการจึงไมมีใครรูวาอีเทอรสามารถทําใหคนสลบหมดสติได 

 บุคคลแรกที่ทาํใหโลกรูวาอีเทอรเปนยาสลบอยางดีคือ ทนัตแพทย William T.G. Morton ผล

จากการคนพบครั้งนี้ทาํใหกระบวนการทารุณทรมานคนไขในหองผาตดัไดหมดไปตั้งแตนั้นเปนตนมา 
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35. ขอใดเรียงลําดับพัฒนาการของยาสลบไดถูกตอง  

 ก. สะกดจิต    แอลกอฮอลล    Nitrous oxide 

 ข. แอลกอฮอลล    Nitrous oxide   กาซอีเทอร 

 ค. กาซอีเทอร     แอลกอฮอลล    สะกดจิต 

 ง. Nitrous oxide   กาซอีเทอร    แอลกอฮอลล 
 

36. จากสถานการณขางตนการแพทยสาขาใดที่มีบทบาทสําคัญในการพฒันายาสลบ  

 ก. ทันตกรรม        ข. ศัลยกรรม    

 ค. สูตินารีเวช        ง. อายุรเวช 
 

37. ขอใดคือสาเหตุของการพัฒนายาสลบ  

 ก. เพื่อความสะดวกในการผาตดั    

 ข. ตองการใหคนไขหมดสติ 

 ค. เพื่อพัฒนาวทิยาทางการแพทย    

 ง. ตองการใหคนไขเจ็บนอยที่สุดระหวางการผาตัด   
 

38. ถาหากสถานีอนามัยในชุมชนทางเหนือไมมียาสลบใช พวกเขาสามารถหาสิ่งใดใชแทนไดจึงจะไดผล ดีที่สุด

  ก. แอลกอฮอล       ข. ฝน      

 ค. เห็ดเมา         ง. อาราบิกา 
 

39. จากบทความขางตน ขอใดอนุมานไดถูกตอง   

 ก. ในการผาตัดทกุครั้งแพทยตองวางยาสลบคนไขเสมอ 

 ข. การวางยาสลบทําใหคนไขไมรูสึกเจ็บแผลหลังผาตัด 

 ค. การสะกดจิต เปนวิธกีารหนึง่ที่ใชรวมกับการผาตัด 

 ง. การไมเผยแพรงานวิจัย สงผลใหไมสามารถพัฒนาองคความรูได 
 

40. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนลาํดับสุดทาย  

 ก. การพัฒนายาสลบของ  William T.G. Morton 

 ข. คนไขไมตองทนทกุขทรมานจากความเจ็บปวดในการผาตัด 

 ค. แพทยนิยมใชวิธีของ William T.G. Morton ในการวางยาสลบ 

 ง. วงการแพทยเลิกใชสารเสพยติดในการวางยาสลบคนไข 
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ภาคผนวก ง 
 

  -  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
  - แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
สาระที ่4 ประวัติศาสตร                           ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เวลา ยุคสมัย และการสรางองคความรูดวยวิธีการทางประวัติศาสตร  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร  เวลาเรียน 2 คาบ 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสาํคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตกุารณตางๆอยางเปนระบบ 
 

ตัวช้ีวัด  
 ม.4 – 6/1: ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของมนุษยชาติ 

 ม.4 – 6/2: สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ 
 

สาระสําคัญ 
 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถบอกถึงลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร ทําให

สามารถจาํแนกไดวา เหตุการณตางๆเกิดขึ้นกอนหรือหลงั และมีความสัมพันธกนัอยางไร  
 

สาระการเรียนรู 
 1. ความสาํคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร 

 2. ศักราชที่ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัตศิาสตร 

 3.  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 4. การจัดลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรูความเขาใจ (K) 
  1.  อธิบายความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร 

  2. วิเคราะหความสําคัญของเวลา 
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  3. อธิบายวิธีการคํานวณศักราชที่ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

  4.  จําแนกศักราชที่ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

  5. จําแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 ดานทักษะและกระบวนการ (P)   
  6.  เกิดทักษะการคิดวิเคราะหและประยุกตใชได 

  7. ใชกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกันผูอ่ืนได 

  8. สรุปบทเรียนไดถูกตองและครอบคลุมเนื้อหา 
 ดานคุณธรรมจริยธรรม (A) 
  9. การสรางความสามัคคีในกลุม 

  10. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงเวลา 

  11. กลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร      2.  ความสามารถในการคิด   

 3.  ความสามารถในการแกปญหา    4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย    

 2. ใฝเรียนรู    

 3. มุงมั่นในการทํางาน      

 4. มีจิตสาธารณะ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม 
    1.1 ใหนกัเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน  

    1.2 ครูอธิบายถงึเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และหนาที่ของ 

หมวกแตละสีใหชัดเจนพรอมทั้งกระตุนใหนกัเรยีนชวยกนัเสนอความคิด

ใหมากที่สุด โดยเสนอไดอยางเสรี  
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กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

ขั้นที่ 2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    - ครูนําเสนอPower point เร่ือง “เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

Power point เร่ือง “เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการสอน (หมวกหกใบ)  

    3.1  นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของเวลา การ

คํานวณศักราชที่ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตรและยุค

สมัยทางประวัติศาสตร จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารประกอบการสอนวิชา ประวัติศาสตรไทย และ 

เอกสาร  “เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร” (หมวกสีขาว) พรอม

บันทึกการสรุปขอมูลในใบงานที่ 1 ขอที่ 1 – 2 (หมวกสีฟา) 

    - เอกสารประกอบการสอน

วิชา ประวัติศาสตรไทย 

    -  เอกสาร  “เวลาและยุค

สมัยทางประวตัิศาสตร” 

    - ใบงานที ่1 : เวลาและยคุ

สมัยทางประวตัิศาสตร 

    3.2 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดวา “ถา

นักเรียนเจอเอกสารที่ไมไดบันทึกศักราชลงไป นักเรียนจะมีวิธีในการ

คาดเดาลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตรอยางไร” โดยใหนักเรียนเสนอ

แนวคิด ที่หลากหลายและเปนไปได (หมวกสีเขียว)  ลงในใบงานที่ 

1 ขอที่ 3 

 

    3.3 นักเรียนตัดสินใจเลือกทางเลือก และบันทึกลงในใบงานที่ 1  

ขอที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หมวกสีเหลือง สีดํา และสีแดง) 

 

         3.3.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายถึงขอดีหรือประโยชน

ของแนวคิด(หมวกสีเหลือง)และมองหาขอบกพรองหรือผลกระทบ 
(หมวกสีดํา)  

 

           3.3.2 นักเรียนแตละกลุมแสดงความรูสึกที่มีตอทางเลือกของ

ตน (หมวกสีแดง) 

 

           3.3.3 นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวคิดในการคาดเดาลําดับ

เหตุการณทางประวัติศาสตร พรอมนําเสนอใหนักเรียนทั้งหอง

รับทราบ 
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กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

ขั้นที่ 4 สรุป   

    - นักเรียนทัง้หองรวมกนัสรุปสาระสําคญัที่ไดเรียนรู (หมวกสีฟา) 

โดยครูจะเปนผูสรุปเพิ่มเติม ในประเดน็ทีย่ังบกพรองอยู (โดยใช 

Power point เปนสื่อกลางในการดําเนนิการ) 

Power point เร่ือง “เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

ขั้นที่ 5   ประเมินผล 
    - ประเมินผล นักเรียนจากการตรวจใบงาน และการสังเกต โดยใช

แบบบันทกึการสังเกตกระบวนการกลุม 

    - ใบงานที ่1 : เวลาและยคุ

สมัยทางประวตัิศาสตร 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 
 

ส่ือและแหลงเรียนรู 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิา ประวัติศาสตรไทย โดย นายศุภณัฐ  พานา 

 2. เอกสาร  “เวลาและยคุสมยัทางประวัติศาสตร”. หนา 1 – 13.  หนงัสอืเรียนสงัคมศึกษาฯ ม.4 – 6  

ประวัติศาสตรสากล.  กรุงเทพฯ. ม.ป.พ. 

 3. Power point เร่ือง “เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

 4. ใบงานที ่1 : เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิาสตร 

 5. แบบบันทกึการสังเกตกระบวนการกลุม 
 

การวัดผลและประเมินผล 
  

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ดานความรูความเขาใจ (K)   
    1. อธิบายความสาํคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร 

    2. วิเคราะหความสําคัญของเวลา 

    3. อธิบายวธิีการคํานวณศักราชที่

ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

    4. จําแนกศกัราชที่ปรากฏอยูใน

หลักฐานทางประวัติศาสตร จําแนกยุค

สมัยทางประวตัิศาสตร 

    - การตรวจใบงาน 

    - การบนัทกึพฤติกรรม
ผูเรียน 

    - ใบงานที่ 1 :เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

    - แบบบันทกึการสังเกต 

กระบวนการกลุม 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ดานทักษะและกระบวนการ (P)     
    1. เกิดทกัษะการคิดวิเคราะหและ

ประยุกตใชได 

    2. ใชกระบวนการกลุมในการทาํงาน

รวมกันผูอ่ืนได 

    3. สรุปบทเรียนไดถูกตองและ

ครอบคลุมเนื้อหา 

    - การตรวจใบงาน 

    - การบันทกึพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

 

 
 

    - ใบงานที ่1 : เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม (A) 
    1. การสรางความสามัคคีในกลุม 

    2. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

และสงงานตรงเวลา 

    3. กลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง 

    - การบนัทึกพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 

 

เกณฑการประเมิน 
 1. นักเรียนสามารถระบุถึงสาระสําคัญและความสําคัญอยูในระดับ ดี ผานเกณฑ 

 2. นักเรียนใหความรวมมือในการอภิปรายอยูในระดับ  ดี  ผานเกณฑ 

 3. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล อยูในระดับ  ดี  ผานเกณฑ 
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ใบงานที่ 1 
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 
สมาชกิในกลุม 
1.  หัวหนากลุม ……………………………. 2.   …………………………………………….... 

3.  ………………………………………………… 4.  …………………………………..………....... 

5.  ………………………………………………… 

 

1.  เวลามีความสําคัญอยางไรกับการศึกษาประวัติศาสตร 

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

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

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

 

2.  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร แตละยุคสมัยมีใจความสําคัญอยางไร 
 

สมัยกอนประวัติศาสตร 
ยุค ลักษณะสําคัญ 

หินเกา (Paleolithic Age) ........................................................................................................... 

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

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

หินกลาง (Mesolithic 

Age) 

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

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

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

หินใหม (Neolithic Age) ........................................................................................................... 

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

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

โลหะ (Metal Age) ........................................................................................................... 

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

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



  158 

สมัยประวัติศาสตร 

ยุค ลักษณะสําคัญ 

โบราณ(ประมาณ 4,000ป 

กอน คริสตศักราช-

คริสตศตวรรษที่ 5) 

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

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

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

กลาง(ประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 6-15) 

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

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

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

ใหม(ประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 16-ค.ศ.

1945) 

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

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

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

ปจจุบัน(ค.ศ.1945 - 

ปจจุบัน) 

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

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

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

สรุปความแตกตางระหวางสมัยกอนประวัติศาสตรกับสมัยประวัติศาสตร : ......................................... 

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

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

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

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

 

 

3.  ถานักเรียนเจอเอกสารที่ไมไดบันทึกศกัราชลงไป นักเรียนจะมวีิธีในการคาดเดาลาํดับเหตุการณ

ทางประวัติศาสตรอยางไร 

             วิธทีี่จะนํามาใชแทน 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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วิธีการที่ใช 
มีความเหมาะสม 

วิธีการที่ใชยงัมี 
สิ่งที่ตองปรบัปรุง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                ความรูสึกหลงัจากการใชวธิีดังกลาว : .................................................................... 

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

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

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

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

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

 
ความรูสึกทีม่ีตอการเรียนในวันนี้ .............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการสังเกตกระบวนการกลุม 
 

ชื่อกลุม _________________________________ 
สมาชกิ    1._____________________________  2.______________________________ 

   3. _____________________________  4.______________________________ 

   5._____________________________ 

 

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย/ลงในชองที่ตองการ 
 

ขอคิดเห็น 
ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

ควรปรับปรุง 

(1) 

1. นักเรียนจัดกลุมอยางรวดเร็วและไมสงเสียงดัง     

2. นักเรียนนัง่ทํางานในกลุมไมเดินไปมา     

3. นักเรียนพูดคุยกันเฉพาะในกลุม     

4. นักเรียนตรวจสอบความเขาใจกับเพื่อนๆ 

ในกลุมใหเขาใจตรงกันทุกคน 

    

5. นักเรียนตอบคําถามเพื่อน ๆ ทุกคน     

6. นักเรียนอธบิายใหเพื่อนสมาชิกทุกคนฟง     

7. นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเปนพิเศษ เมื่อรูวาเพื่อนมี

ปญหา 

    

8. นักเรียนถามครูก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมทุกคน 

ไมเขาใจและทําไมได 

    

9. นักเรียนทาํงานเสร็จและถูกตองภายใน 

เวลาที่กาํหนด 

    

10. วนันี้สมาชิกในกลุมใหความรวมมือทุกคน     

 

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

                       (ศุภณัฐ  พานา) 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

สาระที ่4 ประวัติศาสตร                           ชั้น มัธยมศกึษาปที่ 4 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เวลา,ยุคสมัย และการสรางองคความรูดวยวิธีการทางประวัติศาสตร  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เวลาและยุคสมยัทางประวัติศาสตร  เวลาเรียน 2 คาบ 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสาํคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตกุารณตางๆอยางเปนระบบ 

 

ตัวช้ีวัด  
 ม.4 – 6/1 : ตระหนักถงึความสาํคัญของเวลาและยคุสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของมนษุยชาติ 

 ม.4 – 6/2 : สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ 

 

สาระสําคัญ 
 เวลา และยคุสมัยทางประวตัิศาสตร สามารถบอกถงึลาํดับเหตุการณทางประวัติศาสตร ทาํให

สามารถจาํแนกไดวา เหตุการณตางๆเกิดขึ้นกอนหรือหลงั และมีความสัมพันธกนัอยางไร 

  

สาระการเรียนรู 
 1. ความหมายของเวลา 

 2. ความสาํคัญของเวลา 

 3. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 4. การจัดลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรูความเขาใจ (K) 
  1. อธิบายความสําคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร 

  2. วิเคราะหความสําคัญของเวลา 
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  3. อธิบายวิธีการคํานวณศักราชที่ปรากฏอยูในหลกัฐานทางประวัติศาสตร 

  4.  จําแนกศกัราชที่ปรากฏอยูในหลกัฐานทางประวัติศาสตร 

  5. จําแนกยุคสมยัทางประวัติศาสตร 
 ดานทักษะและกระบวนการ (P)   
  6.  เกิดทักษะการคิดวิเคราะหและประยกุตใชได 

  7. ใชกระบวนการกลุมในการทํางานรวมกนัผูอ่ืนได 

  8. สรุปบทเรียนไดถูกตองและครอบคลุมเนือ้หา 
 ดานคุณธรรมจริยธรรม (A) 
  9. การสรางความสามัคคีในกลุม 

  10. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงเวลา 

  11. กลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร       

 2.  ความสามารถในการคิด   

 3.  ความสามารถในการแกปญหา     

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวนิัย    

 2. ใฝเรียนรู    

 3. มุงมั่นในการทํางาน      

 4. มีจิตสาธารณะ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

ขั้นที่ 1  ขั้นเสนอสถานการณทีเ่ปนปญหา 
    1. ใหนกัเรยีนจัดกลุม กลุมละ 4 คน โดยแตละกลุมประกอบไป

ดวยสมาชิกทีม่ีความสามารถในระดับตางกัน คือ ความสามารถ

สูง ปานกลาง ต่ํา โดยจัดนักเรียนเปนกลุม 1:2:1 มีการกาํหนด

บทบาทของกลุมและการหมุนเวียนบทบาทหนาทีเ่พื่อที่สมาชิก

ภายในแตละกลุมจะไดทาํหนาทีท่ี่ตนเองไดรับผิดชอบ  

    2. ครูนําเสนอPower point เร่ือง “เวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร”  

    3. ครูและนกัเรียนรวมกนัอภิปรายถึงความสําคัญของเวลาที่

เกี่ยวของกับประวัติศาสตร 

    4. ครูและนกัเรียนรวมกนัอธิบายวิธีการคํานวณศักราชที่

ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

    5. นักเรียนสังเกตและชวยกันตัง้ปญหาและวิธีการหาคําตอบ

เกี่ยวกับการนบัศักราช เชน ทําไมไทยตองคิดคนการนับศักราช

แบบรัตนโกสนิทรศก (ร.ศ.) (ครูจดคําถามและวิธีการหาคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดาน)ซึ่งครูตองเนนใหนักเรียนทาํการศึกษา

ประเด็นหลกัคือการนาํเวลามาใชในการจาํแนกยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร และการใชแหลงเรียนรู 

    - Power point เร่ือง “เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นพจิารณาปญหา 
    - ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกนัพิจารณาปญหาที่เสนอ และ

ศึกษาใบความรูที่ 1  “เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย” 

เพื่อเชื่อมโยงไปสูจุดประสงคที่กําหนดในหัวขอเร่ือง การจําแนก

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

    - ใบความรูที่ 1  “เวลาและยุค

สมัยทางประวตัิศาสตรไทย” 

ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน 
    - นักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดวางแผนขั้นตอนการสืบคน

ขอมูลในการศกึษาคนควาตามใบงานที่ 1 : นักสืบกาลเวลา โดย

การกําหนดหนาที่ของสมาชิกในกลุม และมอบหมายการทํางาน 

    - ใบงานที ่1 : นักสืบกาลเวลา 
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กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

ขั้นที่ 4 ลงมอืปฏิบัติ   
    - สมาชิกแตละคนในกลุมคนควาหาความรูตามที่ไดรับ

มอบหมาย จากแหลงเรยีนรู คือ ใบความรู, หนังสือเรียน, Internet 

และการโทรศพัทถามผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร (ครู

สอบถามลวงหนาวานกัเรียนคนใดมีผูปกครองหรือญาติที่มี

ความรูและความเชี่ยวชาญทางดานประวตัิศาสตรบาง และขอ

เบอรโทรศัพท และครูติดตอบุคคลเหลานีก้อนที่จะทําการเรียน

การสอนเรื่องนี้วาจะใหนักเรียนโทรศัพทไปสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร) 

    - ใบงานที ่1 : นักสืบกาลเวลา 

    - เอกสารประกอบการสอนวิชา 

ประวัติศาสตรไทย 

    - ใบความรูที่ 1  “เวลาและยุค

สมัยทางประวตัิศาสตรไทย”  

    - Internet 

    - โทรศัพทสําหรับติดตอ

ผูเชี่ยวชาญทางดาน

ประวัติศาสตร 

ขั้นที่ 5   ขั้นรวบรวม วิเคราะหขอมลู และเสนอผลงาน 
    1. สมาชกิในกลุมรวมกนัวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลที่

สมาชิกแตละคนไปรวบรวมมา 

    2. นักเรียนรวมกันสรุปใจความสาํคัญทีไ่ดจากการสืบคนตาม

ใบงานที ่1 นกัสืบกาลเวลา 

    3. นักเรียนเสนอผลงาน ที่ตนเองไดศึกษารวมกนั อภิปรายสรุป

เปนความคิดของกลุม และบันทกึในใบงานที่ 1   

    4. แตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน

พรอมทัง้ใหนกัเรียนในชั้นไดรวมกันวิเคราะห วาไดเรียนรูอะไรและ

รูไดอยางไร 

    - ใบงานที ่1 : นักสืบกาลเวลา 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 

ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนและเชือ่มโยงปญหาใหม 
    1. ครูและนกัเรียนรวมกนัวิเคราะหและอภิปรายเรื่องเวลา และ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตรรวมกนั(โดยใช Power point เปนสื่อ

ชวยในการสรปุสาระสําคัญที่ไดเรียนรู)  

    2. กลุมที่การศึกษาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคจะตองหา

สาเหต ุขอบกพรอง วิธีการแกไข และยอนกลับไปทํากิจกรรม 

ข้ัน 3 – 5  ใหม  

    - Power point เร่ือง “เวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 
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กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงเรียนรู 

    3. กลุมที่ทาํกิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายตามขั้นตอนการ

ดําเนนิงานแลว รวมกันสรุปความรูที่ไดในแผนที่ความคดิ และ

รวมกันนาํความรูไปขยายตอเชื่อมโยงความรูอ่ืนๆที่เกีย่วของ โดย

ที่ครูคอยเสริมในสวนที่ขาดตกบกพรอง พรอมทั้งประเมนิผล

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนลงในบันทึกการ

จัดการเรียนรู 

 

 

แหลงเรียนรู 
 1. เอกสารประกอบการสอนวชิา ประวัติศาสตรไทย โดย นายศุภณัฐ  พานา 

 2. ใบความรูที ่1  “เวลาและยุคสมัยทางประวตัิศาสตรไทย”  

 3. Power point เร่ือง “เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร” 

 4. ใบงานที ่1 : นกัสืบกาลเวลา 

 5. โทรศัพทสําหรับติดตอผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร 

 6. แบบบันทกึการสังเกตกระบวนการกลุม 
 

การวัดผลและประเมินผล  
 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ดานความรูความเขาใจ (K) 
    1. อธิบายความสาํคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร 

    2. วิเคราะหความสําคัญของเวลา 

    3. อธิบายวธิีการคํานวณศักราชที่

ปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

    4. จําแนกศกัราชที่ปรากฏอยูใน

หลักฐานทางประวัติศาสตร 

    5. จําแนกยคุสมัยทางประวัติศาสตร 

    - การตรวจใบงาน 

    - การบันทกึพฤติกรรม

ผูเรียน 

    - การทาํแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน 

    - ใบงานที ่1 : นักสืบ

กาลเวลา 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 
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จุดประสงคการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ดานทักษะและกระบวนการ (P)     
    1. เกิดทกัษะการคิดวิเคราะหและ

ประยุกตใชได 

    2. ใชกระบวนการกลุมในการทาํงาน

รวมกันผูอ่ืนได 

    3. สรุปบทเรียนไดถูกตองและ

ครอบคลุมเนื้อหา 

    - การตรวจใบงาน 

    - การบันทกึพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

 

 
 

    - ใบงานที ่1 : นักสืบ

กาลเวลา 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม (A) 
    1. การสรางความสามัคคีในกลุม 

    2. รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

และสงงานตรงเวลา 

    3. กลาแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง 

    - การบันทกึพฤติกรรม

ผูเรียน 

 

    - แบบบันทกึการสังเกต

กระบวนการกลุม 

 

เกณฑการประเมิน 
 1. นักเรียนสามารถระบุถึงสาระสําคัญและความสาํคัญอยูในระดับ ดี ผานเกณฑ 

 2. นักเรียนใหความรวมมือในการอภิปรายอยูในระดับ  ดี  ผานเกณฑ 

 3. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล อยูในระดบั  ดี  ผานเกณฑ 
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ใบความรูที่ 1 
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

 

 สําหรับการแบงสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยละเอียดม ีดังนี ้

  1. สมัยอาณาจักรรุนแรก  ๆ นับชวงเวลากอนการตั้งอาณาจกัรสุโขทยั  เชน  อาณาจกัรทวารวด ี

(พุทธศตวรรษที่ 11 –  16)  อาณาจักรละโว (พุทธศตวรรษที่ 12 – 18) หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ  

เชน ศิลาจารึก เหรียญจารึก รัฐโบราณเหลานี้มีการสรางสรรคอารยธรรมภายใน มีการรับและแลกเปลี่ยน

อารยธรรมจากภายนอก เชน การรับพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ-ฮินดู การติดตอคาขายกับพอคา

ตางแดน  เปนตน 

  2. สมัยสุโขทยั ตัง้แตการสถาปนากรงุสุโขทยั เมื่อ พ.ศ. 1792 จนสุโขทยัถูกรวมเขากบั

กรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2006 สมัยสุโขทัยเปนชวงทีม่ีการสรางสรรควัฒนธรรมไทยหลายประการ เชน  

ตัวหนงัสือ การนับถือพระพทุธศาสนา การสรางสรรคศิลปะทีม่ีความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง เชน  

เจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ พระพุทธรูปปางลีลา  เปนตน 

  3. สมัยอยธุยา ตัง้แต พ.ศ. 1893 – 2310 สามารถแบงออกเปนสมยัยอยไดอีก โดยแบงตาม

สมัยของราชวงศและแบงตามลักษณะสําคัญของประวัติศาสตร 

   3.1 แบงตามราชวงศที่ปกครอง ไดแก ราชวงศอูทอง (พ.ศ. 1893 – 1913 และ พ.ศ. 

1931 – 1952) ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913 – 1931 และ พ.ศ. 1952 – 2112) ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 

2112 – 2173)  ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2231)  ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231 – 2310) 

   3.2 แบงตามลักษณะสําคัญของประวัติศาสตร  ไดแก 

    3.2.1 สมัยการวางรากฐานและการสรางความมั่นคง เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 1893 (การตั้ง

อาณาจักรเปนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) ถึง พ.ศ. 1991 [สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจา

สามพระยา)]: เปนชวงที่อาณาจักรยังมีขนาดเล็ก ตอมาไดขยายอํานาจไปโจมตีอาณาจักรขอม ทําให

ราชสํานักอยุธยาไดรับวัฒนธรรมขอมเขามา รวมทั้งการทําการคากับตางชาติ เชน จนี 

    3.2.2 สมัยแหงความมั่นคงทางการเมือง และเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจเริม่ต้ังแต 

พ.ศ. 1991 (สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ถึง พ.ศ. 2231 (สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช) : เปน

ชวงที่ระบบการปกครองมีระเบียบแบบแผน มีความมัน่คง มีการติดตอคาขายกับตางชาติอยางกวางขวาง 

    3.2.3 สมัยเสื่อมอํานาจ (พ.ศ. 2231 – 2310) : เปนสมัยที่มีกบฏภายใน มีการแยงชงิ

อํานาจกันเองหลายครั้ง สงผลใหราชสํานักออนแอและเสียกรุงใน พ.ศ. 2310 

    3.2.4 สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325) : เปนสมัยของการฟนฟูบานเมือง หลังเสีย

กรุงศรีอยุธยา มีการทําสงครามเกือบตลอดเวลา 
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    3.2.5 สมัยรัตนโกสินทร  (พ.ศ. 2325 ถึงปจจุบัน) มีการแบงเปนสมัยยอยโดยยึด

ตามการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองและการปกครองรวมกัน  โดยแบงได ดังนี ้

     3.2.5.1 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325 – 2394) : อยูในชวงสมัยรัชกาล

ที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนชวงการฟนฟูอาณาจักรในทุกดานตอจากสมัยธนบุรี 

     3.2.5.2 สมัยรัตนโกสินทรยุคกลางปรับปรุงประเทศ (พ.ศ. 2394 – 2495) อยู

ในชวงสมัยรัชกาลที่ 4 ถงึ รัชกาลที่ 7 ซึ่งเปนชวงทีม่ีการติดตอกับตางชาติ มีการปรับปรุงประเทศใหทันสมัย

ตามแบบตะวันตก จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 

     3.2.5.3 สมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน) : เปนชวงที่มกีารปกครอง

แบบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทาง 

การเมือง บานเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 

เอกสารอางอิง 
 

ชุติมา.  (2553).  เวลาและยคุสมัยทางประวัติศาสตรไทย.  บทความ/สาระนารู – ประวตัิศาสตร. กรุงเทพฯ:  

 โรงเรียนบูรพาศึกษา.  สืบคนเมื่อ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2553, จาก  

 http://www.burapha.itteather.com/index.php/2010-08-22-02-33-09/66-2010-09-07-11-04-52 
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ใบงานที่ 1 
นักสืบกาลเวลา 

 

สมาชกิในกลุม 
....................................................(หัวหนากลุม) .....................................................(ผูจดบันทกึ) 

...............................................(ผูรวบรวมขอมูล) . .............................................(ผูรวบรวมขอมูล) 

.......................................................(ผูนาํเสนอ)  

 

หมายเหต:ุ นกัเรียนสามารถเพิ่มเติมหนาที่หรือจํานวนคนไดตามความเหมาะสม 

 

 คําช้ีแจง: ใหนักเรยีนแตละกลุมกาํหนดบทบาทหนาที่ของสมาชกิแตละคน เพื่อศึกษา รวบรวม

และรวมกันวิเคราะหขอมูลที่หามาได ซึ่งเปนประเดน็ทีก่ลุมของตนไดกําหนดไวทีเ่กี่ยวของกับเวลาและ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย  
 

ขอสงสัยที่เกีย่วของกับเวลาและยุคสมัยทางประวติัศาสตรไทย:  
............................................................................................................................ 

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

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

(1) สิ่งที่นักเรยีนจะสบืคน (2) วิธีการสบืคนขอมูล หรือแหลงของขอมูล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)สรุปผลการสืบคนขอมลู: ...................................................................................................... 

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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คําถามทายกจิกรรม 

1. จากการสืบคนขอมูล เวลาเปนสิง่สําคญัในการศึกษาประวัติศาสตรใชหรือไม เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

2. การแบงยุคสมัยทางประวตัิศาสตรใชส่ิงใดบางเปนเกณฑ 

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

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

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

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

3. ประเด็นใดอีกบางที่เกี่ยวของกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่นักเรยีนสนใจที่จะศึกษาตอไป 

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

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

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

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

 
 
ความรูสึกทีม่ีตอการเรียนในวันนี ้
……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกการสังเกตกระบวนการกลุม 
 
ชื่อกลุม _________________________________ 
สมาชกิ    1._____________________________  2.______________________________ 

   3. _____________________________  4.______________________________ 

   5._____________________________ 

 

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย/ลงในชองที่ตองการ 

 

ขอคิดเห็น 
ดีมาก 

(4) 

ดี 

(3) 

ปาน

กลาง (2) 

ควรปรับปรุง 

(1) 

1. นักเรียนจัดกลุมอยางรวดเร็วและไมสงเสียงดัง     

2. นักเรียนนัง่ทํางานในกลุมไมเดินไปมา     

3. นักเรียนพูดคุยกันเฉพาะในกลุม     

4. นักเรียนตรวจสอบความเขาใจกับเพื่อนๆ ในกลุม 

ใหเขาใจตรงกนัทกุคน 

    

5. นักเรียนตอบคําถามเพื่อน ๆ ทุกคน     

6. นักเรียนอธบิายใหเพื่อนสมาชิกทุกคนฟง     

7. นักเรียนชวยเหลือเพื่อนเปนพิเศษ เมื่อรูวาเพื่อนมีปญหา     

8. นักเรียนถามครูก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมทุกคนไมเขาใจ

และทําไมได 

    

9. นักเรียนทาํงานเสร็จและถูกตองภายในเวลาที่กาํหนด     

10. วนันี้สมาชิกในกลุมใหความรวมมือทุกคน     

 

                      

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

                       (ศุภณัฐ  พานา) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล       นายศุภณัฐ  พานา 

วันเดือนปเกิด      8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2528 

สถานที่เกิด        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน      1/22 ซอยอารีย 2 ถนนพหลโยธนิ  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  

        กรุงเทพมหานคร  10400  

        โทรศัพท 0-2279-4787 

 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2546      มัธยมศึกษาปที่ 6  

        จาก โรงเรียนสามเสนวทิยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2550      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกประวตัิศาสตร  

        วิชาโทการทองเทีย่วเชงิอนุรักษ  

        จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

        กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2554      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วชิาเอกการมัธยมศึกษา  

        (การสอนสังคมศึกษา) 

        จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

        กรุงเทพมหานคร 
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