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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพือ่หาค่าดชันีประสทิธผิลของแผนการจัดการเรียนรู ้3) เพือ่ศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกันผังความคิด โดยกำาหนดให้จำานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 4) เพือ่ศกึษาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
รว่มกบัผงัความคดิ โดยกำาหนดใหจ้ำานวนนักเรยีนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 มกีารคดิอยา่งมวิีจารณญาณผา่น
เกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
จำานวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด เร่ืองรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
จำานวน 5 แผน ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือก
ตอบ จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.68 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 แบบทดสอบ
วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำานวน 30 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.91 ค่าความ
เชือ่มัน่เทา่กบั 0.87 สถติทิีใ่ชคื้อ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการหาค่าดชันปีระสทิธผิล
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Abstract

The objective of the research were 1) to development the lesson plans using Histori-
cal Methodology with Mind map Technique in the Thai ancient and the states in Thailand 
unit, on the efficiency of 80/80. 2) To observe the effectiveness index of the lesson plans 
Historical Methodology with Mind Technique. 3) to study Mathayom Suksa 4 student’s learn-
ing achievement in Thai History by using Historical Methodology with Mind Map Technique 
in which 70% of the students were expected to pass the prescribed learning achievement 
criterion of 80% or better and 4) to study the student’s critical thinking in witch 70% of 
them were expected to pass the prescribed criterion of 80% or better. The sample used in 
this research consisted of 35 Mathayom Suksa 4/4 Students of Mahasarakham University 
Demonstrction School (Secondary), Kantharawichai, Maha Sarakham, in the First semester 
of the academic year 2017. The obtaining was the cluster random sampling technique. 
Three type of instruments used in the research were: 5 lesson plans, taught for 10 hours; 
a 30 items 4 choice achievement test with discriminating power ranging 0.40-0.68, and a 
reliability of 0.89; a 30 items 4 choice critical thinking test with discriminating power ranging 
0.28-0.91, and a reliability of 0.87, The statistics used for analyzing the collected data were 
percentage, mean, and standard deviation.

Keywords: Achievement, Critical thinking, History course

บทนำา

มนษุยเ์ปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญัของประเทศ 
บริบทในอดีตและบริบทในปัจจุบันมนุษย์มีความ
สำาคัญแตกต่างกันไป กล่าวคือ ในอดีตที่ยังเป็น
สังคมแบบพึ่งพากันและกัน มนุษย์ต้องอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มเป็นชุมชน เป็นสังคมเพื่อสร้างประโยชน์
ร่วมกนั แตใ่นปจัจบัุนหรอืท่ีเรยีกวา่ยุคโลกาภวิฒัน์น้ี
มนษุยมี์ความเป็นปจัเจกบคุคล ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทำาใหข้อ้มลูขา่วสารสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเกิดการส่งต่อเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพ และสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นชุมชน ต่อ
ประเทศ หรอืตอ่โลกได ้ดงัน้ันนโยบายหรอืทศิทาง
ของประเทศจึงจำาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายในประเทศให้มคีณุภาพในทุกๆ มติอิยา่งสมดลุ 
ทัง้จิตใจ รา่งกาย ความรู ้และทกัษะความสามารถ 

เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ ที่
จะนำาไปสู่การคดิวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุล รอบคอบ 
และระมดัระวงั ทำาใหรู้เ้ทา่ทนัการเปล่ียนแปลง นำา
ไปสูส่งัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุรว่มกนั ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำาหนดให้มีการจัดทำา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย 
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาจัดทำา
สาระหลกัสตูรในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพปญัหาใน
ชมุชนและสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์เพือ่เปน็สมาชกิทีดี่ของครอบครวั สังคม
และประเทศชาต ิซึง่แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถงานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถ
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อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสังคมโลกได้อยา่งสันต ิ(กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 2)

ในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่สำาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมี “ความรู้ ความเข้าใจ” 
การดำารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่รว่มกนัในสงัคม การปรับตวัตามสภาพ
แวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด 
เขา้ใจถงึการพฒันา เปลีย่นแปลงตามยคุสมตั กาล
เวลา ตามเหตปุจัจยัตา่งๆ เกิดความเขา้ใจในตนเอง 
และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตา่ง และมคุีณธรรม สามารถนำาความรูไ้ปปรบั
ใช้ในการดำาเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ชาต ิและสงัคมโลก (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)

“ความรู ้ความเขา้ใจ” ในกลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมนั้นมีความสำาคัญยิ่งกับการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ชาติ
จากอดตีถงึปจัจบุนั ความสมัพนัธแ์ละเปลีย่นแปลง
ของเหตกุารณต์า่งๆ ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตกุารณ์
สำาคญัในอดตีเพือ่มแีนวคดิในการสรา้งปจัจบุนัหรอื
อนาคตทีด่อียา่งยัง่ยนื ดงันัน้ประวตัศิาสตรจ์งึเปน็
ศาสตรแ์หง่การคดิวเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดค้วามรูค้วาม
เข้าใจที่สามารถปรับใช้กับเหตุการณ์ สถานการณ์
ในปจัจบุนั การพฒันาความสามารถทางการคดิใน
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้น ควรเน้นการ
พัฒนากระบวนการทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) เพราะเปน็กระบวนการทีส่ำาคญั
และจำาเปน็สำาหรบัผูเ้รยีนทกุระดบั เนือ่งจากการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิด
ท่ีผา่นการพจิารณาถงึขอ้มลู หลกัฐาน และเหตผุล 
มาอยา่งรอบคอบแลว้ ความคดิทีไ่ดจ้ะสามารถนำา
ไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกสถานการณ์ ดังนั้น
เมื่อบุคคลคิดเร่ืองใดเรื่องหนึ่งและได้ความคิดที่
ผา่นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแลว้ การคดิทีไ่ดม้า
สามารถนำาไปใช้ไดต้อ่ไปในกระบวนการอืน่ๆ เชน่ 
นำาไปใช่ในการตดัสินใจ นำาไปใชใ้นการแกปั้ญหา นำา

ไปปฏิบัติหรือนำาไปศึกษาวิจัยต่อ เป็นต้น (ทิศนา 
แขมมณี และคนอื่นๆ. 2544: 149-150) อีกทั้ง
ควรพฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณใหก้บัผู้
เรยีนต้ังแต่ก่อนท่ีจะเข้าเรยีนในระดบัมหาวิทยาลัย
เพราะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณจำาเป็นตอ้งมกีาร
สะสมประสบการณ์ทีละเล็กทีละน้อย มิใช่เกิดขึ้น
ในเวลาอนัสัน้ (ศนัสนยี ์ฉตัรคปุต ์และอษุา ชูชาต,ิ 
2545: 86-87)

การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ใน
ปัจจุบันผู้สอนยังเน้นใช้กระบวนการสอนโดยการ
บรรยาย ผู้เรยีนเรียนรูโ้ดยวธีิการท่องจำาเป็นสำาคัญ 
จดจำาเร่ืองราวตา่งๆ ทีม่ขีอบเขตกวา้งขวางอดัแนน่
ไปดว้ยเหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์ เพราะฉะนัน้ครู
ผู้สอนจึงต้องรีบสอนให้ทันเวลา นักเรียนจึงไม่มี
โอกาสซกัถามหรอืทำาการศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง
ในเรือ่งทีส่นใจ ซึง่สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผูเ้รยีนต่ำากวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด นัน่ยอ่มแสดงวา่
เวลาที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เกิดความล้มเหลว เพราะมี่อาจจะทำาให้ผู้เรียนเข้า
ถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดผลในทักษะทางการคิดเท่าที่ควร การ
ศกึษาประวัตศิาสตร์ดว้ยวิธกีารทางประวัตศิาสตร์
เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และความสามารถในการคิดของผู้เรียนใน
เนือ้หาสาระประวตัศิาสตรเ์พราะเปน็กระบวนการ
ในการศกึษาคน้ควา้หาขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์
ประกอบดว้ยขัน้ตอนท่ีสำาคญั คอื ขัน้กำาหนดปญัหา
และสมมุติฐาน ขั้นรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน 
ขั้นประเมินคุณค่าหลักฐาน ขั้นวิเคราะห์ตีความ
และการสังเคราะห์ ขั้นนำาเสนอผลการวิเคราะห์ 
เปน็การสอนทีท่ำาใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคดิอยา่งมีเหตผุล 
มกีารต้ังปญัหาและต้ังสมมติุฐานและคดิหาคำาตอบ
ตามสมมติฐานน้ัน ทำาให้นักเรียนเกิดคำาถามและ
คำาตอบขึ้นในใจโดยอัตโนมัติ นำาไปสู่การสังเกตสิ่ง
แวดล้อมรอบตัวแล้วต้ังปัญหาตามตนเองและหา
คำาตอบด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นทักษะที่จำาเป็น
ในระบบการศึกษาแบบ 4.0 (Education 4.0) 
ทั้งยังผู้วิจัยเห็นว่าการใช้การสอนด้วยวิธีการทาง
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ประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด (Mind Map) 
จะสามารถชว่ยในการคดิวเิคราะหใ์นระดบัทีส่งูขึน้ 
เพราะขัน้ตอนของวิธีการทางประวัตศิาสตร์และผงั
ความคิด (Mind Map) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกดิการคดิอย่างเป็นระบบ คดิอยา่งมเีหตผุล อยา่ง
เปน็ขัน้ตอน ซึง่ผูเ้รยีนสามารถนำาไปประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาตนเองและสงัคมใหม้คุีณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคต์ามหลกัการและจดุมุง่หมายของหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานและแผนการศกึษา
แห่งชาติอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวผู้
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพและ
ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังวามคิด 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง รัฐโบราณและรัฐ
ไทย เพื่อให้เป็นแนวทางสำาหรับครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูว้ชิาประวตัศิาสตรใ์นดนิแดนไทย ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางประวตัศิาสตรร์ว่มกบัผงัความ
คิดตามเกณฑ์ 80/80 (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

2. เพ่ือหาคา่ดชันปีระสทิธผิลของแผนการ
จดัการเรียนรู้รายวิชาประวตัศิาสตร ์เรือ่งรฐัโบราณ
และรัฐไทยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันผังความคิด

3. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 รายวชิาประวตัศิาสตร์

ไทย 4 ท่ีเรยีนโดยใชแ้ผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกันผังความคิด 
โดยกำาหนดให้จำานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

4. เพือ่ศึกษาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด โดยกำาหนดให้
จำานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝา่ยมธัยม) ภาคเรยีนที ่
1 ปกีารศกึษา 2560 จำานวน 6 หอ้ง รวมนักเรยีนทัง้
สิน้ 175 คน (ไม่รวมกับห้องโครงการพเิศษ Gifted 
ห้องโครงการ Gifted ภาษา ห้องคัดผลการเรียนดี
และห้องโครงการพิเศษ วมว. ซึ่งห้องดังกล่าวเป็น
ห้องเรียนที่คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่
กำาหนดในการเข้าเรียน)

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 1 ห้องเรียน คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จำานวน 35 คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจดัหอ้งเรยีนของโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) จัดโดยคละ
ผลการเรียนของนักเรียน

2. ตัวแปรที่ศึกษ�

2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด
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2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

3. ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รวิจัย

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ใช้เวลา 10 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

4. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด เรื่อง 
รฐัโบราณและรฐัไทยในดนิแดนไทย วชิาประวตัศิาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 5 แผน แผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง

4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน เรือ่งรัฐโบราณและรฐัไทยในดินแดนไทย วชิา
ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่4 แบบปรนยัชนดิ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

5. ก�รสร้�งและห�คุณภ�พเครื่องมือ

5.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรและเอกสาร
ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วสร้างเครื่องมือ
ตามที่กำาหนดไว้

5.2 นำาเครื่องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วนำามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและนำาเครื่องมือเสนอผู้เช่ียวชาญ  
เพื่อประเมินคุณภาพ

5.3 นำาไปทดลองใช้กบันกัเรยีนทีไ่มใ่ชก่ลุม่
ตัวอย่าง แล้วนำากลับมาปรับปรุงตามข้อบกพร่อง 
ที่พบเพื่อนำาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

6. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

6.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 
ข้อ เพื่อดูความคืบหน้าของผลการเรียน

6.2 ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ
เรียนรู้ไปทีละแผนพร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียน 
ไดแ้ก ่การประเมนิพฤตกิรรมการเรยีน การประเมนิ
ผลงานนักเรียน และทดสอบย่อยจนครบทุกแผน

6.3 ทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ดว้ยแบบ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งรฐัโบราณ
และรฐัไทยในดนิแดนไทย และแบบวดัทกัษะการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ และบนัทกึผลการสอบไวใ้ชเ้ปน็
คะแนนสอบหลังเรียนสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

1. สรุปผลก�รวิจัย

1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด วิชา
ประวตัศิาสตร ์เรือ่งรัฐโบราณและรฐัไทยในดนิแดน
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E

1
/

E
2
) เท่ากับ 85.54/81.81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 ที่ตั้งไว้

1.2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องรัฐ
โบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด มีค่า
เท่ากับ 0.72

1.3 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
จากการใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทางประวตัศิาสตร์ร่วมกบัผงัความคดิของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ พบวา่ นกัเรยีน
ร้อยละ 74.28 ซึง่ผา่นเกณฑท์ีก่ำาหนดคอื นักเรียน
ร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 81.81 ซึง่ผา่นเกณฑท่ี์กำาหนดคอื มคีะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 80

1.4 การศึกษาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังจากการใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับ
ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
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ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พบวา่ นกัเรยีนจำานวนรอ้ยละ 94.28 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ นักเรียนร้อยละ 70 มี
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม 
5 ด้าน ร้อยละ 88.85 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 
มีคะแนนทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณรอ้ยละ 
80 และนกัเรยีนมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
แยกเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านการกำาหนดหรือ
นยิามปญัหา รอ้ยละ 92.38 ด้านการเลอืกข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัปญัหา รอ้ยละ 97.17 ดา้นการตระหนัก
ในข้อตกลงเบือ้งต้นของขอ้มลู รอ้ยละ 75.71 ดา้น
การกำาหนดและเลือกสมมุติฐาน ร้อยละ 93.80 
ด้านการสรุปอย่างสมเหตุสมผล ร้อยละ 85.23

2. อภิปร�ยผลก�รวิจัย

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการ
คดิอยา่งมวีจิารณญาณ รายวชิาประวตัศิาสตรไ์ทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิชาประวัติศาสตร์ร่วม
กับผังความคิด ดังนี้

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด วิชา
ประวตัศิาสตร ์เรือ่งรัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดน
ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
85.54/81.81 ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว ้
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาติ วิริจินดา 
(2553: 83) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระประวัติศาสตร์และความพึงพอใจของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โดยประสทิธภิาพของ
แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางประวตัศิาสตร์
เทา่กบั 83.78/88.29 มีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2.2 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิี
การทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิดเรื่อง รัฐ
โบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.72 คิดเป็น
ร้อยละ 72 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่ม
ขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยขง สมบูรณ์ คนขยัน (2555: 1) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถการคิดวิจารณญาณ เรื่องประวัติศาสตร์
สมัยสุโขทัย ระหว่างการเรียนบนเว็บด้วยวิธีการ
ทางประวัตศิาสตรแ์ละวิธีการเรยีนแบบปกต ิไดค่้า
ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนบนเวบ็ทีใ่ชว้ธิกีารทาง
ประวตัศิาสตร ์เทา่กบั 0.8323 แสดงวา่นกัเรยีนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 83.23

2.3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
หลังจากการใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิดของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ พบวา่ 
นักเรียนร้อยละ 74.28 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ 
นกัเรยีนรอ้ยละ 70 โดยมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนร้อยละ 81.81 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ มี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคดิเปน็รอ้ยละ 80 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี 
(2554: 154) ไดก้ารศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัใช้หนว่ยการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยใช้
การสอนด้วยวธีิการทางประวตัศิาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนจำานวนร้อย
ละ 85 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ นักเรียนจำานวน
ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 86.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดคือ นักเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสน่ห์ ฉวยกระโทก 
(2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการใช้วิธี
การทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังความคิด พบ
ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 11.85 คิดเป็นร้อยละ 
29.63 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 31.90 คิดเป็น
ร้อยละ 79.75 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัคร
เดช แสนณรงค์ (2557: 97-98) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธกีาร
ทางประวตัศิาสตรร์ว่มกบัเทคนิคผงักราฟกิ พบวา่ 
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นักเรยีนจำานวน 21 คน คดิเปน็ร้อยละ 72.41 ของ
นักเรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ นักเรียน
ร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เฉลี่ย 28.96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.40 ของ
คะแนนเต็ม ซึง่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำาหนด คอื รอ้ยละ 70

2.4 ผลการศึกษาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังจากการใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับ
ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้พบวา่ นกัเรยีนจำานวนรอ้ยละ 94.28 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ นักเรียนร้อยละ 70 มี
คะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวม 
5 ด้าน ร้อยละ 88.85 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 
มีคะแนนทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณรอ้ยละ 
80 และนกัเรยีนมทีกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
แยกเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านการกำาหนดหรือ
นิยามปัญหา ร้อยละ 92.38 ด้านการเลือกข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ร้อยละ 97.17 ด้านการ
ตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้นของข้อมูล ร้อยละ  
75.71 ด้านการกำาหนดและเลือกสมมุติฐาน  
ร้อยละ 93.80 ด้านการสรุปอย่างสมเหตุสมผล  
ร้อยละ 85.23 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อนพุงษ ์ชมุแวงวาป ี(2554: 154) ไดท้ำาการศกึษา
การคดิอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 4 หลังการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Design) โดยใช้การสอนด้วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า นักเรียนจำานวน 34 คน มีคะแนนจาก
การทำาแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดเป็นร้อยละ 85 ของจำานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง
ผา่นเกณฑท์ีก่ำาหนด คอื นกัเรยีนรอ้ยละ 70 และมี
คะแนนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณโดยเฉลีย่ 18.13 
คิดเป็นร้อยละ 75.52 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์ที่กำาหนดคือ มีคะแนนจากการทดสอบวัด
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ รอ้ยละ 70 สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ อัครเดช แสนณรงค์ (2557: 
97-98) ได้ศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วม
กับเทคนิคผังกราฟิกที่พบว่า นักเรียนจำานวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.65 ของนักเรียนทั้งหมด มี
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด คือร้อยละ 
70 และมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดย
เฉลี่ย 29.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.42 ของ
คะแนนเต็ม ซึง่ผา่นเกณฑ์ทีก่ำาหนดคอื รอ้ยละ 70

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ผลการวจิยัพบวา่ แผนการจดักจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางประวตัศิาสตรร์ว่มกับผงั
ความคิด วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้คะแนน
เฉลีย่จากการทำาแบบทดสอบหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรยีน ดงันัน้ครผููส้อนกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม สามารถนำาไปใชพ้ฒันาความรูแ้ละ
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จักค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
เรียนย่างมีความสุข ไม่เบื่อหน่าย สามารถจดจำา
เนื้อหาได้แม่นยำา โดยการคิดอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ยงัเพิม่ทกัษะการคดิยา่งมวีจิารณญาณใหน้กัเรยีน
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้

1.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร
ทางประวัตศิาสตรร์ว่มกบัผงัความคดิไมค่วรจัดใน
เนือ้หาทีม่จีำานวนแผนมากเกนิไป เพราะอาจทำาให้
นกัเรยีนเบือ่ตอ่กจิกรรมทีซ่้ำาซากและยาวนาน เพือ่
ให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพ เป็นวิธีสอนที่
นกัเรยีนยงัไม่มีประสบการณใ์นเนือ้หาและการเรียน
มากอ่น ครผููส้อนตอ้งอธบิายเนือ้หาแทรกระหวา่ง
ขั้นตนของกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ 
จึงจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
และมปีระสทิธภิาพ อกีท้ังตอ้งคอยดแูล ชว่ยเหลอื  
เอาใจใส่ ในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
อย่างใกล้ชิด
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1.3 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี
การทางประวัติศาสตร์ในการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยข้อมูลจากหลาก
หลายแหล่งทีม่าเพือ่ใหนั้กเรยีนนำามาใชใ้นกจิกรรม
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งบรรลุวัตถุประสงค์ ผูส้อนควรมี
ความพรอ้มดา้นสือ่การเรยีนรูแ้ละเอกสารขอ้มูล ไม่
ว่าจะเป็นหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา สื่อ
ประสม บทเรยีนสำาเรจ็รปู และเวบ็ไซตต์า่งๆ ผูส้อน
ไม่ควรปิดกั้นการใช้เทคโนโลยี โดยชี้แนะและวาง
กฎในการสืบค้นข้อมูลให้เหมาะสมกับบุคคลเพ่ือ
ที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากการศึกษา
ให้เพื่อนฟังได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนในการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยแผนการจดักิจกรรม

การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทางประวตัศิาสตรร์ว่มกับผงั
ความคิด

2.2 ควรมกีารศึกษาผลการเรยีนการสอน
ดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทาง
ประวตัศิาสตรร์ว่มกบัผงัความคดิทีม่ตีอ่ตวัแปรอืน่ๆ 
เช่น พฤติกรรมประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์

2.3 ควรทำาการศึกษาผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
รว่มกบัผงัความคดิในดา้นทกัษะกระบวนการทำางาน
กลุ่มและทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆ 

2.4 ควรทำาการศึกษาพัฒนาการสอน
ประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วม
กบัวธิกีารอืน่ๆ เชน่ การใชเ้วบ็ไซต ์การใชโ้ปรแกรม 
การไปทัศนศึกษา
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