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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู
เปนกลุมรวมกับแนวคิด Magic If เพื่อสงเสริมทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร และการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Development of History Instruction Based on Group Investigation and Magic
If Approaches to Promote Historical Thinking Skills and Historical Empathy
of Upper Secondary School Students
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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาและศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร
ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม รวมกับแนวคิด Magic If เพือ่ สงเสริมทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เปนการวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ
คือ ระยะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู
เปนกลุมรวมกับแนวคิด Magic If และระยะการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน กลุมเปาหมายใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย แบบวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและแบบวัดการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู
เปนกลุมรวมกับแนวคิด Magic If ประกอบดวย หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางใน
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การจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน และขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ซึ่งมีชื่อเรียกวา
“TIMER” ไดแก (1) ขั้นการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร (Talk about historical issue)
(2) ขั้นการจินตนาการเกี่ยวกับอดีต (Imagine about the past) (3) ขั้นการจัดการกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร (Manage evidence) (4) ขั้นการสํารวจผานกาลเวลา (Exploration through time) และ
(5) ขั้นการสะทอนถึงอดีต (Refection to the past) ตลอดจนการวัดและประเมินผล 2. คุณภาพของรูป
แบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม รวมกับแนวคิด
Magic If พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีการเปลี่ยนแปลงของทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรไปในทางที่ดีขึ้น
คําสําคัญ: ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร / การรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร / แนวคิดกระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม / แนวคิด Magic If
Abstract
This research aimed to develop and study the effectiveness of history instruction
to promote historical thinking skills and historical empathy of upper secondary school
students based on Group Investigation and Magic If approaches. This is a research and
development that the experiment in instructional process had been implement for 15
weeks. The research procedure was divided into 2 phrases: phrase one was to develop
a history instruction based on Group Investigation and Magic If approaches and phrase two
was to experiment the developed instructional process. The target group composed of
31 secondary school students in Matayom 5. The data collection tools include of
performance test in historical thinking skills and performance test in historical empathy.
The result of the research could be summarized as follows; 1. a history instruction based
on group investigation and magic if approaches consisted of Principle, Guidelines,
Preparation, Teaching procedure 5 steps, called “TIMER”. They are (1) Talk about
historical issue, (2) Imagination about the past, (3) Manage evidence, (4) Exploration
through time, and (5) Refection to the past, along with Measurement and Evaluation
2. The quality of this instructional method, students had historical thinking and historical
empathy higher result at .05 signiﬁcance and had a change of historical thinking skills
and historical empathy better.
KEYWORDS: HISTORICAL THINKING SKILLS / HISTORICAL EMPATHY / GROUP
INVESTIGATION / MAGIC IF
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บทนํา
การศึกษาประวัติศาสตรจําเปนตองอาศัยความสามารถในการประเมินการตีความ
หลักฐาน และการสรุปขอเท็จจริง เพื่อทําความเขาใจบริบทและเหตุการณทางประวัติศาสตร
ใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด และสามารถสรางความหมายหรือตีความใหมได
ซึ่งขึ้นอยูกับหลักฐานและมุมมองของผูที่ศึกษาเหตุการณ ดังที่ วินัย พงศศรีเพียร (2552) ได
กลาววา วิชาประวัติศาสตร คือ การศึกษาเรื่องราวสําคัญ ๆ ที่เชื่อวาไดเกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับ
ประสบการณดานตาง ๆ ของมนุษยในสังคมใดสังคมหนึ่งบนพื้นฐานของการวิพากษ
วิเคราะหหลักฐานเอกสารชั้นตนและหลักฐานรวมสมัยอื่น ๆ เพื่อเขาใจปญหาสังคมปจจุบัน
การศึกษาวิชาประวัติศาสตรในประเทศไทย เกิดขึ้นจากนโยบายการเมืองที่สอดแทรกแนวคิด
ชาตินิยมลงไปในหลักสูตร การเรียนการสอนและหนังสือแบบเรียน (สุเนตร ชุตินธรานนท
และ คณะ, 2557) นอกจากนี้ สื่อตาง ๆ ที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตรยังทําใหนักเรียนเกิด
ความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ น (สุเนตร ชุตนิ ธรานนท, 2554) บริบทดังกลาวจึงขัดกับลักษณะเฉพาะ
ของวิชาประวัติศาสตรที่วา ความจริงทางประวัติศาสตรไมไดมีเรื่องเลาที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
แตขนึ้ อยูก บั มุมมองและการตีความของผูท ศี่ กึ ษา ดังนัน้ นักเรียนจึงควรไดรบั การฝกกระบวนการ
คิดอยางมีวิจารณญาณในการพิจารณาและประเมินความนาเชื่อถือในการนําเสนอมุมมอง
และขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัตศิ าสตร ตลอดจนฝกพิจารณาบริบททางประวัตศิ าสตร
และประเมินเหตุการณทางประวัติศาสตรดวยใจเปนกลางซึ่งคือการพัฒนาใหมีทักษะการคิด
ทางประวัตศิ าสตร (Historical thinking skill) และ การรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตร หรือ
ความรูสึกรวมยุครวมสมัย (Historical empathy)
อยางไรก็ตาม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2558) ไดสรุปผลการศึกษา
สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตรวา นักเรียนในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานยังขาดการพัฒนาทักษะการคิด การสืบคนความรู การตัง้ คําถาม ซึง่ ปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผล
ตอปญหาดังกลาวคือ การสอนของครูที่เนนทองจํา ไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ไมเนนการฝก
ปฏิบัติและไมเนนการฝกคิด สงผลใหนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและไมสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ดวยเหตุนี้นักเรียนจึงขาดการฝกทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรู
ความรู  สึ ก ทางประวั ติ ศ าสตร ด  ว ย เพราะทั้ ง สองสิ่ ง นี้ เ ป น ส ว นที่ ส นั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น
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(Nye et al., 2011) โดยในการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรตองอาศัยทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตรเพื่อใหการอธิบายสภาพแวดลอม ความคิด ความรู ความเชื่อหรือความรูสึก
ของผูคนในเหตุการณมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งการรับรูความรูสึก
ทางประวัติศาสตรยังสงผลใหทักษะการคิดทางประวัติศาสตรทําความเขาใจบริบททาง
ประวัติศาสตรไดใกลเคียงสภาพการณในอดีตอยางชัดเจนมากขึ้น
ทักษะการคิดทางประวัตศิ าสตร คือ ความสามารถในการคิดเพือ่ เรียงลําดับเหตุการณ
วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ อธิ บ ายบริ บ ทของเหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร วิ เ คราะห แ ละ
ตรวจสอบหลักฐาน ตลอดจนอธิบายเหตุการณทางประวัติศาสตรไดอยางนาเชื่อถือ ซึ่งคลาย
กับการคิดอยางมีวิจารณญาณ แตแตกตางกันตรงที่ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรเปน
การคิดตามกรอบของชวงเวลาหรือยุคสมัยที่ศึกษา และจากการศึกษาองคประกอบของ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรที่ Assessment Resource Center for History (2013)
National Center for History in the Schools (1996) และ The College Board (2012)
ไดนําเสนอ ผูวิจัยสามารถหาความสอดคลองและสังเคราะหออกมาเปนองคประกอบของ
ทักษะการคิดทางประวัตศิ าสตรไดแก (1) การเรียงลําดับเหตุการณ และวิเคราะหความสัมพันธ
(2) การทําความเขาใจบริบททางประวัติศาสตร (3) การยืนยันดวยหลักฐานทางประวัติศาสตร
และ (4) การตีความและสังเคราะหประเด็นทางประวัติศาสตร อนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกของตนที่มีตอเหตุการณทางประวัติศาสตรนักเรียนควรทําความเขาใจบริบท
ทางประวัติศาสตรและไมควรนําความคิด ความเชื่อ และความรูสึกในปจจุบันไปตัดสิน
หรือตีความเหตุการณทเี่ กิดขึน้ เพราะชวงเวลาของเหตุการณกบั ชวงเวลาของนักเรียนแตกตาง
กัน ดังนั้นนักเรียนจึงควรไดรับการพัฒนาใหการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร (Centre
for the Study of Historical Consciousness, 2014)
การรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร คือ การทําความเขาใจความคิด ความเชื่อ และ
ความรูสึกตาง ๆ ของบุคคลในเหตุการณโดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตรมาสนับสนุน และ
แสดงความคิดเห็นและ/หรือความรูสึกของตนโดยหลีกเลี่ยงปจจุบันนิยม ซึ่งจากการศึกษา
องคประกอบของการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรที่นักการศึกษาทางดานประวัติศาสตร
ไดนําเสนอ ผูวิจัยสามารถหาความสอดคลองและสังเคราะหออกมาเปนองคประกอบของ
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การรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตรไดแก (1) การเปดรับมุมมองทีแ่ ตกตาง (2) การศึกษาบริบท
ทางประวัติศาสตร และ (3) การเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบันดวยความเขาใจ (Barton & Levstik,
2004; Davison, 2012; Endacott & Brooks, 2013)
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัตศิ าสตร
และการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรพบวา หลักการของแนวคิดกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรูเปนกลุม (Group investigation) ที่ Joyce and Weil (2011) ไดพัฒนาขึ้น
มีหลักการที่สอดคลองกับการศึกษาประวัติศาสตรที่เปนการผสมผสานความรูเชิงบอกเลา
(Declarative knowledge) ซึ่งเปนการเรียนรูเนื้อหาและขอเท็จจริงของเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร และความรูเชิงขั้นตอน (Procedural knowledge) ซึ่งเปนการใชกระบวน
การคิดอยางมีวจิ ารณญาณในการประเมินเนือ้ หาและหลักฐาน เพือ่ พิจารณาถึงความนาเชือ่ ถือ
ของขอเท็จจริง (Ercikan & Seixas, 2015) นอกจากนี้กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู
เปนกลุมยังสนับสนุนใหนักเรียนรวมกันกําหนดปญหา วางแผนในการสืบคนขอมูล และ
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น เพื่อใหกลุมตอบคําถามที่กําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูข องนักเรียน สาระสําคัญของแนวคิด
ดังกลาวคือ การจัดการเรียนการสอนที่นําประเด็นหรือปญหามากระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสงสัย หรือความขัดแยงทางความคิด และกระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมและ
ความรูตลอดจนประสบการณเดิมของสมาชิกในการสืบสอบแสวงหาความรู เพื่อนํามาสู
การสรางความรูใหมหรือความเขาใจใหเปนที่ยอมรับรวมกัน และประเมินผลงานตลอดจน
กระบวนการทํางานกลุม
อยางไรก็ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมเปนกระบวนการ
ที่ มุ  ง พั ฒ นาองค ค วามรู  ทั ก ษะการสื บ ค น ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั น ซึ่ ง เป น ทั ก ษะทาง
ดานพุทธิพสิ ยั กระบวนการดังกลาวจึงยังไมสามารถพัฒนาการรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตร
ซึ่งเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับมิติดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัยได ผูวิจัยจึงศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรพบวา การใชเทคนิคทางการละครสามารถ
เปนแนวทางในการพัฒนาการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรโดยการจําลองสถานการณ
ทางประวัติศาสตร (Foster, 2001) สิ่งสําคัญคือครูตองนําหลักฐานทางประวัติศาสตรมาเปน
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กรอบใหนกั เรียนฝกคิดหรือสวมบทบาทเปนคนในเหตุการณเพือ่ ทําความเขาใจและตระหนักถึง
ข อ จํ า กั ด และมุ ม มองของเหตุ ก ารณ อี ก ทั้ ง การใช เ ทคนิ ค การละครยั ง เป น แนวทางหนึ่ ง
ในการสรางความเชือ่ มโยงระหวางอดีตกับนักเรียนไดอยางเปนรูปธรรมและชวยใหผคู นในอดีต
กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง (Heathcote, 2008)
การคนพบขอเสนอแนะของนักการศึกษาวิชาประวัติศาสตรดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจ
หลักการของแนวคิด Magic If ทีค่ ดิ คนโดย Constantin Stanislavski (ชุตมิ า มณีวฒ
ั นา, 2550)
ซึง่ เปนกระบวนการทีส่ ามารถสงเสริมการรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตรโดยการสมมติตนเอง
วา “ถาฉันเปนตัวละครและเผชิญสถานการณเดียวกันกับตัวละครนั้น ฉันจะทําอยางไร”
เพื่อใหนักเรียนทําความเขาใจตัวละคร สิ่งแวดลอมที่มีผลตอตัวละคร และสภาพปญหาจาก
การศึกษาและวิเคราะหบทละคร เพราะแนวคิดนี้มีวัตถุประสงคใหนักเรียนเขาใจความคิด
ความรูสึกหรือมุมมองตอสถานการณของตัวละคร และแสดงพฤติกรรมไดอยางสมจริง ดังนั้น
สาระสําคัญของแนวคิด Magic If คือ การวิเคราะหสถานการณและลักษณะของบุคคลใน
เหตุการณ และฝกคิดโดยการสมมติวาตนเองเปนบุคคลนั้น เพื่อรับรูถึงความคิดและความรูสึก
ของคนในเหตุการณ และคาดการณความเปนไปไดที่อาจเกิดขึ้นหรือนําเสนอความเขาใจ
ในแงมุมใหม
ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับ
หลักการของแนวคิด Magic If มาพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตรทสี่ ง เสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร เพื่อชวยใหนักเรียน
ไดใชทักษะและการรับรูความรูสึกดังกลาวในการประเมินขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรในมิติ
ตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูและการยอมรับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
ที่หลากหลายที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ที่สงเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของรู ป แบบการเรี ย นการสอนประวั ติ ศ าสตร ต ามแนวคิ ด
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ที่สงเสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนประวัติศาสตรที่พัฒนาขึ้นระหวางกอนกับหลังการทดลอง
วิธีการวิจัย
ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา มุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของ
แนวคิด Magic If ที่สงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทาง
ประวัติศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาคุณภาพของรูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนิน
การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
และการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร
3. ผูวิจัยดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิด
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If โดยมี
แนวทางดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดกระบวนการสืบสอบ
แสวงหาความรูเปนกลุม และหลักการของแนวคิด Magic If ใหมีความชัดเจน รัดกุม และ
ครอบคลุมงานวิจัย
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3.2 กําหนดหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ผูว จิ ยั นําสาระสําคัญของแนวคิด
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม และสาระสําคัญของแนวคิด Magic If มาพัฒนา
เปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นกําหนดแนวทางการในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักการที่พัฒนาขึ้น
3.3 กํ า หนดขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นการสอน ผู  วิ จั ย นํ า แนวทางของรู ป แบบ
การเรียนการสอน มาสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและการแกไขปรับปรุง
4.1 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบดวย หลักการ
วัตถุประสงค แนวทาง ขัน้ ตอน การวัดและประเมินผล และตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูต าม
รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหผทู รงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพในดานแนวคิด
ทีใ่ ชเปนพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอน
4.2 ผู  วิ จั ย นํ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไขตามคํ า แนะนํ า ของ
ผูท รงคุณวุฒแิ ละนําไปทดลองสอนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 หองเรียน ทีม่ คี วามรู
เดิมเกี่ยวกับหัวขอประวัติศาสตรที่ผูวิจัยกําหนดไว โดยหลังจากทดลองสอนแตละครั้งผูวิจัย
นําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน แนวทางการสอน และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละระดับขั้นของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ระยะที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
1. กําหนดแบบแผนการทดลอง: ผูวิจัยใชวิธีแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) แบบแผนการทดลองเปนแบบศึกษากลุมเดียววัดกอน-หลัง (The one-group
pretest-posttest design)
2. กําหนดกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน:
ผูวิจัยเลือกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพฯ โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนคือ
(1) เปนโรงเรียนที่มีการจัดกลุมนักเรียนแตละหองแบบคละความสามารถ (2) เปนโรงเรียน
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ที่มีความพรอมในการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสืบคนและจัดกระทําขอมูล และ (3) เปน
โรงเรียนที่สมัครใจใหผูวิจัยเขาไปทดลองและเก็บขอมูล ซึ่งพบวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ซึ่งเรียนวิชาประวัติศาสตรไทยมีจํานวน 15 หองเรียน จากนั้นผูวิจัยจึงสุมหองเรียนแบบ
ยกกลุมโดยวิธีจับสลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลอง ผลปรากฏวา นักเรียนชั้น ม.5/14 จํานวน
31 คน เปนกลุมทดลอง
3. สรางแผนการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
4. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 4 ฉบับ ไดแก
4.1 แบบทดสอบทักษะการคิดทางประวัติศาสตร แบงเปน แบบทดสอบทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตรชุดที่ 1 (กอนเรียน) เหตุการณการสิ้นสุดรัชกาลพระเจากรุงธนบุรี
(ตากสิน) และแบบทดสอบทักษะการคิดทางประวัติศาสตร ชุดที่ 2 (หลังเรียน) เหตุการณ
สงครามยุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช โดยเปนขอสอบชนิด
อัตนัย ฉบับละ 8 ขอ
4.2 แบบทดสอบการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร แบงเปน แบบทดสอบ
การรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ชุดที่ 1 (กอนเรียน) เหตุการณการถวายคํากราบบังคม
ทูล ร.ศ. 103 และกบฏ ร.ศ. 130 และแบบทดสอบการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ชุด
ที่ 2 (หลังเรียน) เหตุการณการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 ของประเทศไทย โดยเปนขอสอบ
ชนิดอัตนัย ฉบับละ 4 ขอ
5. ดําเนินการทดลองใชกระบวนการเรียนการสอน และเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 กอนการทดลอง: ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรชุดที่ 1 และแบบทดสอบการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ชุดที่ 1 และแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.2 ดําเนินการทดลอง: ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนกลุมทดลองดวยตนเองโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 15 สัปดาห เปนระยะเวลา 15 คาบ เรือ่ งทีใ่ ชในการทดลอง
คือ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิกฤตการณร.ศ. 112 และการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ในวิชา
ประวัติศาสตรไทย
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5.3 หลั ง การทดลอง: ให นั ก เรี ย นกลุ  ม ทดลองทํ า แบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตรชุดที่ 2 และแบบวัดการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ชุดที่ 2
6. การวิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเชิงปริมาณดําเนินการวิเคราะหคะแนนจาก
แบบวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและแบบวัดการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของ
กลุมทดลองดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นดวยการใชสถิติ t-test for
dependent
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหา
ความรูเ ปนกลุม รวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ทีส่ ง เสริมทักษะการคิดทางประวัตศิ าสตร
และการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ประกอบดวย วัตถุประสงค หลักการ การเตรียม
การสอน และขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
วั ต ถุ ป ระสงค ข องรู ป แบบการเรี ย นการสอน เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด ทาง
ประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนการสอนที่นําประเด็น
หรือเหตุการณทางประวัตศิ าสตรมาใหนกั เรียนวิเคราะหและประเมินความนาเชือ่ ของหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร สรุปขอเท็จจริงของเหตุการณ มีความรูส กึ รวมยุครวมสมัย และนําเหตุการณ
ที่ศึกษามาเปนบทเรียน โดยใชกระบวนการกลุมในการสืบสอบแสวงหาความรู และการสมมติ
ตนเองเปนบุคคลในเหตุการณทางประวัติศาสตร
การเตรียมการสอน ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้น ครูควรมีการเตรียมการสอนดังนี้
(1) ครูคัดเลือกเหตุการณทางประวัติศาสตร โดยมีเกณฑที่สําคัญ คือ เปนเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
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สถานศึกษา มีหลักฐานชัน้ ตนและชัน้ รองทีห่ ลากหลาย และมีการตีความหรือนําเสนอในแงมมุ
ที่แตกตางกัน
(2) ครูคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร โดยมีเกณฑที่สําคัญคือ เปนหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตรทคี่ รูและนักเรียนสามารถสืบคนและนํามาศึกษาได หลักฐานนัน้ ควรมีการตีความ
หรือนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรที่ศึกษาที่แตกตางกัน ตลอดจนควรมีทั้งหลักฐานชั้นตน
และชั้นรอง
(3) ครูศึกษาและทําความเขาใจบริบทางประวัติศาสตร และการตีความหรือแงมุม
ทางประวัติศาสตรที่หลักฐานแตละชิ้นนําเสนอ
(4) ครูศึกษาและทําความเขาใจเกณฑที่ใชในการวิเคราะหลักษณะและการประเมิน
ความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอนเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ
“TIMER” โดยในแตละขั้นมีรายละเอียด ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นทางประวัตศิ าสตร (Talk about historical issue)
ครูนําเสนอเหตุการณทางประวัติศาสตร และตั้งคําถามเกี่ยวกับบริบทแวดลอมและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วของกับเหตุการณซงึ่ ครูควรมีการตัง้ คําถามเพิม่ เติมเพือ่ ใหนกั เรียนเชือ่ มโยงขอมูล
จากคําตอบของเพื่อนและใหนักเรียนศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 การจินตนาการเกี่ยวกับอดีต (Imagination about the past)
กําหนดใหนักเรียนแบงกลุมคละความสามารถ กลุม 5-6 คน จากนั้นกลุมรวมกัน
อภิปรายและเรียงลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร จากนั้นครูยกประเด็นเหตุการณทาง
ประวัตศิ าสตรโดยใหนกั เรียนจินตนาการภาพเหตุการณโดยอาศัยความรูเ ดิมของกลุม เกีย่ วกับ
บริบททางประวัติศาสตร จากการใชคําถามวา “ถา” ซึ่งมีลักษณะตรงขามกับขอเท็จจริง และ
ใหนกั เรียนตัง้ สมมติฐานทีต่ นสนใจ โดยครูควรมีการตัง้ คําถามเพิม่ เติมเพือ่ ใหนกั เรียนตรวจสอบ
ความเขาใจและความคิดเห็นของกลุมเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
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ขั้นที่ 3 การจัดการกับหลักฐานทางประวัติศาสตร (Manage evidence)
กําหนดใหนักเรียนแตละกลุมอภิ ปรายแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู  ในค นหาและคั ดเลื อก
หลักฐาน และอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการวิเคราะหและการตรวจสอบขอมูลและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร โดยครูทําหนาที่เปนผูชวยเหลือและสนับสนุนดวยการชี้แนะวิธีการคนควา
ยกตัวอยางแหลงสืบคนขอมูล การอานหลักฐานชั้นตน และวิธีการอานจับใจความ นอกจากนี้
ครูควรตั้งคําถามเพิ่มเติมเพื่อ ใหนักเรียนวิเคราะหและประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน
ขั้นที่ 4 การสํารวจผานกาลเวลา (Exploration through time)
กําหนดใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันนําหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือมา
สรุปบริบทประวัติศาสตรและลักษณะของบุคคลในเหตุการณทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นและ
ตั้งคําถาม “ถา” ดวยตนเอง เชน การสมมติตนเองเปนบุคคลที่อยูรวมสมัยในเหตุการณ และ
ถากระทําตามสิ่งที่นักเรียนคิดแลวจะสงผลเชนไร เปนตน
ขั้นที่ 5 การสะทอนถึงอดีต (Refection to the past)
กําหนดใหนัก เรียนนําเสนอขอ สรุ ปของสมมติ ฐ าน และแสดงความคิ ด เห็ นหรื อ
ความรูสึกของกลุมที่มีตอเหตุการณ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันประเมินสมมติฐานและ
ตรวจสอบวิธีการในการดําเนินงานของกลุม เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ตอไป
นอกจากนีห้ ากมีประเด็นใด ๆ เพิม่ เติมครูสามารถบรรยายเหตุการณทางประวัตศิ าสตรเพิม่ เติม
ได อีกทั้งครูควรมีการตั้งคําถามเพิ่มเติมเพื่อ (1) ใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูลไดชัดเจน
(2) ใหนักเรียนทั้งหองรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะหและการประเมินความนาเชื่อถือ
ของหลักฐานของแตละกลุม และ (3) ใหนักเรียนรวมกันแบงปนประสบการณและนําเสนอสิ่ง
ที่ไดเรียนรูจากการศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรและการทํางานกลุม
2. ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ที่สงเสริมทักษะการคิด
ทางประวัตศิ าสตรและการรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีผลการทดลองดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดทางประวัติศาสตรกอนและหลังทดลองของ
นักเรียนกลุมทดลอง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง

n
31
31

M
11.58
17.32

SD
4.73
3.22

t
8.27*

หมายเหตุ: *p < .05

การทดสอบคาที (t-test dependent) ในตาราง 1 พบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีทกั ษะการคิดทางประวัตศิ าสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรกอนและหลังทดลอง
ดวยแบบทดสอบของนักเรียนกลุมทดลอง (คะแนนเต็ม 14 คะแนน)
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง

n
31
31

M
5.96
10.35

SD
2.10
2.07

t
10.46*

หมายเหตุ: *p < .05

การทดสอบคาที (t-test dependent) ในตาราง 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีการรับรูค วามรูส กึ ทางประวัตศิ าสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยนี้ มีสาระสําคัญ 2 ประเด็น คือ ดานการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน และดานคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ดังนี้
1. ดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับแนวคิด Magic If เพื่อสงเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผูวิจัยมีขอสังเกตที่นับเปนประเด็นสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบ
ในครั้งนี้ 3 ประเด็น คือ
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ประเด็นที่ 1 ภูมหิ ลังของครูทจี่ าํ เปนตอการนํารูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร
ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic
If ไปใช จากการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพคือ
ภูมิหลังของครูที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือเหตุการณทางประวัตศิ าสตร และหลักฐานทางประวัตศิ าสตรทงั้ ชัน้ ตนและชัน้ รอง
ทีเ่ กีย่ วของกับเหตุการณ ตลอดจนเกณฑในการคัดเลือกและประเมินหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
เนือ่ งจากความรูค วามเขาใจดังกลาวเปนสิง่ ทีค่ รูจาํ เปนตองนํามาใชตงั้ แตชว งเตรียมการสอนใน
การคัดเลือกประเด็นหรือเหตุการณทางประวัติศาสตรใหเหมาะสมกับรูปแบบและนํามาใชใน
ชวงการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในการตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดนักเรียน และ
ระบุไดวา สิ่งที่นักเรียนคิดอยูนอกเหนือบริบทของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่ศึกษาหรือไม
ประการที่สอง คือ ความสามารถในการตั้งคําถาม ซึ่งความสามารถนี้ครูจะตองพยายาม
ตั้งคําถามเพื่อชวยเหลือใหนักเรียนไดฝกคิดและเขารวมกิจกรรม เมื่อนักเรียนเผชิญกับปญหา
หรือขอสงสัยในการดําเนินงานครูจะตองสามารถทําใหคําถามหรือขอสงสัยนั้นงายขึ้น เพื่อ
กระตุนใหนักเรียนหาคําตอบดวยตนเอง สอดคลองกับที่ Foster (2001) กลาววา การจัด
กิจกรรมหรือการตั้งคําถามของครูเพื่อกระตุนการคิด การตรวจสอบคําอธิบายเหตุการณและ
การอภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียนเปนการชวยเหลือ (Scaffold) และเสริมสราง
การเรียนรูใหนักเรียนไดพัฒนาการตั้งคําถามที่ซับซอนและกระตุนความคิดมากยิ่งขึ้น และ
เปนสวนสําคัญที่ทําใหการฝกฝนการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรในชั้นเรียนประสบ
ความสําเร็จ
ประเด็นที่ 2 การคัดเลือกเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร
ตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม รวมกับหลักการของแนวคิด Magic If
เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ดังนั้นเนื้อหาที่เหมาะสมที่จะนํามา
ใชกับรูปแบบนี้คือประเด็นสําคัญหรือเหตุการณทางประวัติศาสตร โดยเกณฑในการพิจารณา
เหตุการณหรือประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรที่จะนํามาใชกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบนี้ คือ (1) เปนเหตุการณทางประวัตศิ าสตรทสี่ อดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา (2) เปนเหตุการณที่มีการตีความหรือนําเสนอในแงมุม

468 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ที่แตกตางกัน และ (3) เปนเหตุการณที่มีหลักฐานชั้นตนและชั้นรองที่หลากหลาย เกณฑ
ในการพิจารณานีส้ อดคลองกับที่ Endacott and Brooks (2013) และ Foster (2001) ทีร่ ะบุวา
ครู ค วรมี ก ารเลื อ กเนื้ อ หาที่ เ ป น เหตุ ก ารณ ที่ มี ห ลั ก ฐานชั้ น ต น และหลั ก ฐานชั้ น รองอย า ง
เพียงพอ และนักเรียนสามารถเขาถึงหลักฐานเหลานั้นไดงาย เพื่อนํามาใชอางอิงใหขอสรุป
ของนักเรียนมีความนาเชื่อถือ
ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการเขาถึงหลักฐานทางประวัตศิ าสตรของครูและนักเรียน
โดยเฉพาะหลักฐานชัน้ ตนเพราะเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหขอ สรุปของครูและนักเรียนมีความนา
เชื่อถือ เนื่องจากหลักฐานชั้นตนเปนหลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกัน
กับเหตุการณ ดังที่ Sexias and Morton (2013) กลาววา สิ่งที่จะทําใหขอสรุปของนักเรียน
มีความนาเชือ่ ถือคือ หลักฐานชัน้ ตน เพราะหลักฐานชัน้ ตนเปนสิง่ เดียวทีอ่ ดีตทิง้ เอาไวใหคนใน
ปจจุบันไดศึกษา ดังนั้นในการเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชในการศึกษาประเด็นหรือ
เหตุการณทางประวัติศาสตรที่เหมาะสมกับรูปแบบสิ่งที่ครูควรพิจารณาคือ (1) เปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่ครูและนักเรียนสามารถสืบคนและนํามาศึกษาได (2) หลักฐานนั้นควร
มีการตีความหรือนําเสนอแงมุมทางประวัติศาสตรที่ศึกษาที่แตกตางกัน และ (3) ควรมีทั้ง
หลักฐานชัน้ ตนและชัน้ รอง นอกจากนีใ้ นการดําเนินกิจกรรมครูควรอนุญาตใหนกั เรียนสามารถ
ใชอปุ กรณในการสือ่ สารเนือ่ งจากจะทําใหนกั เรียนสืบคนขอมูลไดงา ยขึน้ หรือครูควรจัดกิจกรรม
ในหองเรียนที่มีคอมพิวเตอรเพื่อเปนการสนับสนุนใหนักเรียนสืบคนขอมูลและคัดเลือกขอมูล
ดวยตนเอง
2. ดานคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิดกระบวน
การสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับแนวคิด Magic If เพื่อสงเสริมทักษะการคิดทาง
ประวั ติ ศาสตรและการรับรูความรูสึก ทางประวั ติ ศ าสตร ข องนั ก เรี ย นระดั บมั ธยมศึ ก ษา
ตอนปลาย
ผลจากการทดลองใชรปู แบบการเรียนการสอนประวัตศิ าสตรตามแนวคิดกระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม รวมกับหลักการของแนวคิด Magic If เพือ่ สงเสริมทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว า นั ก เรี ย นกลุ  ม ทดลองมี ทั ก ษะการคิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละการรั บ รู 
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ทางประวัติศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุม และแนวคิด Magic If
มีความสําคัญกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร
ดังที่ The College Board (2012) ไดระบุวา การสงเสริมใหนักเรียนทําความเขาใจแนวคิด
หรือมุมมองทางประวัตศิ าสตรทแี่ ตกตางและประเมินความนาเชือ่ ถือของหลักฐานและมุมมอง
ทางประวัติศาสตร สามารถสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรได สอดคลองกับงาน
วิจัยของ Ferretti, MacArthur, and Okolo (2001) ที่พบวา การสืบสอบแสวงหาความรู
เป น กลุ  ม ส ง ผลให นั ก เรี ย นเข า ใจเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาทางประวั ติ ศ าสตร แ ละการสื บ ค น ทาง
ประวัติศาสตรดีขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ Colby (2007) ที่พบวา รูปแบบการเรียน
การสอนที่ประกอบดวย การอภิปรายแบบกลุมใหญและเล็ก การนําเสนอปากเปลา อภิปราย
เกี่ยวกับหลักฐานชั้นตน และการสรางงานเขียนทางประวัติศาสตรโดยนําแตละมุมมองมา
รอยเรียงเขาดวยกัน สามารถสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรได ในดานการรับรู
ความรูสึกทางประวัติศาสตรการเตรียมการสอนของครู สอดคลองกับ Endacott and
Brooks (2013) และ Foster (2001) ที่ระบุวา ครูควรมีการเลือกเนื้อหาที่เปนเหตุการณที่มี
หลักฐานชัน้ ตนและหลักฐานชัน้ รองอยางเพียงพอ และนักเรียนสามารถเขาถึงหลักฐานเหลานัน้
ไดงาย เพื่อนํามาใชอางอิงในการสรางบริบททางประวัติศาสตร การรับมุมมองของผูอื่น และ
การเชือ่ มโยงความรูส กึ ของตนกับผูค นในเหตุการณทางประวัตศิ าสตรใหมคี วามนาเชือ่ ถือ อีกทัง้
Foster (2001) ยังไดกลาววา การทําหนาที่ของครูในการเปนผูชวยเหลือ (Scaffold) เปนสวน
สําคัญที่ทําใหการฝกฝนการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตรในชั้นเรียนประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้การสงเสริมใหนักเรียนสมมติตนเองเปนผูคนหรือบุคคลในเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรหลังจากการสรุปขอมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตรสอดคลองกับ
Heathcote (2008) และงานวิจัยของ Davison (2012) ที่ระบุวา ครูควรนําหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตรใหนกั เรียนศึกษาและฝกคิดเปนคนในเหตุการณ หรือสวมบทบาทเปนบุคคลทาง
ประวัติศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดเปดรับมุมองที่แตกตาง ตระหนักถึงความเปนไปไดที่
หลากหลายที่อาจเกิดขึ้น และตระหนักถึงความแตกตางระหวางอดีตกับปจจุบัน ซึ่งสอดคลอง
กับ Nokes (2011) ทีเ่ สนอความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอนทีใ่ หนกั เรียนศึกษาหลักฐาน
ตีความ และสรางบริบทของเหตุการณทางประวัติศาสตรจะชวยใหนักเรียนพัฒนาความเขาใจ
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ในธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตรวา เหตุการณเดียวกันสามารถมีมุมมองทางประวัติศาสตร
ที่แตกตางกัน นอกจากนี้การสมมติตนเองตามแนวคิด Magic If เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรับรู
อารมณ ความคิด ความรูสึกของคนในเหตุการณทางประวัติศาสตรยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Kade, Özcan, and Lindell (2013) และ Smith, Gephardt, and Nestel (2015)
ที่พบวา แนวคิด Magic If เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูที่รับการทดลองสามารถจินตนาการและเขาถึง
อารมณ ความรูสึก ทัศนคติ ของตัวละครและสามารถจินตนาการสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นได
ดังนัน้ แนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม และแนวคิด Magic If มีความสัมพันธ
กับทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร ทําใหสามารถ
พัฒนาและสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรและการรับรูความรูสึกทางประวัติศาสตร
ของนักเรียนใหสูงขึ้นได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตรตามแนวคิด
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ไปใช
1.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมสําหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือเหตุการณทางประวัตศิ าสตรทมี่ กี ารนําเสนอในแงมมุ ทีต่ า งกันและมีหลักฐานชัน้ ตน
และชั้นรองอยางหลากหลาย
1.2 ครูควรใหความสําคัญกับการเตรียมการสอนทีผ่ วู จิ ยั กําหนดไว เพือ่ เปนแนวทาง
ที่สําคัญในการชวยเหลือและสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระของเหตุการณ
1.3 ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการสืบสอบแสวงหา
ความรูเปนกลุมรวมกับหลักการของแนวคิด Magic If ในชวงแรกของการนําไปใช ครูตองเปน
แบบอยางในการวิเคราะหและประเมินความนาเชื่อถือหลักฐานทางประวัติศาสตร เนื่องจาก
นักเรียนไมเคยฝกการวิเคราะหและประเมินความนาเชือ่ ถือ ครูจงึ ควรเปนตัวอยางการตัง้ คําถาม
หรื อ ข อ สงสั ย ที่ มี ต  อ เหตุ ก ารณ กระตุ  น และสนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นวิ เ คราะห แ ละประเมิ น
ความนาเชื่อถือหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางสมํ่าเสมอ
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1.4 ครูควรใหความสําคัญกับการจัดสรรเวลา ออกแบบและดําเนินกิจกรรม
การเรียนรูในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม เนื่องจากแตละขั้นตอนของรูปแบบการเรียน
การสอนมีความสําคัญและเปนจุดเนนของหลักการในรูปแบบการเรียนการสอน
1.5 ครูควรจัดกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถไวกอน เพื่อความรวดเร็วใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดกลุม นักเรียนแบบคละความสามารถโดยนําคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบครั้งกอนหนามาใชประกอบในการแบงกลุม
นักเรียน
1.6 ครูควรสํารวจนักเรียนทุกกลุมในชวงดําเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนเพื่อสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนในการใหความรวมมือ และคอยใหขอเสนอแนะหากนักเรียนยังไมสามารถ
คิดไดตรงประเด็น
1.7 ในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบ นักเรียนจําเปนตองอานหลักฐาน
และเอกสารจํานวนมาก เพือ่ นํามาใชในการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู ครูจงึ ไมควรใชรปู แบบนี้
ตลอดภาคการศึกษา เพราะอาจสงผลใหนักเรียนเหนื่อยลา และไมคอยแสดงบทบาทใน
การศึกษาหลักฐานและอภิปรายกลุม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการ
สืบสอบแสวงหาความรูเ ปนกลุม และหลักการของแนวคิด Magic If ทีม่ ตี อ ตัวแปรทางดานอืน่ ๆ
เชน การสื่อสารและการนําเสนอ เจตคติในการเรียนวิชาประวัติศาสตร
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรด า นการช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ของครู
เพราะในรูปแบบนี้ครูจําเปนตองตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดในแตละขั้นตอน และระบุ
ไดวา สิ่งที่นักเรียนคิดอยูนอกเหนือบริบทของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่ศึกษาหรือไม
ดังนั้นตัวแปรดังกลาวจึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาศึกษาในครั้งตอไป
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