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บทคัดย่อ
การจดัการเรยีนรู้ในปัจจบุนั เป็นสิง่ทีค่รผููส้อนจะต้องปรบัเปลีย่นและพฒันาผู้เรยีนให้มทีกัษะ กระบวนการ 

คณุลกัษณะและสมรรถนะท่ีสามารถน�าไปใช้ในวิถชีวีติได้ บทความนีเ้ป็นการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และพฒันาแนวคดิ

ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และสังคมแห่ง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะของความเป็นพลเมือง และ คุณลักษณะของการเป็นพลเมือง

ท่ีดีให้เกิดขึน้กบัผูเ้รยีน บทความนีน้�าเสนอความรูเ้กีย่วกบัความหมายและความส�าคญัของสมรรถนะ แนวคดิทีส่�าคญั

เกีย่วกบัพลเมอืง ความหมายและความส�าคัญของวชิาประวติัศาสตร์ หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูว้ชิาประวัตศิาสตร์ 

และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง 3 แนวทาง คือ 1. วิธีการสอนโดยวิธี

การทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) 2. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา Growth mindset 

3. การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ สมรรถนะ พลเมือง

Abstract
The learning management at present has to adapt and develop learners with skills, processes, 

attributes and competencies that can be applied in their lifestyles. This article analyzes, synthesizes 

and develops concepts in the management learning on history subject and it is consistent with the 

competency – based education and the society of learning in the 21st century. This article aims to 

strengthen the capacities of citizenship and the characteristics of good citizenship in learners. This 

article presents knowledge about the meaning and importance of competencies, concepts about 
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citizens, history, curriculum and learning management and learning management techniques on 

history subject to enhance citizenship competences in 3 approaches: (1.) Historical method (2.) The 

Growth mindset and (3.) Creativity-based learning.

Keywords: management of learning, history, competencies, citizens

บทน�า
ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ท�าให้กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีการ

ด�าเนินชีวิตล้วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มีมากขึ้น ส่งผลให้

คุณลักษณะของพลเมืองเปลี่ยนไป การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก

การจัดการศึกษาของไทยที่ผ่านมาทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล พบว่า 

การจดัการศกึษาของไทยยงัขาดประสทิธภิาพ และประสทิธพิล ผลการทดสอบทัง้ระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบันานาชาติ 

(PISA) เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ที่ต�่า ระดับความสามารถของนักเรียนไทยเมื่อเทียบกับชาติต่างๆ ก็อยู่ในระดับต�่ารวมทั้ง

มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ไม่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนเพื่อจะสอบ หรือรู้แต่ไม่ท�า หรือแม้แต่

ขาดทกัษะในการด�ารงชวีติ เม่ือน�าประเดน็เหล่านีม้าวเิคราะห์ จะพบว่า มปัีญหามาจากการจดัหลกัสตูรการเรยีนการ

สอน และการวดัประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบเดมิ หลกัสตูรขาดความยดืหยุน่ ไม่ทนัต่อความต้องการของโลกและสงัคม 

และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทที่แตกต่าง การจัดการเรียนการสอนที่ล้าสมัย และที่ส�าคัญ

คือ ตัวครูขาดทักษะการจัดการเชิงรุกที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 

(ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, หน้า 1) ปัญหาที่พบเหล่านี้ จึงน�าไปสู่การปฏิรูปหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล รวมทั้งปรับเปลี่ยนจุดเน้นจากฐานเนื้อหา (Content – based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ 

(Competency – based) หรอืทีเ่รยีกว่า การจัดการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ (Competency – Based Instruction: CBI) 

เพื่อให้เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้ทันโลกทันสมัย เกิดสมรรถนะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างมีคุณภาพและประสบความส�าเร็จ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การศึกษาประวัติศาสตร์ท�าให้มนุษย์ในแต่ละสังคมอารยะได้เรียนรู้เรื่องราวของตนเอง โดยได้ศึกษา

ประสบการณ์ที่ส�าเร็จ และล้มเหลว เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจต่อการด�าเนินชีวิตในอนาคต ประวัติศาสตร์จึง

มีส่วนช่วยให้มนุษย์มีสังคมเดียวกัน อยู่รวมกันเป็นครอบครัว จากครอบครัวกลายเป็นหมู่บ้าน จากหมู่บ้านเป็นเมือง 

จากเมืองเป็นจังหวัด และจากจังหวัดจะเป็นรัฐหรือประเทศในเวลาต่อมา ท�าให้มนุษย์มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาติ 

และต้องการซ่ึงอสิรภาพ การทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรูจ้ะชีใ้ห้เหน็ถงึพฒันาการของมนษุย์ ความเข้าใจใน

อารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ซึง่ในแต่ละพืน้ทีม่ปัีจจัยการตัง้ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัไม่เหมอืนกนั ครจูงึเป็นผูม้บีทบาทส�าคญั

ในการถ่ายทอดการเรยีนรูต่้างๆ ให้กบันกัเรยีน จากทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554, หน้า 21) 

ที่ท�าการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์จะมีปัญหาหลายประการ ปัญหาที่ส�าคัญ

คือ ตัวครูผู้สอน โดยครูผู้สอนขาดความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความลึกซึ้งในเนื้อหา ครูยังใช้วิธีการ

สอนด้วยการ เล่าเรื่องอดีต เพื่อให้เกิดการท่องจ�ามากกว่าเล่าเรื่องอดีต เพื่อหาค�าตอบว่าเพราะเหตุใด หรือท�าไม
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จึงเกิดขึ้น หรือท�าไมเป็นเช่นนั้น และเป็นอย่างไร คนในสังคมแก้อย่างไร กล่าวโดยสรุปคือ ประวัติศาสตร์เป็นเรื่อง

การถามเพื่อค้นหาค�าตอบจากหลักฐานมิใช้การเล่าเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

จึงกลายเป็นการเรียนรู้มากกว่าการท่องจ�า ขาดการคิดวิเคราะห์มากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจาก

การตั้งค�าถามทางประวัติศาสตร์ ท�าให้บรรยากาศในการเรียนน่าเบื่อหน่อย และท�าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ และไม่เห็นถึง

ความส�าคัญของการเรียนรู้

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ จะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะที่ส�าคัญให้

แก่ผู้เรียนในฐานะพลเมืองของสังคม ที่พร้อมกับการเป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญหน้ากับปัญหา ยอมรับ

ในสิ่งที่เกิดขึ้น และฟื้นคืนสภาพจากปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่ผู้เรียนจะแสดงออกถึงพฤติกรรมความสามารถของ

บุคคล ที่จะใช้การประยุกต์ และทักษะต่างๆ ในการท�างาน การใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันครูผู้สอน

ต้องพร้อมทีจ่ะยอมรบัการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงกับหลกัสตูร วธิกีารเรยีนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผลและประเมนิผล 

เพื่อที่จะท�าให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

ความหมายและความส�าคัญของสมรรถนะ

สมรรถนะ (Competency) เป็นค�าท่ีนักการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้

หลายลักษณะดังนี้ McClelland (1975,p. 32) กล่าวว่า สมรรถนะ คือคุณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งมี

คณุลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็นตัวผลกัดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏบัิตใินงานท่ีตนรบัผดิชอบได้สงูกว่า หรอืเหนอืกว่า

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ซึง่สามารถแบ่งสมรรถนะได้เป็น 2 กลุม่ คอื 1. สมรรถนะขึน้พืน้ฐาน หมายถงึ ความรู ้หรอืทกัษะ 

พื้นฐานที่บุคคลจ�าเป็น เช่น ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอาชีพต่างๆ 2. สมรรถนะส่วนที่ไม่อาจสังเกต

เหน็ได้ชดัเจนและวดัได้ยาก และเป็นส่วนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบคุคลมากกว่า เช่น บทบาททางสงัคม อปุนสิยั 

แรงจูงใจ เป็นต้น ในขณะที่ Boyatzis (1982,p. 45) กล่าวว่า สมรรถนะ คือกลุ่มของความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ซึ่งก�าหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงาน ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และ

ท�าให้บุคคลมุ่งมั่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ส่วน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548, หน้า 27) ให้ความหมายของค�าว่า 

สมรรถนะไว้ว่า คือความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ท�าให้บุคคลนั้นท�างานในความรับผิดชอบของตนได้

ดีกว่าผู้อื่น

จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทางพฤติกรรมต่างๆ 

ของบุคคล เช่น พฤติกรรม บุคลิกภาพ ความตั้งใจ ทัศนคติ ความพึงพอใจ เป็นต้น 

สมรรถนะมีความส�าคัญหลายประการดังที่ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546, หน้า 11) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ของสมรรถนะว่า 1. ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 2. ใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 3. เป็นเครือ่งมอืในการบรกิารงานด้านทรพัยากรมนษุย์ เช่นเดยีวกบั ชชูยั สมทิธไิกร (2550) ระบวุ่าสมรรถนะ

มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อตัวองค์กรหรือ

หน่วยงาน และต่อการบรกิารงานบคุคล ดังนี ้1. ช่วยให้การคดัสรรบุคคลทีม่ลีกัษณะดีทัง้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 

ตลอดจนพฤตกิรรรมทีเ่หมาะสมกบังาน 2. ช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานทราบถงึระดบัความสามารถของตนเองว่าอยูใ่นระดบัใด

และต้องพัฒนาในเรื่องใด ช่วยให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร 

4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน 5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว 6. ช่วยให้เกิด

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 13
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การหล่อหลอมไปสูส่มรรถนะขององค์กรทีดี่ขึน้ เพราะถ้าทกุคนปรบัสมรรถนะของตวัเองให้เข้ากบัผลงาน เช่น องค์กร

แห่งความคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า สมรรถนะมีส่วนส�าคัญต่อการสร้างแบบแผนวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงมีประโยชน์ใน

การพัฒนาองค์กรต่างๆ ซึ่งจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานได้ ท้ังนี้ครูผู้สอน

สามารถน�ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูไ้ด้ ในปัจจุบันแนวความคดิการการจดัการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ 

คือจะต้องไม่เน้นเน้ือหาในการสอน แต่ต้องให้ผู้เรียนเกิดความรู้ น�าไปใช้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะบูรณาการเข้าด้วย

กันผู้เรียนจะเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สมรรถนะจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะ 

กระบวนการ รวมถึงทัศนคติ พฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ สอดคล้อง

กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สามารถตอบโจทย์ปัญหาของการศึกษาไทยได้ใน

อนาคต

แนวคิดที่ส�าคัญเกี่ยวกับพลเมือง	

ค�าว่า พลเมือง ตามความหมายที่นักวิชาการได้ให้ไว้อาทิ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2548, หน้า 4-6) 

สรุปความหมายของพลเมือง ไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. พลเมือง คือ สมาชิกของประเทศ การที่สมาชิกประเทศ

มาอยู่รวมกัน จะต้องมีการบริหารจัดการกิจการสาธารณะต่างๆร่วมกัน การที่มีสมาชิกในประเทศเข้ามามีส่วนร่วม 

ความเป็นพลเมืองมากขึ้น 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ พลเมืองมีสิทธิ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การก�าหนดนโยบาย และแผนการพฒันาชมุชนของตน 3. พลเมอืงในทัศนะของเพลโต้ จะต้องมคีณุธรรม กล่าวคอื การ

เป็นพลเมืองที่เอาการเอางาน มีความรับผิดชอบมิใช้เรื่องที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ แต่การปลูกฝังการเป็นพลเมืองนั้น

จะต้องเกิดจากความอยากเป็นพลเมือง 4. การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์จะต้องรู้ทั้งวิธีการเป็นผู้ปกครอง (Ruler) และ

ผู้ถูกปกครอง (Ruled) มีความเข้าใจกับสถานะของตนเอง 

ในขณะที ่สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ (2554, หน้า 226-227) ก็ได้เสนอคณุลกัษณะของพลเมอืงดใีนศตวรรษท่ี 21 สรปุ

ได้ว่า 1. มีความสามารถในการมองปัญหา และแนวทางทีจ่ะแก้ปัญหาในฐานะเป็นสมาชิกในสงัคมโลก 2. มคีวามสามารถ 

ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ และรู้จักความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองในสังคม 3. มีสมรรถภาพใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความคิดอย่างเป็นระบบ 4. มีความตั้งใจท่ีจะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

5. มีความเต็มใจในการที่จะเปลี่ยนการด�าเนินชีวิต และลักษณะนิสัยในการบริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. มีจริยธรรมและคุณธรรม 7. มีความรู้ทั่วไปเพื่อด�ารงชีวิตและมีความรู้เฉพาะในการประกอบอาชีพ 8. มีทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม 9. มีทักษะทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ และ10. มีทักษะทางอาชีพ และทักษะชีวิต

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การเป็นพลเมืองนั้น ถือว่าเป็นสมาชิกของประเทศ ท่ีจะต้องมีสิทธิ 

หน้าที่ของตนเอง และประเทศชาติ ในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบท้ังการเป็นผู้น�าและผู้ตามท่ีดี และการอยู่

ร่วมกันของสังคมได้อย่างมีความสุข และสมรรถนะความเป็นพลเมืองที่ควรมีดังนี้ 1. พลเมืองควรมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีของตนและผู้อ่ืน 2. พลเมืองควรรู้ถึงสิทธิ หน้าท่ี และปฏิบัติตนตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

3. พลเมืองควรมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีระบบ ในการมองปัญหา และแนวทางการแก้ไขอย่าง

สันติวิธี 4. พลเมืองต้องรู้จักความเสียสละเพื่อส่วนร่วม 5. พลเมืองควรเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองและชุมชน 

มีความภาคภูมิใจในชาติ และรักษาซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้
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ความหมายและความส�าคัญของวิชาประวัติศาสตร์

ค�าว่า “ประวัติศาสตร์” มีที่มาจากค�าในภาษาอังกฤษว่า “History” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า 

“Histori” หรือ “Historia” แปลว่า การสืบสวน สอบสวน ผู้ที่ใช้ศัพท์นี้เป็นคนแรก คือ เฮโรโดตัส (Herodotus, 

484 – 425 B.C.) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณผู้เริ่มค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดา

แห่งประวัติศาสตร์ ดังนั้นประวัติศาสตร์ก็คือ เป็นเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ที่มีการค้นคว้า หาหลักฐาน ของมนุษย์

และสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตและน�าเสนอข้อมูลหลักฐานจากข้อเท็จจริง และน�าเสนอเรื่องราวต่างๆออกมา

การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม จะเป็นในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติ หรือประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น ในการเรียนการสอนที่แท้จริงไม่ควรที่จะใช้การท่องจ�าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ท่ีถูก

ต้องควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และความคิดเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะ

น�าไปสู่การสร้างสติปัญญาแก่ผู้เรียน เกิดความตระหนักถึงการเป็นพลเมือง มีจิตส�านึกในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

และน�าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนในการเรียนรู้และแก้ไขต่อไป

ความส�าคญัของการศึกษาวชิาประวติัศาสตร์มมีากมายหลายประการ เพราะวชิาประวติัศาสตร์เป็นเหตกุารณ์

ในอดีตของมนุษย์สามารถน�ามาเป็นบทเรียนให้แก่ปัจจุบัน โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน การตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่

เกดิข้ึนในปัจจบุนัและอนาคต สิง่ส�าคัญท่ีได้จากวิชาประวติัศาสตร์คอื การฝึกฝนทักษะเพือ่ให้มพีฒันาการทางความคดิ

อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนวิธีคิดที่มีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานท่ีปรากฏอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีความคิด

ที่รอบคอบ คิดอย่างเท่ียงธรรมและเป็นกลาง เคารพในข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั้งมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย ดังที่ได้มีนักการศึกษาได้อธิบายความส�าคัญของวิชา

ประวัติศาสตร์ไว้ดังนี้

สิริวรรณ ศรีพหล (2539, หน้า 1191-1192) ได้แสดงความคิดว่า เมื่อประวัติศาสตร์มีคุณค่า การสอน

ประวัติศาสตร์จึงมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อเน้นความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติ และความรู้สึกผูกพันกับ

ชาติของตน 

2. เพ่ือให้นกัเรยีนเข้าใจประเทศอืน่ๆ ได้ดีขึน้ เข้าใจปัญหา และเข้าใจเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบัน ทัง้นี้ 

เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 

3. เพื่อมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล

วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544, หน้า 81) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นกระบวนการ โดยวิธีทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมี

ระบบและน�าเอาประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ในการด�ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เตรียมรากฐานโดยอาศัยการสอนประวัติศาสตร์ในอดีตเพ่ือเข้าใจปัจจุบันและน�าไปปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสม

3. ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง

4. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 15
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ดังนั้น การเรียนรู้เร่ืองราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในวิชาประวัติศาสตร์ จึงมีจุดหมายท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ

ทางสติปัญญา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและค้นหาค�าตอบจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เกิดความรู้

ความเข้าใจ และภาคภูมิใจต่อสถาบันหลักของชาติ สามารถน�าเอาประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 154-161) หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของไทยได้ก�าหนดมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 3 มาตรฐาน เป็นหลักการส�าคัญของการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส�าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธี

การทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส�าคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และ

ธ�ารงความเป็นไทย

จากมาตรฐานการเรยีนรู ้ทัง้ 3 มาตรฐาน ยงัมกีารแยกย่อยในเรือ่งของตวัชีว้ดัของแต่ละละดบัชัน้ ซึง่จะมกีาร

วิเคราะห์ เชื่อมโยงสาระความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ของสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะแสดงให้เห็น

ถึงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังจะเห็นได้ว่าในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ซ่ึงมคีวามส�าคญัต่อผู้เรยีนเป็นอย่างมาก โดยในทกุระดบัช้ันจะมกีารแบ่งเนือ้หาในการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม โดย

ในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) จะเน้นในด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จะ

เน้นในด้านความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการวิเคราะห์ และสร้างทักษะในเรื่องต่างๆ และในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.4-6) จะเน้นในกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถที่จะตระหนัก และ

มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญา ซึง่จะเป็นการสร้างจติส�านกึความเป็นพลเมอืงให้เกดิขึน้แก่ผูเ้รยีน

จากมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจึงควรศึกษาและพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชา

ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 9-14) ได้

เสนอไว้ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย โดยเน้นแนวคิด ความรู้ที่คงทนยั่งยืนมากกว่าที่จะศึกษาในสิ่งที่เป็น

เนื้อหาข้อเท็จจริงที่มีมากมายและกระจัดกระจาย แต่ไม่เป็นแก่นสาร

2. จัดการเรียนรู ้ที่บูรณาการ การบูรณาการต้ังแต่หลักสูตร หัวข้อที่จะเรียนเชื่อมโยงเหตุการณ์

พัฒนาการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกัน บูรณาการความรู้ ทักษะ ค่านิยม และจริยธรรมลงสู่การ

ปฏิบัติจริง ด้วยการใช้แหล่งความรู้ สื่อเทคโนโลยี ที่สัมพันธ์กับสาระต่างๆ
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3. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม โดยจัดหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่สะท้อนค่านิยม 

จรยิธรรม บรรทดัฐานสงัคม การน�าไปใช้ในการด�ารงชีวติ ช่วยให้ผูเ้รียนได้คดิอย่างมวีจิารณญาณ ตัดสนิใจแก้ปัญหาต่างๆ 

ยอมรับและเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างๆ และสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ

4. จัดการเรียนรู ้ที่ท้าทาย คาดหวังให้ผู ้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในส่วนความรู้ด้วยตนเอง 

จัดการตัวเองได้ มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียน และการด�าเนินชีวิต เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นจริง เพื่อให้ผู้เรียน

น�าความรู้ ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริง

5. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด การตัดสินใจ สร้างสรรค์ความรู้ด้วย

ตนเอง จัดการตัวเองได้ มีวินัยในตนเองทั้งด้านการเรียนและการด�าเนินชีวิต เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นจริง เพื่อให้

ผู้เรียนน�าความรู้ ความสามารถไปใช้ในชีวิตจริงได้

Shipley (1972,p 28 อ้างถึงจากเฉลิม นิติเขตต์ปรีชา, 2545, หน้า 108-109) กล่าวว่า หลักการสอน

ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ มีดังนี้ 1) ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้นและเป็นฝ่ายท�ากิจกรรม 2) มีการใช้วิธีการและ

เทคนิคหลายๆ แบบผสมผสานกัน 3) มีการจูงใจให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียน 4) ได้ผลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

5) มีการค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 6) มีการวางแผนการสอนล่วงหน้า 7) มีการให้ข้อเสนอแนะ

แก่ผู้เรียนได้รู้จักใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือด�าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 8) มีการสนับสนุนและให้

ก�าลังใจแก่ผู้เรียน 9) มีการสอนซ่อมเสริม 10) มีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นประชาธิปไตย 11) มีการเร้าผู้เรียน

ให้ประกอบกจิกรรมการเรยีนโดยเสมอ 12) ยดึหลกับรูณาการ(Integration) ในการเรยีนการสอน 13) มกีารจดัสภาพ

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง 14) มีความเป็นอิสระในทางวิชาการและการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ได้ความรู้ และทักษะต่างๆ ทั้งผู้สอนสามารถที่จะบูรณาการ เทคนิค วิธีการสอน

รูปแบบต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทต่างๆ โดยในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จะช่วยลด

ภาระของผู้เรียน เช่น ลดเนื้อหาที่ไม่จ�าเป็น ให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการต่างๆ และ

สามารถน�ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได้ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้

วิชาประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรเน้นเนื้อหา การท่องจ�า แต่ควรเน้นในการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันจะท�าให้

ผู้เรียนเข้าใจ และน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างแท้จริง

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง

การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ในปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการ

การเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ ยดึผูเ้รยีนเป็นสตูรกลาง (Learner Centric) โดยค�านึงถึงความสนใจ ความถนดั ความพร้อม 

ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีน รวมท้ังความเหมาะสมกบับรบิท วถิชีวีติ ภมูสิงัคม และวฒันธรรม 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในด้าน ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆ 

ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ซึ่งได้มีนักวิชาการเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

พลเมือง ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 17
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ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, หน้า 96) ได้อธิบายความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ว่าหมายถึง ขั้นตอน

หรือกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ท่ีนักประวัติศาสตร์หรือผู้ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์ใช้

เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ อิทธิเดช น้อยไม้ (2560, หน้า 130) ที่กล่าวว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 

Method) หมายถึง กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการวิจัย

เอกสาร และหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์จึงเป็นวิธีการสอนที่จะ

หาข้อเท็จจริงจากการค้นคว้า หรือหาจากหลักฐาน แล้วน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถน�าเสนอการสร้าง

องค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การก�าหนดประเด็นศึกษา ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาเกิดจากการตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสืบค้นหาค�าตอบ

ที่ต้องการศึกษา เช่น หากผู้ศึกษาต้องการสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน ผู้ศึกษาจะต้องเริ่มตั้งค�าถามเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของชุมชน ซึ่งการตั้งค�าถามจะเป็นประเด็นศึกษาที่จะน�าไปสู่การสืบค้นข้อมูล 

จดุเร่ิมต้นของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนนัน้ ผูส้อนควรให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาเนือ้หาของบทเรยีนหรอืทีจ่ะเรียน ผูส้อน

ตั้งค�าถามฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดปัญหาต่อจากนั้นก็ด�าเนินการศึกษาขอบเขต และแนวทางของ

ปัญหาและคาดคะเนค�าตอบของปัญหาในรูปแบบของสมมติฐานได้

2. การรวบรวมหลักฐาน เป็นการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงหลักฐานและข้อเท็จจริงในอดีต ข้อมูลเหล่านี้ใช้

เป็นหลักฐานยืนยันถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตได้ ซึ่งหลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์หรือ

บริบทในช่วงที่ต้องการศึกษาได้

ผู้สอนควรสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 หลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานปฐมภูมิ คือหลักฐานที่เกิดพร้อมกับเหตุการณ์นั้นๆ หรือในช่วงระยะ

เวลาที่ใกล้เคียงกัน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

2.2 หลักฐานชั้นรอง หรือหลักฐานทุติยภูมิ คือ ผลงานค้นคว้าที่เขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์โดยใช้

หลักฐานปฐมภูมิและเพิ่มเติมความคิดเห็น ตลอดจนค�าวินิจฉัยในเรื่องนั้น เช่น ค�าให้การชาวกรุงเก่า หนังสือไทย

รบพม่า สารานุกรม บทความต่างๆ 

ในขัน้น้ี ผู้สอนควรแนะน�าแก่ผูเ้รยีน ถงึวธิกีารค้นคว้า บอกแหล่งข้อมลูทีผู่เ้รียนจะสามารถแสวงหา เช่น บอก

บรรณานุกรม หนังสืออ้างอิง หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด หรือตามหลักฐานอื่นๆ ที่เตรียมให้เพื่อการค้นคว้า

3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน ภายหลังจากท่ีผู้ศึกษาได้รวบรวมหลักฐานท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องมาแล้ว 

ผู้ศึกษาจะต้องตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานชิ้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งได้เป็นสองส่วน ได้แก่

3.1 การประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์วิธีภายนอก หมายถึง การประเมินคุณค่าของหลักฐานจาก

ลักษณะภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบางครั้งอาจมีการปลอมแปลง เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือ ท�าให้

หลงผิด หรือเพ่ือเหตผุลทางการเมอืงหรอืการค้า เป็นต้น ดงันัน้ จงึต้องมกีารประเมนิว่าเอกสารนัน้เป็นของจรงิหรอืไม่

3.2 การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากษ์วิธีภายใน เป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐานจากข้อมูล

ภายในหลักฐานนั้น เป็นต้นว่า มีชื่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ในช่วงเวลาที่หลักฐานดังกล่าวถูกท�าขึ้นหรือไม่ 
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4. การตคีวาม เชือ่มโยง และจัดหมวดหมูห่ลกัฐาน คอื การท�าความเข้าใจว่า หลกัฐานชิน้ดงักล่าวมคีวามหมาย

อย่างไร หรือบอกข้อเท็จจริงอะไรแก่ผู้ศึกษา นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญ การตีความหลักฐานที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องอาศัยนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ศิลปะตลอดจน

ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นๆ ร่วมด้วย

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียดรอบคอบ วางตัวเป็นกลาง มี

จินตนาการ มีความรอบรู้ โดยศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและกว้างขวาง และน�าผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวที่มีแต่เดิม

มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ รวมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ

5. การเรียบเรียงน�าเสนอข้อเท็จจริง การเรียบเรียงหรือการน�าเสนอจัดเป็นข้ันตอนสุดท้ายของวิธีการทาง

ประวตัศิาสตร์ ซึง่มคีวามส�าคญัมาก โดยผูศ้กึษาประวตัศิาสตร์จะต้องน�าข้อมลูทัง้หมดมารวบรวมและเรยีบเรยีงหรือ

น�าเสนอให้ตรงกบัประเดน็ หรอืหัวเรือ่งทีต่นเองสงสยั ต้องการอยากทราบเพิม่เตมิ ทัง้จากความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่ 

รวมไปถึงความคิดใหม่ท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นหรือจ�าลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ข้ึน

มาใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลาง

จากขั้นตอนดังกล่าวสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เช่น กิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ขั้นที่ 1 การก�าหนดประเด็นศึกษา ผู้สอนจะก�าหนดปัญหา จาการให้นักเรียนดูแผนที่ ของกรุงรัตนโกสินทร์ 

และคลิปวิดีโอการสถาปนา หลังจากดูเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนตั้งประเด็นค�าถาม หรือประเด็นปัญหา หรือผู้สอน

ก�าหนดให้ (เหตุใดจึงต้องย้ายจากกรุงธนบุรีแล้วมาสถาปนากรุงใหม่ หรือเหตุใดจึงเลือกดินแดนทางฝั่งตะวันออก

ของแม่น�้าเจ้าพระยา) 

ขั้นที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนรวบรวมหลักฐานจากการค้นคว้า และข้อมูลต่างๆ จาก

หนังสือ วารสารจากห้องสมุด จากเว็บไซด์ หรือสัมภาษณ์บุคคลที่ส�าคัญ โดยผู้สอนจะเสนอแนะแนวทางการค้นคว้า 

ขั้นที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน นักเรียนจะน�าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ วิพากษ์ และเรียงล�าดับ

ความส�าคัญ และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

ขัน้ที ่4 การตคีวามเชือ่มโยงและจัดหมวดหมูห่ลกัฐาน ให้นกัเรยีนและเพือ่นๆ ช่วยกนัตคีวามหลกัฐาน วพิากษ์

วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น ร่วมกันในชั้นเรียน รวมถึงหาข้อเท็จจริง และให้นักเรียนเรียบเรียงข้อมูล สร้างองค์

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้

ขัน้ที ่5 การเรยีบเรยีงน�าเสนอข้อเทจ็จรงิ นกัเรยีนจะน�าเสนอข้อมลูในรปูแบบต่างๆ ด้วยความคดิสร้างสรรค์

จากที่ได้ค้นคว้า

ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้

เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน มีผลท�าให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมตั้งแต่การก�าหนดปัญหาหรือเรียนด้วยตนเอง จนน�าไป

สู่กระบวนการสืบค้นคว้า หาหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆ และตรวจสอบประเมินหลักฐาน วิพากษ์ น�าไปสู่กระบวนการ

น�าเสนอ และจะท�าให้ผู้เรียนได้ค้นพบ ข้อเท็จจริงต่างๆ จากเรื่องที่ได้ศึกษา และได้ผลลัพธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะ

ความเป็นพลเมืองในเรื่องของ 1. มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีระบบในการใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ 2. เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองชุมชน และมีความภาคภูมิใจในชาติ 3. สามารถฝึกให้รู้จักหน้าที่

ของตนเองและผู้อื่นได้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 19
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2. การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา (Growth mindset)

การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา (Growth mindset) เป็นแนวความคิดในกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาของ Carol S. Dweck ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด โดยมีความเชื่อว่าตนเอง

สามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น และพยายามเพื่อให้เกิดการเรียนที่น�าไปสู่

กระบวนการแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ จะท�าให้ผู้เรียนมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้ด้วย

การเป็นเป็นศูนย์กลางนั่งร้านทางการเรียนรู้ (Scaffold) การใช้พลังค�าถาม (Power Question) การชี้แนวเพื่อการ

รู้คิด (Cognitive guided) และการสะท้อนคิดตนเอง (Self – reflection) (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2563, 

หน้า 91) ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา มีรูปแบบดังนี้ 

1. การให้ผูเ้รยีนเป็นเจ้าของการเรียนรูข้องตนเอง ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนก�าหนดเป้าหมาย และ

วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

และความสนใจของผู้เรียน ลักษณะกิจกรรมควรเป็นการมุ่งเน้นในกระบวนการร่วมมือ และสอดแทรกกิจกรรมท่ี

กระตุ้น ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็นของตนเอง

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีสติและสมาธิ 

เพื่อที่จะน�าไปสู่ปัญญา คือ การตระหนักรู้ว่าความส�าเร็จ จะเกิดขึ้นได้ จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ ส�าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะใช้แนวทางการประเมินตามสภาพ

จริงเป็นเครื่องมือ ใช้สารสนเทศจากการประเมินมาเป็นฐานข้อมูลในการประคับประคอง ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้

ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง (Silver D and Stafford, 2017)

5. การใช้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่งทีมีความจ�าเป็นส�าหรับให้ผู้เรียนมี Growth 

mindset ข้อมลูย้อนกลบัทีด่ ีคอื ข้อมลูทีส่ามารถน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวธิคีดิและการพฒันากระบวนการเรยีนรูข้อง

ผู้เรียนได้ (Hildrew C, 2018) ผูส้อนควรให้ข้อมลูย้อนกลบัทีเ่ช่ือมโยงกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้มคีวามเฉพาะเจาะจง 

เป็นรูปธรรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการคิดของผู้เรียนได้

จากรูปแบบดงักล่าวสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนรูวิ้ชาประวตัศิาสตร์ เช่น กจิกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 

ขั้นที่ 1 ผู้สอนเปิดวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงๆสมัยรัชกาลที่ 5 

ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนตอบค�าถามที่ผู้สอนเตรียมให้ 

ขั้นที่ 3 หลังจากที่ตอบค�าถามเสร็จแล้ว ผู้สอนจะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดที่ได้ดูจากวิดีโอว่าใน

อดีตกับปัจจุบันต่างกันอย่างไรบ้าง 

ขัน้ที ่4 ผูส้อนจะอธบิายเพิม่เตมิในหวัข้อส�าคญัในเรือ่งการปฏริปูสมยัรชักาลที ่5 เช่น ด้านการปกครอง-

กระทรวงในอดีตและสุขาภิบาล หรือด้านเศรษฐกิจ – ธนาคารหรือการระบบจัดเก็บภาษี เป็นต้น เมื่อผู้สอนอธิบาย

เสร็จแล้ว ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้ศึกษาในประเด็นที่ผู้สอนก�าหนดให้ 

ขั้นที่ 5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา และให้น�าเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยความคิด

สร้างสรรค์ หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับไปตรวจค�าตอบท่ีผู้สอนให้ไปในตอนต้น เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดลงไป และ

รวบรวมส่งให้ผู้สอนต่อไป
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ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา จะเน้นให้ผู้สอนกระตุ้นการเสริมสร้างและพัฒนา ให้เกิด 

Growth mindset ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดที่จะเรียนรู้ของผู้เรียน ในการที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ

เป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความมุ่งมั่นพยายามของผู้เรียน การแสดงออกถึงบทบาทในการกระตุ้นให้

ผู้เรียนมีความเชื่อว่า ทุกอย่างจะประสบความส�าเร็จได้ มีกระบวนการที่ดี ผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้น สามารถ

สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์และช่วยเสรมิสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมอืงในเรือ่ง 1. เข้าใจวถิชีวีติความเป็น

พลเมือง และมีความภาคภูมิใจในชาติ จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

และผู้อื่น ในกระบวนการท�ากิจกรรมกลุ่ม 3. การคิดอย่างมีระบบ ในการมองปัญหาและแนวทางการแก้ไข จากการ

วิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิด และการน�าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

3. การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้

ที่วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2563) ได้ศึกษาวิจัยต่อยอดมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ

ต่างๆ แต่ยังขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ จึงน�าเอาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานแล้วพบว่าผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะการคดิสร้างสรรค์สงูขึน้สนกุกบัการเรยีนรู ้สามารถน�าไปอธบิาย

ปรากฏการณ์หรือแก้ไขปัญหาได้ โดย มีกระบวนการอยู่ 8 กระบวนการ และบรรยากาศ 9 ประการ ดังนี้ 

กระบวนการ 8 กระบวนการ ประกอบด้วย คือ 1. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการอยากรู้ 2. เปิดโอกาส

ให้ผูเ้รียนค้นหารวบรวมข้อมลู แยกแยะ และน�ามาสร้างความรูใ้หม่ 3. การสอนจะสอนเมือ่มคี�าถาม 4. ผูเ้รียนมโีอกาส

หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง 5. ใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 6. แบ่งกลุ่มท�าโครงงาน 7. ให้ผู้เรียน

น�าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 8. ใช้การวัดผลด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้

บรรยากาศ 9 ประการ ประกอบด้วย 1. ให้ผู้เรียนมีเวลาศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และน�าเสนอมากที่สุด 

2. หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด 3. ครูต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด 4. ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนคิด 

5. ใช้เรื่องที่ผู้เรียนสนใจเป็นเนื้อหาส�าหรับการศึกษาค้นคว้าและตามด้วยเนื้อหาตามต�ารา 6. ควรใช้เวลาเรียน

มากกว่า 90 นาทีบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวโยงกับปัญหาโดยมีกลุ่มครู 2-3 คน จัดการเรียนรู้ร่วมกัน 7. เน้นให้ผู้เรียน

สนใจพัฒนาการตนเอง และครูวัดผลเพื่อรายงานให้ผู้เรียนทราบการพัฒนาในแต่ละด้าน 8. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วย

ความสมัครใจ ความสนใจและให้ความร่วมมือ ครูควรหลีกเลี่ยงการลงโทษ 9. ครูควรเป็นผู้รับฟังเรื่องราวที่นักเรียน

คิดน�าเสนอ และเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ครูควรให้ก�าลังใจและแสดงความคิดเห็นในโอกาสที่เหมาะสม

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) เป็นการใช้กระบวนการคิดที่ต้อง

สร้างสรรค์กระบวนการเรียน และบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและทักษะความคิด

สร้างสรรค์ได้ จากแนวทางการจดัการเรยีนรูด้งักล่าวสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรยีนรูว้ชิาประวัตศิาสตร์ 

เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จะมีขั้นตอนดังนี้ 

1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เรื่องภูมิปัญญาไทย ด้วยการเปิดวิดีโอ หรือทรัพยากรในท้องถิ่นที่ส�าคัญ 

2. ให้นักเรียนตั้งประเด็นปัญหา ค�าถาม หรือหัวข้อที่จะค้นคว้า ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนค้นคว้าจากเทคโนโลยี หรือลงพื้นที่ส�ารวจในท้องถิ่นของตนเอง หรือสัมภาษณ์ปราชญ์

ชาวบ้านในประเด็นค�าถามที่ตั้งไว้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 21
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4. ในขนาดที่ผู้เรียนก�าลังค้นคว้าท�าข้อมูล ผู้สอนจะกระตุ้นด้วยการสอบถาม พูดคุย หรืออธิบายให้ผู้เรียน

เข้าใจในประเด็นมากยิ่งขึ้น 

5. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหา หรือตอบประเด็นปัญหาอย่างสรรค์บนพื้นฐานของบทเรียน 

6. น�าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มที่ได้ค้นคว้ามาอย่างสร้างสรรค์ 

ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) จึงเป็นการน�าความคิด

สร้างสรรค์มาประยกุต์ใช้กับการเรยีนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสนกุและพฒันาความคดิสร้างสรรค์

ของตนเองได้ เกิดการมีส่วนร่วมต่อชุมชนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญา

ในท้องถิ่นของตน ทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับการเสริมสร้างสมรรถนะของความเป็นพลเมือง ในการเข้าใจวิถีชีวิต

ความเป็นพลเมืองและชุมชน มีความภาคภูมิใจในชาติ และรักษาซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนได้ และรู้จัก

ความเสียสละเพื่อส่วนร่วม

บทสรุป
จากที่น�าเสนอมา จะพบว่าการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จะช่วยในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน

ให้มีความเป็นพลเมือง เพราะจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ผู้เรียน มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ท�าให้ผู้สอนเกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และมีแนวทาง

การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สอนเกิดการพัฒนาการสอน และสมรรถนะผู้เรียน สอดคล้องแนวคิดในการจัดท�าหลักสูตร

ฐานสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากบทความได้เสนอความหมาย และ

ความส�าคัญของสมรรถนะ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และเน้นในการส่งเสริมสมรรถนะของ

การเป็นพลเมอืง ด้วยเทคนคิวธิกีารจดัการเรยีนรู้ประวติัศาสตร์ และยกตัวอย่างการกจิกรรมการเรยีนรู้ ผูเ้ขียนหวงัว่า

บทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของไทย และจะช่วยยกระดับให้ผู้เรียนมีสมรรถนะของความเป็น

พลเมือง การเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป 
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