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บทคัดย่อ 

การวิ จัย ใน ค ร้ั ง น้ี เพื่ อ วิ เค ราะ ห์
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมใช้ระเบี ยบวิ ธีวิ จัยเชิ งพรรณา  
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 20 คน โดยการ
เลือกอย่างเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นความคิดรวบยอด
ทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และ
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นความคิดรวบยอด
ทางสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยการวิ เคราะห์ เน้ื อหา          
ผลการศึกษาพบวา่   

1. ความคิดรวบยอดบางประเด็น
จ าเป็ นต้องให้ ผู ้ เรี ยน เรียน รู้ตั้ งแต่ ระดับ
ประถมศึกษาตอนตน้ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  เช่น การเป็นพลเมืองดี   เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น แต่ความคิดรวบยอดบาง
ประเด็น ไม่จ  าเป็นต้องเรียนรู้ในทุกระดับ
การศึกษา ตัวอย่างเช่น ดุลการช าระเงิน ไม่
เหมาะส าหรับประถมศึกษา ควรเรียนรู้ใน

ระดับมัธยมศึกษา ดังนั้ นการเรียงล าดับ
ความคิดรวบยอดตอ้งค านึงถึง วยั วุฒิภาวะของ
ผูเ้รียน ความจ าเป็นของความคิดรวบยอดนั้นๆ
ท่ีผูเ้รียนควรตอ้งได้เรียนรู้ และการเรียงล าดับ
ความคิดรวบยอดควรตอ้งเรียงจากส่ิงท่ีใกลต้วั
ไปไกลตัว จากง่ายไปยาก จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในบริบทของประเทศ
ไทยพบว่ามีความซ ้ าซ้อน ไม่ยืดหยุ่น ซ่ึงของ
ต่างประเทศความคิดรวบยอดเป็นลักษณะ
ความคิดรวบยอดใหญ่ เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ 
ท าให้ส่งผลต่อการน าไปจดัการเรียนการสอนท่ี
มีเกิดประสิทธิภาพ   

3. ดา้นการบริหารจดัการการวเิคราะห์
ความคิดรวบยอดนั้นควรเชิญผูส้อน ชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน เขา้มาร่วมพิจารณาความคิดรวบยอดท่ี
จ าเป็นส าหรับผู ้เรียนนั้ น เพื่อจะได้ความคิด 
รวบยอดท่ี เป็นท่ียอมรับและสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของชุมชน ท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บ  
 
ค าส าคัญ:  การวิเคราะห์, ความคิดรวบยอด, 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
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Abstract 
 The purpose of this research was 
to analysis concepts of social studies, religion 
and culture. Research methodology was 
descriptive research. All twenty luminaries 
specialized in their fields of teaching 
management and curriculum development of 
social sciences, religion and culture were 
selected as samples by purposive sampling 
method. The research instruments were 1. 
Questionnaire about concepts of social 
studies, religion and culture 2. Interview about 
concepts of social studies, religion and 
culture. The data were analyzed by content 
analysis. 
 The results were as follows: 

1. Some aspects of the concepts such 
as good citizenship and sufficiency economy 
should be taught to learners since they were in 
elementary school until they were in high 
school but some concepts should not be taught 
to learners in every level of education. For 
example, balance of payments should not be 
taught in elementary school but it should be 
taught in high school. Therefore, sequencing 
of the concepts should be considered from 
learners’ background information of age, 
maturity including with concept necessities for 
learners. In addition, the concepts should be 
sequenced accordingly from relevant to 
irrelevant concepts with learners’ lifestyles 

and from easy to difficult concepts. The 
sequencing of the concepts would affect 
learning process of learners.  

2. The concepts of social studies, 
religion and culture in Thailand’s contexts 
showed that the concepts were redundant and 
inflexible, while the concepts in foreign 
countries’ contexts were presented in form of 
key concepts in order to create flexibility 
supporting effective teaching management for 
learners.        

3. In terms of management  and 
analysis of the concepts, all instructors and 
members in community should be invited to 
consider whether the concepts were really 
necessary for learners in order that the 
concepts would be accepted and applicable 
with the necessities of learners in the 
community.  
 
Keywords: Analysis,  concepts, social studies, 
religion and culture 
 
บทน า 

หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางขั้ น
พื้ นฐาน  พุ ทธศักราช  2551 ได้ เร่ิม ใช้ใน
โรงเรียนและชั้นเรียนท่ีก าหนดให้ตามค าสั่ง
ตั้ ง แ ต่ ปี ก าร ศึ ก ษ า  2552  แ ล ะ ตั้ ง แ ต่ ปี
การศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ทุกชั้ นเรียน  โดยหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช 2551        
มีก าหนดตัวช้ีวดั ซ่ึงระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้
และปฏิบติัได ้รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ในแต่ละระดบัชั้น สะทอ้นถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็น
รูปธรรม  น าไปใช้ ในการก าหนดเน้ือหา  
จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน 
แล ะ เป็ น เกณ ฑ์ ส าคัญ ส าห รับ ก ารวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน โดย
ตวัช้ีวดัแบ่งเป็นตวัช้ีวดัชั้นปีและตวัช้ีวดัช่วง
ชั้ น  เม่ือพิ จารณาหลักสูตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 และหลักสูตร
หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 พบว่า หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ความส าคัญของการ
ก าหนดมาตรฐานก็เพื่อก าหนดความคาดหวงั
ให้ชดัเจนส าหรับทั้งผูส้อน ผูเ้รียนและพ่อแม่ 
ผู ้ปกครองว่าอะไรท่ีผู ้เรียนควรต้องรู้และ
สามารถท าไดใ้นระดบัต่างๆ ของการเรียนแต่
ละช่วงชั้นปี ท าให้ผูเ้รียนมองเห็นเป้าหมาย
ชดัเจนว่าเขาตอ้งเรียนรู้อะไรให้ได ้เพื่ออะไร 
โดยในการก าหนดมาตรฐานหลัก สูตร
ส่วนประกอบหน่ึงท่ีส าคญัคือองคค์วามรู้ของ
กลุ่มวิชา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึงเป็น
สาระความรู้ท่ีส าคญั การก าหนดมาตรฐาน
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องก าหนดองค์ความรู้
ก่อนวา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง จะท าให้ใชใ้น
การตรวจสอบประเมินได้ว่ามาตรฐาน
หลักสูตรนั้ นมีความเป็นมาตรฐาน มีองค์
ความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่  (นาตยา  
ปิลนัธนานนท,์ 2545: 18)   

กลุ่มสาระการเรียน รู้สั งคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม เป็นกลุ่มสาระการ
เรียน รู้ห น่ึ งใน  8 กลุ่มสาระการเรียน รู้ ท่ี
ก าหนดให้ มี ข้ึนในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย วา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมี
ความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนั
อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีเหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระ
ต่างๆ ไว้ 5 สาระ ประกอบด้วย สาระท่ี  1  
ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระท่ี  2  
หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต  
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์  
สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร์  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ตอ้งการ
ให้ ผู ้ เรี ยนสามารถอยู่ ในสั งคมโลก ท่ี มี          
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา      
ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์
ด ารงชีวิตอย่างไร ทั้ งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตวัตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึง
การพฒันา เปล่ียนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา 
ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู ้ อ่ืน  มีความอดทน อดกลั้ น 
ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนจะสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้นั้ น ผูส้อนต้อง
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พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ท่ีเป็นแนวคิด หรือ
ความคิดรวบยอด (Concept) เพราะจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงและน าไปเทียบเคียง
กั บ ป ระสบ ก ารณ์ แล้ วป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวติประจ าวนัได ้   

ผู ้วิจ ัยในฐานะผู ้สอนในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเล็งเห็น
ความส าคญัของความคิดรวบยอด  จึงตอ้งการ
ท่ีจะวิเคราะห์ความคิดรวบยอดทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในแต่ละช่วงวยั  
เพื่อให้เห็นตวัอย่างความคิดรวบยอดท่ีผูส้อน
ควรน าไปพฒันาผูเ้รียนซ่ึงสามารถเช่ือมโยง
กบัชีวิตจริงไดแ้ละพฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความคิดรวบ
ยอด จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ี ยวข้องกับความคิดรวบยอด ยอด เป็น
พื้นฐานอนัส าคญัของการคิด การเรียนรู้  ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจต่อเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ สรรพส่ิง
รอบตวั ความคิดรวบยอดมีความส าคญัต่อการ
เรียนการสอน โดยการเรียนการสอนความคิด
รวบยอดให้กับผู ้เรียนต้องค านึงถึงระดับ
พฒันาการทางสมองของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิด
ความคิดรวบยอดท่ีถูกตอ้ง และความคิดรวบ
ยอดเป็นส่ิงส าคญัมาก ช่วยลดภาระในเร่ืองการ
จ าแลสามารถท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถความคิดรวบยอดไปใช้เป็นประโยชน์
ในการเรียนรู้ส่ิงอ่ืนๆต่อไปได้   ซ่ึงผูว้ิจยัใน
ฐานะเป็นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึ กษ า ศ าสน าแล ะวัฒ น ธรรม  จึ ง เห็ น
ความส าคัญของความคิดรวบยอดทางสังคม
ศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนในกลุ่มวิชาสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม ทั้ ง 5 สาระ ในบริบทของ
ประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อวิเคราะห์ความคิดรวบยอดทาง
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1.   แบบของการวิจยัเป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา (Descriptive Research)  

2.   ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  

 3.  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม จ านวน 
20 คน โดยการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซ่ึ งมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือก
ผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัตรงกบัขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  1) เป็นอาจารย์ผู ้สอนคณะครุ
ศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา 
หรือ หลกัสูตรและการสอน (สังคมศึกษา) 
  2) เป็นอาจารย์ผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
มีประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ย 10 ปี 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
                 1) แบบสอบถามความคิดเห็น
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

     1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความคิด
รวบยอดทางสั งคม ศึ กษา ศาสน า และ
วฒันธรรม ทั้ง5สาระได้แก่ สาระท่ี 1 ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระ
ท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ โดยผูว้ิจยัศึกษาขอบข่าย
และล าดบัการเรียนรู้ ความคิดรวยอดหลกัทาง
สังคมศึกษาจากมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย 
รัฐมิชิแกน รัฐโอไฮโอ รัฐยูทาห์ รัฐอริโซน่า
รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐหลุยส์เซียน่า และรัฐ
ฟลอริดา นอกจากน้ี ศึกษาจากหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่ อก าหนดกรอบค าถามส าห รับ
แบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิดเห็น
และสัมภาษณ์ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี แล้วน า
แบบสอบถามความคิดเห็นความคิดรวบยอด
ทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ให้
ผู ้เช่ียวชาญจ านวน 3ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และ
ปรับปรุงแกไ้ข 

 2) สอบถามความคิดเห็นและ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัความคิดรวบ
ยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
และวิเคราะห์ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิโดย
วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นความคิด
รวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โดยใช้  ค่ าเฉ ล่ี ย ( X ) และ ส่ วนเบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมถึงการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม โดยใชค้่าร้อยละ 

 3) สรุปและน าเสนอ ความคิดรวบ
ยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่ าเฉ ล่ี ย ( X ) และส่ วนเบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมถึงการวเิคราะห์เน้ือหา 
 
สรุปผลการวจัิย  

1. ทั้ ง  5 ส าระ  ได้ แ ก่  ส าระ ท่ี  1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ี
พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สั งคม  สาระท่ี  3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี  4 
ประวติัศาสตร์ สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ค่าเฉล่ีย
ตั้ งแ ต่ ระดั บ ป ระถม ศึ กษ าตอน ต้น ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวมเพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ียงัพบว่าการเรียงล าดบัความคิดรวบยอด
ทางสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ตอ้ง
เรียงจากส่ิงท่ีใกล้ตวัไปไกลตวั จากง่ายไปสู่
ยาก จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ความคิดรวบยอดมีความส าคญัต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของผู ้เรียน คือ      
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ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา
บทเรียน  

3. ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิด
รวบยอดของนกัเรียนในสาระศาสนา  ศีลธรรม 
และจริยธรรม คือ ใหน้กัเรียนสามารถน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้  

4. ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิด
รวบยอดของนักเรียนในสาระหน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต คือ น าข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบนัมาเช่ือมโยง   

5. ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิด
รวบยอดของนักเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ 
คือ จดักิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถน าไปใช้ได้
ในชีวติ 

6. ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิด
รวบยอดของนักเรียนในสาระประวติัศาสตร์ 
คือ ให้นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นและ
สรุปเป็นความคิดรวบยอด 

7. ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิด
รวบยอดของนักเรียนในสาระภูมิศาสตร์ คือ 
สอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  
 
อภิปรายผล 

1. ความคิดรวบยอดบางประเด็น
จ าเป็ นต้องให้ ผู ้ เรียน เรียน รู้ตั้ งแต่ ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เช่น การเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น แต่ความคิดรวบยอดบาง
ประเด็นไม่จ  าเป็นต้องเรียนรู้ในทุกระดับ
การศึกษา ดังนั้ นการเรียงล าดับความคิดรวบ
ยอดตอ้งค านึงถึง วยั วุฒิภาวะของผูเ้รียน ความ
จ าเป็นของความคิดรวบยอดนั้นๆท่ีผูเ้รียนควร
ตอ้งไดเ้รียนรู้ สอดคล้องกบัความคิดเห็นของ 
ศศินันท์  บุญประสิทธ์ิ และปรีชา  มานยาชิ 
ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษท่ีสัมภาษณ์เพิ่มเติมท่ีว่าใน
บางความคิดรวบยอดบางอย่างต้องอยู่ในทุก
ระดบัชั้นแต่แตกต่างกนัในเร่ืองความลึกของ
เน้ือหาตามช่วงวยัพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน   ดังนั้ นการสอนความคิดรวบยอดท่ี
นักจิตวิทยาเสนอแนะไวน้ั้ นมีหลายรูปแบบ 
ครูผู ้สอนจะต้องรู้จักเลือกใช้ โดยค านึงถึง
ธรรมชาติของวชิาท่ีสอนวยัและพฒันาการของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญัด้วยพฒันาการจะเป็นเคร่ือง
ก าหนดระดบัความคิดของเด็ก ในระยะแรกๆ 
เด็กจะมุ่งความคิดไปสู่ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดย
จะคิดถึงส่ิงท่ีเป็นจริงและส่ิงท่ีควรจะเป็น ซ่ึง
เกิดจากการเรียนความคิดรวบยอด โดยการจดั
จ าพวกส่ิงของและเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศยั
ลักษณะการเช่ือมโยงของส่ิงท่ี เขามองเห็น 
ระยะต่อมาจะเป็นการจดักลุ่มโดยกระท าเป็น
แบบแผนโดยใชห้ลกัการสรุปดว้ย  เหตุผลเป็น
การคิดอย่างเป็นระเบียบและเป็นนามธรรม 
สอดคล้องการงานวิจยัของ จกัรพงษ์  แพทย์
หลักฟ้า (2538); มลฤดี  ล่ิวเฉลิมวงศ์ (2541) 
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับแนวคิดเก่ียวกับสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซ่ึง นาตยา  
ปิลนัธนานนท ์(2545) ไดก้ล่าววา่เป้าหมายการ
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เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา คือ การพฒันา
ให้ผูเ้รียนเป็นคนดีและพลเมืองดี ส่ิงส าคญัท่ี
ควรค านึงถึง คือ ธรรมชาติ วยั วุฒิภาวะของ
ผู ้เรียน เป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรเพราะมีผลต่อคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าววา่
ไวต้อนหน่ึงว่าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก ลุ่มสาระสั งคมศึกษา 
ศาสนา  และวฒันธรรม ตอ้งการให้ผูเ้รียนใน
แต่ละดบัชั้นให้มี ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ
ไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงความสอดคลอ้งกบัวยัของ
ผูเ้รียน 

2.  ส าร ะ ท่ี  1 ศ าส น า  ศี ล ธ รรม 
จริยธรรม ผูว้ิจ ัยพบว่าประเด็นความคิดรวบ
ยอดให้ความส าคญักบัเร่ืองของการปฏิตนเป็น
คนดี  การปฏิบัติตามหลักศาสนา การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  หลักธรรม 
ซ่ึงประเด็นความคิดรวบยอดเหล่าน้ีเนน้เพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นน าไปใช้และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงสอดคล้องธัญญาพร  ก่องขนัธ์ 
(2554) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะธรรมชาติวชิาและถูก
ก าหนดไว้ว่าสาระศาสนา  ศีลธรรมและ
จริยธรรม  ว่าต้องการให้ผู ้เรียนได้เรียน รู้
แนวคิดพื้ นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลกัธรรมค าสอน
ไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง  และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระท าความดี มี
ค่านิยมท่ีดีงามพฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ ง
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และ
สอดคล้องกับผลวิ เคราะห์แบบสัมภาษณ์

ความคิดเห็นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรมในประเด็นค าถามว่า
ผูส้อนควรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิดรวบยอดของ
นัก เรียนในสาระศาสนา  ศี ลธรรม และ
จริยธรรม  ซ่ึ งผู ้ทรงคุณวุฒิ เห็นสอดคล้อง
สูงสุดคือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้  

3.  ส า ร ะ ท่ี 2 ห น้ า ท่ี พ ล เมื อ ง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ผูว้ิจยั
พบว่าประเด็นความคิดรวบยอดท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นสอดคล้องมากท่ีสุด คือ หน้าท่ี แสดงให้
เห็นว่าความคิดรวบยอดน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัและ
จ าเป็นต่อผู ้เรียนในสาระน้ี รวมถึงประเด็น
ความคิดรวบยอด สิทธิ เสรีภาพ ก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของ
สังคมประชาธิปไตย ความคิดรวบยอดในสาระ
ท่ี2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคมน้ีเป็นพื้นฐานส าคญัของการเป็น
พลเมืองท่ีดี ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2551) 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ก ลุ่มสาระสั งคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒ น ธรรม  ส าระ ท่ี  2  ห น้ า ท่ี พ ล เมื อ ง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต ให้ผูเ้รียนรู้จกั
ในสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ของตนเองและการ
เป็ นพลเมื องดี  ความแตกต่ างและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ป ลูกฝั งค่ านิ ยมด้านประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสันติสุขใน
สั งคมไทยและสั งคม จากท่ี ผู ้วิจ ัยศึกษา
หลัก สู ตร  canada Ontario (2004); Utah Core 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธัญญาพร%20ก่องขันธ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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Standards (2002) ; Michigan Department of 
Education (2006) ; Florida Department of 
Education (2010) ท่ี ให้ความส าคัญกับ เป็น
พลเมืองดีและการรู้จกัสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีใน
การจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน สอดคล้องกับ 
ธีรเดช  มโนลีหกุล  ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ ท่ี
สัมภาษณ์เพิ่มเติมให้ความเห็นวา่ความคิดรวบ
ยอด  สิ ท ธิ  เส รีภ าพ  หน้ าท่ี  กฎระเบี ยบ 
กฎหมาย เป็นส่ิงท่ีต้องให้กับผู ้เรียนตั้ งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาเพราะเป็น
พื้นฐานของการเป็นพลเมืองท่ีดี นอกจากน้ี
จากกผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมนั้นเห็นว่าความคิดรวบยอดท่ี
คิดว่าควรเพิ่มเติมในสาระหน้าท่ีพลเมือง  
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต คือ การเป็น
พลเมื องดี  ตั้ งแ ต่ระดับประถมศึกษาถึ ง
มัธยมศึกษา ซ่ึงผูส้อนควรการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี รู้ถึงสิทธิ  เสรีภาพ  
หน้าท่ี   ตามท่ีผู ้เช่ียวชาญได้กล่าวในแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นรวบยอดทางสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวฒันาธรรม 

4.   ความคิดรวบยอดมีความส าคญัต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของผูเ้รียนจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียน 
ดงัท่ี จกัรพงษ์  แพทยห์ลักฟ้า (2538) ท่ีกล่าว
วา่เป็นความคิดรวบยอดพื้นฐานอนัส าคญัของ
การคิด  ซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจต่อสรรพส่ิง
รอบตวั  จึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ี
ต้องมุ่ งสร้างให้ เกิดข้ึนกับมนุษย์ทุกๆ คน 
เพื่อท่ีจะสามารถใช้ความคิดรวบยอดเป็น

พื้นฐานส าหรับการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระห ว่ างม นุ ษ ย์ เก่ี ยวกั บ เร่ื อ ง ต่ างๆ  ได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน
สมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเน้นให้ผูเ้รียน
สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้ เพราะ
ความคิดรวบยอดจะเป็นพื้ นฐานของเขา
ส าหรับเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน สอดคลอ้ง
กบัสุวิทย ์ มูลค า (2547); วิทวฒัน์  ขตัติยมาน 
และ อมลวรรณ  วีระธรรมโม (2549) ท่ีกล่าว
วา่ความส าคญัของความรวบยอดวา่เป็นเน้ือหา
ความรู้ท่ี มีประโยชน์มาก หากผู ้เรียนสร้าง
ความความคิดรวบยอดของส่ิงใดไดแ้ลว้ เขาจะ
สามารถเอาความคิดรวบยอดนั้นไปประยุกตใ์ช้
ในโอกาส อ่ืนๆ  ได้ อี ก เร่ื อยๆ  ส่ วนMona 
Westhave (2011) ได้กล่าวไวว้่า ความคิดรวบ
ยอดเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อนกัเรียนในการเรียน ไม่
ว่าจะสอนอย่างไรก็ตาม การให้นักเรียนเขา้ใจ
เป็น ส่ิ งท่ีท้ าทายส าห รับนัก เรียน   แม้ว่ า
นักเรียนจะจ าได้แต่การเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย
ส าหรับนักเรียนแมว้่านักเรียนจะจ าได้แต่การ
เข้าใจความคิดรวบยอดและสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ ผูว้ิจยัเห็นว่าความคิดรวบยอดจึง
เป็นส่ิงส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงเป็น
เสมือนเข็มทิศต่อในการวางแนวทางการจัด
กระบวนการจดัการเรียนการรู้ 

6.  การเรียงล าดับความคิดรวบยอด
ตั้ งแ ต่ ระดั บ ป ระถม ศึ กษ าตอน ต้น ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายเก่ียวเน่ืองกับการวาง
ขอบข่ายการเรียนรู้ (Scope) และล าดับการ
เรียนรู้ (Sequence) โดยให้ค  านึงถึงพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนโดยควรล าดบัเร่ืองท่ีง่ายไปสู่
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เร่ืองท่ียาก เร่ืองท่ีใกลต้วัไปสู่เร่ืองท่ีไกลตวัจะ
ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีในความคิด
รวบยอดนั้นๆ ดงัท่ี ชูชีพ  อ่อนโคกสูง (2553)  
กล่าวไว้เรียนรู้จากรูปธรรมก็จะเรียนรู้หรือ
เขา้ใจไดง่้ายกวา่ท่ีเป็นนามธรรม นอกจากน้ีใน
บางความคิดรวบยอดสามารถให้ผู ้เรียนได้
เรียนตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึง
มธัยมศึกษาตอนปลายแต่ความลึกของเน้ือหา
ต่างกันให้เหมาะสมสอดคล้องกับวยั โดยให้
ผูเ้รียนทราบค าจ ากดัความและคุณลกัษณะของ
ความคิดรวบยอดเพื่อจะได้ใช้เป็นพื้นฐาน       
ท่ีจะสร้างกฎหรือหลกัการท่ีจะเรียนรู้ความคิด
รวบยอดท่ีกว้างหรือสูงข้ึน โดยมองเห็น
ความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดเฉพาะกบั
ความคิดรวบยอดรวม  สอดคลอ้งกบัจากแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นความคิดรวบยอดทาง
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมและความ
คิดเห็นการสัมภาษณ์ของชิ ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษ
ท่ีสัมภาษณ์เพิ่มเติมท่ีกล่าวว่าการเรียงล าดับ
ความคิดรวบยอดเรียงจากใกล้ตัวไปไกลตัว
เรียงจากง่ายไปยาก   สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ 
Gange’ (อา้งถึงใน สุรางค ์ โคว้ตระกูล, 2545); 
นาตยา  ปิลันธนานนท์  (2542) ซ่ึ งทั้ งน้ีจะ
พบว่าหลักสูตรสังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒ นธรรมของบ างมล รัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาการวางขอบข่ ายการเรียนรู้
(Scope)และล าดับการเรียนรู้ (Sequence) จะ
เนน้ส่ิงท่ีใกลต้วั เรียงจากใกลต้วัไปไกลผูเ้รียน
สอดคล้องกับ  Utah Core Standards (2002); 
Michigan Department of Education ( 2006) ; 
Florida Department of Education (2010) 

 7.  กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีส่งเสริมและพัฒนาความคิดรวบยอดของ
นักเรียนกระบวนการควรให้ผูเ้รียนสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง สอดคล้องหลักสูตร
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุ ทธศักราช 2551 
ตอ้งการให้ผูเ้รียนในแต่ละดบัชั้นให้มี ความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถไปใช้ได้ในชีวิตจริง
สอดคล้องกับว ัยของผู ้เรียน (กระทรวง-
ศึกษาธิการ, 2551)โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ควรให้ผูเ้รียนไดล้งมือกระท า มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ฝึกให้คิดเช่ือมโยง  ผูส้อน
ควรใชค้  าถามกระตุน้ผูเ้รียน น าส่ิงใกลต้วัเป็น
รูปธรรมมากท่ีสุดมาใชใ้นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดของผูเ้รียน 
เช่น จากผลวิจยัพบว่าให้น าข่าวสารเหตุการณ์
ปัจจุบนัมาใช้ในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนจะช่วยพฒันาความคิดรวบยอดในสาระท่ี 
2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการด าเนิน
ชีวิต  เป็นต้น  สอดคล้องกับสุ มิตรา ด่ าน
พาณิชย์ (2550); ปุณยนุช  กูลเพชร์ (2552); 
Arend (1988)  ผูท้รงคุณวุฒิพิเศษท่ีสัมภาษณ์
เพิ่ ม เติ ม ก ล่ าว ไ ว้  ดั ง ท่ี  Larry Ainsworth 
(2005)กล่ าวว่าครูสามารถน ากิจกรรมให้
สัมพนัธ์กบัความคิดรวบยอดใช้ไดใ้นทุกเร่ือง 
แต่จริงๆ แล้วมีวิ ธี ท่ี ดีกว่าคือการเร่ิมจาก
พื้นฐานและส่ิงตอ้งสอน แลว้ค่อยหาความคิด
รวบยอดออกมา ต่อจากนั้ นหา ความคิดรวบ
ยอดใหญ่กบัความคิดรวบยอดยอ่ยจากส่ิงนั้นๆ 
จะท าให้ครูเขา้ใจว่ากิจกรรมนั้นๆ มีเป้าหมาย
เพื่ออะไร ปัญหาของครูส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่า
สอนไปท าไมเพราะไม่ รู้ความคิดรวบยอด  

http://www.mitrprasarn.com/index.php/2010-02-03-13-06-48/123-2010-10-28-18-34-44
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ดงันั้นครูควรเรียนรู้เป้าหมายของกิจกรรมหรือ
การสอน โดยรูปแบบการสอนมี 2รูปแบบ คือ 
1. การสอนความคิดรวบยอดรูปแบบนิรนัย  
เป็นการอธิบายความหมายของความคิดรวบ
ยอดท่ีจะสอนให้ผู ้เรียนได้ทราบก่อนให้
ตวัอยา่ง  2. การสอนความคิดรวบยอดรูปแบบ
อุปนัย ตามท่ีมลฤดี  ล่ิ วเฉลิมวงศ์  (2541); 
น าตยา   ปิ ลัน ธน านนท์  (2542) ก ล่ าวไว ้
นอกจากน้ี ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ในบริบทของประเทศ
ไทยพบว่ายงัมีความซ ้ าซ้อน ไม่ยืดหยุ่น ซ่ึง
ของต่างประเทศความคิดรวบยอดเป็นลกัษณะ
ความคิดรวบยอดใหญ่ (Key Concept) เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่น  ดังนั้ นท าให้ ส่ งผลต่อ       
ก ารน าไปจัดการเรียนการสอน ท่ี มี เกิ ด
ประสิทธิภาพและพฒันาความคิดรวบยอดของ
นกัเรียนซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษท่ีสัมภาษณ์เพิ่มเติม   

8. สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์เห็นว่าควร
เพิ่มเติมประเด็นความคิดรวบยอด เศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ถึง
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย อนัเน่ืองมาจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสเก่ียวกบั
ความพอเพียง ความพอมี พอใช้ เน่ืองในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  เม่ือวนัท่ี  19 กรกฎาคม 2517 
ดงัน้ี 
  “...ในการพัฒ น าประ เทศนั้ น
จ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น เร่ิมด้วยการสร้าง
พื้นฐาน คือ ความมีกินมีใชข้องประชาชนก่อน 

ด้วยวิธีการท่ีประหยดั ระมดัระวงัแต่ถูกต้อง
ตามหลกัวิชา เม่ือพื้นฐานเกิดข้ึนมัน่คงพอควร
แลว้ จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็น
ค่ อยไปตามล าดับ  ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวงั และประหยดันั้ น ก็เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จไดแ้น่นอนบริบูรณ์” 

 จากพระบรมราโชวาท และพระ
ราชด ารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ ปี 2517 เป็น
ต้นมาจะพบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย  ้ า
แนวทางการพฒันาท่ีอยู่บนพื้นฐานของการ
พึ่ งตนเองความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การ
รู้จักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมี
เหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั และทรง
เตื อนส ติประชาชนไทยไม่ ให้ ป ระมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาตามล าดับขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการด ารงชีวิต ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัภายใตช่ื้อว่า เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2548, หน้ า  26 - 27) ดังนั้ นหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจึงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัท่ีเยาวชน
ไท ยควรยึ ด ถื อป ฏิ บั ติ  ดั ง ท่ี ก ระท รวง 
ศึกษาธิการ (2551) หลักสูตรการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สาระท่ี  3 
เศรษฐศาสตร์ ให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลกัเศรษฐศาสตร์ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และสอดคลอ้ง 
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กบัธญัญาพร  ก่องขนัธ์ (2554) กล่าวไวว้า่สาระ
เศรษฐศาสตร์เน้น การผลิต การแจกจ่าย และ
การบริโภคสินคา้และบริการการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการน าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

9.  หากผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด
จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีในวิชาทางสังคม
ศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สาขาวิชาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม นั้นมีลกัษณะต่างกนัเน่ืองจาก
ศาสตร์ดงักล่าวมีฐานความรู้และวิธีการได้มา
ซ่ึงความรู้คนละแบบเน่ืองจากสังคมมีความ
ซบัซ้อนมีความสัมพนัธ์ในหลากหลายมิติ ทุก
อย่างเป็นเร่ืองท่ีซ้อนทับกันได้กล่าวไว้ใน
งานวิจยัชลเทพ  ป้ันบุญชู (2552) และท าให้
ผู ้เรียนสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขถูกต้องเน่ืองจากรู้เท่าทัน มีความ
เข้าใจในตนเอง สั งคม  และโลกท่ี มี การ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียน รู้การอยู่
ร่วมกันในสังคมสอดคล้องกับสมประสงค ์ 
น่ วมบุญ ลือ  (2552); เฉ ลิ มขวัญ   อัศวชั ย 
(2553); ธัญญาพร  ก่องขันธ์  (2554) เพราะ
ลกัษณะวิชาทางสังคมศึกษาเป็นสหวิทยาการ
ดั ง ท่ี  Good (1973: 541); Michaelis (1996: 3) 
นอกจากน้ีผูส้อนสามารถทราบไดว้า่ผูเ้รียนเกิด
ความรวบยอดหรือไม่โดยการท่ีผูเ้รียนสามารถ
สรุปความคิดรวบยอดนั้ นๆ ออกมาได้ด้วย
ตนเอง   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.1 ผลวิจยัน้ีสามารถน าไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางและการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน   ใหส้อดคลอ้งกบัวิชาทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดรวบยอดทั้ ง 5สาระ ได้แก่ สาระท่ี 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ี
พลเมือง วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตใน
สั งคม สาระท่ี  3 เศรษฐศาสตร์ สาระท่ี  4  
ประวัติศาสตร์  สาระท่ี  5 ภู มิศาสตร์ และท่ี
เหมาะสมกับระดับชั้ น  ส่ิ งจะช่วยพัฒนา
ศกัยภาพของการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.2 ผลวิ จัย น้ี ส าม ารถน าไป
แนวทางในการจดัขอบข่าย(Scope)และล าดับ
การเรียนรู้(Sequence)ของสาระการเรียน รู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1.3 สามารถน าความคิดรวบยอด
หลักๆ น้ี ไปแยกออกเป็นความคิดรวบยอด
ยอ่ยๆ ได ้

1.4 ความคิดรวยยอดบางความคิด
สามารถสอนไดทุ้กระดบัชั้นแต่ต่างกนัท่ีความ
ลุ่มลึกของเน้ือหา เทคนิควิ ธีการสอนให้
สอดคล้องกับระดับชั้ นของนักเรียน และ
ผูส้อนตอ้งพิจารณาความจ าเป็นของความคิด
รวบยอดนั้นๆ ท่ีผูเ้รียนควรตอ้งไดเ้รียนรู้ 

1.5 การสอนความคิดรวบยอดให้
ผูเ้รียนมองแบบเปิดใจ (Open mind) ยอมรับ
ความแตกต่าง เช่น ไม่มีระบอบการปกครองใด
ดีท่ีสุดข้ึนกบัสถานการณ์ เป็นซ่ึงเหมาะสมกบั
สถานการณ์ของโลกปัจจุบนั 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธัญญาพร%20ก่องขันธ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธัญญาพร%20ก่องขันธ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย

คร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการจัดกลุ่มความคิด

รวบยอดท่ีมีความเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั
ของแต่ละสาระ  

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสอนระดับประถมศึกษาตอบ
แบบสอบถามเฉพาะระดับประถมศึกษา 
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสอนระดับมัธยมศึกษาตอบ
เฉพ าะระดั บ มั ธ ยม ศึ กษ า ทั้ ง น้ี เพ ราะ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ไม่มั่นใจการค าตอบตนเอง
เน่ืองจากไม่ไดส้อนในระดบันั้นๆ โดยตรง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการการ
วิเคราะห์ความคิดรวบยอดนั้นควรเชิญผูส้อน 

ชุมชนในทอ้งถ่ิน เขา้มาร่วมพิจารณาความคิด
รวบยอดท่ีคิดวา่จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนนั้นจริงๆ 
เพื่อจะไดค้วามคิดรวบยอดท่ีเป็นท่ียอมรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจริงๆ   
ท่ีจะใหผู้เ้รียนไดรั้บ  

2.4 ความคิดรวบยอดทางสังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในบริบทของ
ประเทศไทยพบว่ามีความซ ้ าซ้อน ไม่ยืดหยุ่น 
ซ่ึงของต่างประเทศความคิดรวบยอดเป็น
ลกัษณะความคิดรวบยอดใหญ่ (Key Concept) 
เพื่ อให้ เกิดความยืดหยุ่น  ท าให้ ส่ งผลต่อ      
ก ารน าไปจัดการเรียนการสอน ท่ี มี เกิ ด
ประสิทธิภาพ   
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