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ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรมใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ งพรรณา
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสู ตร
และการจัด การเรี ยนการสอนสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 20 คน โดยการ
เลื อ กอย่ างเจาะจง เครื่ องมื อ ในการวิ จ ัย คื อ
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นความคิ ดรวบยอด
ทางสั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นความคิ ดรวบยอด
ทางสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิ ด รวบยอดบางประเด็ น
จ าเป็ นต้ อ งให้ ผู ้ เรี ยนเรี ยนรู ้ ตั้ งแต่ ระดั บ
ประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เช่ น การเป็ นพลเมื อ งดี เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง เป็ นต้ น แต่ ค วามคิ ด รวบยอดบาง
ประเด็ น ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเรี ยนรู ้ ในทุ ก ระดั บ
การศึ ก ษา ตัวอย่ างเช่ น ดุ ล การช าระเงิ น ไม่
เหมาะส าหรั บ ประถมศึ ก ษา ควรเรี ยนรู้ ใ น
1
2

ระดั บ มั ธ ยมศึ กษา ดั ง นั้ นการเรี ยงล าดั บ
ความคิดรวบยอดต้องคานึงถึง วัย วุฒิภาวะของ
ผูเ้ รี ยน ความจาเป็ นของความคิดรวบยอดนั้นๆ
ที่ผูเ้ รี ยนควรต้องได้เรี ยนรู้ และการเรี ยงลาดับ
ความคิดรวบยอดควรต้องเรี ยงจากสิ่ งที่ใกล้ตวั
ไปไกลตัว จากง่ ายไปยาก จะส่ งผลต่ อ การ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในบริ บทของประเทศ
ไทยพบว่ามี ความซ้ าซ้อน ไม่ ยืดหยุ่น ซึ่ งของ
ต่ างประเทศความคิ ดรวบยอดเป็ นลั ก ษณะ
ความคิดรวบยอดใหญ่ เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่
ทาให้ส่งผลต่อการนาไปจัดการเรี ยนการสอนที่
มีเกิดประสิ ทธิ ภาพ
3. ด้านการบริ หารจัดการการวิเคราะห์
ความคิ ดรวบยอดนั้นควรเชิ ญผูส้ อน ชุ มชนใน
ท้องถิ่ น เข้ามาร่ วมพิจารณาความคิดรวบยอดที่
จ าเป็ นส าหรั บผู ้เรี ยนนั้ น เพื่ อจะได้ความคิ ด
รวบยอดที่ เป็ นที่ ยอมรั บ และสอดคล้ องกั บ
ความต้องการของชุมชน ที่จะให้ผเู้ รี ยนได้รับ
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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
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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
บทนา
หลั ก สู ตรหลั ก สู ตรแกนกลางขั้ น
พื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ เ ริ่ มใช้ ใ น
โรงเรี ยนและชั้นเรี ยนที่ กาหนดให้ตามคาสั่ง
ตั้ ง แ ต่ ปี ก าร ศึ ก ษ า 2552 แ ล ะ ตั้ ง แ ต่ ปี
การศึ ก ษา 2555 เป็ นต้น ไป ให้ ใ ช้ห ลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ทุ ก ชั้น เรี ย น โดยหลัก สู ต รแกนกลาง
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การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
มี ก าหนดตัวชี้ วัด ซึ่ งระบุ สิ่ ง ที่ นัก เรี ย นพึ งรู้
และปฏิ บตั ิได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ในแต่ละระดับชั้น สะท้อนถึ งมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็ น
รู ป ธรรม น าไปใช้ ในการก าหนดเนื้ อ หา
จัดทาหน่ วยการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนการสอน
แ ล ะ เป็ น เก ณ ฑ์ ส าคั ญ ส าห รั บ ก ารวั ด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยน โดย
ตัวชี้ วดั แบ่งเป็ นตัวชี้ วดั ชั้นปี และตัวชี้ วดั ช่ วง
ชั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2544 และหลัก สู ตร
หลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช
2551 พบว่า หลัก สู ตรได้ให้ ค วามส าคัญ กับ
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ความส าคัญ ของการ
กาหนดมาตรฐานก็เพื่อกาหนดความคาดหวัง
ให้ชดั เจนสาหรับทั้งผูส้ อน ผูเ้ รี ยนและพ่อแม่
ผู ้ป กครองว่ า อะไรที่ ผู ้เรี ย นควรต้อ งรู ้ แ ละ
สามารถทาได้ในระดับต่างๆ ของการเรี ยนแต่
ละช่ วงชั้นปี ท าให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นเป้ าหมาย
ชัดเจนว่าเขาต้องเรี ยนรู ้อะไรให้ได้ เพื่ออะไร
โดยในการก าหนดมาตรฐานหลั ก สู ตร
ส่ วนประกอบหนึ่ งที่สาคัญคือองค์ความรู ้ของ
กลุ่ ม วิ ช า หรื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งเป็ น
สาระความรู ้ ที่ ส าคัญ การก าหนดมาตรฐาน
หลัก สู ต รจึ ง จ าเป็ นต้อ งก าหนดองค์ค วามรู ้
ก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง จะทาให้ใช้ใน
การตรวจส อบประเมิ น ได้ ว่ า มาตรฐาน
หลัก สู ต รนั้ นมี ค วามเป็ นมาตรฐาน มี อ งค์
ความรู้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ห รื อ ไม่ (นาตยา
ปิ ลันธนานนท์, 2545: 18)
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กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒ นธรรม เป็ นกลุ่ ม สาระการ
เรี ยนรู้ ห นึ่ งใน 8 กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ที่
ก าหนดให้ มี ขึ้ นในระบบการศึ ก ษาของ
ประเทศไทย ว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคมที่มี
ความเชื่ อมสัมพันธ์กนั และมีความแตกต่างกัน
อย่ างหลากหลาย เพื่ อ ช่ วยให้ ส ามารถปรั บ
ตนเองกับบริ บทสภาพแวดล้อม เป็ นพลเมืองดี
มีความรั บผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุ ณธรรม
และค่ านิ ยมที่ เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระ
ต่ า งๆ ไว้ 5 สาระ ประกอบด้ ว ย สาระที่ 1
ศาสนา ศี ล ธรรมและจริ ยธรรม สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ นชีวิต
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องการ
ให้ ผู ้ เรี ยน ส ามารถอยู่ ใ น สั งคมโลกที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ วตลอดเวลา
ช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจ ว่ามนุ ษย์
ด ารงชี วิ ตอย่างไร ทั้งในฐานะปั จเจกบุ ค คล
และการอยู่ร่วมกันในสั งคม การปรั บตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรั พ ยากรที่ มี อยู่
อย่างจากัด นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึง
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา
ตามเหตุ ปั จจัยต่ างๆ ท าให้ เกิ ดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้ อื่ น มี ค วามอดทน อดกลั้ น
ยอมรั บ ในความแตกต่ า ง และมี คุ ณ ธรรม
สามารถน าความรู้ ไปปรั บ ใช้ในการด าเนิ น
ชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก ซึ่ งการที่ ผูเ้ รี ยนจะสามารถน าความรู้ ไป
ปรั บใช้ในการดาเนิ นชี วิตได้น้ ัน ผูส้ อนต้อง
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พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรู้ ที่ เป็ นแนวคิ ด หรื อ
ความคิ ดรวบยอด (Concept) เพราะจะท าให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงและนาไปเที ยบเคี ยง
กั บ ป ระ ส บ ก ารณ์ แ ล้ วป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ผู ้วิ จ ัย ในฐานะผู ้ส อนในกลุ่ ม สาระ
สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรมเล็ งเห็ น
ความสาคัญของความคิดรวบยอด จึงต้องการ
ที่ จ ะวิ เคราะห์ ค วามคิ ด รวบยอดทางสั ง คม
ศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมในแต่ละช่ วงวัย
เพื่อให้เห็ นตัวอย่างความคิ ดรวบยอดที่ผูส้ อน
ควรน าไปพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งสามารถเชื่ อมโยง
กับชี วิตจริ งได้และพัฒนาการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ สอดคล้องกับความคิ ดรวบ
ยอด จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด รวบยอด ยอด เป็ น
พื้นฐานอันสาคัญของการคิด การเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะ
นาไปสู่ ความเข้าใจต่อเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ สรรพสิ่ ง
รอบตัว ความคิดรวบยอดมีความสาคัญต่อการ
เรี ยนการสอน โดยการเรี ยนการสอนความคิด
รวบยอดให้ ก ั บ ผู ้เรี ยนต้ อ งค านึ งถึ ง ระดั บ
พัฒนาการทางสมองของเด็ ก เพื่ อให้ เด็ กเกิ ด
ความคิ ดรวบยอดที่ ถู กต้อง และความคิ ดรวบ
ยอดเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ช่วยลดภาระในเรื่ องการ
จาแลสามารถทาให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถความคิดรวบยอดไปใช้เป็ นประโยชน์
ในการเรี ยนรู ้ สิ่ งอื่ นๆต่ อไปได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ใน
ฐานะเป็ นครู ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึ ก ษ า ศ าส น าแล ะ วั ฒ น ธ รรม จึ งเห็ น
ความส าคัญของความคิ ดรวบยอดทางสั งคม
ศึ กษา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนรู้ ของ
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ผูเ้ รี ยนในกลุ่ มวิชาสาระสั งคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม ทั้ ง 5 สาระ ในบริ บทของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อวิเคราะห์ ความคิ ดรวบยอดทาง
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แบบของการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research)
2. ประชากรในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ มี ความเชี่ ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ มี ความเชี่ ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน
20 คน โดยการเลื อกอย่างเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ ก
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1) เป็ นอาจารย์ ผู้ ส อนคณะครุ
ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ ในระดับอุดมศึ กษา
สาขาวิชาสั งคมศึ ก ษา การสอนสั งคมศึ กษา
หรื อ หลักสู ตรและการสอน (สังคมศึกษา)
2) เป็ นอาจารย์ผูส้ อนกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 10 ปี
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4. เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2) แบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น
ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การวิ เคราะห์ ข ้ อมู ล เบื้ อ งต้ น
จากเอกสารงานวิ จ ัยที่ เกี่ ยวข้องกับ ความคิ ด
รวบ ยอดท างสั งคมศึ กษา ศาส น า แล ะ
วัฒนธรรม ทั้ง5สาระได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา
ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่ พลเมื อง
วัฒนธรรม และการดาเนิ นชีวิตในสังคม สาระ
ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติ ศ าสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดยผูว้ ิจยั ศึกษาขอบข่าย
และลาดับการเรี ยนรู้ ความคิดรวยอดหลักทาง
สังคมศึกษาจากมาตรฐานหลักสู ตรแกนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาจากรัฐแคลิฟอร์ เนี ย
รัฐมิ ชิ แกน รั ฐโอไฮโอ รั ฐยูทาห์ รั ฐอริ โซน่ า
รัฐนอร์ ทแคโรไลนา รัฐหลุ ยส์ เซี ยน่ า และรั ฐ
ฟลอริ ดา นอกจากนี้ ศึ ก ษาจากหลั ก สู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช
2551 เพื่ อก าหนดกรอบค าถามส าหรั บ
แบบสอบถามส าหรับสอบถามความคิ ดเห็ น
และสั มภาษณ์ ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี แล้ว น า
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นความคิ ดรวบยอด
ทางสั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้
ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 3ท่ าน ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงของเนื้ อ หา (Content Validity) และ
ปรับปรุ งแก้ไข
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2) สอบถามความคิ ด เห็ นและ
สัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เกี่ ยวกับความคิ ดรวบ
ยอดทางสั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และวิเคราะห์ ความคิ ดเห็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ โดย
วิเคราะห์ แบบสอบถามความคิดเห็ นความคิ ด
รวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมถึ งการวิ เคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) แบบสั ม ภาษณ์ ความคิ ด
เห็ นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยใช้ค่าร้อยละ
3) สรุ ปและนาเสนอ ความคิดรวบ
ยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมถึงการวิเคราะห์เนื้ อหา
สรุ ปผลการวิจัย
1. ทั้ ง 5 ส าระ ได้ แ ก่ ส าระที่ 1
ศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมื อง วัฒ นธรรม และการด าเนิ นชี วิตใน
สั ง คม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติ ศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิ ศาสตร์ ค่ าเฉลี่ ย
ตั้ งแ ต่ ระ ดั บ ป ระถ ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น ถึ ง
มัธยมศึ ก ษาตอนปลายโดยภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งนี้ ยงั พบว่าการเรี ยงลาดับความคิดรวบยอด
ทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อง
เรี ยงจากสิ่ งที่ ใกล้ตวั ไปไกลตัว จากง่ ายไปสู่
ยาก จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ความคิดรวบยอดมีความสาคัญต่อ
กระบวนการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยน คื อ
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ท าให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหา
บทเรี ยน
3. ผูส้ อนควรมี กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
รวบยอดของนักเรี ยนในสาระศาสนา ศีลธรรม
และจริ ยธรรม คือ ให้นกั เรี ยนสามารถนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้
4. ผูส้ อนควรมี กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
รวบยอดของนักเรี ยนในสาระหน้าที่ พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต คือ นาข่าวสาร
เหตุการณ์ปัจจุบนั มาเชื่อมโยง
5. ผูส้ อนควรมี กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
รวบยอดของนักเรี ยนในสาระเศรษฐศาสตร์
คือ จัดกิ จกรรมที่นักเรี ยนสามารถนาไปใช้ได้
ในชีวติ
6. ผูส้ อนควรมี กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
รวบยอดของนักเรี ยนในสาระประวัติศาสตร์
คือ ให้นกั เรี ยนช่ วยกันแสดงความคิดเห็ นและ
สรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
7. ผูส้ อนควรมี กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
รวบยอดของนักเรี ยนในสาระภู มิ ศาสตร์ คื อ
สอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
อภิปรายผล
1. ความคิ ด รวบยอดบางประเด็ น
จ าเป็ นต้ อ งให้ ผู ้ เรี ยนเรี ยนรู ้ ต้ ั งแต่ ร ะดั บ
ประถมศึ ก ษาตอนต้น ถึ งระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
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ตอนปลาย เช่ น การเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง เป็ นต้ น แต่ ค วามคิ ด รวบยอดบาง
ประเด็ น ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเรี ยนรู ้ ใ นทุ ก ระดั บ
การศึ กษา ดังนั้นการเรี ยงล าดับความคิ ดรวบ
ยอดต้องคานึงถึง วัย วุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ความ
จาเป็ นของความคิดรวบยอดนั้นๆที่ผเู้ รี ยนควร
ต้องได้เรี ยนรู้ สอดคล้องกับความคิดเห็ นของ
ศศิ นันท์ บุ ญ ประสิ ท ธิ์ และปรี ชา มานยาชิ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิพิเศษที่สัมภาษณ์ เพิ่มเติ มที่ ว่าใน
บางความคิ ดรวบยอดบางอย่างต้องอยู่ในทุ ก
ระดับชั้นแต่ แตกต่างกันในเรื่ องความลึ กของ
เนื้ อหาตามช่ วงวัยพัฒนาการการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้ นการสอนความคิ ด รวบยอดที่
นักจิ ตวิทยาเสนอแนะไว้น้ ันมี หลายรู ปแบบ
ครู ผู้ส อนจะต้อ งรู้ จ ัก เลื อ กใช้ โดยค านึ งถึ ง
ธรรมชาติของวิชาที่สอนวัยและพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วยพัฒนาการจะเป็ นเครื่ อง
กาหนดระดับความคิดของเด็ก ในระยะแรกๆ
เด็กจะมุ่งความคิ ดไปสู่ สิ่งที่เป็ นรู ปธรรม โดย
จะคิดถึ งสิ่ งที่ เป็ นจริ งและสิ่ งที่ควรจะเป็ น ซึ่ ง
เกิ ดจากการเรี ยนความคิดรวบยอด โดยการจัด
จาพวกสิ่ งของและเหตุ การณ์ ต่างๆ โดยอาศัย
ลัก ษณะการเชื่ อมโยงของสิ่ ง ที่ เขามองเห็ น
ระยะต่อมาจะเป็ นการจัดกลุ่ มโดยกระทาเป็ น
แบบแผนโดยใช้หลักการสรุ ปด้วย เหตุผลเป็ น
การคิ ดอย่างเป็ นระเบี ยบและเป็ นนามธรรม
สอดคล้องการงานวิจยั ของ จักรพงษ์ แพทย์
หลัก ฟ้ า (2538); มลฤดี ลิ่ วเฉลิ ม วงศ์ (2541)
ซึ่ งมี ความสั มพันธ์ ก ับแนวคิ ดเกี่ ยวกับสั งคม
ศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมซึ่ ง นาตยา
ปิ ลันธนานนท์ (2545) ได้กล่าวว่าเป้ าหมายการ
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เรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา คือ การพัฒนา
ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี และพลเมืองดี สิ่ งส าคัญที่
ควรคานึ งถึ ง คื อ ธรรมชาติ วัย วุฒิ ภาวะของ
ผู้ เรี ยนเป็ นประเด็ น ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
หลักสู ตรเพราะมี ผลต่ อคุ ณภาพกระบวนการ
เรี ยนรู้ ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวว่า
ไว้ตอนหนึ่ งว่าหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องการให้ผูเ้ รี ยนใน
แต่ละดับชั้นให้มี ความรู ้ ความเข้าใจ สามารถ
ไปใช้ได้ในชี วิตจริ งความสอดคล้องกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน
2. ส าร ะ ที่ 1 ศ าส น า ศี ล ธ ร ร ม
จริ ยธรรม ผูว้ ิจ ัยพบว่าประเด็ นความคิ ดรวบ
ยอดให้ความสาคัญกับเรื่ องของการปฏิตนเป็ น
คนดี การปฏิ บ ั ติ ต ามหลั ก ศาสนา การอยู่
ร่ วมกันในสั งคมอย่างมี ความสุ ข หลักธรรม
ซึ่ งประเด็นความคิดรวบยอดเหล่านี้ เน้นเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นน าไปใช้และเป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นชี วิต ซึ่ งสอดคล้องธัญญาพร ก่ องขันธ์
(2554) ที่กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติวชิ าและถูก
ก าหนดไว้ ว่ า สาระศาสนา ศี ล ธรรมและ
จริ ยธรรม ว่ า ต้ อ งการให้ ผู ้ เรี ยนได้ เรี ยนรู ้
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ศาสนา ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาที่ ตนนับถื อ การน าหลักธรรมค าสอน
ไปปฏิ บ ัติ ใ นการพัฒ นาตนเอง และการอยู่
ร่ วมกันอย่างสั นติ สุ ข เป็ นผูก้ ระท าความดี มี
ค่านิ ยมที่ ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้ง
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่ วนรวม และ
สอดคล้ อ งกั บ ผลวิ เคราะห์ แ บบสั ม ภาษณ์
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ความคิดเห็นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในประเด็ นค าถามว่า
ผูส้ อนควรมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาความคิ ดรวบยอดของ
นั ก เรี ยนในสาระศาสนา ศี ล ธรรม และ
จริ ยธรรม ซึ่ งผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น สอดคล้ อ ง
สู งสุ ดคื อ ให้ นั ก เรี ยนสามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
3. ส า ร ะ ที่ 2 ห น้ า ที่ พ ล เมื อ ง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ผูว้ ิจยั
พบว่าประเด็นความคิ ดรวบยอดที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เห็ นสอดคล้องมากที่ สุ ด คื อ หน้าที่ แสดงให้
เห็ นว่าความคิดรวบยอดนี้ เป็ นสิ่ งที่ สาคัญและ
จ าเป็ นต่ อผู ้เรี ย นในสาระนี้ รวมถึ งประเด็ น
ความคิ ดรวบยอด สิ ทธิ เสรี ภาพ ก็ เป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ของ
สังคมประชาธิปไตย ความคิดรวบยอดในสาระ
ที่2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ น
ชี วิตในสังคมนี้ เป็ นพื้นฐานสาคัญของการเป็ น
พลเมืองที่ดี ดังที่กระทรวงศึกษาธิ การ (2551)
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศักราช
2551 กลุ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วั ฒ น ธ รรม ส าระ ที่ 2 ห น้ าที่ พ ล เมื อ ง
วัฒนธรรม และการดาเนิ นชี วิต ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั
ในสิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ ของตนเองและการ
เป็ นพลเมื องดี ความแตกต่ า งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเชื่ อ
ปลู ก ฝั งค่ า นิ ยมด้ า นประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ขสั นติ สุ ขใน
สั ง คมไทยและสั ง คม จากที่ ผู้ วิ จ ั ย ศึ ก ษา
หลั ก สู ตร canada Ontario (2004); Utah Core
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Standards (2002) ; Michigan Department of
Education (2006) ; Florida Department of
Education (2010) ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เป็ น
พลเมืองดีและการรู้จกั สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ
ธี รเดช มโนลี ห กุ ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เศษที่
สัมภาษณ์ เพิ่มเติมให้ความเห็นว่าความคิดรวบ
ยอด สิ ทธิ เส รี ภาพ ห น้ าที่ กฎระเบี ยบ
กฎหมาย เป็ นสิ่ งที่ ต้ อ งให้ ก ั บ ผู ้เรี ยนตั้ง แต่
ระดับประถมศึกษาถึ งมัธยมศึ กษาเพราะเป็ น
พื้ นฐานของการเป็ นพลเมื องที่ ดี นอกจากนี้
จากกผลการวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ ความคิด
เห็ นความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมนั้นเห็ นว่าความคิดรวบยอดที่
คิ ด ว่ า ควรเพิ่ ม เติ ม ในสาระหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรม และการด าเนิ นชี วิต คื อ การเป็ น
พลเมื องดี ตั้ งแต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึ กษา ซึ่ งผูส้ อนควรการจัดกิ จกรรมที่
ส่ งเสริ มการเป็ นพลเมืองดี รู ้ ถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ
หน้ าที่ ตามที่ ผู ้เชี่ ย วชาญได้ ก ล่ า วในแบบ
สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น รวบยอดทางสั งคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
4. ความคิดรวบยอดมีความสาคัญต่อ
กระบวนการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนจะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรี ยน
ดังที่ จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ า (2538) ที่ กล่ าว
ว่าเป็ นความคิดรวบยอดพื้นฐานอันสาคัญของ
การคิ ด ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเข้าใจต่อสรรพสิ่ ง
รอบตัว จึ งนับว่าเป็ นสิ่ งที่ มี ความส าคัญยิ่งที่
ต้ อ งมุ่ ง สร้ า งให้ เกิ ด ขึ้ นกั บ มนุ ษ ย์ทุ ก ๆ คน
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้ ค วามคิ ด รวบยอดเป็ น
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พื้ นฐานส าหรั บการสร้ างความเข้าใจร่ วมกัน
ระห ว่ า งม นุ ษ ย์ เกี่ ยวกั บ เรื่ องต่ างๆ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่ อยู่ในวัยศึ กษาเล่ าเรี ยน
สมควรอย่างยิ่ งที่ จะต้องมี การเน้ นให้ ผูเ้ รี ยน
สามารถสร้ างความคิ ด รวบยอดได้ เพราะ
ความคิ ด รวบยอดจะเป็ นพื้ นฐานของเขา
สาหรับเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับสุ วิทย์ มูลคา (2547); วิทวัฒน์ ขัตติยมาน
และ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549) ที่ กล่ าว
ว่าความสาคัญของความรวบยอดว่าเป็ นเนื้ อหา
ความรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ ม าก หากผู้เรี ยนสร้ าง
ความความคิดรวบยอดของสิ่ งใดได้แล้ว เขาจะ
สามารถเอาความคิดรวบยอดนั้นไปประยุกต์ใช้
ในโอกาสอื่ นๆ ได้ อี กเรื่ อยๆ ส่ วนMona
Westhave (2011) ได้กล่ าวไว้ว่ า ความคิ ดรวบ
ยอดเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อนักเรี ยนในการเรี ยน ไม่
ว่าจะสอนอย่างไรก็ตาม การให้นักเรี ยนเข้าใจ
เป็ นสิ่ งที่ ท้ า ทายส าหรั บ นั ก เรี ยน แม้ ว่ า
นักเรี ยนจะจาได้แต่การเข้าใจเป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทาย
สาหรับนักเรี ยนแม้ว่านักเรี ยนจะจาได้แต่การ
เข้าใจความคิ ด รวบยอดและสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าความคิดรวบยอดจึง
เป็ นสิ่ งส าคัญต่ อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจึ งเป็ น
เสมื อนเข็ มทิ ศต่ อในการวางแนวทางการจัด
กระบวนการจัดการเรี ยนการรู้
6. การเรี ยงล าดับความคิ ดรวบยอด
ตั้ งแ ต่ ระ ดั บ ป ระถ ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น ถึ ง
มัธยมศึ กษาตอนปลายเกี่ ยวเนื่ องกับ การวาง
ขอบข่ ายการเรี ย นรู ้ (Scope) และล าดับ การ
เรี ยนรู้ (Sequence) โดยให้คานึ งถึ งพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดยควรลาดับเรื่ องที่ง่ายไปสู่
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เรื่ องที่ยาก เรื่ องที่ใกล้ตวั ไปสู่ เรื่ องที่ไกลตัวจะ
ท าให้ ผู ้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ ดี ในความคิ ด
รวบยอดนั้นๆ ดังที่ ชู ชีพ อ่อนโคกสู ง (2553)
กล่ าวไว้เรี ยนรู ้ จากรู ป ธรรมก็ จะเรี ยนรู ้ หรื อ
เข้าใจได้ง่ายกว่าที่เป็ นนามธรรม นอกจากนี้ ใน
บางความคิ ด รวบยอดสามารถให้ ผู้เรี ย นได้
เรี ย นตั้ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายแต่ความลึ กของเนื้ อหา
ต่างกันให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัย โดยให้
ผูเ้ รี ยนทราบคาจากัดความและคุณลักษณะของ
ความคิ ด รวบยอดเพื่ อ จะได้ ใช้ เป็ นพื้ น ฐาน
ที่จะสร้างกฎหรื อหลักการที่จะเรี ยนรู้ความคิด
รวบยอดที่ ก ว้า งหรื อสู งขึ้ น โดยมองเห็ น
ความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดเฉพาะกับ
ความคิดรวบยอดรวม สอดคล้องกับจากแบบ
สัมภาษณ์ ความคิ ดเห็ นความคิ ดรวบยอดทาง
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและความ
คิดเห็นการสัมภาษณ์ของชิ ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ
ที่ สั มภาษณ์ เพิ่ มเติ มที่ กล่ าวว่าการเรี ยงล าดับ
ความคิ ดรวบยอดเรี ยงจากใกล้ต ัวไปไกลตัว
เรี ยงจากง่ายไปยาก สอดคล้องกับทฤษฎี ของ
Gange’ (อ้างถึงใน สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2545);
นาตยา ปิ ลั น ธนานนท์ (2542) ซึ่ งทั้ งนี้ จะ
พบว่ าหลั ก สู ตรสั งคมศึ ก ษา ศาสนา และ
วั ฒ น ธรรมของบ างมลรั ฐ ของป ระเท ศ
สหรั ฐ อเมริ กาการวางขอบข่ า ยการเรี ยนรู ้
(Scope)และล าดับ การเรี ย นรู้ (Sequence) จะ
เน้นสิ่ งที่ใกล้ตวั เรี ยงจากใกล้ตวั ไปไกลผูเ้ รี ยน
สอดคล้ อ งกั บ Utah Core Standards (2002);
Michigan Department of Education ( 2006) ;
Florida Department of Education (2010)
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7. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ที่ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาความคิ ดรวบยอดของ
นักเรี ยนกระบวนการควรให้ ผูเ้ รี ยนสามารถ
น าไปใช้ได้ในชี วิตจริ ง สอดคล้อ งหลักสู ตร
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละดับชั้นให้มี ความรู ้
ความเข้า ใจ สามารถไปใช้ ไ ด้ใ นชี วิ ต จริ ง
สอดคล้ อ งกั บ วัย ของผู ้เรี ยน (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551)โดยการจัด กระบวนการ
เรี ยนรู้ ควรให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือกระท า มีโอกาส
แสดงความคิดเห็ น ฝึ กให้คิดเชื่ อมโยง ผูส้ อน
ควรใช้คาถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยน นาสิ่ งใกล้ตวั เป็ น
รู ปธรรมมากที่สุดมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน
เช่ น จากผลวิจยั พบว่าให้นาข่าวสารเหตุการณ์
ปั จจุบนั มาใช้ในกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนจะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดในสาระที่
2 หน้าที่ พลเมื อง วัฒนธรรม และการดาเนิ น
ชี วิ ต เป็ นต้ น สอดคล้ อ งกั บ สุ มิ ต รา ด่ า น
พาณิ ชย์ (2550); ปุ ณ ยนุ ช กู ล เพชร์ (2552);
Arend (1988) ผูท้ รงคุ ณวุฒิ พิ เศษที่ สัมภาษณ์
เพิ่ ม เติ ม ก ล่ าว ไ ว้ ดั ง ที่ Larry Ainsworth
(2005)กล่ า วว่ า ครู สามารถน ากิ จ กรรมให้
สัมพันธ์กบั ความคิดรวบยอดใช้ได้ในทุกเรื่ อง
แต่ จ ริ งๆ แล้ ว มี วิ ธี ที่ ดี ก ว่ า คื อ การเริ่ มจาก
พื้นฐานและสิ่ งต้องสอน แล้วค่อยหาความคิ ด
รวบยอดออกมา ต่ อจากนั้นหา ความคิ ดรวบ
ยอดใหญ่กบั ความคิดรวบยอดย่อยจากสิ่ งนั้นๆ
จะทาให้ครู เข้าใจว่ากิ จกรรมนั้นๆ มี เป้ าหมาย
เพื่ ออะไร ปั ญหาของครู ส่ วนใหญ่ คื อไม่ รู้ว่า
สอนไปท าไมเพราะไม่ รู้ ค วามคิ ด รวบยอด
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ดังนั้นครู ควรเรี ยนรู ้เป้ าหมายของกิจกรรมหรื อ
การสอน โดยรู ปแบบการสอนมี 2รู ปแบบ คือ
1. การสอนความคิ ดรวบยอดรู ป แบบนิ รนัย
เป็ นการอธิ บายความหมายของความคิ ดรวบ
ยอดที่ จ ะสอนให้ ผู ้ เรี ยนได้ ท ราบก่ อ นให้
ตัวอย่าง 2. การสอนความคิดรวบยอดรู ปแบบ
อุ ป นั ย ตามที่ ม ลฤดี ลิ่ ว เฉลิ ม วงศ์ (2541);
นาตยา ปิ ลั น ธน านน ท์ (2542) กล่ าวไว้
นอกจากนี้ ความคิ ดรวบยอดทางสังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ในบริ บทของประเทศ
ไทยพบว่ายังมี ความซ้ าซ้ อน ไม่ ยื ดหยุ่น ซึ่ ง
ของต่างประเทศความคิดรวบยอดเป็ นลักษณะ
ความคิ ดรวบยอดใหญ่ (Key Concept) เพื่ อให้
เกิ ด ความยื ด หยุ่ น ดั ง นั้ นท าให้ ส่ งผลต่ อ
การน าไปจั ด การเรี ยน การส อน ที่ มี เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาความคิดรวบยอดของ
นักเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษที่สัมภาษณ์เพิ่มเติม
8. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เห็ นว่าควร
เพิ่ มเติ มประเด็ นความคิ ดรวบยอด เศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ตั้งแต่ระดับประถมศึ กษาตอนต้นถึ ง
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย อันเนื่ องมาจาก
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว พระราชทาน
พระบรมราโชวาท และพระราชดารัสเกี่ ยวกับ
ความพอเพี ยง ความพอมี พอใช้ เนื่ องในพิ ธี
พระราชทานปริ ญ ญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2517
ดังนี้
“...ใน การพั ฒ น าป ระเท ศนั้ น
จาเป็ นต้องทาตามลาดับขั้น เริ่ มด้วยการสร้ าง
พื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน
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ด้วยวิธี การที่ ประหยัด ระมัดระวังแต่ ถู กต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิ ดขึ้นมัน่ คงพอควร
แล้ว จึงค่อยสร้างเสริ มความเจริ ญ ให้ค่อยเป็ น
ค่ อยไป ตามล าดั บ ด้ ว ยความรอบ คอบ
ระมัดระวัง และประหยัดนั้ น ก็ เพื่ อป้ องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่ อให้บรรลุ ผล
สาเร็ จได้แน่นอนบริ บูรณ์”
จากพระบรมราโชวาท และพระ
ราชดารัสของพระองค์ นับตั้งแต่ ปี 2517 เป็ น
ต้นมาจะพบว่า พระองค์ ท่ านได้ท รงเน้ น ย้ า
แนวทางการพัฒ นาที่ อยู่บ นพื้ นฐานของการ
พึ่ งตนเองความพอมี พ อกิ น พอมี พ อใช้ การ
รู้ จ ัก ความพอประมาณ การค านึ งถึ งความมี
เหตุ ผลการสร้ างภู มิคุ ้มกันที่ ดีในตัว และทรง
เตื อนสติ ประชาชนไทยไม่ ให้ ประมาท
ตระหนั กถึ งการพัฒ นาตามล าดับ ขั้นตอนที่
ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็ น
กรอบในการดารงชี วิต ซึ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นที่รู้จกั
กันภายใต้ชื่อว่า เศรษฐกิ จพอเพียง (สานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ,
2548, หน้ า 26 - 27) ดั ง นั้ นหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จเจ้าอยู่หัวจึ งเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นชี วิตที่ ส าคัญที่ เยาวชน
ไท ยค วรยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ดั ง ที่ ก ระ ท รวง
ศึ ก ษาธิ ก าร (2551) หลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระสั งคม
ศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ ให้ผูเ้ รี ยนรู้ จกั ใช้ทรัพยากรที่ มี
อยู่อย่างจากัดให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ และการนาหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสอดคล้อง
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กับธัญญาพร ก่องขันธ์ (2554) กล่าวไว้วา่ สาระ
เศรษฐศาสตร์ เน้น การผลิ ต การแจกจ่าย และ
การบริ โภคสิ นค้าและบริ การการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การดารงชี วิตอย่างมี ดุลยภาพและการนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
9. หากผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ดรวบยอด
จะท าให้ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ ได้ดี ในวิชาทางสั งคม
ศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สาขาวิ ชาของกลุ่ มสาระสั งคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นั้นมีลกั ษณะต่างกันเนื่ องจาก
ศาสตร์ ดงั กล่าวมี ฐานความรู้และวิธีการได้มา
ซึ่ งความรู้ คนละแบบเนื่ องจากสั งคมมี ความ
ซับซ้อนมีความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติ ทุก
อย่ างเป็ นเรื่ องที่ ซ้ อนทับ กัน ได้ ก ล่ าวไว้ใ น
งานวิจยั ชลเทพ ปั้ นบุ ญ ชู (2552) และท าให้
ผู ้เรี ยนสามารถด ารงตนในสั งคมได้อ ย่ างมี
ความสุ ขถู ก ต้ อ งเนื่ อ งจากรู ้ เท่ าทั น มี ค วาม
เข้ า ใจในตนเอง สั งคม และโลกที่ มี การ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาเรี ยนรู ้ ก ารอยู่
ร่ วมกัน ในสั งคมสอดคล้องกับ สมประสงค์
น่ วมบุ ญ ลื อ (2552); เฉลิ มขวั ญ อั ศ วชั ย
(2553); ธั ญ ญาพร ก่ อ งขั น ธ์ (2554) เพราะ
ลักษณะวิชาทางสังคมศึกษาเป็ นสหวิทยาการ
ดั งที่ Good (1973: 541); Michaelis (1996: 3)
นอกจากนี้ ผสู ้ อนสามารถทราบได้วา่ ผูเ้ รี ยนเกิด
ความรวบยอดหรื อไม่โดยการที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
สรุ ป ความคิ ดรวบยอดนั้ น ๆ ออกมาได้ด้วย
ตนเอง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1.1 ผลวิจยั นี้ สามารถนาไปปรั บ
ใช้เป็ นแนวทางและการวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับวิชาทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ
ความคิ ดรวบยอดทั้ง 5สาระ ได้แก่ สาระที่ 1
ศาสนา ศี ลธรรม จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมื อง วัฒนธรรม และการด าเนิ นชี วิตใน
สั ง คม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติ ศาสตร์ สาระที่ 5 ภู มิ ศ าสตร์ และที่
เหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น สิ่ งจะช่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
1.2 ผล วิ จ ั ย นี้ ส าม ารถ น าไป
แนวทางในการจัดขอบข่าย(Scope)และลาดับ
การเรี ยนรู้ ( Sequence)ของสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 สามารถนาความคิดรวบยอด
หลัก ๆ นี้ ไปแยกออกเป็ นความคิ ดรวบยอด
ย่อยๆ ได้
1.4 ความคิดรวยยอดบางความคิด
สามารถสอนได้ทุกระดับชั้นแต่ต่างกันที่ความ
ลุ่ ม ลึ ก ของเนื้ อหา เทคนิ ควิ ธี การสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ชั้ นของนั ก เรี ยน และ
ผูส้ อนต้องพิ จารณาความจาเป็ นของความคิ ด
รวบยอดนั้นๆ ที่ผเู้ รี ยนควรต้องได้เรี ยนรู้
1.5 การสอนความคิดรวบยอดให้
ผูเ้ รี ยนมองแบบเปิ ดใจ (Open mind) ยอมรั บ
ความแตกต่าง เช่น ไม่มีระบอบการปกครองใด
ดีที่สุดขึ้นกับสถานการณ์ เป็ นซึ่ งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของโลกปั จจุบนั
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2. ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การท าวิ จั ย
ครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารจัด กลุ่ ม ความคิ ด
รวบยอดที่มีความเกี่ยวข้องไว้เป็ นกลุ่มเดียวกัน
ของแต่ละสาระ
2.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ สอนระดับประถมศึ กษาตอบ
แบบสอบถามเฉพาะระดั บ ประถมศึ ก ษา
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส อนระดั บ มัธยมศึ ก ษาตอบ
เฉ พ าะ ระ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ทั้ งนี้ เพ ราะ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไม่ ม ั่ น ใจการค าตอบตนเอง
เนื่องจากไม่ได้สอนในระดับนั้นๆ โดยตรง
2.3 ด้านการบริ ห ารจัด การการ
วิเคราะห์ ความคิ ดรวบยอดนั้นควรเชิ ญผูส้ อน
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ชุ มชนในท้องถิ่ น เข้ามาร่ วมพิจารณาความคิ ด
รวบยอดที่คิดว่าจาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนนั้นจริ งๆ
เพื่อจะได้ความคิดรวบยอดที่เป็ นที่ยอมรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนจริ งๆ
ที่จะให้ผเู้ รี ยนได้รับ
2.4 ความคิ ดรวบยอดทางสั งคม
ศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในบริ บทของ
ประเทศไทยพบว่ามี ความซ้ าซ้อน ไม่ยืดหยุ่น
ซึ่ งของต่ า งประเทศความคิ ด รวบยอดเป็ น
ลักษณะความคิดรวบยอดใหญ่ (Key Concept)
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น ท าให้ ส่ งผลต่ อ
การน าไปจั ด การเรี ยน การส อน ที่ มี เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ
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