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และความภาคภูมใิ จในท้ องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3*
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 2) และศึกษาผลการใช้หน่วยการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งมีประเด็นดังนี้ 2.1) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและหลังเรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ 2.2)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้กบั เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 2.3) ศึกษา
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมี
อนุกูล) จานวน 40 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ 2) หน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 3) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5) แบบวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า
1. หน่วยการเรี ยนรู ้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความเหมาะสมขององค์ประกอบหน่วยการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นด้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นด้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: หน่วยการเรี ยนรู ้, วิธีการทางประวัติศาสตร์ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
*

วิทยานิพนธ์หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, E-mail: tie1309@gmail.com
***
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, E-mail: ngamnin@gmail.com
**

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

94

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

Development of Learning Unit Historical Methods That Promotes Learning
Achievement and Local Pride for Matayomsuksa 3 Students *
Chaiwat Thongphet ** Suthathip Ngmnin ***
(Received: December 28, 2019; Revised: April 12, 2020; Accepted: April 27, 2020)

Abstract
The purposes of research were 1) Development of Learning Unit Historical Methods That Promotes Learning
Achievement and Local Pride for Matayomsuksa 3 Students, and 2) result of using learning unit in three points.
2.1) compared between Matayomsuksa 3 students’ pretest and posttest learning achievement that promoted local pride,
2.2) compared between Matayomsuksa 3 students’ learning achievement with 75% of standard score, and 2.3) studied
Matayomsuksa 3 students’ local pride learning unit that promoted local pride. The research participants were 40 students
in Matayomsuksa 3/1 that studied in term 1 st academic year 2019 Phrayasuren (Bunmee-Anukun) School, The samples
were selected by cluster random sampling. The instruments used in the research were 1) basic information questionnaire
about demand of development of learning unit for basic education, 2) learning unit historical methods, 3) management
plans, 4) achievement test with 30 items of multiple choices, 5) local pride questionnaire. Data was analyzed using mean,
percentage, standard deviation, t-test for dependent samples and t-test one group. The research findings were as follows:
1. The composition’s appropriateness of learning unit historical methods that promotes learning achievement
and local pride for Matayomsuksa 3 students has the high level.
2. Matayomsuksa 3 students’ posttest learning achievement was more than pretest at the significantly
statistical level of .05.
3. Matayomsuksa 3 students’ posttest learning achievement was higher than 75% of standard score at the
statistical level of .05.
4. Matayomsuksa 3 students’ local pride learning unit that promoted local pride with historical methods had
the high level.
Keywords: Development of Learning unit, Historical Methods, Learning Achievement, Local pride
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บทนา
สังคมโลกปั จจุ บนั มี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ความเจริ ญก้าวหน้าด้านวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ทาให้โลกที่กว้างใหญ่เป็ นโลกไร้พรมแดนแห่ งการเรี ยนรู ้ คนส่ วนใหญ่เกิดการปรับเปลี่ยนใน
ด้านค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรม ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในอนาคต ที่จะทาให้วฒั นธรรม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของสังคมเลือนหายไป ในการพัฒนาและตื่ นตัวภายใต้ยุคโลกาภิ วตั น์ ปั จจัยที่
สาคัญอย่างหนึ่ ง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู ้ที่จาเป็ น เพื่อพัฒนาคนสู่ โลกยุคใหม่
บนรากฐานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ด้ งั เดิมของสังคมไทย การจัดการศึกษาจึงเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ ควรจะมีการนาเสนอความรู ้ที่หลากหลาย จากแหล่งเรี ยนรู ้ในสังคม (วิลาสิ นี วัฒนมงคล, 2561: 438)
ปรับปรุ งให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพชุมชน สังคม ความต้องการ
และความถนัดของผูเ้ รี ยน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ , 2545: 12-16) ได้ให้ความสาคัญต่ อแหล่ งเรี ย นรู ้ ใ น
ชุมชนในการจัดการศึกษาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 25 พอสรุ ปได้ว่า การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ต ้อ งปลู ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข มี ค วามภู มิ ใ จในความเป็ นไทย รวมทั้ง สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ยงั ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จ ริ งผสมผสานสาระความรู ้
ต่าง ๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับจุ ด หมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุ งพุทธศักราช 2560) ที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีจิตสานึ กในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย
การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข การจัดการศึ กษาจึ งควรมุ่ งเน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุ มชน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการที่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สืบค้น สื บเสาะ
สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธี การต่าง ๆอย่างเป็ นขั้นตอน จนเกิ ดความเข้าใจและรับรู ้ความรู ้น้ นั
อย่างมี ความหมาย และนาเอาทรั พยากรในท้องถิ่ นรวมทั้งแหล่งความรู ้ ต่าง ๆ เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจากสภาพจริ งในชุมชนและสังคมของผูเ้ รี ยน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547)
แหล่งการเรี ยนรู ้มีหลายรู ปแบบซึ่ ง นเรนทร์ แก้วใหญ่ (2559: 121) ได้กล่าวไว้ว่าแหล่งเรี ยนรู ้จะ
ช่วยเชื่ อมโยงเรื่ องราวในท้องถิ่นหรื อความรู ้ทอ้ งถิ่นสู่ ความรู ้สากล พัฒนาคุณลักษณะและความคิด ความ
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เข้าใจในคุณค่าของชุมชนสอดคล้องกับ รุ จิรา กิตติวงศ์ตระกูล (2556: 80) ที่กล่าวว่าแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองที่อาศัยอยูแ่ ละยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั
ดี ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน ปลูกฝั งค่านิ ยมในเรื่ องการอนุ รักษ์ทอ้ งถิ่น ปลูกฝั งค่านิ ยมในเรื่ องความรัก
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
ด้วยเหตุน้ ีกระทรวงศึกษาธิ การจึงได้ปรับปรุ งหลักสู ตรโดยเปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นมีบทบาทในการ
จัดการศึ กษามากขึ้น โรงเรี ยนสามารถปรับหรื อพัฒนาเนื้ อหาและกิ จกรรมในหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ท้องถิ่นของตนเองมากขึ้ น เกิ ดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มี
ความรู ้ ความสามารถในการคิดได้อย่างเป็ นระบบ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
และขั้น ตอนที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของการใช้ ห ลัก สู ต รสถานศึ ก ษาก็ คื อ การออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู ้
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553: 14)
การพัฒนาหลักสู ตรระดับสถานศึกษาเป็ นภารกิจหนึ่ งของสถานศึกษาที่ จะดาเนิ นการตามกรอบ
พระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พุ ทธศักราช 2542 โดยมี หลักสู ตรแกนกลางเป็ นหลักสู ตรแบบอิ ง
มาตรฐานเน้นการออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่มีมาตรฐานเป็ นเป้ าหมาย (Standards-based unit) มี การ
กาหนดแก่นเรื่ องของหน่ วย (Theme) ซึ่ งเอื้อต่อการหลอมรวมเนื้ อหาของศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกระบวนการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการศึ กษาข้อมู ล
พื้ นฐานในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการออกแบบ และตรวจสอบคุ ณภาพหน่ วยการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนการนาหน่วยการเรี ยนรู ้ไปใช้ ขั้นตอนการประเมินผลการใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ (Saylor, Alexander,
& Lewis, 1981: 30)
จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรในระดับชั้นเรี ยน ผูว้ ิจยั จึ งพัฒนาหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ให้มีสมั พันธ์กบั แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น โดยจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั หลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่าในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สามารถนา
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องถิ่นบริ เวณโรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมีอนุ กูล) มีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าและ
น่าสนใจในการศึกษา มีวดั ที่สาคัญที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั หาก
ผู ้เ รี ยนได้เ รี ยนรู ้ ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของท้อ งถิ่ น ผ่ า นกระบวนการสื บ ค้น ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์กจ็ ะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้รากเหงาของตนเอง เข้าใจและภูมิใจในท้องถิ่นของตน รู ้ถึงคุณงามความ
ดี ของบรรพบุรุษ และเป็ นบทเรี ยนที่ มีค่า (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2556) เหตุผล
ดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นความสาคัญของการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ให้มีลกั ษณะสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่ น ที่ มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและส่ งเสริ มความภูมิใจในท้องถิ่ น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพระยา
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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สุ เรนทร์ (บุ ญมี อนุ กูล) เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานครฯ ให้สูงขึ้ นเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างยัง่ ยืน และมี
ประสิ ทธิ ภาพกับผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ห น่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ดังนี้
2.1 เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ก่ อ นเรี ยน
และหลังเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
2.2. เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยนด้ ว ยหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ มผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความภาคภู มิ ใ จในท้อ งถิ่ น ของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2.3 ศึกษาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วยการ
เรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความภาคภู มิใ จในท้อ งถิ่ น มี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิ จัย ได้ศึ กษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อง พบว่า หน่ วยการเรี ย นรู ้ เ ป็ น
หลักสู ตรระดับชั้นเรี ยนที่เป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่บ่งบอกถึงเนื้ อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้เป็ นการปรับปรุ งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับโรงเรี ยน จุดมุ่งหมายการสอน (Good,
1973: 157) และยังเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุ มชน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวท้องถิ่นของตน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
(กาญจนา คุณารักษ์, 2540: 18) ในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้จึงอาศัยกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรมาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนา ซึ่ งกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ Saylor, Alexander, & Lewis (1981: 30) มี
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ
และตรวจสอบคุ ณ ภาพหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ขั้นตอนที่ 3 การนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ไ ปใช้ ขั้นตอนที่ 4 การ
ประเมินผลการใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ โดยหน่วยการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย ชื่ อหน่วยการ
เรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ กาหนดการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล ผังความคิ ดหน่ วยการเรี ยนรู ้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2553: 62)
และจากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง พบว่าผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ยงั พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สืบค้นโดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เป็ นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง ซึ่ งประกอบด้วย ขั้นกาหนด
ปั ญหาและตั้งสมมุติ ฐาน ขั้นรวบรวมและคัดเลื อกหลักฐาน ขั้นประเมิ นคุ ณค่ าหลักฐาน ขั้นวิเคราะห์
ตีความและการสังเคราะห์ ขั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์ (ชัยวุฒิ นามะกุณา, 2557: 24) ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เป็ นผูม้ ีเหตุผล แสวงหาความรู ้อย่างเป็ นระบบพัฒนาทักษะการคิด (สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2553: 141) ซึ่ งทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (เบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์, 2560) และ
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดทฤษฎีมากาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี
1. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ถื อ ว่ าเป็ นหลัก สู ต รระดับ ชั้นเรี ยน โดย
กระบวนการพัฒนาตามขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ 2) ออกแบบ และตรวจสอบ
คุ ณภาพหน่ วยการเรี ยนรู ้ 3) การน าหน่ วยการเรี ยนรู ้ ไปใช้
4) การประเมินผลการใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ (Saylor, Alexander, &
Lewis, 1981: 30)
2. การเรี ยนรู ้เรื่ องราวท้องถิ่นของตนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ (กาญจนา คุณารักษ์,
2540: 18) คือความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็ นกระบวนการ
ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริ ง ซึ่งประกอบด้วย ขั้นกาหนด
ปั ญหาและตั้งสมมุติฐาน ขั้นรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน ขั้น
ประเมินคุณค่าหลักฐาน ขั้นวิเคราะห์ตีความและการสังเคราะห์
ขั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์ (ชัยวุฒิ นามะกุณา, 2557: 24)

ตัวแปรต้ น
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วย
การเรี ยนรู ้วธิ ีการทางประวัติศาสตร์
ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
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ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จั ย ได้ด าเนิ น การวิ จั ย ในลัก ษณะการวิ จั ย และพัฒ นา (Research and
Development) ใช้ก ระบวนการพัฒ นาหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ที่ ป ระกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอนดัง นี้ ขั้น ตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับความ
ต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ และตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรี ยนรู ้
โดยนาข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ และให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมินคุณภาพหน่ วยการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 3 การนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ไปใช้ โดยการจัด การเรี ยนรู ้ด ้วย
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หน่ วยการเรี ยนรู ้ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่ งใช้แบบวัดวัดความภาคภูมิใจ
ในท้อ งถิ่ น โดยใช้แ บบแผนการทดลองแบบกลุ่ ม เดี ย วทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย น (One Group
Pretest-Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562
โรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมีอนุกลู ) เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานครฯ จานวน 3 ห้อง จานวน 105 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2562โรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมีอนุ กูล) เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานครฯ จานวน 40 คน ซึ่ ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรต้น คื อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้ นฐานเกี่ ยวกับความต้องการในการพัฒ นาหน่ วยการเรี ย นรู ้ สาหรั บ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน จานวน 2 ฉบับ โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ต้องการในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ด้านความสาคัญของชุมชนกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ส่ วนที่ 2 ด้านเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ปรากฏว่ามีค่าความสอดคล้อง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
2. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ ส่ งเสริ มความภาคภู มิใจในท้องถิ่ นด้วยวิ ธี การทางประวัติ ศาสตร์ ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จานวน 1 หน่วย รวม 12 ชัว่ โมง โดยมีองค์ประกอบของหน่ วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) กาหนดการสอน 5) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6) สื่ อ/แหล่ง
เรี ยนรู ้ 7) การวัดและประเมินผล 8) ผังความคิดหน่วยการเรี ยนรู ้ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ย 4.91 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในท้องถิ่ นด้วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ จานวน 6 แผน รวม 12 ชัว่ โมง โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1) ชื่อเรื่ อง 2) เวลาในการจัดกิจกรรม 3) มาตรฐาน/ตัวชี้วดั 4) สาระสาคัญ 5) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 6) สาระ
การเรี ยนรู ้ 7) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 8) สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ 9) การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยผลการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิ ดเลือก
4 ตัวเลื อก จานวน 30 ข้อ โดยมี ค่าความสอดคล้อง 1.00 ค่ าความยากง่ าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.80 ค่ า
อานาจจาแนก (r) อยู่ร ะหว่า ง 0.27-0.64 และค่ า ความเชื่ อมัน่ ของข้อสอบทั้งฉบับ สู ต ร KR-20 (Kuder
Richardson) เท่ากับ 0.83
5. แบบวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ
โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 1) คาชี้ แจง 2) ประเด็นข้อคาถามวัดภาคภูมิใจในท้องถิ่น 2 ด้าน คือ 1. ความภูมิใจ
ในขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ลปะ วัฒ นธรรมท้องถิ่ น 2. อนุ รั กษ์สื บทอดภู มิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่ งแบบวัดที่สร้างขึ้นมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้อง 1.00
และมีค่าความเชื่อมัน่ (∝-Coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ 0.79
การรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการ
ในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้
2. ผูว้ ิจยั สร้างหน่ วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แบบวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้ จากนั้น
นาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง คื อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ห้อง 2 จานวน 35 คน
และห้อง 3 จานวน 30 คน โรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมีอนุกลู )
3. ดาเนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึ กผลการ
ทดสอบไว้เ ป็ นคะแนนก่ อนเรี ยน และด าเนิ นการทดลองการจัดการเรี ยนรู ้ ด ้วยหน่ วยการเรี ย นรู ้ รวม
ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง ตั้งแต่วนั ที่ 2–13 กันยายน 2562
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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4. หลังจากดาเนิ นการทดลองใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน และวัดความภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทยกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบบวัดที่มีลกั ษณะเป็ นแบบรายงานตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ และใช้ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของหน่วยการเรี ยนรู ้ พบว่าอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมากที่สุด
ตอนที่ 2 ศึ กษาการใช้หน่ วยการเรี ยนรู ้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent
samples t-test) ปรากฏผลดังตารางที่ 1
2.2 เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการหลังเรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ กบั เกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม โดยการทดสอบค่าเฉลี่ยที (t-test One Group) ปรากฏผลดังตารางที่ 2
2.3 ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตาราง 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ก่ อนเรี ย น
และหลังเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
การทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
40
40

คะแนนเต็ม
30
30

x

8.73
24.25

S.D.
2.12
2.37

t

p-value

50.408*

.000

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตาราง 2 แสดงการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นด้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กับเกณฑ์ร้อยละ 75
ของคะแนนเต็ม
การทดสอบ

n

หลังเรี ยน

40

คะแนนที่
กาหนด
22.5

x

S.D.

t

p-value

24.25

2.37

4.665*

.000

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลังเรี ย นสู งกว่า เกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่ วย
การเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ข้ อ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

รายการ
ความภูมใิ จในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้ องถิน่
นักเรี ยนมักเล่าความเป็ นมาของวัดพระยาสุเรนทร์ให้ผทู ้ ี่สนใจได้ฟัง
นักเรี ยนจะแต่งชุดผ้าไทยมาร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนหรื อท้องถิ่นจัดขึ้น
นักเรี ยนไม่นามือไปจับที่ภาพเขียนสี ฝาผนังภายในวัดพระยาสุเรนทร์
นักเรี ยนชักชวนผูป้ กครองไปร่ วมกิจกรรมทางศาสนาที่วดั พระยาสุเรนทร์
นักเรี ยนนาแบบอย่างคุณธรรมของบุคคลสาคัญของวัดพระยาสุเรนทร์มา
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวม
อนุรักษ์ สื บทอดภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
สิ่ งประดิษฐ์จากวัสดุที่พบง่ายในท้องถิ่นเป็ นหัตกรรมพื้นบ้านที่ควรรักษา
นักเรี ยนสนใจร่ วมกิจกรรมการสาธิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่
นักเรี ยนชักชวนผูป้ กครอง สวมใส่ผา้ ถุงลายไทยไปทาบุญที่วดั
ครู ให้จดั ป้ ายนิทรรศการนักเรี ยนมักเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
นักเรี ยนมักจะแชร์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชุมชนตนเองในโลกออนไลน์
รวม
รวมทั้งค่าเฉลี่ย
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x

3.13
3.65
3.70
3.80

S.D.

ระดับความ
ภาคภูมใิ จ

0.16 ปานกลาง
0.07
มาก
0.15
มาก
0.13
มาก

3.28 0.18 ปานกลาง
3.51 0.04
3.95
3.73
3.08
3.78
3.85
3.68
3.60

มาก

0.12
มาก
0.15
มาก
0.06 ปานกลาง
0.13
มาก
0.17
มาก
0.04
มาก
0.00
มาก
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จากตาราง 3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น อยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิจยั
1. หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งมีองค์ประกอบของหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1)
หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) กาหนดการสอน 5) กิจกรรมการเรี ยนรู ้6) สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวัดและประเมินผล 8) ผังความคิดหน่วยการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า ก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจยั
1. หน่วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีความเหมาะสมองค์ประกอบของหน่ วยการเรี ยนรู ้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์
และเลวิส (1981: 30) ที่ มีข้ นั ตอน คื อ 1) การศึ กษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ 2) ออกแบบ
และตรวจสอบคุณภาพหน่ วยการเรี ยนรู ้ 3) การนาหน่วยการเรี ยนรู ้ไปใช้ 4) การประเมินผลการใช้หน่วยการ
เรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความต้องการในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ เพื่อวิเคราะห์สภาพความต้องการของ
ชุมชน โดยได้นาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้ วดั เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รวมทั้งออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ประกอบด้วย หลักการ
จุดมุ่งหมาย สาระการเรี ยนรู ้ กาหนดการสอน กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ นผล
ผังความคิ ดหน่ วยการเรี ยนรู ้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2553: 62) รวมทั้งการจัดกิ จกรรมการ
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เรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สืบค้นโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เป็ นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า
หาข้อเท็จจริ ง ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของWither (2000) ศึกษาการ
พัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น พบว่าโรงเรี ยนควรพัฒนาหลักสู ตรให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน
และสร้ างโอกาสการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และได้นามาตรฐานของเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรไปใช้ในการสร้ าง
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสกุลวัฒน์ รัชนี กร (2559)
ศึ กษาการพัฒนาหลักสู ตรหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เมืองพัทยา สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่า
หลักสู ตรมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐาปกรณ์ จิ๋วสุ ข (2562) ศึกษาการ
หน่วยการเรี ยนรู ้บูรณาการท้องถิ่น “เมืองทัพทัน” สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าคุณภาพหน่วย
การเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า ก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นมีคุณภาพตามลักษณะ
ของหน่ วยการเรี ยนรู ้ จึงช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนได้ตามวัตถุ ประสงค์ โดยด้านเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้น ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จากแหล่งเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการสื บค้นและนาความรู ้ที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยใช้เหตุผลในการไตร่ ตรองความน่าเชื่ อถือของหลักฐาน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้สืบค้นแสวงหาความรู ้อย่าง
เป็ นระบบ โดยใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ในสังคมตนเองและวิชาการอย่างเหมาะสม (สิ ริวรรณ ศรี พหล 2553: 141) จน
สามารถสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ได้ ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของท้องถิ่น นอกจากนี้
ยังทาให้การเรี ยนมีความหมายต่อชีวิตจริ ง และผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์นาไปใช้ในชี วิตจริ งสอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิต และมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้อย่างบูรณาการไม่แยกส่ วนหรื อตัดตอนเป็ นท่อน ๆ ของกระบวนการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมทางวิชาการโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการชี้ แนะของผูส้ อนอันจะ
นาไปสู่ การคิ ดเป็ นโดยใช้ขอ้ มูลที่ มีอยู่ (อุดม เชยกี วงศ์. 2545: 7) จึ งส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนสู งขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุษา สระสันเที ยะ (2561) ศึ กษาการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการ เรื่ อง เปิ ดประตูสู่อาเซี ยน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี มา พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ บุญญะวัติพงศ์ (2560) ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการพัฒนาหน่ วย การ
เรี ยนรู ้และการสร้างเครื่ องมือที่ มีคุณภาพ ผ่านการวิเคราะห์ประเมิ นค่าความเที่ ยงตรงของเนื้ อหาทาให้ได้
แบบทดสอบมีความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับอยู่ในเกณฑ์คุณภาพสู ง ซึ่ งการวัดประเมินผลที่ดีตอ้ งอาศัยแบบทดสอบ ที่
ดีมีคุณภาพ จึงจะทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึ น (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ประกอบกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบการพัฒนากระบวน
การคิดด้วยการใช้คาถาม ซักถามครู ผสู ้ อนรวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน 2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงความรู ้ดว้ ยตนเอง 3) การจัดการเรี ยนรู ้แบบส่ งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์ คื อ
ผู ้เ รี ยนได้ลงมื อปฏิ บ ัติ จริ ง และการเลี ย นแบบส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม 4) การจัด การเรี ยนรู ้ แบบ
ประสบการณ์และที่เน้นปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ และได้ใช้ทรัพยากรในการเรี ยนการสอน
ทั้งทางด้านเวลา สถานที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน และ 5) การจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ (Driver R., and B. Bell, 1986) การใช้
กระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้หนึ่ งที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือการศึกษาค้นคว้า
หาข้อเท็จจริ งที่ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นกาหนดปั ญหาและตั้งสมมุติฐาน ขั้นรวบรวมและคัดเลือก
หลักฐาน ขั้นประเมินคุณค่าหลักฐาน ขั้นวิเคราะห์ตีความและการสังเคราะห์ ขั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์
(ชัยวุฒิ นาทะกุณา, 2557: 24) ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่ศึกษา ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของธิ ดาพร เกราะกระโทก (2561) ศึ กษาวิจยั เรื่ องการศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับแผนผังความคิ ด พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนรู ้ดว้ ยหน่ วยการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้และสร้างแบบวัดที่ มีคุณภาพ โดยผูเ้ รี ยนรายงาน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยตนเองโดยการทาแบบวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทั้งนี้ การจัดเนื้ อหาสาระ
การเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ผ่านกระบวนการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้ นฐานความต้องการในการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ และมี กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ ในชุ มชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่จะทาให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ได้โดยตรง
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สร้ างเจตคติ ค่ านิ ยม ความภาคภู มิใจ และอุ ดมการณ์ ให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยน (กรมการพัฒนาชุ มชน, 2548)
เมื่อการศึกษาเน้นการใช้ขอ้ มูลหลักฐานจากแหล่งการเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะที่มีในท้องถิ่นหรื อ
ชุ มชนใกล้ตวั จะเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และทาให้การสื บสวนทางประวัติศาสตร์ ได้ใช้การ
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล อาทิ ภาพถ่าย อาคารบ้านเรื อน ลักษณะภูมิประเทศ และวิถีชีวิตในชุ มชน เสมือน
เป็ นแหล่ งข้อมู ลชั้นต้นที่ สามารถอ่ าน และตี ความได้และให้เนื้ อหาสาระทางประวัติ ศาสตร์ (Historical
Account) จนท าให้ผู เ้ รี ยนมี มุ มมองและภาพอดี ตที่ ชัดเจนมากขึ้ นและเกิ ดส านึ กต่ ออดี ต (Marino, 2012:
107-116) ตลอดจนเกิ ดความรั กความภู มิใจในท้องถิ่ นของตน (สิ ริวรรณ ศรี พหล, 2553: 199-205) เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมตามความมุ่ งหมายหรื อจุ ดประสงค์ที่ กาหนดไว้ (กาญจนา คุ ณารั กษ์, 2540: 18)
อรวรรณ โหนแหยม (2557) ได้กล่ าวถึ งการจัดการศึ กษาในหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทัศนคติ ที่ ดี
ต่อสังคมส่ วนรวม จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาท้องถิ่นและชุ มชน
ของตนเอง เป็ นการสื บสานค่ า นิ ย มที่ ดี ต่ อการส านึ กรั กถิ่ นฐานบ้า นเมื อง สอดคล้องกับงานวิ จัย ของ
สกุลวัฒน์ รัชนีกร (2559) ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรหน่ วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เมืองพัทยา กลุ่มสาระสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนมีความภาคภูมิใจในความเป็ น
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิ พชั ร จาปา (2559) ศึ กษาการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการคิ ดทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่าผูเ้ รี ยนมีสานึกรักษ์ทอ้ งถิ่นในระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลวิจยั ไปใช้
1. การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ นเป็ นเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับท้องถิ่ น และนักเรี ยน
โรงเรี ยนวัดพระยาสุ เรนทร์ (บุญมีอนุกูล) เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูท้ ี่สนใจนาหน่วยการ
เรี ยนรู ้ไปใช้ควรนาไปปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นของแต่ละโรงเรี ยน
2. การนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้น้ นั ผูส้ อนควรแนะนาผูเ้ รี ยนถึง
นิ ยามความหมาย วิธีการศึ กษา และความเกี่ ยวข้อ งกันของการคิ ดทางประวัติศาสตร์ และความรู ้ ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละดับชั้นตามช่ วงวัยของผูเ้ รี ยน และดาเนิ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปตามลาดับขั้นตอน โดยเฉพาะการนาหลักฐานจากแหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ มาใช้ใน
การศึกษาและการสร้างความรู ้ในเนื้อหาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ของตนเอง
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้เกิ ดตัวแปรในคุณลักษณะอันพึ งประสงค์
ด้านความมีวินยั ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นย่อมมีขอ้ ประพฤติ ปฏิบตั ิที่ต่างกัน
2. ควรมี การศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ในด้านการสื บเสาะหาความรู ้
ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื่องจากเป็ นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางประวัติศาสตร์
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