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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์ บุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2*
เบญจรัตน์ ขุนศิริ**ทรงศรี ตุ่นทอง*** วิไล ทองแผ่****
(วันที่รับบทความ: 31 มกราคม 2563; วันแก้ ไขบทความ: 15 เมษายน 2563; วันตอบรั บบทความ: 15 พฤษภาคม 2563)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชน
จังหวัดสิ งห์ บุรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
2) เปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน 3) ศึกษา
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบางระจันวิทยา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อง รวม 30 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์
เมื อ งสิ ง ห์ ถิ่ น วี ร ชนจัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.772 และแบบประเมิ น ความภาคภู มิ ใ จใน
ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์ บุรี มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.934 วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบ dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 85.11/82.66
2. ความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่น วีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้, ประวัติศาสตร์, ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
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Development of a Learning Package on Singburi History of Local Heroes,
for Social Studies, Religions and Cultures Education Group
for Matthayomsuksa 2 *
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop of a learning package on Singburi History of Local
Heroes, for Social Studies, Religions and Cultures Education Group for Matthayomsuksa 2, 2) to compare
knowledge and understanding of students before and after the study on Singburi History of Local Heroes, for
Social Studies, Religions and Cultures Education Group for Matthayomsuksa 2, 3) to study the student’s pride in
Singburi History of Local Heroes of Students in Matthayomsuksa 2. The research was using for students in
Matthayomsuksa 2 of Bangrachanwittaya school, academic year 2018, total number of students is 30 students.
The research instruments used in this study were: a learning package, knowledge and understanding test on
Singburi History of Local Heroes with the reliability of 0.772 and Evaluation form on pride in Singburi History
of Local Heroes with the reliability of 0.934, Data were analyzed in form percentage, mean, standard deviation,
and t-test dependent.
The findings showed that:
1. A learning package had efficiency of 85.11/82.66
2. Knowledge and understanding of students was after using the developed learning package higher
than before at a significance of level of .05
3. The level of overall student’s pride in Singburi History of Local Heroes of Students in Matthayomsuksa
2 were at a highest level.
Keywords: Learning package, History, Local pride
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ความสาคัญและปัญหาการวิจยั
หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒ นาให้ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี
มีปัญญา มีความสุ ข มี ศกั ยภาพในการศึ กษาต่ อและประกอบอาชี พ เมื่ อผูเ้ รี ยนจบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนับถื อ ยึ ด หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชี วิต มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิ สัยและรักการออกกาลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสานึ ก
ในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสานึ กในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่ มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551: 5) จึงต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ รวมทั้งปลูกฝังเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เกิ ด
แก่ผเู ้ รี ยน โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด เชื่ อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผูเ้ รี ยน ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิ คการสอนให้
เหมาะสม เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้พ ัฒ นาเต็ ม ตามศัก ยภาพ โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู ้และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 25)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เป็ นกลุ่ ม สาระที่ บัง คับ ให้ ผู เ้ รี ย น
ทุกระดับชั้นต้องเรี ยน เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ ทักษะสาคัญหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใ นการอยู่ ร่ วมกัน ในสั ง คมไทยและสั ง คมโลกอย่ า งสั น ติ สุ ข การเป็ นพลเมื อ งดี ศรั ท ธา
ในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจ
ในความเป็ นไทย (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551: 10) และสาระประวัติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็ นสาระที่ สาคัญ
เนื่ องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ได้ทรงมี พระราชดาริ แก่ คณะบุ คคลที่ เข้าเฝ้ า
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิ งหาคม 2551 ที่ห่วงใยการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึ งได้มีการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์
และปรับรายละเอียดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ เพื่ อสนองนโยบายตามแนวพระราชดาริ แ ละ
กาหนดให้ส ถานศึ กษาทุ กระดับให้ค วามส าคัญกับการเรี ย นการสอนประวัติ ศ าสตร์ โดยจัด กิ จกรรม
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การเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและให้จดั เป็ นวิชาเฉพาะตามที่หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด (ธนา ธุศรี วรรณ, บุษบง พุฒพรหม, ม.ป.ป.)
ประวัติศาสตร์ เปรี ยบเสมือนกระจกที่ส่องให้เห็นสังคมมนุษย์ ณ ช่วงเวลาหนึ่ ง ในพื้นที่หนึ่ งที่มี
พัฒนาการสื บเนื่ องมาจนถึ งปั จจุ บนั การศึ กษาประวัติศาสตร์ จึงมี ความสาคัญเพื่ อสอนให้รู้ จกั ตนเอง
รู ้ประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นและประเทศชาติของตน เข้าใจพัฒนาการของผูค้ นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ไทยตั้งแต่ อดี ต และความรุ่ งเรื อ งที่ วิวฒั นาการสื บทอดมาอย่างต่ อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บนั สร้ า งจิ ตส านึ ก
ในความเป็ นชาติ เกิ ดความรักความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่ ก่อตั้งชาติ บา้ นเมือง ยังความเป็ นปึ กแผ่น
ดารงเอกราชมาจนปั จจุ บนั รวมถึงการสื บทอดขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมที่ คงความเป็ น
เอกลักษณ์ ซึ่ งถื อเป็ นหน้าที่ คนรุ่ นหลังจะต้องสื บทอดให้คงอยู่ตลอดไป (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึ กษา, 2554: 11-12) ซึ่ งจังหวัดสิ งห์บุรีเป็ นจังหวัดที่ มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน และเป็ นจังหวัดที่ มี
บทบาทสาคัญในการร่ วมปกป้องชาติ ปกป้ องผืนแผ่นดินในสมัยกรุ งศรี อยุธยายามเกิดศึกสงครามระหว่าง
ไทยกับกองทัพพม่าหลายครั้ ง และถ้า เอ่ย ถึ งประวัติ ศาสตร์ ที่ส าคัญของจังหวัด สิ งห์บุ รีก็จะต้องนึ กถึ ง
วี ร กรรมของชาวบ้า นบางระจันที่ ร่ วมกันต่ อ สู ้กับกองทัพ พม่ า ที่ มารุ กราน และได้พ ลี ชี พ เพื่ อปกป้ อ ง
ผืนแผ่นดิ น เหตุ การณ์ ส าคัญนี้ เ องที่ จะสร้ า งความผูกพัน ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน ความรั กและ
ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและท้องถิ่นของตนเอง (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558: 110)
จากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสาระประวัติศาสตร์ พบว่า ผูเ้ รี ยนไม่
เห็นความสาคัญของการเรี ยนประวัติศาสตร์ คิดว่าเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งท่องจาและน่าเบื่อ เป็ นเรื่ องไกลตัว ทาให้
ผูเ้ รี ยนไม่เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน ส่ งผลต่อความสนใจในการเรี ยนสาระประวัติศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนการสอนสาระประวัติศาสตร์ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสู ตร จึงต้องเลือกวิธีการสอนให้ตรง
เป้ าหมาย ที่ มีท้ งั วิธีการสอนโดยทัว่ ไปและวิธีการสอนเฉพาะทางก็จะช่ วยให้การจัดการเรี ยนรู ้ มี คุณภาพ
ยิ่งขึ้ น (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 21) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
ประวัติศาสตร์ ของ ชุ ติมา ศิ ริวงศ์ (2551: 3-4) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนจะยึดรู ปแบบเดิ ม ๆ
ย่อมยากที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ได้ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางแก่
ครู ผสู ้ อนและ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ พบว่า ชุ ด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เป็ นสื่ อการเรี ย นที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ และมี ค วามเหมาะสมที่ จะนามาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรี ยน การสอน ดังที่ บริ บูรณ์ ชอบทาดี (2559: 53-54) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ว่า เป็ นนวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนของครู มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
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เพราะชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการผสมผสานวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่ หลากหลายรู ปแบบ จนมี
ความเหมาะสม เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่ครู นามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมือง
สิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ เกิดความ
ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของตนเอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู ้ ความเข้าใจ ระหว่างก่ อนเรี ยนกับหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เพื่ อศึ กษาความภาคภู มิใจในประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
สมมติฐานการวิจยั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชน จังหวัด
สิ งห์บุรี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูง
กว่าก่อนเรี ยน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒ นาชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ประวัติ ศาสตร์ เ มื องสิ งห์ถิ่นวี ร ชนจังหวัด สิ งห์ บุ รี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิ ด ในการสร้ า งชุ ด กิ จ กรรม ของชัย ยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 119) มาใช้เ ป็ นขั้น ตอนการพัฒ นา
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ได้ ดังนี้ 1) กาหนดหมวดหมู่ เนื้ อหาและประสบการณ์ 2) กาหนดหน่วยการสอน
3) กาหนดหัวเรื่ อ ง 4) กาหนดมโนทัศน์แ ละหลักการหรื อความคิ ดรวบยอด 5) กาหนดวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติกรรม 6) กาหนดกิจกรรมการเรี ยน 7) กาหนดกระบวนการประเมินผล 8) การเลือกและผลิตสื่ อ
การสอน 9) การหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และ 10) การใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
ในการศึกษาแนวคิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชน ได้นาแนวคิดของแซสซี่ (Sasse,
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
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1978: p.48) ที่ได้ให้ความหมายของความภาคภูมิใจไว้ว่า เป็ นความรู ้สึกของบุคคลว่าตนเองมีความสาคัญ
และมีคุณค่า มีความต้องการได้รับความเชื่ อถือ การยอมรับนับถือ โดยได้รับการสนับสนุ นหรื อยอมรับ
นับถื อจากผูอ้ ื่ นเพื่ อที่ จะได้เกิ ดความรู ้ สึกภู มิใจและนับถื อตนเอง และแนวคิ ดของ กิ จจา จริ ยะประดับ
(2545: 30) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ความภาคภู มิใจไว้ว่า เป็ นความรู ้ สึ ก พอใจในตนเองและสัง คมอันเนื่ องจาก
การยอมรั บในตนเอง การเห็ นคุ ณค่ า ในตนเองและการปรั บตัวให้เหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับ
สิ่ ง แวดล้อ มและสั ง คม ซึ่ งได้ถ่ า ยทอดจากบรรพชนรุ่ นหนึ่ งมาสู่ อี ก รุ่ น หนึ่ งโดยการท าตามอย่ า ง
ลอกเลียนแบบและค่อย ๆ พัฒนามาตามยุคสมัย นามาแสดงเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1
ตัวแปรต้ น
การเรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี

ตัวแปรตาม
1. ความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
2. ความภาคภูมิใจในในประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (pre-experimental design) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นบางระจันวิทยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 5 ห้องเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบางระจันวิทยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 รวม 1 ห้องเรี ยน จานวน
30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม (cluster sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
ตัวแปรตาม คื อ 1) ความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
2) ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ดาเนินการพัฒนา
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์บุรี นาข้อมูลมาสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี จานวน 4 ชุ ด ดังนี้ ชุ ดที่ 1 ประวัติศาสตร์ เมื อง
สิ งห์บุรีในสมัยอยุธยา ทากิจกรรมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน ได้
ไปศึ กษาจากสถานที่ จริ ง ศึ กษาจากการชมภาพยนตร์ ประวัติ ศาสตร์ และทากิ จกรรมโดยใช้เส้นเวลา
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามลาดับเวลา ชุดที่ 3 วีรชนค่ายบางระจัน ทากิ จกรรมโดยการแสดงบทบาทสมมติ
และชุ ดที่ 4 สิ งห์บุรีดินแดนแห่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทากิ จกรรมสื บค้นประวัติศ าสตร์ และ
จัดทาป้ ายนิ เทศ จากนั้นเสนอต่ อคณะกรรมการควบคุ มวิทยานิ พนธ์เพื่ อตรวจสอบเบื้ องต้น และนามา
ปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน เพื่อขอคาแนะนา และปรับปรุ งให้ถูกต้องเหมาะสมตามคาแนะนา จึ งนาชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ไปหาประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
1) แบบเดี่ ยว (individual tryout) นาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นไปใช้กบั นักเรี ยนที่ ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้ อหา ซึ่ งได้ทาการปรับปรุ งขั้นตอนของกิ จกรรม
ให้เข้าใจง่ายมากขึ้น
2) แบบกลุ่ม (small group try out) นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 คน และหาประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 กาหนดเกณฑ์ไว้ที่ 80/80 ซึ่ งได้
ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.52/81.92 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3) แบบภาคสนาม (field group try out) นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลอง
ใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยหาประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 กาหนดเกณฑ์ไว้ที่ 80/80
ซึ่ งได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.11/82.66 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นจึงจัดทาชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
มีการดาเนิ นการ คือ ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบ ศึ กษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั เนื้ อหารายวิชา นาข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบโดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จ านวน 40 ข้อ เป็ นข้อ สอบปรนั ย แบบเลื อ กตอบ (multiple choice) ชนิ ด 4 ตัว เลื อ ก และเสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุ มวิทยานิ พนธ์ตรวจพิ จารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่ อแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม
จากนั้นเสนอให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 5 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาและจุ ดประสงค์
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
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ที่ตอ้ งการวัด ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 จากนั้นนาไปทดลองใช้ กับนักเรี ยน จานวน
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ผา่ นการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี มาแล้ว
นาผลที่ ไ ด้มาวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของข้อ สอบหาค่ า ความยาก (level of difficulty) และค่ า อานาจจาแนก
(discrimination power) ได้ค่าความยากง่ าย (p) ระหว่าง 0.25-0.75 และค่ าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.38-0.63
แล้วคัดเลือกแบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ แล้วจึ งนาผลการทดสอบไปหาค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน (Kuder-Richardson) สู ตร KR-20 (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ,
2554: 247) ซึ่ งกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ไว้ มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป และในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.772 ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วจึ งจัดทาฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบประเมิ นความภาคภู มิใ จในประวัติ ศ าสตร์ เ มื อ งสิ งห์ ถิ่น วี ร ชนจังหวัด สิ งห์ บุ รี มี การ
ดาเนิ นการ ประกอบด้วย ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง กาหนดขอบเขตเนื้ อหาของแบบประเมิน
ความภาคภูมิใจในความคิดเห็นของนักเรี ยน ในเรื่ องประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิ งห์บุรี วีรกรรมบรรพบุรุษ
ของจังหวัดสิ งห์บุรี และวัฒนธรรมและประเพณี ของจังหวัดสิ งห์บุรี นาข้อมูลมาสร้างแบบประเมินความ
ภาคภู มิใจในประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ตามวิธีการของลิ เคิ ร์ท ซึ่ งประกอบด้วย
รายการประเมินที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ โดย
กาหนดคะแนนของระดับ ความภาคภู มิใจแต่ ละช่ วง คื อ 5 หมายถึ ง ภาคภู มิใ จมากที่ สุ ด 4 หมายถึ ง
ภาคภูมิใจมาก 3 หมายถึง ภาคภูมิใจปานกลาง 2 หมายถึง ภาคภูมิใจน้อย และ 1 หมายถึง ภาคภูมิใจน้อย
ที่สุด จากนั้นเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อห และโครงสร้าง
ข้อ รายการประเมิ น พฤตกรรมที่ แ สดงออก และความเหมาะสมของแบบประเมิ น ได้ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องอยู่ร ะหว่า ง 0.60-1.00 และนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ย นที่ ไ ม่ใช่ กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 30 คน
นาผลที่ได้ไปหาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (𝜶 – Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) (พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ, 2554: 248) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบประเมินความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี เท่ากับ 0.934 จัดพิมพ์แบบประเมินความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรีฉบับจริ ง เพื่อไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ปฐมนิ เทศนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนบางระจันวิทยา 1 ห้องเรี ยน จานวน
30 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
2. ทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ก่อน
เรี ยนกับผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
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3. ดาเนิ นการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และมีผวู ้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ 10 ชัว่ โมง
4. เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองทาการทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่น
วีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี หลังเรี ยน และดาเนินการการประเมินความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่น
วีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
5. ตรวจผลการทดสอบ นาคะแนนที่ ไ ด้มาวิ เ คราะห์ โดยใช้วิ ธีก ารทางสถิ ติเ พื่ อตรวจสอบ
สมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์
ถิ่ น วี ร ชนจังหวัด สิ ง ห์ บุ รี กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ส าหรั บ นักเรี ย น
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โดยการนาคะแนนของนักเรี ย นที่ ไ ด้จากการทาใบกิ จกรรมระหว่างเรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กับคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แล้วทดสอบหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จากการทดสอบค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
สรุ ปผลการวิจยั
1. ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 85.11/82.66 โดยชุ ดที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ 86.13/82.00 ชุ ดที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ 83.75/81.56 ชุดที่ 3
มีประสิ ทธิ ภาพ 85.33/84.44 และชุดที่ 4 มีประสิ ทธิ ภาพ 84.39/83.33
2. นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี หลังเรี ยน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ที่ เรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจยั
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติ ศาสตร์ เมื องสิ งห์ ถิ่นวี รชนจังหวัดสิ งห์ บุ รี กลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ที่ ก าหนด 80/80 ซึ่ งมี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 85.11/82.66 โดยชุ ด ที่ 1 มี ประสิ ทธิ ภ าพ
86.13/82.00 ชุ ด ที่ 2 มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 83.75/81.56 ชุ ดที่ 3 มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 85.33/84.44 และชุ ด ที่ 4
มี ประสิ ทธิ ภาพ 84.39/83.33 ทั้งนี้ น่าจะเนื่ องมาจากการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มี ข้ นั ตอน เริ่ มตั้งแต่
การศึ กษากระบวนการสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ศึ กษาเนื้ อหาสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ของ
บทเรี ยน จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้วนาข้อมูลมาสร้ างชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสู ตร โดยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ข้ ึนมา 4 ชุดที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ชุดที่ 1 ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2 ให้นกั เรี ยนได้ไปศึกษาจากสถานที่จริ ง
ศึกษาจากการชมภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ และทากิจกรรมโดยใช้เส้นเวลา เรี ยงลาดับเหตุการณ์ตามลาดับเวลา
ชุ ดที่ 3 ให้นักเรี ยนท ากิ จกรรมโดยการแสดงบทบาทสมมติ และชุ ดที่ 4 ให้นักเรี ยนท ากิ จกรรมสื บค้น
ประวัติศาสตร์ และจัดทาป้ ายนิ เทศ จากนั้นจึ งนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความ
เหมาะสมของเวลาในการจัดกิ จกรรมทั้งหมด 3 ครั้ ง ได้แก่ การทดลองใช้แบบเดี่ ยว แบบกลุ่ม และแบบ
ภาคสนาม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อดูประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์และนาไปปรั บปรุ ง จนได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 119) ที่ได้เสนอแนะขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มที่
การกาหนดหมวดหมู่ เนื้ อหาและประสบการณ์ กาหนดหน่วยการสอน กาหนดหัวเรื่ อง กาหนดมโนทัศน์และ
หลักการหรื อความคิ ดรวบยอด กาหนดวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรม กาหนดกิ จกรรมการเรี ยน กาหนด
กระบวนการประเมินผล การเลือกและผลิตสื่ อการสอน การหาประสิ ทธิ ภาพชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชัยยศ โพธิ์ ศรี (2554: 88) ได้ทาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ เมืองจันเสนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทุกชุดมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดย ชุดที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ
79.00/76.00 ชุ ดที่ 2 มี ประสิ ทธิ ภาพ 78.00/75.60 ชุ ดที่ 3 มี ป ระสิ ทธิ ภาพ 79.60/72.20 และชุ ดที่ 4
มีประสิ ทธิ ภาพ 77.60/76.60 และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัณฐาภรณ์ พานเงิ น (2559: 95) ได้ทาการ
พัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาความสามารถในการใช้ชี วิ ตแบบพอเพี ยงอย่ างมี วิ จารณญาณ
เรื่ อง ชุ มชนริ มน้ า จันทบู ร กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดกิ จกรรมมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ คื อ
81.59/87.91 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
มี ความรู ้ ความเข้าใจ เรื่ อง ประวัติ ศาสตร์ เมื องสิ งห์ ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุ รี หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 แสดงว่ าชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ พ ัฒนาขึ้ นเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยนและสร้ างความกระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้
เนื่ องจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ได้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นกิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่าง
นักเรี ยนที่เก่งและอ่อนภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดบรรยากาศการเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในการทา
กิ จกรรมมี การให้ข ้อมู ลย้อนกลับแก่ นักเรี ยน พร้ อมทั้งมี แบบทดสอบท้ายชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้
นักเรี ยนทราบระดับความสามารถของตนเองและสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ บริ บูรณ์ ชอบทาดี (2559: 66-67) ที่ กล่ าวว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นสื่ อและนวัตกรรมที่
สามารถช่ วยในการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถศึ กษาหาความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เกิ ดการยอมรับในความรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งกันและกัน
กล้าแสดงความคิ ดเห็น กล้าแสดงออก สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ช่ วยเร้าความ
สนใจของผูเ้ รี ยนส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่ดี และทาให้ผเู ้ รี ยนทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของตนเองได้
อย่างฉับพลัน และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เลิศศิ ริ เต็มเปี่ ยม (2554: 92) ได้ทาการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาร
สิ ทธิ์ พิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ เรี ยนด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ทักษะภูมิศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของ จิ ร นันท์ ขุ นทอง (2560: 84) ได้พ ัฒ นาชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กลุ่ มชาติ พ ันธุ์ ใน
อรั ญประเทศ ส าหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอรั ญประเทศ ผลการวิ จัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กลุ่มชาติ พนั ธุ์ใน
อรัญประเทศ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกิ จกรรมในการจัดเรี ยนการสอน นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บตั ิ ได้แสดง
บทบาทสมมติเป็ นวีรชนชาวบ้านบางระจัน ได้คิดวิเคราะห์เกี่ ยวกับคุณค่าของประวัติศาสตร์ จงั หวัดสิ งห์บุรี
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ทาให้นักเรี ยนเกิ ดสานึ กรั ก เห็นคุ ณค่ าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมื องสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
นักเรี ยนได้รู้ว่าบรรพบุ รุษของตนได้ร่วมกันปกป้ องชาติ บา้ นเมื องให้คงอยู่และมี วฒั นธรรมประเพณี ที่สืบ
ทอดมาจนถึ งปั จจุ บนั เป็ นสิ่ งที่ มีคุ ณค่ า ควรรั กษาและปฏิ บตั ิ สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของ บัณ ฑิ ต า ลิ ข สิ ทธิ์ (2553: 97) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อง การศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องประวัติศาสตร์ ไทยและความภาคภู มิใจในความเป็ นไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ มีความ
บกพร่ องทางการ ได้ยิน จากการสอนสาระประวัติศาสตร์ ไทยที่ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการใช้
สื่ อรับรู ้ทางสายตา ผลการวิจยั พบว่า ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยินหลังการสอนสาระประวัติศาสตร์ ไทยที่ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติร่วมกับการ
ใช้สื่อรับรู ้ทางสายตา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เฉลิมศรี ไชยบุดดี (2554: 133-134)
ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2
โรงเรี ยนบ้านอิต้ื อดอนหวายขมิ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทยสู งขึ้น และมีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สาวิตรี ม่วงพรวน (2557, หน้า 86) ได้ทาการวิจยั
เรื่ องการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่ อเสริ มสร้างทักษะทางสังคมและความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
เรื่ อง อาณาจักรอยุธยา สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อาณาจักรอยุธยา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ไปใช้ ครู ควร
ศึ กษาคู่ มือ พร้ อมวิธีการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างละเอี ยด จัดเตรี ยมเอกสาร และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้กบั
นักเรี ยน คอยให้คาปรึ กษา แนะนา ชี้ แนะ ให้กบั นักเรี ยนเมื่ อเกิ ดปั ญหา คอยกระตุ น้ คอยให้กาลังใจ สร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นกันเอง ให้อิสระกับนักเรี ยนในการศึกษา ค้นคว้า และคอยอานวยความสะดวกในการเรี ยน
2. การนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ไปใช้
ครู ควรวางแผนเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนการสอน เนื่องจากนักเรี ยนต้องทากิจกรรมกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรี ยน ครู ผสู ้ อนควรได้ฝึกให้นกั เรี ยนมีความพร้อมเพื่อให้การเรี ยนเกิดความราบรื่ น รวดเร็ ว และ
สัมพันธ์กบั เวลาที่กาหนดไว้ ทาให้การเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีร
ชนจังหวัดสิ งห์บุรี จะใช้เวลาในการเรี ยนการสอน และปฏิบตั ิกิจกรรมค่อนข้างมาก ครู ควรบริ หารเวลาให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
4. ในการจัดการเรี ยนการสอนอาจสอดแทรกกิ จกรรมนันทนาการ เพื่ อกระตุ น้ ให้นกั เรี ยนเกิ ด
ความสนใจ และมีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรมมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี
ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น หนังสื ออ่านเพิ่มเติม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรี ยนการ์ตูนแอนิ เมชัน เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษา และติดตามผลความคงทนของความรู ้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์
ถิ่นวีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. ควรมีการศึกษา และติดตามผลความคงทนของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ เมืองสิ งห์ถิ่น
วีรชนจังหวัดสิ งห์บุรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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