ผลของชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
รายวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีต่อผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
THE EFFECTS OF THE SYNDICATED LEARNING ACTIVITY PACKAGE
WITH THE INTEGRATION OF LOCAL HISTORY FOR THE HISTORY COURSE
ON LEARNING ACHIEVEMENTS AND ANALYTICAL THINKING SKILLS OF
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS
สุภลักษณ์ กันธิยะ1*, วีระศักดิ์ ชมภูค�ำ2 และพวงพยอม ชิดทอง3
Supaluk Kuntiyah1*, Weerasak Chomphucome2, and Puangpayorm Chidthong3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เเมือง จ.เชียงใหม่ 503001,2,3
Chiang Mai Rajabhat University, 202 Chang Puak Road, Chang Puak Sub-distric, Mueang Distric, Chiang Mai Province 503001,2,3
*Corresponding author E-mail: 59866516@cmru.ac.th
(Received: Aug 15, 2020; Revised: Dec 18, 2020; Accepted: Dec 19, 2020)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) ศึกษาผลการเรียนรู้
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธิโศภน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 37 คน
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ด้วย t-test แบบ Pair-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.70/82.22 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด และ 2) นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05 และมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก
ค�ำส�ำคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์, การเรียนรู้แบบซินดิเคท, รายวิชาประวัติศาสตร์, การบูรณาการ
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นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์

110

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

ABSTRACT
The objectives of this research were to develop a syndicate learning activity package with the integration
of local histories in the History Course for Prathomsuksa 5 students, and to investigate the learning outcomes and
critical thinking skills of the students after implementing the learning activity package. The sample group consisted
of 37 students at Puttisopon School in the second semester of the 2019 academic year by applying the cluster
random sampling method. The research instruments consisted of the learning activity package, the posttest, and
the analytical thinking skill assessment. The data were statistically analyzed for mean, standard deviation, and
percentage. The t-test of pair-test was used to test the research hypotheses.
The research results revealed that the efficiency (E1/E2) of the learning activity package was 81.70/82.22,
which was higher than the predetermined criteria. The learning achievement scores of the students after implementing
the package were statistically higher at the .05 level, and their analytical thinking skills were at the highest level.
KEYWORDS: Analytical Thinking Skills, Syndicate Learning Activity, History Course, Integration
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บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนของไทยในอดีต ใช้หลัก
ปรัชญาการศึกษาที่เน้นเนือ้ หาเป็นหลัก การจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่เน้นการท่องจ�ำ ใช้การบรรยายและวัดผล
ประเมินผลความรูค้ วามจ�ำ ท�ำให้ผเู้ รียนไม่ได้รบั การพัฒนา
กระบวนการคิดเท่าทีค่ วร ต่อมาความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงท�ำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบัน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เน้นการท่องจ�ำหรือให้
เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้
ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
เชือ่ ถือได้ โดยใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์ (ณรงค์ พ่วงพิศ
และวุฒชิ ยั มูลศิลป์, 2558) ซึง่ เป็นวิธสี อนทีพ่ ฒ
ั นาผู้เรียน
ให้เป็นผูม้ เี หตุผล สามารถท�ำงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
การเรียนการสอนรายวิชาประวัตศิ าสตร์ควรมุ่งพัฒนาให้
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซงึ่ สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ำ� หนดให้ผ้เู รียนมีสมรรถนะ
ที่ส�ำคัญคือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดเป็น
ระบบ และการคิดไตร่ตรองน�ำไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูเ้ พือ่
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558)
การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพื้นฐานส�ำคัญที่จะส่งผลให้
ผูเ้ รียนพัฒนาทักษะการคิดด้านอืน่ ๆ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้รู้
ข้อเท็จจริง รูเ้ หตุผลเบือ้ งต้นของสิง่ ทีเ่ กิด เข้าใจความเป็นมา
ของเหตุการณ์ เพือ่ น�ำมาตัดสินใจแก้ปญ
ั หาหรือตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง (มนตรี วงษ์สะพาน, 2556)
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมเพราะนักเรียนมี
ความพร้อมด้านการอ่านและปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ด้วยตนเอง
ได้ และเตรียมพร้อมส�ำหรับการเรียนในระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในการทดสอบระดับ
ชาติและการสอบเรียนต่อในระดับชัน้ ที่สูงขึ้นต่อไป
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จากรายงานผลการศึกษาโรงเรียนพุทธิโศภน
ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ อยู่ใน
เกณฑ์ต�่ำ และไม่สนใจในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ซึง่ อาจเป็นเพราะว่าผูส้ อนจัดการเรียนการสอนโดยบรรยาย
เนื้อหาจากแบบเรียนและหลักสูตร เป็นการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ผู้เรียนมากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผเู้ รียนไม่เข้าใจและไม่เห็นความส�ำคัญ
ของการเรียนประวัตศิ าสตร์ และขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
(โรงเรียนพุทธิโศภน, 2560) ซึง่ เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญสามารถ
น�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้
การสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) เป็นวิธีสอน
ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มที ักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม จากการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนรูจ้ กั วิเคราะห์ วิจารณ์ พิจารณา
ปัญหาด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล (เพ็ญนภา เว็บบ
และภาวินี รอดประเสริฐ, 2562) สอดคล้องกับวิทวัส
อินทมานนท์ (2554) ได้ศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบซินดิเคทช่วยพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรที่จะศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาประวัตศิ าสตร์ เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการคิดวิเคราะห์สำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 5 ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเค
ทร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
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2. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักเรียนหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพือ่ ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับการ
บูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมมติฐานงานวิจัย

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
รายวิชา ประวัติศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจยั ใช้รปู แบบการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา (รัตนะ บัวสนธ์, 2556) โดยใช้การ
ทดลองกลุม่ เดียวด้วยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
(One Group Pre-test Post-test Design)
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพุทธิโศภน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ห้องเรียน จ�ำนวน 192 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน
37 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. แผนการจัดการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่
เชียงใหม่
3. แบบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเชียงใหม่

4. แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ประวัติศาสตร์
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอน ดังนี้
		 1.1 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม (E1/E2) 80/80
		 1.2 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทฯ
ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม
		 1.3 น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทฯ
ที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านการสอน
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างและความถูกต้องด้าน
เนือ้ หา จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบชุดกิจกรรมแต่ละชุด
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนการจัด
กิจกรรม แล้วน�ำมาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ได้ค่าเฉลี่ย 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19
แสดงว่าชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด (เกริก
ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555)
		 1.4 น�ำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุทธิโศภน อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
					1.4.1 ครั้งที่ 1 แบบ 1:1 ใช้กับ จ�ำนวน
3 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาประวัตศิ าสตร์
เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน แล้วน�ำไปหาค่า
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม (E1/E2) ได้ค่าเท่ากับ 80.39/81.11
					1.4.2 ครั้งที่ 2 แบบ 1:3 จ�ำนวน 9 คน
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์
เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน แล้วน�ำไปหาค่า
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม (E1/E2) ได้คา่ เท่ากับ 81.63/81.85
					1.4.3 ครัง้ ที่ 3 แบบกลุ่มใหญ่ จ�ำนวน 37
คน แล้วน�ำไปหาค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรม (E1/E2) ได้ค่า
เท่ากับ 81.70/82.22
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2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้
		 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พุทธิโศภน พ.ศ. 2551 สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ค�ำอธิบาย
รายวิชา สาระการเรียนรู้ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วสร้าง
แผนจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
		 2.2 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้น
เสนออาจารย์ ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ เ พื่อ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสม
		 2.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรูฯ้ ทีผ่ า่ นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบ
ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ด้านการ
วัดผลประเมินผล และด้านการสอน พิจารณาความตรงเชิง
โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและการประเมินผล เนื้อหาสาระ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ชิน้ งาน/ภาระงาน สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
3. แบบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ เชียงใหม่ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
มีขั้นตอนดังนี้
		 3.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ และการ
วิเคราะห์แบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วสร้างแบบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเชียงใหม่ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา
ประวัติศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 50 ข้อ พร้อมก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
		 3.2 น�ำแบบวัดผลการเรียนรูฯ้ ทีส่ ร้างขึน้ เสนอ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ด้านการวัดผล
และประเมินผล และด้านการสอน พิจารณาความตรง
เชิงโครงสร้าง รวมทั้งความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
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และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทดสอบ แล้วหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องวัตถุประสงค์การเรียนรู้กบั เนือ้ หา
(IOC) เป็นรายข้อ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ได้แบบ
วัดผลการเรียนรู้ฯ จ�ำนวน 44 ข้อ
		 3.3 น�ำแบบวัดผลการเรียนรู้ฯ ไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จ�ำนวน
30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r)
และความเชือ่ มัน่ ของแบบวัดผลการเรียนรู้ฯ ผลการหาค่า
ความยากง่าย เท่ากับ 0.70 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก เท่ากับ 0.97
และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
4. แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ประวัตศิ าสตร์ เป็นการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric)
		 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และเกณฑ์
การประเมินแบบรูบริค (Scoring Rubric)
		 4.2 น�ำแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ
เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา และความเหมาะสมเกณฑ์การประเมิน
		 4.3 น�ำแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านการสอน
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (IOC) ได้ค่า
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิเทศนักเรียนเพือ่ ให้มคี วามเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน
2. ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน จากนัน้ น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
5. ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
หลังเรียน (Post-test) เรื่อง ประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบ
Pair-test

ผลการวิจัย

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่

รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 5
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการ
บูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 10 ชุด
กิจกรรม ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.70/82.22
ดังตารางที่ 1 – 3

ตารางที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่
เรื่อง
การบูรณาการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
เวลาที่ใช้
สาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จัดกิจกรรม
1
พระบรม
ประวัตคิ วามเป็นมาของพระบรม 1. วิเคราะห์องค์ประกอบของพระบรม
2
ราชานุสาวรีย์ ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
สามกษัตริย์
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์พระบรมราชา
นุสาวรีย์สามกษัตริย์กับเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการสร้างและประวัติ
ความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์
สามกษัตริย์
2 สี่แจ่งห้า ประตู สี่แจ่ง ห้าประตูเมืองเชียงใหม่ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบของสี่แจ่งห้า
2
สู่เมืองเชียงใหม่
ประตูสู่เมืองเชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ส่แี จ่ง ห้าประตู
สู่เมืองเชียงใหม่กับเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการสร้างแจ่งและประตู
เมืองเชียงใหม่
3 กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
2
ในเชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์
กับกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ
4
ความเชื่อ ความเชือ่ ดัง้ เดิม ความเชือ่ ในเรือ่ ง 1. วิเคราะห์องค์ประกอบความเชือ่ ของคน
2
ของคนเมือง ผีของคนเมืองเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ความเชื่อคน
เมืองเชียงใหม่กับการด�ำรงชีวิตของคน
เมืองเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการความเชื่อของคน
เมืองเชียงใหม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่
เรื่อง
5

6

การบูรณาการ
สาระประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วรรณกรรมพื้น 1. วรรณกรรมประเภทค่าวซอ
บ้านเชียงใหม่ 2. วรรณกรรมประเภทค่าวธรรม
3.วรรณกรรมประเภทโคลง
4. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด

พระอาราม
หลวง
โชติการาม

ประวัติวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

7

พระราชชายา พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจ
เจ้าดารารัศมี ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

8

เอกลักษณ์การ เอกลักษณ์การแต่งกายและการ
แต่งกายของ เปลีย่ นแปลงการแต่งกายของเชียงใหม่
เชียงใหม่

9

สืบฮีตสาน ประเพณีของเชียงใหม่
ฮอยตามรอย
ประเพณี
เชียงใหม่

10

คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลาน

ทักษะการคิดวิเคราะห์

115

เวลาที่ใช้
จัดกิจกรรม
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม
2
พื้นบ้านเชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์วรรณกรรมพืน้ บ้าน
เชียงใหม่กับเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการสร้างรูปแบบวรรณกรรม
พื้นบ้านเชียงใหม่
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของวัดเจดียห์ ลวง
1
วรวิหาร
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์วัดเจดีย์หลวง
วรวิหารกับการวางผังของวัด
3. วิเคราะห์หลักการสร้างวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร
1. วิเคราะห์องค์ประกอบพระราชกรณียกิจ
2
ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์พระราชชายาเจ้า
ดารารัศมีกบั พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ
3. วิเคราะห์หลักการพระราชประวัตขิ อง
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของเอกลักษณ์
2
การแต่งกายของเชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เอกลักษณ์การ
แต่งกายของเชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการเปลีย่ นแปลงการแต่งกาย
ของเชียงใหม่
1. วิเคราะห์องค์ประกอบประเพณีของ
2
เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ประเพณีของ
เชียงใหม่กับการด�ำรงชีวิต
3. วิเคราะห์หลักการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีเชียงใหม่
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของการบันทึก
2
ใบลานกับประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์คมั ภีรใ์ บลานกับ
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
3. วิเคราะห์หลักการท�ำคัมภีร์ใบลาน
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
สาระส�ำคัญ : พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ คือ พระญามังราย พระญาง�ำเมือง และพ่อขุนรามค�ำแหง เป็นผู้สร้าง
เมืองนพบุรศี รีนครพิงค์เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระกษัตริย์ผู้ย่งิ ใหญ่ทั้ง
สามพระองค์จงึ สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ขนึ้ ซึง่ พระบรมราชานุสาวรีย์ประกอบด้วยพญามังรายประทับ
กลางเป็นประธาน พญาร่วงประทับอยู่เบื้องซ้าย พญาง�ำเมืองประทับอยู่เบื้องขวา
การบูรณาการสาระประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น : ประวัตคิ วามเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ครูและนักเรียนสนทนาเกีย่ วกับทีต่ งั้ และองค์ประกอบทัว่ ไปของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ขั้นด�ำเนินการสอน
ขั้นเตรียม
ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนและ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดย
แต่ละกลุ่มประกอบด้วย เด็กเก่ง เด็กปานกลาง เด็กอ่อนคละกันไปและ แต่ละกลุ่ม
เลือกประธานและเลขานุการ ครูอธิบายหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มและเมื่อจบบทเรียน
แต่ละเรื่องจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มทุกกลุ่ม
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องการสร้างเมืองเชียงใหม่และ
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยให้นักเรียนวิเคราะห์หาค�ำตอบจากโจทย์ที่
ก�ำหนดให้ดังนี้
1. เพราะเหตุใดพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์จึงเลือกท�ำเลที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่
เป็นเมืองหลวง
2. เพราะเหตุใดจึงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ขึ้น
ขั้นอภิปราย
การวิเคราะห์หลักการ
อภิปรายกลุ่มเรื่องการสร้างเมืองเชียงใหม่ ในเรื่องของหลักชัยภูมแิ ละพระบรมราชา
นุสาวรียส์ ามกษัตริย์ โดยแต่ละคนแลกเปลีย่ นความรูเ้ พือ่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งทีศ่ กึ ษา
ขั้นเสนองาน
การวิเคราะห์หลักการ
แต่ละกลุ่มสรุปงานแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชัน้ เรียน และเปิดโอกาสให้นกั เรียน
กลุ่มอื่นได้ซักถาม
ขั้นสรุป
การวิเคราะห์หลักการ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลจากการอภิปราย และให้คำ� แนะน�ำเพิม่ เติมประเด็น
ส�ำคัญที่นักเรียนไม่ได้กล่าวถึง แล้วสรุปสาระส�ำคัญจากบทเรียน
ขั้นสรุปและวัดผลประเมินผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ครูวัดและประเมินผลโดยพิจารณารายงานของแต่ละกลุ่มและการสังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่มของนักเรียน การตอบค�ำถาม และการตรวจผลงานของนักเรียน
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
ชุดกิจกรรม
ร้อยละประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
ของกระบวนการ
E1
E2
1. พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
79.73
2. สี่แจ่งห้าประตูสู่เมืองเชียงใหม่
87.84
3. กลุ่มชาติพันธุ์
79.19
4. ความเชื่อของคนเมืองเชียงใหม่
81.08
5. วรรณกรรมพื้นบ้านเชียงใหม่
80.95
81.70
82.22
6. พระอารามหลวงโชติการาม
89.46
7. พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
80.00
8. เอกลักษณ์การแต่งกายของเชียงใหม่
78.92
9. สืบฮีตสานฮอยตามรอยประเพณีเชียงใหม่
77.3
10. คัมภีร์ใบลาน
78.92
2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณา
การประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์

ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
P-value
x
ก่อนเรียน
30
8.27
6. 48
หลังเรียน
30
24.89
3.21
36
40.83
0.00*
*p≤ .05

จากตารางที่ 4 การทดสอบผลการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 8.27 คะแนน และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.89 คะแนน
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชา

ประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนหลังใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด
ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น ในรายวิชาประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทักษะการคิดวิเคราะห์
S.D.
ระดับทักษะ
x
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.79
0.36
ดีมาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3.58
0.29
ดีมาก
การวิเคราะห์หลักการ
3.65
0.15
ดีมาก
ภาพรวม
3.67
0.21
ดีมาก
จากตารางที่ 5 การประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่
รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก ( x =3.67, S.D.=0.21) เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะ พบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ( x = 3.79, S.D.=0.36) รองลงมาคือ การวิเคราะห์
หลักการ ( x = 3.65, S.D.= 0.15) และการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ ( x = 3.58, S.D.= 0.29) ตามล�ำดับ มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ รายวิชาประวัตศิ าสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 81.03/ 82.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(80/80)
2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05
3. นักเรียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับดีมาก

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคท
ร่วมกับการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.70/82.22 สูงกว่า
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ (80/80) แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียน
รู้มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างและความถูกต้องด้านเนือ้ หา จุดประสงค์
การเรียนรู้ แล้วน�ำไปทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเล็ก
และแบบกลุ่มใหญ่กับนักเรียนที่คละความสามารถ (เก่ง
ปานกลาง และอ่อน) จึงท�ำให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ได้
ค่าประสิทธิภาพเท่ากับสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด (80/80)
สอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า
การทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน
ทีส่ ร้างขึน้ ก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช้กบั ผูเ้ รียน ด้วยการน�ำไปทดสอบ
กับผู้เรียนแบบเดีย่ ว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และแบบสนาม
(1:100) เพือ่ ศึกษาว่าชุดการสอนช่วยให้กระบวนการเรียน
การสอนด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและใกล้กบั เกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงเนื้อหา
สาระ กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ให้ดีขึ้น แล้วน�ำไปทดสอบประสิทธิภาพซ�้ำกับนักเรียน
ต่างกลุ่มจนกว่าจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก�ำหนดไว้
(มานิตย์ อาษานอก, 2561) สอดคล้องกับฤดีรตั น์ แป้งหอม
(2558) ได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจ
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สอบความเหมาะสมของเนือ้ หา ภาษาและความเหมาะสม
ของกิจกรรมทีใ่ ช้ในการสอนแล้วน�ำไปทดลองกับผูเ้ รียนแบบ
เดีย่ ว แบบกลุ่มย่อย และเป็นกลุ่มใหญ่ พบว่า ชุดกิจกรรม
การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ (80/80)
(นฤชล สถิรวัฒน์กุล, 2563; กิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์, 2559;
กัณฐาภรณ์ พานเงิน, 2559; ปรารถนา ลิ้มประสิทธิพร
และทับทิม กอบัวแก้ว, 2563; กานต์กนิษฐา ทองนา,
ราตรี นันทสุคนธ์ และนวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์, 2559)
2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่
เป็นชุดกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ใช้ทกั ษะ
การค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน สอดคล้องกับชลธร เวชศาสตร์ (2554) ได้กล่าวว่า
การสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมและร่วมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นกันร่วมกันในกลุ่มจากกรณีตัวอย่างและ
ปัญหาทีก่ ำ� หนดให้ โดยผูเ้ รียนสามารถหาความรูจ้ ากแหล่ง
ความรู้หรือข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนา
การเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจเนือ้ หาเพิม่ มากขึน้ จากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม สอดคล้องกับอรญา นิชรัตน์ (2561) ได้ศกึ ษา
พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม
ร่วมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คล้ายกับเพ็ญนภา เว็บบ และภาวินี
รอดประเสริฐ (2562) ได้ศกึ ษาพบว่าการสอนแบบซินดิเคท
(Syndicate) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (อลิศรา เพ็ชรอาวุธ,
เอมอร สิทธิรักษ์ และอารี สาริปา, 2560)
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังใช้ชดุ
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับการบูรณาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รายวิชาประวัติศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูก้ ำ� หนดให้ผเู้ รียนค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ความรูต้ า่ ง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องวิเคราะห์
ความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทีไ่ ด้จากค้นคว้า
เพื่อน�ำมาแก้ปัญหาที่ก�ำหนดให้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังที่ Novita (2018) ได้กล่าว
ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทจะช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หาของผูเ้ รียนจาก
กิจกรรมการวิเคราะห์ปญ
ั หา การอภิปราย การน�ำเสนองาน
และขั้นสรุปในชั้นเรียน สอดคล้องกับเพ็ญนภา เว็บบ
และภาวินี รอดประเสริฐ (2562) ได้ศึกษาพบว่าการสอน
แบบซินดิเคท (Syndicate) ช่วยให้ผู้เรียนท�ำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จัก
การแก้ไขปัญหาเพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คล้ายกับ
ปนิตา ประทุมสุวรรณ, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ
อมลวรรณ วีระธรรมโม (2557) ศึกษาพบว่าการจัด
การเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเป็น
กระบวนการทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ เน้นการท�ำกิจกรรม
กลุ่ม ดังนั้นผู้สอนควรให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมกลุ่ม
โดยสามารถเพิ่มเวลาส�ำหรับกิจกรรมกลุ่มให้มากขึ้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินดิเคท
เป็นการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ การแบ่งกลุม่
ผู้เรียนควรค�ำนึงความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สติปัญญา และพื้นฐานเดิมของผู้เรียนแต่ละคนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลและเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หา และปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับ
การบูรณาการประวัตศิ าสตร์ท้องถิน่ ผู้สอนต้องท�ำหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์และค้นหาค�ำตอบของปัญหา
ด้วยตนเอง เพื่อให้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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2. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซินดิเคทโดยพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น
ทักษะการคิดสร้างสรรค์

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวง
ศึกษาธิการ
กานต์กนิษฐา ทองนา, ราตรี นันทสุคนธ์ และนวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
หลักธรรมส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(1), 28-36
กิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 18(1),
105-115.
กัณฐาภรณ์ พานเงิน. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่องชุมชนริมน�้ำจันทบูร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี).
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง. (2555). การพัฒนาสือ่ /นวัตกรรมทางการศึกษาเพือ่ เลือ่ น วิทยฐานะ. กรุงเทพฯ:
สถาพรบุ๊คส์.
ชลธร เวชศาสตร์. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนแบบธรรม
สากัจฉา. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1),
5-20.
ณรงค์ พ่วงพิศ และวุฒิชัย มูลศิลป์. (2558). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้นื ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นฤชล สถิรวัฒน์กุล. (2563). การใช้เกมในการสอนภาษาจีน ส�ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารบัณฑิตวิจัย, 11(1), 81-90.

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH

ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) Vol.11 No.2 (July - December 2020)

121

ปนิตา ประทุมสุวรรณ, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม. (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวติ ในสังคม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ
ของสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก. วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 9(1), 157-180.
ปรารถนา ลิ้มประสิทธิพร และทับทิม กอบัวแก้ว. (2563). การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารบัณฑิตวิจัย, 11(1), 29-41.
เพ็ญนภา เว็บบ และภาวินี รอดประเสริฐ. (2562). ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบซินดิเคท (Syndicate). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มานิตย์ อาษานอก. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนวัตกรรมส�ำหรับการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง. วารสาร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,1(2), 9-18.
มนตรี วงษ์สะพาน. (2556). การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 13(2), 125-139.
โรงเรียนพุทธิโศภน. (2560). บันทึกผลการเรียน (ปพ.5). เชียงใหม่: โรงเรียนพุทธิโศภน.
รัตนะ บัวสนธ์. (2556). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. พิษณุโลก: บั๊วกราฟฟิค.
ฤดีรัตน์ แป้งหอม. (2558). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา).
วิทวัส อินทมานนท์. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคผังกราฟิกกับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท.
(วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2558). หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
อลิศรา เพ็ชรอาวุธ, เอมอร สิทธิรกั ษ์ และอารี สาริปา. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบซินดิเคทร่วมกับเทคนิคเค ดับเบิล้ ยู
ดี แอล. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(1), 169-177.
อรญา นิชรัตน์. (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับการสอนสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด
คอนสตรัคติวิซึมร่วมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองเดช
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. ประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Novita, D. (2018). Syndicate learning: An alternative approach for teaching extensive reading. Journal of Languages
and Language Teaching, 6(1), 27-33.

