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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง 

ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) ประเมินประสิทธิผลของชุด
การเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 30 คน 
ด าเนินการทดลองใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลอง 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง แบบแผนการ
ทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) ชุดการเรียนร๎ูเร่ือง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 2) 
แบบทดสอบผลการเรียนร๎ูด๎วยชุดการเรียนร๎ูเร่ือง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 3) แบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีตํอชุดการเรียนร๎ูด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎คําร๎อยละ (%) คําเฉลี่ย () สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คําที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analesis) 

ผลการวิจัยพบวํา 

1. ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน พบวํานักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องเห็นความส าคัญและต๎องการให๎มีการพัฒนาชุดการ
เรียนร๎ูที่เน๎นการแสวงหาความร๎ูในท๎องถิ่นบ๎องต้ีที่นักเรียนอาศัยอยํูเป็นแหลํงเรียนร๎ูที่ส าคัญ คาดหวังให๎นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความร๎ูและมีกระบวนการในการสร๎างองค์ความร๎ูและเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ การพัฒนาชุดการเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การจัดการเรียนร๎ูโดยใช๎ชุดการเรียนร๎ูสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได๎ชุดการเรียนร๎ูที่ประกอบด๎วยเน้ือหา ดังน้ี 1) เร่ืองบ๎องต้ีนําร๎ู 2) เร่ืองชาติพันธ์วรรณนา 3) เร่ืองสาม
ศาสนาอยํูรํวมกันอยํางมีความสุข 4) เร่ืองวัฒนธรรมประเพณี 5) เร่ืองสถานที่ส าคัญของชุมชน โดยชุดการเรียนร๎ูมีคําประสิทธิภาพ 
80.67/82.25        

2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังการจัดการเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร๎ูหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

2.2. การเห็นคุณคําในท๎องถิ่นด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง  ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเอง 

2.3. ความคิดเห็นที่นักเรียนมีตํอชุดการเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอยํูในระดับมาก     
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บทคัดยํอภาษาอังกฤษ 

57253309 : Major (CURRICULUM AND SUPERVISION) 
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ACTING SUB LT. JUMPON AUNGPET : THE DEVELOPMENT OF PACKAGE 
LEARNING THOUGH BY HISTORICAL METHOD LOCAL BONGTI FOR THE STUDENTS IN 
PRATHOMSUKSA 5 THESIS ADVISOR :  SIRIWAN VANICHWATANAVORACHAI 

The purposes of this research were 1) to study the fundamental that of supports the 
development of package learning through by Historical method local Bongti for the students in prathomsuksa 5 
to meet the efficiency criterion 80/80 2) to evaluate the efficiency of learning package by Learning Management 
of History for 30 students of the fifth grade who are study in the first semester in academic year 2018. The 
duration of research implementation was 20 weeks, 1 period per week. The research design was One Group 
Pretest-Posttest Design. 

The research instrument used are 1) The learning package on Learning Management of History 
with Bongti Local 2) the development of package learning through by Historical method local Bongti tests 3) 
evaluation form 4) mind  evaluation of the development of package learning though by Historical method local 
Bongti form. The data are analyzed by percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) t-test dependent and 
content analysis. 

The result were as follow: 

1. The students and other involved person agree with the importance of the development of 
package learning and want to develop the package learning what the student need to learn in their hometown 
and hope they will be a good personnel for create new knowledge and realize the value of local. 

2. The result development of the package learning was achievement test score after using 
package learning was statistically higher than before using at signification of .01. The package learning consist of 5 
contents were 1) All around Bongti 2) Our Ethnography 3) The three religions 4) Culture and Traditional 5) Places 
of Bongti. The package learning through by Historical method local Bongti found that the efficiency criterion of 
80.67/82.25. 

2.1 achievement test score after using package learning was statistically higher than before using 
at significantly at the .01 level different. 

2.2 student had realized the value of local with package learning though by Historical method. 

2.3 the opinion about package learning though by Historical method had average of the attitude 
to learn in high levels. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี เพราะได๎รับความอนุเคราะห์จาก  ผ๎ูชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ซึ่งเป็นผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์และให๎ค าปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์อยํางยิ่งตํอการท าวิทยานิพนธ์ รวมท้ังอาจารย์ ดร.อุบลวรรณ สํงเสริม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.อนัน ปั้นอินทร์ และ 
อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ผ๎ูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาให๎ค าปรึกษาแนะน าแก๎ไขข๎อบกพรํองและได๎ให๎
ความรู๎ในด๎านวิชาการ เพื่อความถูกต๎องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์
พล วิวรรธมงคล อาจารย์ ดร.ศศิพัชร จ าปา ท่ีให๎ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือในการท า
วิจัย ซึ่งสามารถท าให๎การด าเนินการวิจัยและเก็บข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังข๎อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการท าวิทยานิพนธ์ให๎มีความถูกต๎องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผ๎ูอ านวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีให๎ความรํวมมือและคอยให๎ก าลังใจชํวยเหลืออ านวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูล
เป็นอยํางดี 

ขอบพระคุณพี่ ๆ และน๎อง ๆ หลักสูตรรุํน 57 ในสาขาหลักสูตรและการนิเทศทุกทําน ท่ีเป็น
ก าลังใจ และคอยให๎ค าปรึกษา และชํวยเหลือผ๎ูวิจัยตลอดมา 

ขอบพระคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัวท่ีเสียสละท้ังแรงใจ แรงทรัพย์ ตลอดจนความ
หํวงใยและความปรารถนาดีแกํผ๎ูวิจัย จนท าให๎วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ คุณคําอันเกิดจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบตอบแทนพระคุณของบิดามารดา และบูรพาจารย์ทุกทําน ท่ีได๎ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู๎ท้ังหลายแกํผ๎ูวิจัย 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

               ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีวําด๎วยเหตุการณ์ท่ีเป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติตามท่ีมี
บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 665) ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับส่ิงท่ีมนุษย์ได๎กระท า
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตท าให๎เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ตรงกับภาษาอังกฤษวํา History หมายความวํา การเรียนรู๎หรือความรู๎ท่ีได๎จากการหา
ความจริง (กอตซัลค์ หลุยส์, 2525: 27) การศึกษาประวัติศาสตร์ชํวยเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์
ท่ีได๎จากการศึกษาแบบอยํางเหตุการณ์และศาสตร์แขนงตําง ๆ ท่ีเกี่ ยวข๎องกับมนุษย์ท่ีได๎ถูกหลอม
รวมกันและมีความหมายตํอการเรียนรู๎ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให๎ผ๎ูศึกษามีเหตุผล 
เกิดทักษะคิดวิเคราะห์โดยฝึกจากการตีความหลักฐาน วิพากษ์หลักฐาน โดยอยูํบนพื้นฐานของ
ข๎อเท็จจริง ท าให๎เป็นคนท่ีมองเห็นปัญหาตําง ๆ ได๎อยํางชัดเจน และแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบคอบ 
รู๎จักการสรุปผลและเกิดเป็นองค์ความรู๎ท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ยังฝึก
กระบวนการในการแสวงหาความรู๎โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการค๎นหาค าตอบข๎อสงสัยตําง ๆ 
รู๎จักขั้นตอนการท างานอยํางเป็นระบบ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู๎ และการศึกษา
ประวัติศาสตร์ยังชํวยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการท างาน มีความเพียร
พยายาม มีคุณธรรม มีทัศนคติคํานิยมท่ีดี เห็นคุณคําและความส าคัญของวัฒนธรรมและชํวยอนุรักษ์
ไว๎ไมํให๎สูญหาย (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 17-18) ประวัติศาสตร์จึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีสํองให๎เห็น
ถึงความมั่นคงความยิ่งใหญํของประเทศชาติท่ีมีพัฒนาการท่ีสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน จากท่ีกลําวมา
ข๎างต๎นจึงท าให๎เห็นได๎วําประวัติศาสตร์มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่ง ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ได๎บัญญัติถึงแนวการจัดการศึกษาของชาติไทย
ในมาตรา 23 สรุปความวํา การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎มีความรู๎เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์
ของตนเองกับกับสังคม ได๎แกํ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู๎ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติข๎างต๎นนี้ แสดงให๎
เห็นวํา ประวัติศาสตร์เป็นสํวนส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไทยให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของตนและของประเทศชาติ ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็น
องค์ความรู๎ท่ีส าคัญ (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2543: 2) เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์จะท าให๎เข๎าใจแกํน
แท๎ของวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชาติ ท าให๎เราได๎รู๎วําลักษณะเฉพาะของสังคมของเราได๎พัฒนามา
บนพื้นฐานของอะไร (ภารดี มหาขันธ์, 2553: 11) และชํวยให๎เข๎าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันวําเกิดขึ้นได๎
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เพราะเหตุใด มีตัวการ มีเงื่อนไขใดท่ีผลักดันให๎เกิดขึ้น เข๎าใจถึงภูมิหลังความเป็นมาของปัญหาตําง ๆ 
ซึ่งจะท าให๎หาหนทางแก๎ไขได๎  หรือเรียนรู๎ ท่ีจะปูองกันส่ิง ท่ีไมํพึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นไ ด๎
ประวัติศาสตร์มีเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตร์ท่ีมีมโนทัศน์ (concepts) เกี่ยวกับอดีต กาลเวลา 
เหตุการณ์ ยุค สมัย ศักราช ปี เดือน วัน หลักฐาน การเปล่ียนแปลง เป็นต๎น ซึ่งจัดได๎วํามีความส าคัญ
เพราะเห็นได๎จากการที่มีประวัติศาสตร์ถูกน ามาจัดเป็นหนึ่งในห๎าสาระหลักท่ีประกอบขึ้นมาเป็นกลํุม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีนักเรียนในทุกระดับช้ันจะต๎องได๎รับการพัฒนา
เพื่อให๎บรรลุตามท่ีมาตรฐานของหลักสูตรในกลํุมสาระการเรียนรู๎นี้ ไ ด๎ก าหนดไว๎  นอกจากนี้
ประวัติศาสตร์ยังมีกระบวนการท่ีมีคุณประโยชน์ในด๎านชํวยพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง (higher-
order thinking) ให๎กับผ๎ูเรียนอีกด๎วย สํวนใหญํนักเรียนหรือผ๎ูท่ีเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะคิดวํา
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีสํงเสริมให๎เกิดความรักชาติ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกการอําน รู๎อดีต
และพัฒนาการของประเทศชาติของตน ฯลฯ ซึ่งค าตอบดังกลําวนั้นถูกต๎องตามมุมมองของการใช๎
ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือด๎านใดด๎านหนึ่ง แตํแท๎จริงแล๎วความหมายหรือความส าคัญเหนือส่ิงอื่นใด
ของการเรียนประวัติศาสตร์นั้นอยูํท่ีผ๎ูเรียนได๎ฝึกการสร๎างภาพรํางของอดีตท่ีไมํมีใครสามารถรับรู๎ได๎
ถูกต๎องครบถ๎วนและพยายามขจัดความเป็นอคติท่ีแฝงอยูํในหลักฐานท่ีมีเหลืออยูํมาจนถึงปัจจุบัน โดย
ท่ีหลักฐานเหลํานั้นได๎ผํานกระบวนการสร๎างผูกเรื่อง เสริม เติม ตัด และดัดแปลงมาแล๎วแทบท้ังส้ิน 
สํวนในด๎านการรับรู๎ความจริงในอดีตนั้นเป็นเพียงผลพลอยได๎ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์
เทํานั้น (Nation Center for History in the Schools, 1996: 27) ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งมีการปูพื้นฐานให๎กับการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนท๎องถิ่นท่ีมั่นคงเข๎มแข็ง 
ควรถือเป็นส่ิงส าคัญยิ่งส าหรับชํวยให๎คนในสังคมไทยสะท๎อนความคิดท่ีควรสังหรณ์ใจจนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งท าให๎หวนกลับมาถามตัวเองวํา มันบํงบอกถึงความไมํปลอดภัยของชาติและแผํนดินถิ่นเกิดของตน 
จึงท าให๎ก๎าวตํอไปข๎างหน๎ารํวมกับการหวนกลับมาสนใจค๎นหาความจริงจากอดีตจนกระท่ังฉุกคิดและ
หวนกลับมาถามตัวเองวําเกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมท๎องถิ่นอยํางนําเป็นหํวง (ระพี สาคริก, 2543: 2) 
   ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ท่ียึดผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ได๎ก าหนดไว๎ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 
2545 ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผ๎ูเรียนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎ และถือวําผ๎ูเรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ จัดเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจ และความถนัดของผ๎ูเรียน โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพื่อ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให๎ท าได๎ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอําน และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
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สาระความรู๎ ด๎านตําง ๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมคํานิยมท่ีดีงาม             
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา สํงเสริมสนับสนุนให๎ผ๎ูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล๎อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ มีการเรียนรู๎ไป
พร๎อมกันจากส่ือการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความรํวมมือกันเพื่อรํวมกันพัฒนาผ๎ูเรียนตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 
2553: 13) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย ความรู๎ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรอบรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี
จ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองได๎อยํางมีศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 4) ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ครูต๎องมีความเช่ือพื้นฐานอยํางน๎อย          
3 ประการ คือ เช่ือวําผ๎ูเรียนมีความแตกตํางกัน เช่ือวําผ๎ูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู๎     
และเช่ือวําการเรียนรู๎เกิดข้ึนได๎ทุกท่ีทุกเวลา (ชาตรี เกิดธรรม, 2547: 4)  
   กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในแปดกลํุมสาระการเรียนรู๎ท่ี
ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผ๎ูเรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต๎องเรียนรู๎ ถือได๎วําเป็นสาระส าคัญท่ีจะชํวยให๎ผ๎ูเรียน มีความเข๎าใจการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม 
การจัดทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจ ากัดเข๎าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยตําง ๆ เกิดความเข๎าใจในตนเองและผ๎ูอื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกตําง และมี
คุณธรรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
นอกจากนี้ยังวําด๎วยเรื่องของการอยูํรํวมกันในสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยําง
หลากหลาย โดยจัดก าหนดสาระตําง ๆ ไว๎ คือ สาระศาสนาศีลธรรม จริยธรรม สาระหน๎าท่ีพลเมือง
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2553: 132) 
    ผลศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ พบวํายังมีปัญหาและ
อุปสรรคอยูํมาก โดยงานวิจัยของ พรกมล จันทรี (2544: 4-7) ท่ีได๎ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ผลการวิจัยพบวํา การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยครูสังคม
ศึกษาใช๎ส่ือการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการในท๎องถิ่นน๎อย ด๎านปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย ผลการวิจัยพบวํา การใช๎หลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การใช๎ส่ือการเรียนการสอน และแหลํงวิทยาการในท๎องถิ่นมีปัญหามาก สอดคล๎องกับ    
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วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543: 3-6) ท่ีกลําวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนประวัติศาสตร์วํา วิธีการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มุํงเน๎นเรื่องการถํายทอดความรู๎ ท่ีมีอยูํมากกวําการสร๎าง
องค์ความรู๎ ครูรับบทบาทเป็นผ๎ูถํายทอดวิชาให๎แกํศิษย์ การวัดผลยังเน๎นการวัดผลแบบปรนัย      
และเน๎นการทํองจ าเทํานั้น สํวนส่ือการเรียนการสอนนั้นพบวํายังขาดต าราและข๎อมูลท่ีอยูํใน
แบบเรียนนั้นมีข๎อผิดพลาด ไมํเหมาะกับระดับวุฒิภาวะของนักเรียน ท าให๎เกิดปัญหาท่ีส าคัญตามมา 
คือ ผ๎ูเรียนไมํเห็นความส าคัญของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ วิธีการสอนและวัดผลแบบทํองจ า ไมํท๎า
ทายหรือกระต๎ุนให๎คิด ท าให๎ผ๎ูเรียนเบ่ือหนํายในการเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ
, 2553: 92-93) 
     ปัจจุบันการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกลํุม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เป็นเนื้อหาท่ียาก
สลับซับซ๎อน ต๎องใช๎คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในปัญหาตําง ๆ ท่ีมีผลตํอสังคม คุณภาพชีวิต และ
ส่ิงแวดล๎อมต๎องใช๎เทคนิคและวิธีการ เทคโนโลยี ส่ือการเรียนรู๎ นวัตกรรม โดยจ าเป็นอยํางยิ่งท่ี
ครูผ๎ูสอนจะต๎องท าความรู๎จักเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอน
แบบใหมํ ๆ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ
ผ๎ูเรียน (สุกัญญา อิ่มใจ, 2548: 2) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน สํวนใหญํจะใช๎
วิธีการสอนแบบบรรยาย นักเรียนสํวนใหญํมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนน๎อยแตํครูผ๎ูสอนจะ
พยายามปูอนความรู๎ให๎กับผ๎ูเรียนมากเกินไป จนท าให๎สมองเกิดการเหนื่อยล๎า ท าให๎นักเรียนเกิด
ความเครียด และรู๎ สึกเบื่อหนํายตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สํงผลกระทบตํอการพัฒนาการของ
ผ๎ูเรียนเป็นอยํางมาก (ทรงภพ เตชะตานนท์, 2551: 2) ดังจะเห็นได๎จากปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนรู๎
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในปีการศึกษา 2559 
พบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูํในระดับท่ียังไมํนําพึงพอใจ คือ มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร๎อยละ 49.71 
เทํานั้น (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3) และจากผลการประเมิน
เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) วิชาประวัติศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      
ปีการศึกษา 2557-2559 (3 ปีย๎อนหลัง) พบวํา ความสามารถด๎านภาษา ด๎านค านวณ ด๎านเหตุผล     
ปีการศึกษา 2557 มีคําเฉล่ียรวม 47.22 ปีการศึกษา 2558 มีคําเฉล่ียรวม 45.30 และปีการศึกษา 
2559 มีคําเฉล่ียรวม 40.81 ซึ่งมีคะแนนต่ ากวําระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 3 ท่ีมา : โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี, สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน (โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี, 2559: 16)
และจากการสัมภาษณ์ครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎อ งต้ี 
พบวํา สาเหตุท่ีความสามารถทางด๎านเหตุผลมีคะแนนเฉล่ียต่ า เนื่องจากสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎
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วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ เพราะนักเรียนไมํสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ นักเรียนขาด
ความเข๎าใจในกระบวนการ ความส าคัญ และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกต๎อง จึงนับได๎วําเป็น
ปัญหาท่ีส าคัญ ท่ีควรได๎รับการแก๎ไข นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากครูผ๎ูสอนและส่ือการเรียนการสอน
ตําง ๆ นอกจากนี้ยังพบวํา การท่ีนักเรียนไมํสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ ได๎เนื่องจาก 1) ครูผ๎ูสอนนิยมสอนโดยการบรรยายหน๎าช้ัน
เรียน 2) ขาดอุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 3) นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
น๎อย 4) นักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์ ผ๎ูวิจัยในฐานะผ๎ูสอนพิจารณาเห็นวําปัญหา
การใช๎ส่ือตําง ๆ ในการเรียนการสอน จะมีผลให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จากการศึกษา
ค๎นคว๎าและจากความคิดเห็นของนักการศึกษา นักวิชาการ และผลการวิจัยพบวํา ชุดการเรียนรู๎มี
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาแก๎ปัญหาดังกลําว 
     จากปัญหานักเรียนมีผลการเรียนรู๎อยูํในระดับไมํถึงเกณฑ์ดังท่ีกลําวมาแล๎วนั้น ทางกลํุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในโรงเรียนได๎จัดประชุมครูผ๎ูสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อหาสาเหตุ และวิธีการแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีสํงผลให๎ผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียนอยูํในระดับไมํถึงเกณฑ์ ซึ่งสามารถสรุปได๎วําสาเหตุเนื่องมาจากครูผ๎ูสอนมีภาระงานอื่น ๆ 
นอกจากการสอนมาก ท าให๎มีเวลาเตรียมตัวในการสอนไมํเพียงพอ ครูผ๎ูสอนไมํปรับเปล่ียนวิธีสอนให๎
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลง ยังคงใช๎วิธีการสอนแบบบรรยาย ไมํเน๎น
กระบวนการสอนท่ีใช๎ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ไมํคํอยใช๎เทคนิคการสอนใหมํ ท าให๎นักเรียนไมํมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน อีกท้ังครูผ๎ูสอนยังไมํน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช๎ จึงท าให๎ขาดการพัฒนา
ส่ือการสอนในรูปแบบตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและนอกจากนี้ยังมีข๎อจ ากัดใน
เรื่องความแตกตํางระหวํางบุคคล ระหวํางเด็กเกํง และเด็กอํอนอีกด๎วย และจากสภาพบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนในห๎องเป็นจ านวนมาก ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให๎การจัดการเรียนการ
สอนของครูผ๎ูสอนไมํท่ัวถึง นอกจากนี้การขาดความกระตือรือร๎นและการต่ืนตัวในการเรียนรู๎ของ
นักเรียน อันเป็นผลมาจากการขาดส่ือการเรียนรู๎ที่เร๎าความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนั้น เพื่อให๎การเรียนการสอนในสาระวิชาประวัติศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เต็มไปด๎วยความ
นํารู๎ นําศึกษา นําติดตาม และมีความหมายตํอนักเรียนอยํางแท๎จริง ครูผ๎ูสอนจะต๎องน าวิธีการสอน
ด๎วยเทคนิคการสอนใหมํ ๆ น าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช๎เป็นส่ือการสอนในรูปแบบตําง ๆ เพื่อใช๎ใน
การเรียนการสอน และกระต๎ุนความสนใจของนักเรียนมีความกระตือรือร๎น ต่ืนตัวในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559: 215-216) 
   จากปัญหาดังกลําว ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีใช๎อยูํในปัจจุบันนี้มีอยูํมากมายท่ีใช๎กันอยําง
แพรํหลายในรูปแบบตําง ๆ เชํน รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
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การศึกษา สไลด์เพื่อการศึกษา ภาพถํายส่ือกราฟิก บทเรียนออนไลน์ ตลอดจนส่ือการสอนแบบ
รายบุคคล เชํน  ชุดการเรียนรู๎ บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน และชุดการสอน  
เป็นต๎น จะเห็นได๎วําในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากมีส่ือในการจัดการเรียนการสอนท่ีดี   
จะท าให๎บทเรียนนําสนใจ ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎รํวมกัน เนื่องจากส่ือการเรียนการสอนท่ีดีจะท าให๎
บทเรียนนําสนใจ เพราะส่ือเป็นตัวกลางท่ีจะชํวยให๎การส่ือสารระหวํางผ๎ูสอน และผ๎ูเรียนด าเนินไป
อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจความหมายของเนื้อหาของการเรียน ในการใช๎ส่ือการเรียนการ
สอนนั้น มีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีผ๎ูสอนต๎องศึกษาลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของส่ือแตํละชนิด เพื่อเลือก
ให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ โดยต๎องมีการวางแผนอยํางเป็น
ระบบเพื่อใช๎ในการส่ือสารนั้น ๆ เพื่อให๎กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ                
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 20) ซึ่งสอดคล๎องกับ (วาสนา ชาวหา, 2548: 1) ท่ีกลําววํา ส่ือการเรียน
การสอนท่ีดี สามารถเร๎าความสนใจของนักเรียนให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและท าส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น   
 จากการปฏิรูปการศึกษาสาระส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู๎ โดยยึดผ๎ูเรียนเป็น
ศูนย์กลาง หรือเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญนั้น เป็นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู๎ โดยเน๎นประโยชน์
ท่ีผ๎ูเรียนจะได๎รับ พร๎อมท้ังค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง ใฝุรู๎ใฝุเรียน มีนิสัยรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ดังนั้นการปฏิรูปการเรียนรู๎จึงควรเริ่มท่ี
สถานศึกษาทุกแหํง ด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎และจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูํในกระบวนการเรียนรู๎ และการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 
2553: 2) 
     ดังเห็นได๎จากผลการวิจัยของ (เรวัฒน์ ค๎าขาย, 2551: 2) มีความคิดเห็นวํา ครูจะต๎อง
เป็นฝุายจัดกิจกรรมให๎แกํเด็ก โดยจะต๎องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมีการกระต๎ุนให๎เด็กเกิด
ก าลังใจ  ให๎อิสรภาพในการเรียน ครูต๎องพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยูํตลอดเวลา มีการน าส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษามาใช๎ในกระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนท่ียึดผ๎ูเรียนเป็น
ศูนย์กลาง มากกวํายึดเนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผ๎ูวิจัยเห็นวําปัญหานักเรียนมีผลการเรียนรู๎ใน
สาระวิชาประวัติศาสตร์ที่อยูํในระดับไมํถึงเกณฑ์ดังท่ีกลําวมาแล๎ว สามารถแก๎ไขสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอน 
สร๎างส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายในการถํายทอดความรู๎ และประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียน 
รวมถึงการให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตาม
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญดังกลําวข๎างต๎น 
   ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะจัดการเรียนการสอนโดยการใช๎
ชุดการเรียนรู๎ เนื่องจากเห็นวําชุดการเรียนรู๎ เป็นส่ือการสอนท่ีสามารถน ามาแก๎ปัญหาผลการเรียนรู๎ใน
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กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระวิชาประวัติศาสตร์ได๎เป็นอยํางดี ซึ่งชุดการ
เรียนรู๎เป็นนวัตกรรมทางด๎านส่ือ และเทคโนโลยีท่ีได๎รับความสนใจ เพราะใช๎วิธีระบบเป็นหลักส าคัญ 
สามารถชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎รับความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และผ๎ูสอนเกิดความมั่นใจพร๎อมท่ีจะสอน   
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545: 66) ท่ีครูผ๎ูสอนสามารถน ามาใช๎ให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาในสาระวิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎ท่ีดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน (วิชัย วงษ์ใหญํ, 2554: 185) นอกจากนี้ชุดการเรียนรู๎เป็นส่ือการสอนท่ีประกอบด๎วยส่ือการสอน
หลายอยําง ผ๎ูเรียนมีโอกาสท่ีจะได๎รับประสบการณ์จากส่ือหลาย ๆ ด๎าน ซึ่งจะท าให๎ผ๎ูเรียนไมํเบื่อ  
และชํวยลดภาระในการเตรียมการสอน การหาอุปกรณ์การสอน บทเรียนและแบบฝึกหัด ท้ังยัง
กํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2551: 13) เกี่ยวกับคุณ
คําท่ีเกิดจากชุดการเรียนรู๎มีแนวคิดสอดคล๎องวํา 1) ชํวยเร๎าความสนใจของผ๎ูเรียนตํอส่ิงท่ีก าลังศึกษา
อยูํ เพราะชุดการเรียนรู๎จะเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนของตนมากท่ีสุด 2) ผ๎ูเรียนเป็น
ผ๎ูกระท ากิจกรรมด๎วยตนเอง และเรียนได๎ตามความสามารถตามความสนใจ และมีความรับผิดชอบตํอ
ตนเองตํอสังคม 3) เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนแสดงความคิดเห็นฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง         
4) ชํวยให๎ผ๎ูเรียนจ านวนมากได๎รับความรู๎แนวเดียวกัน 5) ท าให๎การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนเป็นอิสระจาก
อารมณ์ครู ชุดการเรียนท าให๎ผ๎ูเรียนเรียนได๎ตลอดไมํวําผ๎ูสอนจะมีสภาพ หรือคับข๎องทางอารมณ์มาก
น๎อยเพียงใด 6) ชํวยให๎การเรียนเป็นอิสระจากบุคลิกภาพของครูเนื่องจากชุดการเรียนรู๎ชํวยถํายทอด
เนื้อหาได๎ ดังนั้นครูที่พูดไมํเกํงก็สามารถสอนให๎มีประสิทธิภาพได๎ 7) ชํวยให๎ครูวัดผลผ๎ูเรียนได๎ตรงตาม
ความมุํงหมาย 8) ชํวยลดภาระและสร๎างความพร๎อม และสร๎างความมั่นใจให๎แกํครูเพราะชุดการ
เรียนรู๎ผลิตไว๎เป็นหมวดหมูํสามารถน าไปใช๎ได๎ทันที 9) ชํวยขจัดปัญหาการขาดแคลนครูผ๎ูช านาญ 
เพราะชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนได๎ด๎วยตนเองหรือต๎องการความชํวยเหลือจากครูเพียงเล็กน๎อย 
ชํวยสร๎างเสริมการเรียนอยํางตํอเนื่อง 10) แก๎ปัญหาความแตกตํางระหวํางบุคคล เพราะชุดการเรียนรู๎
สามารถท าให๎ผ๎ูเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และโอกาสเอื้ออ านวยแกํผ๎ูเรียน
ซึ่งแตกตํางกัน 
 การจัดการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์จึงควรให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นของ
ตนเองในด๎านตําง ๆ จะท าให๎เกิดความเข๎าใจและมีความหมายกับผ๎ูเรียน ดังท่ี (ยงยุทธ ชูแวํน, 2551: 
194) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายในการศึกษาประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นวําเป็นการศึกษาท่ีใช๎อุดมการณ์
ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นเพื่อสร๎างส านึกทางประวัติศาสตร์ให๎แกํประชาชน ซึ่งจะชํวยให๎พวกเขามั่นใจใน
ตัวเอง เพราะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเลําและความทรงจ าตํออดีตของคนในท๎องถิ่นขึ้นมา เ กิดความ
ตระหนักและรักในท๎องถิ่นของตนเองมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ อันจะน าไปสํูการสร๎างจิตส านึก 
ความผูกพันในท๎องถิ่นแผํนดินเกิด ตลอดจนได๎เรียนรู๎ศักยภาพของตนเอง เพื่อน ามาประยุกต์ใช๎
ทํามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น การให๎นักเรียนได๎ศึกษาเรื่องใกล๎ตัวในท๎องถิ่น
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ของตนจะท าให๎นักเรียนเข๎าใจในประวัติศาสตร์ และมีความหมายกับนักเรียนมากขึ้น อีกท้ังยังชํวย  
สืบทอดความรู๎ วิถีชีวิต อันเป็นการตํอลมหายใจของท๎องถิ่นจากคนรุํนกํอนสํูคนรุํนหลังให๎ได๎เรียนรู๎     
เกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น และสามารน าไปปรับใช๎ชีวิตอยูํในท๎องถิ่นได๎อยํางมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ (Learning Management in history)          
เป็นกระบวนการในการแสวงหาข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิธีวิจัยเอกสารและหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล 
และการวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ (ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล และคณะ, 2543: 7) และ
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 160) ประกอบด๎วยขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 1) ก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบด๎วยเหตุผล 
(ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 
 2) การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง ได๎แกํ         
วัตถุโบราณ รํองรอยถ่ินท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 
 3) การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนําเช่ือถือ การประเมิน
คุณคําของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอยํางเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
 4) การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจากหลักฐานอยําง
เครํงครัด โดยไมํใช๎คํานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามท าความเข๎าใจ
ความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
 5) การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมี
ความตํอเนื่อง นําสนใจ ตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริง เพื่อให๎ได๎งานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณคํา
และมีความหมาย  

      จากท่ีกลําวไว๎ข๎างต๎น จะเห็นได๎วําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎
เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตัวเอง เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน สร๎างความนําสนใจ และดึงดูดใจผ๎ูเรียนมากยิ่ งขึ้น ดังเห็นได๎จากงานวิจัย
ของ ปุณณภา พลเยี่ยม (2554: 90) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง ผลการใช๎ชุดการเรียนรู๎ เรื่อง      
กรุงสุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎ 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู๎ 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎  ผลการวิจัยพบวํา          
1) ชุดการเรียนรู๎ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 83.87/82.67 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 
เป็นไปตามท่ีต้ังไว๎ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ เรื่อง กรุง
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สุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังเรียน มีคําสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยหลังใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
นักเรียนมีความคิดเห็นวําการใช๎ชุดการเรียนรู๎ท าให๎นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู๎ ชํวยให๎
นักเรียนสรุปและเข๎าใจบทเรียนได๎งํายขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู๎ นอกจากนี้ (ปัญญา 
รุํงเรือง, 2551: 61) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู๎เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยใช๎วิธี
สอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับวิธีสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบวําผลการเรียนรู๎
หลังเรียนท่ีเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎มีคําร๎อยละ 80.26 นักเรียนท่ีเรียนด๎วยวิธีสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎
กํอนเรียนละหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 นักเรียนมีความคิดเห็นตํอวิธีสอนโดย
ใช๎ชุดการเรียนรู๎โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมาก      
            ดังนั้นจะเห็นได๎วําชุดการเรียนรู๎เป็นส่ือการเรียนการสอนทางการศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สามารถน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน และชํวยแก๎ไขปัญหานักเรียนมีผลการ
เรียนรู๎ในสาระวิชาประวัติศาสตร์ อยูํในระดับไมํถึงเกณฑ์ได๎เป็นอยํางดี ท้ังนี้เพราะชุดการเรียนรู๎    
เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีชํวยเร๎าความสนใจของนักเรียน ให๎เป็นผ๎ูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง ชํวยแก๎ปัญหาความแตกตํางระหวํางบุคคล ท้ังยังเป็นการสํงเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎นําสนใจ พัฒนาการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจน
เป็นการน าส่ือการสอนมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด๎วย 
                ด๎วยเหตุผลท่ีกลําวข๎างต๎น ผ๎ูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อใช๎เป็นส่ือการ
เรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระ
วิชาประวัติศาสตร์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      การศึกษาค๎นคว๎าแนวคิดเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎โดยการ 
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท้ังนี้ผ๎ูวิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ 
ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ 

     ชุดการเรียนรู๎ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียน 
และสามารถสร๎างองค์ความรู๎จากการปฏิบัติ ซึ่งมีนักการศึกษาได๎อธิบาย ดังนี้ 

      (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2550: 53-54) เสนอขั้นตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู๎     
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8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสาระของชุดการเรียนรู๎ และผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวัง
อยํางละเอียด 2) แบํงหนํวยการเรียนรู๎ออกเป็นหนํวยยํอย เพื่อสะดวกตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน         
3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องท้ังจุดประสงค์ท่ัวไป และชุด
ประสงค์เชิงพฤติกรรม รวมท้ังก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว๎ด๎วย 4) ก าหนดความคิดรวบยอด โดยให๎
สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ และจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื้อหาสาระ        
ส่ือ และสํวนประกอบอื่น ๆ 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์การเรียนรู๎ เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอน 6) เลือกและผลิตส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกับแตํละหนํวย
การเรียนรู๎ พร๎อมท้ังจัดส่ือการสอนอยํางเป็นระบบ 7) ก าหนดแบบประเมินผล พร๎อมท้ังก าหนดเกณฑ์
การประเมินอยํางละเอียด ซึ่งต๎องประเมินให๎ตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้ังไว๎โดยใช๎การสอบแบบอิงเกณฑ์        
8) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมไปทดสอบด๎วยวิธีการ ตําง ๆ กํอนท่ี
จะน าไปใช๎จริง เชํน ทดลองใช๎กับผ๎ูเรียนท่ีเป็นตัวอยํางของกลํุมเปูาหมาย หรือให๎ผ๎ูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เพื่อให๎ได๎ชุดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับผ๎ูเรียนจากขั้นตอนข๎างต๎นอาจกลําวได๎วําการ
ผลิตชุดกิจกรรมเป็นผลผลิตของกระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให๎ได๎ประสิทธิผล
หรือประสิทธิภาพท่ีต้ังไว๎นั่นเอง 

          ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551: 2) ได๎ให๎เทคนิคและกระบวนการในการในการพัฒนาและ 
สร๎างชุดการเรียนรู๎ สรุปได๎ดังนี้  
               ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เนื้อหา 
               การวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง การจ าแนกเนื้อหาวิชาออกไปเป็นหนํวยแยกยํอยจนไปถึง
หนํวยระดับบทเรียน ซึ่งเป็นหนํวยท่ีใช๎สอนได๎ 1 ครั้ง ชุดการเรียนรู๎ท่ีผลิตขึ้นจึงเป็นชุดการเรียนรู๎
ประจ าหนํวย ระดับบทเรียน คือ 1 ชุดการเรียนรู๎ส าหรับการสอนแตํละครั้ง  โดยสํวนท่ีจะต๎องท าใน
การวิเคราะห์เนื้อหาคือ 1) การก าหนดหนํวย คือ การน าหนํวยเนื้อหาบทเรียนมาก าหนดให๎เป็นหนํวย
ระดับบทเรียน ซึ่งแตํละหนํวย จะใช๎สอนได๎ประมาณ 60-80 นาที ( 1 คาบ มัธยม อุดมศึกษา หรือ    
3-4 คาบ ระดับประถมศึกษา ) 2) การก าหนดหัวเรื่อง เป็นการน าแตํละหนํวยมาก าหนดเป็นหัวเรื่อง
ยํอย ซึ่งเป็นสํวนส าคัญท่ีจะน าไปสํูการจัดกิจกรรมตําง ๆ ได๎ 3) การก าหนดความคิดรวบยอด เป็นการ
เขียนข๎อความท่ีเป็นสาระส าคัญของแตํละหัวเรื่อง  
               ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการสอน เป็นการคาดการณ์ลํวงหน๎าวํา เมื่อครูเริ่มสอนโดยใช๎
ชุดการสอนจะต๎องท าอะไรบ๎างตามล าดับกํอนหลัง  
               ขั้นตอนท่ี 3 การผลิตส่ือการสอน เป็นการผลิตส่ือการสอนประเภทตําง ๆ ตามท่ีก าหนด
ไว๎ในแผนการสอน  
               ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นการประเมินคุณภาพชุดการสอน 
ด๎วยการน าชุดการสอนไปทดลองใช๎แล๎วปรับปรุงให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎  
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      Cardareli (1973: 150) ได๎กลําวถึง แนวคิดทฤษฎีในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
 1. ผ๎ูเรียนจะได๎รับการเรียนตามเอกภาพ โดยข้ึนอยูํกับความต๎องการความสนใจและ 

ความสามารถของตนเอง 
                2. ในบทบาทของครูคือเป็นผ๎ูวินิจฉัยวางเงื่อนไขเร๎าความสนใจและให๎ความสะดวกสบาย 
แกํผ๎ูเรียน 
                3. บทบาทของนักเรียนจะเป็นผ๎ูมีความคิดอิสระท่ีจะเลือกตัดสินใจยอมรับและ
ตอบสนองส าหรับการศึกษาของตนเอง 
                4. บรรยากาศของห๎องเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ นี้จะต๎องเปิดเผยสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์การค๎นคว๎าส ารวจการปฏิสัมพันธ์เพื่อให๎เกิดความเจริญงอกงามข้ึนในหลายด๎าน 
 Kemp and Dayton (1985: 145) ได๎กลําวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีใช๎ในการสร๎าง           
ชุดการเรียนรู๎ 3 กลํุมใหญํคือ 1) กลํุมพฤติกรรมนิยม (behaviorism) เป็นกลํุมท่ีตีความพฤติกรรมวํา 
เป็นการเช่ือมโยงระหวํางส่ิงเร๎า (Stimulus) และการตอบสนอง (Responses) หลักการทฤษฎีนี้จะยก
ล าดับขั้นการเรียนรู๎เป็นขั้นตอนยํอย ๆ และเมื่อนักเรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบผลได๎
ทันทีวําเกิดการเรียนรู๎หรือไมํ ถ๎าตอบสนองถูกต๎องก็จะมีการเสริมแรง 2) กลํุมเกสตัลท์หรือทฤษฎี
ความรู๎ความเข๎าใจ (Gestalt Field or Cognitive Theory) เป็นกลํุมท่ีเน๎นกระบวนการความรู๎ ความ
เข๎าใจหรือความสามารถในการจัดกระท า ทฤษฎีนี้ถือวําการเรียนรู๎ของมนุษย์นั้นขึ้นอยูํกับคุณภาพของ
สติปัญญาและความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์ 3) กลํุมจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู๎ทาง
สังคม (Social Psychology or Social Learning Theory) เป็นกลํุมท่ีได๎รับความสนใจมากขึ้น 
ทฤษฎีนี้เน๎นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์การเรียนรู๎สํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการ
กระท าทางสังคม โดยเรียนรู๎จากประสบการณ์โดยตรงหรือผํานการเรียนการสอนด๎วยการใช๎ส่ือ                
               จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูวิจัยน าหลักการปฏิสัมพันธ์ 
ระหวํางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อม มีการน ากระบวนการกลํุม
สัมพันธ์มาใช๎โดยครูคอยแนะน าให๎ความชํวยเหลือตามความเหมาะสม มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให๎
นักเรียนภาคภูมิใจท่ีได๎ท าถูกหรือคิดถูก  และเรียนรู๎ไปทีละขั้น การ จัดประสบการณ์โดยน าชุดการ
จัดการเรียนรู๎มาสอนในคาบเรียนโดยใช๎แหลํงความรู๎จากส่ือ หรือ วิธีการตําง ๆ เปิดโอกาสให๎นักเรียน
ได๎มีโอกาสรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎ขั้นตอนตําง ๆ ในการสร๎างและพัฒนาชุดการ
เรียนรู๎มาพัฒนานักเรียน 
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องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ 

      ชุดการเรียนรู๎มีหลายองค์ประกอบ ชุดการเรียนรู๎แตํละองค์ประกอบจึงมีความแตกตําง 
กันแตํละองค์ประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกันดังท่ีนักการศึกษาได๎กลําวไว๎
ดังนี้      
                บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 95-97) จ าแนกองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๆ ภายในชุดการ
เรียนรู๎ออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 1) คํูมือครู เป็นคํูมือและแผนการสอนส าหรับผ๎ูสอนหรือผ๎ูเรียนตามแตํ
ชนิดของชุดการเรียนรู๎ ภายในคํูมือจะช้ีแจงถึงวิธีการใช๎ชุดการเรียนรู๎เอาไว๎อยํางละเอียด อาจจะเป็น
เลํมหรือแผํนพับก็ได๎ 2) บัตรค าส่ังหรือค าแนะน า จะเป็นสํวนท่ีบอกให๎ผ๎ูเรียนด าเนินการเรียน หรือ
ประกอบกิจกรรมแตํละอยําง ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว๎ บัตรค าส่ังจะมีอยูํในชุดการสอนแบบกลํุมและ
รายบุคคล ซึ่งจะประกอบด๎วย 2.1) ค าอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา 2.2) ค าส่ังให๎ผ๎ูเรียนด าเนินกิจกรรม
2.3) การสรุปบทเรียน 3) เนื้อหาสาระ และ ส่ือ จะบรรจุไว๎ในรูปของส่ือการสอนตําง ๆ อาจจะ
ประกอบด๎วย บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผํนภาพโปรํงใส วัสดุกราฟิก 
หุํนจ าลอง ของตัวอยําง รูปภาพ เป็นต๎น ผ๎ูเรียนจะศึกษาจากส่ือการสอนตําง ๆ ท่ีบรรจุอยูํในชุดการ
สอนตามบัตรค าท่ีก าหนดไว๎ให๎ 4) แบบประเมิน นักเรียนจะท าการประเมินผลความรู๎ด๎วยตนเองกํอน
และหลังเรียนแบบประเมินผลท่ีอยูํในชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหัดให๎เติมค าในชํองวํ างเลือก
ค าตอบท่ีถูกจับคํู ดูผลจากการทดลอง หรือให๎ท ากิจกรรม เป็นต๎น สํวนประกอบข๎างต๎นนี้จะบรรจุใน
กลํองหรือซอง จัดเป็นหมวดหมูํ เพื่อสะดวกแกํการใช๎ นิยมแยกออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้  4.1) กลํอง 
4.2) ส่ือการสอน และบัตรบอกชนิดของส่ือการสอนเรียงตามการใช๎  4.3) บันทึกการสอน 
ประกอบด๎วยรายละเอียด ดังนี้  4.3.1) รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา และหนํวยการสอน 4.3.2) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผ๎ูเรียน 4.3.3) เวลา จ านวนช่ัวโมง  4.3.4) วัตถุประสงค์ท่ัวไป 4.3.5) 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 4.3.6) เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ 4.3.7) กิจกรรม และส่ือการสอนประกอบ
วิธีการสอน 4.3.8) การประเมินผล วัดผล การทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียน 
  5. อุปกรณ์ประกอบอื่น  
                กิดานันท์ มลิทอง (2548: 39) ได๎จ าแนกองค์ประกอบของชุดการจัดการเรียนรู๎ ไว๎ดังนี้
คํูมือครูส าหรับผ๎ูสอนในการใช๎ชุดการสอนจะมีรายละเอียดตําง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนรวมถึง
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน สํวนคํูมือส าหรับผ๎ูเรียน ในชุดการเรียนจะเป็นรายละเอียดเพื่อให๎
ผ๎ูเรียนได๎ทราบถึงเนื้อหา และกิจกรรมตําง ๆ ในการเรียน 1) ค าส่ัง เพื่อก าหนดแนวทางในการเรียน
หรือการสอน 2) เนื้อหาบทเรียน จัดอยูํในรูปของสไลค์ ฟิล์มสติป เทปบันทึกเสียง วัสดุกราฟิก     
ม๎วนวีดีทัศน์ หนังสือบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาตามหลักสูตร 3) กิจกรรมการ
เรียน เป็นการให๎ผ๎ูเรียนท ารายงาน กิจกรรมท่ีก าหนดให๎ หรือค๎นคว๎าตํอจากท่ีเรียนไปแล๎วเพื่อความรู๎
ท่ีกว๎างขวางขึ้น 4) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้นเพื่อการประเมินผ๎ูเรียน
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               ทิศนา แขมมณี (2557: 10-12) ได๎จ าแนกชุดการสอนหรือองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๆ ในชุด
การเรียนรู๎ออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 1) ช่ือกิจกรรม ประกอบด๎วย หมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรม
และเนื้อหาของกิจกรรมเทํานั้น 2) ค าช้ีแจง เป็นสํวนท่ีอธิบายความมุํงหมายท่ีส าคัญของกิจกรรมและ
ลักษณะ ของการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายนั้น 3) จุดมุํงหมาย เป็นสํวนท่ีระบุจุดมุํงหมายท่ี
ส าคัญของกิจกรรมนั้น 4) ความคิดรวบยอด เป็นสํวนท่ีระบุเนื้อหา หรือ มโนทัศน์ของกิจกรรมนั้นสํวน
นี้ควรได๎รับการย้ าและการเน๎นเป็นพิเศษ 5) ส่ือ เป็นสํวนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อชํวยให๎ครูทราบวําต๎องเตรียมอะไรบ๎าง 6) เวลาท่ีใช๎ เป็นสํวนท่ีระบุเวลาโดยประมาณวํา
กิจกรรมนั้นควรใช๎เวลาเพียงใด 7) ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นสํวนท่ีระบุในการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎ วิธีการจัดกิจกรรมนี้ได๎จัดไว๎เป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะ
สอดคล๎องกับหลักวิชาแล๎วยังเป็นการอ านวยความสะดวกแกํครูในการด าเนินการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
7.1) ขั้นน า เป็นการเตรียมความพร๎อมของผ๎ูเรียน 7.2) ขั้นกิจกรรม เป็นสํวนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวน
รํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ท าให๎เกิดประสบการณ์น าไปสํูการเรียนรู๎ตามเปูาหมาย 7.3) ขั้นอภิปราย 
เป็นสํวนท่ีผ๎ูเรียนจะได๎มีโอกาสน าประสบการณ์ท่ีได๎รับจากขั้นกิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจและอภิปรายเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่กว๎างขวางออกไปอีก 7.4) ขั้นสรุป เป็นสํวนท่ีครูและผ๎ูเรียน
ประมวลข๎อความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนในกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 7.5) ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นสํวนท่ีชํวยให๎
ผ๎ูเรียนได๎ความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนในกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 7.6) ขั้นประเมินผล เป็นสํวนท่ีวัด
ความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนหลังจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมครบถ๎วนทุกขั้นตอนแล๎ว โดยให๎ท าแบบ
ฝึกกิจกรรมทบทวนท๎ายชุดกิจกรรม 
       จากการศึกษาองค์ประกอบชุดการเรียนรู๎ดังกลําว ผ๎ูวิจัยได๎น ามาพัฒนาเป็นชุดการ
เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 โดยมีองค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 1) คํูมือครู ประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎ 1) บ๎องต้ีนํารู๎ 
2) ชาติพันธุ์วรรณนา 3) สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) วัฒนธรรมประเพณี 5) สถานท่ี
ส าคัญของชุมชน แตํละชุดมีสํวนประกอบดังนี้ ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐาน
และตัวชี้วัด/แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน 2) คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎ 1) บ๎องต้ีนํารู๎ 2) ชาติพันธุ์
วรรณนา 3) สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) วัฒนธรรมประเพณี 5) สถานท่ีส าคัญของชุมชน 
แตํละชุดมีสํวนประกอบดังนี้ ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวช้ีวัด
ใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล  3) ส่ือการสอนตําง ๆ 
และวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ชุดการเรียนรู๎ และเอกสารประกอบการบรรยาย  
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แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

   การศึกษาค๎นคว๎าแนวคิดเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์และผลงานวิจัยตําง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ได๎ ดังนี้ 

      กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 78) ได๎กลําวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์   
วํามีล าดับข้ันตอน ดังนี้  

      1. การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบ      
(ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

      2. การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไมํเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่ง ได๎แกํ วัตถุโบราณรํองรอยถ่ินท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 

      3. การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความนําเช่ือถือการ
ประเมินคุณคําของหลักฐาน) และการตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ 
             4. การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจากหลักฐาน 
อยํางเครํงครัดโดยไมํใช๎คํานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายามเข๎าใจความคิดของคน
ในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
             5. การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมี
ความตํอเนื่องและนําสนใจตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณคํา
และมีความหมาย 
   จากล าดับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์จะเห็นได๎วําเมื่อนักประวัติศาสตร์เกิด
ปัญหาหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเริ่มต๎นด๎วยการต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาทาง
ประวัติศาสตร์ จากนั้นจึงค๎นคว๎าและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และตีความ
อยํางเป็นเหตุเป็นผลซึ่งจะท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัญหาทางประวัติศาสตร์นั้น ๆ ได๎อยําง
มีระเบียบแบบแผนซึ่งท้ังหมดนี้จะกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนอันเกิดจาการท่ีผ๎ูเรียน
และผ๎ูสอนได๎มีการวางแผนและกระท าอยํางถูกวิธีทุกขั้นตอน และครบตามกระบวนการนั้นก็ยํอมท่ีจะ
เป็นการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งจะน าไปส๎ูการพัฒนาทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์ได๎ตามมา ดังท่ี Burenheide (2007: 56) ได๎กลําวไว๎วําการให๎นักเรียนได๎มีสํวน
รํวมในการปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ อาทิ การวิเคราะห์แหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลายในการสร๎างแนวคิด
ของหลักฐานช้ันต๎นจะสํงผลให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกสารเพื่อน ามาอําน    
การจัดการข๎อมูล และการจัดระบบข๎อมูล ซึ่งวิธีการตําง ๆ เหลํานี้ยํอมสํงผลตํอการพัฒนาการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของผ๎ูเรียนได๎ท้ังส้ิน 
   ธรรมชาติในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นผ๎ูเรียนจะต๎องได๎รับการเรียนรู๎จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ด๎วยการต้ังประเด็นค าถามเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อน าไปสํูการสืบค๎น
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ข๎อมูลตามประเด็นท่ีได๎มีการต้ังไว๎รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยูํ
อยํางหลากหลาย ด๎วยเหตุดังกลําวนี้ในการศึกษาประวัติศาสตร์จึงหลีกเล่ียงไมํได๎ท่ีผ๎ูเรียนจะต๎องศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ตําง ๆ อันจะน าไปสํูการตีความและได๎รับการพัฒนาทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ในล าดับตํอไป Husbands (1996: 54) โดยแนวทางท่ีเกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กับวิธี
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยํางเป็นระบบ 
   สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ การสอนประวัติศาสตร์เป็นส่ิงท่ีชํวยสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียนเกิดทักษะ การคิดทางประวัติศาสตร์ มีเหตุ มีผล มีการสืบค๎นข๎อมูลตามประเด็นท่ีต๎องการ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวั ติศาสตร์อยํางเป็นระบบแบบแผน เนื่องจากแนวคิดทาง
ประวัติศาสตร์เป็นส่ิงท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียน เป็นบุคลท่ีมีเหตุผล ไมํหลงเช่ือกับส่ิงตําง ๆ ได๎โดยงําย โดยไมํมี
การพิสูจน์ข๎อเท็จจริง การสอนด๎วยวิธีทางประวัติศาสตร์ ประกอบไปด๎วยขั้นตอนตําง ๆ เพื่อชํวยให๎
การเรียนประสบความส าเร็จ ดังตํอไปนี้  

      1. ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา 
แสวงหาค าตอบ (ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

      2. ขั้นรวบรวมหลักฐาน การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไมํเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง ได๎แกํ วัตถุโบราณรํองรอยถิ่นท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนิน
ชีวิต 

      3. ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณคําข๎อมูล การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ
หลักฐาน การประเมินความนําเช่ือถือการประเมินคุณคําของหลักฐาน) และการตีความอยํางเป็นเหตุ
เป็นผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ 
             4. ขั้นตีความและสังเคราะห์ การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรร
ข๎อเท็จจริงจากหลักฐานอยํางเครํงครัดโดยไมํใช๎คํานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายาม
เข๎าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
             5. ขั้นน าเสนอข๎อมูล การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎
ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมีความตํอเนื่องและนําสนใจตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณคําและมีความหมาย  

      ซึ่งผ๎ูวิจัยได๎น าแนวคิดเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ จากงานวิจัยของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 78) มาใช๎ในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้ 
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แนวคิดเก่ียวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545)  
กิดานันท์ มลิทอง (2548) 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550)  
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551)  
ทิศนา แขมมณี (2553)  
Cardareli (1973)  
Kemp and Dayton (1985)  
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้      

ทางประวัติศาสตร ์

กรมวิชาการ (2545)  
1. การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็น 
    ค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบ      
2. การค๎นหาและรวบรวมหลักฐาน 

3. การวิเคราะห์หลักฐาน  
4. การสรุปข๎อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม 
5. การน าเสนอเร่ืองที่ศึกษาและอธิบายได๎     
   อยํางสมเหตุสมผล  
 

ชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรือ่ง ท้องถ่ินบ้องต้ี 

1. คูํมือครู ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง 
วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด แผนการจัดการ
เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์    
(ใบความร๎ู ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) 
เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
2. คูํมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ     
ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/ผลการเรียนร๎ูที่คาดหวัง  
ใบความร๎ู ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ชุดการเรียนร๎ู 
และเอกสารประกอบการบรรยาย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์เร่ือง  
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทาง
ประวัติศาสตร์     
2. การเห็นคุณคําในท๎องถ่ิน ด๎วยการจัดการเรียนร๎ู 
ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
3. ความคิดเห็นนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนร๎ูโดย     
ใช๎ชุดการเรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทาง    
ประวัติศาสตร์เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี      
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร ์

1. การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็น 
    ค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบ       
2. การค๎นหาและรวบรวมหลักฐาน 
3. การวิเคราะห์หลักฐาน  
4. การสรุปข๎อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม 
5. การน าเสนอเร่ืองที่ศึกษาและอธิบายได๎     
   อยํางสมเหตุสมผล 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์      
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์      
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.2 การเห็นคุณคําในท๎องถิ่น ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง   
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.3 ความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีตํอชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง 
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ข้อค าถามของการวิจัย 

     1. ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี            
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือไมํ 
               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ท่ีจัดการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง 

ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎หรือไมํ 

     3. การเห็นคุณคําในท๎องถิ่น ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นอยํางไร 
               4. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมตํีอชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ 

เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูํในระดับใด  

สมมติฐานของการวิจัย 

     1. ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังใช๎ชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎  
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ขอบเขตของการวิจัย 

      1. ประชากรและกลํุมตัวอยําง  
     1.1 ประชากร (Population) 

                ประชากรท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังศึกษาอยูํใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จ านวน 2 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน    
ท้ังหมด 60 คน 

          1.2 กลํุมตัวอยําง (Sample) 
      กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีก าลังศึกษา

อยูํในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวนนักเรียน 30 คน ได๎มาจากการสํุม
อยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยสํุม 

           2. ตัวแปรท่ีใช๎ในการศึกษา 
           ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย 
               2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได๎แกํ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการ

เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 

   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได๎แกํ 
                     2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์        

เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      2.2.2 การเห็นคุณคําในท๎องถิ่น ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์     

เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
                     2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ

จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
               3. เนื้อหา (Content) 

          เนื้อหาท่ีน ามาใช๎สร๎างชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวั ติศาสตร์          
เรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 น ามาจากโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
กลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ซึ่งจัดท าขึ้นให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งก าหนดไว๎ ได๎แกํ 
มาตรฐานการเรียนรู๎ท่ี ส 4.1 เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
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สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ ประกอบด๎วย   
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1) เรื่องบ๎องต้ีนํารู๎ หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2) เรื่องชาติพันธุ์วรรณนา หนํวยการเรียนรู๎ท่ี           
3) เรื่องสามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข หนํวยการเรียนรู๎ ท่ี 4) เรื่องวัฒนธรรมประเพณี      
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 5) เรื่องสถานท่ีส าคัญของชุมชน 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย 

 ระยะเวลาในการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา 19 ช่ัวโมง เวลาสอบ 1 ช่ัวโมง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

   เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน ผ๎ูวิจัยจึงได๎ให๎ความหมายค าศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย 
ดังนี ้
                1. ชุดการเรียนรู๎  หมายถึง เอกสารท่ีใช๎ประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ 
ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) คํูมือครู  ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง 
วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ 
(ใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัด
และประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 2) คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ   
ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์
การวัดและประเมินผล 3) ส่ือการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ชุดการเรียนรู๎ และเอกสารประกอบการ
บรรยาย ท่ีผ๎ูวิจัยได๎สร๎างขึ้น          
 2. การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอน ในการสร๎างเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งมี 4 ข้ันตอน ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ และขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุง
ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5   

 3. ประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นบ๎องต้ี หมายถึง  เรื่องราวท๎องถิ่นอันเป็นบริเวณท่ีมีชุมชนอยูํ
รวมกันและมีความสัมพันธ์กันทางประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นบ๎องต้ี ชาติพันธุ์วรรณนา ศาสนาท่ีมี
ในชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และสถานท่ีส าคัญของชุมชน จนกลําวได๎วําท าให๎ผ๎ูคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ    
มีอะไรหลาย ๆ อยํางรํวมกันและคล๎ายคลึงกันจนมีจิตส านึกวําเป็นคนถิ่นเดียวกัน การศึกษาเชํนนี้เน๎น
อดีตมาจนถึงปัจจุบันโดยแสดงให๎เห็นวํามีการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นในท๎องถิ่นหนึ่ง ๆ 
ได๎อยํางไร  
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        4. การจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการแสวงหาข๎อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งจากการวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทาง
ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลและการวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
มี 5 ขั้นตอน 1) ก าหนดเปูาหมาย หรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา 2) การค๎นหาและรวบรวม
หลักฐานตําง ๆ 3) การวิเคราะห์หลักฐาน และตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผล 4) การสรุปข๎อเท็จจริง 
เพื่อตอบค าถาม และ 5) การน าเสนอเรื่องท่ีได๎มีการศึกษาอยํางสมเหตุสมผล 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีได๎จากการท าแบบทดสอบ
กํอนเรียนและหลังเรียน โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ท่ีผ๎ูวิจัย    
สร๎างขึ้น 

      6. การเห็นคุณคําในท๎องถิ่น หมายถึง ความรู๎สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตํอท๎องถิ่นของ
ตนเองในด๎านความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาท๎องถิ่น ความรู๎สึกท่ีมีตํอท๎องถิ่นและคนในท๎องถิ่น และการมี
สํวนรํวมของนักเรียนในการท าประโยชน์ให๎กับท๎องถิ่นของตน ประเมินโดยแบบบันทึกการเห็นคุณคํา
ในท๎องถิ่นที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น  

      7. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ หมายถึง ผลการใช๎ชุดการเรียนรู๎ท่ีสร๎างขึ้นแล๎วท าให๎
ผ๎ูเรียนท าแบบฝึกหัดของแตํละชุดการเรียนรู๎ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได๎ผําน
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
       80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนท่ีได๎
จากการท าแบบฝึกหัดระหวํางเรียนในแตํละหนํวยการเรียนท้ังหมด คิดเป็นคําเฉล่ียร๎อยละ 80 
       80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิผลของผลผลิต โดยประเมินจากคะแนนหลังเรียนด๎วย
ชุดการเรียนรู๎ คิดเป็นคําเฉล่ียร๎อยละ 80 

           8. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู๎ สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎        
โดยชุดการเรียน ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในด๎านตําง ๆ คือ 1) ด๎านเนื้อหา 2) ด๎านรูปแบบชุดการเรียนรู๎ 3) ด๎านกิจกรรม
การเรียนรู๎ 4) ด๎านส่ือการเรียนรู๎ และ 5) ด๎านการวัดและประเมินผล  

      9. นักเรียน หมายถึง ผ๎ู ท่ีก าลัง ศึกษาอยูํ ช้ั นประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

      1. นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได๎ทราบถึงข๎อมูลท่ีเป็นจริง น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและการ
เรียนในห๎องเรียนท่ีมีความเกี่ยวข๎อง 

      2. นักเรียนมีความตระหนักถึงการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นบ๎องต้ี จากการเรียนโดยใช๎     
ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
       3. ได๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ การเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของ
ตนเองสามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนและใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

     การวิ จัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์      
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในการศึกษาครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎า
จากเอกสารและงานวิจัยตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องโดยเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข๎องในเรื่องตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: หลักสูตรสถานศึกษา กลํุมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) ชุดการเรียนรู๎ 3) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 4) การ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์  5) ประวัติความเป็นมาต าบลบ๎องต้ี   
6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง                                                                              

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎พัฒนามาจากหลักสูตร             
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให๎มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้นท้ังเปูาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัดโครงสร๎างเวลา
เรียนของแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ในแตํละช้ันปี ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให๎มีความ
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให๎
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
                1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคํูกับความเป็นสากล 
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 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยําง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการ
จัดการเรียนรู๎ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์  

จุดหมาย 

                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผ๎ูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 2. มีความรู๎ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม มีจิตสาธารณะท่ีมุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยําง
มีความสุข สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     การพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
       1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผล
และความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอ
ตนเองและสังคม 
                2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํูการสร๎างองค์
ความรู๎หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

      3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรค   
ตําง ๆ ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ 
เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์
ความรู๎มาใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น ตํอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล๎อม 
                4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ 
ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การท างาน และการ
อยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวด ล๎อม 
และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

      5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ 
เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

      1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
      2. ซื่อสัตย์สุจริต 
      3. มีวินัย 
      4. ใฝุเรียนรู๎ 
      5. อยูํอยํางพอเพียง 
      6. มุํงมั่นในการท างาน 
      7. รักความเป็นไทย  
      8. มีจิตสาธารณะ 
      กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม   

ท่ีมีความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมท่ี
เหมาะสม โดยได๎ก าหนดสาระตําง ๆ ไว๎ดังนี้ 
                1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เป็นผ๎ูกระท าความดี มีคํานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมและสํวนรวม 

      2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน๎าท่ี  เสรีภาพการ
ด าเนินชีวิตอยําง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
                3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจําย และการบริโภคสินค๎าและบริการ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางจ ากัดอยํางมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
                4. ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอการเปล่ียนแปลงตําง ๆ       
ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหลํงอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก             
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                5. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ แหลํงทรัพยากรและภูมิอากาศของประเทศ
ไทย และภูมิภาคตําง ๆ ของโลก การใช๎แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของส่ิง
ตําง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์
สร๎างขึ้น การน าเสนอข๎อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                1. มีความรู๎เรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะ 
ทางกายภาพ สังคมประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมือง การปกครอง และสภาพเศรษฐกิจโดย
เน๎นความเป็นประเทศไทย 
                2. มีความรู๎และความเข๎าใจในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีสํวนรํวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  
                3. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน๎าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท๎องถิ่น จังหวัด  
ภาค และประเทศรวมท้ังได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 
                4. สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตําง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ 
เพื่อนบ๎าน ได๎รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์  เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม          
หน๎าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  เพื่อขยายประสบการณ์ไปสํูการท าความ
เข๎าใจในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสํูปัจจุบัน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

      มาตรฐาน ส 1 .1 รู๎  และเข๎าใจประวั ติ  ความส า คัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข 

      มาตรฐาน ส 1.2 เข๎าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

      มาตรฐาน ส 2.1 เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมท่ีดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยําง 
สันติสุข                       
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      มาตรฐาน ส 2.2 เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา    
และธ ารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

      มาตรฐาน ส 3.1 เข๎าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  
การใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและค๎ุมคํา รวมท้ังเข๎าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพ  

      มาตรฐาน ส 3.2 เข๎าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตําง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการรํวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

      มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 

      มาตรฐาน ส 4.2 เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด๎าน
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

      มาตรฐาน ส 4.3 เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์                                                             

      มาตรฐาน ส 5.1 เข๎าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่ง
มีผลตํอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช๎แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค๎นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช๎ข๎อมูลภูมิสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

      มาตรฐาน ส 5.2 เข๎าใจปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ         
ท่ีกํอให๎เกิดการสร๎างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

      จากท่ีกลําวข๎างต๎น ผ๎ูวิ จัยจึงมีความสนใจศึกษาในสาระท่ี 4 สาระประวัติศาสตร์       
เรื่องประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ  
เนื่องจากมาตรฐานนี้ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สามารถท าให๎ผ๎ูเรียน
มองเห็นความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจ 
และธ ารงความเป็นไทย 
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หลักสูตรสถานศึกษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : และหลักสูตร

สถานศึกษา :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบ้องต้ี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

   โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ได๎น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพื่อใช๎เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เด็กเยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎มีคุณภาพด๎านความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตและแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยรํวมกันก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน มาตรฐานการเรียนรู๎และ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว๎ในเอกสารนี้ ชํวยท าให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเห็นผลความคาดหวังในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ท าให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามีความชัดเจนและเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตาม
ความมุํงหวังท่ีได๎ก าหนดไว๎ 

วิสัยทัศน์ 

   ภายในปี พ.ศ. 2559 นักเรียนโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษามีคุณธรรมน าความรู๎ และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข โดยยึ ดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการ 

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
   1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู๎เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็นครู 
       2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยําง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
       3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 
       4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลา และ      
การจัดการเรียนรู๎ 
       5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
       6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ์ 
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จุดมุ่งหมาย 

   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา            
มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับ
ผ๎ูเรียน เมือ่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   2. มีความรู๎ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี และ      
มีทักษะชีวิต  

      3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
      4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
      5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 

ส่ิงแวดล๎อม มีจิตสาธารณะท่ีมุํงท าประโยชน์และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยําง
มีความสุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี  ก าหนดสมรรถนะ 5 ประการท่ีผ๎ูเรียนพึงมี   
ซึ่งก าหนดไว๎ 5 ประการ ได๎แกํ 
                1. ความสามารถในการส่ือสาร 
                2. ความสามารถในการคิด 
                3. ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
                4. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  
                5. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

       หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ เป็นคุณลักษณะท่ีต๎องการให๎เกิดแกํผ๎ูเรียนทุกคน ได๎แกํ 

 1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝุเรียนรู๎ 
 5. อยูํอยํางพอเพียง 
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 6. มุํงมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 

      ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ จะมีมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และ
สาระการเรียนรู๎ดังนี้ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ   
ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 

ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูว๎ิชาประวัติศาสตร์ 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

ป.5 1. สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎
หลักฐานท่ีหลากหลาย 

1. ความหมายและความส าคัญของวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์อยํางงําย ๆ ท่ีเหมาะสม
กับนักเรียน 
2. การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช๎
ศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่น เชํน ความเป็นมา
ของภูมินามของสถานท่ีในท๎องถิ่น 

2. รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพื่อตอบ
ค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล 

1. ตัวอยํางหลักฐานท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
ท่ีน ามาใช๎ในการศึกษาเหตุการณ์ส าคัญใน 
ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ 
เชํน พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 4 
หรือ รัชกาลท่ี 5 กฎหมายส าคัญ ฯลฯ 
(เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 

3. อธิบายความแตกตํางระหวํางความจริงกับ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น 

2. สรุปข๎อมูลท่ีได๎จากหลักฐาน 
ท้ังความจริงและข๎อเท็จจริง 
3. การน าเสนอข๎อมูลท่ีได๎จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํนการ
เลําเรื่อง การจัดนิทรรศการ การเขียน
รายงาน 
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มาตรฐาน ส 4.2 เข๎าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด๎านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยํางตํอเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 
ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์ (ตํอ)  

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและ

จีนท่ีมีตํอไทย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
โดยสังเขป 

1. ใช๎แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของ 
ประเทศตําง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต๎ 
2. สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ 
ประเทศเพื่อนบ๎านของไทยโดยสังเขป 
3. ตัวอยํางความเหมือนและ ความตําง 
ระหวํางไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน 
ภาษา ศาสนา การปกครอง 

2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติตํอ
สังคมไทยปัจจุบัน โดยสังเขป 

1. ความเป็นมาของกลํุมอาเซียนโดยสังเขป 
2. สมาชิกของอาเซียนในปัจจุบัน 
3. ความสัมพันธ์ของกลํุมอาเซียนทาง  
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน โดยสังเขป 

มาตรฐาน ส 4.3 เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และ ธ ารงความเป็นไทย 
ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์ (ตํอ) 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
ป.5 1. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

และธนบุรีโดยสังเขป 
1. การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป 
2. ปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทาง 
เศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์ (ตํอ) 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
 2. อธิบายปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรือง

ทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักร
อยุธยา 

3. พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยสังเขป ตามชํวงเวลาตําง ๆ เชํน 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎น สมัยปฏิรูป
ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 
4. ผลงานของบุคคลส าคัญทางด๎านตําง ๆ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เชํน พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช สมเด็จ
พระบวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวฯ 
5. ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
เชํน ศิลปกรรม วรรณกรรม 

3. บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีนําภาคภูมิใจ 

4. อธิบายภูมิปัญญาไทยท่ีส าคัญสมัยอยุธยา
และธนบุรีท่ีนําภาคภูมิใจและควรคําแกํการ
อนุรักษ์ไว ๎
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

ส15101 ประวัติศาสตร์ 5                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             เวลา   19    ชั่วโมง 

      บอกชํวงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท๎องถิ่น บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัว อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีนท่ีมีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
บอกถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติท่ีมีตํอสังคมไทยในปัจจุบัน  

      อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา บอกปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา บอกพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาด๎านการเมือง 
การปกครองและเศรษฐกิจ บอกผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

รหัสตัวชี้วัด 

ส 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  
ส 4.2 ป.5/1, ป.5/2  
ส 4.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4       
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 1. สามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สามารถส่ือสาร แลกเปล่ียน เรียนรู๎วัฒนธรรมในประเทศตําง ๆ ในกลํุมอาเซียน 

วิเคราะห์การจัดท าหนํวยการเรียนรู๎รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส15101 สาระ
ประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 19 ช่ัวโมง สอบ 1 ช่ัวโมง 

โครงสร๎างรายวิชา ส15101 ประวัติศาสตร์ 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 19 ช่ัวโมง สอบ 1 ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 2 โครงสร๎างรายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

       การวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยได๎ใช๎หนํวยการเรียนรู๎ท้ังหมด 5 หนํวยการเรียนรู๎ เวลา 19 ช่ัวโมง 
สอบ 1 ช่ัวโมง ดังนี้ หนํวยการเรียนรู๎ ท่ี 1) เรื่องบ๎องต้ีนํารู๎ หนํวยการเรียนรู๎ท่ี 2) เรื่องชาติพันธุ์
วรรณนา หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3) เรื่องสามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข หนํวยการเรียนรู๎ท่ี 4) เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณี หนํวยการเรียนรู๎ท่ี 5) เรื่องสถานท่ีส าคัญของชุมชน โดยการศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัด แล๎วน ามาสร๎างเป็นชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการ

ล าดับ 
หนํวยการ

เรียนรู ๎

รหัส
ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู ๎

สาระส าคัญของหนํวย 
เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรื่องบ๎องต้ี 
นํารู๎ 

ส 4.1 
ป 5/1 
ป 5/2 

การศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
 

4 15 

2 เรื่องชาติ
พันธุ์ 
วรรณนา 

ส 4.1 
ป 5/1 
ป 5/3 

การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่มี 
ในท๎องถิ่นบ๎องต้ี  

4 15 

3 เรื่องสาม
ศาสนาอยูํ
รํวมกันอยําง
มีความสุข  

ส 4.1 
ป 5/1 

 

การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาท่ีมี 
ในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

4 15 

4 เรื่อง
วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส 4.1 
ป 5/1 

 

การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีมี 
ในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

4 13 

5 เรื่องสถานท่ี
ส าคัญของ
ชุมชน 
 

ส 4.1 
ป 5/1 
ป 5/2 
ป 5/3 

การรู๎จักสถานท่ีส าคัญท่ีมีของชุมชน 3 12 

รวมทุกหนํวย 19 70 

สอบ 1 30 
รวม 20 100 
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เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   

ชุดการเรียนรู้ 

ความหมายของชุดการเรียนรู้ 

   ชุดการเรียนรู๎ หรือชุดการสอนมาจากค าในภาษาอังกฤษ มีการเรียกใช๎หลายค า เชํน  
learning package, instructional package หรือ education package และภาษาไทยใช๎ชุดการ
เรียนรู๎ บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม ชุดการเรียนรู๎เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด๎วย 
วิธีการ และการน าส่ือการสอนให๎สอดคล๎องกับวิชา หนํวย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์เพื่อชํวยเปล่ียน
พฤติกรรม การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของชุดการเรียนรู๎ ไว๎ดังนี้ 

     บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 91) กลําววํา ชุดการเรียนรู๎ หมายถึง ส่ือการสอนชนิดหนึ่ง 
ซึ่งเป็นชุดของส่ือประสม (Multi media) ท่ีใช๎ส่ือการสอนต้ังแตํ 2 ช้ินขึ้นไปรํวมกัน เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
ได๎รับความรู๎ตามท่ีต๎องการ ส่ือท่ีน ามาใช๎รํวมกันนี้จะชํวยเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามล าดับ
ขั้นที่จัดเอาไว๎ซึ่งจัดขึ้นส าหรับ หนํวยการเรียนตามหัวข๎อเนื้อหา และประสบการณ์ของแตํละหนํวยท่ี
ต๎องการให๎ผ๎ูเรียนได๎รับ โดยจัดไว๎เป็นชุด ๆ บรรจุอยูํในซอง กลํอง หรือกระเป๋า แล๎วแตํผ๎ูสร๎างชุดการ
เรียนรู๎จะจัดท าขึ้น                             

     กิดานันท์ มลิทอง (2548: 39) กลําววํา ชุดการเรียนรู๎ หมายถึง การน าวัสดุมาผลิตเป็น 
ชุดส่ือประสมตามข้ันตอนการใช๎ของระบบการสอนของแตํละวิชา ส าหรับผ๎ูสอนแตํละวิชา สํวนชุดการ
สอน (Learning package) เป็นการน าเอาวัสดุมาผลิตเป็นชุดส่ือประสมตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของแตํละวิชา ส าหรับผ๎ูเรียนให๎สามารถใช๎เรียนได๎ด๎วยตนเอง ส่ือประสมแตํละ ชุด
จะมีลักษณะเป็นอยํางไร และประกอบด๎วยอะไรบ๎างนั้น ขึ้นอยูํกับจุดมุํงหมายของบทเรียนและ
วัตถุประสงค์ของการใช๎ ซึ่งโดยท่ัวไปชุดส่ือประสมจะอยูํในกลํองหรือแฟูม  
    สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 14) กลําวํา ชุดการเรียนรู๎ หมายถึง นวัตกรรมท่ีครูใช๎
ประกอบการสอน ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยผ๎ูเรียนศึกษาและใช๎ส่ือตําง ๆ ในชุดการเรียนการสอนท่ี
ผ๎ูสอนสร๎างขึ้น ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของการส่ือสารระหวํางผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนซึ่ง
ประกอบด๎วยค าแนะน าให๎ผ๎ูเรียนท ากิจกรรมตําง ๆ อยํางมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจนจนกระท่ัง
นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ โดยผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูศึกษาชุดการเรียนการสอนด๎วยตนเอง 
ผ๎ูสอนเป็นเพียงท่ีปรึกษาและให๎ค าแนะน า ซึ่งในชุดการเรียนการสอนนั้นประกอบไปด๎วย ส่ือ อุปกรณ์ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                                
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  Houston (1972: 10-12) กลําวํา ชุดกิจกรรม หมายถึง จุดประสบการณ์ท่ีจัดไว๎อ านวย
ความสะดวกแกํผ๎ูเรียน ท้ังนี้เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดมุํงหมายท่ีก าหนดไว๎  
  Kapfer (1972: 3-10) กลําววํา ชุดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบการส่ือสารระหวํางครูกับ
นักเรียนซึ่งมีการให๎ค าแนะน านักเรียนในการท ากิจกรรมจนกระท่ังเกิดพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการ
เรียนรู๎ และการรวบรวมเนื้อหาท่ีน ามาสร๎างชุดกิจกรรม จะได๎มาจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ี
หลักสูตรต๎องการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ และเนื้อหาของชุดกิจกรรมต๎องสอดคล๎องตรงกับเปูาหมายการ
เรียนท่ีต๎องการให๎ผ๎ูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎  
           Good (1973: 306) กลําววํา ชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมทางการสอนทุกอยํางท่ีจัด
ได๎เฉพาะซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเรียนการสอน คํูมือครู เนื้อหา แบบทดสอบ ข๎อมูลท่ีมีความ
เท่ียงตรงเช่ือถือได๎รวมท้ังมีการก าหนดจุดมุํงหมายของการเรียนรู๎ ไว๎อยํางครอบคลุมชัดเจน           
ชุดกิจกรรมครูจะเป็นผ๎ูจัดให๎กับผ๎ูเรียนแตํละคนได๎ศึกษาด๎วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผ๎ูคอยเสนอแนะ
ให๎กับผ๎ูเรียน  
  Duane (1975: 169) กลําววํา ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดของวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู๎ท่ีถูก
รวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบระเบียบเพื่อให๎ผ๎ูเรียน ได๎ศึกษาเรียนรู๎แล๎วเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู๎ตาม
เปูาหมายท่ีต้ังไว๎     
  Moore (1974: 24) กลําววํา ชุดการเรียน หมายถึง การศึกษาเป็นรายบุคคลท่ีจัดไว๎
อยํางเป็นระบบเพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ได๎อยําง
ตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพโดยใช๎ส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม  
    จากความหมายของชุดการเรียนรู๎ดังกลําวสรุปได๎วํา ชุดการเรียนรู๎ หมายถึง ส่ือการ
เรียนส าเร็จรูปท่ีรวบรวมอยํางสมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว๎ท่ีผ๎ูเรียนสามารถเรียนได๎ด๎วยตนเองเป็น
รายบุคคลหรือกลํุมยํอยตามความสามารถ ความสนใจ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังไว๎ โดยผ๎ูเรียนท า
กิจกรรมในบทเรียนด๎วยตนเอง ครูเป็นผ๎ูคอยให๎ค าแนะน าชํวยเหลือ ในชุดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย   
ค าช้ีแจง ช่ือเรื่อง จุดมุํงหมาย เนื้อหา กิจกรรม การวัดผลประเมินผลด๎วยแผนการสอน คํูมือครู  
แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนในกิจกรรม (ค าส่ัง เนื้อหา และแบบฝึกหัด) หลักการ ทฤษฏี และ
ปรัชญาการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับชุดการเรียนรู้  

    ชุดการเรียนรู๎ เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ีเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการจัดระบบส่ือให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเองเป็นหลัก เพื่อให๎
ผ๎ูเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล เกิดการเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติจริง และฝึก
ทักษะกระบวนการกลํุม ท าให๎ผ๎ูเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข๎อง ท่ีสามารถน ามาใช๎ในการพัฒนา
ชุดการเรียนรู๎ไว๎ ดังนี้ 
    สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2545: 10-11) ได๎กลําวถึงแนวคิดและหลักการของชุดกิจกรรม 
พอสรุปได๎ดังนี้ 
    แนวคิดท่ี 1 เป็นแนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคลซึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามระดับ
ความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยชํวยเหลือแนะน าตามความเหมาะสม 
    แนวคิดท่ี 2 เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนจากท่ีเคยยึดเป็น
ศูนย์กลางหรือเป็นแหลํงเรียนรู๎มาเป็นการจัดประสบการณ์ให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนโดยการใช๎แหลํงความรู๎
จากส่ือตําง ๆ ในรูปแบบของชุดกิจกรรม ซึ่งสํวนใหญํผ๎ูเรียนจะศึกษาด๎วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะ
แนวการเรียนรู๎ให๎กับผ๎ูเรียน 
    แนวคิดท่ี 3 เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะจัดระบบการผลิตและการใช๎อุปกรณ์ มาเป็นส่ือ
การสอนแบบประสม โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อชํวยนักเรียนในการเรียนรู๎มากกวําท่ีจะใช๎ชํวยครูในการ
เรียนการสอน 
    แนวคิดท่ี 4 เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะสร๎างปฏิสัมพันธ์ให๎เกิดขึ้นระหวํางครู นักเรียน 
และส่ิงแวดล๎อม โดยน าส่ือการสอนและกระบวนการกลํุมสัมพันธ์มาใช๎เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
ประกอบกิจกรรมรํวมกัน 
    แนวคิดท่ี 5 เป็นแนวคิดท่ียึดหลักการจิตวิทยามาจัดสภาพการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนรํวม
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทราบข๎อมูลย๎อนกลับวําการท างานของตนเองถูกหรือผิด มีการ
เสริมแรงทางบวก ได๎เรียนรู๎ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
    บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 94-95) ได๎กลําวถึงหลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการน าชุด
การสอนมาใช๎ในระบบการศึกษา สรุปได๎ 5 ประการดังนี้ 
    1. การประยุกต์ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล การเรียนการสอนจะต๎องค านึงถึง
ความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ   
การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาด๎วยตนเอง ซึ่งจะเปิด
โอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีอิสระในการเรียนตามระดับสติปัญญา ความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอย
แนะน าชํวยเหลือตามความเหมาะสม 
    2. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม การจัดการเรียนการสอน
แตํเดิมนั้น เรายึดครูเป็นหลัก เปล่ียนมาเป็นการจัดประสบการณ์ให๎ผ๎ูเรียนเรียนเอง โดยการใช๎แหลํง
ความรู๎จากส่ือหรือวิธีการตําง ๆ การน าส่ือการสอนมาใช๎จะต๎องจัดให๎ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์
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ตามหนํวยการสอนของวิชาตําง ๆ โดยนิยมจัดในรูปของชุดการสอน การเรียนในลักษณะนี้ผ๎ูเรียนจะ
เรียนจากครูเพียงประมาณ 1 ใน 4 สํวน สํวนท่ีเหลือผ๎ูเรียนจะเรียนจากส่ือด๎วยตนเอง 
    3. การใช๎ส่ือการเรียนการสอนได๎เปล่ียนแปลงและขยายตัวออกไป การใช๎ส่ือการสอน
ปัจจุบันได๎คลุมไปถึงการใช๎วัสดุส้ินเปลือง เครื่องมือตําง ๆ รวมท้ังกระบวนการและกิจกรรมตําง ๆ   
แตํเดิมนั้นการผลิตและการใช๎มักจะออกมาในรูปแบบตํางคนตํางผลิตตํางคนตํางใช๎เป็นส่ือเด่ียว ๆ 
มิได๎มีการจัดระบบการใช๎ส่ือหลายอยํางมาผสมผสานกันให๎เหมาะสมและใช๎เป็นแหลํงความรู๎ส าหรับ
ผ๎ูเรียนแทนการใช๎ครูเป็นผ๎ูถํายทอดความรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนตลอดเวลา แนวโน๎มใหมํจึงเป็นการผลิตส่ือการ
สอนแบบประสมให๎เป็นชุดการสอน อันจะมีผลตํอการใช๎ของครูคือ เปล่ียนจากการใช๎ส่ือเพื่อชํวยครู
สอน คือครูเป็นผ๎ูหยิบใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ มาเป็นใช๎ส่ือการสอนเพื่อชํวยผ๎ูเรียน คือให๎ผ๎ูเรียนหยิบและใช๎
ส่ือการสอนตําง ๆ ด๎วยตนเองโดยอยูํในรูปของชุดการสอน 
    4. ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน ผ๎ูเรียนกับผ๎ูเรียน และผ๎ูเรียนกับ
สภาพแวดล๎อม แตํกํอนความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียนในห๎องเรียน มีลักษณะเป็นทางเดียว   
คือ ผ๎ูสอนเป็นผ๎ูน าและผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูตาม ผ๎ูสอนมิได๎เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนจะมีโอกาสได๎พูดก็ตํอเมื่อ
ผ๎ูสอนให๎พูด การตัดสินใจของผ๎ูเรียนสํวนใหญํมักจะตามผ๎ูสอน ผ๎ูเรียนเป็นฝุายเอาใจผ๎ูสอนมากกวา
ผ๎ูสอนเอาใจผ๎ูเรียน ผ๎ูสอนวิจารณ์หรือพูดเยาะเย๎ยผ๎ูเรียนในช้ัน โดยเฉพาะในกรณีท่ีผ๎ูเรียนตอบไมํ
ถูกต๎องตามท่ีผ๎ูสอนชอบ หรือกระท าอะไรผิดพลาด แตํถ๎าผ๎ูเรียนท าอะไรดีควรแกํการชมเชยผ๎ูสอนจะ
นิ่งเฉยเสีย เพราะหากชมก็กลัวผ๎ูเรียนจะเหลิงตัว ดังนั้นผ๎ูเรียนไทยสํวนใหญํจึงพกเอาประสบการณ์ท่ี
ไมํนําพึงพอใจเมื่อเติบใหญํขึ้น ในสํวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเรียนกับผ๎ูเรียนนั้นแทบจะไมํมี
เอาเลยเพราะผ๎ูสอนสํวนใหญํไมํชอบให๎ผ๎ูเรียนคุยกัน ผ๎ูเรียนจึงไมํมีโอกาสฝึกฝนท างานรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ เช่ือฟังและเคารพความคิดเห็นของผ๎ูอื่น เมื่อเติบโตจึงท างานรํวมกันไมํได๎ นอกจากนี้ปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหวํางผ๎ูเรียนกับสภาพแวดล๎อม ก็มักอยูํกับเพียงชอล์กกระดานด า และแบบเรียนในห๎อง
ส่ีเหล่ียมแคบ ๆ หรือในสนามหญ๎าซึ่งสํวนใหญํถูกปลํอยให๎รกร๎าง เฉอะแฉะตามฤดูกาล ผ๎ูสอนไมํเคย
พาผ๎ูเรียนออกไปสํูสภาพนอกโรงเรียน การเรียนการสอนจึงจัดอยูํเพียงในห๎องเรียนเป็นสํวนใหญํ 
แนวโน๎มในปัจจุบันและอนาคตของกระบวนการเรียนรู๎จึงต๎องน าเอากระบวนการกลํุมสัมพันธ์มาใช๎ใน
การเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนประกอบกิจกรรมรํวมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลํุมจึงเป็นแนวคิดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งน ามาสํูการจัดระบบการผลิตส่ือออกมาในรูปของ ชุดการสอน   
    5. การจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ ไ ด๎ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนมาใช๎ โดยจัด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสรํวมในกิจกรรมการเรียนด๎วยตนเอง มีทางทรามวําการตัดสินใจ หรือการท างานของ
ตนถูก หรือผิดอยํางไร มีการเสริมแรงบวกท่ีท าให๎ผ๎ูเรียนภาคภูมิใจท่ีได๎ท าถูกหรือคิดถูก อันจะท าให๎
กระท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต และให๎คํอยเรียนรู๎ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความ
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สนใจของผ๎ูเรียนเองโดยไมํมีใครบังคับ การจัดสภาพการณ์ท่ีจะเอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎ตามนัย
ดังกลําวข๎างต๎น จะมีเครื่องมือชํวยให๎บรรลุจุดหมายปลายทาง โดยการจัดการสอนแบบโปรแกรมและ
ใช๎ชุดการสอนเป็นเครื่องมือส าคัญ 
    นฤณี พิชญสถิต (2547: 23-24) กลําวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร๎างชุดการเรียนรู๎วํา        
มีแนวคิดหลัก ดังนี้ 
    1. ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนแบบเดิมท่ียึดครูเป็นศูนย์กลางมา
เป็นจัดกิจกรรมท่ีผ๎ูเรียนมีบทบาทมากขึ้น 
    2. แนวคิดเกี่ยวกับการใช๎ส่ือท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    3. ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล นักการศึกษาได๎น าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช๎ใน
การเรียนการสอน โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจของผ๎ูเรียน โดยผ๎ูเรียนอาจศึกษาเป็นรายบุคคล 
เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีอิสระในการเรียนรู๎ตามความสามารถของตน 
    4. ทฤษฎีการเรียนรู๎ ชุดการเรียนรู๎เป็นส่ือการเรียนรู๎ท่ีมุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมในการ
เรียน และได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับในทันที เป็นการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนได๎รับการเสริมแรงอยํางตํอเนื่อง 
    5. หลักการวิเคราะห์ระบบ การจัดท าชุดการเรียนการสอนจะต๎องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร เนื้อหา ทดลอง แก๎ไขและปรับปรุงอยํางเป็นระบบกํอนท่ีจะน าไปใช๎ 
    ประนอม เคียนทอง (2554: 2-3) ได๎กลําวถึงหลักการและทฤษฎีท่ีน ามาใช๎ในการสร๎าง
ชุดการเรียนรู๎วําควรจะได๎พิจารณาในส่ิงตํอไปนี้  
    1. ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคลซึ่งนักการศึกษาได๎น าหลักจิตวิทยามาใช๎ในการ
เรียนการสอน โดยค านึงถึงความต๎องการ ความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน เป็นส าคัญบุคลมีความ
แตกตํางกันหลายด๎าน กลําวคือความสามารถ สติปัญญา ความต๎องการ ความสนใจ รํางกาย สังคม 
อารมณ์ และความแตกตํางปลีกยํอยอื่น ๆ การน าเอาหลักความแตกตํางปลีกยํอยอื่น ๆ การน าเอา
หลักความแตกตํางเหลํานี้มาใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎ อาจกระท าได๎โดยค านึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามเอกัตภาพ การศึกษา
โดยเสรีและการศึกษาด๎วยตนเอง ซึ่งล๎วนแตํเป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีอิสระในการเรียน    
ตามสติปัญญาความสามารถและความสนใจโดยมีผ๎ูคอยแนะน าชํวยเหลือตามความเหมาะสม 
    2. การน าเอาส่ือประสมมาใช๎ หมายถึง การน าเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อยํางมาสัมพันธ์
กันและมีคุณคําท่ีสํงเสริมซึ่งกันและกันอยํางมีระบบส่ือการสอนอยํางหนึ่งอาจใช๎เพื่อเร๎าความสนใจใน
ขณะท่ีอีกอยํางหนึ่งใช๎เพื่ออธิบายข๎อเท็จจริงของเนื้อหาและอีกชนิดหนึ่งอาจใช๎เพื่อกํอให๎เกิดความ
เข๎าใจท่ีลึกซึ้งการใช๎ส่ือประสมจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกันให๎
นักเรียนได๎ค๎นพบวิธีการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีต๎องการได๎ด๎วยตนเองมากยิ่งขึ้น 
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    3. การน ากระบวนการกลํุมมาใช๎ แนวโน๎มในปัจจุบันและในอนาคตกระบวนการเรียนรู๎
จะต๎องน ากระบวนการกลํุมสัมพันธ์มาใช๎มีการเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกันทฤษฎี
กระบวนการกลํุม จึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งน ามาไว๎ในรูปของชุดการสอนโดยเฉพาะ 
    4. ทฤษฎีการเรียนรู๎ ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎ หมายถึง การเรียนการสอนท่ีเปิด
โอกาสให๎นักเรียน ดังนี้ 
        4.1 เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนด๎วยตนเอง 
        4.2 ทราบผลการเรียนของตนเองทันที 
        4.3 มีการเสริมแรงอันจะท าให๎นักเรียนกระท าพฤติกรรมซ้ าหรือหลีกเล่ียงไมํกระท า 
        4.4 ได๎เรียนรู๎ไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน 
    5. การน าวิธีวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) มาใช๎ในการสร๎างชุดการสอน        
ซึ่งแตกตํางไปจากการท าโครงการสอนในปัจจุบันตรงท่ีวําชุดการสอนมีการจัดเนื้อหาวิชาให๎สอดคล๎อง
กับสภาพแวดล๎อมและวัยของผ๎ูเรียน รายละเอียดตําง ๆ ได๎น าไปทดลองปรับปรุง จนมีคุณภาพเช่ือถือ
ได๎แล๎วจึงน ามาใช๎ ซึ่งมีการเสนอแนะส าหรับครู ต้ังแตํการตั้งจุดมุํงหมายเชิงพฤติกรรม ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ส่ือการสอน ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการประเมินผลทุกส่ิงทุกอยํางในระบบจะต๎องสร๎างขึ้น
เป็นแบบบูรณาการ มีความเกื้อกูลและสอดคล๎องกันเป็นอยํางดี และได๎กลําวถึงแนวคิดทางทฤษฎีการ
เรียนรู๎ท่ีเป็นแนวทางในการสร๎างชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเป็น 3 กลํุม คือ 5.1) กลํุมพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) เป็นกลํุมท่ีตีความพฤติกรรมมนุษย์วําเป็นการเช่ือมโยงระหวําง ส่ิง เร๎า 
(Stimulus) และการตอบสนอง (Responses) บางทีจึงเรียกวํา การเรียนรู๎แบบ SR ส่ิงเร๎าก็คือ 
ขําวสารหรือเนื้อหาวิชาท่ีสํงไปให๎ผ๎ูเรียน โดยผํานกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการ
สอนอิงหลักการทางทฤษฎีนี้มากโดยจะแยกล าดับขั้นของการเรียนรู๎ออกเป็นขั้นตอนยํอย ๆ และเมื่อ
ผ๎ูเรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลได๎ทันทีวําเกิดการเรียนรู๎หรือไมํ ถ๎าตอบสนองถูกต๎อง
จะมีการเสริมแรงโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลอิงทฤษฎีนี้มาก 5.2) กลํุมเกสตัลท์หรือ
ทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive Theories) เป็นกลํุมท่ีเน๎น
กระบวนการความรู๎ความเข๎าใจหรือการรู๎คิดอันได๎แกํการรับรู๎อยํางมีความหมาย ความเข๎ าใจ และ
ความสามารถในการจัดกระท า อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีนี้ถือวําการ
เรียนรู๎ของมนุษย์นั้นขึ้นอยูํกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์    
5.3) กลํุมจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู๎ทางสังคม (Social Psychology or Social Learning 
Theory) เป็นกลํุมท่ีเริ่มได๎รับความสนใจมากขึ้นทฤษฎีนี้เน๎นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์
ระหวํางมนุษย์ การเรียนรู๎สํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการกระท าทางสังคม Cardareli (1973: 150)        
ได๎กลําวถึงแนวคิดทฤษฎีในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 1) ผ๎ูเรียนจะได๎รับการเรียนตามเอกภาพ 
โดยขึ้นอยูํกับความต๎องการความสนใจและความสามารถของตนเอง 2) ในบทบาทของครูคือเป็น      
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ผ๎ูวินิจฉัยวางเงื่อนไขเร๎าความสนใจและให๎ความสะดวกสบายแกํผ๎ูเรียน 3) บทบาทของนักเรียนจะเป็น
ผ๎ูมีความคิดอิสระท่ีจะเลือกตัดสินใจยอมรับและตอบสนองส าหรับการศึกษาของตนเอง 4) บรรยากาศ
ของห๎องเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎นี้จะต๎องเปิดเผยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์การค๎นคว๎าส ารวจการ
ปฏิสัมพันธ์เพื่อให๎เกิดความเจริญงอกงามขึ้นในหลายด๎าน  Kemp and Dayton (1985: 140)        
ได๎กลําวถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีใช๎ในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ 3 กลํุมใหญํ ๆ คือ 1) กลํุมพฤติกรรมนิยม 
(behaviorism) เป็นกลํุมท่ีตีความพฤติกรรมวํา เป็นการเช่ือมโยงระหวํางส่ิงเร๎า (Stimulus) และการ
ตอบสนอง (Responses) หลักการทฤษฎีนี้จะยกล าดับขั้นการเรียนรู๎เป็นขั้นตอนยํอยๆและเมื่อ
นักเรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบผลได๎ทันทีวําเกิดการเรียนรู๎หรือไมํ ถ๎าตอบสนองถูกต๎อง
ก็จะมีการเสริมแรง 2) กลํุมเกสตัลท์หรือทฤษฎีความรู๎ความเข๎าใจ (Gestalt Field or Cognitive 
Theory) เป็นกลํุมท่ีเน๎นกระบวนการความรู๎ ความเข๎าใจหรือความสามารถในการจัดกระท า ทฤษฎีนี้
ถือวําการเรียนรู๎ของมนุษย์นั้นขึ้นอยูํกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร๎าง
ความสัมพันธ์ 3) กลํุมจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู๎ทางสังคม (Social Psychology or Social 
Learning Theory) เป็นกลํุมท่ีได๎รับความสนใจมากขึ้น ทฤษฎีนี้เน๎นปัจจัยทางบุคลิกภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์การเรียนรู๎สํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับการกระท าทางสังคม โดยเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์โดยตรงหรือผํานการเรียนการสอนด๎วยการใช๎ส่ือ     
    จากหลักการ ทฤษฏี และปรัชญาการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ท่ีกลําวมาข๎างต๎นนี้ สรุปได๎วํา 
หลักการ ทฤษฏี และปรัชญาของชุดการเรียนรู๎นั้นเกิดจากความคิดในเรื่องของความแตกตํางระหวําง
บุคคล โดยเฉพาะต๎องการเรียนรู๎ท่ีเน๎นการเรียนด๎วยตนเอง โดยการจะเปล่ียนการเรียนจากครูเป็น
ศูนย์กลางเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แนวคิดในการจะประหยัดเกี่ยวกับการใช๎ส่ือในการเรียนการสอน 
เพื่อให๎ครูสามารถใช๎รํวมกันได๎เป็นการประหยัดแนวคิดท่ีต๎องการให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียน
ระหวํางนักเรียนกับนักเรียนด๎วยการน ากระบวนการกลํุมมาใช๎ และแนวคิดท่ีเกิดจากการ น าหลัก
จิตวิทยาการเรียนมาใช๎โดยจัดสภาพแวดล๎อมท าให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมเป็นการเร๎าใจ เป็นการ
เรียนจากงํายไปหายาก และเป็นการเสริมเศรษฐกิจพอเพียงโดยการให๎ทราบผลการเรียนในทันที 

ประเภทของชุดการเรียนรู้ 

     นักการศึกษาได๎จัดแบํงประเภทชุดการเรียนรู๎ออกเป็นประเภทตําง ๆ ท้ังเหมือนกันและ  
แตกตํางกันแตํโดยสํวนใหญํจะมีความคล๎ายคลึงกัน เป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นส่ือประสม      
คือใช๎ส่ือต้ังแตํ 2 ชนิดขึ้นไปจัดเป็นหนํวยการเรียน ได๎แบํงประเภทของชุดการเรียนรู๎ไว๎ ดังนี้ 
       บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 94-95) ได๎แบํงประเภทชุดการเรียนรู๎ ออกเป็น 3 ประเภท
ใหญํ ๆ คือ  
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        1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย เป็นชุดการสอนส าหรับผ๎ูสอนใช๎สอนผ๎ูเรียนเป็นกลํุม
ใหญํ หรือเป็นการสอนท่ีต๎องการปูพื้นฐานให๎ผ๎ูเรียนสํวนใหญํรู๎และเข๎าใจในเวลาเดียวกันมุํงในการ
ขยายเนื้อหาสาระให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้จะชํวยให๎ผ๎ูสอนลดการพูดให๎น๎อยลงและใช๎ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมีพร๎อมอยูํในชุดการเรียนการสอน ในการเสนอเนื้อหามากขึ้น ส่ือท่ีใช๎อาจ ได๎แกํ 
รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ ฟิล์มเสตริป ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง หรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ เป็นต๎น    
ข๎อท่ีส าคัญคือส่ือท่ีจะน ามาใช๎นี้จะต๎องให๎ผ๎ูเรียน ได๎เห็นอยํางชัดเจนทุกคน ชุดการสอนชนิดนี้บางคน
เรียกวําชุดการเรียนรู๎ส าหรับครู 
        2. การสอนแบบกลํุมกิจกรรม เป็นชุดการสอนส าหรับให๎ผ๎ูเรียนเรียนรํวมกันเป็นกลํุม  
เล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใช๎ส่ือการสอนท่ีบรรจุไว๎ในชุดการสอนแตํละชุด มุํงท่ีจะฝึกทักษะใน
เนื้อหาวิชาท่ีเรียน และให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสท างานรํวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักจะใช๎ในการสอนแบบ
กิจกรรมกลํุม เชํน การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลํุมสหสัมพันธ์ เป็นต๎น 
        3. ชุดการสอนแบบรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เป็นชุดการสอน ส าหรับ
เรียนด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผ๎ูเรียนจะต๎องศึกษาหาความรู๎ตามความสามารถและความสนใจ
ของตนเอง อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ๎านก็ได๎ สํวนมากมักมุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎ท าความเข๎าใจใน
เนื้อหาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม ผ๎ูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนด๎วยตนเองได๎ด๎วย ชุดการสอนชนิดนี้
อาจจะจัดในลักษณะของหนํวยการสอนยํอย หรือ โมดูล ก็ได๎ 
        นอกจากชุดการเรียนท้ัง 3 ประเภทดังกลําวแล๎ว อาจมีผ๎ูแตกยํอยออกเป็นชนิดอื่น ๆ   
อีก เชํน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการใช๎ชุดการสอนทางไกล ซึ่งเป็นชุดการสอน ผ๎ูสอนกับ
ผ๎ูเรียนอยูํตํางถิ่น ตํางเวลา มุํงสอนให๎ผ๎ูเรียนศึกษาได๎ด๎วยตนเองโดยไมํต๎องเข๎าช้ันเรียน ประกอบด๎วย 
ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตาม
ศูนย์บริการการศึกษา นอกจากนี้ยังมีชุดการฝึกอบรมชุดการสอนของผ๎ูปกครอง ชุดการสอนทาง
ไปรษณีย์ เป็นต๎น     

      สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550: 22-23) ได๎แบํงชุดการเรียนรู๎ที่นิยมใช๎กันอยูํมี   
3 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ  
        1. ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู เป็นชุดการสอนส าหรับผ๎ูเรียนกลํุมใหญํ 
หรือเป็นการสอนท่ีมุํงเน๎นการปูพื้นฐานให๎ทุกคนรับผ๎ูและเข๎าใจในเวลาเดียวกัน มุํงในการขยายเนื้อหา
สาระให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดการสอนแบบนี้ลดเวลาในการอธิบายของผ๎ูสอนให๎ผ๎ูสอนพูดน๎อยลง เพิ่มเวลา
ให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยใช๎ส่ือท่ีมีอยูํในชุดการสอน ในการน าเสนอเนื้อหาตําง ๆ ส่ิงส าคัญ
คือส่ือท่ีน ามาใช๎จะต๎องให๎ผ๎ูเรียนได๎เห็นชัดเจนทุกคน และมีโอกาสได๎ใช๎ครบทุกคนหรือทุกกลํุม 
        2. ชุดการสอนแบบกลํุมกิจกรรมหรือชุดการสอนส าหรับการเรียนเป็นกลํุมยํอยเป็นชุด
การสอนส าหรับให๎ผ๎ูเรียนเรียนรํวมกันเป็นกลํุมยํอยประมาณกลํุมละ 4-8 คน โดยใช๎ส่ือการสอนตําง ๆ 
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ท่ีบรรจุไว๎ในชุดการสอน แตํละชุดท่ีมุํงท่ีจะฝึกทักษะในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนโดยให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสได๎
ท างานรํวมกัน ชุดการสอนชนิดนี้มักใช๎ในการสอนแบบกิจกรรมกลํุม เชํน การสอนแบบศูนย์การเรียน 
การสอนแบบกลํุมสัมพันธ์  
        3. ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เป็นชุดการสอนส าหรับเรียน
ด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผ๎ูเรียนจะต๎องศึกษาหาความรู๎ตามความต๎องการและความสนใจของ
ตนเอง อาจเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ๎านก็ได๎ จุดประสงค์หลักคือ มุํงให๎ท าความเข๎าใจกับเนื้อหาวิชา
เพิ่มเติม ผ๎ูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนด๎วยตนเองได๎ ชุดการสอนนี้สํวนใหญํจัดในลักษณะหนํวย
การสอนยํอย หรือ โมดูล ตัวอยําง เชํน ชุดวิชาตําง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
        สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 16-17) กลําววําชุดการสอนท่ีเหมาะสมกับครูผ๎ูสอนในการ
จัดการศึกษาในระบบนั้นสามารถจัดท าได๎ 4 รูปแบบ คือ 
        1. ชุดการเรียนการสอนส าหรับครูผ๎ูสอน เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีครูใช๎ประกอบการ
สอน ประกอบด๎วยคํูมือครู ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรม และส่ือการสอน
ประกอบการบรรยายของครูผ๎ูสอน ชุดการเรียนการสอนนี้มีเนื้อหาสาระเพียงหนํวยเดียวและใช๎กับ
ผ๎ูเรียนท้ังช้ัน แบํงเป็นหัวข๎อท่ีจะบรรยาย มีการก าหนดกิจกรรมตามล าดับ 
        2. ชุดการเรียนการสอนส าหรับกิจกรรมกลํุม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีให๎ผ๎ูเรียนได๎
ศึกษาหาความรู๎รํวมกัน โดยปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตําง ๆ ท่ีก าหนดไว๎ในชุดการเรียนการสอน
หรืออาจจะเรียนรู๎ชุดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน กลําวคือ ในแตํละศูนย์การเรียนรู๎จะมีชุดการ
เรียนการสอนในแตํละหัวข๎อยํอยของหนํวยการเรียนรู๎ที่ให๎ผ๎ูเรียนศึกษา ผ๎ูเรียนแตํละกลํุมจะหมุนเวียน
ศึกษาความรู๎ และท ากิจกรรมของชุดการสอนจนครบทุกศูนย์การเรียนรู๎ 
        3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีให๎ผ๎ูเรียนศึกษาความรู๎
ด๎วยตนเอง ผ๎ูเรียนจะเรียนรู๎ตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎ในชุดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถศึกษาได๎ท้ังใน
ห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน และเมื่อศึกษาจนครบตามขั้นตอนแล๎ว ผ๎ูเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนรู๎ของตนเองได๎ด๎วยตนเอง 
        4. ชุดการเรียนการสอนแบบผสม เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีมีการจัดกิจกรรม
หลากหลาย บางขั้นตอนผ๎ูสอนอาจให๎ผ๎ูเรียนศึกษาความรู๎ด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล และบางขั้นตอน
อาจให๎ผ๎ูเรียนศึกษาความรู๎จากชุดการเรียนการสอนโดยใช๎กิจกรรมกลํุม เป็นต๎น 
                ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551: 118-119) ได๎แบํงประเภทของชุดการเรียนไว๎ดังนี้ 
        1. ชุดการเรียนรู๎ประกอบการบรรยาย เป็นชุดการเรียนรู๎ท่ีขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายให๎มีความชัดเจนขึ้น ชํวยให๎ผ๎ูสอนพูดน๎อยลงโดยใช๎ส่ือการสอนมาท าหน๎าท่ีแทน ชุดการ
เรียนรู๎แบบบรรยายยังมีบทบาทท่ีส าคัญในการถํายทอดความรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 
        2. ชุดการเรียนรู๎แบบกิจกรรมกลํุมเป็นชุดการเรียนรู๎แบบกิจกรรมท่ียึดให๎ผ๎ูเรียนได๎ 
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ประกอบกิจกรรมกลํุมตามหนํวย และหัวข๎อเรื่องเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ประกอบกิจกรรมรํวมกับการ
สอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบกลํุมสัมพันธ์ เป็นต๎น ซึ่งชุดการเรียนจะประกอบไปด๎วยชุดยํอย
ตามจ านวนศูนย์ท่ีแบํงไว๎ในแตํละหนํวยในแตํละศูนย์จะมีส่ือหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนผ๎ูเรียนใน
ศูนย์กิจกรรมนั้น ๆ ส่ือท่ีใช๎เป็นลักษณะส่ือประสม อาจเป็นรายบุคคลหรือส าหรับกลํุมท่ีผ๎ูเรียนท้ังศูนย์
จะใช๎รํวมกัน 

      3. ชุดการเรียนรู๎ตามเอกัตภาพ หรือชุดการเรียนรู๎รายบุคล เป็นชุดการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ 
ผ๎ูเรียนศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเองตามความแตกตํางระหวํางบุคคล อาจเป็นการเรียนในโรงเรียนหรือ
บ๎านก็ได๎ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนก๎าวไปข๎างหน๎าตามความสามารถและความพร๎อมของตนเอง ชุดการเรียนรู๎
รายบุคคลอาจออกมาในรูปของหนํวยการเรียนยํอย หรือ “โมดูล” (Module)  

      4. ชุดการเรียนรู๎ทางไกล เป็นชุดการเรียนรู๎ที่ผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียนท่ีอยูํตํางถิ่นตํางเวลามุํง  
สอนให๎ผ๎ูเรียนศึกษาด๎วยตนเองโดยไมํต๎องมาเข๎าช้ันเรียน ประกอบด๎วย ส่ือประเภทส่ิงตีพิมพ์ รายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา  
  จากการจ าแนกประเภทชุดการเรียนรู๎ของนักการศึกษาดังกลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา      
ชุดการเรียนรู๎แบํงออกเป็นประเภทตําง ๆ ดังนี้ 1) ชุดการเรียนรู๎ประกอบค าบรรยาย 2) ชุดการเรียนรู๎
แบบกิจกรรมกลํุม 3) ชุดการเรียนรู๎ตามเอกัตภาพ หรือชุดการเรียนรู๎รายบุคล 4) ชุดการเรียนรู๎ แบบ
ผสม ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยได๎น าเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์ มาสร๎างเป็นชุดการเรียนรู๎ โดยมีลักษณะเป็นชุดการจัดการเรียนรู๎ประกอบค า
บรรยาย 

องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ 

      ชุดการเรียนรู๎มีหลายองค์ประกอบ ชุดการเรียนรู๎แตํละองค์ประกอบจึงมีความแตกตําง 
กันแตํละองค์ประกอบพื้นฐานของชุดการเรียนรู๎จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกันดังท่ีนักการศึกษาได๎กลําวไว๎
ดังนี้      
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 95-97) จ าแนกองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๆ ภายในชุดการ
เรียนรู๎ออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 
  1. คํูมือครู เป็นคํูมือและแผนการสอนส าหรับผ๎ูสอนหรือผ๎ูเรียนตามแตํชนิดของชุดการ
เรียนรู๎ ภายในคํูมือจะช้ีแจงถึงวิธีการใช๎ชุดการเรียนรู๎เอาไว๎อยํางละเอียด อาจจะเป็นเลํมหรือแผํนพับ 
ก็ได๎ 
  2. บัตรค าส่ังหรือค าแนะน า จะเป็นสํวนท่ีบอกให๎ผ๎ูเรียนด าเนินการเรียน หรือประกอบ
กิจกรรมแตํละอยําง ตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎ บัตรค าส่ังจะมีอยูํในชุดการสอนแบบกลํุมและรายบุคคล 
ซึ่งจะประกอบด๎วย 
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      2.1 ค าอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา 
      2.2 ค าส่ังให๎ผ๎ูเรียนด าเนินกิจกรรม 
      2.3 การสรุปบทเรียน 
บัตรค าส่ังนี้ มักนิยมใช๎กระดาษแข็งตัดเป็นบัตร ขนาด 6 คูณ 8 นิ้ว 
  3. เนื้อหาสาระ และ ส่ือ จะบรรจุไว๎ในรูปของส่ือการสอนตําง ๆ อาจจะประกอบด๎วย 
บทเรียนโปรแกรม สไลค์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป แผํนภาพโปรํงใส วัสดุกราฟิก หุํนจ าลอง     
ของตัวอยําง รูปภาพ เป็นต๎น ผ๎ูเรียนจะศึกษาจากส่ือการสอนตําง ๆ ท่ีบรรจุอยูํในชุดการสอน      
ตามบัตรค าท่ีก าหนดไว๎ให๎ 
  4. แบบประเมิน ผ๎ูเรียนจะท าการประเมินผลความรู๎ด๎วยตนเองกํอนและหลังเรียนแบบ
ประเมินผลท่ีอยูํในชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหัดให๎เติมค าในชํองวํางเลือกค าตอบท่ีถูกจับคํู        
ดูผลจากการทดลอง หรือให๎ท ากิจกรรม เป็นต๎น 
  สํวนประกอบข๎างต๎นนี้จะบรรจุในกลํองหรือซอง จัดเป็นหมวดหมูํ เพื่อสะดวกแกํการใช๎ 
นิยมแยกออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 
      4.1 กลํอง 
      4.2 ส่ือการสอน และบัตรบอกชนิดของส่ือการสอนเรียงตามการใช๎ 
      4.3 บันทึกการสอน ประกอบด๎วยรายละเอียด ดังนี้ 
         4.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา และหนํวยการสอน 
         4.3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผ๎ูเรียน 
         4.3.3 เวลา จ านวนช่ัวโมง 
         4.3.4 วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
         4.3.5 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
         4.3.6 เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ 
         4.3.7 กิจกรรม และส่ือการสอนประกอบวิธีการสอน 
         4.3.8 การประเมินผล วัดผล การทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียน 
  5. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
  กิดานันท์ มลิทอง (2548: 39) ได๎จ าแนกองค์ประกอบของชุดการจัดการเรียนรู๎ ไว๎ดังนี้ 
  คํูมือครูส าหรับผ๎ูสอนในการใช๎ชุดการสอนจะมีรายละเอียดตําง ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสอนรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน สํวนคํูมือส าหรับผ๎ูเรียน ในชุดการเรียนจะเป็น
รายละเอียดเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎ทราบถึงเนื้อหา และกิจกรรมตําง ๆ ในการเรียน 
  1. ค าส่ัง เพื่อก าหนดแนวทางในการเรียนหรือการสอน 
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  2. เนื้อหาบทเรียน จัดอยูํในรูปของสไลค์ ฟิล์มสติป เทปบันทึกเสียง วัสดุกราฟิก ม๎วนวีดี
ทัศน์ หนังสือบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาตามหลักสูตร 
  3. กิจกรรมการเรียน เป็นการให๎ผ๎ูเรียนท ารายงาน กิจกรรมท่ีก าหนดให๎ หรือค๎นคว๎าตํอ
จากท่ีเรียนไปแล๎วเพื่อความรู๎ท่ีกว๎างขวางขึ้น 
  4. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนั้นเพื่อการประเมินผ๎ูเรียน 
  สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 18-19) จ าแนกองค์ประกอบท่ีส าคัญของชุดการเรียนการ
สอน ไว๎ดังนี้ 
  1. ค าช้ีแจงในการใช๎ชุดการเรียนการสอน เป็นค าช้ีแจงให๎ผ๎ูเรียนทราบจุดประสงค์ของ
การเรียน ศึกษาชุดการเรียนการสอน และสํวนประกอบของชุดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย    
บัตรค าส่ัง บัตรปฏิบัติการ บัตรเนื้อหา บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลย บัตรแบบทดสอบ และบัตรเฉลย
แบบทดสอบ 
  2. บัตรค าส่ัง เป็นการช้ีแจงรายละเอียดของการศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้นวําต๎อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนอยํางไร 
  3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ บางชุดการเรียนการสอนอาจออกแบบให๎มีบัตร
กิจกรรม หรือบัตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นบัตรที่บอกให๎ผ๎ูเรียนท ากิจกรรมตําง ๆ 
  4. บัตรเนื้อหา เป็นบัตรท่ีบอกเนื้อหาท่ีให๎ ผ๎ูเรียนศึกษาส่ิงท่ีควรมีในบัตรเนื้อหา         
คือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม และค าอธิบาย 
  5. บัตรแบบฝึกหัด หรือบัตรงาน เป็นแบบฝึกหัดท่ีให๎ผ๎ูเรียนท าหลังจากได๎ท ากิจกรรม
และศึกษาเนื้อหาจนเข๎าใจแล๎ว  
  6. บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เมื่อผ๎ูเรียนท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล๎ว สามารถตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากบัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัด 
  7. บัตรทดสอบ เมื่อผ๎ูเรียนได๎ท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล๎ว สามารถตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากบัตรเฉลยแบบทดสอบ 
  8. บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เป็นบัตรท่ีมีค าเฉลยของบัตรทดสอบท่ีผ๎ูเรียน ได๎ท าไปแล๎ว
เป็นการตรวจสอบหรือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนในการศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้น 
  รุ จีวรรณ อาจกมล (2552: 28)  กลําวถึงองค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ควร
ประกอบด๎วย 
    1. คํูมือครู ได๎แกํ เอกสารท่ีชํวยให๎ครูใช๎ชุดการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ คํูมือครูมีสํวนประกอบท่ีส าคัญดังนี้ คือ 
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        1.1 ค าน า เป็นการแสดงให๎เห็นคุณคําของชุดการสอนเป็นสํวนท่ีจะบอกให๎ผ๎ูใช๎ชุด
การสอนทราบวําในชุดการสอนนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ๎าง เพื่อกระต๎ุนให๎มีการตรวจสอบความ
เรียบร๎อยกํอนน าไปใช๎สอน 
        1.2 องค์ประกอบของชุดการสอนเป็นสํวนท่ีจะบอกให๎ผ๎ูใช๎ชุดการสอนทราบวําในชุด
การสอนนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ๎าง  
        1.3 ค าช้ีแจงส าหรับครู เป็นการก าหนดส่ิงท่ีครูควรจะปฏิบัติเพื่อจะไ ด๎ด าเนินการ
สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
        1.4 เนื้อหา 
        1.5 รายการส่ือการเรียนการสอนในชุดการสอน 
        1.6 แผนการสอนซึ่งมีความละเอียดทุกตอน ครูทํานอื่นสามารถท่ีจะน าไปใช๎สอนได๎ 
มีสํวนประกอบ ดังนี้ เรื่อง สาระส าคัญ จุดประสงค์การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน (ขั้นน าไปสํู
บทเรียน ขั้นพัฒนา และขั้นสรุป) ส่ือการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล คํูมือนักเรียน 
ได๎แกํ ค าช้ีแจง ค าส่ัง ส าหรับนักเรียนในการเรียนด๎วยการใช๎ชุดการสอน 
    2. คํูมือนักเรียน ได๎แกํ ค าช้ีแจง ค าส่ัง ส าหรับนักเรียนในการเรียนด๎วยชุดการสอน 
    3. ส่ือการสอนตําง ๆ ได๎แกํ เอกสารประกอบการเรียนและวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ เชํน 
รูปภาพ สไลด์ วัสดุ และเอกสารตําง ๆ 
    4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ทิศนา แขมมณี (2557: 10-12) ได๎จ าแนกชุดการสอนหรือองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๆ ใน
ชุดการเรียนรู๎ออกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 
  1. ช่ือกิจกรรม ประกอบด๎วย หมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรมและเนื้อหาของ
กิจกรรมเทํานั้น 
  2. ค าช้ีแจง เป็นสํวนท่ีอธิบายความมุํงหมายท่ีส าคัญของกิจกรรมและลักษณะ ของการ
จัดกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดมุํงหมายนั้น 
  3. จุดมุํงหมาย เป็นสํวนท่ีระบุจุดมุํงหมายท่ีส าคัญของกิจกรรมนั้น 
  4. ความคิดรวบยอด เป็นสํวนท่ีระบุเนื้อหา หรือ มโนทัศน์ของกิจกรรมนั้นสํวนนี้ควร
ได๎รับการย้ าและการเน๎นเป็นพิเศษ 
  5. ส่ือ เป็นสํวนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อชํวยให๎ครูทราบ
วําต๎องเตรียมอะไรบ๎าง  
  6. เวลาท่ีใช๎ เป็นสํวนท่ีระบุเวลาโดยประมาณวํากิจกรรมนั้นควรใช๎เวลาเพียงใด 
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  7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นสํวนท่ีระบุในการจัดกิจกรรมเพื่อให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎ วิธีการจัดกิจกรรมนี้ได๎จัดไว๎เป็นขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะสอดคล๎องกับหลักวิชา 
แล๎วยังเป็นการอ านวยความสะดวกแกํครูในการด าเนินการซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
      7.1 ข้ันน า เป็นการเตรียมความพร๎อมของผ๎ูเรียน 
      7.2 ขั้นกิจกรรม เป็นสํวนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ท าให๎
เกิดประสบการณ์น าไปสํูการเรียนรู๎ตามเปูาหมาย 
      7.3 ขั้นอภิปราย เป็นสํวนท่ีผ๎ูเรียนจะได๎มีโอกาสน าประสบการณ์ท่ี ได๎รับจากขั้น
กิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและอภิปรายเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่กว๎างขวางออกไปอีก 
      7.4 ข้ันสรุป เป็นสํวนท่ีครูและผ๎ูเรียนประมวลข๎อความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนในกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 
      7.5 ข้ันฝึกปฏิบัติ เป็นสํวนท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎ความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนในกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติม 
      7.6 ข้ันประเมินผล เป็นสํวนท่ีวัดความรู๎ความเข๎าใจของผ๎ูเรียนหลังจากการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมครบถ๎วนทุกขั้นตอนแล๎ว โดยให๎ท าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนท๎ายชุดกิจกรรม 
                Duane (1975: 105) ได๎กลําวถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญของชุดการเรียนรู๎ไว๎ 7 ประการ
ดังนี้  
           1. หลักการและเหตุผล อธิบายถึงจุดมุํงหมายของชุดการเรียนรู๎ และความส าคัญท่ี
ผ๎ูเรียนต๎องศึกษา ซึ่งจะเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผ๎ูเรียนกับประสบการณ์ใหมํ หลักการ        
และเหตุผลดังกลําวจะอธิบายด๎วยวําอะไรคือส่ิงท่ีต๎องเตรียมและท าไมต๎องเรียน 
        2. ค าอธิบายเนื้อหาจะช้ีให๎เห็นระดับ และความซับซ๎อนของเนื้อหาความคิดรวบยอด
ทักษะหรือทัศนคติท่ีผ๎ูเรียนจะต๎องแสดงให๎เห็นหลังจากจบชุดการเรียนรู๎ เนื้อหาสาระส าคัญจะถูก
จ าแนกเป็นเนื้อหายํอย ๆ ชุดการเรียนรู๎จ านวนมากสร๎างขึ้นเพื่อเสนอความคิดรวบยอดทักษะ      
หรือทัศนคติ 
           3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จะเขียนความคิดรวบยอด ทักษะ และทัศนคติออกมา 
เป็นรูปแบบท่ีผ๎ูเรียนสามารถอธิบาย และแสดงให๎เห็นได๎ภายหลังจบชุดการเรียนรู๎ ซึ่งวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมดังกลําว จะพูดถึงส่ิงท่ีผ๎ูเรียนต๎องกระท า เงื่อนไขการกระท า และเกณฑ์ขั้นต่ า ของ
พฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ ดังนั้นผ๎ูเรียนจะรู๎วําต๎องเรียนรู๎อะไร และจะถูกทดสอบอะไรในตอนท๎ายของ
ชุดการเรียนรู๎ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแนวทางส าหรับผ๎ูสร๎างชุดการเรียนรู๎และผ๎ูเรียนโดยจะใช๎
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการวางแผนการเรียน เลือกแหลํงการเรียนท่ีจะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์
หลังจากท่ีผ๎ูเรียนทราบวัตถุประสงค์แล๎วสามารถตัดสินใจได๎วําวัตถุประสงค์ไดท่ีบรรลุแล๎ว และเน๎นใน
วัตถุประสงค์ท่ียังไมํผํานเพื่อไมํให๎เสียเวลา 
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    4. กิจกรรมการเรียนการสอน ผ๎ูสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให๎เหมาะสม
และเป็นล าดับขั้นของการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะมีท้ังการอําน การดู การฟัง       
การอภิปราย การมีสํวนรํวม หรือแบบฝึกหัดตําง ๆ ท่ีสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นจะมีหลาย
อยํางท้ังนี้เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนนี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    5. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นหา หรือศึกษา
กิจกรรมการเรียนท่ีอยูํในระดับลึกลงไป กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยขยายการสอนอาจจะแนะน าเพิ่มเติม 
จะท าให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาทัศนคติ ความเช่ือ หรือความรู๎สึกท่ีเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาและสามารถน าส่ิง
เหลํานี้ไปใช๎ในชีวิตจริง 
    6. เครื่องมือประเมินผลกํอนเรียน ประเมินผลด๎วยตนเอง และประเมินผลหลังเรียน 
        6.1 ประเมินผลกํอนเรียน (Pre Test) เป็นการทดสอบเพื่อให๎ครูผ๎ูสอนทราบวํา
จะต๎องสอนอะไรให๎แกํผ๎ูเรียนบ๎าง 
               6.2 การประเมินผลด๎วยตนเอง (Self Test) ให๎ผ๎ูเรียนประเมินความก๎าวหน๎าของ
ตนเองภายหลังจบกิจกรรมการเรียนรู๎ แบบทดสอบนี้อาจจะเป็นแบบทดสอบยํอย หรือเป็นค าแนะน า
ให๎ผ๎ูเรียนได๎ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อประเมินความก๎าวหน๎า ของตนเองวําบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไมํ 
                    6.3 การประเมินผลหลังเรียน (Post Test) แบบทดสอบหลังเรียนใช๎เมื่อผ๎ูเรียนเรียน
ชุดการเรียนรู๎จบลงเพื่อดูวําผ๎ูเรียนบรรลุผํานเกณฑ์ขั้นต่ าหรือไมํ แบบทดสอบหลังเรียนมักใช๎เมื่อ 
ผ๎ูเรียนพร๎อมท่ีจะแสดงให๎เห็นวําเขาผํานวัตถุประสงค์แล๎ว ถ๎าผ๎ูเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนไมํผําน
จะได๎รับค าแนะน าให๎ย๎อนกลับไปเรียนตามกิจกรรมอีกครั้ง จนกวําจะผํานวัตถุประสงค์ 
        7. คํูมือครูนี้จะถูกสร๎างขึ้นไว๎ในชุดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช๎ชุด
การเรียนรู๎ คํูมือจะรวมถึงค าอธิบายข๎อมูล ซึ่งจะชํวยให๎ครูอื่น ๆ ท่ีจะใช๎ชุดการเรียนรู๎ รว มท้ัง          
มีค าเฉลยของเครื่องมือประเมินผล รายการส่ือท่ีถูกต๎องค าอธิบายถึงส่ิงท่ีครู และผ๎ูเรียนจะต๎องเตรียม
ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
                จากการศึกษาองค์ประกอบชุดการเรียนรู๎ดังกลําว ผ๎ูวิจัยได๎น ามาพัฒนาเป็นชุดการ
เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
    1. คํูมือครู ประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎ จ านวน 5 เรื่อง 1) เรื่องบ๎องต้ีนํารู๎ 2) เรื่องชาติ
พันธุ์วรรณนา 3) เรื่องสามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) เรื่องวัฒนธรรมประเพณี 5) เรื่อง
สถานท่ีส าคัญของชุมชน แตํละชุดมีสํวนประกอบดังนี้ ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/
มาตรฐานและตัวชี้วัด/แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎ 
ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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    2. คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎  1) เรื่องบ๎องต้ีนํารู๎  2) เรื่องชาติพันธุ์
วรรณนา 3) เรื่องสามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) เรื่องวัฒนธรรมประเพณี 5) เรื่องสถานท่ี
ส าคัญของชุมชน แตํละชุดมีสํวนประกอบดังนี้ ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐาน
การเรียนรู๎/ตัวชี้วัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
    3. ส่ือการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ เอกสารประกอบการบรรยาย  

ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ 

    บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 98-99) กลําววํา การน าชุดการเรียนรู๎ไปใช๎นั้น มีขั้นตอน
การใช๎ชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
    1. ชุดการเรียนรู๎รายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ การใช๎ชุดการเรียนรู๎
รายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ ควรด าเนินการดังนี้  1.1 ผ๎ูสอนควรแนะน าหรือช้ีแจง
ภาพรวมของชุดการเรียน เพื่อเป็นแนวทางให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎าใจ เชํน ลักษณะการจัดการเรียนรู๎ 
สํวนประกอบท่ีส าคัญ แนะน าการใช๎บัตรค าส่ังการใช๎ส่ือตําง ๆ เป็นต๎น 1.2 ให๎ผ๎ูเรียนศึกษาด๎วยตนเอง
จากบัตรค าส่ังและด าเนินตามกิจกรรมของบัตรค าส่ังจนครบกระบวนการ โดยมีการประเมินตนเองท้ัง
กํอนและหลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
    2. ชุดการเรียนรู๎แบบกลํุมกิจกรรมหรือชุดการเรียนรู๎ส าหรับการเรียนเป็นกลํุมยํอยโดย
ปกติชุดการเรียนรู๎ชนิดนี้มักจะใช๎เป็นแบบศูนย์การเรียน ดังนั้นการใช๎ชุดการเรียนรู๎ควรด าเนินการดังนี้
2.1) แนะน าหรือช้ีแจงการใช๎ชุดการเรียนรู๎เพื่อเป็นแนวทางให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจวิธีใช๎ 2.2) แบํงกลํุมยํอย
ผ๎ูเรียนตามจ านวนชุดการเรียนรู๎ 2.3) ให๎ผ๎ูเรียนท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ังท่ีอยูํในชุดการเรียนรู๎โดย
เริ่มต๎นพร๎อม ๆ กันภายในชุดการเรียนรู๎จะก าหนดค าส่ัง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาท่ี
ก าหนด 2.4) เมื่อผ๎ูเรียนกลํุมใดประกอบกิจกรรมเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดแล๎ว ให๎สลับหมุนเวียนกับ
กลํุมอื่น ๆ ในกรณีท่ียังสลับกลํุมไมํได๎ให๎ปฏิบัติกิจกรรมศูนย์การเรียนส ารอง 
    3. ชุดการเรียนรู๎ประกอบค าบรรยายของผ๎ูสอน การใช๎ชุดการเรียนรู๎ประกอบค าบรรยาย
ของครู ควรด าเนินการดังนี้ 3.1) ผ๎ูสอนต๎องท าความเข๎าใจอยํางดีกับบัตรค าส่ัง เนื้อหา ส่ือ ใบงานและ
ใบกิจกรรม 3.2) ผ๎ูสอนต๎องเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือส่ือในการน าเสนอหรือการสาธิตโดยฝึกให๎เ กิด
ทักษะกํอนน าไปปฏิบัติจริง 3.3) ผ๎ูสอนต๎องการประเมินการใช๎ชุดการเรียนรู๎เพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงในโอกาสตํอไป 
  สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550: 96-99) กลําวไว๎วํา การใช๎ชุดกิจกรรมมีขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ขั้นทดสอบกํอนเรียน ให๎ผ๎ูเรียนได๎ทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นฐานความรู๎เดิมของ
ผ๎ูเรียน อาจใช๎เวลาประมาน 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให๎ผ๎ูเรียนแตํละคนทราบพื้น
ฐานความรู๎ของตน 2) ขั้นน าเข๎าสํูบทเรียน เพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ผ๎ูเรียนเกิดความกระตือรือร๎น
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ท่ีจะเรียนรู๎ 3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผ๎ูสอนจะต๎องช้ีแจงหรืออธิบายให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจอยําง
ละเอียดทุกขั้นตอนกํอนลงมือท ากิจกรรม 4) ขั้นสรุปบทเรียน ผ๎ูสอนน าสรุปบทเรียนซึ่งอาจท าให๎โดย
การถามหรือให๎ผ๎ูเรียนสรุปความเข๎าใจ หรือสาระท่ีได๎จากการเรียนรู๎ เพื่อให๎แนํใจวําผ๎ูเรียนมีความคิด
รวบยอดตามหลักการท่ีก าหนด 5) ประเมินผลการเรียน โดยการก าหนดข๎อทดสอบหลังเรียน เพื่อ
ประเมินดูวําผ๎ูเรียนบรรลุตามจุดประสงค์หรือไมํ เพื่อจะปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียนในกรณีท่ี
ยังไมํผํานจุดประสงค์ท่ีก าหนดข๎อใดข๎อหนึ่ง 
    สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 20-21) กลําววํา การน าชุดการเรียนรู๎ไปใช๎นั้น สามารถ
น าไปใช๎ในการเรียนเป็นรายบุคคล การเรียนเป็นคํู การเรียนเป็นกลํุม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 เร๎าความสนใจของผ๎ูเรียน โดยใช๎วิธีการตําง ๆ เชํน ทบทวนความรู๎ในเนื้อหาเดิม 
เกม ปริศนาค าถาม เป็นต๎น 
    ขั้นที่ 2 แจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎ 
    ขั้นที่ 3 ให๎ผ๎ูเรียนศึกษาชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 1) ศึกษาค าช้ีแจงของการใช๎ชุดการเรียนการ
สอนและปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 2) ศึกษาบัตรค าส่ัง 3) ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว๎
ในบัตรปฏิบัติการ (ถ๎ามี) และตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย 4) ศึกษาบัตรเนื้อหา 5) ท าบัตรฝึกหัดและ
ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย (อาจให๎ท าบัตรฝึกหัดท่ีเน๎นฝึกทักษะการคิดเพิ่มเติมได๎) 6) ท าบัตรทดสอบ
7) ประเมินตนเอง โดยตรวจค าตอบจากบัตรเฉลย และให๎คะแนนด๎วยความซื่อสัตย์ 
    ขั้นที่ 4 สรุปทบทวนความรู๎ ผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ในประเด็นส าคัญท่ีได๎
จากการศึกษาชุดการเรียนการสอน สามารถสังเคราะห์ข้ันตอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ได๎ดังตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 3 การสังเคราะห์ข้ันตอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

นักการ 
ศึกษา 

บุญเกื้อ ควรหาเวช 
(2545) 

สุวิท มูลค า และ
อรทัย มูลค า 

(2550) 

สุคนธ์   
สินธพานนท์ 

(2551) 
ผู๎วิจัย 

ขั้นตอน
การใช๎ชุด
การ
เรียนรู ๎

1. ชุดการเรียนรู๎รายบุคคล   
   1.1 ผ๎ูสอนควรแนะน าชุดการเรียน 

   1.2 ให๎ผ๎ูเรียนศึกษาด๎วยตนเองจากบัตร
ค าส่ังและด าเนินตามกิจกรรม 

2. ชุดการเรียนรู๎แบบกลํุมกิจกรรม 

   2.1 แนะน าหรือช้ีแจงการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
   2.2 แบํงกลํุมยํอยผ๎ูเรียนตามจ านวนชุด
การเรียนรู๎  

1. ข้ันทดสอบ
กํอนเรียน 

2. ข้ันน าเข๎าสํู
บทเรียน 
3. ข้ันประกอบ
กิจกรรม 
การเรียน 
 

1. เร๎าความ
สนใจของ
ผ๎ูเรียน โดย
ใช๎วิธีการ
ตําง ๆ 
2. แจ๎ง
จุดประสงค์
การเรียนรู ๎

1. ข้ัน
ทดสอบ
กํอนเรียน  
2. ข้ันน า 
เข๎าสํู
บทเรียน  
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ตารางท่ี 3 การสังเคราะห์ข้ันตอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

นักการ 
ศึกษา 

บุญเกื้อ ควรหาเวช 
(2545) 

สุวิท มูลค า และ
อรทัย มูลค า 

(2550) 

สุคนธ์   
สินธพานนท์ 

(2551) 
ผู๎วิจัย 

ขั้นตอน
การใช๎ชุด 
การ
เรียนรู ๎

    2.3 ให๎ผ๎ูเรียนท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ัง 
    2.4 เมื่อผ๎ูเรียนกลํุมใดประกอบกิจกรรม
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดแล๎ว ให๎สลับ
หมุนเวียนกับกลํุมอื่น ๆ 
3. ชุดการเรียนรู๎ประกอบค าบรรยายของ
ผ๎ูสอน 
    3.1 ผ๎ูสอนต๎องท าความเข๎าใจอยํางดีกับ
บัตรค าส่ัง  
    3.2 ผ๎ูสอนต๎องเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือ
ส่ือในการน าเสนอ 
    3.3 ผ๎ูสอนต๎องการประเมินการใช๎ชุดการ
เรียนรู ๎

4. ขั้นสรุป
บทเรียน 
5. ประเมินผล
การเรียน 

3. ให๎ผ๎ูเรียน
ศึกษาชุด
การเรียนรู ๎
4. สรุป
ทบทวน
ความรู๎ 

3. ขั้น
ประกอบ
กิจกรรม
การเรียน 
4. ขั้นสรุป
บทเรียน 
5.ประเมิน 
ผลการ
เรียน 

                จากขั้นตอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ ซึ่งนักการศึกษาได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น สรุปได๎วํา การใช๎ชุด
การเรียนรู๎ ต๎องมีล าดับข้ันตอนเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และในการวิจัยครั้งนี้ผ๎ูวิจัยได๎น าวิธีการใช๎
ชุดการเรียนรู๎ของ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า แล๎วน ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ข้ันทดสอบกํอนเรียน ให๎ผ๎ูเรียนได๎ทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นฐานความรู๎เดิม
ของผ๎ูเรียน อาจใช๎เวลาประมาน 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให๎ผ๎ูเรียนแตํละคนทราบ
พื้นฐานความรู๎ของตน 
    2. ข้ันน าเข๎าสํูบทเรียน เพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ผ๎ูเรียนเกิดความกระตือรือร๎นท่ีจะ
เรียนรู๎ 
    3. ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ผ๎ูสอนจะต๎องช้ีแจงหรืออธิบายให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจอยําง
ละเอียดทุกขั้นตอนกํอนลงมือท ากิจกรรม 
    4. ขั้นสรุปบทเรียน ผ๎ูสอนน าสรุปบทเรียนซึ่งอาจท าให๎โดยการถามหรือให๎ผ๎ูเรียนสรุป
ความเข๎าใจ หรือสาระท่ีได๎จากการเรียนรู๎ เพื่อให๎แนํใจวํา ผ๎ูเรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการท่ี
ก าหนด 



 53 
 
    5. ประเมินผลการเรียน โดยการก าหนดข๎อทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินดูวําผ๎ูเรียน
บรรลุตามจุดประสงค์หรือไมํ เพื่อจะปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียนในกรณีท่ียังไมํผําน
จุดประสงค์ท่ีก าหนดข๎อใดข๎อหนึ่ง 

ประโยชน์ของชุดการเรียนรู้ 

    ชุดการเรียนรู๎ เป็นส่ิงท่ีชํวยพัฒนาการเรียนการสอนให๎ก๎าวหน๎าขึ้นชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีความ
เข๎าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น ท าให๎ผ๎ูเรียนเกิดทักษะตําง ๆ ในการเรียนรู๎ซึ่งมีนักวิชาการได๎กลําวถึง
ประโยชน์ของชุดการเรียนรู๎ไว๎หลากหลาย ดังนี้ 
    บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 19-20) กลําวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมวํามี ดังนี้ 
    1. สํงเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผ๎ูเรียนเรียนได๎ตามความสามารถ ความสนใจตาม
เวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตํละคน 
    2. ชํวยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนได๎ด๎วยตนเอง
หรือต๎องการความชํวยเหลือจากผ๎ูสอนเพียงเล็กน๎อย 
    3. ชํวยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผ๎ูเรียนสามารถน าเอาชุดการสอนไปใช๎ได๎
ทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
    4. ชํวยลดภาระและสร๎างความพร๎อมและความมั่นใจให๎แกํครู เพราะชุดการสอนผลิตไว๎
เป็นหมวดหมูํ สามารถน าไปใช๎ได๎ทันที 
    5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรียน 
    6. ชํวยให๎ครูวัดผลผ๎ูเรียนได๎ตรงตามความมุํงหมาย 
    7. เปิดโอกาสให๎ ผ๎ู เรียนได๎แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู๎         
ด๎วยตนเอง และมีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
    8. ชํวยให๎ผ๎ูเรียนจ านวนมากได๎รับความรู๎แนวเดียวกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
    9. ชํวยฝึกให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 
    สมพิศ กอบจิตติ (2548: 65-66) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของส่ือการเรียนรู๎วําส่ือการเรียนรู๎
นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอยํางหนึ่งในการเรียนรู๎ ส่ือมีบทบาทตํอกระบวนการเรียนรู๎ทั้งในสํวนของ
ผ๎ูเรียนและผ๎ูสอน ดังนี้ 
    1. ส่ือชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะชํวยให๎บทเรียนท่ีมีความ
ซับซ๎อนงํายตํอการท าความเข๎าใจงํายข้ึนและรวดเร็ว 
    2. ส่ือชํวยให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎เรื่องไกลตัว 
    3. ส่ือชํวยกระต๎ุนและสร๎างความเข๎าใจ ท าให๎กระบวนการเรียนรู๎นําสนใจยิ่งขึ้นไมํนํา 
เบ่ือหนําย 
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    4. ส่ือสามารถตอบสนองความแตกตํางของผ๎ูเรียนได๎เป็นอยํางดี ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎ 
ได๎ดีจากส่ิงท่ีเหมาะสมกับความเข๎าใจ สติปัญญา และวิธีการของผ๎ูเรียน 
    5. ส่ือชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน กํอให๎เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    6. ส่ือชํวยสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง สร๎างนิสัยรักการอํานใฝุรู๎
ใฝุศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ 
    นุชนาถ สอนสง (2549: 63) กลําวถึงคุณคําของชุดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
    1. ชํวยให๎กระบวนการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพ เพราะชุดการเรียนรู๎ผลิตขึ้นมาจากกลํุม
บุคคลท่ีมีความช านาญหลายด๎าน เป็นต๎นวํา ครูผ๎ูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ นักโสตทัศนะศึกษาได๎
รํวมกันผลิตและมีการทดลองจนแนํใจวํามีผลดีจึงได๎น าออกมาใช๎ท่ัวไป 
    2. ชํวยลดภาวะของผ๎ูสอน เมื่อมีชุดการสอนส าเร็จรูปแล๎วผ๎ูสอนจะด าเนินการสอนตาม
ค าแนะน าท่ีบอกไว๎ในชุดการเรียนรู๎ ตามล าดับขั้นแตํละขั้นจะมีอุปกรณ์แนะน าท่ีบอกไว๎ให๎พร๎อม 
ผ๎ูสอนไมํจ าเป็นต๎องท าใหมํหรือท าเพิ่มสามารถใช๎ได๎ทันที 
    3. ให๎ความรู๎ในแนวเดียวกับการสอนเดิม เมื่อมีครูผ๎ูสอนในวิชาเดียวกันก็อาจเกิดความ
แตกตํางกันในด๎านประสิทธิภาพของการสอน การมีชุดการเรียนรู๎ตัดปัญหานี้ได๎ท้ังหมด แม๎ผ๎ูเรียนจะมี
จ านวนเทําใดก็ชํวยแก๎ปัญหาได๎อยํางดี 
    4. เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ใช๎ความสามารถตามความต๎องการของตน อัตราการเรียนของ
แตํละบุคคล ชุดการเรียนรู๎จะชํวยให๎ทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียนท้ังส้ิน 
    5. สร๎างเสริมการเรียนแบบตํอเนื่อง ชุดการเรียนรู๎จะแยกออกเป็นรายวิชาแตํละวิชาจะ
มีหนํวยการสอนเรียงตามล าดับ เมื่อจบแตํละหนํวยแล๎วมีโอกาสติดตามหนํวยตํอไปได๎ตามความ
ต๎องการของตนจะเรียนเทําใดก็ได๎ตามความสามารถของผ๎ูเรียนนั้น ๆ 
    6. มีสํวนประกอบตําง ๆ ท่ีจะชํวยให๎การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
           สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 21-22) กลําวถึงประโยชน์ของชุดการเรียนการสอน ไว๎ดังนี้
    1. ผ๎ูเรียนได๎ใช๎ความสามารถในการศึกษาความรู๎ในชุดการเรียนการสอนด๎วยตนเอง  
เป็นการฝึกทักษะ ในการแสวงหาความรู๎ ทักษะการอําน และสรุปความรู๎อยํางเป็นระบบ 
    2. การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ และแบบฝึกทักษะการคิดท๎ายชุดการ
เรียนรู๎ ท าให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักคิดเป็น แก๎ปัญหาเป็น สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดย สมศ.
    3. ผ๎ูเรียนมีวินัยในตนเอง จากการที่ผ๎ูเรียนท าตามค าส่ังในขั้นตอนตําง ๆ ท่ีก าหนดในชุด
การเรียนการสอน การตรวจสอบแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ หรือใบงานด๎วยตนเองนั้นท าให๎
ผ๎ูเรียนรู๎จักฝึกตนเองให๎ท าตามกติกา 
    4. ผ๎ูเรียนรู๎จักท างานรํวมกับผ๎ูอื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการฝึกความ
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการอยูํรํวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
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    5. การใช๎ชุดการเรียนการสอนนั้นสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได๎ ขึ้นอยูํกับการ
ออกแบบของผ๎ูสอนท่ีเอื้อตํอการศึกษาด๎วยตนเอง 
                ข๎อจ ากัดของชุดการเรียนการสอน 
    1. ผ๎ูสอนต๎องน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช๎กํอนเริ่มบทเรียนหรือระหวําง
การศึกษาบทเรียน มิฉะนั้นแล๎วผ๎ูเรียนจะไมํบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนด 
    2. เรื่องท่ีผ๎ูเรียนศึกษาความรู๎ด๎วยตนเอง ควรเป็นเรื่องท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีงํายส าหรับ
ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
    3. การให๎ผ๎ูเรียนศึกษาชุดการเรียนการสอนนั้นต๎องมีบัตรงาน/ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบ
ฝึกทักษะการเรียนรู๎ ท่ีฝึกผ๎ูเรียนให๎รู๎จักคิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให๎ผ๎ูเรียนตรวจสอบความรู๎ของ
ตนเอง ซึ่งถ๎าเป็นกรณี ค าถามปลายเปิด หรือฝึกทักษะการคิด จะไมํมีเฉลยท่ีชัดเจนลงไป จึ งต๎องมี
แบบเฉลยท่ีหลากหลาย                                                                                            
                สรุปวํา ชุดการเรียนรู๎มีประโยชน์ คือ ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ ขจัดปัญหา
การขาดแคลนครูในพื้นท่ีกันดารหรือครูติดธุระไมํสามารถเข๎าสอนได๎ การเรียนการสอนจึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงสํงผลให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยชุดการเรียนรู๎ท่ีใช๎เน๎นผ๎ู เรียน
เป็นศูนย์กลาง และสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ
ตลอดจนความแตกตํางระหวํางบุคคลชุดการเรียนรู๎เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช๎ในการสอนได๎เป็นอยํางดี เพราะชุดการเรียนรู๎สามารถชํวยแก๎ปัญหาท่ี
เกี่ยวกับการเรียนได๎เป็นอยํางดีและยังชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับครู ซึ่งเหมาะสมท่ีจะน ามาใช๎ใน
สภาพปัจจุบันมากจากประโยชน์ของชุดการเรียนรู๎ท่ีนักการศึกษากลําวมาก็คือ 1) ชํวยลดภาระการ
สอนของครู 2) เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนใช๎ความสามารถของตนเองในการแสวงหาความรู๎ 3) ชุดการ
เรียนรู๎เร๎าความสนใจไมํเกิดการเบื่อหนํายการเรียน 4) สํงเสริมความส าเร็จในการเรียนรู๎ 5) สามารถ
เรียนได๎ตามความพร๎อมของผ๎ูเรียน 6) สามารถแก๎ปัญหาความแตกตํางระหวํางบุคคล 7) ชํวย
ถํายทอดเนื้อหาประสบการณ์ท่ีซับซ๎อน และ 8) สร๎างความพร๎อมให๎ผ๎ูสอน และประหยัดเวลาในการ
เตรียมการสอน  

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ 

   ชุดการเรียนรู๎ จัดวําเป็นนวัตกรรมด๎านส่ือการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นเครื่องมือในการจัด   
ประสบการณ์การเรียนรู๎หรือจัดการเรียนการสอนโดยยึดผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง และเด็กสามารถเรียนรู๎
ได๎ด๎วยตัวเอง และยังชํวยให๎ครูผ๎ูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎อยํางเป็นระบบ การสร๎างและพัฒนาชุด
การเรียนรู๎ได๎มีนักการศึกษาก าหนดขั้นตอนในการสร๎างและพัฒนาชุดการเรียนรู๎ไว๎ดังตํอไปนี้ 
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    บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545: 97-99) ได๎เสนอขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรู๎โดยน าเอาวิธี
ระบบเข๎ามาใช๎ในระบบการผลิตชุดการเรียนรู๎แผนจุฬาฯ ซึ่งเป็นชุดการเรียนรู๎แบบกลํุมกิจกรรม 
เหมาะส าหรับสอนแบบศูนย์การเรียน มีท้ังหมด 10 ข้ันตอน คือ 
    1. ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณา
การเป็นแบบสหวิทยาการ ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
    2. ก าหนดหนํวยการจัดการเรียนรู๎ แบํงเนื้อหาวิชาออกเป็นหนํวยการสอนโดยประมาณ
เนื้อหาวิชาท่ีจะให๎ครูสามารถถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนได๎ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครั้ง 
    3. ก าหนดหัวเรื่อง ผ๎ูสอนจะต๎องถามตนเองวําในการจัดการเรียนรู๎แตํละหนํวย ควรให๎
ประสบการณ์ออกเป็น 4-6 หัวเรื่อง 
    4. ก าหนดความคิดรวบยอด และหลักการจะต๎องให๎สอดคล๎องกับหนํวย และหัวเรื่อง 
โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์ส าคัญไว๎เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาท่ีจัดการเรียนรู๎
ให๎สอดคล๎องกัน 
    5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่อง เป็นจุดประสงค์ท่ัวไปกํอนแล๎ว
เปล่ียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต๎องมีเงื่อนไขและเกณฑ์พฤติกรรมไว๎ทุกครั้ง 
    6. ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง กิจกรรมทุกอยําง
ท่ีผ๎ูเรียนปฏิบัติ เชํน การอํานบัตรค าส่ัง ตอบค าถาม เขียนภาพ ท าการทดลองวิทยาศาสตร์           
เลํนเกม ฯลฯ  
    7. ก าหนดแบบประเมินผล ต๎องออกแบบการประเมินผลให๎ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช๎เกณฑ์การสอนแบบอิงเกณฑ์ (การวัดผลท่ียึดเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว๎ใน
วัตถุประสงค์ โดยไมํมีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให๎ผ๎ูสอนทราบวํา หลังจากการผําน
กิจกรรมมาเรียบร๎อยแล๎ว ผ๎ูเรียนได๎เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎หรือไมํ 
    8. เลือกและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช๎ ถือเป็นส่ือการ
จัดการเรียนรู๎ท้ังส้ิน เมื่อผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎ของแตํละหัวเรื่องแล๎ว ก็จัดส่ือการจัดการเรียนรู๎
เหลํานั้นไว๎เป็นหมวดหมูํในกลํองท่ีเตรียมไว๎ กํอนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวํา ชุดการจัดการ
เรียนรู๎ 
  9. หาประสิทธิภาพชุดการจัดการเรียนรู๎ เพื่อเป็นการประกันวํา ชุดการจัดการเรียนรู๎ท่ี
สร๎างขึ้นมามีคุณภาพท่ีจะใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ ผ๎ูสร๎างจ าเป็นต๎องก าหนดเกณฑ์ขึ้นลํวงหน๎า        
โดยค านึงถึงหลักการที่วําการเรียนรู๎เป็นการชํวยให๎การเปล่ียนพฤติกรรมของผ๎ูเรียนบรรลุผล 



 57 
 
    10. การใช๎ชุดการจัดการเรียนรู๎ ชุดการเรียนรู๎ท่ีได๎ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีต้ังไว๎แล๎ว สามารถน าไปสอนผ๎ูเรียน ได๎ตามประเภทของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎แ ละ
ระดับการศึกษา โดยก าหนดขั้นตอนการใช๎ ดังนี้ 
        10.1 ให๎ผ๎ูเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นฐานความรู๎เดิมของผ๎ูเรียน 
(ใช๎เวลาประมาณ 10-15 นาที) 
        10.2 ข้ันน าเข๎าสํูบทเรียน 
        10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎ (ขั้นสอน) ผ๎ูสอนบรรยาย หรือแบํงกลํุม
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        10.4 ข้ันสรุปผลการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสรุปความคิดรวบยอด และหลักการที่ส าคัญ 
        10.5 ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เปล่ียนแปลงไปแล๎ว 
    สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550: 53 -55) ได๎กลําวไว๎วํา ชุดกิจกรรมมีขั้นตอน
รายละเอียดการสร๎างและพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
    1. ก าหนดเรื่องเพื่อท าชุดกิจกรรม อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตร หรือก าหนดเรื่อง
ใหมํข้ึนมาก็ได๎ การจัดแบํงเรื่องยํอยจะขึ้นกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช๎ชุดกิจกรรมนั้น ๆ 
การแบํงเนื้อเรื่อง เพื่อท าชุดกิจกรรมในแตํละระดับยํอมไมํเหมือนกัน 
    2. ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการได๎ตามความเหมาะสม 
    3. จัดเป็นหนํวยการจัดการเรียนรู๎ จะแบํงเป็นกี่หนํวย หนํวยหนึ่ง ๆ จะใช๎เวลานาน
เทําใดนั้น ควรพิจารณาให๎เหมาะสมกับวัย และระดับช้ันผ๎ูเรียน 
    4. ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบํงหนํวยการจัดการเรียนรู๎เป็นหัวข๎อยํอย ๆ เพื่อสะดวกแกํการ
จัดการเรียนรู๎ แตํละหนํวยควรประกอบด๎วยหัวข๎อยํอย หรือประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎
ประมาณ 4-6 หัวข๎อ 
    5. ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต๎องก าหนดให๎ชัดเจนวําจะให๎ผ๎ูเรียนเกิด
ความคิดรวบยอด หรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถ๎าผ๎ูสอนยังไมํชัดเจนวําจะให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การเรียนรู๎อะไรบ๎าง การก าหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะไมํเจน ซึ่งจะรวมไปถึงการจัด
กิจกรรม เนื้อหาสาระ ส่ือและสํวนประกอบ ๆ ก็จะไมํชัดเจนตามไปด๎วย 
    6. ก าหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู๎ หมายถึง จุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมรวมท้ังการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู๎ไว๎ให๎ชัดเจน 
    7. ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ต๎องก าหนดให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียน หมายถึง 
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กิจกรรมทุกอยํางท่ีผ๎ูเรียนปฏิบัติ เชํน การอําน การท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ั ง การตอบค าถาม      
การเขียนภาพ การทดลอง การเลํนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นต๎น 
    8. ก าหนดแบบประเมินผลต๎องออกแบบประเมินผลให๎ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบองเกณฑ์ (การวัดผลท่ียึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว๎ใน
วัตถุประสงค์ โดยไมํมีการน าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพื่อให๎ผ๎ูสอนทราบวําหลังจากผํานกิจกรรมมา
เรียบร๎อยแล๎ว ผ๎ูเรียนได๎เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎มากน๎อยเพียงใด 
    9. เลือกและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีผ๎ูสอนใช๎ ถือเป็นส่ือการ
จัดการเรียนรู๎ท้ังส้ิน เมื่อผลิตส่ือการจัดการเรียนรู๎แตํละหัวเรื่องเรียบร๎อยแล๎ว ควรจัดส่ือการจัดการ
เรียนรู๎เหลํานั้นแยกออกเป็นหมวดหมูํ ในกลํอง/แฟูม ท่ีเตรียมไว๎ กํอนน าไปหาประสิทธิภาพเพื่อหา
ความตรง ความเท่ียงกํอนน าไปใช๎ เราเรียกส่ือการจัดการเรียนรู๎นี้วํา ชุดกิจกรรม โดยปกติรูปแบบของ
ชุดกิจกรรมท่ีดีควรมีขนาดมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช๎และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการ
เก็บรักษาโดยพิจารณาในด๎านตําง ๆ เชํน การใช๎ประโยชน์ ความประหยัด ความคงทนถาวร      
ความนําสนใจ ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ความสวยงาม เป็นต๎น 
    10. สร๎างข๎อทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนพร๎อมท้ังเฉลย การสร๎างข๎อสอบเพื่อ
ทดสอบกํอนและหลังเรียน ควรสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมท่ีก าหนดให๎เกิดการเรียนรู๎โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู๎เป็นส าคัญ ข๎อสอบไมํควรมากเกินไป แตํควรเน๎นกรอบความรู๎
ส าคัญในประเด็นหลักมากกวํารายละเอียดปลีกยํอย หรือถามเพื่อความจ าเพียงอยํางเดียว และเมื่อ
สร๎างเสร็จแล๎วควรท าเฉลยให๎พร๎อมกํอนสํงไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   
    11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร๎างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร๎อยแล๎วต๎องน าชุด
กิจกรรมนั้น ๆ ไปทดสอบโดยใช๎วิธีการตําง ๆ กํอนน าไปใช๎จริง เชํน ทดลองใช๎ ปรับปรุงแก๎ไขให๎
ผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต๎อง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา เป็นต๎น   
           ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551: 25) ได๎กลําวไว๎วํา ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอน
รายละเอียดการสร๎างและพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
  1. ก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ 
เป็นแบบสหวิทยาการตามท่ีเหมาะสม 

 2. ก าหนดหนํวยการสอน แบํงเนื้อหาวิชาออกเป็นหนํวยการสอน โดยประมาณ 
เนื้อหาท่ีจะให๎ครูสามารถถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนได๎ ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครั้ง 

 3. ก าหนดหัวเรื่อง ผ๎ูจะมาสอนต๎องถามตนเองวําในการสอนแตํละหนํวยควรให๎ 
ประสบการณ์ออกมาเป็น 4-6 หัวเรื่อง 

 4. ก าหนดความคิดรวบยอดและหลักการ จะต๎องให๎สอดคล๎องกับหนํวยและหัวเรื่อง   
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โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์ส าคัญไว๎ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาท่ีสอนให๎
สอดคล๎องกัน 

 5. ก าหนดวัตถุประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่องเป็นจุดประสงค์ท่ัวไปกํอนแล๎ว 
เปล่ียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีมีเงื่อนไขและเกณฑ์พฤติกรรมไว๎ทุกครั้ง 

 6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะเป็น 
แนวทางในการเลือก และการผลิตส่ือการเรียนรู๎ กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยํางท่ี
ผ๎ูเรียนปฏิบัติ เชํน การอํานบัตรค าส่ัง ตอบค าถาม เขียนภาพ และท าการทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

 7. ก าหนดแบบประเมินผล  ต๎องออกแบบการประเมินผลให๎ตรงกับวัตถุประสงค์เชิง 
พฤติกรรม โดยใช๎การสอนแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให๎ผ๎ูสอนทราบวําหลังจากผํานกิจกรรมการสอนมา
เรียบร๎อยแล๎วผ๎ูเรียนได๎เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว๎หรือไมํ 

 8. เลือกและผลิตส่ือการเรียนรู๎ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการท่ีครูใช๎ส่ือเป็นส่ือการสอน 
ท้ังส้ินเมื่อผลิตส่ือการสอนของแตํละหัวเรื่องแล๎วก็จัดส่ือการสอนเหลํานั้นไว๎เป็นหมวดหมูํ 

 9. หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎ เพื่อเป็นการประกันวําชุดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นมี 
ประสิทธิภาพในการสอนผ๎ูสร๎างจ าเป็นต๎องก าหนดเกณฑ์ขึ้นลํวงหน๎า โดยค านึงถึงหลักการวําการ
เรียนรู๎เป็นการชํวยให๎การเปล่ียนพฤติกรรมของผ๎ูเรียนบรรลุผล 

 10. การใช๎ชุดการเรียนรู๎ ชุดการเรียนรู๎ที่ได๎รับการปรับปรุง และมีประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ์ท่ีต้ังไว๎แล๎วสามารถน าไปใช๎กับผ๎ูเรียนได๎ตามประเภทของชุดการเรียนรู๎ และระดับการศึกษา 
    สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 19-20) กลําวถึงขั้นตอนการสร๎างชุดการสอนวํา           
การท่ีผ๎ูสอนสร๎างชุดการเรียนการสอนเพื่อน าไปใช๎ในการเรียนการสอนนั้น ครูควรด าเนินการตาม
ขั้นตอนตํอไปนี้ 
    1. เลือกหัวข๎อ (Topic) ก าหนดเขอบเขต และประเด็นส าคัญของเนื้อหา ผ๎ูสร๎างชุดการ
เรียนการสอน ควรเลือกหัวข๎อละประเด็นส าคัญของเนื้อหา ผ๎ูสร๎างชุดการเรียนการสอน ควรเลือก
หัวข๎อและประเด็นส าคัญ ได๎จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และสาระการเรียนรู๎ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันท่ีจะสอนวําหัวข๎อใดเหมาะสมท่ีควรน าไปสร๎างชุดการเรียนการสอน 
ท่ีให๎ผ๎ูเรียนสามารถศึกษาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
    2. ก าหนดเนื้อหาท่ีจะจัดท าชุดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู๎พื้นฐานของผ๎ูเรียน 
    3. เขียนจุดประสงค์ในการเรียนการสอน การเขียนจุดประสงค์ควรเขียนเป็นลักษณะ
จุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให๎ผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนทราบจุดประสงค์วํา       
เมื่อศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล๎ว ผ๎ูเรียนจะต๎องมีความสามารถอยํางไร 
    4. สร๎างแบบทดสอบ การสร๎างแบบทดสอบมี 3 แบบคือ 
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        4.1 แบบทดสอบวัดพื้นความรู๎เดิมของผ๎ูเรียน เพื่อดูวําผ๎ูเรียนมีความรู๎พื้นฐานกํอนท่ี
จะมาเรียนเพียงพอหรือไมํ เมื่อทดสอบแล๎วถ๎าผ๎ูเรียนมีความรู๎พื้นฐานไมํเพียงพอ ผ๎ูสอนควรแนะน าให๎
ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎จากแหลํงตําง ๆ โดยวิธีใด เป็นต๎น หรือผ๎ูสอนอธิบายความรู๎เพิ่มเติมแกํผ๎ูเรียน
ในเรื่องนั้น ๆ 
        4.2 แบบทดสอบ เพื่อวัดความรู๎ของผ๎ูเรียนหลังจากผ๎ูเรียนเรียนจบในแตํละ    
เนื้อหายํอย 
   4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ใช๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน
หลังจากการศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล๎ว 
    5. จัดท าชุดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย 
   5.1 บัตรค าส่ัง 
   5.2 บัตรปฏิบัติการ และบัตรเฉลย (ถ๎ามี) 
   5.3 บัตรเนื้อหา 
   5.4 บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลยแบบฝึกหัด 
   5.5 บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยแบบทดสอบ 
    6. วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน ผ๎ูสอนเตรียมออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยมีหลักการส าคัญคือ 
    6.1 ผ๎ูเรียนมีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมด๎วยตนเอง ผ๎ูสอนเป็นผ๎ูเพียงคอย
ช้ีแนะ และควบคุมการเรียนการสอน 
   6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกับชุดการเรียนการสอน 
   6.3 ฝึกให๎ ผ๎ูเรียนได๎เรียนผ๎ูด๎วยการคิดอยํางหลากหลาย เชํน คิดวิเคราะห์           
คิดแก๎ปัญหา คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ เป็นต๎น 
   6.4 มีกิจกรรมท่ีฝึกฝนให๎ผ๎ูเรียนได๎ท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
    7. การรวบรวมและจัดท าส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคัญตํอ
การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ส่ือการเรียนการสอนบางชนิดอาจมีผ๎ูจัดท าไว๎แล๎ว ผ๎ูสอนอาจน ามาปรับปรุง
ดัดแปลงใหมํให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ท่ีต๎องการสอน ในกรณีท่ีไมํมีส่ือท่ีตรงตาม
จุดประสงค์ท่ีจะสอน ครูผ๎ูสอนต๎องสร๎างส่ือการเรียนการสอนใหมํ ซึ่งต๎องใช๎เวลามาก   
    Kemp and Dayton (1985: 10) ได๎เสนอขั้นตอนวิธีการสร๎างชุดการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้    
การน าเทคโนโลยีทางการสอนมาใช๎ในการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อให๎เกิดผลส าเร็จในการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก๎ปัญหาในการเรียนการสอน ยํอมต๎องมีการวางแผนอยํางเป็น
ระบบเพื่อการออกแบบการสอนขึ้นมา โดยกระบวนการออกแบบการสอนจะประกอบไปด๎วยหลักฐาน
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 
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        1. ผ๎ูเรียน โดยพิจารณาจากลักษณะของผ๎ูเรียน เพื่อการออกแบบโปรแกรมการสอน
อยํางเหมาะสม 
    2. วัตถุประสงค์ โดยต้ังวัตถุประสงค์วําต๎องการจะให๎ผ๎ูเรียน ได๎เรียนรู๎ส่ิงใดบ๎างในการ
สอนนั้น 
    3. วิธีการ และกิจกรรม โดยก าหนดวิธีการ กิจกรรมในการเรียนรู๎วําควรมีอะไรบ๎าง
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เร็วที่สุด 
    4. การประเมินผล โดยก าหนดวิธีการประเมินผล เพื่อตัดสินการเรียนรู๎นั้นประสบ 
ความส าเร็จตามจุดมุํงหมายหรือไมํ   

      จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับข้ันตอนการสร๎างและพัฒนาชุดการเรียนรู๎   
ผ๎ูวิจัยได๎สังเคราะห์เป็นขั้นตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 
           1. ข้ันวางแผนเพื่อศึกษารายละเอียดตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎าง ได๎แกํ ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับชุดการเรียนรู๎ ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี วิชาประวัติศาสตร์    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หนํวยการเรียนรู๎ ท่ี 1 บ๎องต้ีนํารู๎ หนํวยการเรียนรู๎ ท่ี 2 ชาติพันธุ์วรรณนา       
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข หนํวยการเรียนรู๎ท่ี 4 วัฒนธรรมประเพณี 
หนํวยการเรียนรู๎ท่ี 5 สถานท่ีส าคัญของชุมชน วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวช้ีวัด    
เพื่อก าหนดหมวดหมูํเนื้อหาน ามาก าหนดเป็นชุดการเรียนรู๎ 

 2. ข้ันด าเนินการ เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ 
มีขั้นตอนในการปฏิบัติ และเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพนั้นผ๎ูวิจัยก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ 80/80 และมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
                    2.1 จัดหมวดหมูํประสบการณ์โดยประมาณเนื้อหาท่ีใช๎ในแตํละชุดการเรียนรู๎ 
        2.2 ก าหนดจุดมุํงหมายของชุดการเรียนรู๎ วิเคราะห์จากมาตรฐานและตัวชี้วัด 
   2.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของชุดการเรียนรู๎ 
   2.4 ผลิตส่ือการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม 

  2.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรม และใบกิจกรรม 
3. ข้ันการน าไปทดลองใช๎จริง น าชุดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นทดลองใช๎เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ตามข้ันตอน 
           4. ข้ันการประเมิน และปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ จากการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎น า
ผลการทดลองใช๎และการเก็บคะแนน วิเคราะห์ผล การสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ ประเมินวํานักเรียน
เกิดความรู๎ ทักษะความสามารถและจิตวิทยาศาสตร์บรรลุตามเปูาหมายหรือไมํ 
    จากวิธีการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ของนักการศึกษา และผ๎ูศึกษาวิจัยชุดการเรียนรู๎ดังกลําว
สามารถสรุปได๎วําการสร๎างชุดการเรียนรู๎มีกระบวนการ และขั้นตอนจัดไว๎อยํางมีระบบ ผ๎ูสร๎างต๎อง
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ศึกษา และวางแผนด าเนินการอยํางละเอียด รวมท้ังการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎ ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ ผ๎ูวิ จัยได๎บูรณาการวิธีการสร๎างชุดการเรียนรู๎ของนักการศึกษามาใช๎สร๎างชุดการเรียนรู๎         
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์          
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 

           การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีจะท าให๎ทราบวําชุดการ
เรียนท่ีผลิตขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพหรือความเช่ือมั่นมากน๎อยเพียงใดเมื่อสร๎างชุดการเรียนรู๎เสร็จแล๎ว  
ส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง ในขั้นตอนตํอไปคือการน าชุดการเรียนรู๎นั้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพ  
เพื่อเป็นการยืนยันวําชุดการเรียนรู๎นั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน น าชุดการเรียนรู๎ท่ี
สร๎างไปหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก๎ไข 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540: 494-500) กลําววําการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมท่ีผลิตขึ้นเป็นต๎นแบบ (Prototype) ไปทดลองใช๎ (Try out) ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว๎ในแตํละระบบ เพื่อปรับปรุงให๎เกิดผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แล๎วจึงน าไปทดลอง
สอนจริง แล๎วน าผลท่ีได๎มาปรับปรุงแก๎ไขอีกครั้ง กํอนท่ีจะผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก การน าชุด
กิจกรรมท่ีได๎ทดลองใช๎และปรับปรุงแล๎วไปสอนจริงในช้ันเรียน ซึ่งประสิทธิภาพ เกณฑ์ท่ีก าหนดควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยใช๎มาตรฐาน ในการ
ต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพในท่ีนี้ หมายถึง การก าหนดคําของ E1/E2 วําควรมีคําเทําใดส าหรับเกณฑ์การ
หาประสิทธิภาพท่ีต้ังขึ้น มีดังนี้ 
      E1 หมายถึง คะแนนท่ีได๎จากผลการท ากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดตําง ๆ ในชํวงของ
การใช๎ชุดกิจกรรม 
      E2 หมายถึง คะแนนท่ีผ๎ูเรียนท าได๎จากการทดสอบหลังเรียน เป็นการตรวจสอบวําชุด
กิจกรรมท่ีได๎พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ 
  โดยปกติแล๎วการก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยูํกับเนื้อหาหากเนื้อหาเป็นความรู๎ความจ า 
มักก าหนดเกณฑ์ไว๎ท่ี 80/80, 85/85 และ 90/90 สํวนเนื้อหาท่ีเน๎นทักษะมักก าหนดต่ ากวํา         
เชํน 75/75 อยํางไรก็ตาม ไมํควรก าหนดต่ ากวํานี้ เพราะก าหนดไว๎เทําใดมักจะได๎ผลเทํานั้น 
                2. วิธีการประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท าได๎ 2 วิธีดังนี้ 
                    2.1 ประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นการ
ตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีนิยมประเมินจะเป็นชุดกิจกรรมส าหรับกลํุม
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมท่ีใช๎ในศูนย์การเรียน โดยใช๎เกณฑ์มาตรฐาน (90/90 standard) เป็นเกณฑ์
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มาตรฐาน 80/80 ส าหรับเนื้อหาท่ีเป็นทักษะ ความหมายของตัวเลขและเกณฑ์มาตรฐานดังกลําวมี
ความหมายดังนี้ คือ 90 ตัวแรก หมายถึง คําร๎อยละของประสิทธิ์ภาพในด๎านกระบวนการของชุด
กิจกรรม ซึ่งประกอบด๎วยผลของการปฏิบัติภารกิจตําง ๆ เชํน งานและแบบฝึกของผ๎ูเรียน โดยน า
คะแนนท่ีได๎จากการวัดผลภารกิจท้ังหลาย ท้ังรายบุคคลและกลํุมยํอยทุกช้ินมารวมกัน และค านวณหา
คําร๎อยละเฉล่ีย สํวน 90 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ของผ๎ูเรียน
ทุกคนน ามาค านวณหาคําร๎อยละ คําเฉล่ีย ก็จะได๎คําตัวเลขท้ังสอง เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตํอไป 
                    2.2 ประเมินโดยไมํได๎ต้ังเกณฑ์ไว๎ลํวงหน๎า เป็นการประเมินด๎วยการเปรียบเทียบผล
การสอบของผ๎ูเรียนภายหลังจากท่ีเรียนจากชุดกิจกรรม (Post-test) นั้นแล๎ววําสูงกวํากํอนเรียน   
(Pre-test) อยํางมีนัยส าคัญหรือไมํ หากผลการเปรียบเทียบพบวําผ๎ูเรียนได๎คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญก็แสดงวําชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 
        ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556: 7-9) ได๎กลําวถึงการก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองนิยมต้ังไว๎ 90/90 ส าหรับเนื้อหาท่ีเป็นความรู๎ความจ า และไมํต่ ากวํา 80/80 ส าหรับ
เนื้อหาท่ีเป็นทักษะหรือเจตคติ เพราะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไมํสามารถเปล่ียนหรือวัดทันที       
ท่ีเรียนเสร็จ 
  90 หรือ 80 ตัวแรก หมายถึง จ านวนร๎อยละของคะแนนเฉล่ียของข๎อสอบจาก
แบบฝึกหัดระหวํางเรียนในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนท้ังหมด 
        90 หรือ 80 ตัวหลัง หมายถึง จ านวนร๎อยละของคะแนนเฉล่ียของข๎อสอบจาก
แบบทดสอบหลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนท้ังหมด 
    การทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยด าเนินการซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
           1. แบบ (1:1) น าชุดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองไปทดลองกับผ๎ูเรียน 1-2 คน ซึ่งมีระดับความรู๎ 
ตํางกัน น ามาค านวณหาคําประสิทธิภาพ แล๎วปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขั้น 
        2. แบบกลํุม (1:10) น าชุดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองท่ีปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎กับ
ผ๎ูเรียน 6-10 คน ท่ีมีความรู๎คละกัน น าผลมาค านวณหาคําประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น 
                3. แบบภาคสนาม (1: 100) น าชุดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองท่ีปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลอง
ใช๎กับผ๎ูเรียน 30-100 คน น ามาค านวณหาคําประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก๎ไขให๎ดีขึ้น หากการทดลอง
ภาคสนามให๎คํา E1 และ E2  ไมํถึงเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎ จะต๎องปรับปรุงชุดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและท าการหา
ประสิทธิภาพซ้ าอีก 
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          ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดการเรียนท่ีสร๎างขึ้นไมํถึงเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎เนื่องจากตัวแปรที่ 
ควบคุมไมํได๎ เชํน สภาพห๎องเรียน ความพร๎อมของผ๎ูเรียน บทบาทและความช านาญในการใช๎ชุดการ
เรียนรู๎ของ ผ๎ูสอน อาจอนุโลมให๎มีระดับความผิดพลาดต่ ากวําเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว๎ประมาณ            
2.5-5 เปอร์เซ็นต์ 

           เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้น ก าหนดไว๎ 3 ระดับ คือ 
           1. สูงกวําเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ สูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎มีคําเกิน        
2.5 เปอร์เซ็นต์ 

      2. เทํากับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎เทํากับหรือสูงกวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎     
แตํไมํเกิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ 

      3. ต่ ากวําเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ต่ ากวําเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎แตํ 
ไมํต่ ากวํา 2.5 เปอร์เซ็นต์ ถือวํายังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได๎ 

      การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได๎อยํางถูกต๎องจะกํอให๎เกิด 
ประโยชน์และมีคุณคําตํอการน าชุดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นไปใช๎ 
      ในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครั้งนี้ผ๎ูวิจัยใช๎เกณฑ์ 80/80 ในการหาประสิทธิภาพโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
        1. น าชุดการเรียนรู๎ที่ปรับปรุงแก๎ไข ตามค าแนะน าของผ๎ูเช่ียวชาญ จนเหมาะสมแล๎วไป
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนช้ันเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ในภาคเรียนท่ี 2          
ปีการศึกษา 2560 ท่ีไมํใชํกลํุมตัวอยําง จ านวน 30 คนน าผลท่ีได๎มาหาคําประสิทธิภาพให๎ได๎ตาม
เกณฑ์ 80/80 เพื่อหาข๎อบกพรํองของชุดการเรียนรู๎แล๎วน าไปปรับปรุงแก๎ไข แล๎วจึงน าไปทดลองใช๎กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
    จากการศึกษาสรุปได๎วํา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ต๎องมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ และต๎องมีเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกเกณฑ์ประสิทธิภาพนั้น 
ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมความสอดคล๎อง และกระบวนการใช๎ส่ือการเรียนการสอน ดังนั้นผ๎ูวิจั ยจึง
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80 

วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

     วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นผลงานจากการวิจัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ 
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีรวบรวมมาอยําง
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เป็นระบบการตั้งข๎อสมมุติฐานเชิงวิทยาศาสตร์และการตีความหลักฐาน (กรมวิชาการ 2543: 62) ซึ่งมี
นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ดังนี้ 

     กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 118) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
หมายถึง กระบวนการแสวงหาข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งจากการวิจัยเอกสารและหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล
และการวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
                อัจฉรา ต๎นบรรจง (2546: 95) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ
ในการศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ประกอบด๎วยขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ ขั้นก าหนด
ปัญหาและสมมุติฐานขั้นรวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน ขั้นประเมินคุณคําหลักฐาน ขั้นวิเคราะห์
ตีความและการสังเคราะห์ ขั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ เป็นการจัดการเรียนรู๎ท่ีท าให๎นักเรียนได๎รู๎จัก
คิดอยํางมีเหตุผลมีการตั้งปัญหาและต้ังสมมุติฐานและคิดหาค าตอบตามสมมติฐานนั้น ท าให๎นักเรียน
เกิดค าถามและค าตอบขึ้นในใจโดยอัตโนมัติ น าไปสํูการสังเกตส่ิงแวดล๎อมรอบตัวแล๎วต้ังปัญหาถาม
ตนเองและหาค าตอบด๎วยตนเอง 
 ดนัย ไชยโยธา (2550: 12) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการใน
การศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ มีระเบียบวิธีการใช๎ในความหมายตําง ๆ           
นักสังคมศาสตร์บางคนเหมือนนักเศรษฐศาสตร์  และนักสังคมวิทยาได๎ประยุกต์ข๎อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และข๎อสรุปปัญหาตําง ๆ ตามแนววิทยาศาสตร์มาใช๎ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 160) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
หมายถึง กระบวนการศึกษาแสวงหาข๎อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดจากวิธีการวิจัยและหลักฐาน
อื่น ๆ ประกอบ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล 
และการวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
             พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2554: 45) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ขบวน
การศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์วิพากษ์ในหลักฐานการบันทึก และส่ิงท่ีหลงเหลือมาจากอดีต แตํเมื่อมี
การรวบรวมหลักฐาน คัดสรร โดยอาศัยจินตนาการเกี่ยวกับอดีตและน ามาประกอบเป็นรูปรํางของ
อดีตขึ้นมาใหมํ จากเอกสารหลักฐานตําง ๆ ท่ีน ามาศึกษานั้นแล๎วอดีตจะถูกบันทึกเป็นการเขียน
ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์จึงเป็นสํวนหนึ่งของวิธีการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์
ด๎วย 
       ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 19) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการใน
การศึกษาเอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ทางประวัติศาสตร์          
บนพื้นฐานการตั้งประเด็นปัญหาหรือข๎อสมมุติฐาน การวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีรวบรวมมาอยํางเป็นระบบ 
การตีความหลักฐานอยํางเป็นเหตุเป็นผล การสังเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์         
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 เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 22) ได๎กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง 
กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให๎ได๎ความรู๎และค าตอบท่ีเช่ือวําสะท๎อนข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีต
ได๎ถูกต๎องมากท่ีสุด ซึ่งไมํมีใครสามารถบอกได๎วําข๎อเท็จจริงท่ีถูกต๎องคืออะไร ดังนั้นจึงต๎องมี
กระบวนการศึกษาและการใช๎เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต๎องของหลักฐาน และน าไปใช๎อยําง
ถูกต๎องท าให๎การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สะท๎อนข๎อเท็จจริงท่ีแตกตํางจากนิทาน นิยาย หรือ
เรื่องบอกเลําท่ีเล่ือนลอย    
                 จากความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีนักการศึกษาได๎นิยามไว๎ สรุปได๎วํา 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ต้ังอยูํบนพื้นฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์อยํางเป็นเหตุเป็นผล บนพื้นฐาน
การตั้งประเด็นสมมุติฐานข๎อมูล มีการรวบรวมอยํางเป็นระบบเพื่อให๎ได๎มาอยํางถูกต๎องตามข๎อเท็จจริง
และเป็นประโยชน์ตํอผ๎ูค๎นคว๎า 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

      กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 78) ได๎กลําวถึง วิธีการทางประวัติศาสตร์   
วํามีล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

      1. การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบ      
(ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

      2. การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไมํเป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่ง ได๎แกํ วัตถุโบราณรํองรอยถ่ินท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 

      3. การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความนําเช่ือถือการ
ประเมินคุณคําของหลักฐาน) และการตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ 
             4. การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจากหลักฐาน 
อยํางเครํงครัดโดยไมํใช๎คํานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายามเข๎าใจความคิดของคน
ในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
             5. การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมี
ความตํอเนื่องและนําสนใจตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีคุณคํา
และมีความหมาย 
  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 160) ได๎เสนอขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ไว๎ดังนี้ 
                1. การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา แสวงหาค าตอบด๎วยเหตุผล 
(ศึกษาอะไร ชํวงเวลาใด สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

 2. การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไมํเป็น 
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ลายลักษณ์อักษร ได๎แกํ วัตถุโบราณ รํองรอยถ่ินท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 

 3. การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนําเช่ือถือ การประเมิน 
คุณคําของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอยํางเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 

 4. การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจากหลักฐานอยําง 
เครํงครัด โดยไมํใช๎คํานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต พยายามเข๎าใจความคิดของ
คนในยุคนั้น หรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 

 5. การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย   
มีความตํอเนื่อง นําสนใจ ตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานประวัติศาสตร์ที่มีคุณคํา 
       เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 24) ได๎เสนอขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ประกอบด๎วยขั้นตอนตําง ๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
       1. การก าหนดหัวเรื่องท่ีต๎องการศึกษาให๎ชัดเจน (จะศึกษาเรื่องอะไร ชํวงเวลาไหน      
ท่ี ไหน เพราะเหตุใด) 
       2. การรวบรวมข๎อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให๎ครบถ๎วน ครอบคลุม โดยอ๎าง
แหลํงท่ีมาของข๎อมูลด๎วย 
       3. การตรวจสอบความจริงของหลักฐาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูวําหลักฐานท่ีค๎นมานั้นมี
ความถูกต๎อง นําเช่ือถือมากน๎อยเพียงใด การตรวจสอบหรือประเมินคุณคําของหลักฐานเรียกวํา 
“วิพากษ์วิธีการทางประวัติศาสตร์” เป็นการตรวจสอบหลักฐาน และข๎อมูลในหลักฐานวํามีความ
นําเช่ือถือหรือไมํ ประกอบด๎วย 
           - การวิพากษ์หลักฐาน หรือการประเมินภายนอก เป็นการตรวจสอบหลักฐานวํามี
ความนําเช่ือถือเพียงใด เป็นเพียงการประเมินตัวหลักฐาน เป็นการสกัดหลักฐานท่ีไมํนําเช่ือถือออกไป 
           - การวิพากษ์ข๎อมูล หรือการประเมินภายใน เป็นการพิจารณาเนื้อหาหรือ
ความหมายท่ีแสดงออกในหลักฐาน เพื่อประเมินวํานําเช่ือถือเพียงใด โดยเน๎นถึงความถูกต๎อง คุณคํา 
ตลอดจนความหมายท่ีแท๎จริง เพราะข๎อมูลในเอกสารมีท้ังคลาดเคล่ือน อคติ แฝงอยูํ 
        4. การวิเคราะห์และตีความข๎อมูล เมื่อเอกสารผํานการประเมินแล๎ว จะต๎องน ามา
วิเคราะห์ ซึ่งก็คือการพิจารณา แจกแจง แยกแยะเรื่องราวตําง ๆ ออกเป็นองค์ประกอบของ        
เรื่องยํอย ๆ และตีความข๎อมูล ซึ่งหมายถึง การพิจารณาข๎อมูลในเอกสารวําผ๎ูสร๎างหลักฐานมีเจตนาท่ี
แท๎จริงอยํางไร โดยดูจากลีลาการเขียนของผ๎ูบันทึก ลักษณะของประดิษฐ์กรรม ความหมายท่ีแท๎จริง
ซึ่งแอบแฝงอยูํในงานเขียนหรือส่ิงของประดิษฐ์กรรมนั้น โดยเจตนาหรือไมํก็ตาม ตํอจากนั้นน าข๎อมูล
มาแยกประเภท โดยเรียงเหตุการณ์ตามล าดับเวลากํอนหลัง จัดเหตุการณ์เรื่องเดียวกันหรือเรื่องท่ี
เกี่ยวข๎องกันไว๎ด๎วยกัน เพื่อความสะดวกในการเรียบเรียงและน าเสนอข๎อมูลตํอไป 
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 5. การน าเสนอ เป็นการน าเรื่องท้ังหมดมาสังเคราะห์รวมเข๎าด๎วยกัน เป็นการจ าลอง
ภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหมํ โดยการเรียบเรียงเพื่อตอบค าถามหรืออธิบายข๎อสงสัย 
ตามประเด็นท่ีต๎องการศึกษาและต้ังเป็นข๎อปัญหาไว๎ในขั้นท่ี 1 มีการอ๎างอิงหลักฐานข๎อมูลตําง ๆ 
อยํางเป็นเหตุเป็นผล และน าเสนอในรูปแบบตําง ๆ เชํน เขียนเรียงความ รายงาน จัดนิทรรศการ ฯลฯ  

 สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 38) กลําววํา วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีล าดับข้ันตอนดังนี้  
การศึกษาประวัติศาสตร์มักจะเริ่มต๎นจาการตั้งค าถามหลัก 5 ค าถาม คือ 
    1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต  
    2. เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร 
    3. เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน 
    4. ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
    5. เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได๎อยํางไร 
    ท้ังนี้ เพื่อให๎ได๎ค าตอบของค าถามดังกลําว นักประวัติศาสตร์จึงต๎องมีวิธีการเพื่อหา
ค าตอบ ซึ่งเรียกวํา “วิธีการทางประวัติศาสตร์” อันประกอบด๎วยขั้นตอนตําง ๆ ได๎แกํ 
    1. การสะสมข๎อมูลตําง ๆ หรือการรวบรวมหลักฐานท่ีตรงกับเรื่องท่ีต๎องการจะศึกษา  
โดยผ๎ูศึกษาหรือนักประวัติศาสตร์ต๎องพยายามสืบเสาะหาข๎อมูลหรือหลักฐานท่ีต๎องใช๎ ต๎องคอย
ติดตามหลักฐานท่ีอาจมีข้ึนมาใหมํ หรือมีการตีความข้ึนมาใหมํอยูํเสมอ 
    2. การคัดเลือกข๎อมูลหรือหลักฐาน เมื่อได๎รวบรวมข๎อมูลหรือหลักฐานท่ีจะศึกษาแล๎ว   
ก็จะท าการคัดเลือกข๎อมูล ในการคัดเลือกข๎อมูลนั้นสามารถแบํงข๎อมูลออกเป็น 2 กลํุม คือ ข๎อมูลท่ี
เกี่ยวข๎องโดยตรง และข๎อมูลท่ีเป็นสํวนประกอบ 
    3. การประเมินความส าคัญของข๎อมูลหรือหลักฐาน โดยการประเมินความส าคัญของ
ข๎อมูลแตํละช้ินท่ีคัดเลือกมาวํามีความนําเช่ือถือท่ีแท๎จริงเพียงใด มีอคติในข๎อมูลหรือหลักฐานนั้น
หรือไมํ  และข๎อมูลหรือหลักฐานนั้นมีความส าคัญเพียงพอตํอการน ามาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อดีตหรือไมํ  ท้ังนี้ผ๎ูศึกษาต๎องท าการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินข๎อมูลหรือหลักฐานนั้น ๆ อยํางมี
วิจารณญาณ 
    4. การแจกแจงข๎อเท็จจริง โดยพิจารณาแจกแจงข๎อเท็จจริงท่ีได๎จากข๎อมูลวํา ข๎อเท็จจริง
เหลํานั้นมีความสัมพันธ์ เป็นเหตุเป็นผลตํอกันและกันอยํางไร 
    5. การตีความ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข๎อเท็จจริงแล๎ว จึงถึงขั้นตีความโดยใช๎
วินิจฉัยของผ๎ูเขียนประวัติศาสตร์ การตีความนั้นผ๎ูศึกษาต๎องท าอยํางรอบคอบและระมัดระวัง 
    6. การเรียบเรียง เป็นขั้นสุดท๎ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ ผ๎ูศึกษาน าส่ิงท่ีได๎
ศึกษา วิเคราะห์ และตีความแล๎วท้ังหมดมาเรียบเรียง ท้ังนี้ต๎องมีความนําเช่ือถือ นําอําน และนํ า
ติดตาม โดยใช๎แนวทางหรือรูปแบบของผ๎ูเขียนแตํละคน   
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 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ๎ูวิจัยจึง ได๎สรุป
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการในการสร๎างเครื่องมือวัดความรู๎ความ
เข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ผ๎ูวิจัยจึงขอใช๎ของกรมวิชาการเนื่องจากมี
ความนําเช่ือถือ โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษา 
แสวงหาค าตอบ (ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 2) การค๎นหาและรวบรวม
หลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไมํเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง ได๎แกํ วัตถุโบราณ
รํองรอยถิ่นท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 3) การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบหลักฐาน การ
ประเมินความนําเช่ือถือการประเมินคุณคําของหลักฐาน) และการตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผลมีความ
เป็นกลางและปราศจากอคติ 4) การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจาก
หลักฐานอยํางเครํงครัดโดยไมํใช๎คํานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายามเข๎าใจความคิด
ของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 5) การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎
อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมีความตํอเนื่องและนําสนใจตลอดจนมีการอ๎างอิง
ข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณคําและมีความหมาย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

             สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 140) กลําววํา วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ด๎วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยวิธีการท่ีนักประวัติศาสตร์ใช๎ในการค๎นคว๎า
หาความรู๎ทางประวัติศาสตร์มาจัดขั้นตอนการเรียนการสอนอยํางเป็นล าดับ เพื่อให๎นักเรียนได๎องค์
ความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งสมติฐาน การรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหลักฐานหรือข๎อมูลเพื่อน าไปสํูข๎อสรุปหรือผลงานของการศึกษา
ค๎นคว๎า  
               อดิศร ศักดิ์สูง (2554: 102) กลําววํา วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษาค๎นคว๎าหาผลสรุปในงานค๎นคว๎าของนักประวัติศาสตร์
ท่ีเกิดจากวิธีวิ จัยเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบเพื่อให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ใหมํทาง
ประวัติศาสตร์อันอยูํบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข๎อมูลท่ีรวบรวมเอามาอยํางเป็นระบบ มีการต้ังข๎อ
สมติฐานเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีการตีความหลักฐานด๎วยภววิสัย วิธีการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์จึงเกี่ยวข๎องกับหลักฐาน (รํองรอยอดีต) การตั้งข๎อสมติฐานหรือค าถาม และการตีความ
หลักฐานอยํางเป็นเหตุเป็นผล 
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    สรุปได๎วํา วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีนักประวัติศาสตร์จัดขั้นตอนการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
เพื่อให๎เกิดความรู๎ใหมํทางประวัติศาสตร์ โดยน าขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มาใ ช๎เพื่อให๎เกิดความ
นําเช่ือถือ มีเหตุมีผล สามารถน าข๎อมูลไปศึกษาค๎นคว๎าได๎ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

    การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้    
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถน าไปใช๎ได๎กับการสอน
สังคมศึกษาในทุกระดับช้ันแตํอยํางไรก็ตามการสอนนี้จะพัฒนาไปอยํางช๎า ๆ ตามความสามารถความ
สนใจและระดับวุฒิภาวะ ซึ่งในการพัฒนานี้จะต๎องเริ่มต๎นในช้ันประถมเลยทีเดียว โดยวิธีการงําย ๆ  
ไมํซับซ๎อนและคํอย ๆ พัฒนาทักษะทางประวัติศาสตร์ท่ีซับซ๎อนมากขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
หรือ มัธยมปลาย ซึ่งวิธีการนี้จะชํวยให๎นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถในการคิดแบบสร๎างสรรค์และ
วิเคราะห์วิจารณ์มีนักวิชาการได๎กลําวถึงความหมายและขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ไว๎ ดังนี้ 
  ส านักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545: 128-129) ได๎กลําววําถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการแสวงหา ความรู๎      
ซึ่งนักการศึกษาได๎น าวิธีการท่ีนักประวัติศาสตร์ใช๎ในการค๎นคว๎าหาค าตอบ มาก าหนดเป็นขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู๎ โดยมีล าดับข้ันดังนี้  

1. ข้ันก าหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน เป็นการก าหนดขอบเขตเนื้อหาวําต๎องการ   
ศึกษาเรื่องใด โดยท าการศึกษาขอบเขตและแนวทางปัญหา เพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงโดยละเอียด การต้ัง
ข๎อสมมติฐาน เป็นการก าหนดให๎นักเรียนเดาค าตอบหรือก าหนดแนวทางท่ีคาดวําเป็นไปได๎ เกี่ยวกับ
ค าตอบของปัญหา สมมติฐานนี้ถือวําเป็นความจริงช่ัวคราวท่ีสมมติฐานขึ้นเป็นการคาดคะเนอยํางมี
เหตุผล และยังไมํมีการทดสอบเพื่อรับรองข๎อความนี้ สมมติฐานนี้อาจจะถูกหรือผิดท้ังหมดก็ได๎      
หรืออาจถูกบ๎าง ผิดบ๎างในบางสํวนก็ได๎ 

2. ข้ันรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ  ท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหา คือ ข๎อมูลทาง 
ประวัติศาสตร์ แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ  
        2.1 หลักฐานท่ีเขียนหรือพูดโดยผ๎ูประสบเหตุการณ์โดยตรงเป็นบุคคลท่ีอยูํรํวมสมัย 
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หลักฐานขั้นต๎นนี้ได๎แกํหลักฐานใด ๆ ก็ตามท่ีอาจน าไปสํูรํองรอยในอดีต     
และถ๎าหากส่ิงนั้นอยูํในสภาพคงเดิม ไมํมีการเปล่ียนแปลง ก็จัดอยูํในประเภทหลักฐานขั้นต๎นได๎ท้ังส้ิน  
เชํน บันทึกประจ าวัน จดหมาย หลักฐานทางราชการ ขําว ภาพยนตร์ แสตมป์ เหรียญกษาปณ์     
ตรา ฯลฯ ส าหรับงานเขียนท่ีจัดอยูํประเภทหลักฐานขั้นต๎นไมํจ าเป็นต๎องเป็นฉบับด้ังเดิมฉบับเดียว
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เทํานั้น อาจมีการตีพิมพ์ขึ้นใหมํก็ได๎ แตํการพิมพ์ขึ้นใหมํนี้ต๎องคงรูปเดิมอยูํอยํางเครํงครัด จึงจะจัดวํา
อยูํในประเภทหลักฐานขั้นต๎น หลักฐานขั้นต๎นอาจแบํงได๎เหลายประเภท 
            2.2 งานเขียนฉบับรายมือซึ่งไมํได๎ถูกดัดแปลงหรือฉบับตีพิมพ์ เชํน จดหมายท่ีเขียน
ติดตํอ บันทึกประจ าวัน ฯลฯ 
         2.3 เอกสารท่ีเป็นทางการ เชํน กฎหมาย สนธิสัญญา ค าส่ังตําง ๆ ของรัฐบาล
หนํวยงานตําง ๆ ฯลฯ 
                    2.4 การบอกเลําตํอ ๆ กันมาหรือหลักฐานจากการสัมภาษณ์ รวมท้ังนิทานปรัมปรา   
                    2.5 หลักฐานขั้นต๎นอื่น ๆ เชํน ศิลาจารึก พงศาวดาร ประวัติสํวนบุคคล ปฏิทิน
เหตุการณ์ แตํเขียนขึ้นจากการศึกษาค๎นคว๎าจากหลักฐานขั้นต๎นเอามาเรียบเรียงใหมํ หรือเป็น
หลักฐานขั้นต๎นท่ีมีการตีความ 
                    2.6 หลักฐานขั้นรอง เป็นเอกสารท่ีบันทึกเหตุการณ์โดยบุคคลท่ีไมํได๎อยูํในท่ีเกิด
เหตุการณ์ แตํเขียนขึ้นจากการศึกษาค๎นคว๎าจากหลักฐานขั้นต๎นเอามาเรียบเรียงใหมํหรือเป็นหลักฐาน
ขั้นต๎นท่ีมีการตีความ 
   3. ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณคําข๎อมูลหรือหลักฐาน หลักฐานท่ีมีคุณคําตํอ
ประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานท่ีให๎ความจริงด้ังเดิม ดังนั้นหลักฐานตําง ๆ จะมีความส าคัญมากน๎อย
เพียงใด ผ๎ูใช๎ควรอาศัยหลักหลาย ๆ ประการเข๎าประกอบในการพิจารณา ซึ่งการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณคําข๎อมูลนี้ มี 2 ลักษณะ คือ  
         3.1 การวิเคราะห์และประเมินคุณคําภายนอกเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับวําข๎อมูลนั้น
เป็นจริงหรือไมํ เกิดขึ้นเมื่อใด ใครเป็นคนท าขึ้น เชํน การตรวจเอกสารโดยสอบลายมือท่ีเป็นลายเซ็น 
ลีลาการใช๎ภาษา ส านวน เป็นต๎น  
                    3.2 การวิเคราะห์และประเมินคําภายใน มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
                          3.2.1 ชํวงระยะเวลาของเหตุการณ์และการบันทึก ถ๎าบันทึกได๎ทันเหตุการณ์
มากเทําใดความถูกต๎องยํอมมีมากข้ึนเทํานั้น 
                          3.2.2 จุดมุํงหมายของผ๎ูบันทึก ผ๎ูบันทึกบางคนต้ังใจบันทึกเตือนความจ าบางคน
เขียนเพื่อเป็นรายงานเสนอผ๎ูอื่น บางคนเขียนเพื่อโฆษณาชวนเช่ือ ดังนั้น ความแนํนอนของหลักฐาน
จึงขึ้นอยูํกับจุดมุํงหมายของผ๎ูบันทึก เชํน ค าส่ังในระหวํางรบ หรือค าส่ังจากสถานทูตไปยังทูตถือเป็น
เอกสารท่ีมีความถูกต๎องมากท่ีสุด เพราะบํงบอกถึงความมุํงหมายตลอดจนสภาวะจิตใจของผ๎ู ส่ัง            
ในเวลานั้น ๆ  
                          3.2.3 ผ๎ูบันทึกเป็นผ๎ูรู๎เรื่องราวนั้นจริงหรือไมํ เรื่องราวท่ีรายงานนั้นอ๎างอิงมา
จากบุคคลอื่น หรือเป็นค าพูดของผ๎ูบันทึกเอง 
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                          3.2.4 คุณสมบัติของผ๎ูบันทึก เกี่ยวกับการศึกษาเลําเ รียนสภาพแวดล๎อม
นําเช่ือถือหรือไมํ ขณะท่ีบันทึกนั้นสภาพรํางกายหรือจิตใจปกติหรือไมํ มีความกดดันทางอารมณ์หรือ
ถูกบีบบังคับให๎เขียนหรือไมํ 
                          3.2.5 ข๎อความนั้นมีอคติเกี่ยวกับเช้ือชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือไมํ 
                          3.2.6 วิธีการในการบันทึก ใช๎วิธีการบันทึกอยํางไร ถ่ีถ๎วนมีอรรถรสหรือเป็นการ
บันทึกโดยการสืบหาสาเหตุอยํางเท่ียงธรรม ถ๎าหากผ๎ูบันทึกใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์บันทึก
เหตุการณ์ จะท าให๎เป็นหลักฐานท่ีนําเช่ือถือมาก 
        4. ขั้นตีความและสังเคราะห์ เป็นการเลือก จัดระเบียบ เรียบเรียงข๎อมูลท่ีผํานการ
ประเมินคํามาแล๎วนั้น โดยน ามาพิจารณา อธิบายวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบกัน
แล๎วจึงด าเนินการผสมผสานและสังเคราะห์เข๎าด๎วยกัน 
        5. ข้ันน าเสนอผลการค๎นคว๎า เป็นการเขียนข๎อสังเคราะห์ท่ีนักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าโดย
ไมํมีความล าเอียงหรือบิดเบือนข๎อเท็จจริง การน าเสนอผลการค๎นคว๎านี้อาจท าได๎โดยการบรรยาย  
การอภิปราย การสัมมนา ฯลฯ  
           เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559: 117-118) กลําวถึงขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู๎ด๎วย
ชุดการเรียนรู๎ตามแนววิธีการทางประวัติศาสตร์ไว๎ดังนี้  
           1. ขั้นก าหนดปัญหาหรือข๎อสมติฐาน จุดเริ่มต๎นของการเรียนรู๎ในขั้นนี้อยูํท่ีการใช๎การ
สังเกตของผ๎ูเรียนและผ๎ูสอนรํวมกัน เพื่อค๎นให๎พบข๎อคิดเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของ
บุคคลในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในเนื้อหาของบทเรียน ทางท่ีดีผ๎ูสอนควรจะด าเนินการ
วางแผนและเตรียมการลํวงหน๎า เพื่อให๎เกิดความพร๎อมท่ีจะชํวยให๎ค าแนะน าแกํผ๎ูเรียนได๎เกิดข๎อคิด
ในขณะเรียน อันจะน าไปสํูการก าหนดเป็นปัญหา หลังจากนั้นก็ถึงขั้นด าเนินการศึกษาของเขตและ
แนวทางของปัญหา เพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงโดยละเอียด ท้ังนี้ ถ๎าผ๎ูเรียนและผ๎ูสอนกระท าด๎วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ผลจะออกมาในรูปค าถามท่ีเกี่ยวด๎วยปัญหาจ านวนมาก และถ๎าเป็นการเรียน
การสอนท่ีผ๎ูเรียนมีประสบการณ์มาแล๎ว ก็อาจด าเนินการให๎ผ๎ูเรียนเดาค าตอบหรือก าหนดแนวทางท่ี
คาดวําเป็นไปได๎เกี่ยวกับค าตอบของปัญหาในรูปของการก าหนดสมติฐานได๎ด๎วย 
           2. ขั้นแสวงหาความรู๎โดยการรวบรวมหลักฐาน ในขั้นนี้ ผ๎ูสอนจะต๎องให๎ค าแนะน า
เกี่ยวกับวิธีการค๎นคว๎า และบอกแหลํงท่ีผ๎ูเรียนจะสามารถแสวงหาและรวบรวมหลักฐานได๎อาจ
ก าหนดให๎ในรูปแบบของการบอกบรรณานุกรม หรือ หนังสืออ๎างอิง และถ๎าเป็นไปได๎ครูผ๎ูสอนอาจ
จัดเตรียมหลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการเรียนและการค๎นคว๎า โดยรวบรวมไว๎ในห๎องสมุดหรือ
มุมหนังสือภายในห๎องเรียน ก็จะเกิดความสะดวกและและเป็นการสนองตอบความอยากรู๎อยากเห็น 
ของผ๎ูเรียนให๎สามารถด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารหลักฐานท่ีมีคุณคําตรงกับปัญหาหรือข๎อ
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สมติฐานได๎ทันที ข๎อส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะขาดเสียมิได๎ คือ ต๎องมีการจ าแนกประเภทของ
หลักฐานแบํงออกเป็นหลักฐานขั้นต๎น หลักฐานขั้นท่ีสอง และหลักฐานขั้นท่ีสาม ท้ังนี้ ก็เพื่อความ
สะดวกในการน าไปใช๎โดยค านึงถึงล าดับความเช่ือของหลักฐานเป็นเกณฑ์  
        3. ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณคําข๎อมูล ในขั้นนี้ผ๎ูสอนจะต๎องให๎ค าแนะน าและสาธิต
วิธีการวิเคราะห์และการประเมินคุณคําข๎อมูล โดยอาศัยหลักการส าคัญ ซึ่งแยกเป็น 2 ข้ัน คือ 
    3.1 การประเมินคุณคําภายนอก ได๎แกํ การพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นท่ี
เกี่ยวถึงข๎อเท็จจริงเดียวกัน ท้ังนี้ ก็เพื่อตรวจหาข๎อบกพรํองผิดพลาดของหลักฐานท่ีไมํใชํหลักฐาน
ขั้นต๎น การค๎นคว๎าพิจารณาเกี่ยวกับภูมิหลังของผ๎ูเรียนวํามีความรู๎แคํไหน กา รส ารวนคุณคําจาก
ข๎อเสนอในหนังสือ การพิจารณาเฉพาะสํวนท่ีเป็นบทคัดยํอ บทน า บทสรุป และสารบัญเรื่อง จะชํวย
ให๎ผ๎ูเรียนหรือผ๎ูวิเคราะห์สามารถเข๎าใจเนื้อหาท้ังเลํม (ซึ่งอาจมี 400-500 หน๎า) อยํางครําว ๆ ได๎ 
    3.2 การประเมินคุณคําภายใน หมายถึง การท่ีผ๎ูวิเคราะห์พยายามใช๎ความเฉลียว
ฉลาดและความรอบรู๎ค๎นหาความมีเหตุมีผล ความคงเส๎นคงวา ความเป็นจริง และท่ีส าคัญก็คือ ส่ิงท่ี
เป็นวัตถุประสงค์ของหลักฐาน ท้ังนี้ ก็เพื่อให๎ได๎ข๎อเท็จจริงในลักษณะใกล๎เคียง ถูกต๎อง และตรงตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุดในขั้นตอนของการสังเคราะห์  
   4. ขั้นตีความและสังเคราะห์ ในขั้นนี้เป็นขั้นท่ีน าหลักฐานท่ีผํานการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณคําแล๎วมาตีความและสังเคราะห์เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจข๎อเท็จจริงในรูปของแนวคิดรวบ
ยอดหรือมโนทัศน์เป็นเรื่อง ๆ ซึ่งจะกระท าได๎โดยการน าหลักฐานหรือข๎อเท็จจริงมาพิจารณา อธิบาย 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นประกอบ แล๎วจึงด าเนินการสรุป ผสมผสาน และสังเคราะห์เข๎า
ด๎วยกันจนกลายเป็นขั้นตอนของการเรียนรู๎  
   5. ขั้นน าเสนอข๎อมูล ขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการน าเสนอความรู๎และแนวคิดท่ีผํานการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล๎วตํอผ๎ูอื่น อาจกระท าได๎โดยการบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา      
การเขียนบทความ การท ารายงาน และอื่น ๆ ซึ่ งความส าคัญอยูํตรงท่ี ผ๎ูน าเสนอจะต๎องใช๎
ความสามารถในการรํางโครงเรื่องและแนวทางการเขียนอยํางรัดกลํุม เพื่อให๎นําสนใจ มีคุณคํา มีความ
ตํอเนื่อง และเร๎าใจผ๎ูอํานหรือผ๎ูฟังให๎ติดตามการน าเสนอซึ่ งเป็นการเรียนรู๎อยํางสมบูรณ์ขั้นสุดท๎าย
ตามกระบวนการ 
           อดิศร ศักด์ิสูง (2554: 42-45) ได๎เสนอวิธีการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎      
ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ วําจะเน๎นไปท่ีครูมีสํวนรํวม ในการคิดและสัมผัสกับวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ด๎วยตนเอง เพื่อน าไปปรับใช๎และถํายทอดให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจ โดยเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียน
สังเกตจาการส ารวจสถานท่ี และฟังบรรยายจากผ๎ูเช่ียวชาญเพื่อให๎ผ๎ูเรียนรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของ
เรื่องราว และเป็นการสร๎างแรงบันดาลใจและความเข๎าใจแกํผ๎ูมาเรียนมากขั้น การจัดการเรียนรู๎
ประวัติศาสตร์เพื่อการทํองเท่ียวด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์จะมีหลักฐานดังตํอไปนี้ 
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   1. กระต๎ุนให๎เกิดความสนใจในประเด็นตําง ๆ ทางประวัติศาสตร์กํอน เชํน ให๎ดูซีดีรอม
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย วัดส าคัญ ๆ แหลํงโบราณสถานในชุมชนท่ีโรงเรียน
ต้ังอยูํ แล๎วสอบถามนักเรียนวําสนใจ หรือสงสัยอะไรบ๎าง อาจมอบหมายงานเป็นกลํุมแล๎วเขียนหัวข๎อ
ท่ีสนใจเพื่อให๎ครูพิจารณาคัดกรองอีกครั้ง 
    2. รู๎จักต้ังค าถามท่ีเป็นวิชาการในสาระประวัติศาสตร์เพื่อน าไปสํูการหาค าตอบด๎วย
ตนเอง ซึ่งการตั้งค าถามท่ีดีจะน าไปสํูค าตอบท่ีดี และเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะน าไปสํูการศึกษาค๎นคว๎า 
โดยครูอาจเริ่มต๎นกํอนหรืออาจให๎นักเรียนฝึกตั้งค าถามงําย ๆ โดยมีครูเป็นผ๎ูชํวย เชํน หมูํบ๎านของเรา
มีท่ีมาของความเช่ือวําอยํางไร ใครเป็นผ๎ูน าหมูํบ๎าน มีตระกูลอะไรมาอยูํท ามาหากิน ถนนหนทาง 
ไฟฟูาเข๎ามาตอนไหน ร๎านค๎าเป็นของใคร ขายอะไร มีวัดกี่วัด ชาวบ๎านใช๎วัดท ากิจกรรมอะไร โรงเรียน
ของเราต้ังขึ้นมาเมื่อไร เกิดขึ้นได๎อยํางไร เป็นต๎น เมื่อมีการฝึกฝนการต้ังค าถามอยํางงําย ๆ แล๎ว 
ขั้นตอนตํอไปก็เริ่มต้ังค าถามให๎ยากขึ้น คือ ต๎องมีองค์ประกอบในเรื่อง ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยํางไร 
เมื่อไร ท าไม โดยเฉพาะค าถามทางประวัติศาสตร์จะต๎องมีมิติเวลา และต๎องเป็นเรื่องของกลํุมสังคม 
ยกตัวอยํางการศึกษาวีรบุรุษหรือผ๎ูน าทางหมูํบ๎าน อาทิ การท าวัดเป็นแหลํงทํองเท่ียวได๎สร๎าง
ผลกระทบตํอชุมชนท่ีอยูํใกล๎เคียง ฯลฯ  โดยครูต๎องคํอย ๆ ฝึกต้ังประเด็นค าถามจากงํายไปสํูยาก  
อาจเป็นประเด็นใกล๎ตัวไปกํอน เชํน ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นและชุมชน 
   3. ฝึกฝนให๎นักเรียนหาข๎อมูลด๎วยตนเอง คือ ครูเปล่ียนบทบาทจากรู๎ทุกเรื่องมาเป็น     
ช้ีแนวทางค าตอบผํานข๎อมูลท่ีเข๎าไปหา โดยแนะน าให๎นักเรียนอํานจากหนังสือ ค๎นคว๎าเพิ่มเติมจาก
ห๎องสมุด จากนั้นฝึกฝนการเก็บข๎อมูล เชํน การจัดแบํงชนิดข๎อมูลเป็นเอกสารขั้นต๎น ได๎แกํ จารึก 
ต านานตําง ๆ ท่ีอยูํในห๎องสมุด หนังสือพิมพ์ เอกสารหนํวยงานตําง ๆ ท่ีพิมพ์เผยแพรํ ฯลฯ 
สํวนข๎อมูลการศึกษาจากนอกสถานท่ี เชํน การสัมภาษณ์ผ๎ูรู๎ ค าบอกเลําของผ๎ูสูงอายุ พระ ผ๎ูน าชุมชน 
ถือเป็นข๎อมูลส าคัญ ครูต๎องแนะน าการเก็บข๎อมูลเหลํานี้พร๎อมกับการตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น โดยใน
ขั้นตอนแรกควรเลือกเรื่องหรือหัวข๎อท่ีจะท าการศึกษาให๎เหมาะสม เชํน ชีวประวัติ ประวัติครอบครัว 
ประวัติชุมชน เหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีสํงผลกระทบตํอชุมชน ฯลฯ เมื่อได๎หัวข๎อท่ีเหมาะสมแล๎วก็จะ
น าไปสํูขั้นตอนของการต้ังปัญหาในประเด็นตําง ๆ เพื่อให๎ได๎ค าตอบ จากนั้นก็เข๎าไปสํูขั้นตอนการ
เตรียมตัวสัมภาษณ์ โดยในการออกไปสัมภาษณ์ ครูต๎องซ๎อมผ๎ูท่ีไปเก็บข๎อมูลให๎ดีกํอน เริ่มต้ังแตํการต้ัง
ค าถาม โดยครูผ๎ูสอนให๎คิดค าถามตําง ๆ เพื่อให๎ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต๎องการศึกษา จากนั้ นครูควร
ปรึกษาผ๎ูรู๎หรือผ๎ูมีประสบการณ์วิจัยภาคสนามเพื่อหาข๎อบกพรํองและแก๎ไขค าถามให๎ดีขึ้นกํอนน าไป
แนะน ากับนักเรียน เพราะการเก็บข๎อมูลเป็นเรื่องละเอียดอํอน และมีข๎อจ ากัดมากมาย เมื่อได๎ข๎อมูล
ดิบมาแล๎ว ผ๎ูสัมภาษณ์ต๎องมีกระบวนการในการจัดการข๎อมูลกํอนน ามาใช๎ ต้ังแตํการคัดเลือกข๎อมูล
จากบุคคลท่ีถูกสัมภาษณ์ การวิพากษ์ตรวจสอบข๎อมูลโดยดูจากค าตอบท่ีคล๎ายกันเป็นสํวนใหญํ 
รวมท้ังตรวจสอบกับข๎อมูลเอกสารท่ีส าคัญ คือ การเรียบเรียงข๎อมูลจากภาษาพูดเป็นภาษาทาง
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วิชาการพร๎อม ๆ กับเรียบเรียงข๎อมูลสัมภาษณ์เข๎ากับประเด็นตําง ๆ ท่ีจะน า เสนอโดยมีการ
วิพากษ์วิจารณ์ข๎อมูลท่ีได๎มาจากแหลํงตําง ๆ และท่ีส าคัญคือ ในการสัมภาษณ์ผ๎ูวิจัยต๎องมีการจด
บันทึกในส่ิงส าคัญ ๆ เชํน ช่ือคน ช่ือสถานท่ี ปี พ.ศ. และค าศัพท์แปลก ๆ บางค าเอาไว๎ นอกจากนี้ 
ภายหลังการสัมภาษณ์ ผ๎ูสัมภาษณ์ควรบันทึกด๎วยวําสัมภาษณ์ท่ีใด เป็นต๎น      
   4. ฝึกฝนให๎เข๎าใจตํอระเบียบวิธีโดยเฉพาะกับข๎อมูลและความสัมพันธ์ของข๎อมูลกับเรื่อง
ท่ีศึกษา รู๎จักวิเคราะห์ ตีความข๎อมูล ประเมินความนําเช่ือถือ โดยการวิเคราะห์หลักฐานนั้นก็ควรจะมี
กระบวนการตามล าดับขั้น คือ ล าดับแรก ตรวจสอบความนําเช่ือถือของหลักฐานวําเป็นของจริง
หรือไมํ เขียนหรือสร๎างโดยใคร เมื่อไร ล าดับสอง ได๎แกํ การให๎ความส าคัญของหลักฐานวําเป็น
หลักฐานหลักซึ่งบํงบอกรํองรอยกิจกรรมมนุษย์โดยตรง ด๎านหลักฐานรอง หมายถึง รายงานเกี่ยวกับ
อดีตท่ีนักวิชาการสาขาตําง ๆ เขียนขึ้น ล าดับสาม ได๎แกํ การวิเคราะห์ซึ่ง น้ าหนักความจริงของ
หลักฐาน ซึ่งก็คือกระบวนการวิเคราะห์เรื่อง เวลา บุคคล สถานท่ี 
   5. ครูช้ีแนะการน าเสนอข๎อมูลท่ีผํานการประเมินมาเรียบเรียง มีวิธีการน าเสนอท่ี
นําสนใจ เชํน มีหลักการเขียนรายงานท่ีดี โดยส่ือให๎เข๎าใจ ดูสมเหตุสมผล ด๎วยภาษาท่ีกระชับ     
เรียบงําย อํานแล๎วเข๎าใจ จากนั้นครูน าเสนอผลงานท่ีโดดเดํนมาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู๎หรือเป็น
ตัวอยํางให๎กับนักเรียนท่ีสนใจ   
        สรุปได๎วําข้ันตอนการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ต๎องมีการตั้งประเด็นปัญหาเรื่องท่ีจะศึกษา จากนั้นไปแสวงหาข๎อมูลหลักฐาน น ากลับมาวิเคราะห์หา
ความนําเช่ือถือของหลักฐาน แล๎วสังเคราะห์ความรู๎ข๎อคิดเห็นออกมา น าเสนอความรู๎ตํอผ๎ูอื่น       
โดยผ๎ูวิจัยได๎ใช๎การจัดการเรียนรู๎แมํบทโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแนวทางให๎นักเรียนท่ีเรียนด๎วย       
ชุดการเรียนรู๎  

ประวัติความเป็นมา  

ต าบลบ้องต้ี  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 

     ค าวํา “บ้องต้ี” เป็นช่ือของหมูํบ๎าน ซึ่งเกิดจากการกํอตัวของชุมชนกลํุมเล็กตั้งอยูํบรเิวณ 
ชายขอบเส๎นแบํงเขตประเทศไทย และ เมียนมําร์ (พมํา) ต้ังอยูํจุดต่ าสุดของภูเขาตะนาวศรี (ตีนเขา)  
ซึ่งเป็นภูเขาท่ีมีความยาวจากจังหวัดตาก ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นภูเขาแหํงพรมแดน บ๎องต้ีจึงมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีภูเขาล๎อมรอบท่ีต้ังของหมูํบ๎านเป็นท่ีราบเชิงเขา  ต้ังอยูํทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต๎ของอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หมูํบ๎านบ๎องต้ีบนเกิดการกํอตั้งของชุมชนเป็นกลํุมบ๎านบ๎องต้ี 
ราวปี พ.ศ. 2435 หรือกํอนหน๎านั้นแตํก็ยังไมํมีหลักฐานยืนยัน การกํอตัวของชุมชนในยุคนั้น        
การค านวณกํอต้ังชุมชน ได๎ต้ังข๎อสังเกตจากอายุของบุคคลท่ีเกิดในต าบลบ๎องต้ี เชํน นายสมยา  
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จ าเริญ เกิด เมษายน พ.ศ. 2469 ขณะสัมภาษณ์อายุ 78 ปี (เสียชีวิต 8 ตุลาคม 2548) นางเครือวัลย์  
กรุงจิตร เกิด พ.ศ. 2470 ขณะสัมภาษณ์อายุ 84 ปี, นายสิว ใครหอม อายุ 75 ปี, นางอ าไพ ยันบัว
บาน อายุ 75 ปี, นายสะเวนโจ ทองเปราะ, นายโกวิทย์ ปรึกษา อายุ 52 ปี, นายสริภพ กรุงจิต, นาย
บุญเกิด จันทร์ตาแก๎ว อายุ 51 ปี, นายปรีชา แก๎วประเสริฐ อายุ 46 ปี และนายสุวรรณ ทองเปราะ 
อายุ 42 ปี หมูํบ๎านบ๎องต้ี จัดต้ังหมูํบ๎านตาม พรบ. ลักษณะการปกครองท๎องท่ี พ.ศ. 2475 ช่ือหมูํบ๎าน
บ๎องต้ีบนหมูํท่ี 3 ต าบลสิงห์ พ.ศ. 2481 ระหวําง พ.ศ. 2492-2512, ยุคของผ๎ูใหญํ สะรูเปู ทองเปราะ 
และผ๎ูใหญํลอโพ ใครหอม อ าเภอไทรโยคได๎จัดต้ังต าบลลํุมสํุม หมูํ ท่ี 3 บ๎านบ๎องต้ี ต าบลสิงห์เดิมมี
พื้นท่ีติดกับต าบลลํุมสํุม จึงถูกแยกออกจากต าบลสิงห์มาเป็นหมูํท่ี 5 ต าบลลํุมสํุม (ยังไมํมีวันเดือนปีจึง
ยังไมํระบุชัดเจน) 
 หมู่ที่ 1 บ้านบ้องต้ีบน แตํเดิมนั้น การกํอตัวของคนในชุมชนในยุคต๎น มีครอบครัวของ 
นายวอโพ นางเจอโพ จ าเริญ, นายบือละ กรุงจิตร, นายลอเซ๎พอ นางวาชามื่อ ดอกมะขาม, นายนุแก
วะ ใครหอม ฯลฯ เป็นชุมชนยุคกํอต้ังและมีนางซอมือ กรุงจิตร, นางปรีมื่อ จ าเริญ, นายบอ นาง
นอมื่อ เสือหอม ฯลฯ เป็นชุมชนยุคท่ี 2 นายเพียโพ๎ ใครหอม, นางมูเชอ นายแวะ ฯลฯ เป็นชุมชนยุค
ท่ี 3 นางเครือวัลย์ กรุงจิตร, นางบุญธรรม ดอกมะขาม, นายสุดใจ ใครหอม, นางเดอโพ พรมมาศ, 
นายลอโพ ใครหอม, นางปาโพ นายวาทิโพ ใครหอม, นายสมยา จ าเริญ เป็นชุมชนยุคท่ี 4 นายส่ิว 
ใครหอม, นายประเทือง ทองเปราะ, นายประสิทธิ์ ทองเปราะ, นายพาท ทองเปราะ (ย๎ายถิ่น) ฯลฯ 
เป็นชุมชนยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2484 การกํอตัวของชุมชนบ๎องต้ีได๎เกิดขึ้นมาอยํางยาวนาน 
การอาศัยอยูํในบริเวณนี้ของชุมชนไมํน๎อยกวํา 121 ปี ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และปฏิสัมพันธ์
ของชุมชนยุคต๎นมีความใกล๎ชิด อาจมีบุคลท่ีเป็นต๎นตระกูลเพียงไมํกี่ตระกูล 

      หมู่ที่ 2 บ้านบ้องต้ีล่าง ชุมชนในยุคต๎นประกอบไปด๎วยครอบครัวของ นายจอเทียะ กรุง 
จิตร, นายซะรุทอ, นายเซ๎พอ นางวาชามือ หลังจากนั้นมีครอบครัวของนายพอยี นายซอคว๎า 
ดอกมะขาม ฯลฯ เป็นชุมชนยุคท่ี 2 จากค าบอกเลําสํูชุมชนบ๎องต้ีลํางเคยมีการอพยพย๎ายถิ่นหนีฝีดาษ 
โรคหํา และภัยจากสัตว์ปุา จนกลายเป็นหมูํบ๎านร๎าง ตํอมาในยุคกํอตั้งชุมชนมีครอบครัวของ นางพอยี 
นายเซอคว๎า ดอกมะขาม, นายพาเกะ นายกะเปอ มือโซแฮ, นายจอเงเจ นางเปรมื่อ ปรึกษา, นายจอ
เท่ียะ นางบืมเจมือ ทองเปราะ, นายซีระ นายยาเปร ใครหอม, นายกะเปอ จ าเริญ ฯลฯ เป็นยุคแรก 
ยุคการขยายตัวของชุมชน มีครอบครัวของ นายกอมารู นายพายะ ทองเปราะ, นายพะจํา นางยะตา 
ปรึกษา, นายสแวคว๎า ใครหอม, นางปาระแปร นายโตแย มือโยแฮ, นายกะเปอ, นายพาเกะ, นาย
สนิท นางสะแวะเอ มือโซแฮ, นางเครือวัลย์ ฯลฯ ระหวํางวันนี้มีการย๎ายถิ่นของครอบครัวจากบ๎องต้ี
น๎อย ทองผาภูมิ บ๎านมะต๎องส๎ู ฯลฯ ชุมชนจึงต๎องขยายตัวในเวลาตํอมา หมูํบ๎านบ๎องต้ีลําง เกิดการกํอ
ตัวของชุมชนครั้งแรก อาจจะเป็นชํวงเวลาเดียวกับบ๎องต้ีบน แตํอาจจะมีชํวงการเว๎นวรรค การหนีภัย
ตําง ๆ การเป็นหมูํบ๎านร๎าง การอาศัยอยูํของชุมชนขาดความตํอเนื่องไป การเช่ือมตํอของหมูํบ๎าน
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บ๎องต้ีลําง จึงเกิดยุคท่ี 2 ของชุมชนท่ีขยายตัว และในระหวําง พ.ศ. 2562-2540 ในการย๎ายถิ่นเข๎ามา
ในรอบใหมํ เป็นชุมชนทางภาคอีสานจังหวัดหนองคาย จังหวัดนคราชสีมา จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ 
อาศัยอยูํบริเวณประดํูทอง บ๎านบ๎องต้ีลํางจัดต้ังเป็นหมูํบ๎านตาม พรบ. การปกครองท๎องท่ี พ.ศ. 2457 
หมูํท่ี 2 ช่ือบ๎านบ๎องต้ีลําง เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2519 

      หมู่ที่ 3 บ้านท้ายเหมือง เดิมมีการตั้งอยูํท่ี ทิโพ๎เคลอะ อยูํบริเวณเขามะพร๎าวทางทิศ 
ตะวันออกเฉียงใต๎ของท่ีอยูํปัจจุบัน มีนายลอเซ๎พอ นางวาชามือ ดอกมะขาม, นางกราเวจอ นายบือละ 
กรุงจิต, นายบอ เสือหอม, นายนอมือ เสือหอม, นายเพียโพ, นางมูเชอ ใครหอม เป็นครอบครัวสํวน
หนึ่งท่ีบริเวณนี้ ตํอมาได๎ขยับมาอยูํตอนลํางของหมูํบ๎าน บางสํวนย๎ายไปบ๎องต้ีลําง บางสํวนย๎ายมาอยูํ
ในบ๎องต้ีบน บางสํวนย๎ายมาอยูํศรีมงคล ครอบครัว นายเพียโพ, นางมูเชอ ใครหอม ได๎ย๎ายมาทางดําน
ห๎วยโมงบริเวณท๎ายห๎วยชะอม หลังจากนั้นก็มีครอบครัวของนาย จาซา เข๎ามาสมทบ การย๎ายถิ่นของ
คนกะเหรี่ยงบ๎องต้ี มีสาเหตุเกิดจากโรคระบาด ภัยจากสัตว์ปุาการเสียชีวิตท่ีไมํปกติ ในอดีตในหมูํบ๎าน
ของ ทิโพ๎เคลอะ ดงปุาไม๎ (เสะกลา) พุดีปี (เคลอะ) บรรพบุรุษของคนบ๎องต้ีอาศัยอยูํบริเวณนี้เป็นเวลา
ยาวนาน เกิดการขยายตัวของชุมชนละแวกนี้พอสมควร จนถึงยุคสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 ชุมชนท่ี
ขยายตัวอยูํบ๎องต้ีลําง บ๎องต้ีบน ได๎หนีภัยสงคราม (ทหารญี่ปุุน) กลับเข๎า ไป ณ หมูํบ๎านดังเดิม (ดงปุา
ไม๎, พุ ดีปรี, ทิโพ๎เคลอะ) หลังสงครามโลกเลิกจึงย๎ายกลับมา ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน ในยุคสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ชุมชนท่ีอาศัยอยูํบริเวณปากห๎วยชะอม (เฮาะศินําถะ) ได๎ขยับลงมาท าไรํข๎าวและต้ังบ๎านเรือนอยูํ
บริเวณบ๎านท๎ายเหมืองปัจจุบัน (พิกัด MR 991543) และในชํวง พ.ศ. 2509-2524 มีนายทุนเข๎ามา
สัมปทานเหมืองแรํดีบุกบริเวณบ๎านท๎ายเหมือง ชาวบ๎านเรียกช่ือนายทุนคนนี้วํา เถ๎าแกํสมพร บริเวณ
บ๎านท๎ายเหมือง การท าเหมืองแรํได๎เกิดการจ๎างแรงงาน มีแรงงานของชุมชนบ๎องต้ี แรงงานกะเหรี่ยง 
ทวาย มุสลิม พมํา ข๎ามพรมแดนจากประเทศพมําเข๎ามาขายแรงงานในเหมืองแรํ การท าเหมืองแรํฯ มี
ระยะเวลา 10-15 ปี ชํวงเวลาของการท าเหมืองแรํ แรงงานตําง ๆ ก็เกิดการขยายตัวของประชาชน
ขนาดยํอม จากการท่ีหมดอายุของสัมปทานเหมืองแรํ ก็หยุดตัวลงแรงงานตําง ๆ ก็กระจัดกระจาย
ย๎ายถ่ินไปท่ีอื่นในประเทศไทย บางสํวนก็เดินทางกลับประเทศพมํา แตํมีแรงงานบางสํวนตกค๎างอยูํท่ี
ท๎ายเหมือง เชํน ครอบครัวของ นาย ซานตาคาน (พํอ นายชม ปาทาน) ครอบครัวของนาย มาสตาน 
(พํอของนายฮาวาบี หรืออรณี ปาทาน) ครอบครัวของนายบอซอตาลี นางอามีนา (ตายายของ น .ส.นู
บามี  ได๎สัญชาติไทยโดยการเกิด ช่ือ นางสาวบุษยา โชคธนะวงศ์) ครอบครัวแรงงานท่ีตกค๎างอยูํก็
ประกอบอาชีพท าไรํรับจ๎างอยูํรํวมกับชุมชนของกลํุมชุมชนนายเพียโพ๎ นางมูเชอ นายจาซา ประกอบ
กับการย๎ายถ่ินจากชุมชนอื่น ๆ เข๎ามาอยูํเป็นระยะ ประชากรของชุมชนและจ านวนครัวเรือนจึงมาก
ขึ้น ตํอมาได๎จัดต้ังเป็นหมูํบ๎านตาม พรบ . ลักษณะการปกครองท๎องท่ี พ.ศ. 2475 ช่ือ “บ๎านท๎าย
เหมือง” เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เป็นองค์ประกอบของหมูํบ๎านหนึ่งในการขอยกฐานะเป็นต าบล
บ๎องต้ี หมูํ 4 บ๎านทํุงมะเซอยํอ การกํอตัวของชุมชนเกิดขึ้นราวกํอน พ.ศ. 2513 มีครัวเรือนเริ่มกํอตัว
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ครั้งแรก 3 ครัวเรือน ประกอบไปด๎วยครอบครัวของนายเรือง สมบัติวงศ์, นายปลิว ดาบทอง, นาย
ปริก นาคงเขียว, ตํอมามีการย๎ายถิ่นจากชุมชนพื้นราบจากจังหวัดกาญจนบุรี จากจังหวัด ชัยภูมิ 
ครอบครัวของนายโมํง ผาดี, จากจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบครัวของนายสมบัติ โพธิ์มณี, นายม๎วน ค๎ุม
ทองดี, นายปี เสํงสํุน, จากจังหวัดบุรีรัมย์ ครอบครัวของนายนึก นางปิ่น ชะเวิงรัมย์, นายเภา สายยศ, 
นายผิน นางเปล้ือง จรัสรัมย์, นายเย็น นางจันทร์ แวํนรัมย์, นายปี นางผํอง แวํนรัมย์ การขยายตัว
ของชุมชนเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว กลํุมชุมชนตําง ๆ การแบํงกลํุมบ๎านของชุมชนเป็นไปตามสภาพภูมิ
ประเทศ เชํน กลํุมมะเซอยํอ กลํุมสุพรรณ กลํุมห๎วยข๎าวหลามและกลํุมล าสมอ พ.ศ. 2519 อ าเภอไทร
โยคได๎ยกฐานะและจัดต้ังหมูํบ๎านบ๎องต้ีขึ้นเป็นต าบล เมื่อ 20 สิงหาคม พ .ศ. 2519 ช่ือต าบลบ๎องต้ีมี 
หมูํ 1 บ๎องต้ีบน หมูํ 2 บ๎องต้ีลําง หมูํ 3 บ๎านท๎ายเหมือง เป็นองค์ประกอบการจัดต้ังต าบลครั้งแรก 
และเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ได๎จัดต้ังหมูํ 4 บ๎านทํุงมะเซอยํอ เพิ่มเป็นหมูํบ๎านท่ีส่ีจนปัจจุบัน 

ชื่อและความหมาย 

   ในความนําจะเป็นซึ่งดูจากการเข๎ามาอยูํและจัดต้ังชุมชน ค าวํา “บ๎องต้ี” ซึ่งเป็นช่ือของ 
ต าบลบ๎องต้ีนั้น นําจะเพี้ยนมาจากภาษากระเหรี่ยงโป บําว - ทิ แปลวําน้ าเหลือง ชมรมประวัติศาสตร์
จังหวัดกาญจนบุรีได๎พยายามให๎ความหมายและบันทึกวําเป็นภาษากระเหรี่ยงโป แตํเมื่อมาศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในยุคสงครามสยามประเทศ พ .ศ. 2031 สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ (สงครามเก๎าทัพ) บทวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ ของนายคมรัตน์ ไชยะ : เรื่องกระเหรี่ยง
นอกกระเหรี่ยงใน ปฏิ สัมพันธ์ทางชาติพันธุ์  ณ อาณาบริเวณชายแดน คณะมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปะกร พ.ศ. 2551 ประกอบกับแหลํงข๎อมูลบุคคลในชุมชนรวมถึง ช่ือสถานท่ีตําง ๆ 
และการประมวลเรื่องความเป็นมาของชุมชนท่ีเกิดขึ้น  จากการย๎ายถิ่นฐานโดยการเดินทางไกลจาก
สภาพการเดินทางด๎วยเท๎า จึงให๎ถึงน้ าหนักของช่ือ “บ๎องต้ี” เป็นภาษามอญท่ีแปลวํา “ขาอํอน” 
ความเมื่อยล๎าจากการเดินทางไกล จนขาอํอนแรง = “บ๎องต้ี” เยาวชนรุํนใหมํในวงเสวนาช่ือของ
บ๎องต้ี   จากการสรุปความเป็นมาได๎ให๎ค านิยามวํา “บ๎องต้ี” คือจุดศูนย์รวมคนเมื่อยล๎า (ดุสิต จ าเริญ 
พ.ศ. 2543) 

วิถีและการประกอบอาชีพ 

      ชุมชนท่ีอาศัยอยูํในยุคการกํอตัวของชุมชนเป็นคนกระเหรี่ยงท่ีย๎ายถ่ินมาจากบ๎านวังเย็น  
วังปลาหมู วังสิงห์ วังโพธิ์ ชุมชนย๎ายถ่ินรุํนสองมาจากทองผาภูมิ แมํกระบุง อ.ศรีสวัสด์ิ วิถีชีวิตชุมชน
ในยุคนั้นจะมีความเรียบงําย ปัจจัยการต้ังถิ่นฐานจะมุํงเน๎นเรื่องความสามารถในการประกอบอาชีพ
ความสงบปลอดภัยการด ารงอยูํเป็นแบบการพึ่งพาตนเอง อาศัยภูมิปัญญาของคนในชุมชนในวิถีการ
กินอยูํและการรักษาโรคตําง ๆ อาชีพของคนยุคเกําจะเป็นวิถีกระเหรี่ยง การท าไรํข๎าว ปลูกพืชแซม 
เชํน พริกกระเหรี่ยง แตงเปรี้ยว ถั่ว ข๎าว สมุนไพรกระปรํอ งา และในฤดูฝน ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํจะพูดเสมอวํา 
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“เป็นพืชคํูไรํคูํนาเอาไว๎กิน” (วิถีกระเหรี่ยงตํอกรณีการท าไรํข๎าว คือ การท าในท่ีหนึ่งและย๎ายไปในท่ี
ใหมํอีกสองสามแหํง แล๎วย๎อนกลับมาท าท่ีเดิม)  ส าหรับนอกฤดูท าไรํ หัวหน๎าครอบครัวและผ๎ูชายท่ี
แข็งแรงจะเข๎าปุา ลําสัตว์ หาของปุา พืช สมุนไพร น าไปขายเพื่อแลกซื้อส่ิงท่ีหาซื้อไมํได๎จากในชุมชน 
ความอุดมของปุาในอดีต ล าห๎วยบ๎องต้ี จึงอุดมไปด๎วยปลาชนิดตําง ๆ ปลาและสัตว์น้ าจึงเป็นแหลํง
โปรตีนของคนบ๎องต้ียุคกํอน อุปกรณ์หาปลาก็จะเป็นพวกสวิงถักเอง ไซ กระบอกไม๎ บางคนใช๎คบ
เพลิงสํองหาปลาและใช๎มีดฟันปลาในน้ า ซึ่งเป็นวิธีการหาปลาอีกแบบหนึ่ง ในฤดูหนาวคนรุํนหนุํมสาว 
และเด็กเยาวชนจะมีการเลํน เชํน แขํงขันลูกชํวง การละเลํนซ๎อนคํู มอญซ๎อนผ๎า ในชํวงหัวค่ า หลังเลิก
งาน สถานท่ีลานตําง ๆ จะถูกก าหนดให๎วนไปตามบ๎านท่ีเหมาะสม หากบ๎านใครเป็นเจ๎าของก็เป็น
เจ๎าภาพ จะต๎องเตรียมอุปกรณ์และฟืนเพื่อจุดไฟให๎เกิดแสงสวําง ส าหรับจัดกิจกรรมการละเลํนตําง ๆ  
การเดินทางและการติดตํอกับทางราชการ ท าได๎ยากล าบาก เพราะการคมนาคมสมัยกํอนจะใช๎การ
เดินทางด๎วยเท๎า การน าของปุาไปขายเพื่อแลกกับของใช๎จะเป็นท่ีตลาดวังโพธิ์หรือการติดตํอกับอ าเภอ
ไทรโยค ต๎องใช๎เวลาในการเดินทางจ านวน 2 วัน และต๎องพักค๎างคืน 1 คืน เกวียนในหมูํบ๎านก็จะมีอยูํ
เพียง 2-3 เลํมเทํานั้น รอยตํอแหํงการเปล่ียนแปลงระหวําง พ.ศ. 2526–2544 ได๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคัญด๎านอาชีพและวิถีชีวิต จากการท่ีคนย๎ายถิ่นเข๎ามาอาศัยมากขึ้น ได๎น าข๎าวโพด
เล้ียงสัตว์และฝูายเข๎ามาปลูกในชุมชนคน หนุํมสาววัยแรงงานและหัวหน๎าครอบครัวเริ่มลองผิดลองถูก
หันไปปลูกฝูาย ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ แสวงหาความมั่นคง ความมุํงหวังคือเงิน เพื่อต๎องการยกฐานะใน
สังคม พืชเศรษฐกิจระหวําง พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544  พืชเศรษฐกิจ เชํน ข๎าวโพดสัตว์ ฝูาย ได๎ขยาย
อธิพลอยํางรุนแรง เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก การบุกรุกแพ๎วถางปุาไม๎จึงขยายตัวเป็นวงกว๎าง การ
ปลูกข๎าวไรํ วิถีชีวิตด่ังเดิมหายไปจากบ๎องต้ีอยํางส้ินเชิง บางครอบครัวมีฐานะดีขึ้น หลายครอบครัว
เริ่มประสบกับภาวะหนี้สินการฝึกเป็นหนี้เริ่มจากการใช๎แหลํงทุนของนายทุนข๎าวโพด ฝูาย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พ.ศ. 2544 - 2548 การปลูกข๎าวไรํเริ่มมีให๎เห็นในต าบลบ๎องต้ี      
อาจเป็นเพราะต๎องการข๎าวไว๎กินเพื่อลดต๎นทุนคําใช๎จําย บางรายอาจเป็นเพราะสภาวะหนี้สินพอกพูน 
คนหนุํมสาววัยแรงงานเริ่มเข๎าสํูเมืองใหญํ ขายแรงงานหลากหลายรูปแบบ เชํน โรงงานอุตสาหกรรม  
สถานประกอบการตําง ๆ คนหนุํมสาวที่เข๎าไปในเมืองในยุคแรก สํวนใหญํเป็นแรงงานคุณภาพต่ าตาม
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2553 เป็นยุคเปิดรับสังคมทุนต๎นแบบ พืชไรํ เชํน ฝูายหายไปจาก
แปลงเพาะปลูกข๎าวโพดเริ่มลดพื้นท่ีน๎อยลง มันส าปะหลังเข๎ามาแทนท่ีอยํางรวดเร็ว การปลูกพืชยืน
ต๎น เชํน ยางพารา เริ่มมีให๎เห็นมากขึ้น เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญอยํางยิ่งตํอชีวิตของคนบ๎องต้ี สังคมจึง
เปล่ียนจากการพึ่งพาตนเองเป็นสังคมแบบการพึ่งพาทุนเต็มรูปแบบ (นิยมทุน) ประชากรสํวนหนึ่งมี
ปัญหาการไมํมีท่ีดินท ากิน ความต๎องการเปล่ียนและแสวงหาอาชีพใหมํได๎ขยายวงกว๎างแรงกวําเดิม
การกระท าผิดกฎหมาย ในรูปแบบตําง ๆ สํงสัญญาณอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
จากแผนของรัฐบาลเริ่มปรากฏให๎เห็นมากขึ้น จากถนนดินกลายเป็นถนนลูกรัง (เส๎นทางยุทธศาสตร์) 
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จากถนนลูกรังพัฒนากลายเป็นถนนลาดยางเมื่อ พ.ศ. 2534 และการมีไฟฟูาใช๎เมื่อ พ.ศ.  2532 
รวมท้ังการมีน้ าประปาในหมูํบ๎านในท่ีสุด                                                                                                                                                          

ชาติพันธุ์ภาษาพูดของคนบอ้งต้ี                                                                                                                                                          

   นับต้ังแตํ พ.ศ. 2438 ซึ่งเกิดการตั้งตัวของชุมชนครั้งแรกและเกิดการขยายตัวของชุมชน 
ด่ังเดิมและการย๎ายถิ่น ต าบลบ๎องต้ี จึงถือได๎วําเป็นหมูํบ๎านท่ีมีความหลากหลายทางด๎านชาติพันธุ์มี
จ านวนภาษาพูดตามชาติพันธุ์ 12 ภาษา เรียงตามล าดับการอยูํกํอนหลัง ดังนี้ 
1. กระเหรี่ยงสะกอ หรือภาษาปกากายอ   2. กระเหรี่ยงโป หรือภาษาโป 
3. คนเหนือ หรือภาษาเหนือ                           4. มอญ หรือภาษามอญ 
5. ทวาย หรือภาษาทวาย                              6. มุสลิม หรือภาษาอาหรับ  
7. พมํา ภาษาพมํา                                     8. ไทย ภาษาไทย                                     
9. คนอีสาน ภาษาอีสาน                                  10. เขมร ภาษาเขมร 
11. คนใต๎ ภาษาปักใต๎                                    12. ไทใหญํ ภาษาไทใหญํ 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

      จากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีคนในชุมชนต าบลบ๎องต้ี   
นับถือก็มีความหลากหลายเชํนกัน ในยุคของความเจริญยังมาไมํถึงชุมชนด้ังเดิมจะนับถือศาสนาพุทธ
และการบูชานางไม๎ประเภทเหลืองและประเภทด๎ายขาว ถือได๎วําศาสนาพุทธเป็นศาสนาด้ังเดิมของคน
บ๎องต้ีปัจจุบันต าบลบ๎องต้ีมีวัดอยูํท้ังหมด 3 วัด 2 ส านักสงฆ์ ได๎แกํ 
1. วัดบ๎องต้ี                    กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 
2. วัดมะเซอยอ              กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 
3. วัดสุธาสินี               กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 
4. ส านักสงฆ์บ๎องต้ีลําง       กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 
5. ส านักสงฆ์ประดํูทอง       กํอตั้งเมื่อ      พ.ศ. 2534 

      พ.ศ. 2511 ได๎มีมิสช่ันนารีเข๎ามาเผยแพรํศาสนาคริสต์ นิกายโปแตสแตน มีคนบ๎องต้ี  
จ านวนหนึ่งหันไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปแตสแตน ศาสนาคริสต์มีอาจารย์คนแรก ช่ือนายมอแฮ 
รักสกุลใหมํ กิจกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญคือ การนมัสการพระเจ๎าทุกวันอาทิตย์ และวันคริสต์มาสซึ่ง
เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม ปัจจุบันมีคริสตจักรนิกายโปแตสแตน 
2 คริสต์ คือคริสตจักรตะนาวศรี และคริสตจักรแบ๏บต๊ิตบ๎องต้ี แยกตัวออกจากคริสตจักรตะนาวศรี 
เมื่อ พ.ศ. 2545 

      พ.ศ. 2543 ได๎มีผ๎ูประกาศขําวของคริสตจักรเซเวํนเดอิเอนต๊ิส เข๎ามาเผยแพรํศาสนา
คริสต์นิกายเซเวํนเออิเอนต๊ิส ต้ังอยูํหมูํท่ี 2 บ๎องต้ีลําง มีกิจกรรมนมัสการพระเจ๎าทุกวันเสาร์และ
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กิจกรรมวันคริสต์มาส พ.ศ. 2535 ชํวงท่ีมีแรงงานจากประเทศศรีลังกา ปากีสถาน เข๎ามารับจ๎างท า
เหมืองแรํ แรงงานมุสลิมท ากิจกรรมทางศาสนา ตามหลักศาสนาอิสราม เมื่อสัมปทานเหมืองแรํ
หมดอายุการท าเหมืองยุบเลิก แรงงานชาวมุสลิมท่ียังคงอยูํและต้ังถิ่นฐานถาวรในเวลาตํอมาและได๎
เกิดการขยายตัวของชุมชนมุสลิม พ .ศ. 2535 จึงสร๎างสุเหรําขึ้นในพื้นท่ีหมูํท่ี 3 บ๎านท๎ายเหมือง 
กิจกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญคือ การละหมาดวันละ 5 ครั้ง และละหมาดทุกวันศุกร์ กิจกรรมอารัตยอ 
กิจกรรมการถือศีลอดหรือเดือนรอมาฎอน ชํวงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี 

วัฒนธรรมชุมชนบ้องต้ี 

      วัฒนธรรมท่ีชุมชนบ๎องต้ีนับถือสืบทอดกันมาท้ังท่ีปรากฏโดยรวมและเฉพาะบ๎านเฉพาะ 
กลํุม พิธีไหว๎ต๎นไม๎ด๎ายเหลือง จะนับถือกันในกลํุมคนกระเหรี่ยงสะกอ 

      ประเพณีสงกรานต์  เป็นประเพณีไทยท่ีต๎องสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ จะท าพิธี 
การระหวําง วันท่ี 12-17 เมษายน ของทุกปี ปัจจุบันรัฐบาลประกาศให๎วันท่ี 14 เมษายน เป็นวัน
ครอบครัว กิจกรรมส าคัญท่ีนับถือปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ การรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุ พิธีสรงน้ าพระ 
พิธีกํอพระเจดีย์ทราย และพิธีท าบุญตักบาตร 

      พิธีทอดสะพาน เป็นประเพณีวัฒนธรรมท่ีนับถือสืบทอดกันมาในชุมชนชาวกระเหรี่ยง 
สะกอ กระเหรี่ยงโป จะประกอบพิธีในวันแรม 15 ค่ า เดือน 5 ของทุกปีความเช่ือตามความเช่ือตาม
ความหมายท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตํบรรพบุรุษ การทอดสะพานนั้นเป็นการช าระส่ิงช่ัวร๎ายอัปมงคล    
และการอธิฐานน าพาความเป็นมงคลให๎กับชีวิต 

      การประกอบพิธีการ แกนน าผ๎ูเฒําผ๎ูแกํ จะน าก าหนดจุดสะพาน ทางข๎ามล าห๎วย แมํน้ า 
ประกอบพิธีการช าระล๎างสะพาน และตามด๎วยการประกอบประพรมน้ าขมิ้นส๎มปุอย อาจจะมีส่ิง
ประกอบพิธีกรรมบริเวณหัว-ท๎ายสะพานท่ีก าหนด จะมียุ๎งฉางข๎าว-เจดีย์ทราย และหมากพลู ยาสูบ 
ขนมของหวาน เครื่องชัยธรรม เครื่องประกอบทาน ผ๎ูรู๎จะเป็นผ๎ูน าประกอบพิธี เวลาท่ีประกอบพิธี
จะต๎องเป็นเวลาบําย 

      พิธีค้ าต้นโพธิ์ เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ตํอชะตา โดยจะท าพิธีตํอเนื่องเช่ือมโยงกันกับพิธี  
ทอดสะพาน 

      การประกอบพิธีกรรม  กํอนวันถึงวันท าพิธี ชุมชนจะก าหนดต๎นโพธิ์ที่เหมาะสมแล๎ว 
ชํวยกันท าความสะอาดบริเวณต๎นโพธิ์ สํวนในวันประกอบพิธีผ๎ูเข๎ารํวมพิธีแตํละกลํุม แตํละครอบครัว
จะน าไม๎กวาดยาวพอประมาณ กระบอกใสํน้ า ธูปเทียน ขั้นตอนคือ การน าไม๎รวกท่ีเตรียมไว๎ไปค้ าต๎น
โพธิ์และน ากระบอกน้ าไปวางไว๎บริเวณโคนต๎นโพธิ์ จุดธูปเทียนบูชาต๎นโพธิ์  เช่ือกันวําไม๎ค้ าเป็นไม๎ค้ า
จุนชีวิตสะเดาะเคราะห์ตํอชะตา น้ า หมายถึง การมีน้ าในการสํูภพหน๎า 

      เทศการบั้งไฟ เป็นประเพณีของชุมชนชาวอีสาน การย๎ายถ่ินฐานของชุมชนชาวอีสาน 
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มาอยูํในต าบลบ๎องต้ีจึงน าประเพณีนี้มาเผยแพรํในกลํุมชุมชนอีสานและเป็นท่ีรู๎จักเผยแพรํในชุมชน
บ๎องต้ีซึ่ง “บั้งไฟ” หมายถึง กระบอกไฟ = กระบอกท่ีบรรจุเช้ือไฟ ผํานกระบวนการผสมและอัดและ
น าไปประกอบพิธี จุดในบุญเดือนหก กํอนดูปลูกข๎าวท านา 

      ขั้นตอนพิธีกรรม กํอนการลงมือผลิตจะต๎องบวงสรวง (บูชา) หลังจากนั้นจะต๎องประดับ 
ตามสัญลักษณ์ของกลํุมชุมชน เชํน หมูํบ๎าน ต าบล หรือบุคคล จากนั้นจะต๎องมีพิธีแหํรอบหมูํบ๎าน
ต าบลพร๎อม ๆ กัน 1 วัน บั้งไฟแตํละลูกจะมีช่ือเขียนติดให๎เป็นที่รับรู๎เทศกาลบั้งไฟภายหลังพัฒนาเป็น
การแขํงขัน โดยมีกติกาวํา หลังจุดบั้งไฟขึ้นส๎ูฟูาแล๎วจะลอยสํูกลางอากาศทน-นาน จะใช๎เวลาท่ีนาน
ท่ีสุดเป็นเกณฑ์แพ๎-ชนะ ความหมายของการจุดบั้งไฟ เป็นการขอฟูาฝนให๎ตกถูกฤดูกาล และเป็นการ
เส่ียงทายพยากรณ์ฝนและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร ความเจริญรุํงเรืองด๎านการท าไรํ 
ท านา รวมถึงการแบํงออกอุปสรรค์ตําง ๆ หากผลจากการจุดบั้งไฟออกมาสมบูรณ์ขึ้นสูง-อยูํกลาง
อากาศ จะบํงบอกถึงส่ิงดีงาม หากแตกหรือระเบิดไมํสมบูรณ์ ก็จะบํงบอกถึงปัญหาอุปสรรคของการ
ประกอบอาชีพ  
                บุญเดือน 10 หรือ แซนโดนตา (สาทรเขมร) เป็นประเพณีของชุมชนชาวเขมร ได๎
ยึดถือในประเทศไทย ยึดถือสืบทอดกันมาแตํโบราณ ในหนึ่งรอบปีจะประกอบพิธีในวันแรม 10 ค่ า       
เดือน 10 บุญเดือน 10 หรือแซนโดนตา มีความหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการเคารพ การขอขมา และการ
อุทิศสํวนกุศลตํอบรรพบุรุษ ผ๎ูลํวงลับ สืบเช่ือสายตามต๎นตระกูล 
                พิธีกรรม  จะประกอบอาหารคาวหวานเล้ียง มีดอกไม๎ ธูปเทียน เส๎นไหว๎ ดวงวิญญาณ 
บรรพบุรุษท่ีบ๎าน หลังจากนั้นก็ไปท าบุญตักบาตรท่ีวัด “ข๎อมูล : นายเย็น แวํนรัมย์ นายชูศักด์ิ      
ไกรเพท 18 กันยายน 2553” (คมลักษณ์ ไชยยะ, 2551: 31-71)  

      สรุปสาระส าคัญจากข๎อมูลดังกลําวผ๎ูวิจัยได๎น าข๎อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ต าบลบ๎องต้ี ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ ความหมายและความเป็นมาของชุมชนบ๎องต้ี ชาติพันธ์และเช้ือ

ชาติของประชากรในท๎องถิ่น ศาสนาท่ีคนในท๎องถิ่นนับถือ วัฒนธรรมประเพณี และสถานท่ีส าคัญใน

ท๎องถิ่น ท่ีมีในท๎องถิ่นบ๎องต้ี โดยน าไปใช๎ในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ท้ังหมด 5 หนํวยการเรียนรู๎ เพื่อใช๎

ในการสร๎างชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง 

ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยภายในประเทศ 

      งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ผ๎ูวิจัยได๎ท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง
กับชุดการเรียนรู๎ และสอดคล๎องกับการท าการวิจัยในครั้งนี้ ท้ังในประเทศและตํางประเทศดังนี้ 
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      พรกมล จันทรี  (2544: 4 -7) ท่ีได๎ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ผลการวิจัยพบวํา การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยครูสังคมศึกษาใช๎ส่ือ
การเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการในท๎องถิ่นน๎อย ด๎านปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทย ผลการวิจัยพบวํา การใช๎หลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การใช๎ส่ือการเรียนการสอน และแหลํงวิทยาการในท๎องถิ่นมีปัญหามาก 

      หทัยรัตน์ อันดี (2544: 143) ศึกษาชุดการเรียนรู๎เพื่อถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา กลําววํา ในการจัดการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนเป็นผ๎ูจัดการ
ในการคิด ได๎เรียนรู๎จากการท าจริง ปฏิบัติจริงน าส่ิงท่ีได๎มาวิเคราะห์วิจารณ์และหาข๎อสรุปได๎ด๎วย
ตนเองซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีสามารถพัฒนาให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง   
การใช๎ชุดการเรียนรู๎มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

      อัมพร เต็มดี (2545: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียว
ในชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบวํา นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียวในชุมชนกํอนและหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎มีคะแนนสูงกวํากํอนเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ 

      อุมาพร ภาสภิรมย์ (2550: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการ
เรียนรู๎เพื่อถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบวํา 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคําดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 0.83 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญและของนักเรียนมีคําดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 0.76 ผ๎ูเช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นตํอชุดการเรียนรู๎แตํละชุดยํอย ๆ ในระดับมาก แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนแตํละชุด
ยํอย ๆ มีคําดัชนีความสอดคล๎องมากกวํา 0.50 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดัชนีความ
ยากงํายเทํากับ 0.79 ดัชนีคําอ านาจจ าแนกเทํากับ 0.57 และดัชนีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.75 
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎เทํากับ 80.69/83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด 80/80        
ความคิดเห็นของกลํุมทดลองตํอชุดการเรียนรู๎แตํละชุดยํอย ๆ เห็นด๎วยในระดับดีมากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลํุมทดลองตํอชุดการเรียนรู๎แตํละชุดยํอย ๆ สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมทดลองตํอชุดการเรียนรู๎ท้ังหมดสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนพัฒนาการสัมพันธ์ของกลํุมทดลองคิดเป็นร๎อยละ 81.20  
 ชุติมา ศิริวงศ์ (2551: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสามบํอวิทยา ผลการวิจัย พบวํา 
ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และ
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับหมวด 4      
แนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2       
พ.ศ. 2545 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล๎วสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                 ปัญญา รุํงเรือง (2551: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาผลการเรียนรู๎เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  
โดยใช๎วิธีการสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับการสอนปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย
พบวําผลการเรียนรู๎เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยใช๎วิธีสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับวิธีสอนแบบปกติ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.22/80.26 สูงกวําเกณฑ์ 80/80  
ผลการศึกษาผลการเรียนรู๎หลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนด              
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสูงกวําเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช๎ชุดการเรียน 
พบวํา นักเรียนมีผลการเรียนรู๎กํอนเรียนและหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎ที่เรียนโดยวิธีสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับวิธีสอนแบบปกติ 
พบวํา ผลการเรียนรู๎จากวิธีสอนท้ังสองวิธีมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอวิธีสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก   
                 รัฐสุดา สุดรัก (2551: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ผลของการใช๎การเรียนการสอนซิปปา
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ๎านสะอาดนามูล ผลการวิจัย
พบวํา 1) ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการเรียนการสอนซิปปาและวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลการศึกษาเจตคติตํอกิจกรรมการเรียนการสอน
ซิปปาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูํในระดับดี 
                 เรวัฒน์ ค๎าขาย (2551: 2) มีความคิดเห็นวํา ครูจะต๎องเป็นฝุายจัดกิจกรรมให๎แกํเด็ก 
โดยจะต๎องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมีการกระต๎ุนให๎เด็กเกิดก าลังใจ  ให๎อิสรภาพในการเรียน    
ครูต๎องพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยูํตลอดเวลา มีการน าส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามาใช๎ใน
กระบวนการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอนท่ียึดผ๎ูเรียนเป็นศูนย์กลาง มากกวํายึดเนื้อหาวิชา
เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นผ๎ูวิจัยเห็นวําปัญหานักเรียนมีผลการเรียนรู๎ในสาระวิชาประวัติศาสตร์ท่ีอยูํใน
ระดับไมํถึงเกณฑ์ดังท่ีกลําวมาแล๎ว สามารถแก๎ไขสนับสนุนให๎ครูผ๎ูสอน สร๎างส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ความหลากหลายในการถํายทอดความรู๎ และประสบการณ์ให๎แกํผ๎ูเรียน รวมถึงการให๎ผ๎ูเรียนมีสํวน
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รํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตามหลักการของการจัด
การศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญดังกลําวข๎างต๎น 
 วัฒนา เจริญผล (2551: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส 33101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ดํานแมํค ามันพิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบวํา 1) ประสิทธิภาพได๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง       
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 87.11/87.93 แสดงวําชุด
การเรียนรู๎เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเทํากับ 34.85 
คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 87.13 และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางเกณฑ์กับคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนพบวําคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสุงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 80 ของคะแนนเต็มท่ีก าหนด
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีตํอชุดการเรียนรู๎เรื่อง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส33101 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 อยูํในระดับดีมาก  

  พนารัตน์ ศรีปัญญากร (2553: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ผ๎ูวิจัยมีข้ันตอนในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ดังนี้ 1) ศึกษาข๎อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 4) ประเมินและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ ผลการวิจัย
พบวํา ผ๎ูเรียนและผ๎ูเกี่ยวข๎องเห็นวํา ชุดการเรียนรู๎เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ควรใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย มีตัวอยํางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชุดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพ 
81.33/86.11 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น กํอนและหลังใช๎ชุดการเรียนรู๎แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูเรียนมีผลการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการใช๎
ชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูเรียนมีความคิดเห็นตํอชุดการเรียนรู๎ อยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางมาก 
 สมโภชน์ ธุรานุช (2553: บทคัดยํอ) ได๎รายผลการใช๎ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  
กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ๎านประปิด ผลการวิจัย พบวํา 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 86.96/86.41 
2) คําดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู๎ด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคําเทํากับ 0.6835 แสดงวํา
นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้น 0.6835 หรือคิดเป็นร๎อยละ 68.35 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ            
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ท่ีระดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน      
กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
คําเฉล่ียเทํากับ 4.57 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ปุณณภา พลเยี่ยม (2554: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง ผลการใช๎ชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง กรุงสุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎               
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
ชุดการเรียนรู๎ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ ผลการวิจัย
พบวํา 1) ชุดการเรียนรู๎ เรื่อง กรุงสุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 83.87/82.67 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนด        
คือ 80/80 เป็นไปตามท่ีต้ังไว๎ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
เรื่อง กรุงสุโขทัย กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรั บนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน มีคําสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อสํงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อสํงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ     
2) ศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร ผลการวิจัย พบวํา 1) กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา ขั้นวิเคราะห์
หลักฐานหลัก ขั้นเปรียบเทียบข๎อมูล ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และขั้นเสนอข๎อ
ค๎นพบ 2) คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากผลของการทดลองใช๎กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลํุมทดลองสูงกวํากลํุมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ท่ีระดับ .05     
               ทวิช ลักษณ์สงํา (2556: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบวํา นักเรียนมีผลการ
เรียนรู๎การศึกษาท๎องถิ่นกํอนและหลังใช๎ชุดการเรียนรู๎แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนมีความสามารถในการศึกษาท๎องถิ่นและนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น โดยนักเรียนเห็น
วําท๎องถิ่นมีแหลํงเรียนรู๎ให๎ศึกษาและมีคนในท๎องถิ่นเป็นผ๎ูให๎ความรู๎   
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 มยุรี เจริญศิริ (2557: 80) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู๎และการเคล่ือนท่ีเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ชุดการเรียนรู๎ท่ีพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบดังนี้ คํูมือนักเรียน คํูมือครู ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง 
วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล และชุดการเรียนรู๎ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวําการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็นส าคัญ โดยให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎จากชุดการเรียนรู๎โดยมีครูเป็นผ๎ูคอยให๎ค าแนะน าและชํวยเหลือ เป็นการฝึกให๎
นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 งานวิจัยในตํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับชุดการเรียนรู๎ได๎มีผ๎ูท าการวิจัยไว๎ดังนี้ 
  Anderson (1982: 42) ได๎สร๎างชุดการเรียนด๎วยตนเองเพื่อหาประสิทธิภาพท่ีต้ังไว๎ และ   

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา โดยใช๎ชุดการเรียนด๎วย
ตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัยพบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญจากกลํุมท่ีสอน
โดยใช๎ชุดการเรียน การวางแผนการสอนและวิธีสอน แตํไมํมีความแตกตํางกันด๎านทัศนคติท่ีมีตํอวิชา
สังคมศึกษา และผ๎ูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  
           Lehman (1997: Abstract) ได๎ศึกษาเรื่อง Constructivist Inquiry for the Study of 
History Learning from Small-Group Discussions in an American Studies Classroom โดย
ศึกษากับนักเรียนเกรด 11 ในวิชาประวัติศาสตร์ โดยยึดรูปแบบการเรียนรู๎ Constructivist Inquiry 
ท่ีให๎นักเรียนสืบค๎นข๎อมูลท่ีเน๎นการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง ด าเนินการสอนโดยใช๎วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลํุมยํอย โดยแบํงกลํุมนักเรียนและใช๎ข๎อค าถาม นักเรียนจะสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง และน ามาอภิปรายรํวมกันในกลํุมยํอย ผลการวิจัยพบวํา การเรียนรู๎ในรูปแบบนี้เป็นการ
สํงเสริมให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎มากกวําการเรียนรู๎แบบเดิม คือการทํองจ า และเป็นวิธีการเรียนรู๎
ทางหนึ่งท่ีจะท าให๎นักเรียนมีความเช่ียวชาญในความรู๎ทางประวัติศาสตร์ 
           Claboug (2012: Abstract) ได๎ศึกษาความตระหนักของนักการศึกษาเกี่ยวกับการใช๎
หลักฐานช้ันต๎นในการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวํานักการศึกษามีความ
คิดเห็นอยํางไรตํอหลักฐานช้ันต๎น ผลการวิจัยพบวํา 1) นักการศึกษาเห็นด๎วยเกี่ยวกับการน าหลักฐาน
ช้ันต๎นมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เนื่องจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักฐาน
ช้ันต๎นจะสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดมุมมองท่ีหลากหลายในการเรียนรู๎และชํวยพัฒนาทักษะการคิดช้ันสูง
ให๎กับนักเรียนได๎ โดยการน ามาใช๎ควรเป็นการปรับบทบาทจากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นใช๎นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยมีหลักฐานช้ันต๎นเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 2) ปัญหาท่ีพบเกี่ยวกับการ
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สอนประวัติศาสตร์ พบวํา การปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักฐานขั้นต๎นของนักเรียนมีข๎อจ ากัด
หลายประการ 

สรุปงานวิจัย 

                 จากผลการศึกษาเอกสารงานวิจัย ท าให๎ผ๎ูวิจัยเห็นวํา ชุดการเรียนรู๎มีความหมาย
หลากหลายตามท่ีนักการศึกษาได๎ให๎ความหมายไว๎ ซึ่งพอจะสรุปได๎วําชุดการเรียนรู๎ เป็นส่ือการจัดการ
เรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบด๎วยส่ือประสมหลาย ๆ อยํางท่ี
มีความสอดคล๎องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อให๎ผ๎ูเรียน
ได๎ศึกษาค๎นคว๎า ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองโดยมีครูเป็นผ๎ูคอยให๎ความชํวยเหลือแนะน าให๎
ผ๎ูเรียนบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว๎ การจ าแนกประเภทของชุดการเรียนรู๎สามารถจ าแนกได๎
หลายลักษณะ เขํน จ าแนกตามลักษณะของการน าไปใช๎วําใช๎ในลักษณะใด เชํน ชุดการเรียนรู๎แบบ
บรรยาย ชุดการเรียนรู๎ส าหรับกลํุมยํอย และชุดการเรียนรู๎รายบุคคล เป็นต๎น ชุดการเรียนรู๎จะ
ประกอบไปด๎วย 

      1. คํูมือครู ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด/ แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ ทางประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎ ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล         
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

      2. คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานการ
เรียนรู๎/ตัวชี้วัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

      3. ส่ือการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ชุดการเรียนรู๎ และเอกสารประกอบการบรรยาย  
ชุดการเรียนรู๎มีประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลําวคือ เร๎าความสนใจของผ๎ูเรียน  
ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองชํวย
แก๎ปัญหาความแตกตํางระหวํางบุคล ชํวยสร๎างเสริมการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดจนชํวยแก๎ปัญหา
การขาดแคลนครู แนวคิดทฤษฏีท่ีน ามาใช๎ในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ ได๎แกํ ทฤษฏีการเรียนรู๎ของ    
สกินเนอร์ ทฤษฏีการเรียนรู๎ของ ธอร์นไดด์ การสร๎างชุดการเรียนรู๎มีความแตกตํางกันตามแนวคิดของ
นักการศึกษา แตํสรุปได๎วําขั้นตอนท่ีส าคัญประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนใหญํ  ๆ คือ 1) การศึกษาข๎อมูล
พื้นฐานเพื่อน ามาใช๎ในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ 2) การสร๎างชุดการเรียนรู๎และหาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู๎ 3) การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 4) การประเมินและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ เมื่อสร๎าง
ชุดการเรียนรู๎เรียบร๎อยแล๎วต๎องน าไปหาประสิทธิภาพ ซึ่งเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎นิยมต้ัง
ไว๎ที่ 90/90 ส าหรับเนื้อหาท่ีเป็นความรู๎ ความจ า และไมํต่ ากวํา 80/80 จากการศึกษาพบวําชุดการ
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เรียนรู๎เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ีจะน ามาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน โดยให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ดังนั้นผ๎ูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาผลการเรียนรู๎ การเห็นคุณคําในท๎องถิ่น และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนด๎วยชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี    
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

      นอกจากนี้จากผลการวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎ท้ังภายในประเทศ และตํางประเทศ 
พบวํา ชุดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะน ามาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน         
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน โดยเน๎นให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

      การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์       
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ใช๎แบบแผนการวิจัยแบบกลํุมเดียวทดสอบกํอนและหลังเรียน (The One Group 
Pretest – Posttest Design) โดยใช๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 60 คน 
เป็นหนํวยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผ๎ูวิจัยได๎ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัยไว๎ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

            ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (Research)       : การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
            ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ 
            ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research)       : การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
            ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ 
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ข้ันตอนที่ 1 
ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุํมสาระการเรียนร๎ู 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  วิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  
2. ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การสร๎างชุดการเรียนร๎ู 
3. ศึกษาความคิดเห็น
เพ่ือสร๎างชุดการเรียนร๎ู
ของนักเรียน ครูผู๎สอน
วิชาประวัติศาสตร์ และ
ผู๎เช่ียวชาญด๎านการสอน
ประวัติศาสตร์ ในการ
พัฒนาชุดการเรียนร๎ู
เก่ียวกับ 
- เน้ือหา 
- ลักษณะ/รูปแบบ 
- การจัดกิจกรรม 
- สื่อการเรียนร๎ู 
- การวัดและประเมินผล 
 

ข้ันตอนที่ 2  
พัฒนาชุดการเรียนร๎ู 

 
พัฒนาฉบับรําง ชุดการเรียนร๎ู 
ประกอบด๎วย  
1. คูํมือครู  ประกอบด๎วย ปก ค าน า 
สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/
มาตรฐานและตัวช้ีวัด/แผนการ
จัดการเรียนร๎ู ด๎วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (ใบความร๎ู            
ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) 
เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ  
เกณฑ์การวัดและประเมินผล     
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
2. คูํมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก   
ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง 
วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนร๎ู/
ตัวช้ีวัดใบความร๎ู ใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การ
วัดและประเมินผล 
3. สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 
ได๎แกํ ชุดการเรียนร๎ู และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

4. ตรวจสอบโดยผู๎เช่ียวชาญเพ่ือหา
คําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) 
จ านวน 3 คน  

5. ปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน า 

6. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนร๎ู 
แบบภาคสนาม (Field Tryout) 

7.ปรับปรุงแก๎ไข 

ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช๎ 
ชุดการเรียนร๎ู 

1. ทดสอบกํอนเรียน 
2. ทดลองสอนโดยใช๎
ชุดการเรียนร๎ู      
ด๎วยการจัดการเรียนร๎ู
ทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 
จ านวน 60 คน 
จ านวน 20 ช่ัวโมง 
3. ทดสอบหลังเรียน 
 

ข้ันตอนที่ 4 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลหลัง
เรียน โดยชุดการ
เรียนร๎ู ด๎วยการ
จัดการเรียนร๎ูทาง
ประวัติศาสตร์เร่ือง  
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 
2. การเห็นคุณคํา
ในท๎องถ่ิน ด๎วย
การจัดการเรียนร๎ู
ทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 
3. ความคิดเห็น
ของนักเรียนตํอ
การเรียน โดยชุด
การเรียนร๎ู ด๎วย
การจัดการเรียนร๎ู
ทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 

ชุดการเรียนร๎ู 

ฉบับสมบูรณ ์

 
ผลการประเมิน ปรับปรุง 

ผํานเกณฑ์ 

ไมํผํานเกณฑ์

ภาพที่ 2 กรอบการด าเนินงานวิจัย 
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ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา

ชุดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

   เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ
จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

วิธีด าเนินการ 

      1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลํุม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษา วิชาประวัติศาสตร์          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

      2. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุด
การเรียนรู๎ และการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 

      3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ในด๎านเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ของชุดการเรียนรู๎ จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 60 คนโดยใช๎แบบสอบถามความต๎องการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5    
             4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ในด๎านเนื้อหา รูปแบบการจัด
กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ของชุดการเรียนรู๎        
จากผ๎ูเช่ียวชาญ 1 คนและครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์ 2 คน รวมจ านวนท้ังหมด 3 คน โดยใช๎แบบ
สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร๎าง (Structure Interview)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามความต้องการของผู้เรียนเก่ียวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ 1 ฉบับ 
   แบบสอบถามความต๎องการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ฉบับ ได๎แกํ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต๎องการชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง 
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี แบบสอบถามแบํงออกเป็น     
3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้   
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   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข๎อมูลท่ัวไปจ านวน 2 ข๎อ ได๎แกํ ประสบการณ์ในการเรียนรู๎ โดย
ใช๎ชุดการเรียนรู๎ ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่นบ๎องต้ี ซึ่งเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ       
(Check list)  
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต๎องการในการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 ด๎าน 
คือ 1) นักเรียนต๎องการชุดการเรียนรู๎ลักษณะใด 2) นักเรียนต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
ชุดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง 3) นักเรียนต๎องการเรียน โดยใช๎ส่ือการเรียนรูปแบบใดเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ
งํายข้ึน และ 4) นักเรียนต๎องการให๎มีการวัดประเมินผลการเรียนรู๎อยํางไรบ๎าง ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check list)  
   ตอน ท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อ เสนอแนะอื่น  ๆ ซึ่ ง เป็น  แบบปลายเปิด        
(opened form) แบบพรรณนาความ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
   ในการสร๎างแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีขั้นตอนในการ
สร๎างดังตํอไปนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต๎องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ และเอกสารอื่น ๆ 
   ขั้นตอนท่ี 2 น าข๎อมูลท่ีได๎จากขั้นตอนท่ี 1 มาสร๎างเป็นแบบสอบถามโดยก าหนดเป็น
ประเด็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) และแบบปลายเปิด (Open Ended Form)       
แบบพรรณนาความ 
   ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีสร๎างขึ้นไปให๎อาจารย์ ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผ๎ูเช่ียวชาญ 3 ทําน ได๎แกํ ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูเช่ียวชาญทางด๎านการวัดและประเมินผล    
และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล๎วน ามาปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมของภาษาท่ีใช๎แล๎วน ามาหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (Index Of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนนไว๎ดังนี้ 
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 177)  
   ให๎คะแนนเทํากับ  +1  เมื่อแนํใจวําแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
   ให๎คะแนนเทํากับ    0  เมื่อไมํแนํใจวําแบบสอบถามนั้นมีความสอดคล๎องกับจุดประสงค์ 
   ให๎คะแนนเทํากับ   -1  เมื่อแนํใจวําแบบสอบถามนั้นไมํมีความสอดคล๎องกับจุดประสงค์    
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IOC     =    
  

 
 

               เมื่อ  IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถามท่ีสร๎างขึ้น 
   ∑R      แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ 
             N       แทน    จ านวนผ๎ูเช่ียวชาญ 

                น าคําดัชนีความสอดคล๎องท่ีได๎มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความ

คิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ โดยคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ท่ีค านวณได๎มีคํา ≥ 0.5 แสดงวํา

แบบสอบถาม มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งจากการวิเคราะห์คํา IOC ท่ีได๎จากผ๎ูเช่ียวชาญอยูํระหวําง 
0.67-1.00 แล๎วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก๎ไขส านวนภาษา และจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ค าถาม 
   ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีได๎ด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าของอาจารย์  
ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์และผ๎ูเช่ียวชาญ แล๎วจึงน าไปใช๎สอบถามความต๎องการของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี จ านวน 60 คน  
 จากขั้นตอนการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียน โดยชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ
จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดยสรุปข้ันตอนดัง แผนภูมิท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ                    
การพัฒนาชุดการเรียนร๎ู 

 ข้ันตอนที่ 2 น าข๎อมูลที่ได๎มาก าหนดเป็นโครงสร๎างของแบบสอบถาม 

                     ข้ันตอนที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก๎ไขในประเด็นที่ผู๎เช่ียวชาญ  
เสนอแนะน าไปใช๎สอบถามนักเรียน 

แผนภูมิท่ี 1  ขั้นตอนการสร๎างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 3 สร๎างแบบสอบถาม 
เสนออาจารย์และผู๎เช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยหาคํา IOC 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   ผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ

เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โ รงเรียนบ๎าน
บ๎องต้ี ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นกลํุมประชากร และก าหนดขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 

      1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร ถึงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎าน
บ๎องต้ี เพื่อขออนุญาตให๎นักเรียนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ในด๎านเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ของชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

      2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยผ๎ูวิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คนโดยการสร๎าง
บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ 

      3. ผ๎ูวิจัยแจกแบบสอบถามให๎นักเรียนคนละฉบับและอธิบายค าถาม เพื่อท าความเข๎าใจ
ท่ีตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 

      4. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได๎กลับคืนมา เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   น าข๎อมูลจากแบบสอบถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เกี่ยวกับความต๎องการใน
การเรียนรู๎ด๎วยชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ข๎อมูลท่ีได๎จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนเกี่ยวกับความ
ต๎องการชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการวิเคราะห์ข๎อมูลท่ัวไป ใช๎สถิติคําร๎อยละ (%) และวิเคราะห์ความต๎องการ 
ข๎อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

   2. แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกัน 1 ฉบับ 
   แบบสัมภาษณ์ครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ท่ีมีประสบการในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
ไมํน๎อยกวํา 3 ปี จ านวน 2 คน และผ๎ูเช่ียวชาญ จ านวน 1 คน เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎และ
การจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง แบํงการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน          
มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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   ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสัมภาษณ์
จ านวน 6 ข๎อ ได๎แกํ ผ๎ูให๎สัมภาษณ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํง ประสบการณ์ในการสอน  
วิชาประวัติศาสตร์ 
   ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 5 ข๎อ ได๎แกํ 1) ด๎านเนื้อหาในชุดการเรียนรู๎ 2) ด๎านรูปแบบการจัดกิจกรรม 3) ด๎ านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 4) ด๎านส่ือการเรียนรู๎ และ 5) ด๎านการวัดผลและประเมินผล       
   ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ข๎อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   ในการสร๎างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
                ขั้นตอนท่ี 2 สร๎างประเด็นสัมภาษณ์ตามข๎อมูลท่ีได๎จากขั้นตอนท่ี 1 โดยน ามาก าหนด
ประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ดังนี้ 1) ทํานคิดวําควรจัดเนื้อหาการเรียนรู๎อะไรบ๎าง เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
2) ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมอะไรบ๎าง อยํางไร ในชุดการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3) ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือไมํอยํางไร 4) ทํานคิดวําด๎านส่ือการเรียนรู๎ในชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ควรมีลักษณะเป็นอยํางไร 5) ทํานคิดวําด๎านการวัดและประเมินผล ควรมี
ลักษณะ เป็นอยํางไร 
   ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสัมภาษณ์ไปให๎อาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์ และผ๎ูเช่ียวชาญ       
3 ทํานได๎แกํ ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการวัดและประเมินผล และผ๎ูเช่ียวชาญ
ด๎านการสอนประวัติศาสตร์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล๎วน ามา
ปรับปรุงแก๎ไขในเรื่องของภาษา เนื้อหา เพื่อน ามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( Index of Item 
Objective Congruence : IOC) น าคําดัชนีความสอดคล๎องท่ีได๎มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์
ในการพิจารณาความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ โดยคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ท่ีค านวณได๎            

มีคํา ≥ 0.5 แสดงวําแบบสัมภาษณ์ มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง              

ระหวําง 0.67-1.00 
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 ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได๎จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก๎ไขในประเด็นตําง ๆ 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์และผ๎ูเช่ียวชาญ แล๎วจึงน าไปสัมภาษณ์ครูผ๎ูสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์ 
   จากขั้นตอนการสร๎างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของครูผ๎ูสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์ สามารถสรุปได๎ดัง 
แผนภูมิท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร ถึงผ๎ูบริหาร โรงเรียน
บ๎านบ๎องต้ี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

     ขั้นตอนท่ี 2 ผ๎ูวิจัยก าหนดวัน เวลา สถานท่ีท่ีสัมภาษณ์และแจ๎งให๎ผ๎ูถูกสัมภาษณ์ทราบ  
   ขั้นตอนท่ี 3 ผ๎ูวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด๎วยตัวเอง โดยการแนะน าตนเองพร๎อมท้ังบอก

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ท าการสัมภาษณ์จนส้ินสุด และบันทึกผลการสัมภาษณ์ซึ่งมี
ขั้นตอนด าเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

           3.1. ขั้นเตรียมตัวกํอนไปสัมภาษณ์ เตรียมแบบสัมภาษณ์ท่ีสร๎างขึ้น 

แผนภูมิท่ี 2  ขั้นตอนการสร๎างแบบสัมภาษณ์ 

ข้ันตอนที่ 2 น าข๎อมูลที่ได๎มาก าหนดเป็นโครงสร๎าง 

ของแบบสัมภาษณ์ 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ 

การพัฒนาชุดการเรียนร๎ู 

ขั้นตอนที่ 3 สร๎างแบบสัมภาษณ์  
เสนออาจารย์และผู๎เช่ียวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

ข้ันตอนที่ 4 น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าของผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู๎เช่ียวชาญ 

เสนอแนะเพื่อน าไปใช๎จริง 
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           3.2. ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ผ๎ูวิจัยแนะน าตัวเอง และบอกจุดมุํงหมายของการ
สัมภาษณ์แกํผ๎ูรับการสัมภาษณ์ ผ๎ูวิจัยสัมภาษณ์โดยถามค าถามตามข๎อความในแบบสัมภาษณ์ท่ีสร๎าง
ขึ้น ซึ่งในการสัมภาษณ์อาจถามค าถามใดกํอนหรือหลังก็ได๎ตามความเหมาะสม 

           3.3. ข้ันบันทึกผลการสัมภาษณ์ผ๎ูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณ์ทันทีลงในแบบสัมภาษณ์ 
           3.4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์ เมื่อด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว ผ๎ูวิจัยกลําวขอบคุณผ๎ูให๎

สัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 ข๎อมูลท่ีได๎จากจากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู ผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์        
และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎วิชาประวัติศาสตร์  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎   
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5            
มาวิเคราะห์ข๎อมูลสถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป โดยใช๎คําร๎อยละ (%) จากนั้นน าเสนอในรูปแบบตาราง  
ประกอบค าบรรยาย และวิเคราะห์ความคิดเห็น โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)     
และน าเสนอแบบพรรณนาความ 

ตารางท่ี 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย (Research) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการ
ในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุํมเปูาหมาย เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข๎อมูล 
1. เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน  
 เก่ียวกับการพัฒนาชุดการ 
 เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ู   
 ทางประวัติศาสตร์เร่ือง  
 ท๎องถ่ินบ๎องต้ี ส าหรับ      
 นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 ปีที่ 5 

- ศึกษา  
  เอกสารและ  
  งานวิจัยที่ 
  เก่ียวข๎อง 

- เอกสารเก่ียวกับ  
  การพัฒนา 
  ชุดการเรียนร๎ู 

- แบบศึกษา   
  เอกสาร 
 

- การวิเคราะห์  
  เน้ือหา 
 (Content   
 Analysis) แล๎ว  
 น าเสนอแบบ 
 พรรณนาความ 
 

2. เพ่ือศึกษาความต๎องการ  
 เก่ียวกับการพัฒนาชุดการ  
 เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการเรียนร๎ู 
 ทางประวัติศาสตร์เร่ือง  
 ท๎องถ่ินบ๎องต้ี ส าหรับ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษา      
 ปีที่ 5 

- การสอบถาม 
 

- นักเรียนช้ัน 
  ประถมศึกษา    
  ปีที่ 5   
  จ านวน 60 คน 

- แบบสอบถาม - คําร๎อยละ (%) 
  การวิเคราะห์  
  เน้ือหา 
  (Content  
  Analysis) 
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ตารางท่ี 4 สรุปวิธีด าเนินการวิจัย (Research) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการ
ในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุํมเปูาหมาย เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข๎อมูล 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผู๎สอนวิชาประวัติศาสตร์
และผู๎เช่ียวชาญด๎านการสอน
ประวัติศาสตร์เก่ียวกับการ
พัฒนาชุดการเรียนร๎ู 

- การสัมภาษณ์ - ครูผู๎สอนวิชา  
  ประวัติศาสตร์ 
  2 ทําน และ  
  ผู๎เช่ียวชาญด๎าน 
  การสอน  
  ประวัติศาสตร์ 
  1 ทําน 

- แบบสัมภาษณ์ - การวิเคราะห์  
  เน้ือหา 
  (Content  
  Analysis 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: : R2 ) การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุดการ

เรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

วิธีด าเนินการวิจัย 
      1. วิเคราะห์ผลจากการศึกษาข๎อมูลขั้นพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 ทุกขั้นตอนเพื่อน ามาเป็น 

แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ฉบับรําง 
      2. ด าเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง     

ท๎องถิ่นบ๎อง ต้ี  ส าหรับนัก เรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  5  ฉบับรํ าง  โดยมีอง ค์ประกอบดังนี้                  
1) คํูมือครู ประกอบด๎วย ปก  ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด/แผนการ
จัดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎   ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน และ 2) คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐาน
การเรียนรู๎/ตัวช้ีวัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล     
เมื่อได๎องค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ฉบับรําง จึงด าเนินการสร๎างชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด๎วยชุดการ
เรียนรู๎ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 ชุดการเรียนรู๎และสาระส าคัญของชุดการเรียนรู๎ 
ชุดการเรียนรู๎ สาระส าคัญ 

1. บ๎องต้ีนํารู๎      การศึกษาประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
2. ชาติพันธุ์วรรณนา การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่มีในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
3. สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาท่ีมีในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
4. วัฒนธรรมประเพณี การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
5. สถานท่ีส าคัญของชุมชน การรู๎จักสถานท่ีส าคัญท่ีมีในชุมชน 

      3. น าชุดการเรียนรู๎ฉบับรํางท่ีสร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ
ค าแนะน าในสํวนท่ีบกพรํอง เพื่อน าไปปรับปรุงแก๎ไข โดยมีการปรับปรุงแก๎ไขดังนี้ 1) ปรับปรุงแก๎ไข
เกณฑ์การให๎คะแนนระดับความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ 2) ปรับปรุงแก๎ไขข๎อค าถามและแบบ
สัมภาษณ์ให๎มีเนื้อหาท่ีเข๎าใจงํายยิ่งขึ้น 3) ปรับปรุงแก๎ไขค า ส านวน และวรรคตอนให๎สอดคล๎อง
เหมาะสมกันในแตํละข๎อค าถามเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจได๎งํายข้ึน 

      4. น าชุดการเรียนรู๎ท่ีได๎แก๎ไขแล๎ว มาประเมินชุดการเรียนรู๎ฉบับรําง โดยผ๎ูเช่ียวชาญ      
3 ทําน ได๎แกํ ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านชุดการเรียนรู๎ ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการวัดและประเมินผล และผ๎ูเช่ียวชาญ
ด๎านการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
เพื่อหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index Of Item Objective Congruence: IOC) น าคําดัชนีความ
สอดคล๎องท่ีได๎มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ ได๎คํา
ดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 0.67-1.00 โดยมีประเด็นการปรับปรุงแก๎ไขคือ 1) ปรับปรุงช่ือเรื่อง และ
รูปแบบในการจัดวางตัวอักษรและกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎มีความเหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน 2) ปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบในการประเมินนักเรียนในประเด็นตําง ๆ ให๎มีความสอดคล๎องใน
การวัดผลการเรียนรู๎ 3) ปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละชุดการเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนเกิดทักษะในด๎านตําง ๆ 4) ปรับปรุงแบบทดสอบให๎มีความหลากหลาย
ในด๎านตําง ๆ เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎ 5) ปรับปรุงแก๎ไขแหลํงท่ีมาหรืออ๎างอิงของ
เนื้อหาท่ีน ามาประกอบชุดการเรียนรู๎ 6) ปรับปรุงแก๎ไขระดับเกณฑ์การให๎คะแนนการตัดสินคุณภาพ
ผ๎ูเรียนให๎มีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 7) ปรับปรุงแก๎ไขแผนการจัดการเรียนรู๎ในด๎านจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎
เกิดความเข๎าใจท่ีงํายขึ้นและควรพัฒนาในเรื่องของการเตรียมความพร๎อมของนักเรียนกํอนท่ีจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระต๎ุนให๎นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ และปรับปรุงเนื้อหาให๎งําย  

      5. น าชุดการเรียนรู๎ที่ได๎ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ซึ่งการทดสอบหา
ประสิทธิภาพท าการทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 



  101 

การหาค่าประสิทธิภาพ  
   1. น าชุดการเรียนรู๎ไปหาคําประสิทธิภาพ (E1/E2) ซึ่งผ๎ูวิจัยก าหนดคําประสิทธิภาพ 
80/80 โดยการหาคําประสิทธิภาพจากการน าชุดการเรียนรู๎ไปใช๎กับนักเรียนโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี      
ซึ่งไมํใชํกลํุมตัวอยําง มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
       1.1 แบบภาคสนาม (Field Tryout) น าชุดการเรียนรู๎ท่ีปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ท่ีไมํใชํกลํุมตัวอยํางในภาคเรียนท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2561 น าผลท่ีได๎มาค านวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไขกํอนท่ีจะน าไปใช๎กับกลํุมตัวอยํางจริง  
   80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดการเรียนรู๎คิด
เป็นร๎อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดระหวํางเรียนของแตํละชุด 
   80  ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัวนักเรียน คิดเป็นร๎อยละ
ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
                การค านวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ โดยใช๎สูตรที่กลําวมาข๎างต๎นได๎จากการน า
คะแนนแบบฝึกหัดหรือผลงานในขณะประกอบกิจกรรมการเรียนในแตํละหนํวยและคะแนนสอบหลัง
เรียนค านวณด๎วยการหาคํา (E1/E2) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว๎คือ 80/80 ก็สามารถน าไปใช๎กับ
กลํุมตัวอยํางจริง 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพฒันาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ 
คะแนนรวม 
50 คะแนน 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน  

50 คะแนน 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 
10  

คะแนน 
10 

คะแนน 
10  

คะแนน 
10  

คะแนน 
10 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 300 300 300 300 300 1,500 1,500 
คะแนนท่ีได๎ 248 250 248 250 246 1,242 1,260 

ร๎อยละ 16.00 16.13 16.00 16.13 15.87 80.13 81.29 

 จากตารางท่ี 6 พบวํา ร๎อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีท าแบบทดสอบยํอย
ระหวํางเรียนท้ังจ านวน 5 ชุด มีคําเทํากับ 80.13 และร๎อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนของชุดการเรียนรู๎ท้ัง 5 ชุด มีคําเทํากับ 81.29 แสดงวําประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคําเทํากับ 80.13/81.29 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
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80/80 ท่ีก าหนดไว๎ แสดงวําชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใช๎ในการสอนได๎  

 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนทาง
ประวัติศาสตร์ เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

      ขั้นตอนการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ 
      1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลํุม

สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและหลักสูตรสถานศึกษา 
      2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดช้ันปี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      3. ก าหนดสาระการเรียนรู๎ สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย 

ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ ตัวช้ีวัด ส 4.1 ป5/1 สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎  
หลักฐานท่ีหลากหลาย ส 4.1 ป5/2 รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพื่อตอบค าถามทาง
ประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล ส 4.1 ป5/3 อธิบายความแตกตํางระหวํางความจริงกับข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องราวในท๎องถิ่น เพื่อน ามาสร๎างเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยแบํงเนื้อหาประกอบด๎วย 5 
เรื่อง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1) บ๎องต้ีนํารู๎ 2) ชาติพันธุ์วรรณนา 3) สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
4) วัฒนธรรมประเพณี และ 5) สถานท่ีส าคัญของชุมชน 

      4. สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ จ านวน 5 แผนดังนี้ 

ตารางท่ี 7 โครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
แผน
ที่ 

ชื่อแผน ตัวชี้วัด สาระส าคญั ชุดการเรียนรู้ 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 บ๎องต้ีนําร๎ู      ส 4.1 ป 5/1 สืบค๎นความ
เป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
หลักฐานที่หลากหลาย 
ส 4.1 ป 5/2 รวบรวมข๎อมูล
จากแหลํงตํางๆ เพ่ือตอบ   
ค าถามทางประวัติศาสตร์
อยํางมีเหตุผล 

การศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของ
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 
 

บ๎องต้ีนําร๎ู      4 
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ตารางท่ี 7 โครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ตํอ) 
แผน
ที่ 

ชื่อแผน ตัวชี้วัด สาระส าคญั ชุดการเรียนรู้ 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

2 ชาติพันธ์ุ 
วรรณนา 

ส 4.1 ป 5/1 สืบค๎นความ
เป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
หลักฐานที่หลากหลาย 
ส 4.1 ป 5/3 อธิบายความ
แตกตํางระหวํางความจริง
กับข๎อเท็จจริงเก่ียวกับ
เร่ืองราวในท๎องถ่ิน 

การศึกษาความเป็นมา
ของชาติพันธ์ุที่มีใน
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 
 

ชาติพันธ์ุ 
วรรณนา 

4 

3 สามศาสนาอยํู
รํวมกันอยํางมี
ความสุข 

ส 4.1 ป 5/1 สืบค๎นความ
เป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
หลักฐานที่หลากหลาย 

การศึกษาเกี่ยวกับ
ศาสนาท่ีมีในท๎องถ่ิน
บ๎องต้ี 

สามศาสนาอยํู
รํวมกันอ ยํางมี
ความสุข 

4 

4 วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส 4.1 ป 5/1 สืบค๎นความ
เป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
หลักฐานที่หลากหลาย 

การศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีในท๎องถ่ิน
บ๎องต้ี 

วัฒนธรรม
ประเพณี 

4 

5 สถานที่ส าคัญ
ของชุมชน 

ส 4.1 ป 5/3 อธิบายความ
แตกตํางระหวํางความจริง
กับข๎อเท็จจริงเก่ียวกับ
เร่ืองราวในท๎องถ่ิน 
ส 4.1 ป 5/1 สืบค๎นความ
เป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
หลักฐานที่หลากหลาย 
ส 4.1 ป 5/2 รวบรวมข๎อมูล
จากแหลํงตํางๆ เพ่ือตอบ   
ค าถามทางประวัติศาสตร์
อยํางมีเหตุผล 

การร๎ูจักสถานที่ส าคัญ
ที่มีในชุมชน 
 

สถานที่ ส า คัญ
ของชุมชน 
 

3 

 รวม 19 

               ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎มีรายละเอียดดังนี้ หัวข๎อเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู๎          
/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู๎สํูตัวช้ีวัด สาระส าคัญ สาระการเรียนรู๎ สมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รํองรอยแสดงความรู๎) ก ารจัดกิจกกรม
การเรียนรู๎ด๎วยวิธีการสอนโดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ การจัดบรรยากาศเชิงบวก ส่ือการเรียนรู๎ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ กิจกรรมเสนอแนะ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู๎มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

          4.1 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการ
ศึกษา แสวงหาค าตอบด๎วยเหตุผล (ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใด เพราะเหตุใด) 
           4.2 ขั้นรวบรวมหลักฐาน การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรและไมํเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได๎แกํวัตถุโบราณรํองรอยถิ่นท่ีอยูํอา ศัยหรือการ
ด าเนินชีวิต 
           4.3 ขั้นวิเคราะห์และประเมินคุณคําข๎อมูล การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบ      
การประเมินความนําเช่ือถือ การประเมินคุณคําของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอยํางเป็นเหตุเป็น
ผลมีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ 
           4.4 ข้ันตีความและสังเคราะห์ การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรร
ข๎อเท็จจริงจากหลักฐานอยํางเครํงคัด โดยไมํใช๎คํานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต 
โดยพยายามท าความเข๎าใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
           4.5 ขั้นน าเสนอข๎อมูล การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล 
โดยใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายมีความตํอเนื่อง นําสนใจตลอดจนมีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริง เพื่อให๎ได๎งานทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณคําและมีความหมาย 
                5. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ เสนอผ๎ูเช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เนื้อหา ลักษณะ รูปแบบ การจัดกิจกรรม ส่ือการเรียนรู๎ การ
วัดและประเมินผล แล๎วน ามาปรับปรุงเพื่อหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) น าคําดัชนีความสอดคล๎องท่ีได๎มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญโดยคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC) ท่ีค านวณได๎มีคํา ≥ 0.5 

แสดงวําแผนการจัดการเรียนรู๎ มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง เทํากับ 1.00 
 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปหาคําประสิทธิภาพรํวมกับชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี
ผ๎ูวิจัยได๎สรุปวิธีการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development): การพัฒนาและการ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ 
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ตารางท่ี 8 สรุปวิธีการด าเนินการขั้นการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎ 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุํมเปูาหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ข๎อมูล 

1. เพ่ือพัฒนาชุดการ
เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการ
เรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

การพัฒนาชุดการเรียนร๎ู
ฉบับรําง ประกอบด๎วย   
คูํมือครู คูํมือนักเรียน 
ขุดการเรียนร๎ูและ
เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

- ชุดการเรียนร๎ู ด๎วยการ
จัดการเรียนร๎ูทาง
ประวัติศาสตร์เร่ือง 
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
 ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

2. เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของชุดการเรียนร๎ู 

ตรวจสอบชุดการเรียนร๎ู - ผู๎เช่ียวชาญด๎าน           
  ชุดการเรียนร๎ู 1 คน 
- ผู๎เช่ียวชาญด๎านวัดและ  
  ประเมินผล 1 คน 
- ผู๎เช่ียวชาญด๎าน  
  การสอนประวัติศาสตร์  
  1 คน 

ตรวจสอบชุดการเรียนร๎ู 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
และหาคําดัชนีความ
สอดคล๎องของชุดการสอน 
(IOC) 

3. เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขชุด
การเรียนร๎ู 
 

แก๎ไขปรับปรุงชุด  
การเรียนร๎ู 

- ชุดการเรียนร๎ู              
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

4. เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนร๎ู 

น าชุดการเรียนร๎ูที่สร๎าง
ข้ึนไปทดลองใช๎กับ
นักเรียนแบบภาคสนาม 
(Field Tryout) 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 
2560 ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 30 คน 

ชุดการเรียนร๎ู วิเคราะห์คํา
ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย 

(  ̅) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของคํา E1/E2 

5. เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขชุด
การเรียนร๎ู 

แก๎ไขปรับปรุงชุดการ
เรียนร๎ู 

- ชุดการเรียนร๎ู การ
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : D1) การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
      เพื่อทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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      กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 30 คน โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได๎จากวิธีสํุมอยํางงําย 

   แบบแผนการวิจัยการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre Experimental Design)               
แบบ (One - Group Pretest Posttest Desing) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 144) 

แบบแผนการวิจัยแบบ (One - Group Pretest Posttest Design) 
ทดสอบกํอนใช๎ชุดการเรียนรู๎ ทดลอง ทดสอบหลังใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

T1 X T2 

      T1      หมายถึง  การทดสอบกํอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
      X      หมายถึง  การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
      T2      หมายถึง  การทดสอบหลังใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง 
       ผ๎ูวิจัยได๎น าชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       1. ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ชุด ประกอบด๎วย ชุดการเรียนรู๎เรื่อง 1) บ๎องต้ีนํารู๎             
2) ชาติพันธุ์วรรณนา 3) สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) วัฒนธรรมประเพณี และ           
5) สถานท่ีส าคัญของชุมชน  
   2. แบบทดสอบกํอนและหลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 2 ฉบับ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   ในการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร ถึงผ๎ูบริหารโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
   2. ผ๎ูวิจัยน าชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร๎างขึ้นไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
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โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 โดยผ๎ูวิจัยเป็นผ๎ูด าเนินการสอนด๎วยตนเองในการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กํอนท าการทดลองผ๎ูวิจัย
ได๎ช้ีแจงหลักการ เหตุผล และประโยชน์ ของการวิจัยให๎กับนักเรียนท่ีเป็นกลํุมตัวอยําง พร๎อมกับท า
ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน เพื่อให๎ผลการใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เกิดประโยชน์สูงสุด 
   3. ท าการทดสอบกํอนเรียน (Pretest) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 30 คน โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ ความเข๎าใจ จ านวน 30 ข๎อ 
   4. ด าเนินการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง 
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช๎เวลาใน
การสอน 1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ เป็นเวลา 19 สัปดาห ์สอบ 1 ช่ัวโมง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

     4.1 การก าหนดเปูาหมายหรือประเด็นค าถามท่ีต๎องการศึกษาแสวงหาค าตอบ         
(ศึกษาอะไร ชํวงเวลาไหน สมัยใดและเพราะเหตุใด) 

          4.2 การค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตําง ๆ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไมํ
เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได๎แกํ วัตถุโบราณรํองรอยถ่ินท่ีอยูํอาศัยหรือการด าเนินชีวิต 

          4.3 การวิเคราะห์หลักฐาน (การตรวจสอบหลักฐาน การประเมินความนําเช่ือถือการ
ประเมินคุณคําของหลักฐาน) และการตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ 
                 4.4 การสรุปข๎อเท็จจริงเพื่อตอบค าถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริงจากหลักฐาน 
อยํางเครํงครัดโดยไมํใช๎คํานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีตโดยพยายามเข๎าใจความคิดของคน
ในยุคนั้นหรือน าตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยท่ีตนศึกษา 
                 4.5 การน าเสนอเรื่องท่ีศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล โดยใช๎ภาษาท่ี   
เข๎าใจงําย   
                5. หลังจากด าเนินการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ส้ินสุดลง ผ๎ูวิจัยท าการทดสอบหลังเรียน  
(Post test) โดยใช๎แบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีใช๎ในการทดสอบกํอนเรียน 

      จากขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น
และน าไปใช๎กับกลํุมตัวอยํางสามารถสรุปได๎ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อประเมินผลคุณภาพของชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง 
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 การเห็นคุณคําในท๎องถิ่นด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

วิธีด าเนินการ 
      ทดสอบความรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดังตํอนี้ 
                1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แล๎วน าผลการทดสอบมาหาคําความตําง

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุํมเปูาหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ข๎อมูล 
1. เพ่ือทดลอง
ใช๎ชุดการ
เรียนร๎ูด๎วยการ
จัดการเรียนร๎ู
ทาง
ประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ิน
บ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา     
ปีที่ 5 

1. ช้ีแจงหลักการ เหตุผล และประโยชน์
ในการเรียนด๎วยชุดการเรียนร๎ู 
2. ทดสอบความร๎ูความเข๎าใจกํอนเรียน
ด๎วยชุดการเรียนร๎ู 
3. ผู๎วิจัยด าเนินการทดลองใช๎ชุดการ
เรียนร๎ูกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
3.1 ข้ันน า แนะน าการใช๎ชุดการเรียนร๎ู
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์จาก 
การเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนร๎ู 
3.2 ข้ันปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว๎โดยการสอนแบบแบํงกลุํม
กิจกรรม 
3.3 ข้ันสรุปนักเรียนและครูรํวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย   
และสรุป 
4. ท าการทดสอบหลังเรียนด๎วยชุดการ
เรียนร๎ู 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 
5/1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน 
โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 
อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- ชุดการเรียนร๎ูด๎วยการ
จัดการเรียนร๎ูทาง
ประวัติศาสตร์เร่ือง 
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
- แบบทดสอบ 
  กํอนเรียน 
- แบบทดสอบ 
  หลังเรียน 
- การทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout)/คําร๎อยละ
ของ E1/E2  ใช๎เกณฑ์ 

80/80 คําเฉลี่ย (  ̅) สํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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ของคะแนนเฉล่ียกํอนและหลังการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ โดยใช๎สถิติทดสอบแบบไมํอิสระตํอกัน     
(t-test แบบ Dependent) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวช้ีวัด กํอนและหลังเรียน ด๎วยการจัดการ

เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบทดสอบ
เลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ มีค าตอบท่ีถูกต๎องเพียงค าตอบเดียว เกณฑ์การให๎คะแนน ตอบถูกได๎       
1 คะแนน ตอบผิดหรือไมํตอบได๎ 0 คะแนน  มีข้ันตอนการสร๎างดังนี้ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบทดสอบ ศึกษาผล
การเรียนรู๎ท่ีคาดหวังจากหลักสูตร คํูมือครู คํูมือการวัดและประเมินผล แล๎วด าเนินการวิเคราะห์
ข๎อสอบแยกตามเนื้อหาและจุดประสงค์  
   2. สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให๎สอดคล๎องกับตัวช้ีวัดครอบคลุมสาระ
การเรียนรู๎ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข๎อ 30 
คะแนน จ านวน 1 ฉบับ โดยสร๎างไว๎จ านวน 60 ข๎อ ซึ่งใช๎ในการทดสอบกํอนและหลังการใช๎ชุดการ
เรียนรู๎ ซึ่งเป็นข๎อสอบชุดเดียวกัน 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ข๎อสอบแบบปรนัยตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ระดับพฤติกรรมที่ต๎องการวัด 

ความ
เข๎าใจ 

การ
น าไปใช๎ 

วิเคราะห์ 
ประเมิน

คํา 
สร๎าง 
สรรค์ 

รวม 
(ข๎อ) 

มาตรฐาน ส 4.1 ป 5/1 
1. สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถ่ินโดยใช๎   
    หลักฐานที่หลากหลาย 

1 3 4 2 - 10 

มาตรฐาน ส 4.1 ป 5/2 
2. รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ เพ่ือตอบ   
    ค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมีเหตุผล 

1 3 3 3 - 10 

มาตรฐาน ส 4.1 ป 5/3 
3. อธิบายความแตกตํางระหวํางความจริงกับ   
    ข๎อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองราวในท๎องถ่ิน 

1 2 3 4 - 10 

รวม 3 8 10 9 - 30 
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   3. น าแบบทดสอบท่ีสร๎างเสร็จไปให๎อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ๎ูเช่ียวชาญด๎าน
เนื้อหาจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบวํา
ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ แล๎วน ามาปรับปรุง เพื่อพัฒนาคําดัชนีความสอดคล๎อง     
(Index Of Item Objective Congruence: IOC) น าคําดัชนีความสอดคล๎องท่ีได๎มาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ โดยคําดัชนีความสอดคล๎อง ( IOC)       

ท่ีค านวณได๎มีคํา ≥ 0.5 แสดงวําแบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผลการวิเคราะห์ความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได๎เทํากับ 1.00 
   4. น าแบบทดสอบท่ีได๎รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว 
ดังนี้ การปรับค าหรือความหมายให๎อํานเข๎าใจงํายข้ึน แล๎วน าไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5/2 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ท่ีไมํใชํกลํุมตัวอยําง จ านวน 30 คน เพื่อหาความยากงําย (p) คือสัดสํวน
ระหวํางจ านวนผ๎ูตอบข๎อสอบในแตํละข๎อถูก ตํอจ านวนผ๎ูเข๎าสอบท้ังหมดโดยเกณฑ์ความยากงําย 
ก าหนดให๎อยูํระหวําง 0.20 - 0.80 คําอ านาจจ าแนก (r) คือ การตรวจสอบคะแนนระหวํางคนท่ีได๎
คะแนนในกลํุมสูงและกลํุมต่ าเกณฑ์อ านาจจ าแนกต้ังแตํ 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์  2551: 186 - 
188) และน ามาวิเคราะห์หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) โดยเกณฑ์ 0.75 ขึ้นไป โดยใช๎สูตรของ 
Kuder-Richardson (KR-20) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 182)   
 จากการน าผลการทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข๎อ         
ไปวิเคราะห์ความยากงําย (คําp) เป็นรายข๎อได๎คําความยากงํายอยูํระหวําง 0.50 - 0.77 และคํา
อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข๎อได๎ 0.20 - 0.47 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อยูํใน
ระหวํางเกณฑ์ท่ีก าหนดน าข๎อสอบมาวิเคราะห์หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ได๎คําเทํากับ 0.73 
    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าคะแนนท่ีได๎ จากการทดสอบกํอนและหลังเรียน ใช๎ร๎อยละ (%) คําเฉล่ีย (  ̅) สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ใช๎คํา t-test แบบไมํอิสระ (t-test Dependent) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 

2.  แบบบันทึกการ เห็นคุณค่ า ในท้อ ง ถ่ิน  ด้วยการจัดการ เ รียน รู้ทางประ วั ติศาสตร์                 
เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   แบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น เป็นเครื่องมือท่ีใช๎สอบถามความรู๎สึกนึกคิดของ
นักเรียนท่ีมีตํอการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นด๎านความรู๎ท่ีได๎รับจากการศึกษาท๎องถิ่น ความรู๎สึกท่ีมีตํอ
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ท๎องถิ่นและคนในท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมในการท าประโยชน์ให๎กับท๎องถิ่นเป็นแบบบัน ทึกแบบ
เขียนแบบบรรยายความ 

ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการเห็นคุณค่าในท้องถ่ิน 
   การสร๎างแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นมีขั้นตอนในการสร๎างดังตํอไปนี้ 
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องในการสร๎างแบบบันทึก 
   2. วิเคราะห์คุณลักษณะรักความเป็นไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นมาสร๎างเป็นแบบค าถามปลายเปิด           
(Open Ended Form) จ านวน 3 ข๎อ เชํน 1) ความรู๎ท่ีนักเรียนได๎จากการศึกษา ท๎องถิ่นบ๎องต้ี        
มีอะไรบ๎าง 2) นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํอท๎องถิ่นบ๎องต้ี และความส าคัญในท๎องถิ่นท่ีนักเรียน
ศึกษาเป็นอยํางไร 3) นักเรียนคิดวําจะมีสํวนรํวมในการดูแล พัฒนาท๎องถิ่นของนักเรียน ได๎อยํางไร 
   3. น าแบบบันทึกท่ีสร๎างขึ้นเสนออาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์ และผ๎ูเช่ียวชาญจ านวน    
3 ทําน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได๎คํา IOC = 1.00 แล๎วน ามาปรับปรุง เชํน แก๎ไขค าให๎
เหมาะสมกับท๎องถิ่นเพื่อให๎เข๎าใจได๎งํายข้ึน 
   4. น าแบบบันทึกท่ีได๎จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก๎ไข 
   5. น าแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นน าไปใช๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี จ านวน 30 คน เขียนบรรยายการเห็นคุณคําใน
ท๎องถิ่น หลังจากได๎เรียนชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และน าข๎อมูลท่ีได๎มาพรรณนาความในด๎านความรู๎ท่ีได๎รับจาการศึกษาท๎องถิ่น 
การเห็นคุณคําท่ีมีตํอท๎องถิ่นและคนในท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมในการท าประโยชน์ให๎กับท๎องถิ่น 

3. การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

      แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอการใช๎ชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีขั้นตอนการ
สร๎างดังนี้ 
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ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
   1. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องและใช๎เกณฑ์การ

ประเมินแบบ ลิเคอร์ท (Likert) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      2. สร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นแบํงเป็น 2 ตอน คือ 
          ตอนท่ี 1 เป็นแบบประเมินความคิดเห็นตํอชุดการเรียนรู๎  จ านวน 5 ด๎าน คือ          

1) ด๎านเนื้อหา 2) ด๎านรูปแบบการจัดกิจกรรม 3) ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ 4) ด๎านส่ือการเรียนรู๎ และ 
5) ด๎านการวัดและประเมินผลนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตํอชุดการเรียนรู๎เป็น
แบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยมีเกณฑ์การให๎คะแนน
ดังนี้ 

          ระดับ   5 หมายถึง  เห็นด๎วยระดับมากท่ีสุด 
   ระดับ   4 หมายถึง  เห็นด๎วยระดับมาก 
   ระดับ   3     หมายถึง  เห็นด๎วยระดับปานกลาง 
  ระดับ   2 หมายถึง  เห็นด๎วยระดับน๎อย 
      ระดับ   1 หมายถึง  เห็นด๎วยระดับน๎อยที่สุด 

       ตอนท่ี 2 ให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะแบบพรรณนาความ 
โดยนักเรียนตอบแบบสอบถามหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ตารางท่ี 11 เกณฑ์การให๎คะแนนระดับความคิดเห็น 

ผลคะแนน ระดับความคิดเห็น 
4.50 – 5.00 เห็นด๎วยระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 เห็นด๎วยระดับมาก 
2.50 – 3.49 เห็นด๎วยระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 เห็นด๎วยระดับน๎อย 
1.00 – 1.49 เห็นด๎วยระดับน๎อยที่สุด 

                3. น าเครื่องมือท่ีสร๎างขึ้นน าเสนออาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต๎องเชิงเนื้อหา และน าไปปรับปรุงแก๎ไข 

      4. น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก๎ไขให๎ผ๎ูเช่ียวชาญจ านวน 3 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล๎วน ามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index Of Objective 
Congruence : IOC) ได๎ IOC = 1.00 

 5. น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าจากผ๎ูเช่ียวชาญ เชํน ปรับปรุงข๎อ
ค าถามในแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ การปรับปรุงเกณฑ์การให๎คะแนนให๎มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
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แบบฝึกท่ีสร๎างขึ้น จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก๎ไข ให๎อาจารย์ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      น าข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน มาวิเคราะห์โดยใช๎ระดับคะแนน

เสนอคําเป็นคําเฉล่ีย (  ̅) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู๎ สรุปได๎ดังตารางท่ี 12  

ตารางท่ี 12 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู๎ 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุํมเปูาหมาย เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห์

ข๎อมูล 

1. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด๎วยชุดการ
เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการ
เรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 5 
2. เพ่ือประเมินการเห็น
คุณคําในท๎องถ่ินของ
นักเรียน ท่ีมีตํอการเรียน
ด๎วยชุดการเรียนร๎ู      
ด๎วยการจัดการเรียนร๎ูทาง
ประวัติศาสตร์เร่ือง 
ท๎องถ่ินบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 5 

- ประเมินผลฤทธ์ิ   
  ทางการเรียน 
  กํอนและหลัง   
  การใช๎ชุด  
  การเรียนร๎ู 
- ประเมินผลการ 
  บันทึกการ 
  เห็นคุณคําใน 
  ท๎องถ่ิน 
 

- นักเรียนช้ัน 
  ประถมศึกษาปีที่  
  5/1 ภาคเรียนที่ 1   
  ปีการศึกษา 2561  
  โรงเรียนบ๎าน 
  บ๎องต้ี   
  จ านวน 30 คน 
 

- แบบทดสอบ  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการ  
  เรียน ด๎วยการ 
  จัดการเรียนร๎ูทาง   
  ประวัติศาสตร์เร่ือง  
  ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
  ส าหรับนักเรียนช้ัน  
  ประถมศึกษาปีที่ 5 
- แบบบันทึกการ 
  เห็นคุณคําใน   
  ท๎องถ่ิน 
 

(  ̅)  S.D.       
t-test แบบ 
Dependent 
(  ̅), S.D. และ 
วิเคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
(  ̅) , S.D.  
และ วิเคราะห์
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 

 
 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตํอชุดการ
เรียนร๎ู ด๎วยการจัดการ
เรียนร๎ูทางประวัติศาสตร์
เร่ือง ท๎องถ่ินบ๎องต้ี  
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 

- สอบถามความ 
  คิดเห็นของ   
  นักเรียน 

 - แบบสอบถาม   
  ความ 
  คิดเห็นของ 
  นักเรียน 
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สรุป 

   การวิจัย วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research And Development)         
แบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบกลํุมเด่ียว สอบกํอนและหลัง (One Group 
Pretest Posttest Design) กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย นักเรียนช้ันประถมศึกษา       
ปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ต าบลบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 30 คน ผ๎ูวิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนใช๎ร๎อยละ (%) คําเฉล่ีย ( ̅) คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ใช๎คํา t-test แบบ ไมํอิสระ (t-test Dependent) และข๎อมูลท่ีได๎จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําเฉล่ีย ( ̅) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแบบ
พรรณนาความคิดเห็นใช๎การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

               การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผ๎ูวิจัยได๎น าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
     ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิผลของชุดการเรียนรู๎ 

               ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ 

               ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แบํงออกเป็น 4 ตอน       
คือ 1) ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลํุมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2) ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา        
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ และการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดก ารเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ในด๎านเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส่ือการ
เรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และ 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ใน
ด๎านเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
ของชุดการเรียนรู๎จากผ๎ูเช่ียวชาญ 1 คน และครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์ 2 คน ผ๎ูวิจัยได๎ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลและสรุปผลดังรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวํา จุดมุํงหมายของหลังสูตรมุํงพัฒนา
ผ๎ูเรียนให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยและมีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต ซึ่งก าหนดจุดมุํงหมายเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี้         
เห็นคุณคําและมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนเองนับถือ    
มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีความรู๎และความเข๎าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ชุมชน และท๎องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย ใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย เป็นผลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักประเทศชาติและท๎องถิ่น มุํงท าประโยชน์และสร๎าง
ส่ิงท่ีดีงามให๎กับสังคม โดยใช๎กระบวนการ “คิดเป็น” ในการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นระบบและแนํนอน 
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มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถในการแสวงหาความรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิตและรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เห็นคุณคําในท๎องถิ่นและรู๎จักใช๎วิทยากร ภูมิปัญญา และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาองค์ความรู๎ให๎ทันตํอความเจริญและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก มีทักษะ
และเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ เป็นแบบอยํางหรือเป็นผ๎ูน าด๎านการพัฒนาอาชีพเพื่อการพึ่งพา
ตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดียิ่งขึ้น รักการออกก าลังกาย มีความสามารถในการพัฒนาชุมชนให๎
เข๎มแข็งยั่งยืนเป็นผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ มีคํานิยมการเป็นผ๎ูผลิต มากกวําการเป็นเพียง
ผ๎ูบริโภคและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน 
 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุด
การเรียนรู๎ และการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ พบวํา ชุดการเรียนรู๎เป็นนวัต กรรม         
และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 
เพราะชุดการเรียนรู๎สามารถแก๎ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนได๎และยังชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับครู 
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการพัฒนาชุดการเรียนรู๎มีคว ามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  เนื่องจากผ๎ูเรียนมีบทบาทส าคัญในการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง เป็นการเรียนรู๎ท่ี
แท๎จริง โดยนักเรียนได๎ปฏิบัติจริงและได๎พบปัญหา รวมท้ังวิธีแก๎ไขปัญหา และนักเรียนก็ค๎นพบความรู๎
ด๎วยตนเอง ดังนั้นผ๎ูวิจัยจึงน าผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 ดังนั้น ผ๎ูวิจัยจึงน าผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ และการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ดังกลําวข๎างต๎นมาใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยค านึงถึงความต๎องการของนักเรียน ชุมชน และสังคม 
พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นตํอการด าเนินชีวิตเพื่อให๎นักเรียนสามารถน าความรู๎ ประสบการณ์และทักษะ  
ตําง ๆ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให๎เกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเอง 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน เก่ียวกับชุดการเรียนรู้  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎ ในด๎านเนื้อหา รูปแบบ
กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล เรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นัก เรียน ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  5  โดยวิ เคราะห์ข๎อมูลจาก 1)  สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป                  
2) ความต๎องการในการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์           
และ 3) ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป ได๎แกํ นักเรียน จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
เรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ และความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่นบ๎องต้ี วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการใช๎
คําสถิติร๎อยละ รายละเอียดดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 จ านวนและร๎อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป จ านวน ร๎อยละ 

1. ประสบการณ์ในการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
   - ไมํเคยเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
   - เคยเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

 
60 
- 

 
100 

- 
รวม 60 100 

2. ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
   - ไมํมีเลย 
   - มีน๎อย 
   - มีปานกลาง 
   - มีมาก 

 
10 
40 
10 
- 

 
16.67 
66.66 
16.67 

- 
รวม 60 100 

      จากตารางท่ี 13 พบวํานักเรียนตอบแบบสอบถามไมํเคยเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎คิด
เป็นร๎อยละ 100 สํวนความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่นบ๎องต้ี ผ๎ูตอบแบบสอบถามความรู๎ความเข๎าใจ      
มีน๎อย คิดเป็นร๎อยละ 66.67 รองลงมาไมํมีเลยและมีปานกลางคิดเป็นร๎อยละ 16.67 

                ตอนท่ี 2 ความต๎องการในการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์  

ตารางท่ี 14 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําสถิติร๎อยละ 
รายการ จ านวน ร๎อยละ 

1) นักเรียนต๎องการชุดการเรียนรู๎ลักษณะใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   - เป็นชุดการเรียนรู๎ที่มีภาพประกอบ 
   - ในชุดการเรียนรู๎ใช๎เนื้อหาเข๎าใจงําย 
   - ในชุดการเรียนรู๎มีเนื้อหามาก ๆ 
   - เรียงจากเนื้อหางํายไปยาก 
   - แบํงเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ 

 
25 
28 
15 
23 
20 

 
83.33 
93.33 
50.00 
76.67 
66.67 
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ตารางท่ี 14 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําสถิติร๎อยละ (ตํอ) 
รายการ จ านวน ร๎อยละ 

2) นักเรียนต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง 
   (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   - เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
   - เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงพื้นท่ีจริง 
   - เป็นกิจกรรมกลํุม 3-6 คน 

 
 

26 
28 
25 

 
 

86.67 
93.33 
83.33 

3) นักเรียนต๎องการเรียน ด๎วยชุดการเรียนรู๎โดยใช๎ส่ือการเรียนรู๎ลักษณะใด 
   เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจท่ีงํายข้ึน (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
   - ส่ือท่ีนักเรียนสร๎างด๎วยตนเอง 
   - ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Power point, E-book 
   - สถานท่ีจริง รูปภาพ 
   - ใบงาน 
   - ใบความรู๎ 
   - แบบฝึกหัด 
   - แบบทดสอบ 

 
 

18 
26 
28 
25 
24 
27 
24 

 
 

60.00 
86.67 
93.33 
83.33 
80.00 
84.37 
80.00 

4) นักเรียนต๎องการให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎อยํางไรบ๎าง 
   - สังเกต (พฤติกรรมการเรียน , ความรํวมมือและความรับผิดชอบ) 
   - แฟูมสะสมผลงาน 
   - ประเมินความสามารถในการท างาน 
   - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - แบบทดสอบ 

 
25 
26 
25 
26 
24 

 
83.33 
86.67 
83.33 
86.67 
80.00 

                จากตารางท่ี 14 พบวํา นักเรียนตอบแบบสอบถามความต๎องการในการเรียนโดยใช๎ชุด
การเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดังนี้ 
       1. นักเรียนต๎องการชุดการเรียนรู๎ลักษณะใด นักเรียนต๎องการให๎ชุดการเรียนรู๎ใช๎เนื้อหา
เข๎าใจงํายจ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.33 รองลงมาคือ ชุดการเรียนรู๎ ท่ีมีภาพประกอบ    
จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ชุดการเรียนรู๎ เรียงจากเนื้อหางํายไปยาก จ านวน 23 คน คิด
เป็นร๎อยละ 76.67 ชุดการเรียนรู๎แบํงเนื้อหาชุดการเรียนรู๎ออกเป็นตอน ๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 66.67 ชุดการเรียนรู๎มีเนื้อหาจ านวนมาก ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ตามล าดับ  
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 2. นักเรียนต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง นักเรียน     
ต๎องการให๎เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงพื้นท่ีจริง  จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.33 
รองลงมาเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง จ านวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 
86.67 เป็นกิจกรรมกลํุม 3-6 คน จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 ตามล าดับ 
                3. นักเรียนต๎องการเรียน ด๎วยชุดการเรียนรู๎โดยใช๎ส่ือการเรียนรู๎ลักษณะใดเพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจท่ีงํายขึ้น นักเรียนต๎องการเรียนจากสถานท่ีจริง รูปภาพ จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 
93.33 รองลงมาเรียนจากแบบฝึกหัด จ านวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 84.37 เรียนจาก ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ Power point, E-book จ านวน 26 คิดเป็นร๎อยละ 86.67 เรียนจากใบงาน จ านวน 
25 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.33 เรียนจากใบความรู๎เทํากับเรียนจากแบบทดสอบ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร๎อยละ 80.00 เรียนจากส่ือท่ีนักเรียนสร๎างด๎วยตนเอง จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 
ตามล าดับ 
                4. นักเรียนต๎องการให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎อยํางไรบ๎าง นักเรียนต๎องการ
วัดและประเมินผลโดยการใช๎แฟูมสะสมผลงานเทํากับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
จ านวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.67 รองลงมาคือ การสังเกต (พฤติกรรมการเรียน , ความรํวมมือ
และความรับผิดชอบ) เทํากับการประเมินความสามารถในการท างาน จ านวน 25 คน คิดเป็น        
ร๎อยละ 83.33 การใช๎แบบทดสอบ จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ตามล าดับ 

      ตอนท่ี 3 ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา แล๎วน าเสนอแบบ
พรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยภาพรวม พบวํา ผ๎ูตอบแบบสอบถามเสนอแนะไปในทาง
เดียวกันวําต๎องการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎หรือสถานท่ีจริง เนื้อหาในการเรียนไมํมากเกินไป             
มีภาพประกอบสีสันสวยงาม และได๎รํวมกันเรียนและท ากิจกรรมแบบกลํุม 

      จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการสอนวิชาประวัติศาสตร์              
และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ จ านวน 3 คน เกี่ยวกับความต๎องการพัฒนาชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ สถานภาพข๎อมูลท่ัวไป เนื้อหา ลักษณะหรือรูปแบบชุด
การเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม ส่ือการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการน าไปใช๎ โดยวิเคราะห์
ข๎อมูลจากข๎อมูลท่ัวไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ข๎อเสนอแนะและข๎อคิดเห็นอื่น ๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ 
                ตอนท่ี 1 สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสัมภาษณ์ ได๎แกํผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์มีวิธีการคัดเลือกผ๎ูเช่ียวชาญจากการมีประสบการณ์ในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์มาไมํน๎อยกวํา 5 ปี และมีวุฒิการศึกษาทางด๎านประวัติศาสตร์โดยตรง โดยจ าแนกตาม
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และประสบการณ์เกี่ยวกับชุด
การเรียนรู๎ ดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 จ านวน และร๎อยละของผ๎ูให๎สัมภาษณ์ 
ข๎อมูลท่ัวไป จ านวน ร๎อยละ 

 1) เพศ 
      - ชาย 
      - หญิง 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

รวม 3 100 
 2) อายุ 
     - ระหวําง  20 – 30 ปี 
     - ระหวําง  31 – 40 ปี 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

รวม 3 100 

3 ) ระดับการศึกษา  
     - ปริญญาตรี 
     - ปริญญาโท 

 
1 
2 

 
33.33 
66.67 

รวม 3 100 

4 ) ประสบการณ์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
     - 1 – 5 ป ี
     - 6 – 10 ปี 

 
2 
1 

 
66.67 
33.33 

รวม 3 100 

                จากตารางท่ี 15 ผ๎ูให๎สัมภาษณ์เป็นชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ด๎านอายุมีอายุระหวําง 20 – 30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 66.67 อายุระหวําง 31 – 40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33     
มีต าแหนํงหน๎าท่ีปัจจุบัน ครู คศ.1 จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 มีประสบการณ์ในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ 1 – 5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.67 มีประสบการสอน 6 – 10 ปี จ านวน    
1 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.33  
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการสัมภาษณ์
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ครู ผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์และผ๎ูเ ช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  วิ เคราะห์ เนื้อหา      
(Content Analysis) แล๎วน าเสนอแบบพรรณนาความ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์
และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎านรูปแบบหรือลักษณะของชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมพบวํา ควรมีรูปภาพและสีสันสวยงาม     
ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงําย มีตัวอยํางประกอบและมีแบบทดสอบท๎ายบทเรียน 
 ด๎านเนื้อหา โดยภาพรวมพบวําควรศึกษาเกี่ยวกับต๎นก าเนิดแหลํงท่ีมาของสถานท่ีตําง ๆ 
ในชุมชน และประวัติความเป็นมาของสถานท่ีส าคัญตําง ๆ มีเนื้อหาท่ีนําสนใจไมํซับซ๎อน มีตัวอยํางท่ี
ชัดเจนเหมาะสมกับการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยภาพรวมผ๎ูเช่ียวชาญให๎ความเห็นวําควรมีการลงพื้นท่ีส ารวจ
จริง และหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท๎องถิ่นท่ีมีและศึกษาจากสถานท่ีจริง จัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายในการสืบค๎นข๎อมูลในท๎องถิ่นของนักเรียน 
 ด๎านการจัดกิจกรรม ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมพบวํา สมควรใช๎การจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีระบบในการเรียนรู๎
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
 ด๎านส่ือการเรียนรู๎ โดยภาพรวมพบวํา ในชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ควรประกอบด๎วย คํูมือส าหรับครู ใบความรู๎ ใบงาน ใบกิจกรรม       
ส่ือบุคคล แบบบันทึก หรือ สมุดบันทึกกิจกรรม เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดความเข๎าใจและมีความรู๎ในเนื้อหา
มากขึ้น ซึ่งจะท าให๎ผ๎ูเรียนสามารถจดจ าและสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 ด๎านการวัดและประเมินผลเพื่อใช๎ในการวัดผลการเรียนรู๎ด๎วยชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี โดยภาพรวมพบวําควรใช๎วิธีการประเมินหลาย ๆ แบบผสมผสานกัน เชํน การสังเกต ช้ินงาน 
การประเมินตามสภาพจริงและควรประเมินให๎ครอบคลุมทุกด๎านท้ังในสํวนของกระบวนการละผลงาน 
 ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ซึ่งได๎ศึกษาจาก ต ารา เอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน การสัมภาษณ์ครูผ๎ูสอนวิชาประวัติศาสตร์
และผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ในทุกขั้นตอนผ๎ูวิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลและน าแนวทางมา
สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ขึ้นใหมํเพื่อให๎เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียนและผ๎ูเกี่ยวข๎อง ท้ังในด๎านรูปแบบ เนื้อหา ด๎านกิจกรรมการ
เรียนรู๎ การจัดกิจกรรม ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด๎านส่ือการเรียนรู๎ และด๎านการวัดและ
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ประเมินผล ตามแนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
พุทธศักราช 2551 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ 
      ผ๎ูวิจัยได๎น าข๎อมูลจากการศึกษาข้ันตอนท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 

โดยมี 4 ข้ันตอน คือ 1) การสร๎างชุดการเรียนรู๎ฉบับรําง 2) การประเมินและตรวจสอบชุดการเรียนรู๎
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) การปรับปรุงแก๎ไข และ 4) การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎
แบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การสร้างชุดการเรียนรู้ 
 ผ๎ูวิจัยน าข๎อมูลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลในขั้นตอนท่ี 1 จากการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและ
ความต๎องการรวมทั้งการขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง 
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งมีองค์ประกอบของชุดการเรียนรู๎ดังนี้  
 1. คํูมือครู ประกอบด๎วย ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
       2. คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู๎ ตัวชี้วัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
       3. ส่ือการสอนและวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ชุดการเรียนรู๎ และเอกสารประกอบการบรรยาย 

ตารางท่ี 16 ชุดการเรียนรู๎ 
ช่ือชุดการเรียนรู๎ ช่ือเรื่อง สาระส าคัญ 

ชุดการเรียนรู๎ท่ี 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู ๎
การศึกษาประวัติความเป็นมา
ของท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา 
การศึกษาความเป็นมาของชาติ
พันธุ์ที่มีในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 3 
เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาท่ีมีใน
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี 
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีมี
ในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่อง สถานท่ีส าคัญของชุมชน การรู๎จักสถานท่ีส าคัญในชุมชน 
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      ซึ่งในแตํละชุดประกอบด๎วย 1) ค าน า 2) สารบัญ 3) ค าช้ีแจง 4) วัตถุประสงค์          
5) มาตรฐานและตัวช้ีวัด 6) แผนการจัดการเรียนรู๎  ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 7) ใบความรู๎         
8) ใบกิจกรรม 9) แบบฝึกหัด 10) แบบทดสอบ 11) เฉลยแบบฝึกหัด 12) เฉลยแบบทดสอบ         
13) เกณฑ์การวัดและประเมินผล 14) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)  
      การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 น าชุดการเรียนรู๎ท่ีปรับปรุงแล๎วไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี ท่ีเป็นกลํุมตัวอยํางในภาคเรียนท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ีวันท่ี         
15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ได๎คําประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพฒันาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบ 
 

คะแนนรวม 
 

คะแนน 
ทดสอบ 
หลังเรียน 

 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 
10  

คะแนน 
10 

คะแนน 
10  

คะแนน 
10  

คะแนน 
10 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 300 300 300 300 300 1,500 1,500 
คะแนนท่ีได๎ 245 264 224 257 250 1,240 1,306 

ร๎อยละ 81.67 88.00 74.67 85.67 83.33 80.67 82.25 

 จากตารางท่ี 17 พบวํา ร๎อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท่ีท าแบบทดสอบยํอย
ระหวํางเรียนท้ังจ านวน 5 ชุด มีคําเทํากับ 80.67 และร๎อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนของชุดการเรียนรู๎ท้ัง 5 ชุด มีคําเทํากับ 82.25 แสดงวําประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคําเทํากับ 80.67/82 .25 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
80/80 ท่ีก าหนดไว๎ แสดงวําชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใช๎ในการสอนได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับสมติฐานการวิจัยข๎อท่ีหนึ่งท่ีก าหนดไว๎ 
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                ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ 

 ผ๎ูวิจัยน าชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 30 คน โดยมีประสิทธิผลดังตํอไปนี้ 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้ชุดการจัดการเรียนรู้                                               
                ผ๎ูวิจัยได๎ประเมินผล และปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ โดยวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น 2 ตอน     
คือ 1) ประเมินผลการเรียนรู๎กํอนและหลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ การประเมินความสามารถและ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 2) ปรับปรุงชุดการเรียนรู๎ฉบับสมบูรณ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ   
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กํอนและหลัง
เรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ 

ผลการเรียนรู๎  
การใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D. t-test Sig. 

กํอนการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 30 30 13.37 2.51 
32.751 .000 

หลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎ 30 30 23.13 3.04 

                จากตารางท่ี 18 พบวํา ผลสัมฤท์ิทางการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ
จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งยอมรับ   
สมติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว๎โดยผลการเรียนรู๎หลังเรียน (  ̅ = 23.13, S.D. = 3.04) สูงกวําผลการ
เรียนรู๎กํอนเรียน ( ̅ = 13.37, S.D. = 2.51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  125 

ตารางท่ี 19 แสดงผลการเปรียบเทียบด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ด๎วย
การจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
โดยจ าแนกเป็นรายชุดการเรียนรู๎ 

ชุดการเรียนรู๎ คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ล าดับท่ี 
ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 10 6.10 0.48 4 
ชุดการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา 10 6.37 0.70 1 
ชุดการเรียนรู๎ท่ี 3 เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข 

10 5.93 0.85 5 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 4 วัฒนธรรมประเพณี 10 6.20 0.70 2 
ชุดการเรียนรู๎ที่ 5 สถานท่ีส าคัญของชุมชน 10 6.17 0.69 3 

รวม 50 30.77 0.17  

 จากตารางท่ี 19 พบวําโดยภาพรวม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎เรื่องท๎องถิ่น
บ๎องต้ี เทํากับ ( ̅ = 30.77, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบวํานักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนามากท่ีสุด ( ̅ = 6.37, S.D. = 0.70) รองลงมาเรื่องวัฒนธรรมประเพณี         
( ̅ = 6.20, S.D. = 0.70) เรื่องสถานท่ีส าคัญของชุมชน ( ̅ = 6.17, S.D. = 0.69) เรื่องบ๎องต้ี  นํารู๎ ( ̅ 
= 6.10, S.D. = 0.48) และน๎อยท่ีสุดเรื่องสามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข (  ̅ = 5.93, S.D. = 
0.85)                                                                                   

                แบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นได๎จาการบันทึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช๎แบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ดังนี้ 
 2.2 ผลการประเมินการเห็นคุณค่าในท้องถ่ิน หลังการใช้ชุดการเรียนรู้  
                ผ๎ูวิจัยให๎นักเรียนเขียนบรรยายการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
                    2.2.1 ความรู๎ท่ีนักเรียนได๎จากการศึกษา ท๎องถิ่นบ๎องต้ี มีอะไรบ๎าง 
       ด๎านความรู๎ท่ีนักเรียนได๎ศึกษาจากท๎องถิ่น สามารถสรุปได๎วํา นักเรียนได๎รับความรู๎จาก
การเรียน ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎จากสถานท่ีจริงในชุมชน ท้ังทางด๎าน
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท๎องถิ่นบ๎องต้ี ชาติพันธุ์ที่มีในท๎องถิ่นตํางศาสนาตํางเช้ือชาติ พิธีกรรม
ทางศาสนาของผ๎ูท่ีนับถือศาสนาตําง ๆ วัฒนธรรมท่ีมีในท๎องถิ่นท่ีมีสืบทอดกันมาจากรุํนสํูรุํน และ
สถานท่ีส าคัญท่ีมีในท๎องถิ่นท าให๎รู๎ถึงความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ีตําง ๆ นอกจากความรู๎
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ท่ีได๎รับจากการท่ีนักเรียนได๎ศึกษาข๎อมูลในท๎องถิ่นแล๎ว นักเรียนเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นท่ี
นักเรียนอาศัยอยูํ 

                     ตัวอยํางข๎อความในแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 

          ...จากการท่ีได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับชุมชนบ๎องต้ี ได๎เรียนรู๎เรื่องราวตํางๆ มากมาย เชํน 
สถานท่ีส าคัญของชุมชน ด๎านศาสนา ชุมชนบ๎องต้ีมีการพัฒนาขึ้นมามากในทุกๆ ด๎านและเป็นชุมชนท่ี
มีความส าคัญกับพวกเรา 
                    2.2.2 นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํอท๎องถิ่นบ๎องต้ี และความส าคัญในท๎องถิ่นท่ี
นักเรียนศึกษาเป็นอยํางไร 
           ด๎านความรู๎สึกตํอท๎องถิ่นและความส าคัญในท๎องถิ่น สามารถสรุปได๎วํา ท๎องถิ่นท่ี
นักเรียนอาศัยอยูํมีความเป็นอยูํอยํางสงบสุข เพราะมีการอยูํรํวมกันหลายศาสนาหลายเช้ือชาติแตํก็ไมํ
มีปัญหากันมีความสามัคคีปรองดอง มีธรรมชาติท่ีสวยงาม นําอยูํ นําอาศัย และเกิดการเห็นคุณคําใน
ท๎องท่ีของตนเอง ผ๎ูคนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ มีน้ าใจ มีความเป็นมิตร คอยให๎ความชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันส่ิงเหลํานี้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญในท๎องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยูํ 

                    ตัวอยํางข๎อความในแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 

                    ...รู๎สึกดีท่ีมีชุมชนบ๎องต้ีเป็นชุมชนท่ีเล็กและมีผ๎ูคนมากมายชุมชนบ๎องต้ีมีความส าคัญ
ตํอเราในทุกๆ ด๎านมากมายซึ่งเป็นท่ีอยูํอาศัยของคนทุกศาสนา 
                    2.2.3 นักเรียนคิดวําจะมีสํวนรํวมในการดูแล พัฒนาท๎องถิ่นของนักเรียน ได๎อยํางไร 

 ด๎านการมีสํวนรํวมในการดูแล พัฒนาท๎องถิ่น สามารถสรุปได๎วํา นักเรียนมีความรักและ
หวงแหนท๎องถิ่น ต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของนักเรียนท้ังในด๎านการดูแลรักษา
ทรัพยากรในท๎องถิ่น และชํวยกันดูแลปุาไม๎ในชุมชน รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของท๎องถิ่นให๎สืบตํอไป
ตราบนานเทํานาน 

  ตัวอยํางข๎อความในแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 

                    ...เราควรดูแลหมูํบ๎านบ๎องต้ีของเราให๎ความรํวมมือกันในการท าความดีเพื่อให๎
หมูํบ๎านของเราพัฒนาขึ้นเราจึงต๎องชํวยกันท าความสะอาดและชํวยกันดูแลบ๎องต้ีของเราให๎ดีท่ีสุด 
 ผลจากการประเมินการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของนักเรียนสรุปได๎วํา นักเรียนเกิดการเห็น
คุณคําในท๎องถิ่น นักเรียนคิดวําในท๎องถิ่นมีธรรมชาติท่ีสวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยสัตว์ปุาและอาหาร
นานาชนิด ผ๎ูคนในชุมชนมีความสามัคคีกันมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม นักเรียนยังได๎รับความรู๎ตําง ๆ 
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จากการศึกษาเรื่องราวในท๎องถิ่นของตนเอง และมีความต๎องการท่ีจะพัฒนาท๎องถิ่นของนักเรียนให๎มี
ความนําอยูํยิ่งขึ้น 

 2.3 ผลการประเมินความคิดเห็นที่นักเรียนมีต่อชุดการเรียนรู้ 
 การประเมินชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรี ยนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด๎วยชุดการเรียนรู๎            
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 20  

ตารางท่ี 20 คําเฉล่ียและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอชุดการเรียนรู๎เรื่อง
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎เรื่อง         
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎

ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี      
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับท่ี 

ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหามีความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด 

 
3.70 

 
0.70 มาก 3 

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยเรียน 3.63 0.56 มาก 4 
3. เนื้อหาสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักการแก๎ปัญหา 4.33 0.55 มาก 1 

4. เนื้อหามีความเช่ือมโยงกับเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.03 0.49 มาก 2 

รวม 3.92 0.58 มาก 1 
ด้านชุดการเรียนรู้ 
5. เป็นชุดการเรียนรู๎ที่มีลักษณะสีสันสวยงาม 

 
3.83 

 
0.70 มาก 2 

6. เป็นชุดการเรียนรู๎ที่ครูและนักเรียนสามารถ
ใช๎รํวมกันได๎ 

3.63 0.72 มาก 3 

7. ชุดการเรียนรู๎มีรูปภาพประกอบสีสันสวยงาม
และเหมาะสมกับเนื้อหา 

4.13 0.63 มาก 1 

รวม 3.86 0.68 มาก 2 
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ตารางท่ี 20 คําเฉล่ียและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอชุดการเรียนรู๎เรื่อง
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ตํอ) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎เรื่อง         
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎

ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี      
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับท่ี 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล๎องกับ 
บทเรียน 

3.27 0.58 มาก 4 

9. นักเรียนได๎ฝึกการคิดและแก๎ปัญหา การวัด
และประเมินผลมีความหลากหลาย 

3.83 0.53 มาก 1 

10. นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 4.20 0.61 มาก 2 
11. การเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎
นักเรียนท างานเป็นกลํุม 

3.57 0.63 มาก 3 

รวม 3.72 0.70 มาก 3 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 
12. ส่ือการสอนของชุดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย 
จุดประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค าช้ีแจง ใบ
ความรู๎ รูปภาพ ใบกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แบบบันทึกผลการประเมิน 

3.83 
 
0.70 
 

 
 

มาก 
 
 

 
 
2 

 
 

13. ใบความรู๎ รูปภาพ ใบกิจกรรม เกณฑ์การ
ประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินมีความ
สอดคล๎องกับเนื้อหาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

3.97 0.61 มาก 1 

14. ใบความรู๎ รูปภาพ ใบกิจกรรมมีประโยชน์
ตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

3.13 0.63 ปานกลาง 4 

15. ส่ือ อุปกรณ์ในชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียน
เข๎าใจเนื้อหางํายข้ึน 

3.63 0.67 มาก 3 

รวม 3.64 0.65 มาก 4 
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ตารางท่ี 20 คําเฉล่ียและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอชุดการเรียนรู๎เรื่อง
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ตํอ) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎เรื่อง         
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎

ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี      
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 ̅ S.D. ระดับ ล าดับท่ี 

ด้านการวัดและประเมินผล 
16. แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 
มีความสอดคล๎องกับเนื้อหาท่ีเรียน 

3.53 0.63 มาก 2 

17. แบบประเมินพฤติกรรมสอดคล๎องกับ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

3.37 0.61 ปานกลาง 3 

18. เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ๎

3.60 0.81 มาก 1 

19. แบบประเมินหลังเรียนของแตํละชุดการ
เรียนรู๎ตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 

3.03 0.76 ปานกลาง 4 

รวม 3.38 0.70 มาก 5 
รวมทั้งหมด 3.70 0.12 มาก  

                จากตารางท่ี 20 พบวํา นักเรียนมีความคิดเห็นตํอชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการ
เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.70, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ ในด๎านเนื้อหา           
( ̅ = 3.92, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด๎านชุดการเรียนรู๎ ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.68) ด๎านกิจกรรมการ
เรียนรู๎ ( ̅ = 3.72, S.D. = 0.59) ด๎านส่ือการเรียนรู๎ ( ̅ = 3.64, S.D. = 0.65) และด๎านการวัดและ
ประเมินผล ( ̅ = 3.38, S.D. = 0.70)  
 ผลการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท้ัง 5 ชุดการเรียนรู๎         
ในขั้นตอนนี้ พบวํา จากการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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 ชุดการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ ภาพประกอบของชุดการเรียนรู๎ ควรปรับภาพ
ให๎ชัดเจนและมีขนาดใหญํขึ้น หลังจากแก๎ไขแล๎ว พบวํา นักเรียนมีความต่ืนเต๎นเกิดความกระตือรือร๎น
และให๎ความสนใจกับชุดการเรียนรู๎ การเรียนรู๎การท ากิจกรรมตามใบงาน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู๎อยูํ
ในกลํุมระดับสูงมีความสามารถท าชุดการเรียนรู๎ตรงตามวัตถุประสงค์และเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด    
สํวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู๎อยูํในกลํุมต่ ามีความสามารถท าชุดการเรียนรู๎ได๎ตรงกับวัตถุประสงค์และ
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดเพื่อน ๆ ในกลํุมของตนเองคอยให๎ความชํวยเหลือเพื่อนในกลํุมท่ีเรียนไมํทันจน
สามารถรํวมกิจกรรมอื่น ๆ ตํอไปได๎ทันเวลา นอกจากนี้ยังพบวําในชุดการเรียนรู๎ ครูต๎องอธิบาย
ความหมายของชุดการเรียนรู๎เพิ่มเติม 
 ชุดการจัดการเรียนรู๎ท่ี 2 เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา ปรับเนื้อหาและรูปแบบของชุดการ
เรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายมากขึ้น พบวํา นักเรียนให๎ความรํวมมือในกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยความ
กระตือรือร๎น สนใจในเรื่องท่ีเรียนในชุดการเรียนรู๎ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถรับรู๎ถึงประวัติความ
เป็นมาจากชาติพันธุ์ของตนเองแล๎วน าไปบอกกลําวให๎ผ๎ูปกครองได๎ทราบถึงถิ่นก าเนิดของตนเอง และ
ปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียนรู๎ได๎เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว๎ 
 ชุดการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข เพิ่มท่ีมาของการ
นับถือศาสนาตําง ๆ ในท๎องถิ่นให๎มีความหลากหลาย นักเรียนสามารถเข๎าใจถึงศาสนาท่ีตนเองนับถือ
และเข๎าใจในกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อน พบวํา นักเรียนมีความเข๎าใจในเรื่องศาสนาตําง ๆ ท่ีคนใน
ชุมชนนับถือเพิ่มมากขึ้นอีกด๎วย เกิดการเข๎าใจในศาสนาอื่นและให๎เกียรติผ๎ูท่ีนับถือศาสนาตํางจาก
ตนเอง เกิดการรักและเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเอง  
 ชุดการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี ปรับเนื้อหาและขนาดของรูปภาพให๎
ดูเหมาะสมและสวยงาม พบวํา นักเรียนสนใจในการเรียนรู๎และเกิดความกระตือรือร๎นในการเรียนและ
ได๎ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีในชุมชนของตนเองได๎มากยิ่งขึ้น เกิดการเห็นคุณคําเกี่ยวกับ
ประเพณีในท๎องถิ่นของตนเองและอนุรักษ์ไว๎ให๎คงอยูํไปตราบนานเทํานาน  
 ชุดการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่องสถานท่ีส าคัญในชุมชน ได๎มีการน านักเรียนออกไปเรียนรู๎
จากสถานท่ีส าคัญจริง พบวํา นักเรียนเกิดการกระตือรือร๎นในการแสวงหาความรู๎ เกิดความสนุกสนาน
มีความต๎องการในการเรียนรู๎และศึกษาสถานท่ีส าคัญในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูํ ท าให๎เกิดการเห็น
คุณคําสถานท่ีส าคัญในท๎องถิ่นของตนเองเกิดความรักและหวงแหนและพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง
ตํอไป  
 ผลการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ท้ัง 5 ชุด พบวํา นักเรียนมีผลการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ีหลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียน โดยนักเรียนสามารถบอกถึงความส าคัญของท๎องถิ่น
บ๎องต้ีได๎มีความรู๎ความเข๎าในในชุมชน เกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นท่ีตนเองอาศัย และน าความรู๎ท่ี
ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎  
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 หลักจากผ๎ูวิจัยได๎ทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 แล๎วได๎พบข๎อควร
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงชุดการเรียนรู๎ให๎มีความเหมาะสมในการน าไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในครั้งตํอไป ซึ่งมีข๎อควรปรับปรุง ดังตํอไปนี้  
 1. ปรับปรุง เนื้อหาให๎มีค า และภาษาท่ีถูกต๎องโดยอาศัยนักเรียนในเรื่องของค าตําง ๆ   
ท่ีเป็นภาษาถิ่นในชุมชน เพื่อให๎ชุดการเรียนรู๎ถูกต๎องและสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 2. ปรับปรุง ส่ือ ภาพประกอบของชุดการเรียนรู๎ให๎ชัดเจน และมีความหลากหลาย    
มากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจและให๎นักเรียนสามารถเข๎าใจเนื้อหาได๎มากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับปรุง ระยะเวลาท่ีใช๎ในการศึกษาชุดการเรียนรู๎ให๎เพิ่มมากขึ้น เพื่อให๎นักเรียน
สามารถท ากิจกรรมตําง ๆ ในชุดการเรียนรู๎ได๎ตามเวลาท่ีก าหนด 
 4. ปรับปรุง การน านักเรียนออกไปศึกษายังสถานท่ีจริงเพิ่มมากขึ้นและก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาให๎เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีไปศึกษา 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

                การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง 
ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งประกอบไปด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เป็นการศึกษาข๎อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  2) การพัฒนา (Development) เป็นการสร๎างและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ 3) การวิจัย (Research) เป็นการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎  และ        
4) การพัฒนา (Development) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  2) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎ 3) เพื่อทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุง
แก๎ไขชุดการเรียนรู๎  กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1                  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน แบบแผนการวิจัย ใช๎การทดลองแบบกลํุมเด่ียว
สอบกํอนและหลัง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 
1) เครื่องมือท่ีใช๎ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ได๎แกํ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
2) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล๎องของชุดการเรียนรู๎ 3) ชุดการเรียนรู๎เรื่อง         
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 4) เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ ได๎แกํ 
แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตํอชุดการเรียนรู๎ การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยศึกษาความคิดเห็นและข๎อมูลพื้นฐานตําง ๆ แล๎วน ามา
พัฒนาเป็นชุดการเรียนรู๎ โดยมีเนื้อหาให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 1) เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 2) เรื่อง 
ชาติพันธุ์วรรณนา 3) เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี และ   
5) เรื่อง สถานท่ีส าคัญของชุมชน ซึ่งแตํละชุดมีองค์ประกอบ คือ คํูมือครู ประกอบด๎วย ปก ค าน า 
สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด/แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า 
สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวช้ีวัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการใช๎คําสถิติร๎อยละ (%) คําเฉล่ีย ( ̅)  
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คําสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบท่ี (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล๎วน าเสนอแบบพรรณนาความ  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลน าเสนอขั้นตอนการวิ จัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เป็นการศึกษาข๎อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎  2) การพัฒนา (Development) เป็นการสร๎างและหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎  3) การวิ จัย (Research) เป็นการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎            
และ 4) การพัฒนา (Development) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ ผลการวิจัย
สรุปได๎ ดังนี้  

1. ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎   
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
พบวํา นักเรียนและผ๎ูเกี่ยวข๎องเห็นวํารูปแบบของชุดการเรียนรู๎ควรใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายชัดเจน         
มีตัวอยํางลักษณะกิจกรรมและศึกษาสถานท่ีตําง ๆ ในชุมชนท่ีเป็นสถานท่ีจริง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ท่ี
หลากหลาย และเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น ควรมีเนื้อหาท่ีให๎ความรู๎ มีภาพประกอบและมีสีสัน
สวยงาม มีแบบทดสอบท๎ายบทเรียน มีตัวอยํางให๎ศึกษาอยํางหลากหลายเพื่อจะได๎ความรู๎เพิ่มมากขึ้น 
ด๎านเนื้อหาเรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ควรเป็นเรื่องท่ีสามารถน าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน ได๎แกํ ศึกษาจาก
ผ๎ูมีประสบการณ์จริงในชุมชน สอบถามข๎อมูลจากผ๎ูปกครองของตนเองในเรื่องท่ีต๎องการแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติม เพื่อให๎เกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเองเกิดการรักและหวงแหนและน าความรู๎
มาพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง ด๎านการน าชุดการเรียนรู๎ไปใช๎ ควรจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู๎
แบบกลํุมใหญํ 4-5 คน เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล เรียนรู๎แบบ
กลํุมยํอย มีการวัดผลประเมินผลครอบคลุมด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการและเจตคติ โดยใช๎
เครื่องมือท่ีหลากหลาย เชํน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และแบบประเมินการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
พบวํา ชุดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย คํูมือครู ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด/แผนการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (ใบความรู๎  ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ) เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน คํูมือนักเรียน ประกอบด๎วย ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนรู๎/
ตัวช้ีวัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยชุดการ
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เรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นนี้ประกอบด๎วย 5 ชุดการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 2) เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา 
3) เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 4) เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี และ 5) เรื่อง สถานท่ี
ส าคัญของชุมชน ชุดการเรียนรู๎มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยชุดการเรียนรู๎มีคํา
ประสิทธิภาพเทํากับ 80.67/82.25 ซึ่งสอดคล๎องกับสมติฐานการวิจัยข๎อท่ี 1 ท่ีก าหนดไว๎ 

3. ผลการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ 
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผ๎ูวิจัยได๎น าชุดการเรียนรู๎
ไปทดลองใช๎กับผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน    
ซึ่งใช๎ชุดการเรียนรู๎ จ านวน 19 ช่ัวโมง สอบ 1 ช่ัวโมง ผลการทดลอง พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีความ
สนใจและกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ด๎วยชุดการเรียนรู๎ มีทักษะแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีความสุข
และสนุกสนานกับการเรียนเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเอง มีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎ 
ชุดการเรียนรู๎ที่น ามาทดลองใช๎เกิดจากเหตุการณ์ และสถานท่ีจริงมาใช๎ประกอบการเรียนรู๎ 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ 
จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  พบวํา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี หลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎    
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
หลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียนซึ่งสอดคล๎องกับสมติฐานการวิจัยข๎อท่ี 2 
                    4.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
                    4.2. การเห็นคุณคําในท๎องถิ่นด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นของตนเอง 
     4.3. ความคิดเห็นท่ีนักเรียนมี ตํอชุดการเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอยูํใน
ระดับมาก 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสามารถน าไปสํูการอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
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จากการศึกษาด๎านเอกสาร นโยบายการศึกษา ได๎แกํ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ศึกษาความต๎องการและความ
คิดเห็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ของนักเรียนและผ๎ูเกี่ยวข๎องในการสร๎างและพัฒนาชุดการเรียนรู๎
เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวํา จะต๎องค านึงถึงความต๎องการและความสนใจของนักเรียนเป็น
ส าคัญ โดยจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง และปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง โดยมีครูเป็นผ๎ูคอยให๎ค าแนะน า
ชํวยเหลือ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา นักเรียนแตํละคนมีสติปัญญา ความสามารถในการเรียนรู๎แตกตํางกัน 
ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551: 68) ท่ีกลําววํา การสร๎างชุดการเรียนรู๎เป็นการ
น าเอาหลักจิตวิทยามาใช๎ในการจัดกิจกรรมท่ีค านึงถึงความต๎องการของนักเรียนเป็นส าคัญ เพราะ
นักเรียนแตํละคนมีความแตกตํางกันในด๎านความสามารถ สติปัญญา จึงควรเปิดโอกาสและให๎อิสระใน
การเรียนรู๎ตามระดับสติปัญญาของนักเรียน โดยมีครูเป็นผ๎ูคอยให๎ค าแนะน าปรึกษา ชํวยเหลือตาม
ความเหมาะสม และยังสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 
ท่ีวําการจัดกระบวนการเรียนรู๎จะต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดย
ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริง และตัวอยําง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในท๎องถิ่นของตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชุติมา ศิริวงศ์ (2551: 78-
82) ท่ีกลําวไว๎วําการพัฒนาชุดการเรียนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  ปัญญา รุํงเรือง (2551: 65-69)      
ได๎พัฒนาผลการเรียนรู๎เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการสอนท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับการสอน
ปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และงานวิจัยของ รัฐสุดา สุดรัก (2551: 63-67) ได๎พัฒนา
เรื่อง ผลของการใช๎การเรียนการสอนซิปปาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ในกลํุมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบวํา 1) ผลการศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน
โดยการเรียนการสอนซิปปาและวิธีการทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ผลการศึกษาเจตคติตํอกิจกรรมการเรียนการสอนซิปปาและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูํในระดับดี 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาความคิดเห็นและความต๎องการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การ
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากบุคคลท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ผ๎ูเช่ียวชาญในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวํา มีความต๎องการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง       
การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา นักเรียนยังไมํมีความรู๎ในท๎องถิ่นของตนเอง จึงท าให๎
นักเรียนไมํเห็นคุณคําในท๎องถิ่นที่ตนเองอาศัยและไมํเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นท่ีอยูํอาศัย ผ๎ูวิจัยจึงได๎
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ขึ้น เนื้อหาท่ีจัดขึ้นเน๎นความต๎องการของนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถน าไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎เป็นกิจกรรมท่ีให๎
นักเรียนได๎เป็นผ๎ูฝึกปฏิบัติจริง โดยน าเรื่องราว และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีแตกตํางจากเดิมท่ีเรียน 
โดยครูเป็นผ๎ูบรรยาย เพื่อเป็นการพัฒนาให๎นักเรียนมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
หทัยรัตน์ อันดี (2544: 143) ศึกษาชุดการเรียนรู๎เพื่อถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา กลําววํา ในการจัดการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให๎นักเรียนเป็นผ๎ูจัดการในการคิด 
ได๎เรียนรู๎จากการท าจริง ปฏิบัติจริงน าส่ิงท่ีได๎มาวิเคราะห์วิจารณ์และหาข๎อสรุปได๎ด๎วยตนเอง         
ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การใช๎ชุด
การเรียนรู๎มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎     
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5      
ท่ีสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.67/82.25 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวําในการสร๎างชุดการเรียนรู๎ได๎
จัดท าอยํางมีระบบขั้นตอน ศึกษาทฤษฎีและการสร๎างชุดการเรียนรู๎และได๎รับค าแนะน าจาก
ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการสร๎างชุดการเรียนรู๎ จากการสัมภาษณ์ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ 
และการตอบแบบสอบถามของนักเรียนเรียน พบวํา ชุดการเรียนรู๎ท่ีต๎องการ ควรประกอบด๎วย      
คํูมือครู คํูมือนักเรียน ปก ค าน า สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานและตัวช้ีวัด/แผนการ
จัดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวั ติศาสตร์ (ใบความรู๎  ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ)     
เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ตัวอยํางกิจกรรมเกี่ยวกับท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนให๎มีคุณภาพและมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ กุหลาบ หงษ์ทอง (2546: บทคัดยํอ) กลําววํา     
ชุดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย ค าน า วัตถุประสงค์ คํูมือครู คํูมือนักเรียน หนังสืออํานเพิ่มเติม นอกจากนี้
ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ มยุรี เจริญศิริ (2557: 80) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู๎และการ
เคล่ือนท่ีเพื่อพัฒนาความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดการเรียนรู๎ท่ีพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบดังนี้ คํูมือนักเรียน คํูมือครู ปก ค าน า 
สารบัญ ค าช้ีแจง วัตถุประสงค์/มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวช้ีวัดใบความรู๎ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เกณฑ์การวัดและประเมินผล และชุดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะวําการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎เป็นการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นให๎นักเรียน เรียนรู๎ด๎วย
ตนเองเป็นส าคัญ โดยให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากชุดการเรียนรู๎โดยมีครูเป็นผ๎ูคอยให๎ค าแนะน าและ
ชํวยเหลือ เป็นการฝึกให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
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ปัญญา รุํงเรือง (2551: 103) ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยโดยใช๎วิธีการสอน
ท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับวิธีสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการหาประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคล (Individual Tryout) ได๎คําประสิทธิภาพเทํากับ 81.22/80.26 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ 
60/60 ท่ีก าหนดไว๎ ผลการหาประสิทธิภาพกลํุมเล็กหรือกลํุมยํอย (Small Group Tryout) ได๎คํา
ประสิทธิภาพเทํากับ 77.22/75.55 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ 70/70 ท่ีก าหนดไว๎ และผลการหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม (Field Tryout) ได๎คําประสิทธิภาพ เทํากับ 81.22/80.26 ซึ่งสูงกวํา เกณฑ์ 80/80        
ท่ีก าหนดไว๎ เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจและได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง ผํานการตรวจสอบจากอาจารย์   
ผ๎ูควบคุมวิทยานิพนธ์ และผ๎ูเช่ียวชาญแล๎วน ากลับไปปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะอยํางมีขั้นตอน   
จึงท าให๎ชุดการเรียนรู๎นําสนใจและกระต๎ุนให๎นักเรียนต๎องการเรียนรู๎และสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ กุหลาบ หงษ์ทอง (2546: 167) และ     
สมพิศ กอบจิตติ (2548: 91) กลําววําข๎อดีของชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎เร็ว     
เร๎าความสนใจ ท าให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎น และได๎ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง ได๎เรียนตาม
ความสามารถและความสนใจของนักเรียน และสอดคล๎องกับหลักทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget, อ๎างถึง
ใน (กุหลาบ หงษ์ทอง, 2546: 90) ท่ีกลําววํา “ให๎เด็กเป็นผ๎ูแสวงหาความรู๎ ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง         
เปิดโอกาสให๎เด็กเป็นผ๎ูกระท ามากท่ีสุด” 
 3. ผลการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวํา นักเรียนมีความ
สนใจและต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุดการเรียนรู๎ในแตํละเรื่องได๎เป็นอยํางดี 
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ท่ีเกี่ยวข๎องกับชุมชนของ
ตนเองด๎วยความสนใจกระตือรือร๎น และสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง สนุกกับการท่ีได๎ศึกษา
หาความรู๎จากสถานท่ีจริงท่ีก าหนดให๎ พร๎อมท้ังได๎ศึกษาหลังจาก การทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎เสร็จส้ิน
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ท าให๎นักเรียนได๎ศึกษาหา
ความรู๎และศึกษาหาความรู๎จากสถานท่ีจริง ท าให๎นักเรียนสนใจ กระตือรือร๎นท่ีจะแสวงหาความรู๎      
ท่ีเป็นประโยชน์ ตํอตนเองและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ซึ่ งสอดคล๎องกับงานวิ จัยของ            
ปัญญา รุํงเรือง (2551: 104) ผลการทดลองใช๎ชุดการเรียนรู๎ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยโดยใช๎วิธีการสอน
ท่ีใช๎ชุดการเรียนรู๎กับวิธีสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบวํา นักเรียนสํวนใหญํ 
มีความสนใจ และกระตือรือร๎นตํอการปฏิบัติกิจกรรมกลํุม ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม กล๎าซักถาม        
กล๎าแสดงออก รํวมกันแก๎ปัญหา และรํวมมือกันในการท ากิจกรรมกลํุมเป็นอยํางดี การประเมินและ
ปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ยังสอดคล๎องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ 
(2546: ม.ป.ป.) กลําววําการจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎พัฒนา
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เต็มศักยภาพ เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางหลากหลาย สนุกสนานและท๎าทาย มีความมั่นใจ ซึ่งเป็นก าร
เปล่ียนแปลงจากการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีมีครูเป็นผ๎ูสอน ให๎นักเรียนทํองจ า และเรียนอยํางเฉื่อย
ชา ไมํสามารถท าให๎นักเรียนมีลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะอยูํในสังคมได๎ จ าเป็นต๎องปรับแนวคิดวิธีการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนเรียนรู๎ ไ ด๎อยํางมีความสุข สร๎างสรรค์ สังคมให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎า และคงสันติสุขได๎อยํางสมบูรณ์แบบ   
 4. การประเมินและแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ พบวํา นักเรียนมีความรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการ
เรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 หลังการใช๎ชุดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะวําชุดการเรียนรู๎ผํานการพิจารณาจากผ๎ูเช่ียวชาญและทดลองใช๎ แบบบันทึกการเห็นคุณคําใน
ท๎องถิ่น ท่ีผ๎ูวิจัยพัฒนาขึ้นชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎เร็ว มีเนื้อหาท่ีใกล๎ตัวและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียน ความรู๎ท่ีได๎นั้นมาจากการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากชุดการเรียนรู๎ และได๎
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับข้ันตอนอยํางมีความสุขสนุกกับการเรียนท าให๎นักเรียนได๎รับประโยชน์
และประสบการณ์ตรง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัมพร เต็มดี (2545: บทคัดยํอ) ได๎พัฒนาชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง การอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียวในชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา อ าเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี พบวํา นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหลํงทํองเท่ียวในชุมชนกํอน
และหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎มี
คะแนนสูงกวํากํอนเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ทวิช ลักษณ์สงํา (2556: 
บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาท๎องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบวํา นักเรียนมีผลการเรียนรู๎การศึกษาท๎องถิ่นกํอนและหลังใช๎
ชุดการเรียนรู๎แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการศึกษา
ท๎องถิ่นและนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น โดยนักเรียนเห็นวําท๎องถิ่นมีแหลํงเรียนรู๎ให๎ศึกษาและ
มีคนในท๎องถิ่นเป็นผ๎ูให๎ความรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ สมพิศ กอบจิตติ (2548: 165) กลําววํา การศึกษา
จะต๎องพัฒนานักเรียนทุกด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจัดให๎นักเรียน
เรียนตามความสนใจ ความถนัด และคุณลักษณะของนักเรียน ส่ิงท่ีเรียนควรเป็นประโยชน์สัมพันธ์
สอดคล๎องกับชีวิตประจ าวันและสังคมของนักเรียนให๎มากท่ีสุด บทบาทของครูในปรัชญานี้คือ เตรียม
และแนะน าให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียน สนับสนุนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เข๎าใจและลงมือปฏิบัติจริง
ด๎วยตนเอง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีเมื่อได๎ประสบการณ์ตรงและการท างานรํวมกันซึ่งสอดคล๎อง
กับหลักการถํายทอดความรู๎และประสบการณ์ตรง และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง
เรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎เป็นรายชุด พบวําชุดการเรียนรู๎ชุดท่ี 1 บ๎องต้ีนํารู๎ นักเรียนได๎ความรู๎ในเรื่อง
ของความเป็นมาของชุมชนของตนเอง และตนเองมาจากชาติพันธุ์ใดท าให๎นักเรียนเห็นคุณคําใน
ตนเอง และท๎องถิ่นท่ีอาศัยอยูํ เพราะมีคําคะแนนเฉล่ียสูง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ชุดการเรียนรู๎
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ดังกลําวจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยให๎นักเรียนเรียนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมจริง และเนื้อหาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง และตัวอยํางกิจกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ท๎องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยูํวํามีความเป็นมา
อยํางไรซึ่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ท าให๎นักเรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร๎นท่ีจะเรียนรู๎มีทักษะและพฤติกรรม เจตคติท่ีดีและเกิดการเรียนรู๎ท่ีดี ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ กุหลาบ หงษ์ทอง (2546: 92) ท่ีกลําววํา การเรียนรู๎ท่ีนักเรียนต๎องปฏิบัติเป็นประจ า
ในชีวิตประจ าวันท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการ
เรียนรู๎และวิธีการเรียนรู๎ของเรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ต่ าท่ีสุดนั้นเป็นเพราะวํา
เนื้อหาอาจยากเกินไปและนักเรียนบางคนก็ไมํสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นมาของศาสนาอื่นท่ีตนเอง
ไมํได๎นับถือ จึงท าให๎ยากแกํการเข๎าใจอีกท้ังระยะเวลาในการเรียนรู๎น๎อยเกินไปไมํเหมาะสมกับเนื้อหา
ท่ีมีมาก จึงท าให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวําชุดอื่นการเรียนรู๎อื่น ๆ 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุด
การเรียนรู๎  ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวํา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ในการเรียนด๎วยชุด
การเรียนรู๎ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ท่ีจัดให๎นักเรียนได๎ศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง นักเรียนจึงมีความรู๎สึกเป็นอิสระในการเรียนรู๎ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตามความสามารถของตนเองจนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู๎ ท าให๎
นักเรียนมีความสุขตํอการเรียนรู๎ ประกอบกับชุดการเรียนรู๎ที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นได๎น าเหตุการณ์และสถานท่ี
จริงมาใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท าให๎ได๎รับความรู๎ ท่ีหลากหลาย นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู๎ มีประสบการณ์และเทคนิควิธีการท่ีแตกตํางไปจากการสอนของครู
ท าให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ สอคล๎องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ อันดี (2544: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา
เรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เพื่อถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวํา
นักเรียนชอบเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎มีความสุขจากการท ากิจกรรมท่ีได๎รับมอบหมายได๎ค๎นคว๎าหา
ความรู๎จากสถานท่ีจริงและบุคคลภายนอกมีอิสรเสรีในการคิด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ         
อาภา พูลขวัญ (2554: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การเสริมสร๎างสุขภาพในการปูองกันโรค ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎
พบวํา นักเรียนคิดวําชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจบทเรียนเร็วขึ้นและดีขึ้น ท าให๎นักเรียนสนใจ
กระตือรือร๎นตํอการเรียน และการใช๎ชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎และ
มีวินัยในตนเอง ท้ังนี้เป็นเพราะวํากิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม คํานิยมและเจตคติท่ีดีตํอท๎องถิ่นของตนเองเกิดการเห็นคุณคําในท๎องถิ่นตนเอง มีความรัก
และหวงแหนในถิ่นท่ีอยูํอาศัยและน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
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 ผลการปรับปรุงแก๎ไขชุดการเรียนรู๎ ได๎ปรับปรุงการใช๎ภาษาค าศัพท์ของท๎องถิ่นบางค า   
มีการออกเสียงไมํตรงกับภาษาพูดจริง ท าให๎นักเรียนท่ีเป็นเจ๎าของภาษาอํานและฟังไมํเข๎าใจ ดังนั้น
ผ๎ูวิจัยจึงมีการปรับแก๎ค าศัพท์บางค าท่ี เขียน และออกเสียงไมํตรงกันกับเจ๎าของภาษาให๎มีความ
ถูกต๎อง เพื่อท่ีจะได๎ใช๎ในการส่ือสารกันได๎เข๎าใจมากขึ้น และในประเพณีส าคัญตําง ๆ ในชุมชนยังมี
หลากหลายแตํก็มีข๎อจ ากัดในการหาข๎อมูลและภาพมาประกอบได๎เพราะในชุมชนเป็นพื้นท่ีติดกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านปัญหาในการจัดเก็บข๎อมูลจึงท าได๎ล าบาก เชํน การส่ือสารกับคนในท๎องถิ่น การหา
ข๎อมูลท่ีมีความเส่ียงและอันตรายซึ่งผ๎ูวิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลและภาพประกอบท่ีมีมาใช๎และท าการ
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ในการวิจัยครั้งตํอไป ใช๎ค าช้ีแจงและค าส่ังให๎งํายตํอความเข๎าใจ ปรับปรุงเนื้อหา
ให๎งํายขึ้นเพื่อให๎สามารถน าไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน ปรับปรุงรูปภาพประกอบให๎สอดคล๎อง
ระหวํางภาพกับเนื้อหา และใช๎ภาพประกอบท่ีมีสีสันสวยงามเพื่อเร๎า ความสนใจของนักเรียน และ
ปรับปรุงระยะเวลาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียน โดยในการจัดการเรียนรู๎ครั้งตํอไปควร
จัดท าส่ือวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให๎นักเรียนเกิดการใฝุรู๎ใฝุเรียนเกิดการเรียนรู๎ท่ี
นําสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎มีผลการเรียนสูงยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อใช๎ชุดการ
เรียนรู๎ ท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญคือท าให๎นักเรียนได๎รับประโยชน์และน าไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันจากการเรียนรู๎ด๎วยชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎
ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผ๎ูวิจัยมีข๎อเสนอแนะในการ
น าชุดการเรียนรู๎ไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวคิดและข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้
คือข๎อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช๎ และข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช ้

 การพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  เป็นแนวทางหนึ่งในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ ดังนั้นในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและท าการวิจัยในประเด็นตํอไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวํา ค าศัพท์และค าพื้นฐานของท๎องถิ่นยังไมํชัดเจน ดังนั้นควรศึกษา
ค าศัพท์และค าพื้นฐานของท๎องถิ่น ท่ีเป็นภาษากะเหรี่ยง หรือพมําเพิ่มเติม เพราะบางครั้งนักเรียนอาจ
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สอบถามค าพื้นฐานตําง ๆ ท่ีนักเรียนเรียนและครูผ๎ูสอนเข๎าใจไมํตรงกัน เชํน ศึกษาจากคนในชุมชน
หรือศึกษาจากต าราค าศัพท์เพิ่มเติม 
 2. ผลการวิจัยพบวํา เวลาท่ีใช๎ในการสอนมีจ านวนจ ากัด ดังนั้นควรศึกษาเรื่องเวลาท่ีใช๎
ในการสอน เพราะบางหนํวยการเรียนรู๎มีเนื้อหาคํอนข๎างมากท าให๎ผ๎ูสอนจัดการเรียนการสอนได๎ไมํ
ครบถ๎วน 
 3. ผลการวิจัยพบวํา การจัดกลํุมนักเรียนเพื่อกระต๎ุนนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นควรมีการจัดกลํุมท ากิจกรรมบางครั้งครูควรก าหนดนักเรียนให๎มีความเหมาะสมโดยคละ เด็กเกํง 
เด็กกลาง และเด็กอํอน ให๎อยูํในกลํุมเดียวกันเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการท ากิจกกรมรํวมกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการ
เรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเน๎นการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนของตนเอง 
 2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อสร๎างส่ือการเรียนรู๎ประเภทอื่น ๆ เชํน ส่ือวีดีทัศน์ มัลติมีเดีย 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น เพื่อน ามาใช๎ประกอบในชุดการเรียนรู๎เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู๎ของนักเรียนให๎มีผลการเรียนรู๎ที่สูงขึ้น 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ข  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

-  แบบสอบถามความคิดเห็น 
-  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
-  แบบทดสอบกํอนและหลังเรียน 
-  ตัวอยํางชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

                               -  แบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 
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แบบสอบถามความต้องการชุดการเรียนรู้ 
(ส าหรับนักเรียน) 

เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ค าช้ีแจง 

               แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต๎องการของนักเรียนในการสร๎างชุด
การเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ผ๎ูวิจัยจึงขอให๎นักเรียนตอบตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามแบํงเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
               ตอนท่ี 1 สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป 
               ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็น และความต๎องการในการเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์ 
               ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 
               ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณผ๎ูตอบแบบสอบถามทุกทํานท่ีให๎ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 
 

 
 

                                                                         วําท่ีร๎อยตรีจุมพล  เอื้องเพ็ชร์ 
                                                             นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามความต้องการชุดการเรียนรู้ 
(ส าหรับนักเรียน) 

เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นของนักเรียน 

1)  ประสบการณ์ในการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
 ไมํเคยเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 
 เคยเรียนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎ 

2)  ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
 ไมํมีเลย 
 มีน๎อย 
 มีปานกลาง 
 มีมาก 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น และความต้องการในการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้        
ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ในช่องที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนตามความเป็นจริง    
            ดังนี้ 
1)  นักเรียนต๎องการชุดการเรียนรู๎ลักษณะใด 
     (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

  เป็นชุดการเรียนรู๎ที่มีภาพประกอบ 
 ในชุดการเรียนรู๎ใช๎เนื้อหาเข๎าใจงําย 
 ในชุดการเรียนรู๎มีเนื้อหามาก ๆ 

เรียงจากเนื้อหางํายไปยาก 
 แบํงเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ 
 อื่น ๆ .......................................................................................................................... 
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2)  นักเรียนต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง 
     (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ลงพื้นท่ีจริง 
 เป็นกิจกรรมกลํุม 3–6 คน 
 อื่นๆ ........................................................................................................................... 

3)  นักเรียนต๎องการเรียน ด๎วยชุดการเรียนรู๎โดยใช๎ส่ือการเรียนรู๎ลักษณะใด เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ     
    ท่ีงํายข้ึน (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 ส่ือท่ีนักเรียนสร๎างด๎วยตนเอง 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Power point, E-book 
 สถานท่ีจริง รูปภาพ 
 ใบงาน 
 ใบความรู๎ 
 แบบฝึกหัด 
 แบบทดสอบ 
 อื่น ๆ .......................................................................................................................... 

4)  นักเรียนต๎องการให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎อยํางไรบ๎าง 
 สังเกต (พฤติกรรมการเรียน , ความรํวมมือและความรับผิดชอบ) 
 แฟูมสะสมผลงาน 
 ประเมินความสามารถในการท างาน 
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แบบทดสอบ 
 อื่น ๆ .......................................................................................................................... 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
(ส าหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้) 

เร่ือง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ค าช้ีแจง 

               แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต๎องการของนักเรียนในการสร๎าง
ชุดการเรียนรู๎เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ท๎องถิ่น
บ๎องต้ี ผ๎ูวิจัยจึงขอให๎นักเรียนผ๎ูถูกสัมภาษณ์ตอบตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามแบํงเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 

     ตอนท่ี 1  สถานภาพและข๎อมูลท่ัวไป 
               ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู๎ ด๎วยการ
จัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
               ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น ๆ 
               ผ๎ูวิจัยขอขอบคุณผ๎ูตอบแบบสัมภาษณ์ทุกทํานท่ีให๎ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ 

 
 
วําท่ีร๎อยตรีจุมพล  เอื้องเพ็ชร์ 

                    นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
                                                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
(ส าหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้) 

เร่ือง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ผ๎ูให๎สัมภาษณ์.......................................................................................................................................... 
เพศ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อายุ.........................................................................................................................................................
ระดับการศึกษา....................................................................................................................................... 
ต าแหนํง.................................................................................................................................................. 
ประสบการณ์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์/ หรือประสบการณ์ด๎านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร์
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1. ทํานคิดวําควรจัดเนื้อหาการเรียนรู๎อะไรบ๎าง เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี         
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมอะไรบ๎าง อยํางไร ในชุดการเรียนรู๎ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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3. ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือไมํอยํางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ทํานคิดวําด๎านส่ือการเรียนรู๎ในชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ควรมีลักษณะเป็นอยํางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. ทํานคิดวําด๎านการวัดและประเมินผล ควรมีลักษณะ เป็นอยํางไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ค าช้ีแจง      1. ข๎อสอบชุดนี้มีจ านวน 30 ข๎อ 
                2. ให๎เลือกค าตอบท่ีถูกต๎องท่ีสุดเพียงข๎อเดียว  
                3. ใช๎เวลา 40 นาที 
1. ค าวํา “บ๎องต้ี” ท่ีเพี้ยนมาจากภาษากะเหรี่ยง 
มีความหมายวํา อยํางไร 
  ก. แข๎งขาอํอนแรง   ข. ห๎วยน้ าเหลือง 
  ค. นํองเมื่อยล๎า      ง. ห๎วยท่ีมีความสวยงาม 
2. ค าวํา “บ๎องต้ี” หรือ “บ๎องต่ี” ท่ีมาจากภาษา
มอญ มีความหมายวําอยํางไร 
   ก. เดินไปแล๎วไมํถึง      ข. ห๎วยน้ าเหลือง 
   ค. แข๎งขาอํอนแรง       ง. ไปแล๎วหลง 
3. กลํุมคนท่ีคาดวํานําจะมาต้ังถิ่นฐานอยูํท่ี 
“บ๎องต้ี” เป็นกลํุมแรก นําจะเป็นชาวอะไร 
   ก. ชาวพมํา             ข. ชาวไทย 
   ค. ชาวกะเหรี่ยง       ง. ชาวมอญ  
4. “บ๎องต้ี” มีเขตติดตํอกับต าบลตํางๆ ในแตํละ
ทิศทาง ต าบลใดมีเขตติดตํอไมํถูกต๎อง 
   ก. ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลวังกระแจะ 
   ข. ทิศใต๎ ติดตํอกับ ต าบลศรีมงคล 
   ค. ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลลํุมสํุม 
   ง. ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต าบลบํอสุพรรณ 
5. ต าบล “บ๎องต้ี” แบํงเขตการปกครองออกเป็น 
หลายเขตการปกครอง ยกเว๎นข๎อใด 
   ก. วังกระแจะ หมูํ 4     ข. บ๎องต้ีลําง หมู ํ2  
   ค. ท๎ายเหมือง หมูํ 3     ง. บ๎องต้ีบน หมูํ 1 

 

6. เทือกเขาตะนาวศรี ในชุมชน “บ๎องต้ี” มีช่ือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งวําอะไร 
   ก. เขาสามฤดู             ข. เขาแดน 
   ค. เขามะพร๎าว            ง. เขากระจก 
7. กลํุมชาติพันธุ์ใด ไมํมีปรากฏในท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
   ก. ชาวไทย             ข. ชาวมอญ 
   ค. ชาวกะเหรี่ยง       ง. ชาวจีน 
8. ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ๎องต้ี สํวนมากนับถือ
ศาสนาใด 
   ก. อิสราม               ข. คริสต์ 
   ค. พราหมณ์-ฮินดู     ง. ไมํนับถือศาสนา 
9. เพราะเหตุใด ชาวทวายพมํา จึงอ๎างวําตนเอง
ไมํใชํชาว “พมํา” 
   ก. เพราะ ชาวพมําต๎องอยูํในเมืองยํางกุ๎ง 
   ข. เพราะ ชาวทวายพมําไมํอยากเป็นพมํา 
   ค. เพราะ ชาวทวายพมําลืมต๎นตระกูลของ
ตนเอง 
   ง. ไมํมีข๎อถูก 
10. ปัจจุบันชาวทวายพมํา ต้ังถิ่นฐานอยูํรวมกัน
บริเวณใดมากท่ีสุด 
   ก. บ๎านบ๎องต้ีลําง   ข. ศูนย์อพยพผ๎ูผลัดถิ่นฯ     
   ค. บ๎านมะเซอยํอ   ง. บ๎านไทรโยคน๎อย 

 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียน 
ชุดการเรียนรู้เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบ้องต้ี 
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11. ภาษาท่ีชาวทวายพมํา ใช๎กันมากท่ีสุด คือ
ภาษาใด 
   ก. ภาษาไทย                ข. ภาษากะเหรี่ยง 
   ค. ภาษาท๎องถิ่นทวาย     ง. ภาษามอญ 

12. ศาสนาท่ีผ๎ูคนในชุมชนบ๎องต้ีนับถือ ยกเว๎น
ศาสนาใด 

    ก. ศาสนาพุทธ       ข. ศาสนาคริสต์ 
    ค. ศาสนาอิสลาม    ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
13. วัดใด ท่ีไมํอยูํในชุมชนบ๎องต้ี 
    ก. วัดท๎ายเหมือง       ข. วัดบ๎องต้ีลําง 
    ค. วันบ๎องต้ีบน         ง. วัดทํุงมะเซอยํอ 
14. วัดบ๎องต้ีล๎วนพูลผลาราม (วัดบ๎องต้ีบน) 
กํอตั้งเป็นวัดแรกของต าบลบ๎องต้ีใน พ.ศ. ใด 
    ก. พ.ศ. 2480         ข. พ.ศ. 2500 
    ค. พ.ศ. 2510         ค. พ.ศ. 2520 
15. ผ๎ูท่ีนับถือศาสนาคริสต์ในชุมชนบ๎องต้ี 
ปัจจุบันนับถือศาสนาคริสต์แบบนิกายใด 
   ก. นิกายโรมันคาทอลิก    ข. นิกายลูเทอแรน 
   ค. นิกายโปรเตสแตนต์    ง. นิกายแองกลิคัน 
16. ปัจจุบัน “คริสตจักร” ในชุมชนบ๎องต้ี         
มีหลายแหํง ยกเว๎นท่ีใด 
 ก. คริสตจักรบ๎องต้ี      ข. คริสตจักรตะนาวศรี 
 ค. คริสตจักรวังขะโดะ  ง. คริสตจักรห๎วยมะนาว
17. “คริสตจักรวันเสาร์” ได๎เข๎ามากํอตั้งโรงเรียน
ช่ือวําอะไร 
   ก. Bamboo Scholl          ข. สุธาสินี 
   ค. ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  ง. เฮงเคิลไทย 
 

 
  

18. วัฒนธรรมประเพณีใด ไมํปรากฏ ในชุมชน
บ๎องต้ี 
   ก. ไหว๎ต๎นไม๎             ข. ผีตาโขน 
   ค. ทอดสะพาน          ง. ค้ าต๎นโพธิ์ 
19. พิธีไหว๎ต๎นไม๎ จะต๎องประกอบพิธีในวนัใด 
   ก. วันพระจันทร์ข๎างขึ้น     ข. วันคริสต์มาส 
   ค. วันขึ้นปีใหมํ               ง. วันสงกรานต์ 
20. พิธีไหว๎หัวนอน มีลักษณะเป็นอยํางไร 
   ก. ไหว๎ท่ีเตียงนอน      ข. ไหว๎ท่ีหิ้งพระ 
   ค. มีบ๎านเล็กๆ ส าหรับไหว๎หัวนอนโดยเฉพาะ 
   ง. ไหว๎ญาติผ๎ูใหญํ 
21. กิจกรรมใดท่ี ไมํปรากฏ  ในวันสงกรานต์ของ
ชุมชนบ๎องต้ี 
   ก. พิธีการรดน้ าขอพรผ๎ูสูงอายุ  
   ข. พิธีสรงน้ าพระ  
   ค. พิธีกํอพระเจดีย์ทราย 
   ง. พิธีแขํงเรือยาว 
22. วัตถุประสงค์ของการจัด พิธีทอดสะพานเพื่อ
ส่ิงใด 
   ก. เพื่อระลึกถึงบุญคุณพํอแมํ 
   ข. เพื่อให๎เดินข๎ามสะพานได๎ 
   ค. เพื่อช าระส่ิงช่ัวร๎ายอัปมงคล และขอพร 
   ง. เพื่อนัดประชุมคนในชุมชน 
23. ผ๎ูคนในชุมชนบ๎องต้ี ประกอบไปด๎วยผ๎ูท่ีนับ
ถือศาสนาตํางๆ ยกเว๎นศาสนาใด 
   ก. ศาสนาพุทธ       ข. ศาสนาคริสต์ 
   ค. ศาสนาอิสลาม    ง. ศาสนายูดาห์ 
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24. โรงเรียนท่ีอยูํในชุมชนบ๎องต้ีบน มีช่ือวําอะไร 
   ก. โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 
   ข. โรงเรียน ตชด.บ๎านบ๎องต้ีลําง 
   ค. โรงเรียนบ๎านทํุงมะเซอยํอ 
   ง. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ 
25. วัดใดท่ีไมํมีในชุมชนบ๎องต้ี 
   ก. วัดบ๎องต้ีบน           ข. วัดพุน๎อย 
   ค. วัดบ๎องต้ีลําง          ง. วัดทํุงมะเซอยํอ 
26. คริสตจักรใด ไมํได๎อยูํ ในชุมชนบ๎องต้ี 
   ก. คริสตจักรบ๎องต้ี      ข. คริสตจักรตะนาวศรี  
   ค. คริสตจักรวอคอโด๎   ง. คริสตจักรไมตรีจิต 

27. มัสยิด ใช๎ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใด 
   ก. กินเจ               ข. ละหมาด 
   ค. ตักบาตรเทโว     ง. เวียนเทียน 
28. สถานท่ีส าคัญใดให๎ความรู๎กับประชาชนใน
เรื่องของ ยาเสพติด และกฎวินัยจราจร 
   ก. โรงพยาบาล            ข. โรงเล่ือยไม๎ 
   ค. สถานีต ารวจ           ง. มาลาเลียคลินิก 
 

29. วัตถุประสงค์ของการตั้งโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎องต้ี เพื่อส่ิงใด 
   ก. ดูแลความเป็นอยูํของชุมชน 
   ข. ควบคุมผ๎ูกระท าความผิด 
   ค. อบรมส่ังสอนนักเรียน 
   ง. ให๎ความรู๎ในเรื่องของสุขภาพ และรักษาโรค 
30. ถ๎านักเรียนรู๎สึกวํามีไข๎สูงหลังจากออกมาจาก
ปุา เพราะโดนยุงกัด นักเรียนควรไปสถานท่ีใด 
   ก. วัด 
   ข. โรงเรียน 
   ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ง. มาลาเรียคลินิก 
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แบบบันทึกการเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คู่มือส าหรับครู 
ประกอบชุดการเรียนรู ้

 เรื่อง 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์     

เรื่อง ท้องถิ่นบ้องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

จัดท ำโดย 

 

ว่าท่ีร้อยตรีจุมพล    เอื้องเพ็ชร์ 
 

โรงเรียนบ้านบ้องต้ี 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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               ชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ได๎ใช๎ทักษะตําง ๆ ในการแสวงหาความรู๎ ท้ังนี้ได๎น าเนื้อหามาเช่ือมโยงกับ
ท๎องถิ่น สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ท้ังยังมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
อยํางถูกต๎องและสามารถน าความรู๎ท่ีได๎รับไปประยุกต์ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ 
                ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผ๎ูวิจัยจึงได๎จัดท าชุดการเรียนรู๎ เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู๎     
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
ซึ่งประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎ทั้งหมด 5 ชุด คือ 
 ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 บ๎องต้ีนํารู๎ 
 ชุดการเรียนรู๎ที่ 2 ชาติพันธุ์วรรณนา 
 ชุดการเรียนรู๎ที่ 3 สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 ชุดการเรียนรู๎ท่ี 4 วัฒนธรรมประเพณี 
 ชุดการเรียนรู๎ที่ 5 สถานท่ีส าคัญของชุมชน 
การเรียนรู๎นี้ จะเป็นประโยชน์ตํอผ๎ูเรียนและครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ได๎เป็นอยํางดี 
  

                                                            วําท่ีร๎อยตรีจุมพล  เอื้องเพ็ชร์ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 

                                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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ค าชี้แจงส าหรบัครูในการใชชุ้ดการเรียนรู้ หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1-5  
เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี ้

 

 2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผนอยํางละเอียดเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียน   
 การสอนตามท่ีระบุไว๎ในแผนเพื่อให๎เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยชุดการเรียนรู๎ยํอยชุดการเรียนรู๎ที่ 1-5  

 

 

 

 

   1. ศึกษาคํูมือครูและอํานค าช้ีแจงเกี่ยวกับการใช๎ชุดการเรียนรู๎แตํละชุดให๎เข๎าใจ เพื่อจัดเตรียมการ  
   สอนตามข้ันตอนท่ีก าหนดไว๎  

 

 

 

 

 

 

   3. กํอนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยชุดการเรียนรู๎เรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ประกอบด๎วย      
   ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่องบ๎องต้ีนํารู๎ ชุดการเรียนรู๎ที่ 2 ชาติพันธุ์วรรณนา ชุดการเรียนรู๎ที่ 3             
   สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ชุดการเรียนรู๎ที่ 4 วัฒนธรรมประเพณี ชุดการเรียนรู๎ที่ 5  
   สถานท่ีส าคัญของชุมชน เวลาการสอน จ านวน 20 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง ระยะเวลา 1 ภาค 
   เรียน หลังจากนั้นให๎ด าเนินการทดสอบ ความรู๎ความเข๎าใจด๎วยแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน  
   30 ข๎อ ใช๎เวลาในการทดสอบ 40 นาที  
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องค์ประกอบของชุดการเรยีนรู้ 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือครู 
ชุดการเรียนรูท่ี๎ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎  
ประกอบด๎วย 
1. ปก 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ค าอธิบายรายวิชา 
6. ค าช้ีแจงส าหรับคร ู
7. องค์ประกอบของชุดการเรียนรู ๎
9. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
10. ใบความรู๎ส าหรับคร/ูใบกิจกรรม 
11. เฉลยใบกิจกรรม 
12. เกณฑ์การประเมินใบความรู๎ 
13. แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
14. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม 
15. แบบทดสอบหลังเรียน 
16. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

คู่มือนักเรียน 
ชุดการเรียนรู๎ท่ี 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
ประกอบไปด๎วย 
1. ปก 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. วัตถุประสงค์ 
6. ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
7. ใบความรู๎ส าหรับนักเรียน 
8. ใบกิจกรรม 
9. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ๎
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                ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ จัดท าขึ้นส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5        
 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้           
                1. เพื่อใช๎เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
                2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู๎และผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนให๎ดีขึ้น 
                3. เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ของการจัดการเรียนรู๎ 
                4. เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนศึกษาค๎นคว๎า และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

 

 

รหัสวิชา   15102                            วิชาประวัติศาสตร์ 5          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           เวลา   40    ชั่วโมง
จ านวนเวลา 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์                                                   จ านวน  0.5  หน่วยกิจ 
 

      บอกชํวงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท๎องถิ่น บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัว อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และจีนท่ีมีตํอไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
บอกถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติท่ีมีตํอสังคมไทยในปัจจุบัน  

      อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา บอกปัจจัยท่ีสํงเสริมความเจริญรุํงเรืองทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา บอกพัฒนาการขออาณาจักรอยุธยาด๎านการเมือง 
การปกครองและเศรษฐกิจ บอกผลงานของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
               มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
               ส 4.1 ป.5/1, ป. 5/2, ป. 5/3  
                ส 4.2 ป. 5/1, ป. 5/2  
                ส 4.3 ป. 5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4       
               รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
หมายเหตุ   1. สามารถบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. สามารถส่ือสาร แลกเปล่ียน เรียนรู๎วัฒนธรรมในประเทศตํางๆในกลํุมอาเซียน 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านบ้องต้ี 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชุดการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง 

บ้องตี้น่ารู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส15102) 
ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี  5                                                              หนํวยการเรียนรู๎ที่  1 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่  1                                               เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
เวลา  4   ช่ัวโมง          ครูผ๎ูสอน ครูจุมพล  เอื้องเพ็ชร์       วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ............         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
               มาตรฐานการเรียนรู้ 
               มาตรฐาน ส 4.1 เข๎าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ 
               ตัวชี้วัด 
               ส 4.1  ป. 5/1   สืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นโดยใช๎หลักฐานท่ีหลากหลาย 
               ส 4.2  ป. 5/2   รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพื่อตอบค าถามทางประวัติศาสตร์  
 อยํางมีเหตุผล 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 
               2.1 จ าแนกประเภทของหลักฐานท่ีแสดงถึงประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นได๎ 
               2.2 อธิบายลักษณะของหลักฐานท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นและให๎ข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับท่ีต้ังและ
การตั้งถิ่นฐานได๎ 
3. สาระส าคัญ 
               การสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่น จะต๎องจ าแนกประเภทของหลักฐาน และอธิบาย
ลักษณะของหลักฐานท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น 
4. สาระการเรียนรู้  
               4.1 วิธีการสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นอยํางงํายๆ 
               4.2 แหลํงข๎อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นท่ีเกิดขึ้นตามชํวงเวลา
ตําง ๆ เชํน เครื่องมือเครื่องใช๎ อาวุธ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ต านานท๎องถิ่น ค าบอกเลํา 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
               5.1 ความสามารถในการคิด 
                    5.1.1 ทักษะการรวบรวมข๎อมูล 
           5.1.2 ทักษะการวิเคราะห์ 
                    5.1.3 ทักษะการประเมิน 
      5.2 ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               1. มีวินัย   
      2. ใฝุเรียนรู๎  
      3. มุํงมั่นในการท างาน 
7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
               ผลงานการท าใบกิจกรรมเรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ และแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1  

วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ค าช้ีแจง ใหน๎ักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
ขั้นที่ 1 ก าหนดประเด็นปัญหา 
ส่ือ/แหลํงการเรียนรู๎ :  - ชุดการเรียนรู๎เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎   
               1. ครูตั้งประเด็นค าถามให๎นักเรียนตอบ หรือแสดงความคิดเห็น เชํน 
                  - นักเรียนเคยสงสัยช่ือชุมชนของนักเรียน หรือไมํวํา มีความหมายหรือมีท่ีมาของช่ือ
เป็นอยํางไร 
                  - ท๎องถิ่นของนักเรียนมีความเป็นมาอยํางไร 
                  - หากนักเรียนต๎องการทราบความเป็นมาของท๎องถิ่นของตนเองนักเรียนจะสอบถาม
หรือรวบรวมข๎อมูลหลักฐานตําง ๆ ได๎อยํางไร 
               2. ครูอธิบายให๎ฟังวํา การท่ีนักเรียนจะทราบข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของท๎องถิ่น
จะต๎องอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ 
               3. ครูแบํงนักเรียนออกเป็นกลํุม กลํุมละ 4 คน คละกันตามความสารมารถ คือ เกํง    
ปานกลาง คํอนข๎างอํอน และอํอน จากนั้นให๎นักเรียนแตํละกลํุมรํวมกันศึกษาความรู๎เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎
จากชุดการเรียนรู๎ที่ 1 และส่ือ/แหลํงข๎อมูลตําง ๆ 
               4. ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนสอบถามข๎อสงสัย เพื่อให๎นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง 
               5. นักเรียนตอบค าถามกระต๎ุนความคิด  
 

 

 

 

ค าถามกระตุ้นความคิด 
- นักเรียนคิดวํา ตนเองร๎ูจักความเป็นมาของชุมชนหรือ   
  ท๎องถิ่นตนเองมากหรือน๎อยจงอธิบายเหตุผล 
  (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให๎อยํูใน 
  ดุลยพินิจของครูผู๎สอน) 
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ชั่วโมงที่ 2  

ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน 
ส่ือ/แหลํงการเรียนรู๎ :  - ชุดการเรียนรู๎เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
                           - หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่น 
         - พํอแมํ/ผ๎ูปกครอง/ผ๎ูรู๎ในท๎องถิ่น 
               1. สมาชิกในแตํละกลํุมวางแผนการท างานรํวมกัน และแบํงหน๎าท่ีให๎กับสมาชิกในกลํุม
ตามความเหมาะสม  
               2. นักเรียนแตํละกลํุมสืบค๎นข๎อมูลเรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ จากส่ือ/แหลํงข๎อมูลตําง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข๎อง แล๎วบันทึกผล 
               3. ครูมอบหมายให๎นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 

ชั่วโมงที่ 3 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล 
ส่ือ/แหลํงการเรียนรู๎ :   
               1. นักเรียนตอบค าถามกระต๎ุนความคิด  
               2. นักเรียนแตํละกลํุมน าผลการสืบค๎นข๎อมูล เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ จากส่ือ/แหลํงข๎อมูลตําง ๆ 
มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจากข๎อมูลท่ีได๎รวบรวมวํา ท๎องถิ่นของนักเรียนมีความ
เป็นมาอยํางไร 
 
ขั้นที่ 4 ตีความและสังเคราะห์  
ส่ือ/แหลํงการเรียนรู๎ :      
               1. นักเรียนแตํละกลํุมน าผลสรุปจากการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และประเมินผลจาก
ข๎อมูลท่ีได๎รวบรวมมาตีความและสังเคราะห์วํา ข๎อมูลท่ีได๎จากหลักฐานใดมีความส าคัญ มีความ
นําเช่ือถือเกี่ยวกับความเป็นมาของท๎องถิ่นมากกวํากัน 
               2. สมาชิกในกลํุมรํวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็น ท่ีครูก าหนด ดังนี้ 
                  - หลักฐาน หรือข๎อมูลท่ีแสดงความเป็นมาของท๎องถิ่นใดได๎ชัดเจนท่ีสุด เพราะเหตุใด 
                  - ความเป็นมาของท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่นในปัจจุบันหรือไมํ อยํางไร 
                  - ความเป็นมาของท๎องถิ่นมีความนําสนใจอยํางไร  
               3. นักเรียนแตํละกลํุมรํวมกันสรุปผลการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแล๎วบันทึกข๎อมูล 
               4. ครูมอบหมายให๎นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
 

ค าถามกระตุ้นความคิด 
- การตรวจสอบข๎อมูล มีประโยชน์อยํางไร (เป็นการ  
  ตรวจสอบข๎อมูลเพื่อคัด กรองความถูกต๎อง ความ 
  นําเช่ือถือ กํอนน าไปตีความหรือสังเคราะห์ข๎อมูล) 
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ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นที่ 5 น าเสนอข้อมูล 
ส่ือ/แหลํงการเรียนรู๎ :   
               1. นักเรียนแตํละกลํุมสํงตัวแทนออกมาน าเสนอผลการสืบค๎นข๎อมูลเรื่อง บ๎องต้ี นํารู๎ 
               2. ครูและนักเรียนรํวมกันบอกประโยชน์ท่ีได๎รับจากการสืบค๎นข๎อมูล และแนวทางในการ
น าความรู๎ไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
               3. นักเรียนตอบค าถามกระต๎ุนความคิด 
               4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
9. การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
               ให๎นักเรียนตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นอยํางเป็นอิสระ รอคอยให๎นักเรียนได๎ใช๎
ความคิดโดยครูเป็นผ๎ูแนะน าให๎นักเรียนคิด เขียน และกระต๎ุนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข 
10. สื่อการเรียนรู้ 
               10.1 ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎  

     10.2 แบบทดสอบกํอนและหลังเรียน              
               10.3 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
               10.4 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 
11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบกํอนเรียน หนํวย
การเรียนรู๎ที่ 1 

แบบทดสอบกํอนเรียน 
หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 

(ประเมินตาม 
สภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 
ตรวจใบงานท่ี 1.2 

ใบงานท่ี 1.1 
ใบงานท่ี 1.2 

ร๎อยละ 60  
ผํานเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการ 
ท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผํานเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลํุม ระดับคุณภาพ 2 
ผํานเกณฑ์ 

สังเกตการใฝุเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบ 
และมุํงมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผํานเกณฑ์ 

ค าถามกระตุ้นความคิด 
- การสืบค๎นความเป็นมาของท๎องถิ่นมีความส าคัญ 
  อยํางไร (ชํวยให๎เกิดความร๎ูและความเข๎าใจเกี่ยวกับ  
  ความเป็นมาของท๎องถิ่น และเกิดความภาคภูมิใจใน 
  ท๎องถิ่นตนเอง) 
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12. กิจกรรมเสนอแนะ 
               12.1 ให๎นักเรียนศึกษาความรู๎เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนบ๎องต้ี จากผ๎ูรู๎ในชุมชน 
               12.2 ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับในชุมชน จากห๎องสมุด หรือเครือขํายอินเตอร์เน็ต เพื่อน า
ความรู๎ท่ีได๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
           ลงช่ือ...................................................... 
                                                                                     (นายอรัญ   รํวมสุข) 

       ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
                1. ผลการจัดการเรียนรู๎ จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ...............คน   คิดเป็นร๎อยละ…………… 
                นักเรียนผํานเกณฑ์การประเมินระดับดี            ...............คน   คิดเป็นร๎อยละ…………… 
                นักเรียนผํานเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง  ...............คน   คิดเป็นร๎อยละ…………… 
                นักเรียนผํานเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง    ..............คน   คิดเป็นร๎อยละ............... 
               2. ผลการประเมินพฤติกรรมระหวํางเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               3. ปัญหาและอุปสรรคระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               4. การปรับปรุงและพัฒนา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                                                       ลงช่ือ..........................................ครูผ๎ูสอน 

(จุมพล   เอื้องเพ็ชร์) 
                                                                      วันท่ี............/......................../.............. 
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           บ้องต้ีล่าง บ้องต้ีบน จนท้ายเหมือง      เป็นเขตบ้าน ด่านเมือง แต่เบื้องก่อน  

ดงหมากสวย ห้วยพง งามดงดอน            กรุ่นก าจร หมากใจ หมากไมตรี 
      แดนต่อแดน แผ่นดิน ไม่สิ้นสุด                ใจต่อใจ ให้มนุษย์ พิสุทธิ์ศรี 
      คงความงาม ความรัก สามัคคี                 คงความดี ต่อกัน นิรันดร 
 
                                                                                ประพันธ์โดย  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

    
      
 
 
      

เร่ือง บ้องตีน้่ารู้ 
 
 
 
เมื่อเรียนจบชุดการเรียนรู๎นี้ นักเรียน          
จะมีความรู๎ความสามารถตํอไปนี้ 
1. อธิบายความเป็นมาของท๎องถิ่นโดย
ใช๎หลักฐานท่ีหลากหลาย 
(มฐ. ส 4.1 ป.5/1)    
2. อธิบายข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ เพื่อ
ตอบค าถามทางประวัติศาสตร์อยํางมี
เหตุผล (มฐ. ส 4.2 ป.5/2)    

 

                                                                        ใบความรู ้ ชุดการเรียนรู้ที ่ 1 
 

เป้าหมายการเรยีนรู้ชุดที่ 1 
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การศึกษาประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

 

 

 

 

      เร่ือง บ้องตี้น่ารู้ 

 

การสืบค้นความเป็นมาของท้องถ่ิน 
               ช่ือและความหมาย ระบุวํา “บ๎องต้ี” นําจะเพี้ยนมาจากค าในภาษากะเหรี่ยงท่ีวํา    
“เบ๏าะติ” ซึ่งแยกได๎เป็น 2 ค า คือ “เบ๏าะ” แปลวํา เหลือง “ติ” แปลวํา น้ า ช่ือของล าห๎วย และบ๎าน
บ๎องต้ี จึงแปลได๎วํา ห๎วยน้ าเหลือง หรือบ๎านน้ าเหลือง   
               ซึ่ งค าอธิบายดังกลําวนําจะมาจากการท่ีคนในท๎องถิ่นซึ่ งอาศัยอยูํ ในบ๎อง ต้ีบน            
เป็นกะเหรี่ยง อาจสรุปได๎วํา ช่ือหมูํบ๎านบ๎องต้ี นําจะมาจากภาษากะเหรี่ยง 
               แตํจากการสอบถามชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญบางสํวน ในชุมชนบ๎องต้ี ได๎ข๎อมูลท่ี
ขัดแย๎งกันวํา “บ๎องต้ี” นําจะมาจากค าวํา “บ๎องต่ี” ในภาษามอญ ซึ่งแปลวํา “แข๎งขาอํอนล๎า” เพราะ
มีการอพยพมาท่ัวทุกทิศทุกทางเนื่องจากมีระยะทางท่ีไกลและยังเช่ือวํา กลํุมคนท๎องถิ่นดั้งเดิมท่ีเข๎ามา
ต้ังถิ่นฐานในบริเวณนี้กลํุมแรก คือ คนมอญ  

   
ภาพ ล าห๎วยบริเวณชุมชนบ๎องต้ี 

 

                                                                                 ชุดการเรยีนรูท้ี่  1 
 

สาระส าคัญ 
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การเดินทางจากเมืองกาญจนบุรีถึงสุดเขตแดน 
               บ๎านบ๎องต้ี ต้ังอยูํในต าบลบ๎องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพรมแดนติดกับ
ประเทศพมํา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนธรรมชาติ เนื่องจากเป็นชุมชนชายแดนคนท่ัวไป
อาจเข๎าใจวําเป็นพื้นท่ีไกลปืนเท่ียง แตํความจริงแล๎ว บ๎องต้ีต้ังอยูํไมํไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรีนัก   
จากสถานีขนสํงจังหวัดกาญจนบุรี ถึงหมูํบ๎านท๎ายเหมือง หมูํท่ี 3 ซึ่งเป็นพื้นท่ีสุดเขตแดน ระยะทาง
ประมาณ 70 กิโลเมตร ชาวบ๎านบ๎องต้ีสํวนใหญํเดินทางเข๎าตัวเมืองกาญจนบุรีด๎วยรถโดยสารประจ า
ทาง ซึ่งมีวันละ 3 เท่ียว ในชํวง 06.00 น – 16.00 น ใช๎เวลาเดินทางประมาน 2 ช่ัวโมง 

                                        
ภาพ รถโดยสารประจ าทาง กาญจนบุรี – บ๎องต้ี 

ที่ต้ังและขนาดของชุมชนบ้องต้ี 
               ต าบลบ๎องต้ีเป็น 1 ใน 7 ต าบลของอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 
132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,500 ไรํ  
ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลวังกระแจะ   
ทิศใต๎ ติดตํอกับ ต าบลศรีมงคล                 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลลํุมสํุม     
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ภาคตะนาวศรี ประเทศพมํา 
ต าบลบ๎องต้ี แบํงเขตการปกครองออกเป็น 4 หมูํบ๎าน 
คือ หมูํท่ี 1 บ๎องต้ีบน หมูํท่ี 2 บ๎องต้ีลําง หมูํท่ี 3      
ท๎ายเหมือง และ หมูํท่ี 4 ทํุงมะเซอยํอ โดยท่ีต้ังของ
หมูํบ๎านบ๎องต้ีบน บ๎องต้ีลําง และท๎ายเหมือง ทอดยาว
ติดตํอกัน ในอดีตท้ัง 3 หมูํบ๎าน เคยเป็นชุมชนเดียวกัน 
ด๎วยชุมชนขยายตัวใหญํขึ้น จึงต๎องแยกพื้นท่ีการปกครอง
ออกเป็น 3 หมูํบ๎าน สํวนบ๎านทํุงมะเซอยํอ หมูํท่ี 4 ต้ังอยูํ
อยํางเอกเทศ แยกออกจากอีก 3 หมูํบ๎าน เพราะเป็นหมูํบ๎านใหมํท่ีกํอตัวขึ้นไมํนานมานี้  

แผนที่ ต าแหนํงที่ต้ังของจังหวัดกาญจนบุรี 
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  ภาพ ถนนที่เช่ือมตํอระหวํางหมูํบ๎านในบริเวณอํางเก็บน้ าท๎ายเหมือง 

ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบ้องต้ี 
               บ๎องต้ี เป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา เมื่ออยูํในชุมชนจะมองเห็นแนว “เขาแดน” หรือเทือกเขา
ตะนาวศรีทอดตัวจากเหนือลงใต๎ มองเห็นอยูํไมํไกล และสามารถมองเห็นได๎ทุกบริเวณ พื้นท่ีแวดล๎อม
ชุมชนเป็นผืนปุาตามแนวเขา สลับกับพื้นท่ีท ากินของชาวบ๎าน ซึ่งกระจายอยูํนอกชุมชน  
               “เขามะพร๎าว” ทางตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรี คือต๎นน้ าสายท่ีไหลผํานบ๎องต้ี
บ๎านเรือนในชุมชนไหลผํานเรียงรายไปตามแนวล าน้ า โดยสายน้ าท่ีไหลผํานบ๎านท๎ายเหมืองและบ๎องต้ี
บนไปทางทิศตะวันออก แล๎วอ๎อมวกไปทางทิศเหนือ ผํานบ๎องต้ีลําง มะเซอยํอ กํอนไหลลงแมํน้ าน๎อย
ท่ีบ๎านแกํงประลอม 

 

ภาพ เขาแดน หรือเทือกเขาตะนาวศรี 
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ลักษณะภูมิอากาศในชุมชนบ้องต้ี 
               ชุมชนบ๎องต้ี ต้ังอยูํในจังหวัดกาญจนบุรี อยูํในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร๎อนเฉพาะ
ฤดูกาล ชํวงฤดูหนาวอากาศแห๎งแล๎ง ฤดูฝนและฤดูแล๎งมีลักษณะอากาศท่ีแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด 
ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมฝุายใต๎พัดราวกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท าให๎
อุณหภูมิคํอนข๎างสูง และอบอ๎าวมากในฤดูร๎อน อากาศร๎อนจัดในชํวงเดือนเมษายน ชํวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จากทะเลอันดามัน ท าให๎ฝนตก
ชุก อากาศมีความช้ืนสูง โดยเฉพาะบริ เวณตอนบนของจังหวัด ในเขตอ าเภอ ไทรโยค อ าเภอทอง    
ผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี มีฝนตกชุก  

   
            ภาพ ลักษณะภูมิอากาศในชํวงเช๎า                         ภาพ ลักษณะภูมิอากาศในชํวงเย็น 

ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน บ้านเรือนในชุมชนบ้องต้ี 
               ชุมชนบ๎องต้ี มีพื้นท่ีท้ังหมด 1,254 ไรํ มีการต้ังบ๎านเรือนกระจุกตัวเป็นกลํุม มีพื้นท่ีเรียก
ตามพื้นท่ีต้ัง เชํน กลํุมดงหมาก กลํุมหลังโรงเรียน กลํุมหลังอนามัย กลํุมต๎นตาล และกลํุมวังคะโดะ 
เป็นต๎น การกระจุกตัวของบ๎านเรือนนี้จะหนาแนํนบริเวณใจกลางหมูํบ๎าน แล๎วกระจายออกไปตาม   
ล าห๎วยบ๎องต้ี และถนน โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกแผํขยายอยูํรอบ ๆ ชุมชน               

   
ภาพ ชุมชนดงหมากสามัคคี 
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               ถนนลาดยางสาย รพช. ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตัวอ าเภอไทรโยค ตัดผํานบริเวณใจ
กลางหมูํบ๎านบ๎องต้ี ไปส้ินสุดท่ีบ๎านท๎ายเหมือง ท้ังสองฟากถนนเป็นต าแหนํงท่ีต้ังของหนํวยงาน
ราชการส าคัญหลายแหํง คือ โรงเรียน สถานีอนามัย สถานีต ารวจภูธร มาลาเรียคลินิก องค์การ
บริหารสํวนต าบล วัด และศาลาประชาคมหมูํบ๎าน เป็นต๎น     

  
ภาพ ถนนลาดยาง รพช. ท่ีทอดยาวระหวํางชุมชนบ๎องต้ี 

               ในอดีต ชุมชนบ๎องต้ี ต้ังบ๎านเรือนอยูํใกล๎แหลํงน้ า ท่ีชาวบ๎านเรียกวํา “ห๎วยบ๎องต้ี” ซึ่ง
ไหลคดเค้ียวผํานกลํุมบ๎านตําง ๆ เป็นล าน้ าสายเดียวของหมูํบ๎าน และต าบล แม๎ในปัจจุบันจะมีการ
พัฒนาระบบประปาหมูํบ๎านขึ้นแล๎ว แตํส าหรับบางกลํุมหมูํบ๎านยังไมํอาจเข๎าถึงสาธารณูปโภคเหลํานี้ 
จึงยังคงต๎องต้ังบ๎านเรือนอยูํใกล๎แหลํงน้ าธรรมชาติ 
               บ๎านเรือนแตํละหลังต้ังอยูํหํางกัน สํวนใหญํไมํมีรั้ว ลักษณะบ๎านเรือนด้ังเดิมมักเป็นบ๎าน
ไม๎ช้ันเดียว ยกพื้นสูง สร๎างจากวัสดุท่ีหาได๎ในชุมชน แตํบ๎านเรือนท่ีปลูกสร๎างใหมํได๎น าวัสดุสมัยใหมํ
จากภายนอกชุมชนมาใช๎มากขึ้น โดยเฉพาะบ๎านของคนไทยท่ีมีฐานะดีจะยิ่งแตกตํางจากบ๎านเรือนท่ัว 
ๆ ไปฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ๎านในบ๎องต้ี จึงสามารถมองเห็นได๎จากลักษณะของบ๎านเรือน         
ในระดับหนึ่ง   

  

ภาพ สภาพบ๎านเรือนในชุมชนบ๎องต้ี 
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ลักษณะประชากรในชุมชนบ้องต้ี 
 ลักษณะประชากรสามารถแบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) คนไทยหรือคนมีสัญชาติไทย 
หรือคนตํางด๎าวมีถิ่นท่ีอยูํในถาวรในประเทศไทย 2) คนไมํมีสัญชาติไทย หรือชนกลํุมน๎อย 3) ผ๎ูหนีภัย
จากการส๎ูรบ 4) แรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานตํางด๎าวที่ผิดกฎหมาย และ 5) ชาวเขาท่ีอยูํ
นอกเขตพื้นท่ีท่ีอยูํอาศัย สํวนใหญํชาวบ๎านบํงช้ีจากลักษณะทางชาติพันธุ์เป็นหลัก เชํน กะเหรี่ยง 
มอญ พมํา แขก เป็นต๎น “ข๎อมูล : องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎องต้ี 18 กันยายน 2560”  

หมูํบ๎าน 
จ านวนประชากร 

สัญชาติไทย ไมํใชํ คนไทย รวม (คน) 
บ๎องต้ีบน 477 คน 551 คน 1,028 
บ๎องต้ีลําง 629 คน 424 คน 1,053 
ท๎ายเหมือง 305 คน 613 คน 918 
ทํุงมะเซอยํอ 839 คน 201 คน 1,040 

รวม 2,250 คน 1,789 คน 4,039 
ตาราง จ านวนประชากรและครัวเรือน 

วิถีและการประกอบอาชีพในชุมชนบ้องต้ี 
                ชุมชนท่ีอาศัยอยูํในยุคการกํอตัวของชุมชนเป็นคนกระเหรี่ยงท่ีย๎ายถิ่นมาจาก  บ๎านวัง
เย็นวังปลาหมู วังสิงห์ วังโพธิ์ ชุมชนย๎ายถิ่นรุํนสองมาจากทองผาภูมิ แมํกระบุง อ.ศรีสวัสด์ิ วิถีชีวิต
ชุมชนในยุคนั้นจะมีความเรียบงําย ปัจจัยการต้ังถิ่นฐานจะมุํงเน๎นเรื่องความสามารถในการประกอบ
อาชีพความสงบปลอดภัยการด ารงอยูํเป็นแบบการพึ่งพาตนเอง อาศัยภูมิปัญญาของคนในชุมชนในวิถี
การกินอยูํและการรักษาโรคตําง ๆ อาชีพของคนยุคเกําจะเป็นวิถีกระเหรี่ยง การท าไรํข๎าว ปลูกพืช
แซม เชํน พริกกระเหรี่ยง แตงเปรี้ยว ถั่ว ข๎าว สมุนไพรกระปรํอ งา และในฤดูฝน ผ๎ูเฒําผ๎ูแกํจะพูด
เสมอวํา “เป็นพืชคํูไรํคูํนาเอาไว๎กิน” (วิถีกระเหรี่ยงตํอกรณีการท าไรํข๎าว คือ การท าในท่ีหนึ่งและย๎าย
ไปในท่ีใหมํอีกสองสามแหํง แล๎วย๎อนกลับมาท าท่ีเดิม) 

    

ภาพ การท าไรํมันส าปะหลัง และการปลูกกล๎วย 
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ส าหรับนอกฤดูท าไรํ หัวหน๎าครอบครัว และผ๎ูชายท่ีแข็งแรงจะเข๎าปุา ลําสัตว์ หาของปุา พืช สมุนไพร 
น าไปขายเพื่อแลกซื้อส่ิงท่ีหาซื้อไมํได๎จากในชุมชน ความอุดมของปุาในอดีต ล าห๎วยบ๎องต้ี  จึงอุดมไป
ด๎วยปลาชนิดตําง ๆ ปลาและสัตว์น้ าจึงเป็นแหลํงโปรตีนของคนบ๎องต้ียุคกํอน อุปกรณ์หาปลาก็จะ
เป็นพวกสวิงถักเอง ไซ กระบอกไม๎ บางคนใช๎คบเพลิงสํองหาปลาและใช๎มีดฟันปลาในน้ า ซึ่งเป็น
วิธีการหาปลาอีกแบบหนึ่ง ในฤดูหนาวคนรุํนหนุํมสาว และเด็กเยาวชนจะมีการเลํน เชํน แขํงขันลูก
ชํวง การละเลํนซ๎อนคํู มอญซ๎อนผ๎า ในชํวงหัวค่ า หลังเลิกงาน สถานท่ีลานตําง ๆ จะถูกก าหนดให๎วน
ไปตามบ๎านท่ีเหมาะสม หากบ๎านใครเป็นเจ๎าของก็เป็นเจ๎าภาพ จะต๎องเตรียมอุปกรณ์และฟืนเพื่อจุด
ไฟให๎เกิดแสงสวําง  

  
ภาพ การละเลํนของเด็ก ๆ ในชุมชนบ๎องต้ี 

ส าหรับจัดกิจกรรมการละเลํนตําง ๆ  การเดินทางและการติดตํอกับทางราชการ ท าได๎ยากล าบาก 
เพราะการคมนาคมสมัยกํอนจะใช๎การเดินทางด๎วยเท๎า การน าของปุาไปขายเพื่อแลกกับของใช๎จะเป็น
ท่ีตลาดวังโพธิ์หรือการติดตํอกับอ าเภอไทรโยค ต๎องใช๎เวลาในการเดินทางจ านวน 2 วัน และต๎องพัก
ค๎างคืน 1 คืน เกวียนในหมูํบ๎านก็จะมีอยูํเพียง 2-3 เลํมเทํานั้น รอยตํอแหํงการเปล่ียนแปลงระหวําง 
พ.ศ. 2526–2544 ได๎เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญด๎านอาชีพและวิถีชีวิต จากการท่ีคนย๎ายถิ่นเข๎ามา
อาศัยมากขึ้น ได๎น าข๎าวโพดเล้ียงสัตว์และฝูายเข๎ามาปลูกในชุมชนคน หนุํมสาววัยแรงงานและหัวหน๎า
ครอบครัวเริ่มลองผิดลองถูกหันไปปลูกฝูาย ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ แสวงหาความมั่นคง ความมุํงหวังคือ
เงิน เพื่อต๎องการยกฐานะในสังคมพืชเศรษฐกิจระหวําง พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544 พืชเศรษฐกิจ เชํน 
ข๎าวโพดสัตว์ ฝูาย ได๎ขยายอธิพลอยํางรุนแรง เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก การบุกรุกแพ๎วถางปุาไม๎จึง
ขยายตัวเป็นวงกว๎าง การปลูกข๎าวไรํ วิถีชีวิตด่ังเดิมหายไปจากบ๎องต้ีอยํางส้ินเชิง บางครอบครัวมี
ฐานะดีขึ้น หลายครอบครัว เริ่มประสบกับภาวะหนี้สินการฝึกเป็นหนี้เริ่มจากการใช๎แหลํงทุนของ
นายทุนข๎าวโพด ฝูาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พ.ศ. 2544 - 2548 การปลูกข๎าวไรํ
เริ่มมีให๎เห็นในต าบลบ๎องต้ีอาจเป็นเพราะต๎องการข๎าวไว๎กินเพื่อลดต๎นทุนคําใช๎จําย บางรายอาจเป็น
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เพราะสภาวะหนี้สินพอกพูน คนหนุํมสาววัยแรงงานเริ่มเข๎าสํูเมืองใหญํ ขายแรงงานหลากหลาย
รูปแบบ เชํน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการตําง ๆ คนหนุํมสาวท่ีเข๎าไปในเมืองในยุคแรก 
สํวนใหญํเป็นแรงงานคุณภาพต่ าตามวุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553 เป็นยุคเปิดรับสังคมทุน
ต๎นแบบ พืชไรํ เชํน ฝูายหายไปจากแปลงเพาะปลูกข๎าวโพดเริ่มลดพื้นท่ีน๎อยลง มันส าปะหลังเข๎ามา
แทนท่ีอยํางรวดเร็ว การปลูกพืชยืนต๎น เชํน ยางพารา เริ่มมีให๎เห็นมากขึ้น เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
อยํางยิ่งตํอชีวิตของคนบ๎องต้ี สังคมจึงเปล่ียนจากการพึ่งพาตนเองเป็นสังคมแบบการพึ่งพาทุนเต็ม
รูปแบบ (นิยมทุน)  

   

ภาพ พืชเศรษฐกิจที่เร่ิมมีเข๎ามาในชุมชน 

ประชากรสํวนหนึ่งมีปัญหาการไมํมีท่ีดินท ากิน ความต๎องการเปล่ียนและแสวงหาอาชีพใหมํได๎ขยายวง
กว๎างแรงกวําเดิมการกระท าผิดกฎหมาย ในรูปแบบตําง ๆ สํงสัญญาณอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานจากแผนของรัฐบาลเริ่มปรากฏให๎เห็นมากขึ้น จากถนนดินกลายเป็นถนนลูกรัง 
(เส๎นทางยุทธศาสตร์) จากถนนลูกรังพัฒนากลายเป็นถนนลาดยาง เมื่อ พ.ศ. 2534 และการมีไฟฟูาใช๎
เมื่อ พ.ศ. 2532 รวมท้ังการมีน้ าประปาในหมูํบ๎านในท่ีสุด                                                                                                                                                          

  
ภาพ การประกอบอาชีพของผู๎คนในชุมชน 
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ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให๎ถูกต๎อง 
1. ค าวํา “บ๎องต้ี” นําจะเพี้ยนมาจากภาษากะเหรี่ยง ท่ีมีความหมายวําอยํางไร เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
2. ค าวํา “บ๎องต้ี” ในภาษามอญ มีความหมายวําอยํางไร สาเหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
3. ต าบล บ๎องต้ี แบํงเขตการปกครองออกเป็น 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํหมูํบ๎านใดบ๎าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
4. ลักษณะทางภูมิอากาศ มีลักษณะเป็นอยํางไร และสามารถน าไปประกอบอาชีพที่ส าคัญในชุมชน 
บ๎องต้ีได๎ เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
5. ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชนบ๎องต้ีมีการต้ังถิ่นฐานแบบใด เอื้อตํอการเรียนรู๎ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนได๎อยํางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 1.1 
เร่ือง บ้องต้ีน่ารู้ 
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ค าชี้แจง   ให๎นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญในเรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ ตามท่ีนักเรียนเข๎าใจพร๎อมกับ    
ระบุหลักฐานอ๎างอิง แล๎วให๎นักเรียนออกมาน าเสนอหน๎าช้ันเรียน  
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ช่ือ...............................................นามสกุล........................................ช้ัน........................เลขท่ี............... 

 

ใบกิจกรรมที่ 1.2 
เร่ือง บ้องต้ีน่ารู้ 

 

(ขึ้นอยํูกับดุลพินิจของผู๎ตรวจ) 
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ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให๎ถูกต๎อง  

1. ค าวํา “บ๎องต้ี” นําจะเพี้ยนมาจากภาษากะเหรี่ยง ท่ีมีความหมายวําอยํางไร เพราะเหตุใด 
ตอบ  บ๎องต้ี  หรือ ค าวํา “เบ๏าะติ” ซึ่งแยกได๎เป็น 2 ค า คือ “เบ๏าะ” แปลวํา เหลือง “ติ” แปลวํา  
น้ า ช่ือของล าห๎วย และบ๎านบ๎องต้ี จึงแปลได๎วํา ห๎วยน้ าเหลือง หรือบ๎านน้ าเหลืองซึ่งค าอธิบาย
ดังกลําวนําจะมาจากการท่ีคนในท๎องถิ่นซึ่งอาศัยอยูํในบ๎องต้ีบน เป็นกะเหรี่ยง อาจสรุปได๎วํา ช่ือ
หมูํบ๎านบ๎องต้ี นําจะมาจากภาษากะเหรี่ยง 
2. ค าวํา “บ๎องต้ี” ในภาษามอญ มีความหมายวําอยํางไร สาเหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น 
ตอบ  ค าวํา “บ๎องต้ี” นําจะมาจากค าวํา “บ๎องต่ี” ในภาษามอญ ซึ่งแปลวํา “แข๎งขาอํอนล๎า” เพราะ
มีการอพยพมาท่ัวทุกทิศทุกทางเนื่องจากมีระยะทางท่ีไกลและยังเช่ือวํา กลํุมคนท๎องถิ่นดั้งเดิมท่ีเข๎ามา
ต้ังถิ่นฐานในบริเวณนี้กลํุมแรก คือ คนมอญ  

3. ต าบล บ๎องต้ี แบํงเขตการปกครองออกเป็น 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํหมูํบ๎านใดบ๎าง 
ตอบ  ต าบลบ๎องต้ี แบํงเขตการปกครองออกเป็น 4 หมูํบ๎าน คือ หมูํท่ี 1 บ๎องต้ีบน หมูํท่ี 2 บ๎องต้ีลําง 
หมูํท่ี 3 ท๎ายเหมือง และหมูํท่ี 4 ทํุงมะเซอยํอ โดยท่ีต้ังของหมูํบ๎านบ๎องต้ีบน บ๎องต้ีลําง และท๎าย
เหมือง ทอดยาวติดตํอกัน ในอดีตท้ัง 3 หมูํบ๎าน 

4. ลักษณะทางภูมิอากาศของชุมชน บ๎องต้ี มีลักษณะเป็นอยํางไร และสามารถน าไปประกอบอาชีพที่
ส าคัญในชุมชนบ๎องต้ีได๎ เพราะเหตุใด 
ตอบ  ชุมชนบ๎องต้ี ต้ังอยูํในจังหวัดกาญจนบุรี อยูํในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร๎อนเฉพาะฤดูกาล    
ชํวงฤดูหนาวอากาศแห๎งแล๎ง ฤดูฝนและฤดูแล๎งมีลักษณะอากาศท่ีแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด สามารถ
ประกอบอาชีพในการเพราะปลูกข๎าว พืชและผลไม๎ตําง ๆ   

5. ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ๎องต้ีมีการตั้งถิ่นฐานแบบใด เอื้อตํอการเรียนรู๎ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนได๎อยํางไร 
ตอบ  มีการตั้งบ๎านเรือนกระจุกตัวเป็นกลํุม มีพื้นท่ีเรียกตามพื้นท่ีต้ัง เชํน กลํุมดงหมาก กลํุมหลัง
โรงเรียน กลํุมหลังอนามัย กลํุมต๎นตาล และกลํุมวังคะโดะ สามารถหาความรู๎ได๎โดยตรงจากการไปหา
ข๎อมูลของชุมชนท่ีต๎องการทราบ 

 

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1 
เร่ือง บ้องต้ีน่ารู้ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รายบุคคล) 
 

 

ค าช้ีแจง :  ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีด  

ลงในชํองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

เลขที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวม 

 
 

ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการ

ท างาน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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         ลงช่ือ...........................................ผ๎ูประเมนิ    

                                                               (จุมพล  เอื้องเพ็ชร์)                                                                                                                                                            
                                                                                     ............/.................../.............. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยํางสม่ าเสมอ   ให๎        3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบํอยครั้ง           ให๎        2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง            ให๎        1    คะแนน

เลขที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวม 

 
 

ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการ

ท างาน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

                      เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 - 9 ดี 
4 - 6 พอใช๎ 
1 - 3  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม 

 

 

 

 

ข้อที่ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1 ค าตอบมีการระบุปัญหา 

ระบุใจความส าคัญถูกต๎อง      
และชัดเจน 

ค าตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความส าคัญถูกต๎องแตํยังไมํ
ชัดเจน 

ค าตอบมีการระบุปัญหา 
ไมํระบุใจความส าคัญและ
ไมํชัดเจน 

2 ค าตอบมีการระบุสาเหตุของ
ปัญหาได๎ถูกต๎อง พร๎อมท้ัง
อธิบายได๎ชัดเจน  
และเหมาะสม 

ค าตอบมีการระบุสาเหตุของ
ปัญหาได๎ถูกต๎อง พร๎อมท้ัง
อธิบายเหตุผลแตํยังไมํชัดเจน 

ค าตอบมีการระบุสาเหตุ
ของปัญหาแตํไมํอธิบาย
เหตุผล 

3 ค าตอบระบุวิธีการแก๎ปัญหา
ได๎ชัดเจน เหมาะสม พร๎อม
ท้ังแสดงเหตุผลครบถ๎วน 

ค าตอบระบุวิธีการแก๎ปัญหา
ได๎เหมาะสมแตํยังไมํชัดเจน
พร๎อมท้ังแสดงเหตุผล 

ค าตอบระบุวิธีการ
แก๎ปัญหาแตํไมํเหมาะสม
หรือสมเหตุสมผล 

4 ค าตอบประเมินข๎อมูลได๎
ถูกต๎อง และมีเหตุผลท่ี
เหมาะสม 

ค าตอบประเมินข๎อมูลได๎
ถูกต๎องแตํแสดงเหตุผลไมํ
เหมาะสม 

ค าตอบประเมินข๎อมูลได๎
ถูกต๎องแตํไมํแสดงเหตุผล 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12  ดี 
7 – 9 พอใช๎ 
4 – 6  ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

 

 

     กลุ่มที่...................สมาชิกในกลุ่ม 
1.   ……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................ 
 

ท่ี รายการ 

ระดับพฤติกรรม 
ท าเป็น
ประจ า 
 (3) 

ท าเป็น
บางครั้ง 

 (2) 

ท าน๎อย 
ครั้ง 
(1) 

1 ความรํวมมือภายในกลํุม    

2 การเสนอความคิดเห็น    

3 การใช๎เหตุผลในการตอบ    

4 การพูดน าเสนองาน    

                                                    
                                                                   ลงช่ือ.........................................ผ๎ูประเมิน 
                                                                             (จุมพล  เอื้องเพ็ชร์) 
                                                                         …………/……………………../………… 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12  ดี 
7 – 9 พอใช๎ 
4 – 6  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 

1. ความรํวมมือ
ภายในกลํุม 

ทุกคนภายในกลํุม
ชํวยกันท างานตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย 

นักเรียน 1-2 คนไมํชํวย
ท างานตามท่ีได๎รับ
มอบหมาย 

นักเรียนท างานตามท่ี
ได๎รับมอบหมาย      
1-2 คน 

2. การเสนอความ
คิดเห็น 

นักเรียนทุกคนชํวยกัน
เสนอความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย 

นักเรียนเสนอความ
คิดเห็น 1-2 ประเด็น 

นักเรียนเสนอความ
คิดเห็น เพียงประเด็น
เดียว 

3. การใช๎เหตุผล
ในการตอบ 

ให๎เหตุผลในการตอบ
ค าถามสมเหตุสมผล 

ให๎เหตุผลในการตอบ
ค าถามแตํไมํ
สมเหตุสมผล 1 ประเด็น 
 

ให๎เหตุผลในการตอบ
ค าถามแตํไมํ
สมเหตุสมผลมากกวํา 
1 ประเด็น 

4. การพูด
น าเสนอผลงาน 

พูดเสียงดัง ฟังชัดได๎ยิน
ท่ัวห๎อง มีความมั่นใจ
ในการพูด 

พูดเสียงดัง ได๎ยินท่ัวห๎อง พูดเสียงเบา  
ไมํชัดเจน 
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ค าช้ีแจง    1. ข๎อสอบชุดนี้มีจ านวน 10 ข๎อ 
               2. ให๎เลือกค าตอบท่ีถูกต๎องท่ีสุดเพียงข๎อเดียว  
               3. ใช๎เวลา 15 นาที 

1. ค าวํา “บ๎องต้ี” ท่ีเพี้ยนมาจากภาษา
กะเหรี่ยง มีความหมายวํา อยํางไร 
  ก. แข๎งขาอํอนแรง   ข. ห๎วยน้ าเหลือง 
  ค. นํองเมื่อยล๎า      ง. ห๎วยท่ีมีความสวยงาม 
2. ค าวํา “บ๎องต้ี” หรือ “บ๎องต่ี” ท่ีมาจาก
ภาษามอญ มีความหมายวําอยํางไร 
   ก. เดินไปแล๎วไมํถึง      ข. ห๎วยน้ าเหลือง 
   ค. แข๎งขาอํอนแรง       ง. ถูกทุกข๎อ 
3. กลํุมคนท่ีคาดวํานําจะมาต้ังถิ่นฐานอยูํท่ี 
“บ๎องต้ี” เป็นกลํุมแรก นําจะเป็นชาวอะไร 
   ก. ชาวพมํา             ข. ชาวไทย 
   ค. ชาวกะเหรี่ยง       ง. ชาวมอญ  
4. “บ๎องต้ี” มีเขตติดตํอกับต าบลตํางๆ ในแตํ
ละทิศทาง ต าบลใดมีเขตติดตํอไมํถูกต๎อง 
   ก. ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต าบลวังกระแจะ 
   ข. ทิศใต๎ ติดตํอกับ ต าบลศรีมงคล 
   ค. ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต าบลลํุมสํุม 
   ง. ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต าบลบํอสุพรรณ 
5. ต าบล “บ๎องต้ี” แบํงเขตการปกครอง
ออกเป็น หลายเขตการปกครอง ยกเว๎นข๎อใด 
   ก. วังกระแจะ หมูํ 4     ข. บ๎องต้ีลําง หมู ํ2  
   ค. ท๎ายเหมือง หมูํ 3     ง. บ๎องต้ีบน หมูํ 1  

6. เทือกเขาตะนาวศรี ในชุมชน “บ๎องต้ี” มีช่ือ
เรียกอีกช่ือหนึ่งวําอะไร 
   ก. เขาสามฤดู           ข. เขาแดน 
   ค. เขามะพร๎าว         ง. เขากระจก 
7. เทือกเขาตะนาวศรี ท่ีเป็นต๎นน้ าสายท่ีไหลผําน 
“บ๎องต้ี” มีช่ือวําอะไร 
   ก. เขามะพร๎าว          
   ข. เขาแดน 
   ค. เขามะกอก          
   ง. เขาสามฤดู 
8. หลักฐานท่ีเป็นสภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์ใด 
ชํวยให๎เป็นแนวทางในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
บ๎องต้ี 
   ก. บ๎านบ๎องต้ีมีปุาไม๎มาก    
   ข. บ๎านต๎นมะมํวงมีภูเขาสูงชัน 
   ค. บ๎านวังกระแจะมีทางเกวียน        
   ง. บ๎านแกํงประลอมมีแมํน้ าไหลผําน 
9. หลักฐานท่ีแสดงลักษณะสภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพในชุมชนบ๎องต้ีคือหลักฐานประเภทใด 
   ก. ภูมิอากาศแห๎งแล๎ง 
   ข. ภูมิอากาศแบบร๎อนช้ืน 
   ค. ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร๎อน 
   ง. ภูมิอากาศแบบฝนตกชุก 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เร่ือง บ้องต้ีน่ารู ้
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10. หากนักเรียนไปสอบถามข๎อมูลชุมชนบ๎องต้ี
จากชาวบ๎านท่ีต้ังบ๎านเรียนในชุมชน นักเรียนจะ
ได๎ข๎อมูลท่ีถูกต๎องหรือไมํ 
   ก. ได๎ เพราะชาวบ๎านมีข๎อมูลอยูํแล๎ว 
   ข. ได๎ เพราะชาวบ๎านทุกคนได๎ความรู๎มาจาก    
       บรรพบุรุษในเรื่องชุมชนตัวเอง 
   ค. ไมํได๎ เพราะชาวบ๎านไมํมีข๎อมูลท่ีถูกต๎อง 
   ง. ไมํได๎ เพราะชาวบ๎านบางคนไมํรู๎ข๎อมูลท่ี 
      ถูกต๎อง 
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ข้อ ค าตอบ 
1 ข 
2 ค 
3 ง 
4 ง 
5 ก 
6 ข 
7 ก 
8 ง 
9 ค 
10 ข 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1   
เร่ือง บ้องต้ีน่ารู ้
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แบบบันทึกการเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน 
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ค าช้ีแจง  ให๎นักเรียนบรรยายความรู๎สึกเห็นคุณคําในท๎องถิ่น จากการเรียนด๎วยการจัดการเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร์เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี มาพอสังเขป 

ความรู๎ท่ีนักเรียนได๎จากการศึกษา ท๎องถิ่นบ๎องต้ี มีอะไรบ๎าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํอท๎องถิ่นบ๎องต้ี และความส าคัญในท๎องถิ่นที่นักเรียนศึกษาเป็นอยํางไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

นักเรียนคิดวําจะมีสํวนรํวมในการดูแล พัฒนาท๎องถิ่นของนักเรียน ได๎อยํางไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

แบบบันทึกการเห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
 เร่ือง ท้องถ่ินบ้องต้ี 
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ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 21 ผลการประเมินแบบสอบถามความต๎องการชุดการเรียนรู๎ 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. นักเรียนต๎องการชุดการเรียนรู๎ในลักษณะใด +1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนต๎องการให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ในชุดการเรียนรู๎อะไรบ๎าง 

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนต๎องการเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ โดยใช๎ส่ือ
การเรียนรู๎รูปแบบใด เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจงํายข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 

4. นักเรียนต๎องการให๎มีการวัดประเมินผลอยํางไร +1 +1 +1 1.00 

5. ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดการ
เรียนรู๎ เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 22 ผลการประเมินแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นส าหรับครูผ๎ูสอนและผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการ 
พัฒนาชุดการเรียนรู๎ 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ข๎อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพและข๎อมูล
ท่ัวไป ของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

+1 +1 +1 1.00 

2. ทํานคิดวําควรจัดเนื้อหาการเรียนรู๎
อะไรบ๎างเพื่อพฒันาชุดการเรียนรู๎ +1 +1 +1 1.00 

3. ทํานคิดวําควรจัดกิจกรรมอะไรบ๎าง 
อยํางไรที่เหมาะสมกับนักเรียน 

+1 +1 +1 1.00 

4. ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วย
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความเหมาะสมกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หรือไมํอยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 

5. ทํานคิดวําด๎านส่ือการเรียนรู๎ในชุดการ
เรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี ควรมีลักษณะเป็น
อยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 

6. ทํานคิดวําด๎านการวัดและประเมินผล ควร
มีลักษณะเป็นอยํางไร 

+1 +1 +1 
1.00 

 
7. ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 



 
 

 

ตารางท่ี 23 ผลการประเมินแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ความสอดคล๎อง
ของสถานการณ์กับ
ข๎อค าถามทักษะด๎าน
ความเข๎าใจ 

ค าวํา “บ๎องต้ี” ท่ีเพี้ยนมาจาก
ภาษากระเหรี่ยงเรียกวําอะไร 

+1 +1 +1 1.00 

ค าวํา “บ๎องต้ี” หรือ “บ๎องต่ี” 
ท่ีมาจากภาษามอญ  
มีความหมายวําอยํางไร 

+1 +1 
 

+1 
 

1.00 

เทือกเขาตะนาวศรี ในชุมชน 
“บ๎องต้ี” มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่ง
วําอะไร  

+1 +1 +1 1.00 

2. ความสอดคล๎อง
ของสถานการณ์กับ
ข๎อค าถามทักษะด๎าน
การน าไปใช๎ 

พิธีไหว๎ต๎นไม๎ จะต๎องประกอบ
พิธีในวันใด 

+1 +1 +1 1.00 

ผ๎ูคนในชุมชนบ๎องต้ี ประกอบ
ไปด๎วยผ๎ูท่ีนับถือศาสนาตําง ๆ 
ยกเว๎นศาสนาใด 

+1 0 +1 0.80 

โรงเรียนท่ีอยูํในชุมชนบ๎องต้ี 
มีช่ือวําอะไร 

+1 0 +1 0.80 

วัดใดท่ีไมํมีในชุมชนบ๎องต้ี +1 0 +1 0.80 
คริสตจักรใด ไมํได๎อยูํในชุมชน
บ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 

มัสยิด ใช๎ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาใด 

+1 +1 +1 1.00 

สถานท่ีส าคัญใดให๎ความรู๎กับ
ประชาชนในเรื่องของ  
ยาเสพติด และกฎวินัยจราจร 

+1 +1 +1 1.00 

วัตถุประสงค์ของการตั้ง
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลบ๎องต้ี เพื่อส่ิงใด 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 23 ผลการประเมินแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
3. ความสอดคล๎อง
ของสถานการณ์กับ
ข๎อค าถามทักษะด๎าน
การคิดวิเคราะห์ 

กลํุมคนท่ีคาดวํานําจะมาต้ัง
ถิ่นฐานอยูํท่ีบ๎องต้ี เป็นกลํุม
แรกนําจะเป็นชาวอะไร 

+1 +1 +1 1.00 

บ๎องต้ี มีเขตติดตํอกับต าบล
ตําง ๆ ในแตํละทิศทาง ต าบล
ใดมีเขตติดตํอไมํถูกต๎อง 

+1 0 
 

+1 
 

0.80 

ต าบล บ๎องต้ี แบํงเขตการ
ปกครองออกเป็นหลายเขต
การปกครอง ยกเว๎นข๎อใด 

+1 0 +1 0.80 

กลํุมชาติพันธุ์ใด ไมํมีปรากฏ
ในชุมชนบ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 

ชาวกระเหรี่ยงในชุมชนบ๎องต้ี 
สํวนมากนับถือศาสนาใด 

+1 0 +1 1.00 

เพราะเหตุใด ชาวทวายพมํา 
จึงอ๎างวําตนเองไมํใชํชาวพมํา 

+1 +1 +1 1.00 

ปัจจุบันชาวทวายพมํา ต้ังถิ่น
ฐานอยูํรํวมกันบริเวณใดมาก
ท่ีสุด 

+1 0 +1 1.00 

วัดบ๎องต้ีล๎วนพูลผลาราม  
กํอตั้งเป็นวัดแรกของต าบล
บ๎องต้ีใน พ.ศ. ใด 

+1 0 +1 0.80 

วัฒนธรรมประเพณีใด 
ไมํปรากฏในชุมชนบ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 

พิธีไหว๎หัวนอน มีลักษณะใด +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 23 ผลการประเมินแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
4. ความสอดคล๎อง
ของสถานการณ์กับ
ข๎อค าถามทักษะด๎าน
การประเมินคํา 

ภาษาท่ีชาวทวายพมํา ใช๎กัน
มากท่ีสุดคือ 

+1 +1 +1 1.00 

ศาสนาท่ีผ๎ูคนในชุมชนบ๎องต้ี
นับถือ ยกเว๎นศาสนาใด 

+1 +1 +1 1.00 

วัดใด ท่ีไมํอยูํในชุมชนบ๎องต้ี +1 0 +1 0.80 
ผ๎ูท่ีนับถือศาสนาคริสต์ใน
ชุมชนบ๎องต้ี ปัจจุบันนับถือ
ศาสนาคริสต์แบบนิกายใด 

+1 +1 +1 1.00 

ปัจจุบัน คริสตจักร ในชุมชน
บ๎องต้ีมีหลายแหํงยกเว๎นข๎อใด 

+1 0 +1 0.80 

คริสตจักรวันเสาร์ ได๎เข๎ามา
กํอตั้งโรงเรียนช่ือวําอะไร 

+1 0 +1 0.80 

กิจกรรมใดท่ีไมํปรากฏ ในวัน
สงกรานต์ของชุมชนบ๎องต้ี 

+1 +1 +1 1.00 

วัตถุประสงค์ของการจัด พิธี
ทอดสะพานเพื่อส่ิงใด 

+1 +1 +1 1.00 

ถ๎านักเรียนรู๎สึกวํามีไข๎สูง
หลังจากออกมาจากปุา เพราะ
โดนยุงกัด นักเรียนควรไป
สถานท่ีใด 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินคําความสอดคล๎องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอการ   
เรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ด๎านเนื้อหา 
   1.1 เนื้อหามีความสอดคล๎องกับตัวชี้วัด 
   1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยเรียน 
   1.3 เนื้อหามีการสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักแก๎ปัญหา 
   1.4 เนื้อหามีความเช่ือมโยงกับเรื่องใน 
ชีวิตประจ าวัน 

 
+1 
 

 
0 
 

 
 

+1 
 
 

0.80 

2. ด๎านรูปแบบการจัดกิจกรรม 
    2.1 เป็นชุดการเรียนรู๎ที่มีลักษณะสีสันสวยงาม 
    2.2 เป็นชุดการเรียนรู๎ที่ครูและนักเรียนสามารถใช๎
รํวมกันได๎ 
    2.3 เป็นชุดการเรียนรู๎มีรูปภาพประกอบสีสัน
สวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา 

 
+1 
 

 
0 
 

 
+1 
 

0.80 

3. ด๎านกิจกรรมการเรียนรู ๎
    3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล๎องกับ
บทเรียน 
    3.2 นักเรียนได๎ฝึกการคิดและแก๎ปัญหา 
    3.3 นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 
    3.4 การเรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียน
ท างานเป็นกลํุม 

 
+1 
 

 
+1 
 

 
0 
 

0.80 
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ตารางท่ี 24 ผลการประเมินคําความสอดคล๎องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตํอการ  
เรียนด๎วยชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
4. ด๎านส่ือการเรียนรู๎ 
    4.1 ส่ือการสอนของชุดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย 
จุดประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค าช้ีแจง ใบความรู๎ 
รูปภาพ ใบกิจกรรม เกณฑ์การประเมิน แบบบันทึก 
ผลการประเมิน 
    4.2 ใบความรู๎ รูปภาพ ใบกิจกรรม เกณฑ์การ
ประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินมีความสอดคล๎อง
กับเนื้อหาตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
    4.3 ใบความรู๎ รูปภาพ ใบกิจกรรม มีประโยชน์ตํอ
การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
    4.4 ส่ือ อุปกรณ์ในชุดการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียน
เข๎าใจเนื้อหางํายข้ึน 

 
+1 
 

 
+1 
 

 
+1 
 

1.00 

5. ด๎านการวัดและประเมินผล 
    5.1 แบบทดสอบกํอนเรียน และหลังเรียนมีความ
สอดคล๎องกับเนื้อหาท่ีเรียน 
    5.2 แบบประเมินพฤติกรรมสอดคล๎องกับกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน 
    5.3 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล๎องกับ
กิจกรรมการเรียนรู ๎
    5.4 แบบประเมินหลังเรียนของแตํละชุดการเรียนรู๎
ตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัด 

 
+1 
 

 
0 
 

+1 0.80 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการเรียนรู๎   

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ชุดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 

1. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
วัตถุประสงค์ 

 
 +1 +1 +1 1.00 

2. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือครู 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ส าหรับครู 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบสังเกตพฤติกรรม 

+1 +1 +1 1.00 

3. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือนักเรียน 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ 

+1 0 0 0.60 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบกิจกรรม 

+1 0 +1 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบทดสอบระหวํางเรียน 

+1 0 0 0.60 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา 
1. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
วัตถุประสงค์ 

 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือครู 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ 

+1 +1 0 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ส าหรับครู 

+1 +1 0 0.80 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
 ความเหมาะสมและสอดคล๎อง

ของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 0 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบสังเกตพฤติกรรม 

+1 +1 -1 0.60 

3. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือนักเรียน 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบกิจกรรม 

+1 0 +1 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบทดสอบระหวํางเรียน 

+1 0 +1 0.80 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 3 เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
1. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
วัตถุประสงค์ 

 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือครู 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ 

+1 +1 0 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ส าหรับครู 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 0 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบสังเกตพฤติกรรม 

+1 +1 -1 0.60 

3. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือนักเรียน 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ +1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
 ความเหมาะสมและสอดคล๎อง

ของใบกิจกรรม 
+1 0 +1 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบทดสอบระหวํางเรียน 

+1 0 +1 0.80 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี 

1. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
วัตถุประสงค์ 

 
+1 +1 +1 1.00 

2. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือครู 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ส าหรับครู 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 -1 0.60 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบสังเกตพฤติกรรม 

+1 +1 0 0.80 

3. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือนักเรียน 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบกิจกรรม 

+1 0 +1 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบทดสอบระหวํางเรียน 

+1 0 +1 0.80 

ชุดการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่อง สถานท่ีส าคัญในชุมชน 
1. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
วัตถุประสงค์ 

 
+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 25 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการเรียนรู๎ (ตํอ) 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
2. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือครู 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ส าหรับครู 

+1 1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 -1 0.60 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบสังเกตพฤติกรรม +1 +1 0 0.80 

3. ความเหมาะสม
และสอดคล๎องของ
คํูมือนักเรียน 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบความรู๎ 

+1 +1 +1 1.00 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของใบกิจกรรม 

+1 0 +1 0.80 

ความเหมาะสมและสอดคล๎อง
ของแบบทดสอบระหวํางเรียน 

+1 0 +1 0.80 
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ตารางท่ี 26 ผลการประเมินแบบบันทึกการเห็นคุณคําในท๎องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ผ๎ูเช่ียวชาญ ดัชนีความ

สอดคล๎อง คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ความรู๎ท่ีนักเรียนได๎จาการศึกษา ท๎องถิ่นบ๎องต้ี  
มีอะไรบ๎าง 

+1 +1 +1 1.00 

2. นักเรียนมีความรู๎สึกอยํางไรตํอท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
และความส าคัญในท๎องถิ่นที่นักเรียนศึกษา      
เป็นอยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 

3. นักเรียนคิดวําจะมีสํวนรํวมในการดูแลพัฒนา
ท๎องถิ่นของนักเรียน ได๎อยํางไร 

+1 +1 +1 1.00 
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ตารางท่ี 27 แสดงคําประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎จากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 

  

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 รวม 
วัดผล 

หลังเรียน 
10 10 10 10 10 50 30 

1 9 9 9 9 9 45 24 
2 8 9 8 8 9 42 23 
3 8 9 9 9 9 44 25 
4 9 9 9 9 9 45 25 
5 9 8 8 9 8 42 21 
6 8 9 7 9 8 41 24 
7 8 9 9 9 9 44 24 
8 9 9 9 9 9 45 23 
9 8 9 9 8 9 43 26 
10 9 9 9 9 9 45 25 
11 8 9 9 8 8 42 27 
12 9 8 8 9 9 43 24 
13 8 9 8 9 8 42 25 
14 9 8 9 8 9 43 23 
15 8 9 8 8 8 41 25 
16 9 8 9 8 9 43 22 
17 9 9 8 9 9 44 21 
18 8 9 8 9 8 42 26 
19 9 8 9 8 9 43 24 
20 9 8 9 9 9 44 21 
21 9 9 9 9 9 45 22 
22 8 7 9 8 8 40 24 
23 9 8 8 9 7 41 26 
24 9 8 9 8 9 43 24 
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ตารางท่ี 27 แสดงคําประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู๎จากการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) (ตํอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 รวม 
วัดผล 

หลังเรียน 
10 10 10 10 10 50 30 

25 9 8 8 9 8 42 23 
26 8 9 8 9 9 43 21 
27 9 8 8 8 9 42 22 
28 9 8 7 9 8 41 21 
29 9 8 8 9 9 43 24 
30 8 9 8 9 7 41 25 

รวม 258 256 253 260 257 1284 710 
ร๎อยละ 77.78 77.77 77.76 78.56 77.78 E1= 80.67 E2= 82.25 
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ตารางท่ี 28 คําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก ( r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       
ทางการเรียนรู๎ 

ข๎อท่ี p r ข๎อท่ี P r 

1 .85* .18 16 .06 .00 

2 .94* .12 17 .48 .24 

3 .85* .18 18 .72 .23 

4 .15* .18 19 .52 .22 

5 .08* .06 20 .71 .24 

6 .69 .41 21 .72 .24 

7 .56 .29 22 .06 .12 

8 .84 .29 23 .32 .18 

9 .66 .24 24 .41 .47 

10 .87 .24 25 .65 .59 

11 .56 .29 26 .73 .35 

12 .31 .41 27 .24 .35 

13 .55 .53 28 .71 .35 

14 .67 .25 29 .32 .18 

15 .63 .71 30 .65 .59 

               จากตารางการหาคําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับข๎อสอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของการหาคําความยากงํายและคําอ านาจ
จ าแนกได๎ท าการปรับปรุงข๎อค าถามและตัวเลือกให๎มีความเหมาะสมและถูกต๎องมากขึ้นตามค าแนะน า
ของผ๎ูเช่ียวชาญ 
               การหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
โดยใช๎คอมพิวเตอร์ ได๎คําความเช่ือมั่น KR-20 เทํากับ 0.73 
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ภาคผนวก ง  

ผลการใช้หลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 212 
 

 
 

ภาพกิจกรรมน าหลักสูตรไปใช้ 

 

ผ๎ูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 เข๎าเย่ียมชมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่องท๎องถิ่นบ๎องต้ี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ๎านบ๎องต้ี 

 

 

นักเรียนแตํละกลํุมน าเสนอผลงานของกลํุมตนเองหน๎าช้ันเรียน 
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ผลงานนักเรียน 

 

นักเรียนน าเสนอผลงานหนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง บ๎องต้ีนํารู๎ 

 

นักเรียนน าเสนอผลงานหนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนา 
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นักเรียนน าเสนอผลงานหนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 เรื่อง สามศาสนาอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

 

 

นักเรียนน าเสนอผลงานหนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมประเพณี 

 



 215 
 

 
 

 

นักเรียนน าเสนอผลงานหนํวยการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่อง สถานท่ีส าคัญของชุมชน 

 

แบบฝึกหัดแตํละหนํวยการเรียนรู๎ที่นักเรียนใช๎ในการเรียนรู๎ 
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แบบฝึกหัดท่ีนักเรียนได๎รับความรู๎จากชุดการเรียนรู๎เรื่อง ท๎องถิ่นบ๎องต้ี 
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น านักเรียนออกไปยังสถานที่จริง 

 

นักเรียนรู๎สึกตื่นเต๎นและมีความใฝุรู๎ใฝุเรียนเมื่ออยูํนอกสถานท่ี 

 

 

น านักเรียนแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับศาสนา 



 218 
 

 
 

 

โรงเรียนสอนศาสนาของศาสนาอิสราม 

 

ปราชญ์ชาวบ๎านก าลังให๎ความรู๎กับนักเรียน 
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นักเรียนฝึกปฏิบัติในการช าระล๎างรํางกายกํอนการละหมาด 

 

 

น านักเรียนเข๎ารํวมศึกษาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 
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ปราชญ์ชาวบ๎านมาให๎ความรู๎กับนักเรียน 

 

 

นักเรียนต้ังใจฟังด๎วยความต้ังใจ 

 



 
 

 

ประว ัติผู๎เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วําท่ีร๎อยตรีจุมพล  เอื้องเพ็ชร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 สิงหาคม พ.ศ. 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดสุพรรณบุรี 
วุฒิการศึกษา 2553  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏนครปฐม 

สาขาสารสนเทศศาสตร์  
2557 ศึกษาตํอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 165 หมู ํ5 ต าบลบํอสุพรรณ อ าเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190   
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