เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ผูวิจัย : นางสาวกฤษณา วรรณทิพย
โรงเรียนขามแกนนคร ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ปที่ทําการวิจัย : 2561 - 2562

บทคัดยอ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช แหลงเรียนรูในทองถิ่นเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน
เปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อประเมินผลสําเร็จในพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช
แหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนเป น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห แ ละผลการเรี ย นรู รายวิ ช า
ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับนักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ดาน ดัง นี้ (2.1) ดา น
ประสิทธิภ าพของการจัดการเรียนรูโดยใชแหลง เรียนรูในชุมชนเปน ฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร
ทองถิ่น สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ 80/80 (2.2) ด า นทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปน
ฐานรายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น ผานเกณฑรอยละ 80 โดยที่นักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนทดสอบ
วัดผลทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 80 ขึ้นไป (2.3) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช
การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น ผานเกณฑรอยละ
80 โดยที่นักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ขึ้น ไป
3) เพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เผยแพรสูสาธารณะชน
การดําเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1) การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) & การวิจัย (Research:
R2) การออกแบบการจัดการเรียนรูและทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ระยะที่ 3) การพัฒนา (Development: D2) การนําไปใชกับกลุมตัวอยางและการประเมินผล

ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน
เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการคิ ดวิ เ คราะห และผลการเรี ย นรู รายวิ ช า ประวัติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น สํา หรั บ
นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแกนนคร อําเภอเมือ ง จังหวัดขอนแกน
มี 7 องคประกอบ ไดแก (1) ความเปนมาและความสําคัญ (2) หลักการ (3) แนวคิดที่ของในของการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู (4) กิจกรรมการจัดการเรียนรู ขั้นการจัดการเรียนรูประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สรางแรงบันดาลใจและเตรียมความพรอม ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเผชิญสถานการณและ
เหตุการณ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะหดวยขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นยอมรับและลงความเห็น
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปและการประยุกตใช และขั้นตอนที่ 6 ขั้นเผยแพรความรูสูชุมชน (5) สื่อและแหลง
เรียนรู (6) การวัดและประเมินผล และ (7) เงื่อนไขความสําเร็จในการพัฒ นาการจัดการเรียนรู 2)
ประสิ ท ธิ ผ ลความสํ า เร็ จ ในการจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช แ หล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนเป น ฐาน รายวิ ช า
ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา 2.1) ดานประสิทธิภาพ
ของการจั ดการเรี ย นรู โ ดยใช แ หล งเรี ย นรู ใ นชุม ชนเป น ฐาน พบว า มี ประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 โดยมีค าประสิทธิภ าพ E1/E2 เรี ยงตามลํา ดับแตละหน วยการเรี ยนรู ดัง นี้
81.60/80.70, 82.28/81.40, และ 82.13/81.90 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.00/81.48 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 2.2) ดานทักษะการคิดวิเคราะห พบวา ทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปน ฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น
สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียน
(𝑋� = 43.29, S.D. = 2.69) สูงกวากอนเรียน (𝑋� = 25.71, S.D. = 2.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t=3.52) มีนั กเรี ยนจํ านวน 24 คน ผ านเกณฑ รอยละ 80 คิดเปน ร อยละ 85.71
2.3) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลการเปรียบเทียบนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู
โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถิ่น สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
� = 32.26, S.D. = 2.88) สูง กวากอนเรียน
ปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียน (𝑿

� = 19.28, S.D. =3.43) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.20) มีนักเรียนจํานวน 23
(𝑿
คน ผานเกณฑ 80 คิดเปนรอยละ 82.14 3) ดานองคความรู นักเรียนเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรู
และกิจกรรมการเรียนรู ทั้ง 6 ขั้นตอน นักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู โดยการศึกษาอิสระ
แบงเปนกลุมละ 4 - 6 คน โดยการสัมภาษณผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ผูเชี่ยวชาญ หรือ

จากเอกสาร หนังสือ อินเทอรเน็ต ตามประเด็นที่กําหนดไว ใน 3 ประเด็น พบวา นักเรียนสามารถ
สรุปองคความรูไดทั้ง หมด 12 เรื่อง
ขอคนพบจากงานวิจัย
จากการศึ ก ษา สื บ ค น ข อ มู ล การสั ม ภาษณ ผู รู ปราชญ ช าวบ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ตามประเด็นที่ใหนักเรียนปฏิบัติ นั้น ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีสิ่งที่นาสนใจมากมาย
ผูวิจัยไดรวบรวมมาเปนเพียงสวนหนึ่งของในตําบลศิลา ที่เนนใหนักเรียนเห็นความเจริญ พัฒนาการ
ของชุมชนตําบลศิลา ซึ่งเปนที่เกิด ที่อาศัยของนักเรียนหลาย ๆ คนใหมองเห็นความสําคัญของชุมชน
ตําบลศิลา มีของดีที่นาชื่นชมอนุรักษไว ไมเพียงแตการประกอบอาชีพ แหลงโบราณสถานโบราณวัตถุ
ที่นักเรียนเห็นจนคุนตา นักเรียนบางคนยังไมไดสัมผัสแหลงเรียนรูที่ตนเองคนพบ เชน การเลี้ยงกบ
ในกระชัง การเลี้ยงกระบือเผือก การทอพรมเช็คเทา การทําไมกวาดจากเสนพลาสติก การสานตะกรา
จากเสนพลาสติก มีโรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่น เชน โรงงานผสมเสร็จปูนซีเมนต ศูนยกระจาย
สินคาของซีพี รานอาหารที่เปนศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของ
นายสวาท พุดธรรมมา ตําบลศิลายังเปนที่ตั้งเทวสถานของศาสนาฮินดู เรียกวา เทวาลัยพระศิวะเทพ
ที่มีชาวตางชาติเขามาสักระตลอดป ทําใหนักเรียนกระตือรือรน และสนใจ เมื่อจบการเรียนรูยัง มี
นักเรียนบางคนยังเขาหาชุมชนเพื่อนําสินคา หรือผลิตภัณฑมาจําหนาย เชน การจําหนายปลานิล
แปรรูป การจําหนายพวงมาลัย ขันหมากเบ็ง มีบางคนไปซื้อดายมาทําธุงใยแมงมุมไปถวายวัดเพื่อใช
ในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งจัดทําเว็บไซดเผยแพรองคความรูที่ไดอยางสรางสรรค
ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรูตามคูมือการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน ที่ได
วางแผนไวไ ปใชทําใหงายต อการเก็บขอมู ล การประสานงานกับแหล ง เรียนรูในชุม ชนไวลวงหน า
สรา งความเขา ใจในการนํา นัก เรีย นลงพื้น ที่ สามารถสรา งความคุ นเคย ทําใหนัก เรี ยนมี ความสุ ข
มีความสนิทใจในการสนทนา การสัมภาษณ และการใหความรวมมือในการหาขอมูลไดดี การสรางแรง
บันดาลใจใหนักเรียนหาหัวขอในการศึกษานั้น ผูวิจัยควรมีตัวอยางโครงงาน งานวิจัย การศึกษา
คนควาอิสระใหนักเรียนศึกษาในเบื้องตน การเลาเรื่องประสบการณในการออกเยี่ยมบานนักเรียนมา
ถายถอดสิ่งที่ผูวิจัยไดพบในตําบลศิลา ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการออกไปสืบคน ขอมูลจาก
แหลงเรียนในชุมชนมากขึ้น เชน ครูไปพบการทําไมกวาดจากเสนพลาสติกที่บานหนองกุง การกราบ
ไหวเทวาลัยศิวะเทพของชาวฮินดู เปนตน

การสืบคนขอมูล หลักฐาน ผูรู แหลงเรียนรูในชุนชมตองมีที่มาที่ไปชัดเจน การแบงนักเรียน
ควรใหนักเรียนจัดกลุมกันเองเพื่อสะดวกในการประสานงานและการทํางานรวมกัน เพราะการออก
ศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน การหาขอมูลอาจจะไมจบในวันเดียวนักเรียนควรไปซ้ําอยางนอย 2-3 ครั้ง
การนําขอมูลมาวิเคราะหควรใหนักเรียนมีขอมูลทั้งที่เปนเอกสาร ผูรูและสถานที่ มาวิเคราะหสรุป
รวมกัน
จากการสัมผัสทางกาย ทางสายตากับผูรู ปราชญชาวบาน ภูมิปญ ญาทองถิ่น หรือผูคนใน
ชุมชนตําบลศิลานั้น การมีสิ่งจูงใจใหแหลงเรียนรูในชุมชน ไมจําเปนตองเปนสิ่งของ คาตอบแทนใด ๆ
เพียงแตนําสิ่งไดจากแหลงเรียนรูในชุมชนไปเผยแพร ไปบอกตอถึงความดี ความสามัคคีเปนกลุมกอน
ความมุงมั่นในการพัฒนาชุมชนตําบลศิลา ใหคนทั่วไปรูจักชุมชนตําบลศิลาเทานั้น และยังฝากผูวิจัย
เบิ่งแงงลูกหลานชาวศิลานคร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีความรักหวงแหนสิ่งที่ดีงามไวจากรุนสูรุน
การรวบรวมองคความรูที่ไดในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะผลงานที่นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ไดดีและนํามาตอยอดในการประชาสัมพันธ ของดีเมืองศิลาใหแกสาธารณชนทั่วไป ตามคําขวัญของ
ชาวศิลานครที่วา “บานศิลา น้ําคลองใส มาลัยสวย รวมกันครื้นเครง รองเพลงทุงศิลา”

