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บทคัดยอ 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช แหลงเรียนรูในทองถ่ินเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหและผลการเรียนรู  รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน

เปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อประเมินผลสําเร็จในพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

แหลงเรียนรู ในชุมชนเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา 

ประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ดาน ดังนี้ (2.1) ดาน

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตร

ทองถ่ิน สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ 80/80  (2.2) ด านทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปน

ฐานรายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานเกณฑรอยละ 80  โดยท่ีนักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนทดสอบ

วัดผลทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 80 ข้ึนไป (2.3) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน ผานเกณฑรอยละ 

80 โดยท่ีนักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 80 ข้ึนไป  

3) เพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เผยแพรสูสาธารณะชน  

 การดําเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1) การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน แบงออกเปน 2 ข้ันตอน ระยะท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) & การวิจัย (Research: 

R2) การออกแบบการจัดการเรียนรูและทดลองใชเพื่อหาคาประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3  ข้ันตอน 

ระยะท่ี 3) การพัฒนา (Development: D2) การนําไปใชกับกลุมตัวอยางและการประเมินผล 

  

 



 ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและผลการเรียนรู รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ินสําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแกนนคร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

มี 7 องคประกอบ ไดแก (1) ความเปนมาและความสําคัญ (2) หลักการ (3) แนวคิดท่ีของในของการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู (4) กิจกรรมการจัดการเรียนรู  ข้ันการจัดการเรียนรูประกอบดวย 6 ข้ันตอน 

ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 สรางแรงบันดาลใจและเตรียมความพรอม  ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันเผชิญสถานการณและ

เหตุการณ ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันวิเคราะหดวยขอมูลพื้นฐาน ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันยอมรับและลงความเห็น 

ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันสรุปและการประยุกตใช และข้ันตอนท่ี 6 ข้ันเผยแพรความรูสูชุมชน (5) ส่ือและแหลง

เรียนรู (6) การวัดและประเมินผล และ (7) เงื่อนไขความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 2) 

ประสิทธิผลความสําเร็จในการจัดการเรียนรู โดยใชแหลงเรียนรู ในชุมชนเปนฐาน รายวิชา 

ประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา 2.1) ดานประสิทธิภาพ

ของการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด 80/80 โดยมีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เรียงตามลําดับแตละหนวยการเรียนรู ดังนี้ 

81.60/80.70, 82.28/81.40, และ 82.13/81.90 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.00/81.48 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว 2.2) ดานทักษะการคิดวิเคราะห พบวา  ทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดานการคิดวิเคราะหหลังเรียน 

(𝑋� = 43.29, S.D. = 2.69) สูงกวากอนเรียน (𝑋� = 25.71, S.D. = 2.82) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 (t=3.52) มีนักเรียนจํานวน 24 คน ผานเกณฑรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 85.71  

2.3) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลการเปรียบเทียบนักเรียนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรู

โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน รายวิชา ประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (𝑿� = 32.26, S.D. = 2.88) สูงกวากอนเรียน  

( 𝑿� = 19.28, S.D. =3.43) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (t = 3.20) มีนักเรียนจํานวน 23 

คน ผานเกณฑ 80 คิดเปนรอยละ 82.14 3) ดานองคความรู นักเรียนเขาสูกระบวนการจัดการเรียนรู

และกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง 6 ข้ันตอน นักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรู โดยการศึกษาอิสระ

แบงเปนกลุมละ 4 - 6 คน โดยการสัมภาษณผูรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ผูเช่ียวชาญ หรือ



จากเอกสาร หนังสือ อินเทอรเน็ต ตามประเด็นท่ีกําหนดไว ใน 3 ประเด็น พบวา นักเรียนสามารถ

สรุปองคความรูไดท้ัง หมด 12 เรื่อง  

ขอคนพบจากงานวิจัย 

 จากการศึกษา สืบคนขอมูล การสัมภาษณผูรู  ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทอง ถ่ิน   

ตามประเด็นท่ีใหนักเรียนปฏิบัติ นั้น ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีส่ิงท่ีนาสนใจมากมาย 

ผูวิจัยไดรวบรวมมาเปนเพียงสวนหนึ่งของในตําบลศิลา ท่ีเนนใหนักเรียนเห็นความเจริญ พัฒนาการ

ของชุมชนตําบลศิลา ซึ่งเปนท่ีเกิด ท่ีอาศัยของนักเรียนหลาย ๆ คนใหมองเห็นความสําคัญของชุมชน 

ตําบลศิลา มีของดีท่ีนาช่ืนชมอนุรักษไว ไมเพียงแตการประกอบอาชีพ แหลงโบราณสถานโบราณวัตถุ

ท่ีนักเรียนเห็นจนคุนตา นักเรียนบางคนยังไมไดสัมผัสแหลงเรียนรูท่ีตนเองคนพบ เชน การเล้ียงกบ 

ในกระชัง การเล้ียงกระบือเผือก การทอพรมเช็คเทา การทําไมกวาดจากเสนพลาสติก การสานตะกรา

จากเสนพลาสติก มีโรงงานอุตสาหกรรมในทองถ่ิน เชน โรงงานผสมเสร็จปูนซีเมนต ศูนยกระจาย

สินคาของซีพี รานอาหารท่ีเปนศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของ 

นายสวาท พุดธรรมมา ตําบลศิลายังเปนท่ีต้ังเทวสถานของศาสนาฮินดู เรียกวา เทวาลัยพระศิวะเทพ 

ท่ีมีชาวตางชาติเขามาสักระตลอดป ทําใหนักเรียนกระตือรือรน และสนใจ เมื่อจบการเรียนรูยังมี

นักเรียนบางคนยังเขาหาชุมชนเพื่อนําสินคา หรือผลิตภัณฑมาจําหนาย เชน การจําหนายปลานิล 

แปรรูป การจําหนายพวงมาลัย ขันหมากเบ็ง มีบางคนไปซื้อดายมาทําธุงใยแมงมุมไปถวายวัดเพื่อใช

ในกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังจัดทําเว็บไซดเผยแพรองคความรูท่ีไดอยางสรางสรรค 

 ผูวิจัยนํากระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรูตามคูมือการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน ท่ีได

วางแผนไวไปใชทําใหงายตอการเก็บขอมูล การประสานงานกับแหลงเรียนรูในชุมชนไวลวงหนา  

สรางความเขาใจในการนํานักเรียนลงพื้นท่ี สามารถสรางความคุนเคย ทําใหนักเรียนมีความสุข  

มีความสนิทใจในการสนทนา การสัมภาษณ และการใหความรวมมือในการหาขอมูลไดดี การสรางแรง

บันดาลใจใหนักเรียนหาหัวขอในการศึกษานั้น ผูวิจัยควรมีตัวอยางโครงงาน งานวิจัย การศึกษา

คนควาอิสระใหนักเรียนศึกษาในเบ้ืองตน การเลาเรื่องประสบการณในการออกเยี่ยมบานนักเรียนมา

ถายถอดส่ิงท่ีผูวิจัยไดพบในตําบลศิลา ทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการออกไปสืบคน ขอมูลจาก

แหลงเรียนในชุมชนมากข้ึน เชน ครูไปพบการทําไมกวาดจากเสนพลาสติกท่ีบานหนองกุง การกราบ

ไหวเทวาลัยศิวะเทพของชาวฮินดู เปนตน  



 การสืบคนขอมูล หลักฐาน ผูรู แหลงเรียนรูในชุนชมตองมีท่ีมาท่ีไปชัดเจน  การแบงนักเรียน

ควรใหนักเรียนจัดกลุมกันเองเพื่อสะดวกในการประสานงานและการทํางานรวมกัน เพราะการออก

ศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน การหาขอมูลอาจจะไมจบในวันเดียวนักเรียนควรไปซ้ําอยางนอย 2-3 ครั้ง 

การนําขอมูลมาวิเคราะหควรใหนักเรียนมีขอมูลท้ังท่ีเปนเอกสาร ผูรูและสถานท่ี มาวิเคราะหสรุป

รวมกัน 

 จากการสัมผัสทางกาย ทางสายตากับผูรู ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือผูคนใน

ชุมชนตําบลศิลานั้น การมีส่ิงจูงใจใหแหลงเรียนรูในชุมชน ไมจําเปนตองเปนส่ิงของ คาตอบแทนใด ๆ 

เพียงแตนําส่ิงไดจากแหลงเรียนรูในชุมชนไปเผยแพร ไปบอกตอถึงความดี ความสามัคคีเปนกลุมกอน 

ความมุงมั่นในการพัฒนาชุมชนตําบลศิลา ใหคนท่ัวไปรูจักชุมชนตําบลศิลาเทานั้น และยังฝากผูวิจัย

เบ่ิงแงงลูกหลานชาวศิลานคร ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีความรักหวงแหนส่ิงท่ีดีงามไวจากรุนสูรุน  

 การรวบรวมองคความรูท่ีไดในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะผลงานท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติ

ไดดีและนํามาตอยอดในการประชาสัมพันธ ของดีเมืองศิลาใหแกสาธารณชนท่ัวไป ตามคําขวัญของ

ชาวศิลานครท่ีวา  “บานศิลา น้ําคลองใส มาลัยสวย รวมกันคร้ืนเครง รองเพลงทุงศิลา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


