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การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง ก่อนกับหลัง
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ ดี �ำ เนินการศึกษาเชิงกึง่ ทดลอง ออกแบบการศึกษาแบบ One Group
Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ช่องแมว จำ�นวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /
82.53 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ 80/80 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 และ S.D. = 0.49)
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This study aimed to 1) study the efficacy of learning management for developing learning results on Ban Chong Maeo history by using project-based learning model 2) study learning results of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo School,
before and after learning Ban Chong Maeo history using project-based learning
model and 3) study the satisfaction of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo
School, toward Ban Chong Maeo history by using project-based learning model.
This study was conducted using a quasi-experimental study. The One Group
Pretest-Posttest Design was designed by the researcher to use in this study. The
sample of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo School of 25 people was chosen
by using purposive sampling. Three research methodologies applied in this study
were (1) learning plan to develop learning results on the learning History of Ban
Chong Maeo by using project-based learning model (2) a set of tests for learning
evaluation on Ban Chong Maeo history by using project-based learning model and
(3) a set of questionnaire to find out students’ satisfaction on the teaching of Ban
Chong Maeo history using project-based learning model.
Findings
1. The learning plan to which the researcher had designed efficiency resulted at 82.46/82.53 which considered pass comparing to the standard at 80/80.
2. After taking project-based technique, students of Prathom 5, Ban Chong
Maeo School, had .01 per cent higher learning result than before.
3. In conclusion, the satisfactory of Prathom 5 students at Ban Chong Maeo
School found that, they had high satisfactory on learning management of Ban Chong
Maeo history by using project-based learning model ( X = 4.61 , S.D. = 0.49).
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การจัดการศึกษาของไทยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยปัจจุบนั หลักสูตรการศึกษาได้เปลีย่ นแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544

70

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

มาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ ได้แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง
บางส่วนทีเ่ กิดจากการใช้ เช่น การกำ�หนดสาระการเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังไว้มากเกินไป
การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อการจัดทำ�เอกสารหลักฐานทางการศึกษา การ
เทียบโอน รวมทัง้ ปัญหาคุณภาพของผูเ้ รียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ยงั ไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, คำ�นำ�) และเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งนี้ได้กำ�หนด
วิสยั ทัศน์ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า คือ “สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องแนวทางการจัดการ
ศึกษา มาตรฐาน 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในฐานะทีผ่ ศู้ กึ ษารับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สำ�รวจข้อมูลเบื้องต้นจากการสังเกตในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบว่า ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะ
คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำ�คัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจำ�  ทำ�ให้ผู้เรียน ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
ไม่สนใจเรียน ทำ�ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อย ไม่สามารถลำ�ดับเหตุการณ์และ
เชื่อมโยงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค่อนข้างตํ่า ซึ่งผู้ศึกษาเล็งเห็นความสำ�คัญของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพราะสาระประวัติศาสตร์เป็นสาระที่สำ�คัญต่อการสร้างคนให้
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับสมาชิกในสังคมและการอยูร่ ว่ ม
กันอย่างมีความสุข สามารถรักษาอารยธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไป
จากความสำ � คั ญ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สาระที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ ดี มี
หลักธรรม คุณธรรม ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ และเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั
ได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
กำ�หนดไว้ ต้องอาศัยผู้สอนเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ผู้สอนต้องเปลี่ยนการสอนจากวิธีบรรยาย มาเป็นการ
สอนวิธตี า่ ง ๆ ด้วยเหตุและผล มุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ มีความยืดหยุน่ สนองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และเรียนรู้ ได้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
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ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อ
ทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนใช้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง หรือเป็นสือ่ ผูเ้ รียนผูส้ อนสามารถจัดทำ�และ
พัฒนาขึน้ เอง นำ�สือ่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูร่ อบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ารณญาณ
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว
ขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ ชุติมา ศิริวงศ์
(2551 : 3-4) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะยึดรูปแบบเดิม ๆ ย่อมยากที่จะทำ�ให้ผู้เรียน
สร้างความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางประวัตศิ าสตร์ได้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ผู้ศึกษาค้นพบจากการสังเกตใน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีสาระสำ�คัญ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนเพราะ
ไม่เห็นความสำ�คัญของประวัตศิ าสตร์ ทัง้ นีก้ ารจัดการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์ทแี่ ท้จริงต้องสามารถ
ช่วยฝึกให้นกั เรียนมีความเข้าใจ และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องและแน่นอน นอกจากนัน้
ยังช่วยแยกแยะสิ่งที่มีสาระประโยชน์ และเมื่อแยกสาระประโยชน์ออกจากกันอย่างเด่นชัด เช่น
สามารถสังเกตเห็นโฆษณาชวนเชือ่ และความจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร และจากผลการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านช่องแมว สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ยังไม่
ประสบความสำ�เร็จเนื่องจากเนื้อหาของสาระประวัติศาสตร์มีค่อนข้างมากทำ�ให้ไม่สามารถศึกษา
เนื้อหาได้ครบทั้งหมด รวมทั้งนักเรียนยังมีเจตคติในทางลบ ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้เรียนมัก
จินตนาการ ล่วงหน้าว่าการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์นา่ เบือ่ ไม่ทา้ ทาย ห่างไกลจากชีวติ ประจำ�วัน นอกจาก
นี้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูป้ ระวัตขิ องนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมวเมือ่ 2-3 ปีกอ่ น ยังมีผลสัมฤทธิ์
ที่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรียนกำ�หนดไว้ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัตศิ าสตร์ให้ทนั สมัย น่าเรียนและน่าสนใจขึน้ จึงเป็นแนวคิดทีด่ ี เพราะการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
จะช่วยพัฒนากำ�ลังคนให้มีคุณภาพ ช่วยให้คนรู้แจ้งในปัญหาของชุมชนสมัยใหม่ การเมือง และ
เศรษฐกิจในสมัยของตนเอง ประวัติศาสตร์เป็นเสมือนบทเรียนที่สอนให้คนเข้าใจ เพื่อเตรียมรับ
เหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนโยบายการศึกษาของชาติที่ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ มากกว่าการ
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สอนที่เน้นการบรรยาย พร้อมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์ให้สูงขึ้น โดย
ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรูแ้ ละมีความ
สุข สนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าผู้ศึกษาพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เนื่องจากการเรียนรูแบบ
โครงงานมุ่งให้ผู้เรียนไดพัฒนาการเรียนรูด้วยตนเองในการเลือกหัวข้อและวิธีการดำ�เนินการด้วย
ตนเอง นำ�ความรูที่ไดจากห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้
ยังช่วยพัฒนาความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำ�เนินงาน ลักษณะการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ออกแบบ รวบรวมข้อมูล และวางแผนปฏิบัติสร้างสรรค์ผล
งานด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจ ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน
โดยอาศัยกระบวนการทำ�งาน กิจกรรมต่าง ๆ และมีการประเมินกระบวนการทำ�งานที่ต่อเนื่อง
(กฤษฎา คูหาเรืองรอง, 2553 : 48) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เรื่อง
ประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ซึง่ เป็นเทคนิคการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียน เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นหลัก เนือ่ งจากการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Projectbased learning) นี้ มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำ�ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนมาปรับใช้ในการทำ�โครงงาน ทำ�ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาในหลาย
ด้านด้วยกัน นำ�ความรูท้ ไี่ ด้จากแหล่งเรียนรูบ้ รู ณาการ เข้ากับกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือทำ� เพือ่ นำ�
ไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า หาความหมาย การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากการค้นพบ
ด้วยตนเอง ทำ�ให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ในลักษณะของความสัมพันธ์ และการเชือ่ มโยงอันจะสามารถนำ�ไปใช้ในสถานการณ์อนื่ ได้
โดยความรู้และสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน จะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่
ขณะทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรม ดังนัน้ การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานจึงเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะนำ�มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว เพื่อให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและเป็นการ
ปลูกฝังให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าและความสำ�คัญของการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ และเป็นแนวทางให้ผสู้ อน
นำ�ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองต่อไป
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ผู้ศึกษาได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
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บ้านช่องแมว ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงาน
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การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีดำ�เนินการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง ออกแบบการศึกษา แบบ One Group
Pretest-Posttest Design มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ บ้าน
ช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำ�นวน 10 แผน 10 ชั่วโมง
      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 30 ข้อ ที่มีความยาก (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (B) ตั้งแต่ 0.20 - 1.00
     2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำ�นวน 20 ข้อ ซึ่งแยกเป็นรายด้าน
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
3. ขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษา
    3.1 ทำ�การทดสอบก่อนเรียน
       3.2 ผูศ้ กึ ษาดำ�เนินการการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
     3.3  ทำ�การทดสอบหลังเรียน
      3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมวที่มี
ต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 30 คะแนน
   4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ฉบับเดียวกับทดสอบ
ก่อนเรียน) จำ�นวน 30 ข้อ 30 คะแนน
   4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน
5. การจัดกระทำ�ข้อมูล
    5.1 นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน มาตรวจและให้
คะแนน จากนัน้ นำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติพื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
       5.2 นำ�ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว แต่ละคนมาตรวจและให้คะแนนเพื่อบันทึกลงแบบ
บันทึกคะแนนการปฏิบตั กิ จิ กรรมในการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน จากนัน้ นำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติ
พื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
    5.3 นำ�คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละ
คน มาตรวจและให้คะแนน จากนั้นนำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติพื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
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1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามเกณฑ์
80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้
80/80 โดยมีคา่ ประสิทธิภาพทัง้ ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำ หนด
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ช่องแมว ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีคะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย น
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บ้านช่องแมว ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงาน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.61 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ( X = 4.62 และ S.D. = 0.49) และ
ด้านเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60 และ S.D. = 0.49)

อภิปรายผลการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ�หนด ทั้งนี้อาจเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูด้ ังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ผ่านขั้นตอน
ในการสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบเป็นไปตามขัน้ ตอนของการดำ�เนินการศึกษา เริม่ จาก 1) ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เกี่ยวกับความสำ�คัญ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั รายปี และสาระการเรียนรู้ 2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านช่องแมว เกีย่ วกับโครงสร้างรายวิชา
เนือ้ หา คำ�อธิบายรายวิชา เวลาเรียน การวัดและการประเมินผล 3) ศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หา เรือ่ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับสาระ/
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) ศึกษาเอกสารตำ�ราและงาน
วิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีหลักการ และแนวคิดการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 5) นำ�ผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครง
งาน ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว จำ�นวนทั้งสิ้น 10 เรื่องย่อย
เพื่อใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 10 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 6) กำ�หนดจุดประสงค์การเรียน
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รู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน จำ�นวน 10 แผน ซึ่งใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านช่องแมว
ประกอบด้วย หัวเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำ�คัญ สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียนขั้นดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร บันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้/ผลหลังสอน (ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะ)
และภาคผนวก 7) นำ�แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังกล่าว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน
5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับ
ผู้ ศึ ก ษาในการดำ � เนิ น การแก้ ไข 8) นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้ พ ร้ อ มแบบประเมิ น เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อช่วยตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เพื่อตัดสินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 9) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อีกครั้งตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญ 10) นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้คู่กับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหา
ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้ เพื่อหาข้อบกพร่องและความเหมาะสม และ 11) นำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ย นบ้ า นช่ อ งแมว ตำ � บลช่ อ งแมว อำ � เภอลำ � ทะเมนชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำ�นวน 25 คน
นอกจากนี้ในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้ศึกษายังคำ�นึงถึงความ
ชัดเจนของ คำ�ชี้แจง โดยคำ�ชี้แจงนี้มีลักษณะประโยคไม่ยาวเกินไป เลือกใช้คำ�ที่เข้าใจง่าย จึงช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม จึงสามารถฝึกกระทำ�โดยลงมือฝึกกระทำ�เอง
บ่อย ๆ ใช้เวลาทีเ่ หมาะสม มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ รวมทัง้ ลักษณะกิจกรรม
ในใบกิจกรรมมีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจำ�กัดและตอบอย่างเสรี มีความหมายต่อผู้เรียน ตรงตาม
จุดมุง่ หมายของการฝึก ลงทุนน้อย ใช้ได้นาน ภาษาและภาพทีใ่ ช้เหมาะสมกับวัยและพืน้ ฐาน ความ
รู้ของผู้เรียน ใช้สำ�นวนภาษาง่าย ๆ ปลุกเร้าความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา ดังนั้นจากการดำ�เนิน
การสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบเป็นไปตามขัน้ ตอนของการดำ�เนินการวิจยั จึงทำ�ให้แผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ทีผ่ ู้ศึกษาสร้างขึ้น ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53 ซึ่ง
ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการและด้าน
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ผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด
ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภากร พรหมโสภา (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษา
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการทำ�โครงงานสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นการทำ�โครงงานสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.75/80.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ อรญา นิชรัตน์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี สำ�หรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.23/86.13
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 อาจเนือ่ งจากการศึกษาประวัตศิ าสตร์เป็นการ
ศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีคุณค่าในอดีต เพื่อให้รู้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นมาของบรรพบุรุษ
ความเป็นมาของตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็นบทเรียนในการสร้างปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้ ประวัตศิ าสตร์
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้ที่ทำ�การศึกษาเข้าใจถึงแหล่งกำ�เนิด หรือชาติพันธุ์ของตนเท่านั้น
แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความเป็นมาในอดีตของตนและบรรพบุรุษ คือ การที่รู้จักฝึกฝนตนเองให้
มีทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ทำ�การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นต้องพึงมี เช่น การสังเกต การรู้จักพิจารณา
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น (ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง, 2551 : 18) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การตัดสินใจ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำ�ให้ผู้เรียนรู้จุดมุ่ง
หมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน รู้วิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ และรู้จักการทำ�งานร่วม
กับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในการเรียน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุภาวดี คะระนันท์, 2554 : 26) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นทั้ ง สิ้ น ดั ง ที่ สมเกี ย รติ อิ น ทสิ ง ห์ (2554 : 28-29) ปณตพร โจทย์ กิ่ ง (2549 : 8-9)
ปิยวรรณ พันธุ์มงคล (2553 : 88) และนงลักษณ์ เชื้อดี (2548 : 48) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนประกอบด้วย พืน้ ฐานความรู้ ความพร้อมทางสมอง ความพร้อมทาง
สติปัญญาความสนใจ และเจตคติ ความสุข (Joy) และความพึงพอใจ (Pride) ความสนใจ แรงจูงใจ
เจตคติและค่านิยม บรรยากาศการเรียน การเรียนการสอนของครู ความสนใจของผูเ้ รียน (Interest)
พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ความสัมพันธ์ของกลุ่มเจตคติ ความสามัคคีและภาวะผู้นำ�และ
ผู้ตามที่ดีของกลุ่มผู้เรียน ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
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สติปัญญา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร (2553 : บทคัดย่อ)
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างชุดการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย
การเรียนรู้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้รปู แบบการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
การเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ซ่อนกลิน่ เพียรกสิกรรม (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดการสอนวิชาประวัตศิ าสตร์
ไทย เรื่ อ ง อาณาจั ก รสุ โขทั ย สำ � หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชดุ การสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( X = 4.61,
S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ( X =
4.62 และ S.D. = 0.49) ด้านเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60 และ S.D. = 0.49) ทั้งนี้
เนื่องจากความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ได้รับประสบการณ์และแสดงออกหรือมี
พฤติกรรมตอบสนองในลักษณะแตกต่างกันไป ความพึงพอใจต่อสิ่งต่าง ๆ นั้น จะมากหรือน้อยขึ้น
อยู่กับแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ
นักเรียนในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ 2 ทฤษฎี
ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเสริมแรง มีการเสริมแรงทางบวก (Skinner, 1953 อ้างถึงใน ธงชัย พรมกมล,
2549 : 60) ได้แก่ การให้ก�ำ ลังใจ การกล่าวคำ�ชมเชย และการมอบของรางวัล เป็นต้น ให้กบั นักเรียน
เมือ่ มีการกระทำ�ทีพ่ งึ ปรารถนาและต้องการจะให้เกิดการกระทำ�เช่นนัน้ ต่อไปอีก และการเสริมแรง
ทางลบ เมื่อสามารถเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมของนักเรียนอันเนื่องจากความสำ�เร็จในการหลีกหนี
จากสิ่งเร้าที่นักเรียน ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อนักเรียนเลิกเข้าเรียนช้า เมื่อนักเรียนกระทำ�ผิดกติกาที่
กำ�หนดไว้ร่วมกันน้อยลง 2) ทฤษฎีความเสมอภาค (ธงชัย พรมกมล, 2549 : 61) เนื่องจากหากผู้เรียน
คิดว่าตนไม่รับได้ความเสมอภาคจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความไม่พอใจ โดยผู้วิจัยคำ�นึงถึงองค์ประกอบ
สำ�คัญ 2 อย่างคือ ปัจจัยนำ� (Inputs) หมายถึง คุณสมบัติที่มีสำ�หรับการเรียน เช่น ระดับสติปัญญา
ความสามารถ ทักษะ เป็นต้น ปัจจัยนำ�เข้านี้เป็นสิ่งกำ�หนดความรู้สึกของบุคคลว่าตนเองควรได้รับ
รางวัลตอบแทนเท่าไรและปัจจัยออก (Outcomes) หมายถึง ผลทีไ่ ด้รบั หรือรางวัลตอบแทนทีบ่ คุ คล
ได้รับจากการเรียน เช่น คะแนน เป็นต้น เพื่อลดความไม่เสมอภาคนี้ (ธงชัย พรมกมล, 2549 : 61)
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และเมื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ย่อมทำ�ให้ประสิทธิภาพการเรียนสูงขึ้น
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาวดี คะระนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ก่อนการนำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษา
คูม่ อื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดอย่างละเอียด เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ และเข้าใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ
     1.2 ครูควรเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     1.3 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ครูจะต้องเป็นนักวางแผนและนักคิดเพื่อกำ�หนดสถานการณ์ออกแบบกิจกรรมการเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
      1.4 ครูควรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยคอยดูแล
เอาใจใส่นกั เรียนอย่างใกล้ชดิ เพือ่ อำ�นวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค�ำ แนะนำ� และเสริมแรง ให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
    1.5 ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องคอยกระตุ้น เสริมแรงนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะปัญหาการทำ�งานกลุม่ เช่น บางคนไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ การมอบ
หมายงานไม่เป็นระบบ ครูจะต้องให้ความสำ�คัญในส่วนนี้ โดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกหรือ
การวางเงื่อนไข ประกอบการจัดกิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   2.2 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   2.3 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการของนักเรียนต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
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    2.4 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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