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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ 2) เปรียบเทียบ
การเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 28
คน และกลุ่มควบคุม 25 คน ซึ่งนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอน DACIR และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย คือ
แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกันและแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : กระบวนการเรียนการสอน DACIR, การสอนประวัติศาสตร์ท้อ งถิ่น, การเรียนรู้มโนทัศน์ ทาง
ประวัติศาสตร์
Abstract

The purposes of this research were to: 1) compare concepts of history learning on
local history of fifth grade students before and after usage of the DACIR instructional process
and 2) compare concepts of history learning on local history of fifth grade students between
groups being taught by organizing local history learning activities using DACIR instructional
process and being taught by organizing local history learning activities using a conventional
approach. The study participants were fifth grade students of the academic year 2017 of the
Wat Bangpho Omawart School, Bangkok Metropolitan Administration. They were divided into
two groups, the students in the experimental group were taught by organizing local history
learning activities using DACIR instructional process and the control group was taught by
organizing local history learning activities using the conventional approach. The research
instruments were 3 units of the lesson plan organizing local history by using DACIR instructional
process and concept of historical learning measurement instrument. The data was analyzed by
arithmetic mean, standard deviation dependent and independent t-test.
The research results are as follows:
1. Concepts of historical learning on local history of fifth grade students after
organizing learning activities by using DACIR instructional process were higher than those before
using DACIR instructional process at .05 level of significance.
2. Concepts of historical learning on local history of fifth grade students being
taught by using organizing local history learning activities using DACIR instructional process
were higher than those students being taught by organizing local history learning activities
using conventional approach at .05 level of significance.
Key word : DACIR instructional process, Local history teaching, Historical learning concept
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บทนา

ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวสาคัญ ๆ ที่เชื่อว่าได้เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
ของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง บนพื้นฐานของการวิพากษ์ วิเคราะห์หลักฐานเอกสารชั้นต้น และหลักฐานร่วม
สมัยอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยที่ในสังคมไทยคาว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นคาที่บัญญัติขึ้น
แทนคาว่า “History” เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะที่เป็นทั้งขบวนการและ
สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีความหมายต่อขบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นอดีตได้ก็
ต่อเมือ่ มีคนรวบรวมหลักฐานเขียนขึ้นมา ข้อเท็จจริงที่ได้จากการเขียนประวัติศาสตร์ใช่ว่าจะเป็นความจริง ที่แท้
คือแนวคิดและการตีความของนักประวัติศาสตร์ (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล,2556: 326) ดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์
จึงเป็นการศึกษาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ วิวัฒนาการของ
มนุษย์และสังคม รวมทั้งความสาเร็จและข้อผิดพลาดของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และแก้ ปัญหา
ของสังคมปัจจุบัน (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 6) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตั้ ง
คาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานเพื่อให้ไ ด้
ข้อเท็จจริงแล้วนามาสรุปอย่างมีเหตุผล โดยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ จะเป็นรากฐาน
ความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันไปสู่ก ารวิเคราะห์อย่างมีเหตุผ ล และก่อให้เกิดมาตรการในการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบทศวรรษที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทวีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทย การศึกษาในระดับต่าง ๆ
ให้ความสนใจกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ให้ความสาคัญกับการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของ
ท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่า ง ๆ และแยกแยะความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่น อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการต่อยอดความรู้ในการ
อธิบายความสาคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ และนาเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการ
ทาความเข้าใจอดีต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 154) จุดหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็คือ เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตีความ และเชื่อมโยงข้อมูล ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์โดยอ้างอิงเหตุผล ตลอดจน
การนาเสนอผลงานและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จนนาไปสู่การเกิดคุณค่าด้านเจตคติและค่านิยมให้แก่ผู้เรียน
ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
การให้ผู้เรียนเรียนรู้มโนทัศน์ (Concept) เป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญทุกระดับโรงเรียน ฉะนั้นผู้สอนจึง
ต้องกาหนดว่ามีมโนทัศน์อะไรบ้างที่ผเู้ รียนควรจะได้เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การพัฒนาการเรียนรู้
มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ใ ห้กับผู้เรียนนับเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวั ติศาสตร์อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน การสอนไม่ควรมุ่งรายละเอียดของเนื้อหามากจนเกินไป เพราะการเรียนรายละเอียดของ
เนื้อหาสาระจะทาให้ประวัติศาสตร์ด้อยคุณ ค่า ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย การสอนโดยมุ่งการพัฒนาการเรียนรู้
มโนทัศน์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งจะทาให้ประวัติศาสตร์มีคุณค่าและมีความหมายแก่ผู้เรียน
อย่างแท้จริง (สิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 51) ผู้เรียนจะเกิดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดได้จากการคิดวิเคราะห์
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และตัวอย่างที่หลากหลายมากพอ ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้มีการสังเกต เปรียบเทียบ วิ เคราะห์ หาลักษณะร่วมใน
ตัวอย่าง (ณั ฏฐปิ ญชาน์. เวชฤทธิ์ และอาพันธ์ ชนิต , 2558: 85) มโนทัศน์ทางประวัติ ศาสตร์ที่ สาคัญที่ นั ก
ประวั ติศาสตร์ นักการศึกษาทางสั งคมศึกษาได้พ ยายามรวบรวมและอธิ บายไว้อย่ างสอดคล้ องกับหลั กสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสารวจ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เหตุ ปั จ จั ย และผลสื บ เนื่ อง การเปลี่ ย นแปลง ความขัดแย้ ง เหตุ การณ์ ความจริง ข้อเท็ จ จริง และอคติ ท าง
ประวัติศาสตร์ (Banks, 1977; Ritter, 1986; วันทนา ภุมกาญจน์, 2531: 37 และสิริวรรณ ศรีพหล, 2554: 14 16) มโนทัศน์ดังกล่าวควรนามากาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในการเข้าใจประวัติศาสตร์
ยิ่งขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของผู้ส อนนั้น
วัฒนธรรมการสอนจาเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมของการให้เด็กใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นหลักคือ
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทาร่วมกับ
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 9) นอกจากนี้ครู
ยังต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ของผู้เรียน เน้น
การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้หลากหลายวิธี หลากหลายแหล่งความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (พัช
รินทร์ เรือนสูง, 2558: 725) แต่การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยภาพรวมของประเทศไทยไม่ได้เป็ นไป
ตามแนวทางหลักการที่กาหนดไว้ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการ
คิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนขาดแหล่งข้อมูลในการ
แสวงหาความรู้และขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัญหาสาคัญเกี่ยวกับวิธีการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่ผู้สอนมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ขาดกิจกรรมส่งเสริมการตีความและการ
สืบสอบทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้การวัดผลจึงเน้นความสามารถในการท่องจา กระบวนการเรียนการสอนแบ
นี้ทาให้ได้ความรู้ในระดับการรับเพียงอย่างเดียวแทนที่จะได้รับ ความรู้ในระดับสร้างสรรค์ (วินัย พงศ์ศรีเพียร,
2543: 35 - 36)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ของชัยรัตน์ โตศิลา (2555) มีขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1
อภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษา (the discussion on the issue of the study: D) อภิปรายเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่จะนาไปสู่การกาหนดคาถามสาคัญ การตั้งสมมติฐาน การกาหนดกรอบเนื้อหา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก (the analysis of the essential primary evidence: A)
จัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญจานวน 1 ชิ้น เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ ขั้นที่ 3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล (the comparison of data: C) จัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาจานวน 2-3 ชิ้น เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
เชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้นที่ 2 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
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หลักฐานประวัติศาสตร์ (interaction with the historical evidence: I) ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน
ชั้นต้นหรือชั้นรองทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 โดยนามา
วิเคราะห์และตีความเพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอผลงาน (the report the finding
or presentations: R) ผู้เรียนนาเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความต่อเนื่องและมี
การอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยนาเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก (ชัยรัตน์
โตศิลา, 2555: 131 - 133)
กระบวนการเรียนการสอน DACIR เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับหลักการและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และสอดรับนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพโดย 5 ขั้นตอนสาคัญ ของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีความคล้ายคลึ งกับขั้นตอนการเรียนรู้มโน
ทัศน์ อาทิ การกาหนดคาถามสาคัญและการตั้งสมมุติฐาน การระบุแหล่งที่มาและบริบทต่าง ๆ การเปรียบเทียบ
การตีความ การจาแนกแยกแยะ และการสรุปความ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มุ่งเน้นศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่ส่งเสริมการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลงานหรือชิ้นงานที่แสดง
ถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR กับกลุ่มที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ
การดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ น ากระบวนการเรี ย นการสอน DACIR มาใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง
(Purposive Selection) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสมีหลักสูตรสถานศึกษา จานวน
ประชากรเหมาะสม และมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่
ในห้องเดียวกัน จากนั้นเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ ป.5/1 เป็นกลุ่มทดลอง และ ป.5/2 เป็นกลุ่มควบคุม
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2. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ 2) แบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ในการ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยแบ่งได้เป็น 2 ระยะ กล่าวคือ
2.1 การพัฒนาแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ระยะที่ 1 การพัฒนาแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้วิจัยศึกษากระบวนการเรียน
การสอน DACIR แล้วนากระบวนการมาประยุกต์ใช้ในแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นพัฒนากิจ กรรมให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสัมผัส 2) การรับรู้ 3) การจา 4) การจาแนกแยกแยะ และ 5)
การสรุปรวบยอด ซึ่งได้แผนหน่วยการเรียนรูล้ ะ 5 ชั่วโมง จานวน 3 แผน รวมเป็น 15 ชั่วโมง
ระยะที่ 2 การประเมินประสิ ทธิภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้วิจัย
ประเมินประสิทธิภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพแผนหน่วยการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ที่มี
ความเชี่ ยวชาญด้ านเนื้ อหาและการจัด การเรีย นการสอนประวัติ ศาสตร์ จากนั้น ปรั บแก้ต ามคาแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ แผนหน่วยการเรียนรู้มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูงสุด
ถือว่าแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีความสอดคล้องนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
ขั้นตอนที่ 2 การนาแผนหน่วยการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จานวน 28 คน จากนั้นปรับแก้กระบวนการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น แผนหน่วยการเรียนรู้ได้พัฒนาจากขั้น ตอนที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยมีการปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
และจากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ปรับปรุงการใช้ข้อคาถามนาเข้าสู่บทเรียนในขั้นอภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษาให้เป็น
ข้อคาถามที่คานึงถึงภูมิหลังของผู้เรียนหรือครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของคาถาม และแนวคาตอบให้
ชัดเจน และแม่นยา
2) แก้ไขหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลักให้สอดคล้องกับ
หลักฐานในใบงาน
3) ตรวจสอบประเด็นในการอภิปรายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนเข้าใจความหมาย
ของประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง
4) การนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ต้องมีหลักการเลือกใช้
ช่วงเวลาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสอดคล้องกัน และสามารถให้ข้อมูลที่มีผลต่อการก่อรูปความรู้
ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
จากการดาเนินการพัฒนาแผนหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการเรียน
การสอน DACIR ที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่า แผนหน่วยการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
อภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้น
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ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ และขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอผลงาน แต่ละขั้นตอนการสอนมีการใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และตีความหลักฐานในประเด็น
เกี่ ย วกั บ ผู้ เ ขี ย น หั ว ข้ อ หลั ก ช่ ว งเวลาที่ เ ขี ย น ประเภทของหลั ก ฐาน สาระส าคั ญ /แนวคิ ด ของหลั ก ฐาน
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน อคติของผู้เขียน ความจริงและข้อเท็จจริง ประเด็นคาถาม/ข้อสงสัยที่มีต่อเนื้อหาใน
หลักฐาน และการนาเสนอผลงาน ในแต่ละขั้นตอนได้ช่วยพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ตาม
ขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์ 5 ขั้นตอน คือ 1) การสัมผัส 2) การรับรู้ 3) การจา 4) การจาแนกแยกแยะ และ
5) การสรุปรวบยอด
2.2 การสร้างแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์
ระยะที่ 1 การสร้างแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและและสังเคราะห์ความหมาย ลักษณะ ประเภท และการเรียนรู้มโนทัศน์
จากแนวคิดของนักวิชาการ ผู้วิจัยได้ข้อสรุปขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสัมผัส 2) การ
รับรู้ 3) การจา 4) การจาแนกแยกแยะ และ 5) การสรุปรวบยอด แล้วนามาพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อกาหนดเป็นมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ จานวน 13 มโนทัศน์ จากนั้นนามาสร้างแบบ
วัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ จานวน 68 ข้อ ที่ครอบคลุมมโนทัศน์และสอดคล้องกับขั้นตอนการ
เรียนรู้มโนทัศน์
ขั้ นตอนที่ 3 ผู้ วิ จั ย น าแบบวั ด การเรีย นรู้ม โนทั ศน์ ท างประวั ติ ศาสตร์ให้อาจารย์ ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระยะที่ 2 การหาคุณภาพของแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
คือ
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ
การวัดผลและประเมินผล พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับของแบบวัด (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 ถือว่า
แบบวัดมีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีข้อสอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาและการวัดประเมินผล จานวน
60 ข้ อ ผู้ วิ จั ย ปรั บ แก้ แ บบวั ด การเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ ต ามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญและให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม โดยประเด็นข้อคาถามที่ได้ทาการปรับแก้มีดังนี้
1) ข้อคาถามให้ระมัดระวังเรื่องประสบการณ์ทางสังคมและเบื้องหลังของนักเรียน แต่ละคนที่
แตกต่างกัน และปรับข้อคาถามให้มีความชัดเจน ไม่กากวม หรือคาตอบใกล้เคียงกันให้ชัดเจน
2) ปรับปรุงข้อคาถามที่ตัวเลือกมีความเป็นไปได้ในการตอบหลายข้ออาจทาให้ผู้เรียนตัดสินใจ
ผิด
3) ปรับข้อคาถามให้สอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์
1823

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

ISSN 1906 - 3431

ขั้นตอนที่ 2 นาแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ที่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ได้ค่าความเชื่อมั่นตามสูตรการหาความ
เชื่อมั่นของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson KR-20) เท่ากับ 0.97 ตามเกณฑ์ค่าความเชื่อถือได้ 0.81 –
1.00 ระดับความเชื่อถือได้สูงมาก การนาไปใช้ ใช้ได้ดีมาก
3. การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้วิจัยดาเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัด 1 2 และ 3 จานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานของท้องถิ่น จานวน 5 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จานวน 5 ชั่วโมง และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 5 ชั่วโมง
4. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้ แ บบการวิ จั ย (Research Designs) เชิ ง ทดลอง Experimental
Research แบบแผนการวิจัย Quasi-experimental design รูปแบบการทดลอง Nonrandomized Control
Group Pretest -Posttest Design ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจัย
Group
C
E
เมื่อ

C
E
X
-X
T1
T2

Pre - test
T1
T1

Experiment
-X
X

Post - test
T2
T2

แทน กลุ่มควบคุม
แทน กลุ่มทดลอง
แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR
แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ
แทน การวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ก่อนการทดลอง
แทน การวัดการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังการทดลอง

การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 3 ระยะ และทดสอบด้ ว ยแบบวั ด การเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ ท าง
ประวัติศาสตร์ 2 ครั้ง เป็นการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง และทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง ระยะเวลาการทดลอง 5
สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 3 ชั่ ว โมง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การแปรผลการเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ ท าง
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ประวัติศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test)
แบบเป็นอิสระต่อกัน (independent) และไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent)
ผลการวิจัย
ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
บรรยาย ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบวัดมโนทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p< .05

n
28
28

คะแนนเต็ม
45
45

mean
16.29
31.61

S.D.
3.99
6.37

t
26.25

df
27

sig
0.00**

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.29 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.99 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 31.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.37 แสดง
ว่าคะแนนการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ด้วยแบบวัดการเรียนรู้มโนทัศน์
ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
นักเรียน

n

กลุ่มทดลอง 28
กลุ่มควบคุม 25
*p< .05

คะแนนเต็ม
45
45

ก่อนเรียน
mean S.D.
16.29 3.99
15.32 4.78

หลังเรียน
mean S.D.
31.61 6.37
25.68 3.68

t

df

sig

26.25
34.87

27
24

0.00**
0.00**

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.99 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 31.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.37 ส่วนกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.78 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
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25.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.68 แสดงว่าคะแนนการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. การเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 เป็นผลเนื่องมาจากแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่ าน
การศึกษาหลักฐานอย่างเป็นระบบ ฝึกฝนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างมีเป้าหมายโดยที่กระบวนการเรียนการ
สอนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ฝึกการวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ ประเมิน
และสรุป เรื่องราวทางประวั ติ ศาสตร์ของท้ องถิ่น จากหลั กฐานเชิ ง ประจั กษ์ อย่ า งมี เหตุ ผ ลตามหลั กการของ
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 130) เสนอไว้ว่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล จนนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
เทคนิคการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล (2556: 330 - 340) ที่เสนอแนะว่าการสอน
ประวัติศาสตร์ที่ดีควรมุ่งฝึกฝนผู้เรียนในด้านการอ่านและการตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์ และการตีความ
หลักฐาน ตลอดจนการนาหลักฐานมาใช้ประกอบเหตุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสานักวิชาและ
มาตรฐานการศึกษา (2557: 78 - 79) ที่เสนอว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต้อง
เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับ การคิดวิเคราะห์ การคิดโดยใช้ข้อมูลพื้ นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต คิดวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณโดยโยงเข้ากับปัญหาปัจจุบัน การฝึกให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ตีความ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานอย่างรอบด้านและระมัดระวัง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ก่อนจะนาข้อมูลมาสรุปเรียบเรียงในรูปแบบที่น่าสนใจ และมี เหตุผล โดยสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
(2551: 154 - 159) ที่กล่าวว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต สารวจจากสถานที่
จริง และได้สอบถาม ฟัง จากผู้รู้ การสอนให้รู้จักตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเองซึ่งนาไปสู่การค้นคว้าจาก
สถานที่จริง ทั้งการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในชุมชน จะทาให้
นักเรียนได้องค์ความรู้ที่มาจากความเข้าใจ
ขั้ น ตอนการสอนของกระบวนการเรี ย นการสอนดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ ท าง
ประวัติศาสตร์ โดยจะเห็นได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR สามารถส่งเสริมการเรียนรู้มโน
ทัศน์ทางประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากทาให้ผู้เรียนมีวิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็นระบบ
ผ่านการค้นคว้า การคิด การอภิปราย การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากตัวอย่าง
ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายจนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์และได้เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์
ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทาความเข้าใจมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้ ดังจะเห็นได้จากขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น ได้แก่
1) ขั้นอภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษา 2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 4) ขั้น
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 5) ขั้นนาเสนอผลงาน ที่ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ฝึกวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 1 - 4 ผู้เรียนต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย มีกระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้สอนจัดเตรียมให้รวมทั้งผู้เรียนจัดเตรียมมาด้วย
ตนเอง กิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อแสวงหาสาระสาคัญหรือแนวคิดของหลักฐาน ประเภทของ
หลักฐาน วัตถุประสงค์ของการสร้างหลักฐาน ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน และความน่าเชื่อถือของหลักฐาน อัน
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสัมพันธ์กับการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ อาทิ การสรุปสาระสาคัญของ
หลักฐานจากหลักฐานประวัติศาสตร์ การจาแนกประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์
และอคติของผู้เขียน การตั้งประเด็นคาถามที่มีต่อเนื้อหาในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การจาแนกความจริงและ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล เมื่อผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนด้วยขั้นตอนตามกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องอาจช่ว ยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์มากขึ้น ดังที่ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล (2533: 83) และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
(2555: 23 - 26) กล่าวในทานองเดียวกันว่ากิจกรรมสาคัญในพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์ที่ผู้สอนควรคานึงและ
นาไปสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้คือการจัดวางแผนการสังเกตและรับรู้ ข้อมูลต่าง ๆ การพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะร่วมกัน และการสรุปแนวคิดของผู้เรียน ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติ การอ่าน การอภิปราย การเปรียบเทียบ การสรุปประเด็น และการ
ประเมิน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีจนสามารถสรุป
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการเชื่อมโยงด้วยตนเอง
2. การเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
DACIR มีผลการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เป็นผลเนื่องมาจากแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการศึกษา
หลักฐานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์และตีความ และเปรียบเทียบ
หลั กฐานทางประวัติ ศาสตร์อย่า งเป็ นระบบ พร้อมทั้ง นาเสนอข้อมูล ในรูปแบบของเส้ น เวลาตามลาดั บของ
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนที่ชัยรัตน์ โตศิลา (2555:
1827

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

139 - 142) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นอภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นศึกษา 2) ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 3) ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 4) ขั้น
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ 5) ขั้นนาเสนอข้อค้นพบ โดยที่ในแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีลักษณะเป็นวงจรปฏิบัติ
เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนหลาย ๆ วงจรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจาก
การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน DACIR อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทักษะ/กระบวนการที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคาถาม การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
การตีความ และการสังเคราะห์ข้อมูล เป็นผลที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศ น์ทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
และกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์ของ De Cecco (1968: 112 113); Lovell (1996) และ Ausubell & Sullivan (1963: 65 - 67) ที่สรุปขั้นตอนการเรียนรู้มโนทัศน์ในทานอง
เดียวกัน ได้แก่ 1) การสัมผัส ผู้เรียนอาจเกิดมโนทัศน์ได้เมื่อสัมผัสกับสิ่งเร้าโดยใช้ อวัยวะรับสัมผัสอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง 2) การรับรู้ ผู้เรียนมีการแปลความหมายเมื่อได้สัมผัสสิ่งเร้าเพื่อจะได้เกิดมโนทัศน์ขึ้น 3) การ
จา ผู้เรียนจะจาสิ่งเร้าว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อได้สัม ผัสสิ่งเร้าและเกิดเป็นมโนทัศน์ 4) การจาแนกแยกแยะ เมื่อ
ผู้เรียนจาสิ่งเร้าได้ก็สามารถวิเคราะห์ จาแนกสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร และ 5) การสรุปรวบยอด เมื่อผู้เรียนจาแนก
แยกแยะสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดเป็นมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งนั้นซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ของ
Joyce และ Weil (1996: 161 - 178) ซึ่งพัฒนารูปแบบนี้ขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Bruner, Goodnow และ
Austin เกี่ยวกับการเรียนรู้มโนทัศน์ที่ทิศนา แขมมณี (2558: 225 - 227) สรุปว่า รูปแบบการเรียนการสอนมโน
ทัศน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ข องเนื้อหาสาระต่าง ๆ อย่างเข้าใจ เนื่องจาก
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์จากการคิด วิเคราะห์ และตัวอย่างที่หลากหลาย ดังนั้นผลที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรง
คือ จะเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น และได้เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการทาความ
เข้าใจมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้ และสามารถให้คานิยามมโนทัศน์ด้วยตนเอง
ขั้ น ตอนการสอนของกระบวนการเรี ย นการสอนดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ การเรี ยนรู้ ม โนทั ศ น์ ท าง
ประวัติศาสตร์ โดยจะเห็นได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR สามารถส่งเสริมการเรียนรู้มโน
ทัศ น์ท างประวัติ ศาสตร์ได้ เพราะกระบวนการเรีย นการสอนเพื่ อให้ผู้เ รีย นเกิดการเรีย นรู้ม โนทัศน์ นั้น เป็ น
กระบวนการที่มุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนได้สังเกตและได้ค้นพบมโนทัศน์ด้วยตนเอง โดยในขั้นตอนที่ 1 – 5 ของ
กระบวนการเรี ย นการสอนมี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ม โนทั ศ น์ ท าง
ประวัติศาสตร์ดังนี้ ขั้นอภิปรายเพื่อกาหนดประเด็นที่ศึกษา ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสังเกต การอภิปราย จาแนกและ
สรุป สาระส าคัญ จากหลั กฐานทางประวั ติ ศาสตร์ ขั้น วิ เคราะห์ห ลั กฐานหลั ก ผู้ เรี ย นได้ ฝึ กฝนการอภิป ราย
สาระสาคัญเบื้องต้นของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์หลักฐานทางประศาสตร์ตามประเด็นต่าง ๆ ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล มีกระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา
แปลงข้อมูลที่นาเสนอในรูปแบบ ของเส้นเวลาตามลาดับของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกระบวนการกลุ่ มให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตีความ และเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตามที่กลุ่มได้สืบค้นกับหลักฐานประวัติศาสตร์อื่น ๆ และขั้นนาเสนอผลงาน มีกระบวนการกลุ่มให้
ผู้เรียนได้ออกแบบการนาเสนอข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นความจริงและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ การสรุปมโนทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล (2533:
85 - 87) ที่เสนอแนะว่าการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันไม่ควรเน้นที่การให้นักเรียนจดจา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แต่เน้นที่การเรี ยนรู้มโนทัศน์ ซึ่งการเรียนรู้มโนทัศน์นั้นจะต้ องอาศัยประสบการณ์หลาย ๆ
อย่าง และใช้ข้อเท็จจริงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ มาสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้มโนทัศน์ชัดเจนขึ้น ดังที่ สิริ
วรรณ ศรีพหล (2554: 52 - 55) กล่าวว่าการเรียนรู้มโนทัศน์เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและอาศัยการพัฒนา
เป็น ลาดั บขั้นตอนซึ่ง ต้องประกอบด้ วยการเห็น ความสั มพัน ธ์ ของเหตุการณ์ การรับรู้และเข้า ใจ การตั้ง และ
ตรวจสอบสมมติฐาน การเชื่อมโยง และการวิเคราะห์ ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์จึงมีลักษณะเป็นลาดับ
ขั้นต่อเนื่องกันในการพัฒนาจึงควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมก่อน เพราะประสบการณ์และข้อเท็จจริงจะช่วยให้
การเรียนรู้มโนทัศน์เป็นไปได้ง่ายขึ้น แล้วจึงค่อยเรียนรู้มโนทัศน์ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
DACIR ที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
1.1.1 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความเข้าใจสภาพของตนเอง
และสังคมในบริบทของพัฒนาการแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรเห็นความสาคัญ
ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR
1.1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูนากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ โดยส่งเสริม
ให้ ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ หลั ก การ และขั้ น ตอนการเรี ย นการสอนของ
กระบวนการเรียนการสอนนี้ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถสนับสนุนการนากระบวนการนี้ไปใช้โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือสัมมนาเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนนี้อย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน ตลอดจนมีการอภิปรายเพื่อนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1.2 ข้อเสนอแนะสาหรับศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
1.2.1 ศึกษานิเทศก์ควรนากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ในการฝึกอบรมครู
ประวัติศาสตร์ สนับสนุนให้ครูสังคมศึกษานากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศ าสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ตลอดจนมีการติ ดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนต่อไป
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1.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรมีการนากระบวนการเรียนการสอน
DACIR ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสาระ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ครูสังคมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
1.3 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สอน
1.3.1 ผู้สอนที่จะนากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ ต้องให้ความสาคัญกับการ
ออกแบบการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากผู้สอนต้องคัดเลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และจัดลาดับเนื้อหาสาระเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการสารวจและ
ศึกษาแหล่งแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหลักฐานชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มีความหลากหลาย และ
ครอบคลุมประเด็นที่ผู้เรียนศึกษา ซึ่งผู้สอนจะต้องทุ่มเทเวลาในขั้นตอนนี้เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกหลักฐานที่มี
ความสาคัญและเสนอแนะหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ต้องการให้ผู้เรียนนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.3.2 ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่ นตามกระบวนการเรียนการ
สอน DACIR นี้ ผู้สอนต้องกระตุ้นผู้เรียนโดยการตั้งคาถามผู้เรียนเป็นรายบุคคลการยกตัวอย่างประกอบที่
สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา การระดมความคิดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้มโน
ทัศน์ทางประวัติศาสตร์ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 กระบวนการเรียนการสอน DACIR สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนได้ส่งเสริมทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การอ่าน การเขียน
การตั้งคาถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การตีความ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การสังเคราะห์ และการ
นาเสนอผลงาน
2.2 กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีขั้นตอนการสอนที่สามารถนาไปสืบสอบข้อมูลต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิช าอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ เช่ น หน้าที่ พลเมือง
พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
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