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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  

และ 2) พฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ กลุม่เป้ำหมำย ทีใ่ช้ในกำรวจิยั 

คือ ครูผู้สอนประวัติศำสตร์ในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

จสำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 จสำนวน 129 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2-3 จสำนวน 120 คน  

รวมทั้งสิ้น  จสำนวน 249 คน  ขั้นตอนกำรวิจัย มี 5 ขั้นตอน คือ 1) กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2) กำรพัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูสอนประวัติศำสตร์ 3) กำรพัฒนำครู 4) กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู และ 

5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 1) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 2) แบบประเมิน

ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ และ 3) แบบประเมนิทกัษะทำงประวตัศิำสตร์ กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณ 

ใช้สถติใินกำรวเิครำะห์ คอื ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชิงคณุภำพ ใช้กำรวเิครำะห์เชิงเนือ้หำ

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ

 1. ผลกำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ 

พบว่ำ คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C มีเนื้อหำ แบ่งเป็น 5 บท คือ 1) บทนสำ ประกอบ

ด้วย (1) ควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำ (2) วัตถุประสงค์ (3) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (4) กลุ่มเป้ำหมำย 

(5) ตัวชี้วัด (6) สถำนท่ีดสำเนินกำรพัฒนำครู (7) แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ของโรงเรียนเป้ำหมำย (8) ระยะเวลำ

ดสำเนินกำร และ (9) วิธีดสำเนินกำร 2) บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำร
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เรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ และ (2) แนวคิดเก่ียวกับทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้

ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบด้วย (1) ประวัติควำมเป็นมำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) แหล่ง

เรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) ประวัติควำมเป็นมำของพื้นที่สิงขร-ตะนำวศรี-มะริด และ (4) 

แหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์ท้องถิน่ของพืน้ทีส่งิขร-ตะนำวศร-ีมะรดิ 4) บทที ่4 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ประกอบด้วย (1) กจิกรรมเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น (2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C (3) แบบประเมิน

ทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C (4) แบบประเมินทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ และ (5) ตัวอย่ำงกำรจัด 

กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C และ 5) บทที่ 5 กำรปฏิบัติงำนสอนของครู ประกอบด้วย (1) ตำรำง 

กำรพฒันำครผู่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ (2) กสำหนดกำรอบรมครสูอนประวติัศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C 

(3) ตำรำงกำรตดิตำมนเิทศกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวติัศำสตร์

ในโรงเรยีน และ (4) ตำรำงกำรจัดนทิรรศกำรกำรจัดกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C 

 2. ผลกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด พบว่ำ  

1) ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยขั้น พบว่ำ ทุกขั้นอยู่ในระดับ

มำกทีส่ดุ และขัน้ทีม่ค่ีำเฉลีย่อยูใ่นอนัดบัแรก คอื ขัน้ Sourcing : กำรรวบรวมหลกัฐำนข้อมลู รองลงมำ คอื มค่ีำเฉลีย่เท่ำ

กัน คือ ขั้น Corroboration : วิพำกษ์หลักฐำน/ประเมินค่ำ และขั้น Contextualizing : ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ 2) ครูสำมำรถ

พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 

มีข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และเช่ือมโยงเหตุกำรณ์ตำม 

หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำนทำงประวติัศำสตร์ รองลงมำ คอื นกัเรยีน

สำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และนักเรียนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำน

ทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลสำดับ

 

ค�าส�าคัญ:  กำรพัฒนำครู กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 

Abstract

 This research aimed to: 1) develop a teacher development manual by using historical processes 1S2C and 

2) develop teachers using historical processes 1S2C in Prachuap Khiri Khan-Myeik area. Target group used in the 

research instruments were history teachers in schools under the Office of Primary Education Service Area, Prachuap 

Khiri Khan, District 1, for 8 persons, students in grade 5-6, for 129 persons, students from upper secondary year 2-3 

for 120 persons, totally of 249 persons. The research process has 5 steps: 1) the study of concepts, related theories, and 

research 2) Development of a history teacher development manual 3) Teacher development 4) Supervision for follow-

up of teacher learning and 5) Teacher and student exchange. The tools used in the research are 1) group discussion 

issues, 2) historical analytical skills assessment forms, and 3) historical assessments. Quantitative data analysis uses 

statistics to analyze the mean and standard deviation. Qualitative data analysis Use content analysis

 The research found that

 1. The results of the development of teacher development manual by using historical process 1S2C in Prachuap 

Khiri Khan-Myeik area, found that the teacher development manual using the historical process 1S2C is divided into 
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5 chapters as follows:1) Introduction, consists of; (1) Background and Importance of problems (2) Objectives (3) 

Expected benefits (4) Target groups (5) Indicators (6) Places for teacher development (7) History learning resources 

Target schools (8) Processing time and (9) Procedures 2) Chapter 2, Concepts related theories include; (1) Concepts 

of teaching and learning management History and (2) Historical skills concepts 1S2C 3) Chapter 3 Prachuap Khiri 

Khan - Myeik history resources consists of; (1) Prachuap Khiri Khan history (2) Local History learning resources in 

Prachuap Khiri Khan Province (3) History of Singkhon-Tanao Sri-Myeik Area and (4) Learning Resources of Local 

Areas of Singkhon-Tanao Sri-Myeik 4) Chapter 4 Organizing historical learning activities by using historical processes 

1S2C (1) Activities to enhance historical learning by using local learning resources (2) Historical learning activities 

using historical processes 1S2C (3) Historical skills assessment 1S2C (4) Thinking skills assessment form Historical 

analysis and (5) Examples of historical learning management using process 1S2C and 5) Chapter 5 teaching operation 

of teacher, consists of (1) schedule Teacher development through historical learning resources (2) Establish history 

teacher training using the 1S2C process (3) Supervision tracking schedule, managing historical learning by using the 

1S2C process through historical learning resources in schools and (4) The exhibition schedules of historical learning 

management by using historical processes 1S2C.

 2. The results of teacher development by using historical processes 1S2C in the area of Prachuap Khiri Khan-

Myeik, found that 1) teachers have historical skills 1S2C, overall at the highest level. When considering each step, it 

was found that every step was at the highest level, and the first step with the first average value is the Sourcing step: 

the collection of data evidence, followed by the absolute mean which is Corroboration: Critique Evidence/Valuation, 

and Contextualizing: Interpretation / Analysis 2) Teachers can develop Students have historical analytical skills. 

Overall at the high level. When considering each item, it was found that the first average of the students was able to 

summarize historical events and link the events according to historical evidence to report in front of the class and 

do historical project work, followed by students to correctly identify historical evidence, and students can check the 

accuracy of historical evidence correctly, respectively.

Keywords:  teacher development, historical process 1S2C

บทน�า

 กำรสอนประวตัศิำสตร์ของไทยทีผ่่ำนมำ มปัีญหำค่อนข้ำงมำก เนือ่งจำกเป็นกำรสอนให้นกัเรยีนท่องจสำเหตกุำรณ์

ในประวตัศิำสตร์ และมไิด้สอนให้นกัเรยีนวเิครำะห์หลักฐำนทำงประวติัศำสตร์ เพือ่เช่ือมโยงควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์

ทำงประวัติศำสตร์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตร ได้ทรงมีพระรำชดสำรัสแสดงควำมห่วงใยกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย ซึ่งสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้สนองพระรำชดสำริ โดยนสำไปเป็นนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน

ประวตัศิำสตร์ โดยปรบัรำยละเอยีดในหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระประวัติศำสตร์ โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ 

 ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น

 จำกกำรรวบรวมปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำประวัติศำสตร์ พบว่ำ มีประเด็นที่น่ำสนใจ คือ เนื้อหำ
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ของวชิำประวตัศิำสตร์เป็นนำมธรรม นกัเรยีนไม่สำมำรถสมัผสักบัประวตัศิำสตร์เหล่ำนัน้ได้โดยตรง กำรเรยีนกำรสอน

จึงอำศัยกำรอ่ำน กำรท่องจสำ ลสำดับเหตุกำรณ์ หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยผู้เรียนไม่ได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ทสำให ้

ผู้เรียนไม่ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด อีกประกำรหนึ่ง คือ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่

จะเน้นครเูป็นศนูย์กลำง เน้นกำรสอนแบบบรรยำยเพือ่ถ่ำยทอดควำมรูม้ำกกว่ำกำรส่งเสรมิให้นกัเรยีนสร้ำงองค์ควำมรู้ 

และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เนื่องจำกครูผู้สอนในรำยวิชำประวัติศำสตร์ยังมีควำมเข้ำใจในขั้นตอนของวิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์ตส่ำกว่ำเกณฑ์ [1] กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเช่นนี้ทสำให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่ำพอใจนัก เมื่อนักเรียนไม่สนใจในกำรเรียนวิชำประวัติศำสตร์ ซ่ึงเป็นวิชำที่พัฒนำ 

ควำมเป็นพลเมืองดี เป็นกำรเรียนรู้อดีตเพื่อเข้ำใจสภำพปัญหำและกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล [2]

 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ รำยวิชำประวัติศำสตร์ขำดควำมเป็นเอกเทศ ครูบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

ทักษะในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้เน้นให้ครูมีควำมสำมำรถใน

กำรออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีเหตุผลเชื่อถือได้ โดยอำศัยวิธี

กำรทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักและสำมำรถทสำงำนอย่ำงเกิดเป็นระบบ 

นอกจำกนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ ต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะที่สสำคัญประกำรหนึ่ง คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เพื่อเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตัดสินใจ 

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม [3] ดังนั้นกำรแก้ปัญหำจึงต้องเริ่มต้นที่ครูผู้สอนประวัติศำสตร์  

ซึ่งมีทั้งครูที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำและที่จบสำขำวิชำอื่น ๆ ทสำให้กำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์มีปัญหำในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 

 กำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์นัน้ ถอืว่ำเป็นมติใิหม่ในกำรใช้นวตักรรมเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู้ 

ของนักเรียนที่เรียนวิชำประวัติศำสตร์ เนื่องจำกในปัจจุบันกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ของครูทั่วประเทศ รวมทั้งครูที่

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ยังคงเน้นกำรสอนในเนื้อหำภำยในห้องเรียน

เป็นส่วนใหญ่ ทสำให้นักเรียนขำดประสบกำรณ์ในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์โดยตรง [6] และขำดทักษะ

กำรคิดวิเครำะห์ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท่ีถูกต้อง สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้พัฒนำรูปแบบ 

กำรเรียนรูป้ระวตัศิำสตร์ด้วยทกัษะทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C  มขีัน้ตอนสสำคญั คอื ขัน้ S (Sourcing) เป็นกำรสบืค้นหลกัฐำน 

ทำงประวัติศำสตร์ที่หลำกหลำยและมีควำมเก่ียวเน่ืองกับควำมเป็นมำของท้องถิ่น ขั้น C ที่ 1 คือ Corroboration เป็น 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น หรือประเมินค่ำของหลักฐำน เมื่อได้หลักฐำนที่แน่ชัดจำกกำรตรวจสอบแยกแยะที่หลำกหลำย 

จงึนสำมำประเมนิค่ำควำมเชือ่มัน่และตรวจสอบควำมถกูต้อง ขัน้ C ที ่2 คอื Contextualizing เป็นกำรนสำหลกัฐำนหลำย ๆ  

ชิ้นมำประกอบเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ควำมจริงที่ถูกต้องด้ำนประวัติศำสตร์ และกำรศึกษำร่องรอยทำงประวัติศำสตร ์

ในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นโดยตรง [4]

 พื้นที่กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งเรียนรู้ทำง

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่ควรแก่กำรศึกษำเรียนรู้ ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์หว้ำกอ แร่ทองคสำบำงสะพำน ด่ำนสิงขร 

กองบิน 5 เป็นต้น สสำหรับพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ผ่ำนเส้นทำงด่ำนสิงขร คือ เมืองสิงขร ตะนำวศรีและ

มะริดของประเทศเมียนมำ ในปี พ.ศ. 2302 พระเจ้ำอลองพญำกษัตริย์พม่ำได้ยกทัพลงมำทำงใต้เข้ำยึดเมืองทวำย เมือง

มะรดิ และเมอืงตะนำวศร ีและได้ใช้เส้นทำงข้ำมคำบสมทุรเดนิทพัผ่ำนช่องสงิขรมำยงัฝ่ังทะเลอ่ำวไทยทีบ่รเิวณอ่ำวหว้ำ

ขำว (ห่ำงจำกอ่ำวประจวบคีรีขันธ์ไปทำงเหนือประมำณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทำงเดินระหว่ำงภูเขำกับทะเล แต่ได้ถูก

ทหำรกองกสำลังอำทมำต โดยกำรนสำของขุนรองปลัดชู (ชำววิเศษชัยชำญ) จสำนวนประมำณ 400 คน เข้ำซุ่มโจมตีสร้ำง

ควำมเสยีหำยแก่กองทัพพม่ำหลำยครัง้หลำยครำ แต่ด้วยกสำลงัทีน้่อยกว่ำได้ถกูกองทพัพม่ำโอบล้อมต้อนตกทะเล และถกู 
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ฆ่ำตำยจนหมดสิน้ นบัเป็นวรีกรรมไทยรบพม่ำทีส่สำคญัครัง้หนึง่เพือ่รกัษำแผ่นดนิคำบสมทุรแห่งนีใ้ห้คงไว้เป็นของไทย 

ในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลำที่ควำมเจริญของไทยเริ่มถดถอยจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยำถูกพม่ำทสำลำยใน พ.ศ. 2310 แต่ต่อมำ 

ได้สร้ำงควำมเข้มแข็งใหม่จนสำมำรถขับไล่พม่ำออกไปจำกผืนแผ่นดินไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

และสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ประเทศในยุโรปได้เข้ำยึดดินแดนต่ำง ๆ ในบริเวณคำบสมุทรเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ โดยอังกฤษเข้ำครอบครองมำเลเซียและพม่ำ ส่วนฝรั่งเศสเข้ำครอบครองลำว เขมร และเวียดนำม คงเหลือ

ประเทศไทยที่ยังสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสรภำพไว้ได้

 กำรสูญเสียอสำนำจทำงกำรเมืองของคนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในดินแดนคำบสมุทรแห่งนี้ ส่งผลให้เส้นทำงข้ำม

คำบสมุทรต้องปิดตัวลงแต่ครั้งนั้น จนถึงสมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้ำยึดเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2485 และเกิด “วีรกรรมอ่ำวมะนำว” อันเป็นเหตุกำรณ์ที่คนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อรักษำ 

ผืนแผ่นดินไทยแห่งน้ี หลังจำกน้ันญี่ปุ ่นได้สร้ำงถนนยุทธศำสตร์ข้ำมคำบสมุทรช่องสิงขรจำกฝั ่งอ่ำวไทย 

ที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังฝั่งทะเลอันดำมันท่ีเมืองมะริด ภำยหลังสงครำมโลก ครั้งที่ 2 เส้นทำงข้ำมคำบสมุทรนี้ก็

ปิดตัวลงอีกตลอดมำจนถึงปัจจุบัน 

 จำกสภำพควำมสสำคัญของพื้นท่ีประวัติศำสตร์ประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบกับนโยบำยกำรสอน

ประวัติศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ใน

พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C

 2. เพื่อพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ด้านพื้นที่ เป็นกำรวิจัยเชิงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ระหว่ำงด่ำนสิงขรถึงเมือง

มะริด ประเทศเมียนมำ

 2. ด้านเนื้อหา ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยและสิงขร ตะนำวศรี และมะริด 

ประเทศเมียนมำ ได้แก่ 1) โบรำณสถำนค่ำยหลวงหว้ำกอ 2) ประวัติศำสตร์สมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ในกองบิน 5  

3) อนุสรณ์วีรชนลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร 4) ด่ำนสิงขร 5) เหมืองแร่ทองคสำ 6) วัดสิงขรวณำรำม 7) หมู่บ้ำนสิงขร 

 3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูสอนประวัติศำสตร์ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 จสำนวน 8 คน นกัเรยีน จสำนวน 249 คน จำก 8 โรงเรยีน คอื 1) โรงเรยีนอนบุำลเมอืงประจวบครีขีนัธ์ 

(สละชพี) 2) โรงเรยีนหำดสนกุรำษฎร์บสำรงุ 3) โรงเรยีนบ้ำนคลองวำฬ 4) โรงเรยีนด่ำนสงิขร 5) โรงเรยีนธนำคำรออมสนิ 

6) โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 7) โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว และ 8) โรงเรียนบ้ำนในล็อค 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด เป็น 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) มีขั้นตอนกำรวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษำ
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จำกหนังสือ บทควำมและงำนวิจัยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C

 ขัน้ตอนที ่2 กำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์ ผูว้จิยัพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

  ขั้นที่ 2.1 กำรพัฒนำและหำคุณภำพคู่มือกำรพัฒนำครูสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำง

ประวตัศิำสตร์ 1S2C  โดยผูว้จิยัได้จดัทสำร่ำงคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 

1S2C  ประกอบด้วย 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนสำ บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรประวัติศำสตร์ 1S2C  บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด บทที่ 4  

กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C และบทที่ 5 กำรปฏิบัติงำนสอนของครู  

และนสำคูม่อืฯ ไปให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นำงสำววรลกัษณ์  จนัทน์ผำ ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรออกแบบ

กำรเรียนกำรสอน 2) นำงศรีสมร  แป้งหอม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเน้ือหำทำงประวัติศำสตร์ และ 3) นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง  

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรวดัประเมนิผลกำรเรยีนกำรสอน พจิำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของคูม่อืกำรพฒันำครู

สอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C หลังจำกนั้น ผู้วิจัยนสำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญมำ

ปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีควำมสมบูรณ์ และนสำไปใช้ในกำรพัฒนำครูต่อไป

  ขั้นที่ 2.2 กำรพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้จัดทสำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

จสำนวน 3 ประเภท คอื 1) ประเดน็กำรสนทนำกลุม่ใช้ในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องครแูละนกัเรยีน 2) แบบประเมนิทกัษะ

ควำมคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ และ 3) แบบประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ และได้นสำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน ดังรำยชื่อในขั้นที่ 2.1  ตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของเครื่องมือที่ใช้

ในกำรวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำครู แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

 3.1 ผูว้จิยัได้จดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร “กำรพฒันำครสูอนประวติัศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวติัศำสตร์ 

1S2C” และใช้คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C เป็นเอกสำรประกอบกำรอบรม ใน

ระหว่ำงวันที่ 25-29  เมษำยน 2561 โดยให้ครูได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ในแหล่งกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

 3.2 ครูสอนประวัติศำสตร์ในโรงเรียนเป้ำหมำย จสำนวน 8 คน จำกโรงเรียน จสำนวน 8 โรงเรียน จัดกิจกรรม 

กำรเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C  กบันกัเรยีนกลุม่เป้ำหมำย จสำนวน 249 คน ประกอบด้วย 1) นกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนด่ำนสิงขร จสำนวน 27 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จสำนวน 34 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บสำรุง จสำนวน 32 

คน 4) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนธนำคำรออมสนิ จสำนวน 36 คน 5) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีน

บ้ำนวังนส้ำเขียว จสำนวน 38 คน 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ จสำนวน 32 คน 7) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3โรงเรียนบ้ำนทองมงคล จสำนวน 25 คน และ 8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนในล็อค 

จสำนวน 25 คน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรประวัติศำสตร์ 1S2C  ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร ์

ท้องถิ่น ในระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม ถึง 30 กรกฎำคม 2561

 ขั้นตอนที่ 4 กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ผู้วิจัยได้นิเทศ ติดตำม ให้คสำแนะนสำกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในระหว่ำงวันที่ 11-15 

มิถุนำยน  2561

 ขั้นตอนที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดย
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ใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  ในวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมตะนำวศรี สสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศกึษำประถมศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 โดยแบ่งกจิกรรมเป็น 3 กจิกรรม คอื 1) กำรจดันทิรรศกำรกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียน

กลุม่เป้ำหมำย จสำนวน 8 โรงเรยีน 2) กจิกรรมกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และถอดบทเรยีนของนกัเรยีน จำกนกัเรยีนโรงเรยีน

เป้ำหมำย ที่ได้รับกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้

ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จสำนวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน และ 3) กำรสนทนำกลุ่มครูสอน

ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จสำนวน 8 คน 

จำกโรงเรียนเป้ำหมำย 8 โรงเรียน  

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลกำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ 

พบว่ำ คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด มีเน้ือหำ  

แบ่งเป็น 5 บท ดังนี้

  บทท่ี 1 บทนสำ ประกอบด้วย 1) ควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำ 2) วัตถุประสงค์ 3) ประโยชน ์

ที่คำดว่ำจะได้รับ 4) กลุ่มเป้ำหมำย 5) ตัวชี้วัด 6) สถำนที่ดสำเนินกำรพัฒนำครู 7) แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ของ 

โรงเรียนเป้ำหมำย 8) ระยะเวลำดสำเนินกำร และ 9) วิธีดสำเนินกำร

  บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ

ประวัติศำสตร์ และ 2) แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 

  บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบด้วย 1) ประวัติศำสตร ์

ควำมเป็นมำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่สิงขร-ตะนำวศรี-มะริด

  บทที ่4 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร ์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) แบบประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 4) แบบประเมินทักษะ 

กำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ และ 5) ตวัอย่ำงกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 

1S2C 

  บทที ่5 กำรปฏบิตังิำนสอนของคร ูประกอบด้วย 1) ตำรำงกำรพฒันำครผู่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ 

2) กสำหนดกำรอบรมครูสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) ตำรำงกำรติดตำม  

นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร ์

ในโรงเรยีน และ 4) ตำรำงกำรจดันทิรรศกำรกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C

 2. ผลกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด พบว่ำ 

   2.1 ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขั้น พบว่ำ  

ทุกขั้นอยู่ในระดับมำกที่สุด และขั้นที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ขั้น Sourcing: กำรรวบรวมหลักฐำนข้อมูล  

รองลงมำ คือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน คือ ขั้น Corroboration: วิพำกษ์หลักฐำน/ประเมินค่ำ และขั้น Contextualizing:  

ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ผลกำรประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  กำรศึกษำประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำง

ประวัติศำสตร์ 1S2C ของครูสอนประวัติศำสตร์ จสำนวน 8 คน

รายการประเมนิ
ระดบัทกัษะทางประวตัศิาสตร์

S.D. ระดบั อนัดบั

ขัน้ Sourcing
1. ใช้หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ในกำรศึกษำ 5 .00 มำกทีส่ดุ
2. ใช้หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ทีห่ลำกหลำย 5 .00 มำกทีส่ดุ

ค่าเฉลีย่รวม 5 .00 มากทีส่ดุ 1
ขัน้ Corroboration
3. ทสำกำรวเิครำะห์หลกัฐำนทำงประวัตศิำสตร์เพ่ือตรวจสอบควำมถกูต้อง 5.00 .00 มำกทีส่ดุ
4. แยกแยะหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้ถกูต้อง 4.36 .52 มำก

ค่าเฉลีย่รวม 4.68 .26 มากทีส่ดุ 2

ขัน้ Contextualizing

5. นสำหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์มำเปรยีบเทยีบเพือ่หำควำมถกูต้อง 4.68 .26 มำกทีส่ดุ 2

ค่าเฉลีย่รวมทกุขัน้ 4.79 .17 มากทีส่ดุ

 2.2 ครูสำมำรถพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และ

เชือ่มโยงเหตกุำรณ์ตำมหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำนทำงประวตัศิำสตร์ 

รองลงมำ คือ นักเรียนสำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และนักเรียนสำมำรถตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ผลกำรประเมินทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ที่ใช้กระบวนกำร 

1S2C ของนักเรียนจสำนวน 249 คน

รายการประเมนิ
ระดบัทกัษะการคดิวเิคราะห์

ทางประวตัศิาสตร์

S.D. ระดบั อนัดบั

1. ผู้เรียนสำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง เช่น หลักฐำน
ชั้นต้น หลักฐำนชั้นรอง เป็นต้น

4.03 .55 มำก 2

2. ผู้เรียนสำมำรถจัดลสำดับข้อมูลของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 4.01 .52 มำก 4

3. ผูเ้รียนสำมำรถเปรยีบเทยีบข้อมลูระหว่ำงหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง 3.95 .53 มำก 6

4. ผู้เรียนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 4.03 .68 มำก 3

5. ผู้เรียนสำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม 4.00 .46 มำก 5

6. ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และเชื่อมโยงเหตุกำรณ์ตำม 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เพ่ือนสำมำนสำเสนอได้ เช่น กำรรำยงำนหน้ำช้ันเรียน  
กำรทสำโครงงำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น

4.22 .44 มำก 1

ค่ำเฉลีย่รวม 4.04 .53 มำก
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 3. ผลกำรถอดบทเรียนของครูสอนประวัติศำสตร์โดยกำรสนทนำกลุ่ม พบว่ำ ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้น

อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 1) กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทสำกิจกรรมต่ำง  ๆ มำกขึ้นทสำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์อย่ำงเป็นขั้นตอน

และมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ สำมำรถแยกแยะได้ถงึกำรจสำแนกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงมเีหตผุล 2) นกัเรยีน 

มีทักษะกำรคิดด้ำนอื่น ๆ ได้แก่ กำรคิดย่ำงมีวิจำรณญำณและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้  3) นักเรียนมีควำมเข้ำใจใน 

ควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและกระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม และ 4) นักเรียนสำมำรถทสำงำนเป็นทีม 

การอภิปรายผล

 1. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ทุกขั้นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยขั้นที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในอนัดบัแรก คอื ขัน้ Sourcing (S) : กำรรวบรวมข้อมลู รองลงมำ คอื ขัน้ Corroboration (C) : วพิำกษ์หลกัฐำน/ประเมนิ

ค่ำ และขั้น Contextualizing (C) : ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ ตำมลสำดับ อำจเนื่องมำจำก ครูได้รับกำรฝึกปฏิบัติจริงจำกเข้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์ 

สมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ณ กองบิน 5 เส้นทำงเดินทัพของญี่ปุ่นในสมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 จำกอ่ำวมะนำว กองบิน 

5 ผ่ำนด่ำนสิงขร ไปยังตะนำวศรี และมะริดของประเทศเมียนมำ และจำกกำรศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

ที่หลำกหลำย และนสำหลักฐำนมำประเมิน/ตรวจสอบควำมจริง และได้ฝึกกำรตีควำมและวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ 

ทสำให้ครไูด้รบัประสบกำรณ์ตรง และสำมำรถประสบกำรณ์นีไ้ปใช้ในกำรจดักระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ให้

กับนักเรียนและนสำนักเรียนไปเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ครูสำมำรถพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำง

ประวตัศิำสตร์และเชือ่มโยงเหตกุำรณ์ตำมหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำน 

รองลงมำ คอื นกัเรยีนสำมำรถจสำแนกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง และนกัเรยีนสำมำรถตรวจสอบควำม

ถกูต้องของหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง ตำมลสำดบั อำจเนือ่งมำจำกครมูคีวำมสำมำรถในกำรจดักจิกรรม

ตำมกระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C โดยให้นกัเรยีนได้ศกึษำในแหล่งกำรเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ในท้องถิน่ใกล้

โรงเรยีน ทสำให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตัติำมกระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์อย่ำงสมบรูณ์ ส่งผลให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรคดิ

วเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์อยูใ่นระดบัมำก ซึง่สอดคล้องกบัชยัรตัน์ โตศลิำ [5] ได้วจิยัเรือ่ง กำรพฒันำกระบวนกำรเรยีน

กำรสอนโดยใช้วธิกีำรทำงประวตัศิำสตร์เพือ่ส่งเสรมิทกัษะกำรคดิทำงประวตัศิำสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 

พบว่ำ กำรให้นกัเรยีนวเิครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูจำกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์จะทสำให้นกัเรยีนสนใจทีจ่ะสสำรวจ 

และพยำยำมหำคสำตอบเพ่ือนสำมำตอบคสำถำมทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวนี้เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนบทบำท

จำกกำรที่ครูเป็นศูนย์กลำงมำเป็นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงโดยครูมีบทบำทเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวกในกำรอภิปรำย

ของนักเรียน และทสำให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกกำรตั้งคสำถำมอันจะทสำไปสู่กำรสสำรวจและอภิปรำย 

ควำมหมำยจำกแหล่งข้อมูลได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรสอนประวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C เป็นกระบวนกำรที่

พฒันำให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ ดงันี ้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำควรส่งเสรมิให้ครใูช้กระบวนกำร
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ทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ประกอบกับกำรใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทสำ

กจิกรรมต่ำง  ๆ  มำกขึน้ทสำให้นกัเรยีนได้เรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์อย่ำงเป็นขัน้ตอนและมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ สำมำรถ

แยกแยะได้ถึงกำรจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล  ดังน้ัน ครูผู้สอนควรมีกำรออกแบบกิจกรรม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  อย่ำงต่อเนื่อง

 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรวิจัยเปรียบเทียบกำรสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C กับกำรสอน

โดยใช้วิธีกำรอื่น ๆ 

 2. ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรสอนโดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น
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