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บทคัดย่อ
	 การพัฒนาเครือข่ายครูสอนประวัติศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมาของการสอนประวัติศาสตร์แบบอ่านและ

ท่องจ�า	 ท�าให้นักเรียนไม่ได้รับการฝึกกระบวนการทางประวัติศาสตร์	 และท�าให้นักเรียนไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยเรื่องนี้	โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้	1.	พัฒนาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช้กระบวนการ	1S2C	2.	พัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้

กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 โดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 กลุ่มเป้าหมาย	คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 8	 คน	ครู	 จ�านวน	 8	 คน	และนักเรียน	

จ�านวน	249	คน	เครื่องมือในการวิจัย	ประกอบด้วย	1	เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม	2.	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	คือ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1พบว่าการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	มีลักษณะเป็นเครือข่ายตามสถานการณ์	 กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย	คือ	 1.	 ผู้

อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่	2.	ศึกษานิเทศก์	3.	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และ	4.	ครูผู้สอนประวัติศาสตร์	ผลการพัฒนา

ครูเครือข่าย	พบว่า	ครูเครือข่ายมีความสามารถจัดกิจกรรม	1S2C	โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์	5	ขั้นตอน	คือ	1.	ตั้ง

ประเด็นค�าถาม	2.	รวบรวมหลักฐานข้อมูล	3.	วิพากษ์หลักฐาน/ประเมินค่า	4.	ตีความ/วิเคราะห์	และ	5.	สรุปน�าเสนอ	ผล

การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 พบว่า	 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง

ประวัติศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียน

รู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	1S2C	จนครบทุกกิจกรรม	นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับ

ดี	 (X=	4.19,	S.D.	=	0.07)	และนักเรียนได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง	ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	 เกิด

ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีในท้องถิ่น
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	 ข้อค้นพบจากการวิจัย	 แสดงให้เห็นว่า	 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	

1S2C	 ท�าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นใกล้โรงเรียน	 ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C	อย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาเครือข่าย	การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์		และกระบวนการ	1S2C

Abstract
	 The	development	of	history	teacher	network	can	solve	the	problems	of	teaching	history	in	the	

past	using	reading	and	reciting	method,	resulting	in	students	having	no	chance	to	be	trained	on	histor-

ical	process	and	to	be	developed	on	historical	analytical	thinking	skill.	The	researcher	was,	therefore,	

interested	in	doing	this	study	aiming	to	develop:	1)	history	learning	management	network	applying	1S2C	

process,	and	2)	history	learning	outcome	applying	history	learning	activities	using	1S2C	process	of	schools	

under	Prachuapkhirikhan	Primary	Education	Service	Office	Area	1.	There	were	5	steps	in	this	study	as	

follows:	1)	studying	concepts	on	development	of	history	learning	management	network	applying	1S2C	

process,	2)	developing	the	research	tools	and	finding	out	their	quality,	3)	developing	history	learning	

management	network	applying	1S2C	process,	4)	mobilizing	the	history	learning	management	network	

applying	1S2C	process,	and	5)	knowledge	sharing	among	schools	in	the	network.	The	target	group	con-

sisted	of	8	school	administrators,	8	teachers,	and	249	students.	The	research	tools	were:	1)	the	innova-

tion	and	2)	the	two	tools	for	data	collection	consisting.	The	quantitative	data	were	analyzed	by	using	

mean	and	standard	deviation,	and	the	qualitative	data	were	analyzed	by	using	content	analysis.	

	 The	 research	 results	were	 as	 follows:	 The	 results	 of	 history	 learning	management	network	

development	applying	1S2C	process	of	schools	under	Prachuapkhirikhan	Primary	Educational	Service	

Area	Office	1	were	that,	in	the	establishment	of	history	learning	management	network	applying	1S2C	

process,	the	network	was	a	situational	one,	and	the	mechanism	for	network	mobilization	consisted	of:	

1.	Director	of	Primary	Educational	Service	Area	Office	,	2.	supervisors,	3.	school	administrators,	and	4.	

history	teachers,	and	that	the	network	teacher	development	revealed	that	the	teachers	could	organize	

1S2C	activities	applying	5	steps	of	historical	technique	as	follows:	1.	Preparing	questions,	2.	Sourcing:	S,	

3.	Corroboration:	C,	4.	Contextualizing:	C,	and	5.	Concluding	and	presenting.	The	results	of	history	learn-

ing	outcome	development	by	using	history	learning	activities	applying	1S2C	in	schools	under	Prachua-

pkhirikhan	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	were	that	the	students	had	got	history	analytical	

thinking	skill	 in	overall	at	a	high	level.	When	each	aspect	was	considered,	after	having	attended	all	

history	learning	activities	applying	1S2C,	the	students	had	got	history	analytical	thinking	skill	at	a	high	

level	(X	=	4.19,	S.D.	=	0.07)	and	could	collect	historical	evidence	by	themselves,	resulting	in	a	new	body	

of	knowledge,	pride,	and	awareness	on	the	value	of	local	historical	resources.	

	 The	research	finding	revealed	that	the	development	of	history	learning	management	network	

applying	1S2C	process	could	help	the	students	have	opportunity	in	developing	history	analytical	think-

ing	skill	by	using	local	history	learning	resources	near	their	schools.	Therefore,	school	administrators	
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซ่ึงเป็นสังคมฐาน

ความรู้	 ที่การเรียนรู้	 ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการพัฒนา	 ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่ง

เสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง	

พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคน

ส่วนใหญ่ในประเทศ	 โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้

ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม	 ในการก�าหนดและ

ตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ

หรือหน่วยงานของตน		การสนับสนุนให้	สังคมทุกภาคส่วน

และทุกระดับได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร้างสภาพ

แวดล้อมให้เอื้อต่อความส�าเร็จ		จะท�าให้เกิดพลังพัฒนาการ

ศึกษาที่เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนา

ประเทศอย่างมี			เสถียรภาพ		และยั่งยืนตลอดไป	(ประยูร		

อัครบวร,	2553	:	13)

	 เครือข่าย	 คือ	 กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมัครใจ

แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือท�ากิจกรรมร่วม

กัน	 ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็น

อิสระในการด�าเนิน	 	 กิจกรรมของตน	 การสร้างเครือข่าย

เป็นการท�าให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อ

และ	 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 	 และการร่วมมือกันด้วย

ความสมัครใจ	 	 อีกทั้งให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์

กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ

คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง	(สัจจา	บรรจงศิริ,	2548	:	25)

	 ประวัติศาสตร์มีเป ้าหมายหลักที่ต ้องการให้

มนุษย์เข้าใจในตนเอง	 โดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงและการ

ตีความ	 	 (Fact	of	Evidence	and	 Interpretation)	 เป็น

เคร่ืองมือส�าคัญในการอธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์

ตลอดจนมีวิธีการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับการตั้งค�าถาม

เพื่อรวบรวมสืบค้นอย่างลึกซ้ึงกับการเน้นการตรวจสอบ

ข้อมูลหลักฐานต่างๆ	 ก่อนการประเมินความน่าเชื่อถือและ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลเหล่านั้นมาตีความแล้วอธิบายเป็น

เนื้อหาสาระของปรากฏการณ์	 ทางประวัติศาสตร์น้ันๆ	

อย่างเป็นเหตุเป็นผล	 อันน�าไปสู่การค้นพบความเป็นจริง

และความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในอดีต	 และเป็นการช่วยฝึก

การคิดให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ	 และรู้จักใช้

เหตุผล	ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ	(สิริวรรณ		ศรีพหล,		2553	

:	132-135.)		

	 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประสบ

ป ั ญห าหล า ยป ร ะ ก า ร เ นื่ อ ง จ า ก เ นื้ อ ห า ข อ ง วิ ช า

ประวัติศาสตร์ที่เป็นนามธรรม	นักเรียนไม่สามารถสัมผัสกับ

ประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้โดยตรง	การเรียนการสอน	จึงอาศัย

การอ่าน	 การท่องจ�า	 ล�าดับเหตุการณ์	 	 หรือเร่ืองราวต่างๆ	

โดยผู้เรียนไม่ได้ใช้กระบวนการ	 	 คิดวิเคราะห์	 ท�าให้ผู้เรียน

ไม่ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด	 อีกประการหนึ่ง	 คือ	

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะ

เน้นครูเป็นศูนย์กลาง	 เน้นการสอนแบบบรรยายเพ่ือ

ถ่ายทอด		ความรู้		มากกว่าการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้		และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	เนื่องจาก	ครูผู้สอน

ในรายวิชาประวัติศาสตร์ยังมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน

ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต�า	 กว่าเกณฑ์	 (ทุติยาภรณ	์	

ภูมิดอนมิ่ง,		2551	:	75)		กิจกรรมการเรียนการสอนเช่นนี้	

ท�าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้

เรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก	 	 เมื่อนักเรียนไม่สนใจใน

การเรียนวิชาประวัติศาสตร์	 และเห็นว่าเป็นการเรียนเพื่อ

จดจ�าเรื่องราวในอดีตเท่านั้น	จึงท�าให้นักเรียน	ไม่เห็นคุณค่า

ของวิชาประวัติศาสตร์		

	 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่	 21		

แนวทางในการเปลี่ยนแปลงมิติทางการศึกษาของผู้เรียน

ประวัติศาสตร์	 โดยการน�าทักษะการคิดวิเคราะห์	 การคิด

อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้	 (Critical	

thinking	and	problem	solving)	มาปรับใช้ในการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์	 การพัฒนาพื้นฐานของกระบวนการคิด

วิเคราะห์ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือสามารถใช้และ

ประยุกต์แนวคิดทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ได้ตรงตาม

เป้าหมาย		และวัตถุประสงค์ของวิชาประวัติศาสตร์		คือให้มี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	 (Histori	

cal	Narratives)และการคิดทางประวัติศาสตร์ได้	 เพราะใน

should	continuously	promote	the	history	learning	management	network	applying	1S2C	process.

Keywords:	Network	Development,	History	Learning	Management	and	1S2C	Process
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การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นการสอนวิธีคิดที่มีเหตุผล

และวางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานข้อเท็จจริง	 ท�าให้มอง

เห็นปัญหาอย่างชัดเจน	 และแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ	 	 การ

เรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการคิด	 และกระบวนการคิด	

ตลอดจนการ ใช ้ เหตุ ผลจาก 	 ข ้ อ มูลหลั กฐานทาง

ประวัติศาสตร์	ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง	ไม่ได้

ตอบสนองเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์และการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น	 แต่ควรจัดการเรียนรู้น้ีให้เกิดข้ึน

แก่	ผู้เรียนตั้งแต่ต้นในทุกระดับการศึกษา	 (ศศิพัชร	 	จ�าปา,	

2559	 :	 1160)	 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ที่ก�าหนดสมรรถนะ

ส�าคัญของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์	 	 การคิดสังเคราะห	์	

การคิดอย่างสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 และ

การคิดเป็นระบบ	 น�าไปสู ่การสร้าง	 องค์ความรู ้หรือ

สารสนเทศ	 เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้

อย่างเหมาะสม	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551	:	6)

	 การ เรี ยน รู ้ประวัติ ศาสตร ์ด ้ วยทักษะทาง

ประวัติศาสตร์	1S2C	หรือ	กระบวนการ	1S2C	เป็นวิธีการ

จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ทางสถาบันสังคมศึกษา	ส�านัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน		ได้ออกแบบวิธีการพัฒนาแนวทางขึ้น

เพื่ อ เสริมสร ้ า ง 	 การคิดวิ เคราะห ์ผ ่ านการ เรี ยน รู ้

ประวัติศาสตร์	 ดังที่	 สถาบันสังคมศึกษา	 (2560	 :	 14)	 ได้

อธิบายถึงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยทักษะ			ทาง

ประวัติศาสตร์	1S2C	ไว้ว่า	ขั้น	 	S	 	=	Sourcing	คือ	การ

สืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ที่หลากหลาย	 ขั้น	 C	 ที่

หนึ่ง	 =	 Corroboration	 คือ	 การสร้างความเชื่อม่ัน	 หรือ

ประเมินค่าของ	 หลักฐาน	 เมื่อได้หลักฐานที่แน่ชัดจากการ

ตรวจสอบแยกแยะที่หลากหลายจึงน�ามาประเมินค่าความ	

เชื่อมั่นและตรวจสอบความถูกต้อง	ขั้น	C	ที่สอง	=	Contex-

tualizing	 คือ	 การน�าหลักฐานหลายๆชิ้นมาประกอบ		

เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ความจริงที่ถูกต้องด้านประวัติศาสตร์				

	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนับเป็นแนวการ

ศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง	 การ

ศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นจะท�าให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ความ

เป็นมาของท้องถ่ิน	 ว่า	 มีประวัติและพัฒนาการมาอย่างไร	

เผ่าพันธุ์	 บรรพบุรุษ	 คือใครมาจากไหนและบรรพบุรุษได้

สร้างท้องถ่ินอย่างไร	 ทั้งความเจริญและความเสื่อม	 เพราะ

เหตุใด	 มรดกความเจริญท้องถิ่นที่ตกทอดจากบรรพบุรุษมา

จนปัจจุบันมีอะไรบ้าง	 และท้องถิ่นของตนเป็นส่วนหน่ึงใน

การสร้างอาณาจักรไทยในประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างการให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน	 	 จะน�าไปสู่ความ

เข้าใจและการสร้างจิตสานึกของความรักความภูมิใจและ

ความผูกพันในท้องถิ่นซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด	 เมื่อเกิดความรัก

และความผูกพันแล้วจะมีความหวงแหน	 และเป็นแรงผลัก

ดันมุ่งพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เป็นจังหวัดหน่ึงที่ได้รับ

การยกย่องให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะเมืองแห่ง

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 ด้วยความเป็นเมืองเก่าแก่

ในอดีต	และจากหลักฐาน	ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสืบค้นโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ยืนยันว่า		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่ง

ก�าเนิดความเป็น	“สุดยอดในสยาม”		(ส�านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,	 2559	 :	 14)	 	 ท�าให้จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่

ควรแก่การศึกษาเรียนรู้	ได้แก่	อุทยานวิทยาศาสตร์บ้านหว้า

กอ	 เหมืองแร่ทองค�าบางสะพาน	 ด่านสิงขร	 กองบิน	 5	

เป็นต้น

	 เครือข่ายกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 มีความสอดคล้องกันใน	 4	

ด้าน	 คือ	 1)	 	 ด ้านบุคคล	 อันเก่ียวเน่ืองกับครูผู ้สอน

ประวัติศาสตร์	 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 การจัดการ

ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 และการเชื่อมโยงเครือข่ายใน

ปัจจุบัน	 2)	 ด้านหลักสูตร	 เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์	 แหล่งเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น		

เน้ือหาที่ประกอบไปด้วยแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์	 วิธีการ

และขั้นตอนการสอน	 การประเมินผล	 รวมถึงเทคนิคการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร	 3)	 ด้านการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์	 	 เกี่ยวเนื่องกับการสร้างทักษะการ

คิดวิเคราะห์ในมิติประวัติศาสตร์	 	 4)	 ด้านเครือข่าย	 เกี่ยว

เนื่องกับการสร้างกลุ ่มเครือข่ายในการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

	 จากความเป ็นมาของสภาพป ัญหาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์	และความ

ส�าคัญของวิธีการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์โดยใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 มาเป็นแนวทางใน	 การจัดการเรียนรู้
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ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจที่จะพัฒนา	 เครือข ่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์	 1S2C	 	 ของ

สถานศึกษาใน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 โดยการจัดตั้งเครือข่ายการ

จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ที่

ประกอบด้วย	 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์	 ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	 ผู้มีความรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 ใน

สั งกั ดส� านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 มีการกระตุ้นและจัด

โอกาสให้ครูในเครือข่ายได้มีการเสริมสร้าง	 ความเข้มแข็ง

ขององค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้อื่น	จนเกิดเครือข่าย		การเรียนรู้ด้านการสอนขึ้น	และ

เมื่อเข้มแข็งเพียงพอจะสามารถขยายเครือข่ายการเรียนรู้

ด้านการ	 สอนให้แก่เพ่ือนครูในโรงเรียนเดียวกันและเพื่อน

ครูในโรงเรียนใกล้เคียงได้ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา	 คุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป	การศึกษา	และสามารถยก

ระดับคุณภาพการศึกษาในท ้องถิ่ น ให ้ เป ็น ไปตาม

เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1. 	 เ พ่ือพัฒนาเครือข ่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

สั งกั ดส� านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1

	 2.	 เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	

ของสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1		

ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

ของสถานศึกษา	 	 ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 	 เขต	 	 1	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขอบเขตของการวิจัย	ดังนี้	

1.		กลุ่มเป้าหมาย	

	 1.1	 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถม

ศึกษา	 ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 	 เขต	 1	 จ�านวน	 8	 คน	 จาก

สถานศึกษา	8	แห่ง		

2.	ด้านพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์		

3.		ด้านเวลา		

4.		ด้านเนื้อหา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ในการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 	 ของสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการวิจัย	 5	 ขั้นตอน	 ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้	
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ขั้นตอน

ขั้นที่	1	ก�าหนดกรอบ

แนวคิด

ขั้นตอนที่		2		พัฒนาและหา

คุณภาพการวิจัย

ขั้นที่	3	การพัฒนา

เครือข่าย

ขั้นที่	4	การขับเคลื่อน

เครือข่าย

ขั้นที่	5	การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

1.	 จัด	 PCL	 แลกเปลี่ยนความคิด

เห็นโรงเรียนเครือข่าย

2.	จัดนิทรรศการ

น�าส่ิงท่ีได ้แลกเปล่ียนเรียนรู ้ ไป

พัฒนาต่อไป

ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือ

ข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1s2c

พัฒนาและหาคุณภาพคู ่ มื อ ก า ร

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	1S2C

1.	 ผู ้วิจัยประสานกับเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	

เขต	 1	 พร้อมท�าข้อตกลงในพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1s2c

2.	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	โรงเรียนในสังกัด

เขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 จ�านวน	 8	

โรงเรียน

3.น�าแบบสอบถามความจ�าเป ็นใน

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	 1s2c	 ไปสอบถาม

ครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

1.	 คู ่มือการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1s2c

2	 แบบสอบถามความจ�าเป็นในพัฒนาการ

จัดการ เรี ยนรู ้ ประ วิติ ศาสตร ์ โดยใช ้

กระบวนการ	sc

3.	 แบบทดสอบวัดความรู ้การอบรมครู

เครือข่าย

4.	 แบบวัดทักษะพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1s2c

เครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร ์โดยใช ้กระบวนการ	

1s2c	 ของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 จ�านวน	 8	

โรงเรียน

1.	ครูในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัต

ศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1s2c

2.	 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ประวัตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	

1s2c	 ของนักเรียน	 สังกัดเขตพื้นที่

ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	

1.	อบรมครูโรงเรียนเครือข่าย

2.	 โรงเรียนเครือข่ายน�าพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ้ประวัตศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	 1s2c	 ไปใช้กับนักเรียน

เป้าหมาย

3.	น�าเครื่องมอที่ใช้ในการวิจัยไปใช้

กระบวนการ ผลที่ได้

กรอบแนวคิดการวิจัย›
›

›

›

›

›

›

›

›

›
›

›
›

›
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	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

เครือข ่ ายการ จัดการ เรียนรู ้ ประวัติ ศาสตร ์ โดยใช ้

กระบวนการ	1S2C	ของสถานศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต1

	 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	เพื่อน�า

มาก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและมาสังเคราะห์

เป็นกระบวนการขับเคล่ือนเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการทักษะทางประวัติศาสตร	์

1S2C

ขั้นตอนที่	2	พัฒนาและหาคุณภาพคู่มือการพัฒนาเครือข่าย

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผู้วิจัยพัฒนาและหาคุณภาพคู่มือการพัฒนาเครือ

ข่ายการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	

1S2C	และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	โดยแบ่งเป็น	2	ขั้นตอน

ย่อย	ดังนี้

	 ขั้นที่	 2.1	 การพัฒนาและหาคุณภาพคู่มือการ

พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C

	 ขั้นที่	 2.2	 การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย	ประกอบด้วย	1)	 เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม	คือ	

คู่มือการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 และ	 2)	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 ประกอบด้วย	 (1)	 แบบ

ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์	 และ	 (2)	

แบบประเมินทักษะทางประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	

1S2C

ข้ันตอนที่ 	 3	 การพัฒนาเครือข ่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1s2c	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1

	 ผู ้วิจัยการสร ้างเครือข ่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	โดย

แบ่งเป็น	3	ขั้นตอนย่อย	ดังนี้

	 ขั้นที่	 3.1	 การจัดตั้งเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1s2c	

	 ขั้นที่	3.2	ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนเครือข่าย

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

โดยคัดเลือกเฉพาะเจาะจงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการศึกษา	จ�านวน	8	โรงเรียน	ประกอบด้วย	ดังนี้

	 1.	สถานศึกษา	ในอ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		

จ�านวน	4	โรงเรียน

	 2.	 สถานศึกษา	 ในเขตอ�าเภอบางสะพานจ�านวน	

4	โรงเรียน

	 ขั้นที่	 3.3	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปศึกษาความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ไปใช้กับครูผู้สอน

ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	จ�านวน	8	โรงเรียน

ขั้นตอนที่	 4	 การขับเคล่ือนเครือข่ายในการใช้นวัตกรรม	

“คู่มือการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	1S2C”

	 ผู ้วิจัยขับเคลื่อนเครือข่ายในการใช้นวัตกรรม	

“คู่มือการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	 1S2C”	 กับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	

เขต	1	โดยแบ่งเป็น	3	ขั้นตอนย่อย	ดังนี้	

	 ขั้นที่	4.1	ผู้วิจัยและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ

การครูโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	1S2C	ในระหว่างวันที่	25	-	29	เมษายน	

2561

	 ข้ันที่	 4.2	 โรงเรียนเครือข่ายน�านวัตกรรม	 “คู่มือ

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	 1S2C”	 ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 ใน

ระหว่างวันที่	16	พฤษภาคม	ถึง	30	กรกฎาคม	2561

	 ขั้นที่	 4.3	 ศึกษานิเทศก์ประจ�าเครือข่ายและผู้

บริหารสถานศึกษาเครือข่ายร่วมการนิเทศ	 ติดตาม	 ให้ค�า

แนะน�า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C	ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่น	ในระหว่างวันที่	1	มิถุนายน	ถึง	5	สิงหาคม	2561

ขั้นตอนที่	5	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายในการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	
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สั งกั ดส� านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต1

	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายในการ

จัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

สั งกั ดส� านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต1	จัดในวันที่	6	สิงหาคม	2561	ณ	ห้อง

ประชุมตะนาวศรี	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	แบ่งกิจกรรม	เป็น	4	กิจกรรม	

ดังนี้

	 5.1	 การจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ผ่านแหล่งเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย	 จ�านวน	 8	

โรงเรียน	

	 5.2	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และถอดบทเรียนของ

นักเรียน	 จากนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย	 ท่ีได้รับการเรียนรู้

ด ้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์โดยใช ้

กระบวนการ	1S2C	ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่น	จ�านวน	8	โรงเรียน	โรงเรียนละ	5	คน	รวมนักเรียนทั้งสิ้น	

40	คน	

	 5.3	 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสรุปบท

เรียน	 จากครูเครือข่ายการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C	จากโรงเรียนเป้าหมาย	จ�านวน	8	คน	

	 5.4	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 group)	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	จ�านวน	8	คน

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.	 ผลการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	

เขต	1	พบว่า	

	 1.1	ผลสรุปการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1 ) 	 ก า รสร ้ า ง เ ค รื อข ่ า ยพัฒนาค รู ผู ้ ส อน

ประวัติศาสตร์	 จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 และจัดตั้งเครือ

ข่ายในระดับโรงเรียน	 โดยครูผู ้สอนประวัติศาสตร์จาก

โรงเรียนเป้าหมาย	 ทั้ง	 8	 โรงเรียน	 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ	 “การพัฒนาครูสอนประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C	 ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์	 -มะริด”	 เป็น

โครงการในข้อตกลงในการพัฒนาครูภายใต้ความร่วมมือ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 กับ	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 ในระหว่าง

วันท่ี	 25	 –	 29	 เมษายน	 2561	ณ	 ห้องประชุมตะนาวศร	ี

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	

เขต	1	และ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

	 2)	 การพัฒนาครูสอนประวัติศาสตร ์โดยใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 ให้มีองค์ความรู้และวิธีการเสริมสร้าง

ก ร ะบวนก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะห ์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู ้

ประวัติศาสตร์	โดยใช้กระบวนการ	1S2C	โดยการฝึกปฏิบัติ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	

	 3)	การก�าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารประสาน

งานของกลุ่มเครือข่าย	 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย

ใช้กระบวนการ	 1S2C	 โดยมีผู้ประสานงานระดับส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 และการ

ประสานงานเครือข่ายในช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์	LINE

	 4)	 ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเป้าหมาย	

ทั้ง	8	โรงเรียน	ด�าเนินการคัดเลือกหรือก�าหนดแหล่งเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์ท ้องถิ่นที่มีความส�าคัญของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส�าคัญเก่ียวเนื่อง

ต่อประวัติศาสตร์ชุมชน	 รวมถึงประวัติศาสตร์ชาติ	 เพื่อใช้

เป ็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์โดยใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน	และด�าเนินการรายงานผล

	 5)	 ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเป้าหมาย	

ทั้ง	 8	 โรงเรียน	 ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู้	 ข้อมูลและ

ห ลักฐานทางประวั ติ ศ าสตร ์ จ ากแหล ่ ง เรี ยนทา ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	และจัดท�าสื่อการเรียนรู้	

	 6)	 ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเป้าหมาย	

ทั้ ง 	 8	 โรงเรียน	 ด�า เนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ผ่านแหล่งเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดยการน�ากิจกรรมการเรียนรู้ที่

จัดท�าขึ้นจากองค์ความรู้ของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
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ท้องถิ่น	จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

	 7)	 การด�าเนินการนิเทศ	 ติดตามของคณะท�างาน

จ ากส� า นั ก ง าน เขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ กษ าป ร ะถมศึ กษ า

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ

ท�างานกับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในกลุ่มเครือข่าย	 โดย

ด�าเนินการนิเทศ	 ติดตาม	 ในวันท่ี	 22	 มิถุนายน	 2561	

ส� า ห รั บ โร ง เ รี ย น เ ป ้ า หม าย 	 ใ น เขตอ� า เ ภ อ เ มื อ ง

ประจวบคีรีขันธ์	และ	ในวันที่	23	มิถุนายน	2561	ส�าหรับ

โรงเรียนเป้าหมาย	ในเขตอ�าเภอบางสะพาน	

	 8)	การถอดบทเรียน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เป็นก

ระบวนการที่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเป้าหมาย	

ทั้ง	8	โรงเรียน	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์ โดยใช ้

กระบวนการ	1S2C	ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่น	โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีการสนทนากลุ่ม	 (Focus	group)	ผู้

บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	และเวทีการ

ถอดบทเรียน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	จากสิ่งที่ได้รับจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	

1S2C	 ของครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนเป้าหมาย	

ทั้ง	 8	 โรงเรียน	 ในวันที่	 6	 สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม

ตะนาวศรี	สพป.ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	

	 1.2	 ผลสรุปลักษณะเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	ดังนี้	

	 ลั ก ษ ณ ะ เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 ใช้รูปแบบเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดย

สถานการณ์เป็นตัวก�าหนด	 โดยการใช้ความเป็นเครือข่าย

เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	และ

การขาดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์	 มีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู ้สอนประวัติศาสตร ์ใน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 และก�าหนดจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายขึ้น	

โดยการน�านวัตกรรมที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

ทางประวัติศาสตร์ตามกระบวนการ	 1S2C	 มาใช้ในการ

พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์	 มีการ

ประสานความร่วมมือกันหลายหน่วยงานและก�าหนดผู้รับ

ผิดชอบดูแลเครือข่าย	 ก�าหนดผู ้ประสานงานเครือข่าย	

ก�าหนดการนิเทศติดตามเพื่อให้เครือข่ายมีความต่อเนื่องใน

การพัฒนา	 โดยมีลักษณะของเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 เป็นเครือข่ายที่มี

ประเด็นที่สนใจร่วมกัน	 คือการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	การกระตุ้นและจัด

โอกาสให้ครูในเครือข่ายได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับผู้อื่น	 จนเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสอนขึ้น	 และ

เมื่อเข้มแข็งเพียงพอจะสามารถขยายเครือข่ายการเรียนรู้

ด้านการสอนให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันและเพื่อนครู

ในโรงเรียนใกล้เคียงได้ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 และสามารถยก

ระดับคุณภาพการศึกษาในท ้องถิ่ น ให ้ เป ็น ไปตาม

เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของประเทศ

2.	 การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	พบว่า

	 2.1	 ผลสรุปของการพัฒนาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช้กระบวนการ	1S2C	ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 2.1.1	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

ของครูเครือข่ายจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 หลังจากที่ได้

เข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ใช้กระบวนการ	 1S2C	 โดยมีประเด็นค�าถามและการตอบ

ค�าถามของครูเครือข่าย	ดังนี้

	 1)	 ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	 1S2C	 ในสถานศึกษา	 มีผลสรุปการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	ดังนี้	ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน

การจะท�ากิจกรรมต่างๆ	มากขึ้น	ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและมีการคิดแก้ปัญหาท่ีดี	

ส ามา รถแยกแยะ ได ้ ถึ ง ก า รจ� า แนกหลั ก ฐ านทา ง

ประวัติศาสตร์

	 2)	ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
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กระบวนการ	 1S2C	 ในสถานศึกษา	 มีผลสรุปการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	ดังนี้	สามารถตอบโจทย์หรือมีความเหมาะสม

กับนักเรียนใน	 ศ.21	 เพราะเป็นการมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้

เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์	 รวมถึงนักเรียนยังมีการคิด

อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้	 การคิด

อย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม	 ความเข้าใจในความ

แตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม	

เสริมสร้างความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม

	 3)	 ด้านความแตกต่างของผลจากการการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 มีผลสรุป

การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ 	 ดั ง นี้ 	 ในอดีตการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์นั้น	 ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะเน้นการสอนแบบ

อธิบายหรือบรรยายเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ฟัง	 บางครั้งก็อาจมี

ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาจากหนังสือเรียนลงในสมุดของ

นักเรียน	 ดังน้ันจึงส่งผลท�าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย	 ไม่

อยากที่จะเรียน	 ถ ้าครูผู ้สอนได ้น�าการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 จะท�าให้ผู้เรียน

รู ้สึกสนใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้

สอน	รู้สึกสนุกสนานได้รู้จักการท�างานเป็นทีม	และสามารถ

วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

	 4)	 ด้านวิธีการในการนิเทศ	 ติดตาม	 และการ

ประสานงาน	 ในการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	 1S2C	 ของกลุ่มเครือข่าย	 มีผลสรุปการแลก

เปล่ียนเรียนรู้	 ดังนี้	 เป็นวิธีการที่ดี	 เพราะท�าให้ครูผู้สอนได้

รับการปรึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่ดี	ไขข้อข้องใจในปัญหา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ต่างๆ	เพื่อน�ามาปรับใช้การการจัดการเรียนการสอน

	 5)	ด้านโอกาสในการด�าเนินการขยายเครือข่ายใน

โรงเรียน	(ระดับชั้นอื่น)	กลุ่มโรงเรียน	และระดับเขตพื้นที่	มี

ผลสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดังนี้	การจัดอบรมการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ในสถาน

ศึกษา	 การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ	 การจัดนิทรรศการ

ให้ความรู้กับคณะครูผู้สอนประวัติศาสตร์ทุกโรงเรียน	 ใน	

สพป.ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 และการจัดค่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ให้กับ

นักเรียน

	 2.1.2	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

ของครูเครือข่ายจากโรงเรียนกลุ ่มเป้าหมาย	 ผ่านการ

สะท้อนการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์	 ผ่านแหล่งเรียนรู ้ทาง

ประวัติศาสตร ์บ ้านสิงขร-ตะนาวศรี -มะริด	 โดยใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 โดยมีประเด็นค�าถามและการตอบ

ค�าถามของครูเครือข่าย	ดังนี้

	 1)	 ด้านสิ่งที่พบเห็นและมีการบอกเล่าอย่าง

ชัดเจนจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 ผ่านแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร ์บ ้านสิงขร-ตะนาวศรี -มะริด	 โดยใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 มีผลสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ดังนี้	

เมืองมะริด	 เป็นเมืองท่าในอดีต	 ที่ชาวตะวันตกและชาว

อาหรับเปอร์เซียใช้เป็นเส้นทางในการค้าและการคมนาคม

ในอดีต	 ส�าหรับเดินทางเข้าแผ่นดินไทยและออกสู่ทะเลอ่าว

ไทยเพื่อไปจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ	 ในปัจจุบันเมืองมะริด

เป็นเมืองท่าที่มีอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่	 เส้นทางการ

ค้าและคมนาคมในอดีตท�าให้เมืองตะนาวศรีท่ีเป็นชุมชน

ขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานปรากฏเป็นเสาหลักเมืองที่มีอายุกว่า	

700	 ปี	 โดยในอดีตตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และค�า

บอกเล่าพื้นที่ของเมืองตะนาวศรีเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา	

ในสมัยอยุธยา	และ	ภายในหมู่บ้านสิงขรของเมืองตะนาวศรี	

ยังปรากฏชุมชนที่มีประชากร	เกือบ	85-90	%	เป็นคนไทย

	 2)	ด้านสิ่งที่ไม่ได้อธิบาย	แต่สื่อให้เห็นได้จากการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์	 ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

บ้านสิงขร-ตะนาวศรี-มะริด	โดยใช้กระบวนการ	1S2C	มีผล

สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ดังนี้	 เส้นทางการคมนาคมหรือ

เส้นทางการค้าในอดีต	 ก่อให้เกิดชุมชนและวัฒนธรรมของ

กลุ่มคนที่อพยพถิ่นฐานจากบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

เข้าสู่เมืองตะนาวศรี	 รวมทั้งการที่เมืองตะนาวศรีเป็นเมือง

ส่วนหนึ่งของไทยในช่วงสมัยอาณาจักรอยุธยา	ท�าให้มีหลัก

ฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเป็น

วัฒนธรรมของไทย	 โดยผ ่านการผสมผสานทางศิลป

วัฒนธรรมระหว่างเมือง	 เกิดเป็นศิลปะของเมืองตะนาวศรี

แต่มีความเป็นไทยซ่อนอยู่

	 2.1.3	การสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	ผู้บริหาร

สถานศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	 โดยมีประเด็นการ

สนทนา	ดังนี้

	 1)	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	1S2C	ของครูในโรงเรียนที่เกิดประโยชน์

กับโรงเรียน	 มีผลสรุปการสนทนากลุ่มว่าท�าให้นักเรียนใน
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โรงเรียนมีการพัฒนาด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น	

เกิดคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น	 และกระบวนการท่ี

นักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดย

ใช้กระบวนการ	1S2C	สามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ในการ

เรียนรู้วิชาอื่นๆได้

	 2)	 ด้านวิธีการด�าเนินการขยายเครือข่าย	 มีผล

สรุปการสนทนากลุ่มว่า	 เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่

โรงเรียน	 โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การจัดการเรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 โดยสร้างโรงเรียน

แกนน�าในระดับเขตพื้นที่

	 3)	 ด้านข้อคิดเห็นและสิ่งเสนอแนะในการบริหาร

เครือข่าย	มีผลสรุปการสนทนากลุ่ม	ว่า	การพัฒนาเครือข่าย

ที่ยั่งยืน	คือการนิเทศติดตาม	เพื่อตรวจสอบ	แนะน�าการจัด

กระบวนการเรียนการสอน	 และการน�าไปสู่การบริหารจัด

ท�าหลักสูตรท้องถิ่น

	 2.2	 ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	

1S2C	 ของสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	ดังนี้

	 2.2.1	 การถอดบทเรียนของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ

การเรียนรู ้ด ้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท่ีใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 โดยมีประเด็นค�าถามและการตอบ

ค�าถาม	ดังนี้

	 1)	 ด้านการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรม

ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	 มีความน่าสนใจใน

การเรียนรู้	 มีผลสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ดังนี้	 มีความน่า

สนใจในการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์มากขึ้น	 ได้ไปในสถาน

ที่ทางประวัติสาสตร์ที่ เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงและได้ฝ ึก

กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

	 2 ) 	 ด ้ านประโยชน ์ของการ จัดการเรี ยนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 มีผลสรุปการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ดังน้ี	 ในการเรียนด้วยกระบวนการ	 1S2C	 มี

ประโยชน์มากมาย	 เช่น	การท�าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

ในการเรียนประวัติศาสตร ์ 	 และมีความสนใจเรียน

ประวัติศาสตร์มากขึ้น	 และได้ฝึกท�างานกลุ่มโดยหาข้อมูล	

แยกแยะเป็นหลักฐานชั้นต้นช้ันรอง	 และท�าการตรวจสอบ

เปรียบเทียนในข้อมูลทางประวัติศาสตร์

	 2.3	ผลการประเมินทักษะทางประวัติศาสตร์และ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มนักเรียน

ท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีใช้

กระบวนการ	1S2C	ดังนี้

	 2.3.1	 ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง

ประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	 จาก

โรงเรียนเป้าหมาย	ทั้ง	8	โรงเรียน	พบว่า	หลังจากที่ได้รับการ

เรียนรู ้ ด ้ วยกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร ์ที่ ใช ้

กระบวนการ	 1S2C	 จนครบทุกกิจกรรม	 นักเรียนมีทักษะ

การคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับดี	(X	=	4.19,	

S.D.	=	0.07)

	 2.3.2	 ผลการประเมินทักษะทางประวัติศาสตร	์

1S2C	 ในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการทาง

ประวัติศาสตร์	 1S2C	 ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	

จากโรงเรียนเป้าหมาย	ทั้ง	8	 โรงเรียน	พบว่า	หลังจากที่ได้

รับการเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ที่ใช้

กระบวนการ	 1S2C	 จนครบทุกกิจกรรม	 นักเรียนมีทักษะ

ทางประวัติศาสตร์	1S2C	อยู่ในระดับดีมาก	(X	=	2.66,	S.D.	

=	0.05)	

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต1	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ผลการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	พบว่า

	 1.1	 ผลการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 พบว่า	 การจัดต้ังเครือข่ายการ

จัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	

จ�านวน	8	โรงเรียน	โดยมีครูผู้สอนประวัติศาสตร์	8	คน	ใน

โรงเรียนเครือข่าย	 ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	
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1S2C	 ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่าย

ในการจัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	

1S2C	 ตามคู ่มือการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 และครูโรงเรียน

เครือข่ายได้น�านวัตกรรมละกระบวนการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนในโรงเรียน	 มีการนิเทศติดตามผลการด�าเนินงาน

จากคณะท�างานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 และมีการถอดบทเรียน	 แลก

เปล่ียนเรียนรู้	 ด้วยการจัดนิทรรศการ	 ซึ่งแสดงว่า	 ครูเครือ

ข่ายมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และสามารถพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	เป็นอย่างดี

	 งานวิจัยของ	พิสิฐ	เทพไกรวัล	(2554,	หน้า	285-

287)	ที่ท�าวิจัย	เรื่อง	การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วม

มือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก	 พบว่า	 กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ	ประกอบด้วย	1.	ขั้นตระหนักถึงความจ�า	เป็น

ในการสร้างเครือข่ายก่อนสร้างเครือข่ายควรมีการเตรียมก

ลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย	 ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนัก

แก่สมาชิกในองค์กรมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน	ศรัทธา

เครือข่ายมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันตระหนักถึงความส�าคัญ

ของเครือข่ายมีเป้าหมายและความต้องการเหมือนกัน	 2.	

ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย	 มีการติดต่อสื่อสาร

กันอย่างต่อเน่ืองเชื่อมโยงสมาชิกเพื่อให้เข้าใจกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของ

เครือข่ายและมวลสมาชิกชี้ให้สมาชิกเครือข่ายเห็นสภาพ

ปัญหาและประเด็นการพัฒนาร่วมกันประสานหน่วยงาน/	

องค์กรเครือข่ายที่เป็นแหล่งวิชาการและแหล่งทุนเพื่อการ

ให้ความช่วยเหลือเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการแบ่ง

ปันทักษะและประสบการณ์แก่เครือข่าย	 3.	 ขั้นสร้างพันธ

สัญญาร่วมกันก�าหนดและสร้างข้อ	 ตกลงเป็นพันธสัญญา

ร่วมกัน	 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ยอมรับมีความจริงใจต่อกัน

ก�าหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน	

ก�าหนดบทบาทของสมาชิกให้ชัดเจน	ส่งเสริมและด�ารงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 แลกเปล่ียนเรียนรู้และด�าเนินตาม

แผนอย่างเป็นระบบ	 4.	 ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย	 มี

กระบวนการด�าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

ก�าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ก�าหนดกฎกติกาของ

เครือข่าย	 สื่อสารระหว่างผู้น�ากับสมาชิกเครือข่ายอย่าง

หลากหลายรูปแบบ	 มีการควบคุมตรวจสอบ	 5.	 ขั้นการ

พัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์	 มีการสร้าง

นวัตกรรมใหม่และการจัดการความรู้ที่อย่างต่อเนื่องความ

สัมพันธ์ต่อกันในลักษณะของ	 กัลยาณมิตร	 ส่งเสริมให้

สมาชิกมีอิสระในความคิดเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่าย

เพื่อขจัดความขัดแย้ง	สร้างผู้น�า	ทั้งองค์กรและสมาชิกเครือ

ข่ายเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลก

เปลี่ยน	 เรียนรู ้สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู ้ร ่วมกันมี

บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูลสามัคคีช่วยเหลือซ่ึงกันและ	กัน

มีกระบวนการท�างานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสู่

หน่วยใหญ่โปร่งใส	ตรวจสอบได้ติดตาม	และประเมินผลการ

ด�าเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ	สม�่าเสมอ	6)	ขั้นรักษา

ความสัมพันธ์อย่าง	 ต่อเนื่องมีการเสริมสร้างผู้น�ารุ ่นใหม่

อย่างต่อเนื่องช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภายในเครือ

ข่ายบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัยรักษาสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างสมาชิกเครือข ่ายทุกระดับ	 มีความสัมพันธ ์ที่

แน่นแฟ้นต่อกันสร้างระบบแรงจูงใจในการท�างานใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศสร้างสรรค์กิจ

กรรมใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	สร้างบรรยากาศการท�างานแบบ

สมานฉันท์น�าระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใช้ในระบบ

การประสานงาน

	 1.2	 ผลสรุปลักษณะเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	พบว่า	ลักษณะของเครือข่ายที่ใช้ใน

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการ	1S2C	ของสถานศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	1	เป็นรูป

แบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณ์เป็นตัวก�าหนด	

ส�าหรับการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	

และการขาดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ใน

การเรียนรู้	 โดยมีลักษณะของเครือข่ายการจัดการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 เป็นเครือข่ายที่มี

ประเด็นที่สนใจร่วมกัน	 คือการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	ซึ่งตรงกับ	ผลการ
ศึกษาของ	 เรณุมาศ	 กุละศิริมา	 และคณะ	ที่ท�าวิจัยเรื่อง	 แนวทางใน

การจัดการความรู้โดยใช้เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ชุมชน	
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ต�าบลโคกโคเฒ่า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 (2557,	

หน้า	 109-110)	 พบว่า	 เครือข่ายภายในชุมชนโคกโคเฒ่า

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมตามวิถีชีวิตชนบทไทยมี

การรวมกลุ่มตามความสมัครใจในเครือญาติ	 และครอบครัว

มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์	และกลุ่มอาชีพชุมชน	โดยแต่ละ

กลุ่มจะมีขอบเขตโครงสร้างที่ชัดเจน	 รู้ว่าใครเป็นหัวหน้า

ใครเป็นสมาชิก	 มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ	

กฎระเบียบการด�าเนินงานและผลตอบแทนเป็นรูปธรรมใน

ระดับหนึ่ง	มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือ

ข่ายภายในชุมชนระหว่างกลุ่มอาชีพ	 และระหว่างหมู่บ้าน

โดยการร่วมมือร่วมใจกันท�ากิจกรรมต่างๆ	 ของกลุ่ม	 ใน

ลักษณะเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการติดต่อ

สื่อสาร	และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน

	 2.	 ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้กระบวนการ	 1S2C	

ของสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	 1	 พบว่า	 นักเรียนใน

โรงเรียนเครือข่ายให้ความสนใจกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 เนื่องจากได้ไปศึกษาในแหล่ง

เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์	 ได้ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม	 และได้

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์	 ได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วย

ตนเอง	 ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่	 เกิดความภาคภูมิใจและ

เห็นคุณค่าในแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีในท้องถิ่น	 ซึ่งตรงกับ

ผลการศึกษาของ	ชัยรัตน์	โตศิลา,	2555	:	141)	ที่ได้พบว่า	

การให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์จะท�าให้นักเรียนสนในที่จะส�ารวจและ

พยายามหาค�าตอบเพื่อน�ามาตอบค�าถามทางประวัติศาสตร	์

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนบทบาทจากการ

ที่ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็น	ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง	โดยครู

มีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการอภิปรายของ

นักเรียน	 และท�าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จาก

การตั้งค�าถามอันจะน�าไปสู่การส�ารวจและอภิปรายความ

หมายจากแหล่งข้อมูลได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 จากการวิจัยเรื่อง	การพัฒนาเครือข่ายการจัดการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถาน

ศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์	เขต1	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสรุปแนวคิด	และ

เสนอในรูปของข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้และ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ในการพัฒนาคู ่มือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้

	 1.	 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้	 แสดงให้เห็นถึงการ

ร ่ วมมื อ ในการพัฒนา เครื อข ่ ายการจั ดการ เรี ยนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ของสถานศึกษา	

ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

โดยการน�าทักษะการคิดวิ เคราะห ์ 	 การคิดอย ่าง มี

วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้	(Critical	thinking	

and	 problem	 solving)	 มาปรับใช ้ในการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์

	 2.	ครูผู้สอนประวัติศาสตร์	ที่ได้รับการพัฒนาตาม

กระบวนการและเข้าร ่วมเครือข่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	จะน�าประสบการณ์

ที่ได้รับในครั้งนี้มาใช้ในการพัฒนาพื้นฐานของกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	เพื่อสามารถใช้และ

ประยุกต์แนวคิดทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ได้ตรงตาม

เป้าหมาย

	 3 . 	 การน� ากระบวนการคิดวิ เคราะห ์ทาง

ประวัติศาสตร์	1S2C	ไปใช้	ครูควรพิจารณาถึงความเหมาะ

สมของระยะเวลาในแต่ละช่วง	 และครูควรดูแลนักเรียน

อย่างใกล้ชิดทุกกลุ่มและพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมมากที่สุด

	 4.	 ครูสามารถน�ากระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง

ประวัติศาสตร์	1S2C	ไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ

ช่วงวัย

	 5.	ครูและผู้เกี่ยวข้อง	ควรตระหนักถึงความส�าคัญ	

และส ่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์	1S2C	โดยการจัดใช้แหล่งเรียน

รู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลากหลาย	 เพื่อกระตุ้นให้ผู ้

เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความเหมาะสม	 กับสถานการณ์	 สภาพแวดล้อม	 และตัว	

บุคคลที่จะพัฒนา



198 ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เอกสารอ้างอิง
สิริวรรณ	 	 ศรีพหล.	 (2553).	 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา.	 นนทบุรี:	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช.

กระทรวงศึกษาธิการ.	 (2552).	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระ	 การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

ชัยรัตน์	 โตศิลา,	 (2555).	 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์	 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี	 2.	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 ภาควิชาหลักสูตรและการ

สอน	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	141	

ทุติยาภรณ์	ภูมิดอนนิ่ง.	(2551).	ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์	และความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา	(ช่วงชั้นที่	3	ถึง	4)	ในจังหวัด

ขอนแก่น.	วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.	ขอนแก่น	:	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	หน้า	18.

ประยูร	 อัครบวรและคณะ.	 (2553).	 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม	 (Network	 Building	 and	 Participatory).		

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิสิฐ	 เทพไกรวัล.	 (2554).	การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก.	 	 ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.

เรณุมาศ	กุละศิริมา	และคณะ.	 (2557).	แนวทางในการจัดการความรู้โดยใช้เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ชุมชน	ต�าบลโคกโค

เฒ่า	อ�าเภอเมือง		จังหวัดสุพรรณบุรี.	โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต.

ศศิพัชร	 จ�าปา.	 (2559).	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์.	 ในวารสารฉบับภาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 และ

ศิลปะ	ปีที่	9	ฉบับที่	2	เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	2559.	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

	สถาบันสังคมศึกษา.	 (2560).	การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์.	กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.		

ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.	 	 (2559).	 	สุดยอดในสยามที่เมืองประจวบคีรีขันธ์	ศิลปวัฒนธรรมแห่งเมือง.		

ประจวบคีรีขันธ์		:	หจก.อรุณการพิมพ์.

	 6.	 ครูที่ เข ้าร ่วมเครือข ่ายการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	ควรร่วมกันเป็นครู

แกนน�าส�าหรับการขยายเครือข่ายในระดับกลุ่มโรงเรียน	

จนถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการ

จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 กับ

วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ	 ว่าวิธีใดส่งผลต่อการกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนมากที่สุด

	 2.	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	 1S2C	 ตามความสนใจ

ของท้องถิ่น

	 3.	 ควรมีการติดตามผลในการจัดตั้งและขยาย

กลุ ่มเครือข ่าย	 หลังจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการ	1S2C	เพื่อศึกษาว่าท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
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