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ชื่อเร่ือง การพัฒนาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธกีารทาง
ประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา 

ผู้วิจัย  นายวิชัย  พ้องเสียง   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   

ปีที่ศึกษา  2562 
 

บทคัดย่อ 
 
 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนคร
บ้านเรา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
และกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  
1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา  
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง 
สาเกตนครบ้านเรา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา 
3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรม
ทัศนศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 32 คน จ านวน 1 ห้อง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรม
ทัศนศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษาประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 แผน  12 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วน



 ง 

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  
(X )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละ และการทดสอบโดยใช้สถิติ t–test แบบ Dependent 
Samples  
  ผลการศึกษาพบว่า   
  1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และกิจกรรม
ทัศนศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.25/86.31 สูงกว่าและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมหน่วย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
และกิจกรรมทัศนศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
     4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หน่วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สาเกตนครบ้านเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และกิจกรรมทัศนศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D 
= 0.52) 
 
ค าส าคัญ : หนังสืออ่านเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, วิธีการทางประวัติศาสตร์,  กิจกรรมทัศนศึกษา,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract 
 

  Report of The Development of a Supplementary Reading Book in the local 
history unit for grade 3 students by using the learning process with historical 
methods and field trip activities in the story of The Sakate Nakorn community The 
research aimed to 1) Development the supplementary book in the local history unit 
for grade 3 students by using the learning process with historical methods and field 
trip activities in the  story of The Sakate Nakorn community which is effective in 
accordance with the criteria 80/80.  2) To Compare the learning achievement of grade 3 
students before and after studying with a supplementary reading book on the local 
history unit by using the learning process with historical methods and field trips activities 
in the story of The Sakate Nakorn community. 3) To Compare the analytical thinking 
ability of grade 3 students before and after studying with a supplementary reading book 
on the local history unit by using the learning process with historical methods and field 
trips activities in the story of The Sakate Nakorn community. And 4) And, to study the 
satisfaction of grade 3 students towards learning by the supplementary reading books on 
the local history unit by using the learning process with historical methods and field trips 
activities in the story of The Sakate Nakorn community. 
  The sample used in the research was 32 grade 3 students in 1 room studying in 
the first semester in Academic Year 2019, Anubantessaban Mueng Roi-ed School under 
the Roi Ed City Municipality, that were selected by cluster random sampling using the 
classroom as random sampling units.  The research instruments were composed of 1) A 
supplementary reading book for the local history unit in Nakhon Sawan By using the 
learning process with historical methods and field trips activities for  Grade 3 studnets in 
the story of Sakate Naorn community. 2) The learning management plans by using 
historical methods and field trips activities to the supplement reading books in 
amount of 12 hours of 4 plans. 3) The achievement test in Local History Unit in the 
story of Sake Nakorn community. It was the multiple choices test with 4 answers 
options in amount of 30 items. 4) The analytical thinking ability test for Grade 3 
students. It was amount of 1 issue in multiple choice type, consisting of 4 answers 
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options, in amount of 20 items, 5) The satisfaction questionnaire measurement of 
students towards learning by the supplementary books is a rating scale with 5 levels, 
consisting of 10 items. The data analysis statistics were mean, standard deviation, 
percentage and Dependent Samples t-test. 
The study found that 
 1. The efficiency of the Development of a Supplementary Reading Book in the 
local history unit  for grade 3 students by using the learning process with historical 
methods and field trip activities in the story of The Sakate Nakorn community is 
equal to 87.25 / 86.31, higher and meets the set criteria 80/80. 
 2. There was a higher learning achievement than before learning at the 
statistical significance of .05 of Grade 3 students who learned by the supplementary 
books at the local history unit by using the learning process with historical methods 
and field trips activities in the story of Sakate Nakorn community. 
 3. The analytical thinking ability after learning is higher than before with 
statistically significant at the .05 level of of Grade 3 students who learned by the 
supplementary books at the local history unit by using the learning process with 
historical methods and field trips activities in the story of Sakate Nakorn community. 
 4. The satisfaction  of Grade 3 students who learned by the supplementary 
books at the local history unit by using the learning process with historical methods 
and field trips activities in the story of Sakate Nakorn community was at the highest 
level (= 4.53, SD = 0.52). 
 
Keywords : Supplementary reading books, local history, historical methods, field trip 
activities, academic achievement, analytical thinking ability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


