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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนา
มโนมติ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 (2)
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และ (3) ศึ กษาความพึง
พอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มตัวอย่างสาหรับ
ขั้นการทดลองใช้เบื้ องต้น ได้แก่ ครู สังคมศึ กษาที่ สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน 39 คน และกลุ่มตัวอย่างส าหรับ ขั้นการทดลองใช้ในสถานการณ์ จริ ง คื อ ครู สังคมศึ กษา ในเขตพื้ นที่
การศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จานวน 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) ชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของครู สังคมศึกษา และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู สังคมศึกษาที่
มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2การทดสอบค่ าที ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหาผลการวิจยั พบว่า (1) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การ
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ ม โนมติ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม จ านวน 3 หน่ ว ย มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่กาหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสู งกว่า
ก่ อนการฝึ กอบรมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ (3)ความพึ งพอใจของผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมที่ มีต่ อ
เนื้ อหาสาระที่ นาเสนอในชุ ดฝึ กอบรมทางไกล อยู่ในระดับความพึ งพอใจมากที่ สุ ด ความพึ งพอใจที่ มีต่อแนว
การศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล อยูใ่ นระดับมาก และความพึงพอใจต่อรู ปแบบของชุดฝึ กอบรมทางไกล มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรมทางไกล การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ครู สงั คมศึกษา
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Abstract
The objectives of this research were ( 1) to develop a distance training package for social studies
teachers on Development of Learning Concepts in the Social Studies, Religion and Culture Learning Area based
on the 80/80 efficiency criterion; (2) to compare the pre-training and post-training achievements of trainees and
(3) to study the satisfaction of trainees with the distance training package. The research sample comprised two
groups. The first group was the research sample for preliminary try-out, consisted of 39 social studies teachers
teaching in the Social Studies, Religion and Culture Learning Area. The second group was the research sample
for experimentation in the real situation, consisted of 24 teachers from schools in Chiang Rai Education Service
Areas. The instruments were ( 1) a distance training package for social studies teachers on Development of
Learning Concepts in the Social Studies, Religion and Culture Learning Area; (2) a learning achievement test to
assess knowledge and understanding of social studies teachers and (3) a questionnaire on satisfaction of social
studies teachers with the distance training package. Data were analyzed using the E1/E2 efficiency index, t-test,
mean, standard deviation, and content analysis. Research findings showed that: (1)the distance training package
for social studies teachers on Development of Learning Concepts in the Social Studies, Religion and Culture
Learning Area were efficient based on the pre-determined 80/ 80 efficiency criterion; ( 2) the post-training
achievement of the trainees was significantly higher than their pre-training counterpart achievement at the .05
level of statistical significance; and (3) the satisfaction of trainees with the contents presented in the training
package was at the highest level; the satisfaction with the study guide of the training package was at the high
level; and the satisfaction with the format of the distance training package was at the highest level.
Keywords: Distance training package, Development of Learning Concepts in the Social Studies,
Religion and Culture Learning Area, Social studies teacher
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
วิชาสังคมศึกษาเป็ นวิชาที่มีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ การพัฒนาความเป็ นพลเมืองดี ดังที่ เจมส์เอ แบงค์ และ
เชอร์รี เอ แบงค์ (James A. Bank and Cherry A. Bank, 1999 อ้างถึงใน วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555, น. 1-26) ได้
อธิ บายว่า เป้ าหมายหลักของสังคมศึ กษา คือ การเตรี ยมพลเมืองที่ สามารถตัดสิ นใจด้วยการไตร่ ตรองอย่างดี และ
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิ กของชุมชน ประเทศ และโลก และยังมีเป้ าหมายย่อยอีก 4 เป้ าหมาย
ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของเป้ าหมายหลัก สรุ ปได้ ดังนี้
1. เป้ าหมายด้านความรู ้ (knowledge goals) เป็ นเป้ าหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนต้องเก่งด้านความรู ้ คือ ความรู ้
ด้านสังคมศาสตร์ ในแขนงต่ างๆ เช่ น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็ นต้น เพื่ อใช้ในการ
ตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความรู ้ที่ใช้เป็ นพื้นฐานประกอบในการ
ตัด สิ นใจจะต้อ งเป็ นความรู ้ ที่ เป็ นประโยชน์ซ่ ึ งได้ผ่านการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง และเลื อกสรรโดยผูใ้ ช้มาแล้ว
ลักษณะของความรู ้ดงั กล่าวเป็ นความรู ้ในรู ปของมโนมติ หลักการ และทฤษฎีที่สรุ ปจากข้อเท็จจริ งแล้ว
2. เป้ าหมายด้านทักษะ (skill goals) เป็ นเป้ าหมายที่ ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ 4 ประการที่ สาคัญ
คือ (1) ทักษะการคิด (thinking skills) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้หลักการหรื อความรู ้
เป็ นต้น (2) ทักษะการสื บสวนสอบสวนทางสังคมศาสตร์ (social sciences inquiry skills) ได้แก่ การมีกระบวนการ
ในการสรุ ปหลักการหรื อการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (3) ทักษะวิชาการหรื อทักษะการเรี ยน (academic or study
skills) ได้แก่ การอ่าน การฟั ง การเขียน การพูด และ (4) ทักษะกลุ่ม (group skills) ได้แก่ ความสามารถในการเป็ น
ผูน้ าและผูต้ าม รวมทั้งความสามารถในการทางานกลุ่ม
3. เป้ าหมายด้านเจตคติ และค่านิ ยม (attitudes and value goals) เป็ นเป้ าหมายที่ ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
เจตคติที่ดีต่อค่านิยมประชาธิ ปไตย ค่านิยมการเห็นคุณค่าของมนุษยชาติ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ
4. เป้ าหมายด้านการปฏิ บตั ิตนในฐานะเป็ นพลเมืองของสังคม (citizen action goals) เป็ นเป้ าหมายที่ ตอ้ ง
พัฒ นาผู ้เรี ยนด้า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการเมื อ ง โดยต้อ งมี ส มรรถนะการเป็ นพลเมื อ งดี ใ นสั ง คม
ประชาธิ ปไตย
เป้ าหมายในการพัฒ นาทั้ง 4 ด้า นดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ระบุ ความสาคัญของวิชาสังคมศึ กษา ไว้ว่า “กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจการดารงชีวิตของมนุษย์ท้ งั ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิ ดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้เป็ นการดาเนินชีวิต เป็ นพลเมืองดีของประเทศและสังคมโลก”
(กระทรวงศึกษาธิ การ 2551, น. 1)
การจะเป็ นพลเมืองดีน้ นั ต้องเป็ นพลเมืองดีที่มีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือจะต้องมีความรู ้ เจตคติ ทักษะ และ
กระบวนการ โดยเฉพาะมี การตัด สิ น ใจในเรื่ อ งราวหรื อปั ญ หาทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครองที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนรู ้จกั เลือกแนวทางในการปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การแก้ปัญหาหรื อการตัดสิ นใจจึงต้อง
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อาศัยความรู ้ในวิชาสังคมศึกษาซึ่ งเป็ นความรู ้ที่คดั สรรมาจากสาขาสังคมศาสตร์ และนามาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา ซึ่ งโดยทัว่ ไปความรู ้ในวิชาสังคมศึ กษามี 4 ประเภท โดยเริ่ มจาก
ความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ความรู ้ที่เป็ นมโนมติ ความรู ้ที่เป็ นหลักการ และความรู ้ที่เป็ นทฤษฎีตามลาดับ
ความรู ้ที่เป็ นระดับมโนมติ เป็ นความรู ้ในระดับสู งที่ครู ผสู ้ อนควรพัฒนาให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังที่ลาวัณย์ วิทยา
วุฑฒิ กุล (2547, น. 194-195) กล่าวไว้ว่า เมื่อพิ จารณาประเภทของความรู ้ทางสังคมศึ กษา จะเห็ นได้ว่า ความรู ้ที่
ควรจะได้รับจากการสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาในวิชาสังคมศึกษานั้น ควรจะเป็ นความรู ้ในระดับที่เป็ นมโนมติ
ขึ้นไป เพราะผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสได้ใช้ความคิ ด ใช้ขอ้ เท็จจริ งมาหาความหมาย จนเกิดความเข้าใจเป็ นมโนมติและ
หลักการ ซึ่ งอาจจะนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตต่อไป หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือ ความรู ้ในวิชาสังคมศึ กษานั้น
เป็ นความรู ้ที่สูงกว่าระดับข้อเท็จจริ งธรรมดาที่ผเู ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะทางปั ญญามากกว่าการจะรับรู ้และจดจาแต่เพียง
อย่างเดียว ซึ่ งตามความเป็ นจริ งแล้ว คนเราจะจาข้อเท็จจริ งต่างๆ โดยเฉพาะที่ไม่มีความหมายหรื อความสัมพันธ์
กับสิ่ งอื่นได้ไม่นาน และวิชาสังคมศึกษาก็เป็ นวิชาที่ มีเนื้ อหามากทั้งโดยตัววิชาเองและทั้งในเชิ งสหสัมพันธ์กบั
วิชาอื่นๆ ย่อมเป็ นไปได้ยากที่ผเู ้ รี ยนจะจดจาได้ท้ งั หมด และก็ไม่เกิดประโยชน์ในการดาเนิ นชี วิต หากข้อเท็จจริ ง
เหล่านั้นมิได้มีความหมายหรื อสร้างแนวคิดใดๆ ด้วย
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษาหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
ครู สังคมศึกษานั้น มักจะใช้วิธีการบรรยายความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 สาระมากกว่าการ
ให้นักเรี ยนได้เข้าใจความรู ้ เชิ งมโนมติ และหลักการของแต่ ละสาระการเรี ยนรู ้ และในการบรรยายเนื้ อหาของ
ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มกั ใช้แบบเรี ยนหรื อหนังสื อเรี ยนเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ งแบบเรี ยนก็มกั จะเสนอ
ความรู ้ที่เป็ นเนื้ อหาเช่นกัน การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการบรรยายเนื้ อหาสาระดังกล่าว จึงไม่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า เป้ าหมายของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา เน้นเป้ าหมายหลัก
คือ เป้ าหมายด้านความรู ้ เป้ าหมายด้านทักษะ เป้ าหมายด้านเจตคติและค่านิยม และเป้ าหมายด้านการปฏิบตั ิตนใน
ฐานะพลเมื องดี ของสังคม ในส่ วนของเป้ าหมายด้านความรู ้น้ นั จะให้ความรู ้ทางด้านสังคมศาสตร์ ให้แก่ ผเู ้ รี ยน
โดยเริ่ มจากความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ความรู ้ที่เป็ นมโนมติ ความรู ้ที่เป็ นหลักการ และความรู ้ที่เป็ นทฤษฎี ดังนั้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ให้เกิ ดแก่ ผเู ้ รี ยน จึ งนับเป็ นบทบาทและหน้าที่ สาคัญของครู สังคมศึ กษาที่ จะให้ความรู ้
ระดับมโนมติข้ ึนไป เพราะมโนมติ เป็ นข้อสรุ ปจากข้อเท็จจริ งที่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง มโนมติของ
วิชาสังคมศึ กษามาจากองค์ความรู ้ในเนื้ อหาทางสังคมศาสตร์ เมื่อนักเรี ยนได้รับการพัฒนาความรู ้เชิ งมโนมติแล้ว
นัก เรี ย นจะสามารถน าความรู ้ ระดับ มโนมติ ด ังกล่ า ว ไปประยุกต์ใช้ใ นการตัด สิ น ใจ การแก้ปั ญ หา ตลอดจน
การศึกษาในระดับสูงต่อไปได้อย่างถูกต้องและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการวิจยั ครั้งนี้ จึ งมุ่งเสนอแนวทางการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เกิ ดแก่ผเู ้ รี ยนทุกระดับชั้น โดยมุ่งให้ความรู ้แก่ครู ผสู ้ อนที่ สอนในระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน คือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเฉพาะครู ที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในสถานศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง โดยเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทั้ง 5 กลุ่มสาระ คือ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ผูว้ ิจยั จัดทาเป็ นชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ซึ่ งการศึกษาด้วยชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล เป็ นการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ผ่านสื่ อประสม ซึ่ งประกอบด้วย สื่ อหลัก คื อ ประมวลสาระ
และแนวการศึ กษา และสื่ อเสริ ม คื อ สื่ อปฏิ สัมพันธ์ โดยผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสามารถศึ กษาหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากสื่ อหลักเป็ นส่ วนใหญ่ และเพิ่มเติมความรู ้ ความเข้าใจจากสื่ อเสริ มอีกทางหนึ่ ง ผูศ้ ึกษาจากชุดฝึ กอบรม
ทางไกลจะสามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จากัดเวลาและไม่จากัดสถานที่
ผูว้ ิจยั จึงมุ่งพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษา โดยเฉพาะครู สังคมศึกษาได้ใช้
ชุ ดฝึ กอบรมเพื่ อการพัฒ นาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้แก่
นักเรี ยนในทุกระดับชั้น เพื่ อให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้เชิ งมโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรมอย่างถู กต้อ งและไม่ ค ลาดเคลื่ อ น สามารถน าความรู ้ ใ นระดับ มโนมติ ไ ปประยุกต์ใ ช้อ ย่างถู กต้อ ง
ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้ มโนมติในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ ก
อบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. เพื่อศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา
เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู
สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสู งกว่า
ก่อนการฝึ กอบรม

ขอบเขตของการวิจัย
1. รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนา
2.ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
2.1 สื่ อ หลัก ได้แ ก่ ประมวลสาระชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลและแนวการศึ กษาชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล
จานวน 3 หน่วย
2.2 สื่ อเสริ ม ได้แก่ สื่ อปฏิสมั พันธ์
3.ประชากรมี 2 กลุ่ม คือ
3.1 ครู สังคมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 และ
เขต 2 สาหรั บการทดลองประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อ คื อ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึ กษาเรื่ อง การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 ครู สังคมศึ กษาที่ สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมสังกัดเขตพื้ นที่
การศึ กษาจังหวัดเชี ยงราย สาหรับขั้นทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรั บครู สังคมศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสถานการณ์จริ ง
4.ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกลของกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สังคมศึกษาเรื่ อง การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความพึ งพอใจของครู
สังคมศึ กษาที่ มีต่อ ชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 ขอบเขตด้านเนื้ อหาเนื้ อหาสาระที่กาหนดไว้ในชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง
การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ม โนมติ ในกลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ครอบคลุ มเนื้ อหา
ดังต่อไปนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับมโนมติในวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา องค์ความรู ้
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และองค์ความรู ้ในวิชาสังคมศึกษา และมโนมติสาคัญทางสังคมศาสตร์ และสังคมศึกษา
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2) มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
มโนมติในกลุ่มสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม มโนมติในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ น
ชี วิตในสังคม มโนมติ ในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มโนมติ ในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และมโนมติ ในสาระที่ 5
ภูมิศาสตร์
3) แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรมี 2 กลุ่ม คือ
1. ครู สงั คมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา กรุ งเทพมหานคร จานวน 37 โรง และเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 จานวน 67 โรง และเขต 2 จานวน 53 โรง รวมทั้ง 3 เขต จานวน
157 โรง สาหรับการทดลองใช้เบื้ องต้น เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ คื อ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู
สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ครู สังคมศึ กษาที่ สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
จังหวัดเชี ยงราย สาหรับขั้นทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโน
มติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสถานการณ์จริ ง
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างสาหรับขั้นการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) คือ ครู สงั คมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร และสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยสุ่ มร้อยละ25 ในแต่ละเขต จึงมีกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นจานวนโรงเรี ยน 39 โรง แต่
ละโรงเรี ยนในแต่ ละเขตสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายโรงเรี ยนละ 1 คน ได้จานวนครู สังคมศึ กษา จานวน39 คน แล้ว
แบ่ งกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้เบื้ องต้นเป็ น 3 กลุ่ม คื อ การทดลองแบบเดี่ ยวจานวน 5 คน การทดลองแบบ
กลุ่ม จานวน 10 คน และการทดลองแบบสนาม จานวน 24 คน
2. กลุ่ มตัวอย่างส าหรั บ ขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์ จริ ง (Trial Runs) คื อ ครู สั งคมศึ กษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 24คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของครู สังคมศึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ อง การพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู สังคมศึกษาที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง
การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพคือ ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้
มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็ น
1) ขั้นทดลองใช้เบื้ อ งต้น (Tryout)ผูว้ ิจยั น าชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลส าหรั บครู สั งคมศึ กษา เรื่ อง การ
พัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ 3 ขั้นตอน คือ การทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบ
สนาม เพื่อวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลตามเกณฑ์ 80/80 เมื่อวิเคราะห์แล้ว นามาปรับปรุ ง
ชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยนาส่ วนที่เป็ นข้อคิดเห็นของครู ผสู ้ อนมาเป็ นข้อมูลพิจารณาประกอบ
สาหรับ การกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเป็ น80/80 นั้น เกณฑ์ค วามสัมพันธ์
ระหว่ า งกระบวนการกับ ผลลัพ ธ์ เป็ นการประเมิ น พฤติ ก รรมของผู ้เรี ย นในแง่ ข องพฤติ ก รรมต่ อ เนื่ อ งหรื อ
กระบวนการ (Evaluation of Process – E1) คือพิจารณาจากผลของการประกอบกิจกรรมระหว่างเรี ยนจากประมวล
สาระชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล โดยการน าผลของการตอบมาให้ ค ะแนนเปรี ย บเที ย บกับ การประเมิ น ผลลัพ ธ์
(Evaluation of Products – E2) คื อ พิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรี ยน เกณฑ์ต้ งั ไว้ คือ E1/E2 = 80/80 หรื อ 75/75
สาหรับเนื้ อหาที่ เป็ นจิ ตพิสัยหรื อทักษะพิสัย การยอมรับประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไม่ควรต่ าหรื อสู ง
กว่า ±2.5% (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุ ทรัพย์, 2540, น. 210 - 213)
สาหรับชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นนี้ เนื้อหาสาระในชุดฝึ กอบรมทางไกล เน้นเนื้อหา
พุทธิ พิสยั ในสัดส่ วนที่มากกว่าด้านเจตพิสยั และทักษะพิสยั จึงได้กาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ เป็ น 80/80
2) ขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง(Trial Runs) เมื่อได้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา
เรื่ อ ง การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ม โนมติ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมตามเกณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 แล้ว ผูว้ ิจยั นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ งกับกลุ่มตัวอย่างในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดเชี ยงราย โดยให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อศึ กษา
แล้ว ผูว้ ิจยั จึงจัดการฝึ กอบรมในส่ วนของสื่ อเสริ ม คือ การอบรมแบบเผชิ ญหน้า โดยมีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
เพื่อเสริ มเติมเต็มให้การฝึ กอบรมสมบรู ณ์ยิ่งขึ้น
3) การศึกษาผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมผูว้ ิจยั พิจารณาจากคะแนนทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึ กอบรมในขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง
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4) การศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อชุ ดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายหลังจากการอบรมในขั้นทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริ ง ให้ครู สงั คมศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบเดี่ยวแบบกลุ่ม
และแบบสนาม ตามเกณฑ์80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 และในขั้นทดลองใช้ในสถานการณ์ จริ ง คื อ การเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่ อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมที่ ใช้ชุดฝึ กอบรม
ทางไกล โดยการทดสอบค่าที (Paired t – test) สาหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู สังคมศึกษาที่มีต่อชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ผลการพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้ มโนมติ ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน3 หน่วย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่กาหนด
ไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับ
ครู สังคมศึ กษา เรื่ อ ง การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ มีต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคม
ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในส่ วนของ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระที่นาเสนอในประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกลจานวน 3 หน่วย อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่ สุดในส่ วนความพึงพอใจที่ มีต่อแนวการศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลซึ่ งแต่ละหน่ วยประกอบด้วยแบบ
ประเมินตนเองก่อนและหลังเรี ยน และสาระสังเขปและกิ จกรรมในแต่ ละตอนนั้น ทั้ง 3 หน่ วย อยู่ในระดับมาก
และในส่ วนของความพึงพอใจต่อรู ปแบบของชุดฝึ กอบรมทางไกล ซึ่ งประกอบด้วยวิธีการนาเสนอเนื้ อหาของชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลและด้านรู ปแบบชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง“การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” มีขอ้ สังเกตดังนี้
1. ผลการพัฒ นาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม จ านวน 3 หน่ ว ย มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80
ตามที่กาหนดไว้
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การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโน
มติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เพื่ อทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกล
โดยกาหนดให้ชุดฝึ กอบรมทางไกลมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คื อ 80/80 ซึ่ งผลการพัฒนาชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลดังกล่าวทั้ง 3 หน่วยมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา
เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เสนอเนื้อหาสาระ
ในประเด็นสาคัญ ซึ่ งเป็ นประโยชน์สาหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สังคมศึกษาที่จะนาความรู ้จากชุดฝึ กอบรมทางไกล
ไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในส่ วนของการ
พัฒนามโนมติ ซึ่ งเป็ นหลักการสอนที่สาคัญในวิชาสังคมศึกษา เนื้อหาที่นาเสนอ ได้แก่
1) แนวคิดเกี่ยวกับมโนมติในวิชาสังคมศึกษา นาเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับแนวคิดในวิชาสังคมศึกษาโดย
ให้รายละเอี ยดเกี่ ยวกับธรรมชาติ ของวิชาสังคมศึ กษาความหมายของวิชาสังคมศึ กษาและวัตถุประสงค์ของวิชา
สังคมศึกษาเพื่อให้ครู สงั คมศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาอย่างถูกต้อง แล้วจึงเสนอองค์ความรู ้
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเชื่ อมโยงองค์ความรู ้ในวิชาสังคมศึกษาเมื่อครู สังคมศึกษาได้เข้าใจความสาคัญของ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แล้ว จึ งนาเสนอความรู ้ในวิชาสังคมศึกษาได้เน้นความรู ้ในระดับมโนมติ และได้ประมวล
มโนมติสาคัญทางสังคมศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานให้ครู สงั คมศึกษาเข้าใจมโนมติของวิชาสังคมศึกษาอย่างถูกต้อง
2) มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื้ อหาในส่ วนนี้ ได้นาเสนอ
มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ สาระที่ 1ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรมสาระที่ 2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคมสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ เนื้ อหาที่นาเสนอในส่ วนนี้ นามาจากเอกสารของสานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2556) ที่ได้จดั ทาขึ้น
โดยระบุมโนมติหรื อมโนทัศน์สาคัญของสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ งจะทาให้ครู สังคม
ศึ ก ษาเข้า ใจมโนมติ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน า
รายละเอียดในแต่ละสาระไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนามโนมติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒ นามโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นาเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษาศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยให้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนามโนมติข้ นั ตอนในการพัฒนามโนมติและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนามโนมติ นอกจากนั้น ยังได้นาเสนอตัวอย่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติ ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยนาตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มโนมติในสาระการเรี ยนรู ้ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิ นชี วิตใน
สังคม สาระเศรษฐศาสตร์สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครู สงั คมศึกษานาตัวอย่างที่นาเสนอไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป
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การที่ ครู สังคมศึ กษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาเนื้ อหาจากชุ ดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าวซึ่ งเป็ น
การศึ กษาด้วยตนเองนั้น เป็ นการประหยัด ทั้งทรั พ ยากร และเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการของชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกล ที่ ชยั ยงค์ พรหมวงศ์ได้ให้แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักการและความสาคัญของชุดฝึ กอบรมทางไกลไว้ (ชัยยงค์
พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุ ทรัพย์,2540)
ดังนั้น ครู สังคมศึ กษาจึ งสามารถใช้ประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรมทางไกลที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ นเป็ นคู่มือ
สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้เพื่ อพัฒนามโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา
เรื่ อง การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรมสู งกว่าก่ อนการ
ฝึ กอบรม ก็เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ได้กาหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อนาชุดฝึ กอบรมทางไกลไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริ ง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสู งกว่า
ก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ ได้ศึกษาไว้ เป็ นต้นว่า อุทยาน วงษา (2542) ที่ ได้พฒ
ั นา
รู ป แบบการสอนและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่ ม สร้ างเสริ มประสบการณ์ ชี วิต ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 เรื่ อ ง
การเมืองการปกครอง โดยใช้แผนผังมโนมติ ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้
รู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น นักเรี ยนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนความรอบรู ้ที่กาหนด คือ ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
ส่ วน สมบัติ มี ลุน (2544) ที่ ทาการวิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษา ตามแนวคิ ด
ทฤษฎี การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองที่ มีผลต่อมโนมติ ทางสังคม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัญจา
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบมโนมติทางสังคมศึกษาของนักเรี ยนระหว่างก่อนและ
หลังการเรี ยนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหา ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนมโนมติทางสังคมศึกษาของนักเรี ยนที่ เรี ยนตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้น ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริวรรณ ศรี พหล (2557) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับครู ที่สอนในระดับมัธยมศึ กษาของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษาโดยเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการ
ฝึ กอบรมก่อนและหลังการฝึ กอบรมของผูท้ ี่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าวพบว่า ผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมของ
ผูท้ ี่ ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับครู ที่สอนในระดับมัธยมศึ กษาของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ การศึกษา ที่ ทาการ
ทดลอง สูงกว่าการก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน
3. จากการสอบถามผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คือ ครู สงั คมศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมทางไกล
ส าหรั บ ครู สั งคมศึ ก ษา เรื่ อ ง การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ม โนมติ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม ซึ่ งในส่ วนของประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกลและรู ปแบบของชุดฝึ กอบรมทางไกล ในภาพรวมนั้น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนแนวการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
การที่ ครู สังคมศึ กษามี ความพึ งพอใจต่ อชุ ดฝึ กอบรมทางไกลในระดับ มากที่ สุดนั้น ทั้งนี้ เพราะชุ ดฝึ ก
อบรมทางไกลที่ ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้ น เป็ นชุดฝึ กอบรมที่ ประกอบด้วยประมวลสาระและแนวการศึ กษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
เสนอเนื้ อหาสาระที่ เป็ นลักษณะการศึกษาโดยใช้ระบบทางไกล ผูศ้ ึ กษาสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยอ่านจาก
ประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรมทางไกล และตรวจสอบความเข้าใจของตนเองโดยการทาแบบฝึ กปฏิ บตั ิ ที่อยู่ในแนว
การศึกษา และยังสามารถตรวจคาตอบจากแบบเฉลย ทาให้ผศู ้ ึกษาสามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจด้วยตนเองได้
ไม่ยาก นอกจากนั้น ชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นได้มีการจัดแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วย จานวน 3 หน่ วย
แต่ ละหน่ วยแบ่ งเป็ นตอน แต่ ละตอน แบ่ งเป็ นเรื่ องๆ ซึ่ งการเสนอเนื้ อหาเป็ นส่ ว นย่อยๆ นี้ ทาให้ผูเ้ ข้ารั บ การ
ฝึ กอบรมอ่านเข้าใจง่าย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติ ได้อย่างเป็ นระบบ
ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว ทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ ได้ศึกษาชุ ดฝึ กอบรมดังกล่าวมีความพึงพอใจ ทั้งในส่ วนที่ เป็ น
เนื้ อหาในประมวลสาระ และในส่ วนของสาระสังเขป และกิจกรรมในแนวการศึกษา รวมทั้งรู ปแบบการนาเสนอ
เนื้อหาสาระของชุดฝึ กอบรมทางไกล
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นชุดฝึ กอบรมที่ จดั ทาเป็ นคู่มือที่ครู สังคมศึ กษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะเนื้ อหาในส่ วนของแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ได้นาเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติท้ งั
5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่ อให้ครู สังคมศึ กษานาตัวอย่างที่ นาเสนอไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. ชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นชุ ดฝึ กอบรมที่ ออกแบบให้ครู สังคมศึ กษาสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง
การศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมควรศึ กษาในส่ วนของประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกลและแนวการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกลควบคู่กนั ไป กล่าวคื อ ศึ กษาแผนการฝึ กอบรมจากแนวการศึกษา
ทาแบบประเมินตนเองก่อนการฝึ กอบรม แล้วจึงศึ กษาเนื้ อหาสาระในประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกล พร้อม
ปฏิบตั ิกิจกรรมในแนวการศึกษา เมื่อเรี ยนจบแต่ละหน่วยแล้ว จึงประเมินผลตนเองหลังการฝึ กอบรม เพื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าในการศึ กษา การศึ กษาด้วยตนเองนี้ จะทาให้ค รู สังคมศึ กษามี ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็ น
การศึกษาด้วยตนเองตามความสะดวกโดยเฉพาะเรื่ องของเวลา
3. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถใช้เป็ นคู่มือเพื่ อจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กบั ครู สงั คมศึกษา
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เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกชั้นปี และสามารถนาไปใช้ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึ กษาอื่นๆ นอกเหนื อจากเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 และในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงรายซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมที่ ไ ด้จ ากการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นชุ ด ฝึ กอบรมทางไกลที่ เน้ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรมทางไกลและแนวการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกล และสื่ อปฏิสัมพันธ์ จึ ง
ควรมีการวิจยั โดยการพัฒนาเป็ นสื่ อประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะสื่ อประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อความสะดวกในการใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกล
2. ควรมี การวิจยั เพื่ อติ ดตามผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล สาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาการ
เรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชี ยงราย ที่
ครู สังคมศึ กษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในขั้นการทดลองใช้ในสถานการณ์จริ งนั้น ว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยน
การสอนจากครู สังคมศึ กษาที่ ได้ศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลเรื่ อง การพัฒ นาการเรี ยนรู ้มโนมติ ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังกล่าว มีความรู ้และความเข้าใจ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนามโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระย่อยทั้ง 5
กลุ่มสาระ จนทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในมโนมติของวิชาสังคมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนาความรู ้ดงั กล่าว
ไปประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษาได้เข้าใจดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้มโนมติในกลุ่มสาระการเรี ยนอื่นๆ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ที่ปรากฏในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพราะการให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในมโนมติ
ของวิชานั้นๆ อย่างถูกต้อง จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้อง
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