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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาของครู โดยพิจารณาถึง
ความสอดคล้องระหว่างหลักคิดของหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษา (2) ศึ กษาความคิ ดเห็น
ของครู และศึ กษานิ เทศก์เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษา ตามหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 (3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา และ (4) นาเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั คื อ ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับการศึ กษาภาค
บังคับ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3) และศึกษานิเทศก์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 150 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่าง
เป็ นระบบ เครื่ องมื อ การวิ จัย เป็ นแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของครู และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ศึ กษานิ เทศก์ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมูลได้แก่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ในการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา และศึกษานิ เทศก์ จานวน 18 คนได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้างสาหรับครู ผสู ้ อน และสาหรับ
ศึกษานิเทศก์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาของครู ไม่สอดคล้องกับหลักคิดของ
หลักสู ต ร และการจัด การเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษาตามที่ ค าดหวัง ทั้ง ๆที่ ค รู แ ละศึ กษานิ เทศก์มี ค วามเข้าใจ
หลักสู ตรแกนกลางฯ และการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรในระดับมาก (2) ครู และศึกษานิ เทศก์เห็น
ด้วยในระดับมากกับหลักการของหลักสู ตรแบบอิ งมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ เป็ นโลกยุคข้อมูล
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ข่าวสารมากกว่าหลักสู ตรแบบยึดเนื้ อหา (3) ปั ญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา
สาระสาคัญได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้านการนาหลักสู ตรไปใช้ ด้านบทบาทของศึกษานิ เทศก์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และ (4) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา และการพัฒนาหลักสู ตรในครั้งต่อไป มีประเด็น
สาคัญคื อ (4.1) การพัฒ นาครู และสนับสนุ นการทางานของครู อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง และ (4.2) การพิ จารณา
ทบทวนหลักสู ตรเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป ได้แก่ การมุ่งพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานต่อไป และการปรับ
ลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนทั้งภายในกลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระ
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การศึกษาภาคบังคับ

Abstract
The purposes of this research were: (1 ) to investigate the current state of social studies instructional
management of teachers focusing on the alignment of the curriculum and the instructional management; (2 ) to
study opinions of teachers and educational supervisors on social studies instructional management based on the
National Basic Education Curriculum, B.E. 2551; (3)to study problems, obstacles and limitations in social studies
instructional management; and (4)to propose guidelines in developing social studies instruction, and revising the
curriculum in the future.
This study was a mixed-method research employing both the quantitative and qualitative research
methodologies. In the quantitative research, the sample consisted of 150 teachers teaching in the Social Studies,
Religion and Culture Learning Area at the compulsory education level (Prathom Suksa I to Mathayom Suksa III)
in basic education schools, and educational supervisors in charge of the Learning Area under the Office of the
Basic Education Commission, obtained by systematic random sampling. The employed research instruments
comprised a questionnaire on teacher’s opinions and a questionnaire on educational supervisor’s opinions.
Statistics for data analysis were the percentage, mean, and standard deviation. In the qualitative research, the key
informants were 18 social studies teachers and educational supervisors purposively selected for in-depth interviews.
The research instruments were a semi-structured interview form for teachers and a semi-structured interview form
for educational supervisors. Data were analyzed using content analysis.
The research findings were as follows: (1) the current practice of teachers regarding social studies instructional
management was not in accordance with the underlying concepts and expectation of social studies instruction as prescribed in
the National Basic Education Curriculum, B.E. 2551, even though social studies teachers and educational supervisors
had high level of comprehension in the National Basic Education Curriculum and the designing of learning units
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based on the Curriculum; (2) the teachers and educational supervisors agreed at the high level with the principles
of standard-based curriculum which had been responsive
Keywords: Instructional management, Social studies, religion and culture, Basic Education Curriculum, B.E.
2551, Compulsory education

1. บทนา
คุณภาพของประชากรเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งในการดารงอยู่อย่างทัดเที ยม และสามารถแข่งขันได้กบั นานา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระยะยาวยังมีประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างต่า กล่าวคือ ปัจจุบนั ประเทศไทยกาลังสูญเสี ยความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ประเทศเศรษฐกิ จเกิ ดใหม่ เช่ น จี น และเวียดนาม เนื่ องจากปั ญหาทั้งด้านคุณภาพ และผลิ ต
ภาพ (Productivity) ของทรัพยากรมนุษย์ (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2554)
นอกจากนี้ สังคมไทยยังประสบปั ญหาวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิ จ การเมือง และปั ญหาความเสื่ อมถอยทางสังคม
วัฒนธรรม และค่านิ ยม รวมทั้งปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ธนาคารโลกได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ประเทศไทยมี ศกั ยภาพในการยกระดับทักษะของคนไทย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาในระดับ
ประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุ ณภาพนักเรี ยนในท้องถิ่ นชนบท และเพิ่ มคุ ณภาพ
การศึ กษาระดับอุด มศึ กษาในเขตเมื อง (The World Bank, 2008) โดยพบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ค่อนข้างต่า รวมทั้งมีปัญหาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการรู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้รู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2547)
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทยฉบับปั จจุบนั มีความมุ่งหวัง
ให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพสาคัญเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว หลักสู ตรนี้ มีหลักคิดที่แตกต่างจากหลักสู ตรฉบับก่อนๆ และ
ต้องการพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยหลักสู ตรปั จจุบนั เป็ นหลักสู ตรแบบ
อิงมาตรฐาน (Standard-based curriculum) กล่าวคื อ เป็ นรู ปแบบหลักสู ตรที่ มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมาย
ทั้งนี้ โครงสร้าง เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งตอบสนองต่อ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่หลักสู ตรกาหนด สาหรับวิธีปฏิ บตั ิ น้ นั โรงเรี ยนและครู สามารถปรับหรื อประยุกต์ใช้ตาม
ลักษณะบริ บทของโรงเรี ยน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552)
การกาหนดลักษณะการเรี ยนตามหลักสู ต รแบบอิ งมาตรฐาน เป็ นการปรับเปลี่ ยนหลักคิ ดของการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนจากหลักคิดเดิมที่หลักสูตรมักจะเน้นหรื อกาหนดเนื้ อหา (Content-based curriculum) ว่า
“ครู สอนอะไร” แต่หลักสูตรปัจจุบนั ได้เปลี่ยนหลักคิดไปเป็ นการกาหนดมาตรฐานหรื อตัวชี้วดั ว่า “เด็กเรี ยนรู ้อะไร
และทาอะไรได้” (Mazarno, 1996) ซึ่ งจะเน้นการให้นักเรี ยนได้แสดงความรู ้ ความสามารถผ่านกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์เป็ นสาคัญ โดยคาดหวังว่าครู จะกาหนดกิจกรรม หรื อการปฏิบตั ิ (performance) ที่คิดว่า “จาเป็ น” และมี
“คุณค่ า” สาหรับเด็กที่ จะต้องแสดงความรู ้ และความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ออกมาได้อย่างเป็ น
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รู ปธรรม ยกตัวอย่างมาตรฐานหรื อตัวชี้ วดั ในวิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูบ้ ริ โภคที่
ฉลาด เช่น
 ป. 3 จาแนกความต้องการและความจาเป็ นในการใช้สินค้าและบริ การในการดารงชีวิต
 ป. 4 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
 ป. 6 อธิ บายบทบาทของผูบ้ ริ โภคที่รู้เท่าทัน
 ม. 1 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริ โภคของคนในสังคมซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชนและประเทศ
ในระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น โรงเรี ยนต้องมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามเป้ าหมาย
เหล่านี้ ดังนั้น จึงถือเป็ นความรับผิดชอบ (accountability) ที่หน่วยงานทุกฝ่ ายต้องยึดมัน่ ต่อเป้ าหมายดังกล่าว นัน่
คือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น กระบวนการเรี ยนรู ้ และการวัด
และประเมินผลต้องสนองตอบต่อมาตรฐานการเรี ยนรู ้ นัน่ หมายถึงการที่ครู สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้นให้นกั เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด ไม่ใช่การสอนอะไรก็ได้ที่มีอยูใ่ นหนังสื อ
เรี ย น หรื อ ในเอกสารของส านัก พิ ม พ์ ทั้ง นี้ การเรี ย นการสอนสั ง คมศึ ก ษาจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ น้ ั น
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญ (National Council for the Social Studies, 2008) ได้แก่ เป็ นการเรี ยนการสอนที่มี
ความหมาย (meaningful) เป็ นการเรี ยนการสอนที่ มีการบูรณาการ (integrative) เป็ นการเรี ยนการสอนที่ มีเหตุผล
เชิงคุณค่า (value-based reasoning) เป็ นการเรี ยนการสอนที่มีความท้าทาย (challenging) และเป็ นการเรี ยนการสอน
ที่มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง (active)
จากเหตุผลที่หลักคิดของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสู ตรเดิม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ค่อนข้างต่า
เรื่ อยมา ปั ญหาพฤติ กรรมของนักเรี ยน ตลอดจนปั ญหาสังคมที่ ประเทศไทยกาลังประสบอยู่ ขณะที่ นกั วิชาการ
ด้านการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษามักคาดหวังให้การเรี ยนการสอนสังคมศึ กษาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ด้านสภาพทางการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ พบว่า มีการวิจยั ในประเทศไทย
จานวนน้อยมากที่ ศึกษาถึงสถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงาน การตัดสิ นใจและวิธีการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู สังคมศึกษา โดยงานวิจยั ส่ วนใหญ่มุ่งนาเสนอรู ปแบบวิธีการสอนตามประเด็น (topic) ที่กาหนดขึ้ น
ของชั้นเรี ยนระดับใดระดับหนึ่ ง ประกอบกับปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิ การ(2557) มีนโยบายการเร่ งรัดและสาน
ต่ อเรื่ องการปรั บเปลี่ ยนการใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจะมี การพัฒนา
หลักสู ตรใหม่ เพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะชี วิตที่ เหมาะสมทุ กระดับชั้นการศึ กษา พัฒนากระบวนการเรี ยนการ
สอนในปั จจุบ ันให้ผูเ้ รี ยนสามารถคิ ด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่ อเนื่ อง มี ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในโลกยุคใหม่ ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาวิจยั สภาพการจัดการเรี ยนการ
สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของครู วา่ สภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู เป็ น
อย่างไร เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพี ยงใด สอดคล้องรองรับกับเจตนารมณ์ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้นฐานเพี ยงใด หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมมี จุดแข็งหรื อจุดอ่อนเรื่ องใด
และมีการคานึ งถึงความหมายหรื อมีคุณค่าในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากน้อยเพียงใด มี
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ปั ญหาอุปสรรคอย่างไร พร้อมทั้งนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาหลักสู ตร และ
การปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของหลักสูตรที่
เป็ นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานกับการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา
2.2 เพื่อศึ กษาความคิดเห็นของครู และศึ กษานิ เทศก์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในโรงเรี ยน
2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา
2.4 เพื่ อ น าเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษา ตามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพและการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรที่ ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยครู สังคมศึ กษาและศึ กษานิ เทศก์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒ นธรรมในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จาแนกเป็ นครู ผสู ้ อนสังคมศึ กษาจานวน
28,566 คน และศึกษานิเทศก์ จานวน 183 คน (สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวิธีวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิ งปริ มาณ ได้ดงั นี้
1. วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู และศึ กษานิ เทศก์ (ศน.) จากการ
เลือกแบบเจาะจง จานวนรวม 18 คน แบ่งเป็ นครู จานวน 12 คน และศึกษานิเทศก์ จานวน 6 คน
2. การวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามครู สังคมศึกษา และศึกษานิ เทศก์ โดยกาหนด
สุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ ประกอบด้วยครู จานวน 395 คน ซึ่ งได้จากตารางคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยา
มาเน ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยสุ่ มตัวอย่างจากบัญชี รายชื่ อโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลือกสุ่ มตามลาดับของโรงเรี ยนทุกๆ ตาแหน่งที่ 78 จากบัญชี รายชื่ อโรงเรี ยน ปี การศึกษา
2556 (สานักนโยบายและแผนการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน, 2556) และศึ กษานิ เทศก์ จานวน 125 คน ซึ่ งได้จากตาราง
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์ แกน (เนื่ องจากประชากรมีขนาดเล็ก ) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
เช่ นกัน โดยเลือกสุ่ มตามลาดับของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาทุก ๆ ตาแหน่ งที่ 2 จากบัญชี รายชื่ อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปี การศึกษา 2556 (สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
โดยได้รับแบบสอบถามคืนจากครู และศึกษานิเทศก์ จานวน 150 ฉบับ
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง และแบบสอบถามส าหรั บครู และ
ศึ กษานิ เทศก์ซ่ ึ งมี ค่ าความเชื่ อมัน่ (Cronbach's alpha) เท่ ากับ 0.94 และ 0.92 ตามลาดับ โดยผูว้ ิ จยั ได้ด าเนิ นการเก็ บ
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รวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการเดินทางไปสัมภาษณ์ครู ในโรงเรี ยน และศึกษานิ เทศก์ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่จงั หวัด อุดรธานี เชี ยงใหม่ นนทบุ รี และสุ ราษฎร์ ธานี และเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรมการจัดระเบียบข้อมูล การจัด
กลุ่มข้อมูล การสังเคราะห์ ขอ้ มูล และการสรุ ปหลักการ (Generalization) จากข้อมูล ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) และการพรรณนา (Descriptive Analysis) สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ยนการสอนสั งคมศึ ก ษา ความสอดคล้ อ งระหว่ างแนวคิ ด ของ
หลักสู ตรที่เป็ นแบบอิงมาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนสั งคมศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาของครู ไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของหลักสู ตรตามที่คาดหวัง แม้ว่าครู และศึกษานิ เทศก์มีความเข้าใจหลักสู ตร และการออกแบบหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับมาก โดยมีความ
คิ ด เห็ น ว่าหลักสู ต รแบบอิ งมาตรฐานเหมาะกับ การจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์กลาง และเห็ น
ความสาคัญของตัวชี้ วดั ว่าเป็ นเป้ าหมายที่ ชดั เจนที่ จะต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนบรรลุตวั ชี้ วดั และเชื่ อว่า
ความชัดเจนของตัวชี้ วดั ที่กาหนดเป็ นชั้นปี ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ทาให้ครู สามารถนาหลักสูตรไปใช้ได้ดีข้ ึน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครู จะมีความเข้าใจหลักสู ตรในระดับมาก แต่ครู และศึ กษานิ เทศก์เห็ นสอดคล้องกันว่าครู มกั
จัดการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษาตามหนังสื อของสานักพิมพ์เป็ นหลัก (ครู =3.64 S.D. = 0.71; ศน. =3.86
S.D. = 0.78) โดยเน้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (ครู =3.73 S.D. = 0.71; ศน. =3.86
S.D. = 0.78) และการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการยังทาได้นอ้ ย (ครู =3.51 S.D. = 0.85; ศน. =3.58
S.D. = 0.78) และมักวัดและประเมินผลด้านองค์ความรู ้มากกว่าทักษะการคิด ซึ่ งการปฏิบตั ิงานลักษณะดังกล่าวถือ
ว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน
4.2 ผลการศึ กษาความคิดเห็นของครู ศึ กษานิเทศก์ เกี่ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนสั งคมศึ กษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการวิจยั พบว่า ครู และศึกษานิ เทศก์เห็นด้วยในระดับมากกับแนวคิดหรื อหลักการของหลักสู ตรแบบอิง
มาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็ นโลกยุคข้อมูลข่าวสารมากกว่าหลักสู ตรแบบยึดเนื้ อหาที่กาหนดมาจาก
กระทรวงศึ กษาธิ การเหมือนในอดี ต โดยศึ กษานิ เทศก์มีความมัน่ ใจกับการใช้หลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานและครู
รู ้สึกมีความสุ ขในการสอน ทั้งนี้ ครู และศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจระดับมากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ กาหนดตัวชี้ วดั ชั้นปี ในระดับการศึ กษาภาคบังคับในภาพรวม (ครู =3.66 S.D. =
0.70; ศน. =3.75 S.D. = 0.72) อย่างไรก็ตาม ครู และศึกษานิ เทศก์กไ็ ด้ตระหนักถึงจุดอ่อนของหลักสู ตรกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมบางประการ เช่ น จานวนเนื้ อหาและความกว้างของกลุ่มสาระการ
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เรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่า ตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรมีจานวนมาก เนื้ อหาแน่ น (ครู =4.06 S.D. =
0.60; ศน. = 4.38 S.D. = 0.67) โดยเฉพาะสาระศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
4.3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้ อจากัดในการจัดการเรียนการสอนสั งคมศึกษา
ผลการวิจยั พบปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา สาระสาคัญดังนี้
1) หลักสู ต รยังมี จุด อ่อน โดยครู และศึ กษานิ เทศก์เห็ นว่า หลักสู ต รกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรมมีตวั ชี้ วดั จานวนมาก และเนื้ อหากว้าง ทั้งยังซ้ าซ้อน โดยครู ส่วนใหญ่ยงั สอนแบบเดิ มคื อ
เน้นการบรรยายเนื้อหามากกว่ากระบวนการ (ครู =3.91 S.D. = 0.68; ศน. =3.84 S.D. = 0.77) ซึ่ งอาจไม่บรรลุ
ตัวชี้ วดั ที่ กาหนดว่าผูเ้ รี ยนต้องรู ้อะไรและทาอะไรได้ เช่น ต้องอาราธนาศีล อาราธนาธรรมได้ จึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิจริ ง เป็ นต้น และตัวชี้วดั จานวนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็ นนามธรรมซึ่ งยากในการจัดการเรี ยนรู ้และประเมินผล เช่น
ตัวชี้วดั ที่ระบุ “ตระหนักในคุณค่า” “เห็นคุณค่า” “ชื่นชม” เป็ นต้น
2) ปั ญหาการนาหลักสู ตรไปใช้ โดยครู และศึกษานิ เทศก์เห็นว่า ครู มีภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการ
จัดการเรี ยนการสอนจานวนมากเกินไป จนทาให้ครู จดั การเรี ยนการสอนได้ไม่เต็มที่ (ครู =3.82 S.D. = 0.89; ศน.
=4.06 S.D. = 0.89) และจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึ กษาได้ไม่ครบตัวชี้ วดั (ครู =3.73 S.D. = 0.83; ศน.
=3.78 S.D. = 0.79) รวมทั้งไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรี ยมการเรี ยนการสอน จึงเน้นการใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็ น
หลัก ประกอบกับครู ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการพัฒนาครู เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนมี น้อยหรื อไม่เพี ยงพอ ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายวิชาชี พครู เพื่ อช่ วยเหลื อกันทาง
วิชาการยังไม่เข้มแข็ง จึงทาให้ครู ผสู ้ อนสังคมศึ กษาส่ วนใหญ่สอนตามหนังสื อของสานักพิมพ์มากกว่าออกแบบ
การสอนด้วยตนเอง (ครู =3.75 S.D. = 0.71; ศน. =3.96 S.D. = 0.75) โดยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพหนังสื อ
ของสานักพิ มพ์ที่ใช้สอนอย่างจริ งจัง แม้ครู จะเชื่ อมัน่ ว่าตนเองมีความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนแบบอิ ง
มาตรฐานในระดับมากก็ตาม
3) การนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ยงั ทาได้นอ้ ย โดยครู และศึกษานิ เทศก์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
บทบาทของศึกษานิเทศก์ในการดูแลช่วยเหลือครู ดา้ นการเรี ยนการสอนยังทาได้นอ้ ย และดูแลช่วยเหลือโรงเรี ยนได้
ไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจากศึ กษานิ เทศก์มีภาระงานอื่นๆ จานวนมาก ซึ่ งไม่ใช่ งานด้านการนิ เทศการศึ กษา จึ งไม่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรี ยนได้อย่างใกล้ชิด สาหรับกิ จกรรมการฝึ กอบรมครู และการพัฒนาต่าง ๆ ก็ทาได้
ตามเงื่อนไขของงบประมาณเท่านั้น ซึ่ งไม่สามารถวางแผนงานการพัฒนาทางวิชาการต่อยอดกันอย่างชัดเจนในแต่
ละปี ได้ โดยครู และศึกษานิ เทศก์เห็นด้วยในระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้ความดูแลช่วยเหลือด้านการเรี ยนการ
สอนของศึกษานิเทศก์ (ครู =3.32 S.D. = 0.93; ศน. =3.36 S.D. = 0.90)
4) การบริ ห ารจัด การด้านวิช าการของโรงเรี ยนยังขาดประสิ ทธิ ภ าพ โดยครู แ ละศึ กษานิ เทศก์เห็ น ว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ให้การสนับ สนุ นงานทางวิช าการไม่เพี ยงพอ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะยังไม่เข้าใจแนวคิ ด
เจตนารมณ์ และวิ ธี ก ารของหลัก สู ต ร ท าให้ ไ ม่ ส ามารถแนะน าหรื อ ท าการนิ เทศภายในโรงเรี ย นได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และโรงเรี ยนโดยทัว่ ไปยังขาดแคลนสื่ อ อุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา (ครู =3.83 S.D.
= 0.79; ศน. =3.76 S.D. = 0.89) ส่ งผลให้ระบบงานวิชาการของโรงเรี ยนอ่อนแอ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
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ผูเ้ รี ยนโดยทัว่ ไปจึงตกต่า
4.4 การน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสู ตรในครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั พบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป ในประเด็นต่อไปนี้
1) การพัฒนาครู และสนับสนุ นการทางานของครู เนื่ องจากครู ส่ วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกด้านการสอน
สังคมศึ กษา ดังนั้น ครู และศึ กษานิ เทศก์จึงเห็ นความสาคัญอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยหน่วยงานต้นสังกัดควรเน้นการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู ดา้ นการวางแผนและการจัดการ
เรี ยนรู ้ สื่ อ และการวัดและประเมินผล (ครู =4.02 S.D. = 0.91; ศน. =3.70 S.D. = 0.86) การสอนทักษะการคิด
รวมทั้งมีการนิ เทศติ ดตามช่ วยเหลือการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยศึ กษานิ เทศก์และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อง ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายกันระหว่างครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระเดียวกันทั้งภายใน
โรงเรี ยนและระหว่างโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาวิชาชี พของตนเอง (ครู =3.94 S.D. = 0.70; ศน. =4.14 S.D. = 0.73)
นอกจากนี้ ควรเน้นกิ จกรรมนักเรี ยนในระดับโรงเรี ยน โดยลดกิ จกรรมผูเ้ รี ยนในระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษาและ
ระดับชาติลง (ครู =4.04 S.D. = 0.86; ศน. =4.02 S.D. = 0.89) ทั้งนี้ เพื่อให้ครู มีความพร้อมในการนาหลักสูตร
ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการเตรี ยมความพร้ อมของครู มีความสาคัญสู งสุ ดที่ จะส่ งผลต่ อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
2) การพิจารณาทบทวนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป มีสาระสาคัญ 2 ประการ คือ
2.1) การมุ่งพัฒนาหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานต่อไป เพราะครู เริ่ มเข้าใจหลักการและวิธีการ (ครู
=3.88 S.D. = 0.74; ศน. =3.92 S.D. = 0.78) โดยการคงเค้าเดิมของหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานมากกว่าการเปลี่ยน
รู ปแบบหลักสูตร ทั้งนี้ ควรกาหนดช่วงเวลาที่ชดั เจนในการทบทวนและปรับปรุ งหลักสูตรแต่ละครั้ง
2.2) การปรั บลดเนื้ อหาที่ ซ้ าซ้อน โดยพิจารณาทั้งระหว่างกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระร่ วมกัน และ
ภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครู =3.86 S.D. = 0.76; ศน. =3.94 S.D. =
0.79) ซึ่ งมีตวั ชี้วดั จานวนมาก ตลอดจนมีตวั ชี้วดั จานวนหนึ่งที่ยงั มีเนื้ อหากว้างและมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม

5. อภิปรายผล
5.1 ผลการศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษา ความสอดคล้ อ งระหว่ างแนวคิ ด ของ
หลั ก สู ต รที่ เป็ นแบบอิงมาตรฐาน และการจั ด การเรี ย นการสอนสั งคมศึ ก ษา โดยการวิ จัย พบว่า สภาพการ
ปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาของครู ไม่สอดคล้องกับแนวคิ ดของหลักสู ตรที่ เป็ นหลักสู ตร
แบบอิ งมาตรฐาน ทั้งๆ ที่ ค รู แ ละศึ กษานิ เทศก์มีค วามเข้าใจหลักสู ต รและการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ ต าม
หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานในระดับมาก โดยครู และศึกษานิเทศก์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าครู ยงั เน้นจัดการเรี ยน
การสอนแบบบรรยาย โดยสอนตามหนังสื อเรี ยนของสานักพิมพ์เป็ นหลัก การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ยังทาได้น้อย และวัดและประเมิ นผลด้านความรู ้ ความจามากกว่าทักษะกระบวนการคิ ด ทั้งนี้ สอดคล้องกับสิ ริ
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วรรณ ศรี พหล (2560) ที่ ระบุ ว่าการจัดการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึ กษาหรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรมของครู สังคมศึกษานั้น มักจะใช้วิธีการบรรยายความรู ้ที่เป็ นข้อเท็จจริ งของสาระการเรี ยนรู ้
ทั้ง 5 สาระมากกว่าการให้นกั เรี ยนได้สรุ ปองค์ความรู ้เชิ งมโนมติและหลักการของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และในการบรรยายเนื้อหาของครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่มกั ใช้แบบเรี ยนหรื อหนังสื อเรี ยนเป็ นสื่ อการสอน ซึ่ งแบบเรี ยนก็
มักจะเสนอความรู ้ที่เป็ นเนื้อหาเช่นกัน การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการบรรยายเนื้อหาสาระดังกล่าวจึงไม่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง และยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554) ที่ได้ศึกษาผลการศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยพบว่าการวัดและประเมินผลยังเน้นการ
ใช้แบบทดสอบมากกว่าการประเมินจากสภาพจริ ง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ข้างต้นมีความแตกต่างจากผลการวิจยั
ของนักวิชาการอื่น ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่ได้รายงานการสารวจสภาพและ
ปั ญหาการนาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านระบบออนไลน์ที่
พบว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนใช้มากที่ สุดคื อ การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ร้อยละ 78.45 ลงมือปฎิ บตั ิ จริ ง
ร้อยละ 72.67 และพัฒนาทักษะกระบวนการคิ ด ร้อยละ 65.54 และแตกต่างกับข้อค้นพบของพิมพ์พร ก้อนคา
(2556) ที่พบว่า ประเด็นที่ครู มีปัญหามากที่สุดคือ การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นความรู ้
ทักษะกระบวนการที่ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั และแตกต่างจากข้อค้นพบของรุ่ งนภา นุ ตรา
วงศ์ และคณะ (2553) ที่ได้สรุ ปผลการวิจยั นาร่ องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยได้รายงานปั ญ หาอุป สรรคสาคัญในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึ กษา ได้แก่ การขาดความรู ้ ความเข้าใจของ
บุคลากร ซึ่ งพบว่าบุคลากรทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษายังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรใหม่อย่างเพียงพอ
5.2 ผลการศึ กษาความคิดเห็นของครู ศึ กษานิเทศก์ เกี่ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนสั งคมศึ กษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการวิจยั พบว่า ครู และศึกษานิ เทศก์เห็นด้วยใน
ระดับมากกับแนวคิดหรื อหลักการของหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็ นโลกยุคข้อมูล
ข่าวสาร โดยครู และศึกษานิเทศก์มีความพึงพอใจระดับมากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ กาหนดตัวชี้ วดั ชั้นปี ในระดับการศึ กษาภาคบังคับโดยภาพรวม แต่ ก็เห็ นว่ากลุ่มสาระดังกล่าวมี จานวน
เนื้ อ หาและความกว้างของสาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลางในระดับ มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสาระศาสนา ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม ประวัติศ าสตร์ และหน้าที่ พ ลเมื อง ซึ่ ง ผลการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ สอดคล้องกับ การศึ กษาปั ญ หาการนา
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไปใช้ที่ ภาวศุ ทธิ์ ภัทรางกูน (ม.ป.ป.)ได้สรุ ป การรายงานของ TIMSS ที่
พบว่า หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีเนื้ อหามากเกินไป ทาให้ใช้เวลาเรี ยนในชั้นเรี ยนมาก นักเรี ยนไม่มี
เวลาเรี ยนด้วยการปฏิบตั ิและสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบดังกล่าวแตกต่างจากผลการวิจยั ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (2558) ที่ ได้รายงานสภาพและปั ญหาการนาหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งพบว่าตัวชี้ วดั ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหลักสูตรมีจานวนเหมาะสมและไม่เหมาะสมในอัตราส่ วนใกล้เคียงกัน
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5.3 ผลการศึ กษาปั ญ หา อุปสรรคและข้ อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสั งคมศึ กษา ผลการวิจยั พบ
ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการจัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา สาระสาคัญดังนี้
5.3.1 หลักสู ตรยังมีจุดอ่อน โดยพบว่า หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีจานวนเนื้ อหาและความกว้างระดับมาก รวมทั้งมีความซ้ าซ้อน และตัวชี้ วดั จานวนหนึ่ งที่ค่อนข้างเป็ นนามธรรม
ซึ่ งยากในการจัดการเรี ยนรู ้และประเมินผล ซึ่ งสอดคล้องกับ ยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554) ที่ พบว่า สาระที่ กาหนดตาม
หลักสู ตรมี มากเกิ นไป ทาให้เกิ ดปั ญหาในการวิเคราะห์หลักสู ตร การจัดทาหน่ วยการเรี ยนรู ้ การออกแบบการ
เรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งทาให้การจัดการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
5.3.2 ปั ญ หาการน าหลัก สู ต รไปใช้ โดยพบว่ า ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ส าคัญ คื อ ครู มี ภ าระงานอื่ น ๆ
ที่ นอกเหนื อจากการจัดการเรี ยนการสอนจานวนมากเกิ นไป ประกอบกับครู ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกการสอน
สังคมศึกษา และการพัฒนาครู เชิงปฏิบตั ิการมีนอ้ ยหรื อไม่เพียงพอ จึงทาให้ครู ส่วนใหญ่ยงั สอนแบบเดิมคือเน้นการ
บรรยายเนื้ อหา สอดคล้องกับฉัตรกร วรรณโก (2556) ที่พบปั ญหาอุปสรรคด้านการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา
คื อ ครู เน้นการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ในห้องเรี ยนมากเกิ นไป และสอดคล้องกับรุ่ งนภา นุ ตราวงศ์ และคณะ
(2553) ที่ ได้ส รุ ป ผลการวิจยั นาร่ องการใช้หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 โดยได้
รายงานว่า ยังพบปั ญ หาครู มีภ าระงานอื่ นๆ มากนอกเหนื อจากการสอน ทาให้ไ ม่ ส ามารถทุ่ มเทในการจัด ท า
หลักสู ตรสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ (2554) ที่พบว่า
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยวิธีบรรยาย เพราะเนื้ อหาสาระมีมาก เวลาในการทากิจกรรมมีจากัด ยากต่อ
การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ครู มีภาระงานมากจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว้จึงทาให้การสอน
ขาดประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับปริ ฉัตร สุ ราช (2554) ที่ ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพปั จจุบนั และปั ญหาในการ
บริ หารจัด การหลักสู ต รระดับ สถานศึ กษาในโรงเรี ยนต้นแบบการใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาขอนแก่น โดยพบว่า ครู ยงั ยึดการสอนตามหลักสู ตรเดิ มอยู่
ขาดการนิ เทศติ ดตามการใช้หลักสู ตรสถานศึ กษา โรงเรี ยนขาดการวางแผนประเมินการใช้หลักสู ตรสถานศึ กษา
ตามสภาพจริ ง
5.3.3 การนิ เทศทางการศึ กษายังทาได้นอ้ ย โดยพบว่า บทบาทของศึ กษานิ เทศก์ในการดูแลช่ วยเหลือครู
ด้านการเรี ยนการสอนยังทาได้นอ้ ย และดูแลช่วยเหลือโรงเรี ยนได้ไม่ทวั่ ถึง เนื่ องมีภาระงานอื่นๆ จานวนมาก ซึ่ ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวแตกต่างกับผลการวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่ ได้รายงาน
สภาพและปั ญ หาการนาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ พบว่า ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาส่ วนมาก ร้ อยละ 89.47 ได้ด าเนิ นการนิ เทศการจัดทาหลักสู ต ร
สถานศึกษา และติดตามการใช้หลักสู ตรของทุกโรงเรี ยน 1 ครั้งต่อภาคเรี ยน มีการวิจยั ติดตามผลการใช้หลักสู ตร
ของโรเรี ยน พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
5.3.4 การบริ หารจัดการด้านวิชาการของโรงเรี ยนยังขาดประสิ ทธิ ภาพ ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า โรงเรี ยน
ส่ ว นใหญ่ ย งั ขาดการสนั บ สนุ น งานทางวิ ช าการอย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (2558) ที่ได้รายงานสภาพและปั ญหาการนาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านระบบออนไลน์ที่พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่มีการนิ เทศ ติ ดตาม
ครู ผสู ้ อนอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ขาดความเป็ นผูน้ าเชิ งวิชาการ ขาดความรู ้ความเข้าใจกระบวนการนาหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้ในระดับโรงเรี ยนและระดับชั้นเรี ยน
5.4 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสั งคมศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสู ตรในครั้งต่ อไป ผลการวิจยั พบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสู ตรในครั้งต่อไป
ในประเด็นต่อไปนี้
5.4.1 การพัฒนาครู และการสนับสนุ นการทางานของครู เนื่ องจากครู ส่วนใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกด้านการ
สอนสังคมศึกษา ดังนั้นครู และศึกษานิ เทศก์จึงเห็นความสาคัญอย่างยิ่งเกี่ ยวกับการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยน
การสอนโดยหน่ วยงานต้นสังกัดควรเน้นการจัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ดา้ นการวางแผนและการ
จัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ และการวัดและประเมินผล โดยมีการนิ เทศ ติ ดตามช่ วยเหลือการจัดการเรี ยนการสอนของครู
อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ตลอดจนสนับสนุ นการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายกันระหว่างครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระเดี ยวกันทั้ง
ภายในโรงเรี ยนและระหว่างโรงเรี ยนเพื่ อพัฒ นาวิชาชี พ ของตนเอง รวมทั้งการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ การ
ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการซึ่ งยังทาได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเน้นการพัฒ นาครู เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การมากกว่าการพัฒนาครู เชิ งบรรยาย ตลอดจนการพัฒนาครู ในด้านการสอนทักษะการคิ ด เพื่ อจะได้นา
หลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ Miliziano (2009) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
สังคมศึกษาในยุคโลกาภิ วตั น์ โดยระบุว่าเมื่อความรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนของครู ได้รับการปรับปรุ งพัฒนา
จะส่ งผลให้ครู สามารถประยุกต์ใช้หลักสู ตรเพื่อจัดการเรี ยนการสอนที่ ตนรับผิดชอบได้ และสอดคล้องกับ Choi
(2005) ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสังคมศึกษาและการประเมินผลงานนักเรี ยน
ของครู ป ระถมศึ กษาในประเทศเกาหลี ใต้ โดยพบว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ ต่ อความส าเร็ จในการปฏิ บัติ งานของครู มี 3
ประการ คื อ 1) การแสวงหาองค์ความรู ้ของครู อย่างกระตื อรื อร้นเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผลการ
ปฏิ บัติ ง านของนั ก เรี ย น (performance-based learning) เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต่ อ การปฏิ บัติ ง านของครู
2) ศักยภาพและพลังใจของครู เป็ นปั จจัยที่ สาคัญ รองลงมาที่ มีผ ลต่ อการปฏิ บัติงานของครู 3) บริ บทโรงเรี ยนมี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อการปฏิบตั ิงานของครู โดยผ่านปัจจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้หรื อพัฒนาตนเอง และพลังใจของ
ครู
5.4.2 การพิจารณาทบทวนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไปที่สาคัญ 2 ประเด็น คือ
1) การมุ่งพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานต่อไป เพราะครู เริ่ มเข้าใจหลักคิ ดของหลักสู ตรและวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง โดยการคงเค้าเดิ มของหลักสู ตรแบบอิ งมาตรฐานมากกว่าการเปลี่ยนรู ปแบบ
หลักสูตร โดยควรกาหนดช่วงเวลาที่ชดั เจนในการทบทวนและปรับปรุ งหลักสูตรแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพราะการปรับปรุ ง
หรื อเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรการศึกษาระดับชาติถือเป็ นเรื่ องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับครู และมีผลกระทบต่อนักเรี ยน และ
ผู ้ป กครองรวมหลายล้า นคน ดัง นั้ น การปรั บ ปรุ งหรื อ เปลี่ ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกับ หลัก สู ต รจึ ง ควรค านึ งถึ ง
องค์ประกอบด้านต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการพัฒ นาหลักสู ตร ตลอดจนการกาหนดปรัชญา
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กรอบคิด กรอบเวลาและกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบชัดเจนบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ
2) การปรับลดเนื้ อหาที่ซ้ าซ้อน โดยพิจารณาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และภายในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมซึ่ งมีตวั ชี้วดั จานวนมาก ตลอดจนมีตวั ชี้ วดั จานวนหนึ่ งที่มีความกว้างของ
เนื้อหาและมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมวัดยาก ซึ่ งสอดคล้องกับสิ ริวรรณ ศรี พหล (2557) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา โดยได้
รายงานผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิ ดเห็นของครู สังคมศึกษาเกี่ ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของ
เนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า การ
แบ่งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ น 5 สาระ (strand) ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่ พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ นชี วิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ นั้นถือว่าเป็ นการแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์และธรรมชาติของวิชาที่ชดั เจน
แต่ ก็เห็ นสมควรพิ จารณาปรับปรุ งหลักสู ตรบางส่ วน ดังนี้ 1) ควรตัดเนื้ อหาบางส่ วนออกไปบ้าง เช่ น เนื้ อหา
เกี่ ยวกับหลักธรรมในสาระที่ 1 ซึ่ งมีมากเกิ นไป รวมทั้ง สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ซึ่ งมี เนื้ อหากว้างมากทั้งภูมิศาสตร์
กายภาพ และภู มิ ศ าสตร์ สั งคม 2) ควรเพิ่ ม เนื้ อหาหรื อ “สาระร่ วมสมัย ” (Contemporary Issues) เนื่ องจากเป็ น
เรื่ องราวที่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากสถานการณ์จริ ง เป็ นเรื่ องทันสมัยที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับการเรี ยนรู ้เพื่อให้รู้เท่าทันสิ่ งที่
เกิ ดขึ้ นในปั จจับนั และสามารถนาไปใช้ในชี วิตจริ งได้ เช่ น เรื่ องครอบครัวศึ กษา พหุ วฒั นธรรมศึ กษา ผูส้ ู งอายุ
ศึ กษา สันติ ศึกษา สตรี ศึกษา เป็ นต้น แต่ควรเป็ นลักษณะเพิ่ มเติ มเนื้ อหาในสาระที่ มีอยู่แล้วโดยบูรณาการหรื อ
สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ควรจัดเป็ นสาระ
การเรี ยนรู ้ใหม่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรก็มีมากพออยู่แล้ว 3) สาระร่ วมสมัยที่ ควร
เพิ่ มเติ มอีกประการหนึ่ งคื อ สาระร่ วมสมัยเกี่ ยวกับการใช้ทกั ษะชี วิต ทั้งนี้ เนื่ องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว การให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบนั ก็จะส่ งผลทาให้นกั เรี ยนสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
6.1.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รในระยะต่ อ ไปควรพัฒ นาต่ อ ยอดจากหลัก สู ต รเดิ ม เนื่ อ งจากครู แ ละ
ศึกษานิ เทศก์เริ่ มเข้าใจหลักคิดของหลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบอิงมาตรฐาน ตลอดจนมีความ
คิดเห็นเชิงบวกต่อหลักสูตรในระดับมาก
6.1.2 การปรับบทบาทของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง แม้ขณะนี้ ครู และโรงเรี ยนยังไม่สามารถปฏิ บตั ิ งาน
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานตามความคาดหวังได้อย่างสมบูรณ์นกั เช่น
ยังมีการสอนตามหนังสื อของสานักพิมพ์ หรื อแผนการสอนสาเร็ จรู ปของหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวางแทนการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทของนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรปรับกลไกการทางานของหน่วยราชการและภาคส่ วนต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการ
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จัดการเรี ยนการสอนแบบอิงมาตรฐานของครู เช่น การปรับลดภาระงานอื่น ๆ ซึ่ งไม่ใช่งานการเรี ยนการสอนของ
ครู มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหนังสื อของสานักพิมพ์ที่ครู ใช้สอนอย่างเคร่ งครัด การสนับสนุ นการจัดตั้ง
เครื อข่ายหรื อสมาคมวิชาชี พครู เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ รวมถึงการปรับบทบาทและ
ภาระงานของศึกษานิเทศก์เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือครู และโรงเรี ยนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
6.1.3 การพัฒ นาครู เชิ งปฏิ บัติ การ การพัฒ นาครู เชิ งปฏิ บัติการเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรสาหรับครู ถือเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนอย่างยิ่ง และควรทาอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง โดยหน่ วยงานต้น
สังกัดควรเน้นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู ดา้ นการวางแผนและการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ และการวัด
และประเมินผล รวมถึงการประสานนโยบายกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครู ที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักสูตร
6.1.4 การติ ด ตามก ากับ ให้ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นปฏิ บัติ งานด้า นวิ ช าการ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน และส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาควรถื อเป็ นบทบาทส าคัญ ในการกากับ หรื อกาชับให้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนปฏิ บตั ิ งานด้านวิชาการและสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของครู เพื่อให้ ครู สามารถปฏิบตั ิงานให้
ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนอย่างจริ งจัง มีการกระตุน้ ช่วยเหลือให้ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
มากกว่าการสอนตามหนังสื อของสานักพิมพ์ รวมทั้งควรมีการพิ จารณาทบทวนแนวปฏิ บตั ิ ที่สนับสนุ นให้ครู ใช้
หนังสื อเรี ยนของสานักพิมพ์
6.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่ อไป
6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นของครู และศึกษานิ เทศก์เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์การนาหลักสูตรไปใช้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เหล่านั้น
6.2.2 ควรมี การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับแนวโน้มการพัฒ นา หรื อการปรั บเปลี่ ยนด้านหลักสู ตรและการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
6.2.3 ควรมี การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒ นาองค์กร โครงสร้างองค์กร ความเป็ นไปได้ในการปรั บ
วัฒนธรรมการทางาน และแนวปฏิ บตั ิหรื อกระบวนการบริ หารจัดการเพื่อให้การทางานขององค์กรทางการศึ กษา
ทุกส่ วนเอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมากที่สุด
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