การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสั งคมศึกษา
Development of a Distance Training Package for Social Studies Teachers on Organizing of Instruction for
Contemporary Substance In the Social Studies Subject
สิ ริวรรณ ศรี พหล*
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาความคิ ดเห็นของครู สังคมศึ กษาเกี่ ยวกับความต้องการและ
ความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา (2) พัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา
เรื่ อ ง การจัด การเรี ยนการสอนสาระร่ ว มสมัย ในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 และ
(3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้
ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังคมศึกษาที่ สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานครเขต 1 และเขต 2 โดย
การสุ่ มแบบชั้นภูมิ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 ส่ วน คื อ กลุ่มตัวอย่างที่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ
ความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยโดยการสนทนากลุ่ม จานวน 20 คน และกลุ่มตัวอย่างสาหรับการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคม
ศึกษา ในขั้นการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) จานวน 38 คน และขั้นทดลองใช้จริ ง (Trial Runs) จานวน 24 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจัดสนทนากลุ่ม เรื่ อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและ
ความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา (2) ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง
การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา จานวน 3 หน่วย และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การ
ฝึ กอบรมทางไกล เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทางไกลเกี่ยวกับเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา โดยจัดทาเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสังคมศึกษา ครู สังคมศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระร่ วมสมัย และเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะนามาจัดการเรี ยน
การสอน โดยการเพิ่ม“สาระร่ วมสมัย” (Contemporary Issues) ไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพราะสาระร่ วมสมัยเป็ นเรื่ องราวที่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากเหตุการณ์จริ ง เป็ นเรื่ องทันสมัยที่ผเู ้ รี ยนควร
ได้รับการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้เท่าทันสิ่ งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และสามารถนาไปใช้ในชี วิตจริ งได้ การเพิ่มสาระ
ร่ วมสมัยไม่ควรจัดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ใหม่ แต่ควรเพิ่มเติมโดยการบูรณาการไว้ในรายวิชาพื้นฐาน หรื อจัดไว้เป็ น
รายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับสาระร่ วมสมัยที่ควร
*รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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นามาจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนนั้น การจัดสาระร่ วมสมัยเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา สตรี ศึกษา ผูส้ ู งอายุ
ศึ กษา พลโลกศึ กษา พหุ วฒั นธรรมศึ กษา สันติ ศึกษา และภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ในอาเซี ยน มีความเหมาะสม
เพราะเป็ นสาระร่ วมสมัยที่มีความจาเป็ น เพื่อให้นกั เรี ยนได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ นชี วิตในฐานะเป็ นสมาชิ กของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลกในที่ สุด ความต้องการในการ
อบรมด้านการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา พบว่า ครู สังคมศึกษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการการ
อบรมโดยเฉพาะในส่ วนของความรู ้เกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระของสาระร่ วมสมัยแต่ละเรื่ อง และแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัย โดยรู ปแบบการอบรมนั้น ครู สังคมศึ กษาต้องการได้รับการอบรมโดยใช้ระบบ
ทางไกล ซึ่ งประกอบด้วยสื่ อประสม คือ ชุดฝึ กอบรมทางไกล ได้แก่ประมวลสาระ (ตารา) และแนวการศึกษา (แบบ
ฝึ กปฏิบตั ิ) รวมทั้งสื่ อเสริ ม คือ ให้การอบรมแบบเผชิ ญหน้า (2) ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง
การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษา ทั้ง 3 หน่ วย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่
กาหนดไว้ และ (3) ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกล
สาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา สู งกว่าก่อนการฝึ กอบรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ ชุดฝึ กอบรมทางไกล การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา ครู สงั คมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were (1) to study opinions of social studies teachers concerning the needs
for and appropriateness of contents of contemporary substance in the social studies subject; (2) to develop a
distance training package for social studies teachers on organizing of instruction for contemporary substance in the
social studies subject to meet the 80/80 efficiency criterion; and (3) to compare the pre-training and post-training
learning achievements of trainees who used the distance training package for social studies teachers on organizing
of instruction for contemporary substance in the social studies subject.
The employed research sample consisted of social studies teachers who were teaching in the Social
Studies, Religion and Culture Learning Area in schools under Bangkok Metropolis Secondary Education Service
Area Offices 1 and 2, obtained by stratifies random sampling. They were divided into two groups. The first group
was the research sample to provide opinions concerning the needs for and appropriateness of contents of the
contemporary substance. This group consisted of 20 social studies teachers who participated in the focus group
discussion. The second group was the research sample for efficiency verification of the developed distance training
package for social studies teachers on organizing of instruction for contemporary substance in the social studies
subject. This group totaling 62 social studies teachers consisted of 38 teachers who participated in the try-out stage
and 24 teachers who participated in the trial run stage of the efficiency verification.
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The employed research instruments were (1) a plan for organizing focus group discussion on opinions
concerning the needs for and appropriateness of contents of the contemporary substance; (2) a distance training
package for social studies teachers on organizing of instruction for contemporary substance in the social studies
subject; and (3) a learning achievement test in the form of multiple-choice objective test to assess knowledge and
understanding of social studies teachers who were trained with the distance training package on organizing of
instruction for contemporary substance in the social studies subject. Research data were analyzed with the use of
content analysis, E1/E2 efficiency index, and t-test.
Research findings showed that (1) regarding opinions concerning the needs for and appropriateness of
contents of contemporary substance in the social studies subject, social studies teachers had understanding on the
contemporary substance and had opinions that there were the needs for organizing of instruction on the substance
which could be done by adding the contents on “contemporary issues” in the Social Studies, Religion and Culture
Learning Area because contemporary issues were issues that could be learned from actual and contemporary events
that learners should learn in order to keep up with contemporary events and make use of them in their everyday
living; the inclusion of contemporary substance should not be organized as a new learning substance, but should
be integrated as a part of basic courses or be organized as a supplementary course in the Social Studies, Religion
and Culture Learning Area; as for the contents of contemporary substance that should be offered for the students,
the following contents should be included: family studies, women studies, the elderly studies, world citizen studies,
multi-culture studies, peace studies, and ASEAN natural disaster studies; these contents were appropriate because
they were relevant contemporary substances that enabled the students to obtain up-to-date information that could
be applied in their lives as members of the family, community, society, country, and the world; as for the needs for
receiving training on organizing of instruction for contemporary substance in the social studies subject, it was
found that the majority of social studies teachers needed training on each topic in the contents of contemporary
substance and on how to organize instruction on contemporary substance; as for the training mode, they would like
to receive training via the distance training system which was composed of the compiled texts, study guides, and
supplementary media in the form of face-to-face tutorial sessions; (2) the developed three units of distance training
package for social studies teachers on organizing of instruction for contemporary substance in the social studies
subject met the pre-determined 80/80 efficiency criterion; and (3) the post-training learning achievement of trainees
who used the distance training package for social studies teachers on organizing of instruction for contemporary
substance in the social studies subject was significantly higher than their pre-training counterpart achievement at
the .05 level.
Keywords: Distance training package, Organizing of instruction for contemporary substance
in the social studies subject, Social studies teacher
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บทนา
สังคมศึกษา (social studies) เป็ นวิชาที่ ศึกษาเกี่ยวกับสังคม ที่มุ่งเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เป็ นพลเมืองดีไปสู่ สังคม
ซึ่ งต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู ้ ทักษะ และค่านิ ยมที่ พึงประสงค์ เป็ นไปตามบริ บทของสังคมที่ ผเู ้ รี ยนนั้นเป็ น
พลเมือง โดยเน้นการเป็ นพลเมืองที่ สามารถแก้ปัญหา ตัดสิ นใจ และมีกระบวนการคิ ดที่ ถูกต้อง ตลอดจนการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิกของชุมชน ประเทศ และโลก และที่สาคัญต้องแสดงบทบาทหรื อปฏิบตั ิ
ตนในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมอีกด้วย
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ระบุเป้ าหมายของกลุ่มสาระดังกล่าวไว้วา่
“กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจการดารงชี วิต
ของมนุ ษ ย์ ทั้งในฐานะปั จเจกบุ ค คลและการอยู่ร่ วมกันในสังคม การปรั บตัวตามสภาพแวดล้อม การจัด การ
ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิ ดความ
เข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนาความรู ้ไปปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวิต เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก”
ครู สงั คมศึกษาเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสังคมในบริ บทที่ผเู ้ รี ยนอาศัยอยู่ ซึ่ งมีท้ งั
ผูค้ นและสิ่ งแวดล้อมที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสังคมจะต้องใช้เนื้ อหาสาระที่เป็ นองค์ความรู ้ต่าง ๆ ซึ่ งวิชา
สังคมศึกษาเป็ นวิชาที่นาเนื้ อหาจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เป็ นพื้นฐานสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน ความรู ้
ในวิช าสังคมศึ กษาจึ งมี ลกั ษณะเฉพาะ คื อ ได้มาจากความรู ้ ที่คดั สรรจากความรู ้ ในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แ ก่
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
ดัง นั้ น สั ง คมศึ ก ษาจึ ง เป็ นวิ ช าที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ (interdisciplinary
integration) โดยบูรณาการความรู ้จากหลาย ๆ วิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ รวมทั้งกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ บางส่ วน
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์ ข องการเรี ย นและวัย วุ ฒิ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ 5 สาระ คือ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เนื่ องจากเนื้ อหาของวิชาสังคมศึกษามีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการโดยนาวิทยาการจากแขนงวิชาการต่าง ๆ
ในสาขาสังคมศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน วิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มีความเป็ นพลวัตหรื อเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา ข้อมูลและสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ตลอดจนมีขอ้ มูลและสารสนเทศที่ ทนั สมัยออกมา
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เป็ นระยะ ครู สงั คมศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอน จึงจาเป็ นต้องนาข้อมูลหรื อสารสนเทศร่ วมสมัยมา
ใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและมีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
สาระร่ วมสมัยที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีอยู่หลายสาระด้วยกัน เช่น ครอบครัว
ศึกษา สตรี ศึกษา ผูส้ ู งอายุศึกษา พลโลกศึกษา พหุ วฒั นธรรมศึกษา สันติศึกษา รวมทั้ง สาระร่ วมสมัยเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ทางกายภาพ เช่ น แผ่นดิ นไหว สึ นามิ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:
GIS) เป็ นต้น
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเสนอการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ครู สงั คมศึกษามี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างเป็ นระบบและทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของสาระร่ วมสมัยต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งกิจกรรมภายในห้องเรี ยนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษานั้น ผูว้ ิจยั ทา
การสนทนากลุ่มเพื่ อ สอบถามความคิ ดเห็ นของครู สังคมศึ กษา โดยเฉพาะครู สังคมศึ กษาในสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา กรุ งเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 เกี่ ยวกับความต้องการและความ
เหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษาที่ จะนาไปจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นลาดับแรก แล้วจึงนาข้อมูลจากการสนทนามาสังเคราะห์ และจัดทาเป็ นชุดฝึ ก
อบรมทางไกล เพื่อเป็ นแนวทางให้ครู สงั คมศึกษาสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การศึ กษาด้วยชุ ด ฝึ กอบรมทางไกล เป็ นการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ ผ่ า นสื่ อ ประสม ซึ่ ง
ประกอบด้วย สื่ อหลัก คือ ประมวลสาระและแนวการศึกษา และสื่ อเสริ ม คือ สื่ อปฏิสมั พันธ์ โดยผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรม
สามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อหลักเป็ นส่ วนใหญ่ และเพิ่มเติมความรู ้ ความเข้าใจจากสื่ อเสริ มอีกทาง
หนึ่ ง ชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ต่างจากชุดฝึ กอบรมแบบปกติที่ผเู ้ ข้ารับการอบรมและผูอ้ บรมต้องใช้เวลาร่ วมกันเพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ในสถานที่ ที่กาหนดและต้องจากัดจานวนผูเ้ ข้าอบรม ตลอดจนต้องสิ้ นเปลือง
ทรัพยากรและใช้เวลามากไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ แต่หากใช้วิธีการฝึ กอบรมทางไกลจะช่วยพัฒนาบุคลากรได้จานวน
มาก ไม่จากัดสถานที่ และยังใช้ระยะเวลาสั้นในการอบรมอีกด้วย
ผูว้ ิจยั จึงมุ่งพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษา โดยเฉพาะครู สังคมศึกษาใช้ชุด
ฝึ กอบรมเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษา ให้แก่นกั เรี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจใน
เนื้ อหาที่ เป็ นสาระร่ วมสมัย เพื่อให้มีองค์ความรู ้ที่หลากหลาย และรู ้การเคลื่อน ไหวของความรู ้ทางสังคมศาสตร์
อย่างเป็ นปั จจุ บนั และสามารถนาความรู ้ ไ ปประยุกต์ใช้การดาเนิ นชี วิตในยุคที่ สังคมมี การเปลี่ ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ ว
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิ ดเห็นของครู สังคมศึกษาเกี่ ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสังคมศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่ ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั จะกล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ ครู สงั คมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 1 จานวน 67 โรง ครู สังคมศึกษา
จานวน 473 คน และเขต 2 จานวน 58 โรง จานวนครู สังคมศึ กษา 602 คน รวม 2 เขต จานวนโรงเรี ยน 125 โรง
และจานวนครู สงั คมศึกษา จานวน 1,075 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ ครู สงั คมศึกษาที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร เขต 1 จานวน 67 โรง และเขต 2
จานวน 58 โรง ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 ส่ วน
ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหา
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา จานวน 20 คน โดยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2) กลุ่ มตัว อย่า งที่ ใช้เ พื่ อการทดลองประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ดฝึ กอบรมส าหรั บครู สังคมศึ กษา เรื่ อง
การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา จานวน 62 คน โดยแบ่งการทดลอง เป็ น 2 ขั้นตอนคือ
ก. ขั้นการทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
- กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ท าการทดลองแบบเดี่ ย ว (1:1) จ านวน 4 คน (เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครเขต 1 จานวน 2 คน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 2 จานวน 2 คน)
- กลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่ อ ท าการทดลองแบบกลุ่ ม (1:10) จ านวน 10 คน (เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครเขต 1 จานวน 5 คน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 2 จานวน 5 คน)
- กลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่ อ ท าการทดลองแบบสนาม (1:100) จ านวน 24 คน (เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครเขต 1 จานวน 12 คน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 2 จานวน 12 คน)
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ข. ขั้ น ทดลองใช้ จ ริ ง (Trial Runs) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 24 คน (เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครเขต 1 จานวน 12 คน เขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 2 จานวน 12 คน)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
1) แผนการจัดสนทนากลุ่ม เรื่ อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหา
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
2) ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา จานวน 3 หน่วย
3) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล เพื่ อ วัด ความรู ้ ค วามเข้า ใจของผูเ้ ข้า รั บการ
ฝึ กอบรมทางไกลเกี่ยวกับเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา โดยจัดทาเป็ นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ
เครื่ องมือแต่ละชนิดมีข้ นั ตอนการพัฒนา ดังนี้
2.1 แผนการจัดสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้ องการและความเหมาะสมของ
เนือ้ หาสาระร่ วมสมัยในวิชาสั งคมศึกษา
การศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการและความหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษานั้น ผูว้ ิจยั ได้สารวจความคิดเห็นของครู สังคมศึกษาที่สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแผนการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
ประเด็นการสนทนา รู ปแบบและกระบวนการการสนทนา การสนทนาเกี่ ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วม
สมัย ที่ จ ะน ามาใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ให้กับ ผูเ้ รี ย นในสถานศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบการสนทนา เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง สมุดจดบันทึกคาสนทนา เป็ นต้น
2.2 ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสั งคมศึกษา
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสาระร่ วมสมัยที่ จะนามาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนสังคมศึ กษา ในด้านเนื้ อหาสาระ แนวทางสู่ การปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
2) วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาสาระที่จะใช้ในการฝึ กอบรม โดยนาผลของการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้องในข้อ 1) และจากการสนทนากลุ่มกับครู สังคมศึ กษาเกี่ ยวกับความต้องการและความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา มาใช้เป็ นกรอบในการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล
3) ผลิตชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัย
ในวิชาสังคมศึกษา โดยชุดฝึ กอบรมทางไกลประกอบด้วยสื่ อหลักและสื่ อเสริ ม
ก. สื่ อหลัก คือ ประมวลสาระชุดฝึ กอบรมและแนวการศึกษา ได้แก่
ประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย
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- รายละเอียดชุดฝึ กอบรมทางไกล ได้แก่ ชื่อชุดฝึ กอบรมทางไกล รายชื่อหน่วยของ
ชุดฝึ กอบรมทางไกล
- วิธีการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการศึกษาชุดฝึ กอบรม
ทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
- เนื้ อ หาสาระที่ ใ ช้ใ นการฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้ว ยจ านวนหน่ ว ย 3 หน่ ว ย โดย
ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
หน่วยที่ 1 ครอบครัวศึกษา สตรี ศึกษา และผูส้ ูงอายุศึกษา
หน่วยที่ 2 พลโลกศึกษา พหุวฒั นธรรมศึกษา และสันติศึกษา
หน่วยที่ 3 ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในอาเซี ยน
แนวการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ประกอบด้วย
- แผนผังแนวคิดประจาหน่วย
- แบบประเมินผลตนเองก่อนการฝึ กอบรมทางไกล
- บันทึกสาระสังเขป
- แนวตอบกิจกรรมประจาหน่วย
- แบบประเมินผลตนเองหลังการฝึ กอบรมทางไกล
- เฉลยคาตอบแบบประเมินตนเองประจาหน่วย
ข. สื่ อเสริม ได้แก่ สื่ อปฏิสมั พันธ์ เป็ นการอบรมแบบเผชิญหน้าโดยวิทยากร เพื่อเสริ มเติมเต็ม
ภายหลังการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกลแล้ว
4) ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล การตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึ กอบรม
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบชุ ดฝึ กอบรมทางไกลในด้านความถูกต้องของเนื้ อหาสาระ และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้
5) ปรับปรุ งและแก้ไขชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
2.3 แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์การฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสั งคมศึกษา
เพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วม
สมัยในวิชาสังคมศึ กษา โดยจัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นข้อสอบแบบคู่ขนาน คื อ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนการฝึ กอบรมทางไกลและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมทางไกล ฉบับละ 30 ข้อ
ข้อสอบเป็ นแบบเลือกตอบ จานวน 5 ตัวเลือก
ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบที่ สร้างขึ้ น เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา ตลอดจน
ภาษาที่ใช้ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
อยูร่ ะหว่าง 0.78 - 1.00
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3. ขั้นเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การศึ กษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึ กษา โดยการสอบถามความคิ ดเห็นด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน
โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง ข้อมูลจากสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างได้รับการบันทึ กและ
นาไปวิเคราะห์ต่อไป
3.2 การนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสังคมศึกษา ไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สั งคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา ไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง ในขั้นทดลองใช้เบื้องต้น (Tryout) และการทดลองใช้ชุดการ
สอนทางไกลในสถานการณ์จริ ง (Trial Runs)
ในการใช้ชุดการฝึ กอบรมทางไกลที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ นนี้ ผูว้ ิจยั นาไปให้ครู สังคมศึ กษาทดลองใช้ โดยครู
สังคมศึกษาต้องเตรี ยมตัวและมีข้ นั ตอนในการศึกษาชุดฝึ กอบรมทางไกล ดังนี้
ประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกล เป็ นเอกสารที่บรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษา อย่างละเอี ยด จานวน 3 หน่ วย โดยใช้ควบคู่กบั แนวการศึ กษา ดังมี ลาดับขั้นตอน
การศึกษาในแต่ละหน่วย ดังนี้
1) ศึกษาแผนผังแนวคิดและแผนการฝึ กอบรมทางไกลประจาหน่วยในแนวการศึกษา
2) ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนการฝึ กอบรมทางไกลในแนวการศึกษา พร้อมทั้งตรวจคาตอบจากแบบ
เฉลยในแนวการศึกษา เพื่อสารวจความรู ้เดิมของตนเองก่อนศึกษาหน่วยนั้น ๆ
3) ศึกษาแผนการฝึ กอบรมทางไกลประจาหน่วยที่ปรากฎในประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกลให้เข้าใจ
เสี ยก่อน
4) ศึ กษาแผนการฝึ กอบรมทางไกลประจาตอน ทั้งจากแนวการศึ กษาและประมวลสาระชุ ดฝึ กอบรม
ทางไกล
5) ศึ กษารายละเอี ย ดของเนื้ อ หาสาระของแต่ ละเรื่ องในประมวลสาระชุ ด ฝึ กอบรม พร้ อมทั้งศึ กษา
สาระสังเขปในแต่ละตอนที่ปรากฎในแนวการศึกษาชุดฝึ กอบรม
6) ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ ปรากฎในท้ายตอนแต่ละตอนในแนวการศึกษาชุดฝึ กอบรม พร้อมทั้งตรวจคาตอบ
จากแนวตอบกิจกรรมไปด้วย
7) ทาแผนประเมินตนเองหลังการฝึ กอบรม ภายหลังจากศึ กษาเนื้ อหาในแต่ละเรื่ อง แต่ละตอนในหน่วย
นั้น ๆ จบแล้ว พร้ อมทั้งตรวจคาตอบจากแบบเฉลยในแนวการศึ กษา เพื่ อประเมินความก้าวหน้าของตนเองใน
การศึกษาหน่วยนั้น ๆ
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1) ขั้นทดลองใช้ เบือ้ งต้ น (Tryout)
ผูว้ ิจยั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสังคมศึกษา ไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ 3 ขั้นตอน คื อ
การทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบสนาม ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1) การรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว (1:1) ผูว้ ิจยั นาชุดฝึ ก
อบรมทางไกลที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น ไปทดสอบกับ ครู สัง คมศึ กษาซึ่ ง เป็ นกลุ่ มตัวอย่า ง จานวน 4 คน โดยให้ท า
แบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล แล้วนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา
เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา ไปศึกษาด้วยตนเอง แล้วจึงให้ทาแบบทดสอบหลัง
เรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล และให้ครู สงั คมศึกษาทั้ง 4 คน ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรมใน
ด้านภาษาที่ใช้ เนื้อหา และความยากง่าย
ผูว้ ิจยั นาผลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทั้งก่อนและหลังเรี ยน และจากการทากิจกรรมมา
วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80/80 เมื่อวิเคราะห์แล้วนามาปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม โดยนา
ส่ วนที่เป็ นข้อคิดเห็นของครู ผสู ้ อนมาเป็ นข้อมูลพิจารณาด้วย
1.2) การรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1:10) ผูว้ ิจยั นาชุดฝึ กอบรมทางไกล
ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับครู สังคมศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน โดยให้ทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึ กอบรมทางไกล แล้วจึงนาชุดฝึ กอบรมทางไกลให้ครู ผสู ้ อนไปศึกษาด้วยตนเอง
เมื่อศึกษาแล้วให้ครู ผสู ้ อนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และให้ครู ผสู ้ อนทั้ง 10 คน ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาชุด
ฝึ กอบรมในแง่ของภาษา เนื้ อหา และความยากง่าย ผูว้ ิจยั นาผลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และจากการ
ทากิจกรรมมาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80/80 แล้วปรับปรุ งแก้ไขชุดฝึ กอบรม โดยนา
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนทั้ง 10 คนมาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
1.3) การรวบรวมข้อมูล ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพแบบสนาม (1:100) ผูว้ ิจัย นาชุ ด ฝึ กอบรม
ทางไกลที่ได้ปรับปรุ งจากการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มมาแล้ว ไปประเมินประสิ ทธิ ภาพกับครู สงั คมศึกษา
ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกไว้แล้ว จานวน 24 คน โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน แล้วจึ งนาชุ ดฝึ กอบรมที่ ปรับปรุ งแล้ว ให้ครู ผสู ้ อนไปศึ กษาด้วยตนเอง และเมื่อศึ กษาเสร็ จแล้ว จึ งให้ทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80/80
2) ขั้นทดลองใช้ จริง (Trial Runs)
เมื่อได้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยใน
วิชาสังคมศึกษา ตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 แล้ว ผูว้ ิจยั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ไปใช้ในสถานการณ์จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 24 คน โดยให้ศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลด้วยตนเอง เมื่อศึ กษาครบทั้ง 3 หน่วยแล้ว ผูว้ ิจยั
จัดการฝึ กอบรมในส่ วนของสื่ อเสริ ม คือ การอบรมแบบเผชิ ญหน้า โดยวิทยากรให้การอบรม มีระยะเวลาในการ
อบรม 2 วัน เพื่อเสริ มเติมเต็มในการฝึ กอบรมทางไกลให้สมบรู ณ์ยิ่งขึ้น
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างเกีย่ วกับความต้ องการและความเหมาะสมของเนือ้ หาสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสั งคมศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4.2 การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกล
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรมทางไกลในขั้นทดลองใช้เบื้องต้นทั้ง 3 ขั้นตอน คือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม
และแบบสนาม ตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540 : 211) ดังนี้
การหาค่ า E1 ใช้ สูตร
x
E1  N  100
A

E1
∑x
A
N

=
=
=
=

ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเป็ นร้อยละจากแบบฝึ กปฏิบตั ิ
คะแนนรวมของกิจกรรมหรื องานทุกชิ้นที่ผเู ้ รี ยนทาได้ถกู ต้อง
คะแนนเต็มของกิจกรรมหรื องานทุกชิ้นที่นามาประเมิน
จานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่าง)

การหาค่ า E2 ใช้ สูตร
f
E 2  N  100
B

E2
∑f
B
N

=
=
=
=

ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์เป็ นร้อยละจากแบบประเมินหลังเรี ยน
คะแนนรวมของการประเมินหลังเรี ยน
คะแนนเต็มของการประเมินหลังเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่าง)

4.3 เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ในการฝึ กอบรมก่ อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่
ใช้ ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสั งคมศึกษา
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมทางไกลของผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคม
ศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมแบบเผชิญหน้า ในขั้นทดลองใช้จริ ง (Trial Runs) โดยการทดสอบค่าที (t-test)

46 | ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2557

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า
1) ความต้องการและความเหมาะสมของเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา ความคิ ดเห็นของครู
สังคมศึกษาจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความต้องการและความเหมาะสมสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา พบว่า
ครู สังคมศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระร่ วมสมัย และเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะนามาจัดการเรี ยนการสอน โดย
การเพิ่ม“สาระร่ วมสมัย” (Contemporary Issues) ไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพราะสาระร่ วมสมัยเป็ นเรื่ องราวที่ สามารถเรี ยนรู ้ได้จากเหตุการณ์จริ ง เป็ นเรื่ องทันสมัยที่ ผเู ้ รี ยนควรได้รับการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้เท่าทันสิ่ งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริ งได้ การเพิ่มสาระร่ วมสมัยไม่
ควรจัดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ใหม่ แต่ควรเพิ่มเติ ม โดยการบูรณาการไว้ในรายวิชาพื้นฐาน หรื อจัดไว้เป็ นรายวิชา
เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาหรับสาระร่ วมสมัยที่ควรนามาจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนนั้น ครู สังคมศึ กษาเห็นว่า การจัด
สาระร่ วมสมัยเกี่ ยวกับครอบครัวศึกษา สตรี ศึกษา ผูส้ ู งอายุศึกษา พลโลกศึกษา พหุ วฒั นธรรมศึ กษา สันติศึกษา
และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในอาเซี ยน มีความเหมาะสม เพราะเป็ นสาระร่ วมสมัยที่มีความจาเป็ น เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบนั และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตในฐานะเป็ นสมาชิ กของครอบครัว ชุ มชน
สังคม ประเทศ และโลกในที่สุด
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการอบรมด้านการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา พบว่า ครู สังคมศึ กษาส่ วนใหญ่ตอ้ งการการอบรมโดยเฉพาะในส่ วนของความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ
ของสาระร่ วมสมัยแต่ละเรื่ อง และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัย สาหรับรู ปแบบการอบรมนั้น
ครู สังคมศึกษาต้องการได้รับการอบรมโดยใช้ระบบทางไกล ซึ่ งประกอบด้วยสื่ อประสม คือ ชุดฝึ กอบรมทางไกล
ได้แก่ประมวลสาระ (ตารา) และแนวการศึกษา (แบบฝึ กปฏิบตั ิ) รวมทั้งสื่ อเสริ ม คือ ให้การอบรมแบบเผชิ ญหน้า
ประมาณ 2 วัน
2) ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคม
ศึกษา ทั้ง 3 หน่วย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3) ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับ
ครู สงั คมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา สู งกว่าการก่อนการฝึ กอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา มีขอ้ น่าสังเกตดังนี้
1. การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการ
สอนสาระร่ วมสมัยเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรมทางไกล โดยกาหนดสมมุติฐานไว้ คื อ ชุ ดฝึ กอบรม
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ทางไกลมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ หลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึ กอบรม ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้
ชุ ดฝึ กอบรมทางไกลสาหรั บครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคม
ศึกษา ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา สตรี ศึกษา ผูส้ ูงอายุศึกษา พลโลกศึกษา พหุวฒั นธรรมศึกษา
สันติศึกษา และภัยพิบตั ิในอาเซี ยน และได้เสนอแนวทางการจัดหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในสาระร่ วมสมัยดังกล่าว
รายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารชุดฝึ กอบรมทางไกลนี้ ทาให้ครู สังคมศึกษาเกิดแนวคิดที่หลากหลายและ
เห็นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษาได้มากขึ้น ตามที่ ครู สังคมศึกษาได้แสดง
ความคิ ดเห็นทั้งจากการสนทนากลุ่ม ที่ตอ้ งการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระและแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัย การที่ ครู สังคมศึ กษาได้ศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการศึ กษาด้วย
ตนเองนั้น เป็ นการประหยัดทั้งทรัพยากร และเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการของชุดฝึ กอบรมทางไกล ที่ชยั ยงค์
พรหมวงศ์ได้ให้แนวคิ ดเกี่ ยวกับหลักการและความสาคัญของชุ ดฝึ กอบรมทางไกลไว้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และ
วาสนา ทวีกลุ ทรัพย์ 2540)
ดังนั้น ครู สังคมศึกษาจึงสามารถใช้ประมวลสาระชุดฝึ กอบรมทางไกลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเป็ นคู่มือสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษาให้แก่นกั เรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมและอย่างเป็ นระบบมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษามีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
2. ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคม
ศึกษา จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในขั้นการทดลองใช้จริ ง ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรเพิ่ม
เนื้อหาและความรู ้เกี่ยวกับสาระร่ วมสมัยทั้ง 7 สาระที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาเป็ นประมวลสาระชุดฝึ กอบรมให้มากกว่านี้ และ
ควรแสดงตัวอย่างหรื อแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้มากกว่านี้ เช่ นกัน เพื่อให้ครู สังคมศึ กษาสามารถนา
ความรู ้ ด ังกล่ าวไปบู รณาการหรื อ สอดแทรกไว้ในสาระการเรี ย นรู ้ ท้ งั 5 สาระ คื อ สาระที่ 1 ศาสนา ศี ลธรรม
จริ ยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิ นชี วิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ตลอดจนจัดทาเป็ นรายวิชาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา ไปทดลองในขั้นทดลองใช้จริ ง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ในการฝึ กอบรมหลังการฝึ กอบรมของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่ใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ซึ่ งงานวิจยั ดังกล่าวพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สัง คมศึ ก ษา เป็ นชุ ด ฝึ กอบรมที่ จัด ท าเป็ นคู่ มื อ ที่ ค รู สั งคมศึ ก ษาสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อย่ า งแท้จ ริ ง
โดยเฉพาะเนื้อหาในส่ วนครอบครัวศึกษา สตรี ศึกษา ผูส้ ูงอายุศึกษา พลโลกศึกษา พหุวฒั นธรรมศึกษา สันติศึกษา
และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในอาเซี ยน ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา เป็ นชุดฝึ กอบรมที่ ออกแบบให้ครู สังคมศึกษาสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดยการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูใ้ ช้ชุดฝึ กอบรมควรศึ กษาในส่ วนของประมวลสาระและแนวการศึ กษาชุ ดฝึ กอบรมไป
พร้อมกัน กล่าวคือ ศึกษาแผนการฝึ กอบรมจากแนวการศึ กษา ทาแบบประเมินตนเองก่อนการฝึ กอบรม แล้วจึ ง
ศึ กษาเนื้ อหาสาระในประมวลสาระ พร้ อมปฏิ บัติ กิจกรรมในแนวการศึ กษา เมื่ อเรี ย นจบแต่ ละหน่ วยแล้ว จึ ง
ประเมินตนเองหลังการฝึ กอบรม เพื่อพิจารณาว่ามีความก้าวหน้าในการศึกษาอย่างไร การศึกษาด้วยตนเองนี้ จะทา
ให้ครู สงั คมศึกษามีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็ นการศึกษาด้วยตนเองตามความสะดวกโดยเฉพาะเรื่ องของเวลา
เมื่อศึกษาและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จึ งนาความรู ้ไปสู่ การปฏิ บตั ิจริ ง คื อการจัดการเรี ยนการสอนสาระ
ร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึ กษานั้น สามารถใช้เป็ นคู่มือเพื่ อจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาทุกชั้น
ปี และสามารถนาไปใช้ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึ กษาอื่น ๆ นอกเหนื อจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร
1.4 ผูส้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ สามารถนาแนวคิ ดและรายละเอี ยดในประมวลสาระชุ ด
ฝึ กอบรมทางไกลส าหรั บ ครู สั ง คมศึ ก ษา เรื่ อง การจัด การเรี ย นการสอนสาระร่ ว มสมัย ในวิ ช าสั งคมศึ ก ษา
โดยเฉพาะความรู ้ในสาระร่ วมสมัย แนวทางการจัดทาหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดทาหลักสูตรในส่ วนของรายวิชา
เพิ่มเติม และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยนาไปบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนรับผิดชอบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึ กษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชา
สังคมศึกษา ที่ได้รับจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นชุดฝึ กอบรมทางไกลที่เน้นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ประกอบด้วยประมวลสาระและ
แนวการศึ กษา และสื่ อปฏิ สัมพันธ์ จึ งควรมีการวิจยั โดยการพัฒนาเป็ นสื่ อประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสื่ อประเภท
อิเล็กทรอนิกส์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2557 | 49

การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอน
สาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

2.2 ควรมีการวิจยั ในลักษณะของการพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เช่นเดียวกับการวิจยั ครั้งนี้ แต่อาจ
เน้นในส่ วนของสาระร่ วมสมัยอื่น ๆ ตามที่กลุ่มตัวอย่างแนะนา คือ สาระเกี่ยวกับทักษะชีวิต เป็ นต้น
2.3 ควรมีการวิจยั เพื่อติดตามผลการใช้ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรับครู สังคมศึกษา เรื่ อง การจัดการ
เรี ยนการสอนสาระร่ วมสมัยในวิชาสังคมศึ กษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุ งเทพมหานครทั้งเขต 1 และ
เขต 2 ว่าผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนจากครู สังคมศึ กษาที่ ได้ศึกษาชุ ดฝึ กอบรมทางไกลดังกล่าว มี
ความรู ้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาระร่ วมสมัยหรื อไม่ และนักเรี ยนได้เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมใดบ้าง โดยเฉพาะ
บทบาทของนักเรี ยนที่มีต่อครอบครัว ต่อผูส้ ู งอายุ ต่อชุมชน สังคม ประเทศ และโลก บ้างหรื อไม่อย่างไร และ
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด เป็ นต้น
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551) ตัวชี ว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลาการศึ กษาขั้นพื น้ ฐานพุทธศักราช 2551 สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ กรุ งเทพมหานคร โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
_________________ (2552) หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กรุ งเทพมหานคร
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
กฤษณ์ พลอยโสภณ (2538) “ชุ ดฝึ กอบรมทางไกล เรื่ อง การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจื ดสาหรับเกษตรภาคตะวันออก”
วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต แขนงวิ ช าเทคโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จุมพล หนิ มพานิช (2548) “ครอบครัวกับสังคม” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสั งคมมนุษย์ หน่วยที่ 3 นนทบุรี
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536) “การศึกษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยี
และสื่ อสารการศึกษากับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ หน่วยที่ 12 เล่ม 3 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุ ลทรั พ ย์ (2540) “ชุ ด การสอนรายบุ ค คล” ในเอกสารการสอนชุ ด วิ ช า
สื่ อการศึกษาพัฒนสรร หน่วยที่ 4 เล่มที่ 1 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
_________________ (2540) “ชุดการสอนทางไกล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสื่ อการศึ กษาพัฒนสรร หน่วยที่ 5
นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ไชยันต์ รัชชกุล (2533) “ความขัดแย้งในปริ บทของสันติศึกษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสั นติศึกษา หน่วยที่ 4
นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2529) “แนวคิดของสันติศึกษา: ภาพสะท้อนความอ่อนด้อยของการศึกษาปัจจุบนั ” บทความ
ประกอบการประชุมสั มมนาระดับชาติ กระบวนการเสริ มสร้ างสั นติภาพในสั งคมไทยเนื่ องในโอกาส
เฉลิมฉลองปี สั นติภาพสากล 2529 ทบวงมหาวิทยาลัย 16 กันยายน 2529 กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์
ประกายพรึ ก
รุ่ งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ (2533) “สันติศึกษากับสันติภาพ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสั นติศึกษา หน่วยที่ 1
นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
วิชยั ตันศิริ (2530) “แนวทางไปสู่สนั ติภาพและสันติศึกษา” ในรวมบทความคัดสรร จากการประชุมทางวิชาการ
เรื่ อง สั นติศึกษากับการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง วลัย อารุ ณี บรรณาธิ การ โครงการตาราและเอกสารทาง
วิชาการ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2536) “ประวัติศาสตร์กบั การประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา” ในประมวลสาระ
ชุดวิชาสารั ตถะและวิทยวิธีทางสั งคมศึกษา หน่วยที่ 4 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
_______________ (2539) “สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ และการศึกษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสั งคมศึกษา 4
หน่วยที่ 9 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
สิ ริวรรณ ศรี พหล (2550) “วิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ” ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยาการการจัดการ
เรี ยนรู้ หน่วยที่ 5 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
____________ (2554) การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็ นพลโลก โครงการส่ งเสริ มการแต่งตารา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นนทบุรี สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช
____________ (2555) รายงานการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาผลการใช้ ชุดฝึ กอบรมทางไกลสาหรั บครู สังคมศึ กษา เรื่ อง
การจั ด การเรี ยนการสอนพหุ วั ฒ นธรรมให้ กั บ ผู้ เ รี ยนในสถานศึ ก ษา สนับ สนุ น โดย ส านัก บริ ห าร
โครงการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สุ มนทิพย์ บุญสมบัติ (2536) “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา”
ในประมวลสารชุดวิชาสารั ตถะและวิทยวิธีทางสั งคมศึกษา หน่วยที่ 6 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมราช
_________________ (2555) “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: การประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนสังคมศึกษา”
ในประมวลสารชุดวิชาสารั ตถะและวิทยวิธีทางสั งคมศึกษา หน่วยที่ 6 นนทบุรี บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมราช
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี (2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั พริ กหวานจากัด
อมรวิชช์ นาครทรรพ และจิรัฐกาล พงศ์ภคเธี ยร (2553) สั นติวัฒนธรรม สั นติในตน: แนวคิ ดและแนวทางการ
เสริ มสร้ างสุขภาวะและการเรี ยนรู้ เรื่ องสั นติภาพ เอกสารชุดแนวคิดและแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
เสริ มสร้างสุ ขภาวะและทักษะชีวิตให้แก่เด็ก เอกสารลาดับที่ 9 สถาบันรามจิตติ กรุ งเทพมหานคร
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