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5326290  :  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั:  รูปแบบการเรียนการสอน / สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา   
 เพ็ญพนอ  พ่วงแพ : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพนัธ์, ผศ.ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี และ 
ผศ.ดร.ปรณฐั  กิจรุ่งเรือง. 370 หนา้ 
 

 การศึกษาวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์เพือ ) พฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม          
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้           
สังคมศึกษา  และ 3) ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา           
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนหลงั (One Group Pretest – Posttest Design)  กลุ่มตวัอยา่ง ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู    
ชนัปีที 4  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาสงัคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 
255    จาํนวน 39 คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้            

แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนือหา  
 

 ผลการวิจยั  พบวา่   
 1. รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา มีชือรูปแบบ          
การเรียนการสอนว่า  RLASA  Model มี  องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์  กระบวนการจดัการเรียนการสอน และเงือนไข
การนํารูปแบบไปใช้   กระบวนการจดัการเรียนการสอนมี  ขนัตอน ประกอบด้วย ขนัที  ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  

knowledge) ขันที   ขันเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional activities design of Social 

Studies)  ขนัที  ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  (Activities  

design based on nature of subjects matters and  process  of  learning management of Social Studies) ขนัที  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  
(Sharing of learning) และขนัที  ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes) 

 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  
พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีคะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาสูงขึนกว่าก่อนเรียน                  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน      
เพิมขึนอยา่งต่อเนืองอยูใ่นระดบัสูง  มีคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ  .  และมีความพึงพอใจ                                   
ต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 3. ผลจากการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   
สังคมศึกษา พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมีคะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษามีพฒันาการสูงขึน  
ในช่วงเวลาหลังเรียน และ คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 

ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา………………………………………..                                      ปีการศึกษา 2557 
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SOCIAL STUDIES LEARNING ACTIVITIES DESIGN COMPETENCY FOR PRE-SERVICE TEACHERS.THESIS 

ADVISORS: ASST.PROF. ORAPIN SIRISAMPHAN, Ph.D., ASST.PROF. WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., AND 

ASST.PROF. PORANAT KITROONGRUENG, Ph.D. 370 pp. 
 

 The purposes of this research were to:  1) develop an instructional model to enhance Social Studies learning activities 

design competency; 2) study effectiveness of the instructional model to enhance Social Studies learning activities design 

competency and 3) disseminate the instructional model to enhance Social Studies learning activities design competency.               
The experimental research was one group pretest-posttest design. The sample was 39 fourth year students majoring in Social 

Studies, Faculty of Education, Silpakorn University in the second semester of the academic year 2013.The research instruments 

were the instructional model to enhance Social Studies learning activities design competency for pre-service teachers, the model’s 

handbook consisting of the lesson plans, the learning outcomes test, an assessment form of ability in designing Social Studies 

learning activities, an assessment form of lesson plans, an observation form and management behavioral record form,                          

the Social Studies teachers characteristics evaluation form of designing learning activities and questionnaire. The data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation, t - test dependent and content analysis. 
 

 The research findings revealed that: 

 1. The instructional model to enhance Social Studies learning activities design competency was named               

“RLASA Model”. It consisted of 4 components: principles, objectives, processes and conditions for implementation.                    

The instructional process were comprised of 5 steps, namely step 1: Reviewing of knowledge; step 2: Learning instructional 

activities design of Social Studies; step 3: Activities design based on nature of subjects matters and process of learning 

management of Social Studies; step :  Sharing of learning and step 5: Assessment of outcomes. 

 2. The study of the effectiveness of the instructional model to enhance Social Studies learning activities design 

competency revealed that the pre-service teachers’ learning outcome scores on Social Studies learning activities design were  

significantly higher than the scores before learning at the .05 level. The pre-service teachers had continuously developed their 

ability to design learning activities at a high level. The Social Studies teachers’ characteristics of designing learning activities 

before and after learning were significantly different at the .05 level and their satisfaction toward the model was at the highest 

level.  

 3. The result of disseminating the instructional model to enhance Social Studies learning activities design 

competency showed that the pre-service teachers’ learning outcome scores on Social Studies learning activities design after 

learning were significantly higher than the scores before learning at the .05 level. The pre-service teachers’ ability to design 

learning activities had developed after learning and the Social Studies teachers’ characteristics of designing learning activities 

before and after learning were significantly different at the .05 level.   
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