
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพอืส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู   

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวเพญ็พนอ   พ่วงแพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 255  

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพอืส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 นางสาวเพญ็พนอ  พ่วงแพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
 สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 255  

ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



THE  DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL TO ENHANCE 

 SOCIAL STUDIES LEARNING ACTIVITIES DESIGN COMPETENCY  

FOR  PRE-SERVICE TEACHERS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

By 

Miss  Phenphanor  Phuangphae 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction 
Department of Curriculum and Instruction  

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรือง “การพัฒนารูปแบบ      
การเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู” เสนอโดย นางสาวเพ็ญพนอ  พ่วงแพ  เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

 
 

                                                                             ……........................................................... 
                                                                             (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
                                                                                 วนัที..........เดือน.................... พ.ศ. .......... 
 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ) 
............/......................../..............  
 
.................................................... กรรมการ                   .................................................... กรรมการ                             
(ศาสตราจารย ์ดร.สิริวรรณ ศรีพหล)                            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์) 
............/......................../..............                                    ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ                    .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี)                        (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง) 
  ............/......................../..............                                    ............/......................../.............. 



11 
 

 ง 

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 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1………………………………2........…………………………3………………………….. 
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 PHENPHANOR  PHUANGPHAE:  THE  DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL  MODEL TO  ENHANCE 

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.   

 
 

Department of Curriculum and Instruction                                                                             Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature……………………….                                                    Academic Year 2014 

Thesis Advisors’ signature  1………………………….……..2…….…………………………..…3.………………………………... 
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อนงค์พร สมานชาติ  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนทิพย์ บุญสมบัติ    ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ               
ไพวิทยศิริธรรม  และอาจารย ์ดร.กลัยา เทียนวงศ ์ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการพิจารณาตรวจแกไ้ข และ
ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการวิจยั รวมทงัอาจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล เพือนผูเ้ป็น
กลัยาณมิตรทีให้คาํแนะนาํตรวจสอบขอ้มูลเกียวกบัสถิติในการวิจยัให้มีความครอบคลุม และมีคุณภาพ
มากขึน 
   ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีใหทุ้นสนบัสนุนการศึกษาเพือพฒันา
คณาจารย ์และใหโ้อกาสผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัครังนีจนสาํเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 

                     ขอขอบคุณคณะผู ้บ ริหาร  และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทีให้การสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิงในการทําการศึกษาวิจัย รวมทัง
ขอขอบคุณอาจารยพี์เลียงนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนกัศึกษาเอกสงัคมศึกษาชนัปีที  และ  
ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างทุกคน รวมทงัอาจารย ์นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัทกัษิณทีไดใ้หค้วามร่วมมือและใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชนต่์องานวิจยัครังนี 
                     ขอขอบคุณเพือน ๆ ร่วมรุ่น สาขาวิชา หลกัสูตรและการสอน รวมทงัรุ่นพี รุ่นนอ้งทีเกือกูล
และเป็นกาํลงัใจทีดีเสมอมา 
                    คุณประโยชนข์องวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผูวิ้จยัขอมอบแด่คุณพ่อสวา่ง และคุณแม่ศิริพร พ่วงแพ 

ทีเป็นผูอ้บรมเลียงดู คอยเป็นกาํลงัใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกเรืองดว้ยดีตลอดมา ตลอดจน
คณาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทาํใหผู้วิ้จยัประสบความสาํเร็จในการศึกษาครังนี 
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บทท ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 การพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้าทนัต่อการเปลียนแปลงของสังคมปัจจุบนั    
ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น สิงทีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก คือ การพฒันาคุณภาพ
ของคนในประเทศให้มีศักยภาพและสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเรืองของการจัดการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society)   
จาํเป็นตอ้งพฒันาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช  มาตรา ( ) แนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ ( : - ) และยูเนสโก(UNESCO 

: - ) ทีกล่าวถึง บุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ซึงจะตอ้งมีความใฝ่รู้
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้เพือพฒันาสังคมอยา่งยงัยืน โดยใชสี้เสาหลกัของการเรียนรู้
เป็นพืนฐาน ซึงประกอบดว้ย  การเรียนเพือทีจะมีความรู้ความเขา้ใจ การเรียนเพือทีจะมีทกัษะทาํได้
และทาํเป็น  การเรียนรู้เพือทีจะมีทกัษะชีวติทีปรับตวัไดใ้นสังคมทีเปลียนแปลง และการเรียนรู้ทีจะ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ นอกจากนีจุดมุ่งหมายสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ทีดี เพือให้สมองสามารถ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การเรียนรู้ตอ้งเป็นเรืองของการคิด การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น จึงจะถือวา่เรียนรู้เป็น ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นหนึงของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที 21 คือ มีการพฒันา
หลกัสูตรทีมีการดาํเนินการอย่างต่อเนือง โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย            
มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นและ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ(2551:2)  และ
วิจารณ์ พานิช (2554:5) กล่าวถึง แนวคิดของการศึกษาไทยในศตวรรษที  เป็นการศึกษาสําหรับ
การสร้างคนเพือออกไปใช้ชีวิตทาํงานท่ามกลางการเปลียนแปลงดา้นต่างๆทีเป็นไปอยา่งต่อเนือง 
รวมถึงคุณลกัษณะของคนในศตวรรษที  ตอ้งเป็นคนทีดาํรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม สามารถ
แข่งขันได้ เผชิญหน้ากับการเปลียนแปลงได้ทุกรูปแบบ โดยต้องมีทักษะดังต่อไปนี .ทักษะ             
การเรียนรู้ (Learning skills) .ทักษะการปรับตัว(Adaptability Skill) .ทักษะการใช้ชีวิต (Life 

skills) และ .ทกัษะการทาํงาน (Work Skills)   

1 
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 แนวโน้มการศึกษาระดับ อุดมศึกษา  (Trend in Higher Education) จําเป็นต้องมี             
การปรับปรุงและพฒันาให้สอดคล้องกบัความเปลียนแปลงและความตอ้งการของสังคมอยู่เสมอ  

ตอ้งมีการขยายโอกาสจดัการศึกษาให้มีความหลากหลาย ทงัโครงสร้าง รูปแบบ หลกัสูตร ระบบ
การเรียนการสอน สอดคล้องกบัสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบนั เน้นผูเ้รียนให้มีความสามารถทาง
ปัญญา เรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถทีจะแกปั้ญหาทีเกิดขึนไดด้ว้ยตนเอง และสร้างสรรคสิ์งใหม่ๆได ้

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ ( : 104-110) กล่าวไวว้า่ สถาบนัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันา และปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนในระบบการศึกษา เน้นกระบวนการหาความรู้ของผูเ้รียนมากขึน  คือ 
ตอ้งสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดได้ รู้จกัรับการเปลียนแปลงอย่างฉลาดพอกบัสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต  
ผูส้อนจาํเป็นตอ้งพฒันาการสอนใหม่ เพือให้มีคุณค่าและสอดคล้องกบัโลกยุคใหม่ทีผูเ้รียนตอ้ง
สร้างความรู้ขึน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวติ  เสริมสร้างทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 
และการตดัสินใจดว้ยตนเอง เพือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองทีสามารถดาํรงชีวิต
ไดอ้ยา่งเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตย 
 นอกจากนีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายหรือปรัชญาเพือพฒันาคนให้
มีคุณลกัษณะทีสําคญั  ประการ ประการแรก เพือให้ผูส้ําเร็จการศึกษา เป็นกาํลงัคนทีสําคญัของ
ประเทศ สามารถปฏิบติังานภายหลงัการศึกษาไดต้ามมาตรฐานของวิชาชีพ และตามความตอ้งการ
ของสังคม ประการทีสอง  เพือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนทีสมบูรณ์ทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ดังนันการจดัการศึกษาจึงตอ้งมุ่งทงัในเรืองการจดักิจกรรมตามหลักสูตร
การศึกษาเพือส่งเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ และจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการดาํเนินชีวติควบคู่กนัไป (ทบวงมหาวิทยาลยั, : ) ดงัจะเห็นได้
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม   
(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 และมาตรา 28  ทีบญัญติัให้ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
โดยเฉพาะผูส้อนต้องมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัเรืองการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติและผูเ้รียนมีความสาํคญัทีสุด   

                  การศึกษาข้อมูลข่าวสารในยุคศตวรรษที  และทําการวิจัยเพือให้ได้สารสนเทศ          
มาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนอยา่งสมาํเสมอของผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา ถือเป็น
หน้าทีของคณาจารย์ทีสําคัญในการชีนําผูเ้รียนให้เป็นคนดีเข้าถึงองค์ความรู้  มีความสามารถ             
ในการคิดนําความรู้มาแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในส่วนวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทีจะประกอบวชิาชีพครูในอนาคตให้มีความเป็นครูมืออาชีพ ผูส้อนจาํเป็นตอ้ง         
มีการจดัการเรียนการสอนให้เกิดความรู้ ความชาํนาญ และสามารถพฒันาตวัเองในด้านต่างๆได ้ 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการสอนโดยการจัดการองค์ความรู้ทีจะสอน               
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อย่างมีคุณภาพ  อย่างต่อเนืองทังในแง่การพัฒนาความรอบรู้ ในเนือหาสาระของวิชา การจัด        
การเรียนการสอนทีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั  เนน้การอบรมสังสอนทีพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต เพือให้อยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  มีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้
อย่างมีระบบจัดกิจกรรมเพือให้ผู ้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น  และแก้ปัญหาได้ มีการใช้นวตักรรม 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ และการจดัการความรู้อยา่งสร้างสรรค ์รวมทงัมีการวดัและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนจากผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ซึงชมพู นุช  ร่วมชาติ(2548: บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่า 
คุณลักษณะของครูทีพึงประสงค์ในอนาคต ได้แก่ 1) ด้านความรู้ในสาขาวิชาทีสอนอย่างลึกซึง 
อย่างน้อย  2) สาขาวิชา ความรู้ในวิชาชีพครู และความรู้ทวัไปในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวขอ้ง และ        

.ด้านทักษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทักษะวิชาชีพครูทัวไปทีเกียวข้องกับการจดัการเรียน        
การสอนซึงเป็นคุณลักษณะทีจาํเป็นของครูทีมีคุณภาพ  โดยทีครูต้องมีความสามารถในการ              
นําเอาความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพครูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  มียุทธศาสตร์ในการจัด          
การเรียนรู้แบบต่างๆ นอกจากนีทวีป  อภิสิทธิ ( : 1) ไดก้ล่าวถึง  วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพเฉพาะ 
ทีตอ้งการบุคคลทีมีคุณสมบติัสําคญั  ประการ ได้แก่ ) มีความรู้วิชาการเป็นอย่างดี ) มีทกัษะ    
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ) มีเจตคติทีดีในวิชาชีพครู  และ )มีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ  ขอ้ของเฮิรท ์(Hurt 2009: ) กล่าวถึง การทาํ
ให้ครูเป็นหนึงในวิชาชีพ ได้แก่  ) ครูควรทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ) ครูควรมีความรู้ใน
เนือหาวิชาต่างๆ )ครูควรมีการตอบสนองการจดัการและดูแลการเรียนรู้ของนกัเรียน ) ครูตอ้งคิด
อยา่งเป็นระบบเกียวกบัการปฏิบติัและเรียนรู้จากประสบการณ์ และ )ครูควรเป็นสมาชิกการเรียนรู้
ในชุมชนหลกั สอดคลอ้งกบัไพฑูรย ์ สินลารัตน์และคณะ ( : 156) ทีกล่าวถึงกระบวนการผลิต
บณัฑิตตามคุณลกัษณะบณัฑิตดา้นความรู้(Knowledge) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอน
ทีมีวิธีการทีหลากหลายเหมาะกับธรรมชาติเนือหาวิชา และระดับของผูเ้รียนลดการบรรยาย          
จดักิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนตามหลักการเรียนรู้แบบเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ตลอดจน
ส่งเสริมใหมี้การใชสื้อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากขึน 

   ปัจจุบันพบว่า ปัญหาสําคัญระดับ อุดมศึกษาของไทย  คือ  กระบวนการเรียน รู้                          
ในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทยไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึนกับผูเ้รียนอย่างแท้จริง 
เนืองจากการเรียนการสอนยงัมีลักษณะป้อนข้อมูลโดยการบรรยายของครูผูส้อน ทาํให้ผูเ้รียน           
ตอ้งจด ท่องจาํตามทีอาจารยบ์อกเป็นหลกั การพฒันาปัญญาจึงไม่เกิดขึน บณัฑิตจึงมีลกัษณะรู้มาก  
มากกว่ารู้คิด (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ, : 32-33) นอกจากนีวิทยากร เชียงกูล( : ) 
กล่าววา่ ปัญหาความดอ้ยพฒันาของการศึกษา มีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมครูอาจารยส่์วนใหญ่ไดรั้บ
การศึกษาแบบเก่า มีความเคยชินกับการสอนแบบบรรยาย   ไม่รักการอ่าน  การค้นควา้ และ          
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การวิเคราะห์ ดงันันนโยบายให้ครูอาจารยเ์ปลียนวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบให้นักเรียนเป็น
ศูนยก์ลางมกัไม่ประสบผลสําเร็จ ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน         
ทีพบไดจ้ากการประเมินผลคะแนนทดสอบระดบัชาติ (National Test : NT) ตงัแต่ปีการศึกษา  
จนถึงปัจจุบนั ผลปรากฎวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัตาํกวา่  เปอร์เซ็นตใ์นทุกกลุ่มสาระ 
ซึงเป็นผลสาํคญัมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ทีสอง (พ.ศ. - ) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทีพบว่า ผลการประเมินสถานศึกษา
หลายแห่งไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิตาํ ขาดคุณลักษณะทีพึงประสงค์ รวมทัง        
ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนือง  นอกจากนีจากการศึกษา
สภาพการจดัการศึกษาในปัจจุบนั เช่น จากการศึกษาเอกสาร และผลการประชุมสัมมนา พบว่ายงัมี
ปัญหาอุปสรรคอยู่มาก ดังทีเกรียงศกัดิ เจริญวงศ์ศกัดิ (2542: - ) ได้สรุปว่าระบบการศึกษาไทย        
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทีจะรองรับสภาพความเปลียนแปลงของสังคมโลกได ้เช่น การศึกษา
เน้นการท่องจาํมากกว่าการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลหรือการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ค่านิยม
สังคมไม่สอนให้คนคิดเป็น ทาํเป็น  ประยุกตใ์ชเ้ป็น ทีสําคญัสังคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เพราะระบบการเรียนการสอนเป็นลกัษณะของการป้อนขอ้มูลให้ท่องจาํ ไม่กระตุน้ให้เกิดความอยาก
เรียนรู้สิงใหม่ ๆ ขาดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ครู อาจารย์ปล่อยปละละเลย และไม่ทําตนเป็น
แบบอยา่ง ทาํให้เด็กไทยใชชี้วิต อารมณ์ ตามความรู้สึกชอบละเมิดกฎระเบียบ ขาดความซือสัตย ์และ
ความอดทนในการเรียนและการทาํงาน ตลอดจนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 
(Life- long Learning)  
      ประเด็น เรือง  สาเหตุของปัญหาเกียวกับระบบการศึกษาไทย   ดังที  พวงรัตน์                  
บุญญานุรักษ ์(2544: 5-7) และวทิวฒัน์ ขตัติยะมาน (2549: 52) ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปเกียวกบัสภาพปัญหา
ดา้นการศึกษาทีสําคญัคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ดา้นตวัครูผูส้อนและวิธีการสอน กล่าวคือ ผูส้อนมุ่งสอน
แต่เนือหาวิชาเป็นหลกั ทงัยงัเป็นผูก้าํหนดทุกสิงทุกอยา่งในการเรียนการสอน ส่วนวธีิการสอนนนั
มุ่งเน้นทีการสอนหนงัสือมากกวา่การสอนคน เพราะยึดวิชาเป็นตวัตงัมากกวา่ยึดผูเ้รียนเป็นตวัตงั 
พฤติกรรมการสอนเป็นไปอย่างจาํเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนขอ้มูลให้จาํเป็นส่วนใหญ่ 
การฝึกปฏิบัติ   ฝึกคิด   ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การอบรมบ่มนิสัย             
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีนอ้ยกวา่การท่องบ่นเนือหา จึงทาํใหผู้เ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัยหรือ
ใฝ่รู้ ขาดความคิดสร้างสรรค์  ไม่กลา้คิด ไม่กลา้ปฏิบติั และมองไม่เห็นความสําคญัของการเรียนรู้
ตลอดชีวติ เช่นกนั นอกจากนีจากการศึกษารายงานการประชุมสัมมนา เรือง นโยบาย การผลิตและ
พฒันาครู พบว่า มีปัญหาเกียวกบัระบบการผลิตครูทีทวัโลกกาํลังประสบอยู่หลายประการและ
ปัญหาทีมีความสําคญั คือ ปัญหาเกียวเนืองมาจากระบบการผลิตครูโดยเฉพาะในเรืองของเนือหา
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ทฤษฎีไม่มีความสัมพันธ์กับภาคปฏิบัติการเรียนการสอน วิชาชีพครูเน้นภาคทฤษฎี โดยให้
ความสําคญักบัวิชาทีสร้างเสริมประสบการณ์การฝึกสอนน้อย สอดคล้องกับงานวิจยัของวิชิต        
สุรัตน์เรืองชัย และชลันดา พันธ์ุพานิช ( : 85-94)ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีมีต่อ               
การจดัการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษา พบว่า นิสิตฝึกสอน
ตอ้งการให้อาจารยนิ์เทศก์แนะนาํเรืองการเขียนแผนการสอน และการจดัการเรียนการสอน รวมทงั
แนวทางการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทีเกิดขึน และตอ้งการให้อาจารยพ์ีเลียงแนะนาํเรืองการเขียนแผน  
การสอน สําหรับปัญหาต่างๆทีเกิดขึนระหว่างฝึกสอน ไดแ้ก่ ปัญหาการไดรั้บมอบหมายรายวิชา   
ไม่ตรงกบัสาขาวิชาวิชาทีเรียนมา ปัญหาไม่สามารถเขียนแผนการสอนได้ตามความตอ้งการของ  
ครูพีเลียง ไม่สามารถวดัผลการสอนตามจุดประสงคที์เขียนไวไ้ด ้ 
                ถึงแมว้่าระบบการศึกษาและแนวทางการจดัการศึกษาจะมีการเปลียนแปลงไปอย่างไร
หากครูยงัคงยึดติดกับการสอนแบบเดิมๆไม่มีการพัฒนาตนเองไม่พัฒนากระบวนการเรียนรู้         
ไม่คาํนึงผลทีจะเกิดขึนจริงกับผูเ้รียน การปฏิรูปการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึน ดังนันครูจาํเป็นต้อง       
เป็นผูส้นบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี  รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่ศึกษาหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา           
นาํความรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึงเป็นความ
คาดหมายในการปฏิ รูปการศึกษาของชาติ  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 
( 52: 18) การพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติ จึงเป็นหัวใจสําคญัและความจาํเป็นเร่งด่วนใน        
การพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสําเร็จได้ โดยครูต้องมีความมืออาชีพ  มีความรู้             
ทางวิชาการ เชียวชาญทางวิชาชีพ ประกอบกบัมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูเพือพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
มนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  อยา่งไรก็ตามจากการสังเคราะห์ลกัษณะครูทีดีทีจะนาํไปสู่ครูมืออาชีพของ
วิไล ตังจิตสมคิด (2554: 161-162) และสุรศักดิ  หลาบมาลา( 3: 2-3,9-13) พบว่า ครูจะต้อง          
มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ มีบุคลิกภาพและมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

สอดคล้องกับณรงค์ พุทธิชีวิน  (2528: 7) จันทร์เพ็ญ  เชือพานิช  (2527: 13) และสุรศักดิ   ปาเฮ          
(มปป.: 3) ทีกล่าวถึงคุณลกัษณะครูทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครู คือ ครูตอ้งมีสมรรถนะ
การสอนไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะความเป็นครู ซึงสิงเหล่านีเป็นสิงจาํเป็น
อยา่งยิงต่อการปฏิบติังานวิชาชีพครูให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการขององคก์าร                  
ทางการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา 

                 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(หลกัสูตรปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า มีปรัชญา
ของหลักสูตรทีกล่าวว่า มุ่งมันผลิตครูสังคมศึกษา จัดการศึกษาด้านสังคมศึกษาทีมีคุณภาพ         
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เป็นแหล่งคน้ควา้และวิจยั ถ่ายทอดความรู้ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวิชาการ เพือผลิตบณัฑิตทีมี
ความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ยึดมนัในสัจธรรม คุณธรรม รับผิดชอบ            
ต่อสังคม ใส่ใจฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการจัด          
การเรียนรู้ตามแนวคิดเกียวกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และยงัสอดคลอ้งกบัรายวิชา
บงัคบัเอก   การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึงเป็นรายวิชาหนึงของ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ภาคหลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
นอกจากนีจากการวเิคราะห์บทบาทของครูในสหสัวรรษใหม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะวชิาชีพครู สามารถ
พฒันานักเรียนของตนให้มีสมรรถภาพและทัศนคติอันเป็นพืนฐาน เช่น ความคิดสร้างสรรค ์            
การยอมรับสถานการณ์เปลียนแปลง ความสามารถในการเข้าใจและตัดสินใจ ทัศนะการคิด
วเิคราะห์ การกาํหนดปัญหาและการแกปั้ญหา และเป็นครูทีมีความสามารถเชิงวิชาชีพ มีความรู้ใน
วชิาการ ทนัต่อเหตุการณ์  สามารถเตรียมนกัเรียนให้วิเคราะห์ เลือก และใชข้อ้มูลสาธารณะอยา่งมี
หลกัการ มีเหตุผล เพือจะได้เขา้ใจปัญหาของโลกปัจจุบนัได ้(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, : ) สอดคลอ้งกบัผลการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการเตรียมครู สาํหรับศตวรรษที  
ระบุคุณลักษณะทีจําเป็นของครูทีมีคุณภาพ  คุณลักษณะหนึง  คือ ทักษะวิชาชีพครู  (Skill of  

Effective Teacher)โดยกล่าวว่า  ครูจะต้องเป็นผู ้ที มีความสามารถในการนําวิชาค รูไปใช ้                
อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีวิธีสอนทีหลากหลาย ตลอดทงัมีวิธีการและยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้
ต่างๆ  โดยเฉพาะครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาจาํเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริม
ผูเ้รียนให้มีความสามารถในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม โดยจดัหาวิธีสอนทีหลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึงธรรมชาติของ
เนือหาวิชาสังคมศึกษานนั มีความหลากหลาย กวา้งขวาง ครอบคลุมถึงแขนงวิชาต่างๆ ในสาขา
สังคมศาสตร์ และสาขาอืนด้วย  ประกอบด้วย  สาระได้แก่ ) ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม          

) หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ) เศรษฐศาสตร์ ) ประวติัศาสตร์ และ 
) ภูมิศาสตร์  ในส่วนแต่ละสาระมีแนวความคิดพืนฐานและความคิดรวบยอดแตกต่างกันไป         

(สิริวรรณ ศรีพหล, 2552: 24-24,54-55) อาทิเช่น สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ พฒันาผูเ้รียน
ให้มีความเจริญงอกงามในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม, สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม  เนน้ลกัษณะและความสําคญั
ของการเป็นพลเมืองดี พัฒนาเจตคติและจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมีทักษะและ
ความสามารถในการทีจะอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมทีตนเป็นสมาชิกไดอ้ยา่งมีความสุขในสังคม  
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          ซึงจากสภาพเนือหาทีมีจาํนวนมากของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ทาํให้ครูส่วนใหญ่      
ไม่ชํานาญในเนือหา  การนาํวิธีสอนมาจดัการเรียนรู้ทาํให้ไม่ตรงกบัเป้าหมายของศาสตร์แต่ละ
สาระนัน ๆ ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษาไม่บรรลุจุดมุ่งหมายทีแท้จริง     
ปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกพรรณ  เติมสมเกตุ ( : บทคดัยอ่) ทีกล่าวถึงปัญหา
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่เน้นกระบวนการสอนแบบบรรยาย
เนือหามากกวา่การจดักิจกรรม เนืองจากธรรมชาติของสาระสังคมศึกษามีเนือหากวา้ง หลากหลาย  
และการทีครูสอนเนือหาจากหนงัสือเรียน ทาํให้สอนและวดัผลประเมินผลของครูง่าย และสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนสังคมศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากตวัครูทีไม่เปลียนวธีิสอน เนน้เนือหาวชิาสอน
โดยวธีิบรรยาย มีการนาํวธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนอ้ยมาก  

    จากการประมวลข้อมูลเกียวกับผลการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ประจาํปีการศึกษา  -   
พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา  ประการหลกั ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นการจดัการชนัเรียน และปัญหา
ในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะเรืองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  การเขียนแผน                       
การจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมต่างๆให้กบันักเรียน นอกจากนีจากการสอบถามนักศึกษา                       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกังวลก่อนออกการฝึกสอน                     
ขาดความมันใจว่าตนเองมีความสามารถไม่เพียงพอ ขาดความรู้ลึก รู้จริงในเทคนิควิธีการจัด        
การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเกียวกับ       
การสอน ทงัดา้นการเตรียมการสอน  การเขียนแผนการสอน  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
มีน้อย ทาํให้เกิดความไม่มนัใจในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามโรงเรียนต่างๆ  และ
จากการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ผูส้อนรายวิชาและอาจารย์ในสาขาวิชาสังคมศึกษา  พบปัญหา           
ทีสอดคล้องกนัเกียวกับเรือง การเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูเอกสังคมศึกษาตรงกัน       
ในเรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นระบบ ไม่สอดคล้องกบัเนือหาสาระและ
ธรรมชาติสาระวิชา  ขาดทกัษะในการจดัการชันเรียน ขาดเทคนิควิธีสอนทีหลากหลาย ดังนัน       
ควรส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน  ก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
ทีโรงเรียน ซึงผลจากสภาพการเรียนการสอนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพทีคาดหวงัของความคาดหวงัในการพฒันาครูสังคมศึกษาทีมีคุณภาพ และคุณลกัษณะของ
ครูสังคมศึกษามืออาชีพ ทังนีจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวิชาการออกแบบกิจกรรม       
การเรียนการสอนสังคมศึกษา (มคอ. ) ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  พบว่า รายวิชานี           
มีความคลา้ยคลึงกบัวชิา วธีิสอนสังคมศึกษา  นกัศึกษาส่วนใหญ่คิดกิจกรรมไม่เหมาะสมกบัเนือหา 
จึงตอ้งการให้มีการพฒันาเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนือหาสาระ
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สังคมศึกษา ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  มีการใช้สือประกอบการเรียนการสอน  มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัการสอนจริง  อยา่งไรก็ตามจากการประมวลขอ้มูลเกียวกบั
การเรียนการสอน ทาํให้ทางสาขาสังคมศึกษาจาํเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร์
บณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา  ฉบบัปี พ.ศ.   ซึงเป็นหลกัสูตรทีเนน้ความสาํคญัของการมุ่งผลิต
บณัฑิตให้มีองค์ความรู้และทกัษะทางวิชาการ เป็นการสอนทงัภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยส่งเสริม
ให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ความสามารถดา้นการสอนสังคมศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้นกัศึกษาทาํงานเป็นทีมและทาํงานร่วมกบัผูอื้น ซึงสอดคลอ้ง
กบัปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาทีสอนกระบวนคิดทงั
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนให้รอบรู้และทักษะทางวิชาการ 
สามารถประยุกต์ศิลปะ วิทยาการทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง            
มีความจาํเป็นต้องปรับเนือหาและกิจกรรมในรายวิชา 467 491การออกแบบกิจกรรมการเรียน        
การสอนสังคมศึกษา ให้เป็นรายวิชาทีสอดคลอ้งกบัเนือหาสังคมศึกษาทีเน้นการส่งเสริมพฒันา
ความรู้ ความสามารถทางด้านการจดัการศึกษา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาทีเป็น
ระบบ เพือให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ เทคนิค กระบวนการต่างๆไปฝึกปฎิบติัในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความ
รอบรู้ทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดสิงทีตนเองมีความรอบรู้ให้กบันกัเรียนดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 
และสามารถทาํให้นกัเรียนมีการเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นในสังคม 
ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นครูสังคมศึกษาทีดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป      

  การเสริมความรู้ในดา้นเนือหา สาระการเรียนรู้ กระบวนการของการจดัการเรียนรู้ทีเป็น
ระบบมีความสําคัญยิงจะต้องพัฒนาผู ้เรียนให้ครอบคลุมทังในเรืองขององค์ความรู้ทักษะ
กระบวนการ ควบคู่กับเรืองของคุณธรรม จริยธรรม โดยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ         
การพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นนักคิด มีเหตุมีผล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและ          
การทํางานในสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างต่อเนืองโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
สังคมศึกษา และการออกแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีการทีหลากหลายเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552: 99) การจัดการเรียน รู้เพือให้ผู ้เรียนมีความ รู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยยึด
หลักว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุดและเชือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
กระบวนการจดัการเรียนรู้จึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพและพฒันาอยา่ง
ต่อเนือง  คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง ซึงต้องอาศยักระบวน      
การเรียนรู้ทีหลากหลาย  และอาศยัการลงมือปฏิบติัเพือเป็นเครืองมือทีจะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมาย
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ของหลัก สู ตรโดยเฉพ าะการกําหนดมาตรฐานความ รู้ของผู ้ป ระกอบวิช าชีพค รูของ                          
สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา ( : 290-291) ในขอ้ที  ดา้นการจดัการเรียนรู้ พบว่า สาระความรู้   
ทีผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะตอ้งมี ประกอบด้วย การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้  การจดัการเรียนแบบยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  และสมรรถนะ           
ที จํา เป็นสํ าห รับผู ้ประกอบวิชาชีพครู  ประกอบด้วย  การนําประมวลรายวิชามาจัดทํา                    
แผนการจดัการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียนสามารถจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและจาํแนกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

     ส่วนการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน วิกกินส์ (Wiggins, 1998: 191-192) กล่าวถึง
ขนัวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน ผูส้อนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยกาํหนดผลลัพธ์ทีคาดหวงัให้ชัดเจนก่อน เพือให้ผูเ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย มีการกาํหนดทรัพยากรและสือทีใช้ในการประกอบการเรียนรู้       
ในแต่ละกิจกรรม  มีการกาํหนดเวลาเรียนทีเหมาะสม  จากนนันาํกิจกรรมการเรียนรู้ทีออกแบบไว ้ 
มาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกันทุกองค์ประกอบร่วมกับการส่งเสริมกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย       
ทีหลกัสูตรกาํหนด โดยทีครูผูส้อนตอ้งบูรณาการการเรียนการสอนทกัษะการคิดในเนือหาสาระ           
ทีตนเองสอน โดยสอดแทรกกิจกรรมการคิดเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ขนัตอนใดขนัตอนหนึง
ของการเรียนรู้ในเนือหาวิชาทีเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว ์          
ยินดีสุข ( 7: 44) กล่าวว่า การทีผูเ้รียนจะสร้างความรู้ได้นัน ผูเ้รียนต้องใช้ทกัษะการคิดและ
กระบวนการคิดเป็นเครืองมือในการสร้างองค์ความรู้  ซึงถือเป็นขันตอนสําคัญในกระบวน          
การเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากนีการออกแบบการเรียนรู้และวางแผนการเรียนการสอนของ
ครูผู ้สอนมีความสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ใน           
ทุกขันตอนจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)และประสิท ธิผล 
(Effectiveness) โดยอาศัยหลักการ แนวคิดเกียวกับการออกแบบการสอนเชิงระบบ  แนวคิด         
การออกแบบระบบการสอน ADDIE Model และแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีสามศร (Triarchic 

Theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)  ทฤษฎีการสือสาร (Communication Theory) และ
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ร่วมกับการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพือ
ส่งเสริมทกัษะการคิด (Cognitive) ทงัในการคิดขนัพืนฐานและการคิดขนัสูงจะสามารถส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาวชิาชีพครูได ้

    จากการศึกษางานวิจยั เอกสารต่างๆ และได้รวบรวมข้อมูลเกียวกับการจดัการเรียน        
การสอนตามแนวคิดเชิงระบบ ของซาเวอรีและดฟัฟี  (Savery and Duffy,1996: 135-148); ยุรวฒัน์ 
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คล้ายมงคล (2545: 2); วิไลพร สุตนัไชยนนท์ (2546: 37-38); ทิศนา  แขมมณี (2548: 90); กานอน
และคอลลีย์ (Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2550: 60) ทาํให้ได้ขอ้สรุปว่า
การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงระบบ  ซึงเป็นการจดัการเรียนการสอนแบบหนึงซึงเน้น
กระบวนการในการทาํงานอยา่งมีขนัตอน มีความสัมพนัธ์กนั มีการบูรณาการเทคนิควิธีสอนแบบ
ต่างๆจะช่วยให้การดาํเนินการให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงเป็นรูปแบบ       
การจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Student-

centered Approach) ทีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความสามารถป้องกนัปัญหาและแกปั้ญหา
ต่างๆทีเกิดขึนได้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็น ผูคิ้ด ผูป้ฏิบติั และผูต้ดัสินใจ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
ซึงในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัและอนาคตนนัเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 4 ประการ คือ     
การเรียนเพือรู้ การเรียนรู้เพือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพืออยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพือชีวิต 
( Fosnot, 1996: 12-15; Glaseisfeld, 1991: 22-25; Wilson, 1996: 18-20; Cobb, 1994: 7-10; Bell, 

1993: 24-30; Driver and Bell, 1986: 5-7 และไพจิตร สะดวกการ, 2539: 22)  
                   จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงระบบ ซึงเป็น
กระบวนการทีสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ทาํให้ผูเ้รียนเกิด      
การเรียนเพือรู้อย่างต่อเนืองทีส่งผลให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ซึงจาํเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทีต้องอาศัย         
ความเกียวเนืองสัมพนัธ์กนัด้วยเหตุและผลขององค์ประกอบต่างๆของการจดัการเรียนการสอน  
เพือให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทีตงัไว ้และส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
นอกจากนีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เป็นปัจจยัทีมีความสําคญัต่อการพฒันาการเรียน
การสอนสังคมศึกษาทีจําเป็นต้องพัฒนาให้ มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา ในดา้นความรู้ (Knowledge) เพือความสามารถในการเขา้ใจ นาํสิงทีรู้สู่การปฏิบติั
จริง การนาํเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์และจาํแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา กล่าวคือ หากไดมี้การนาํหลกัการแนวคิดของการออกแบบ
การสอนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตามแนวทางการคิดเชิงระบบของครูส  (Kruse,2008:1)                 
ทีนาํมาใช้ในการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ จะทาํให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน และ           
มีประสิทธิภาพยงิขึน  
                 นอกจากนีวิธีการเชิงระบบ เป็นกระบวนการทีสําคญัของการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยทัวไปจะประกอบด้วยขันตอนต่างๆดังนี                
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การนําไปใช้ และการประเมินผล  ซึงในแต่ละขนัมีความ
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เกียวข้องสัมพันธ์กันทีส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
นอกจากนันยงัได้นําแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ และ
แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอนของดิกค์ แคเรย์ (Dick Carey and Carey, 2005: 1-8) และ
แบบจาํลองการสอนของเคมพ ์(Kemp, 1985: 18) เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัการเรียนการสอน 
ทีจะส่งเส ริมและพัฒนาให้นัก ศึกษาวิชาชีพครูสามารถสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเองได้                   
จากความสําคญัของการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การพฒันาคุณภาพของนักศึกษาครู และ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
จึงทําให้ผู ้วิจ ัยมีความประสงค์ทีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ         
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ในการเรียนการสอน
รายวิชา 467 491 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา (LEARNING ACTIVITY 

DESIGN IN SOCIAL STUDIES TEACHING) ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
สังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงเป็นรายวิชาทีมีความสําคญัและจาํเป็น      
อย่างยิงวิชาหนึงสําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูทีจะเขา้สู่วงการวิชาชีพครูให้สามารถออกแบบการเรียน        
การสอน ดําเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงจะต้องใช้ทังความรู้ ทักษะ        
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และหลักการปฏิบติักิจกรรมเรียนการสอน เพือเตรียม
นักศึกษาทีจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาสามารถออกแบบการจดักิจกรรม        
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่ความเป็นครูสังคมมืออาชีพในอนาคตต่อไป  

 

กรอบแนวคิดทใีช้ในการวจัิย 

 สําหรับการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้ง 
เพือสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   ซึงมีหลกัการแนวคิด และทฤษฎีทีเกียวขอ้งนาํเสนอ
ตามลาํดบัดงันี 

                   .หลักการแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development) และการวิจยัเชิง
ผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) 

  การวิจยัและพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็นการวิจยัเพือพัฒนา
นวตักรรมหรือกระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ขึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ช้นวตักรรมและผูใ้ช้
ผลลพัธ์ทีเกิดจากการใช้นวตักรรมนนั  มีเป้าหมายของการวิจยัเช่นเดียวกบัการวิจยัประเภทอืน ๆ 
คือ เพือแสวงหาและพฒันาความรู้     ส่วนทีต่างกนัในขนัตอนของการดาํเนินการวิจยั คือ เป็นการ
วิจัยก่อนแล้วนําผลจากการวิจัยมาพัฒนานวตักรรม  เมือได้นวตักรรมแล้วนํานวตักรรมไป
ดําเนินการวิจัย และหลังจากนันนําผลทีได้จากการนําไปใช้ ไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
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นวตักรรมให้ตอบสนองผูใ้ช้  งานวิจยัลกัษณะนีเป็นการวิจยัและพฒันาส่วนใหญ่มีขนัตอนดงันี     
R1  D1  R2  D2 และหลกัการวจิยัและพฒันาในการวจิยัทางหลกัสูตร การสอน และการนิเทศ 
เป็นการพัฒนาจากล่างสู่บน  คือนําความต้องการจาํเป็นของข้อมูลพืนฐานของผู ้ปฏิบัติและ               
ผูที้เกียวขอ้งทุกส่วนไปสู่การพฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมใหต้อบสนองผูใ้ช ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  
255 : )   
 การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  เป็นการวิจยัผสานวิธีการวิจยั
ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประยุกตใ์ชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงทีสามารถนาํมาใช้
ผสมผสานเพือเพิมเติมจุดแขง็และจุดอ่อนซึงกนัและกนัโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
ประเด็นปัญหาทีต้องการสืบค้น และสภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสืบค้น  และการวิจยั
ประเภทนีมีจุดมุ่งหมายเพือคน้หาความรู้  ความจริงจะสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัทงัการวิจยัเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณช่วยเสริมซึงกนัและกนั  นอกจากนีการวิจยัเชิงคุณภาพจะช่วยให้ผูว้ิจยัเกิดความ
กระจ่างชดัเกียวกบัเหตุการณ์ทีปรากฏอยู ่ ในขณะเดียวกนัการวจิยัเชิงปริมาณจะเสนอวธีิการตดัสิน
ว่าข้อเท็จจริงเกียวกับปรากฏการณ์ทีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพนันถูกต้องหรือไม่อย่างไร              
จะสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในกรณีอืน ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  (องอาจ นยัพฒัน์,2549: 11; 2551: 233-

234)  

 ในการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัใช้กระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research 

and  Development) ดังกล่าว ผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดระเบียบการวิจยัและพฒันา ประกอบด้วย 4 

ขนัตอนทีสําคญั คือ ขนัตอนที  1  การวิจัย (Research : R1) : ขนัการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 
(Analysis : A)  ขนัตอนที 2  การพฒันา (Development : D1) : ขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอน  (Design  and Development : D and D) ขันตอนที   3  การวิจัย (Research : R2)  :         
ขันการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน  (Implementation : I) และขันตอนที  4  การพัฒนา 
(Development : D2) : ขนัการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ซึงเป็นการวิจยั
พนืฐานและการวจิยัประยกุตใ์นการศึกษาสังเคราะห์เพือสร้างรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และใช้กระบวนการวิจยัแบบแบบผสมผสานวิธี(Mixed 

Methodology) โดยใช้วิธีแบบ  Embedded (The Embedded  Design) นําเทคนิควิธีดําเนินการวิจัย  
เชิงปริมาณ  (Quantitative Method) เป็นตัวสนับสนุนหลัก  และเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) มาเป็นตวัสนบัสนุนรอง เพือตอบคาํถามการวิจยัไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Creswell 

and Plano Clark, 2007: 67) 
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    .แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน 

   การออกแบบการเรียนการสอน เชิ งระบบ  ( Instructional System Design)ซึ ง เป็น
กระบวนการทีทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) และ  
มีวธีิการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนทีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
ในทุกขนัตอน  โดยใชแ้นวคิดกระบวนการของวธีิการเชิงระบบ (System Approach) ทีมีส่วนประกอบ
โครงสร้างหลักในการทาํงานอย่างน้อย  3 ส่วน ประกอบด้วย สิงทีนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) โดยในระบบจะมีความสัมพนัธ์กนั มีการตรวจสอบและการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Feedback) และในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ๆจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงือนไข
การเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะวิธีการและแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลยุทธ์ต่างๆ โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ 
ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แก้ไขการทาํงานในตวัของมนัเองโดยการใช้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
และในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองซึงกนัและกนัต่างก็มีความสัมพนัธ์
เกียวเนืองซึงกันและกัน  (ทิศนา แขมมณี , 25 :204, กาญจนา คุณารักษ์ ,2545:7 และใจทิพย ์           
ณ  สงขลา, 2547: 117-118) สําหรับขนัตอนการออกแบบการเรียนการสอนทีนาํมาประยุกต์ใช้ใน  
การวิจยัครังนีเป็นไปตามแนวคิดของครูส (Kruse,2007:1) และดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey 

and Carey, 2005: 1-8) มีดงันี  
                แบบจาํลองการออกแบบระบบการเรียน  ADDIE Model  เป็นแบบจาํลองทีใช้วิธีการ           
เชิงระบบ ประกอบดว้ย ขนัตอนการดาํเนินการ 5 ขนัตอน คือ  1) ขนัตอนการวิเคราะห์ (Analysis)          
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นและหลักการ แนวคิด  ทฤษฎีที เกียวข้อง   2) ขันตอน                  
การออกแบบ (Design) เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ การเลือกสือและ
วิ ธี ก ารจัดการ เรียนการสอน  3)ขันตอนการพัฒน า  (Development) เป็ นก ารพัฒ นาแผน                       
การจดัการเรียนรู้ การพัฒนานวตักรรมทีใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเครืองมือวดัและ
ประเมินผล 4) ขนัตอนการนาํไปใช ้(Implementation) เป็นการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ นวตักรรม 
และเครืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง  และ 5)ขันตอนการประเมินผล 
(Evaluation)เป็นการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับและประเมินผลการจัดการเรียน             
การสอนทุกองคป์ระกอบ เพือยนืยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ (Kruse, 2007: 1) 

 แบบจาํลองการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย ์
(Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) ประกอบด้วยองค์ประกอบทีสําคัญ  10 องค์ประกอบ  คือ           
1)กําหนดเป้าหมายการเรียนการสอน  (Identify Instructional Goals) เป็นการกําหนดผลลัพธ์            
ทีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบติังาน (Analyze Performance) และวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 
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(Conduct Needs Assessment)   2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (Analyze Instruction) เป็นขันของ
การวิเคราะห์วา่จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้3) วิเคราะห์
ผูเ้รียนและบริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Write 

Performance Objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้
และการปฏิบติั 5) พฒันาเครืองมือประเมินผล (Develop Assessment Instruments) 6) พฒันากลยุทธ์
การสอน (Develop Instructional Strategies) 7) พฒันาและเลือกสือการเรียนการสอน (Develop and 

Select Instructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Design and 

Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9)ทบทวนการจัดก าร เรียนการสอน  ( Revise 

Instruction) และ 10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (Design and Conduct 

Summative Evaluation)  
      แบบจําลองการออกแบบการสอนของ เคมพ์  (Kemp, 1985: 18) ประกอบด้วย

องค์ประกอบทีสําคญั 10 องค์ประกอบ ได้แก่  ) ความตอ้งการในการเรียน และจุดมุ่งหมายใน          
การสอน สิงสําคญั/ข้อจาํกัด (Learning Needs, Goals, Priorities/Constraints)  ) หัวข้อเรือง และ
จุดประสงค์ของภาระงาน  (Topics Job Tasks Purposes)  ) ลักษณะของผู ้เรียน  วิธีการเรียนรู้ 
(Learner Characteristics)  ) เนื อหาวิชา  และการวิ เคราะห์ภาระงาน  (Subject Content, Text 

Analysis)  ) วตัถุประสงค์ของการเรียน (Learning Objectives)  ) กิจกรรมการเรียนการสอน 
(Teaching/ Learning Activities)  ) ทรัพยากรในการสอน (Instructional  Resources)  ) บริการ
สนั บ ส นุ น  (Support Services)  )  ก ารป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน  (Learning Evaluation)   แล ะ                      

) การทดสอบก่อนเรียน (Pretesting) 
                   สําหรับจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 200 : 9) ได้เสนอรูปแบบการจดัการเรียน       
การสอน  (Model of Teaching) เริมจากการเสนอภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน  (Scenario)          

โดยใชก้ารเล่าเรืองมีครูและนกัเรียนเป็นผูแ้สดง โดยจาํลองเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนในห้องเรียน เพือ
นาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซึงแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดงันี  ส่วนที 1 

ทีมาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model ) ส่วนที  องค์ประกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน  (The Model of Teaching) มี  4 ส่วน  คือ กระบวนการเรียนการสอน 

(Syntax หรือ Phases) ระบบสังคม  (Social System) หลักการตอบสนอง  (Principle of Reaction)    
สิงสนับสนุนการเรียนการสอนของรูปแบบ  หรือระบบสนับสนุน (Support System)  ส่วนที      

การนํารูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) และส่วนที  ผลทีเกิดจากการเรียน         
การสอน และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturant Effects)  
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  การวิจัยในครังนี  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)                 

ในลกัษณะของประยุกต์ใช้ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบระบบการสอน ADDIE Model  ของ ครูส 
(Kruse, 2007: 1)  การออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and 

Carey, 2005: 1-8)  แบบจําลองก ารสอนของ เคมพ์  (Kemp, 1985: 18)  และแนว คิ ด เกี ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน  (Joyce, Weil and 

Calhoun 2009: 21-37) โดยนํามาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียน รู้ตัด สินใจวางแผน                 
การจัดกิจกรรมการเรียน รู้และการดําเนินการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
 

   .แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับการส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียน     
การสอน 

    จากการทบทวนและวิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวกบัการส่งเสริมสมรรถนะ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันารูปแบบ      
การเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ผูว้ิจยัได้
ประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี ดงันี    
    .  ทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) เป็นทฤษฎีทางสติปัญญาทีให้ความสนใจการทาํ
ความเขา้ใจความสามารถและสมรรถภาพทีมีอยู่ในตวัมนุษยข์องสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985: 

33-37) ทีเชือว่า สติปัญญา ประกอบด้วยสามส่วนทีจะทาํให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จและบรรลุ
เป้าหมายสําคญัในชีวิตได ้ทฤษฎีดงักล่าวให้ความหวงัอนัยิงใหญ่ต่อนกัออกแบบและพฒันาระบบ
การสอน แยกเป็นยอ่ย  ทฤษฎีไดแ้ก่ 

  3.1.1 ทฤษฎีบริบท (Contextual Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุความสามารถในดา้น
การจดัการกบับริบทของสิงแวดลอ้มหรือความคิด จะทาํใหแ้ต่ละบุคคลสามารถวเิคราะห์ และเขา้ใจ
บริบทของประสบการณ์กบัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

   . .  ทฤษฎีประสบการณ์ (Experiantial Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุถึงลกัษณะ
สําคญัของปัญญาของแต่ละบุคคลนันจึงขึนอยู่กับความสามารถเชือมโยงประสบการณ์เดิมกับ
สิงแวดลอ้มใหม่และเกิดความรู้ หรือการรู้ในเรืองใหม่ 
                    . .  ทฤษฎีส่วนประกอบดา้นกระบวนการคิด (Componential Subtheory) เป็นทฤษฎี
ยอ่ยทีเกียวขอ้งความสามารถทางสติปัญญาและกระบวนการคิดทีทาํให้เกิดปัญญา หรือพฒันาการ
ทางปัญญา  
    แนวคิดทีนาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนและการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบ  จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงกบับริบทของสิงแวดลอ้ม  บริบทของประสบการณ์  โครงสร้าง
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ทางปัญญา  และระดบัพฒันาการทางปัญญาของผูเ้รียนด้วย เพือให้เกิดความเขา้ใจในบริบทของ  
การออกแบบ โดยการวิเคราะห์ผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบัการวางแผนการจดักิจกรรม      
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แนวคิดและหลกัการเหล่านีนาํมาใชใ้นขนัทบทวนความรู้ 
(Reviewing of  knowledge)  
 

 .  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้     
แนวใหม่ทีเน้นการให้วิธีการเรียนรู้  การสร้างความรู้มากกว่าการให้สาระความรู้โดยตรงแต่เพียง
อย่างเดียว มีหลักการสําคญัคือ การเรียนรู้ผูเ้รียนจะต้องเป็นผูก้ระทาํ (Active) และสร้างความรู้
(Constructivism) ซึงมีรากฐานมาจาก  แหล่ง ได้แก่ ทฤษฎีพฒันาการของเพียเจต์ (Piaget 1972:     

1-12) และไวกอตสกี (Vygotsky, 1978 :86-87)  กล่าวถึง คุณลกัษณะของทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivist Theory) ว่าเป็นหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นหรือ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้
เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ได้อย่างต่อเนืองด้วยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต โดยผูเ้รียนเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา หรือจาก
สถานการณ์ต่างๆผา่นกระบวนการสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน
คนอืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือ
สร้างความรู้ใหม่  นกัทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง 
หรืออยา่งนอ้ยตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   
 นอกจากนีกานอนและคอลลีย  ์(Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 

2555 : 72-74)  ไดเ้สนอองคป์ระกอบทีสําคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ในทาํนองเดียวกนั
ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 6 ประการ คือ 1) การจดัสถานการณ์หรือปัญหาทีเร้าความ
สนใจ ตรวจสอบความเขา้ใจประสบการณ์เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียน ให้ความรู้ขอ้มูลทีจาํเป็น
สาํหรับการสืบคน้ เพือสร้างความเขา้ใจใหม่ทีจะเรียน 2)การจดักลุ่มผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วมแลกเปลียน
ความรู้ การคิด อภิปราย ปฏิบติั และการจดัสือการเรียนรู้ มีการใชข้อ้มูลจากแหล่งเรียนรู้จริงของจริง 
3) การเชือมโยง  4) การถามคําถาม /ใช้ค ําถาม  5) การเเสดงออก /การแสดงผลงาน  และ  6)              
การสะท้อนความคิดหรือการคิดไตร่ตรองโดยจัดกิจกรรมทีส่งเสริมการคิด และประเมินผล          
การเรียนทีหลากหลาย และมีความเหมาะสม 

      แนวคิดสําคญัทีนาํมาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การเน้นให้ผูเ้รียนได้
รู้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรือง
ใหม่ ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้และทกัษะการคิดอยา่งต่อเนืองดว้ยการร่วมมือกนัเรียนรู้   
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แลกเปลียนความรู้ ความคิด และการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  แนวคิดและหลกัการเหล่านี
นํามาใช้ในขันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการ           
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  (Activities  design based on nature of subjects matters and  process of  

learning management of Social Studies)  
  .  ทฤษฎีการสือสาร  (Communication Theory)  เป็นทฤษฎีทีเนน้กระบวนการทีทาํให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆจากบุคคลหนึงไปสู่บุคคลหนึง ทาํใหม้นุษยไ์ดรั้บประโยชน์  
เปรียบเหมือนสะพานในการเชือมโยงความรู้ความเขา้ใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ
ของการสือสารตามแนวคิดของเบอริโอ (Berio, 1960: 37-51)  จาํแนกออกไดเ้ป็น  องค์ประกอบ 
คือ  ) ผูส่้งสาร (Encoder)  ) ขอ้มูลข่าวสาร/ สาร(Message)  ) สือ/ช่องทางการสือสาร (Channel)  
และ )ผูรั้บสาร  (Decoder)  นอกจากนีสามารถพิจารณาความสําคญัของการสือสารได ้  ลกัษณะ
คือ  ) การสือสารทาํให้เกิดความหมาย การทีบุคคลมีความเข้าใจความหมายของการสือสาร 
เลือกใชค้าํ สัญลกัษณ์ หรือวธีิการใดไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลและเหตุการณ์ทีตอ้งการ จะทาํให้
บุคคลอืนทีติดต่อ เขา้ใจความหมายเดียวกนั  )การสือสารทาํให้คาดคะเนความคิดได ้บุคคลยอ่ม
เรียนรู้จากประสบการณ์ว่า รูปแบบการสือสารอย่างหนึงเกิดจากความคิดอย่างหนึงทีแตกต่างกนั  
การเลือกใช้ค ํา วิธีการ และกริยาทีเกียวข้องกับการสือสารจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด และ
พฤติกรรมของบุคคล ) การสือสาร ทาํให้มีการแลกเปลียนขอ้มูลสารสนเทศ และความรู้ระหวา่ง
กนั   

      แนวคิดสาํคญัทีนาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เนน้การสือสารเป็น 

ช่องทางทีมีความจาํเป็นสําหรับผูที้รับสาร (ผูเ้รียน)ให้รับรู้ เขา้ใจสารหรือเนือหาและโตต้อบกบั     
ผูส่้งสาร (ผูส้อน) ในขณะทีผูส่้งสารถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในเนือหา หรือ บทเรียนได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ แนวคิดและหลกัการเหล่านีนาํมาใชใ้นขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning) 
 .  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) 
ของคลอสไมเออร์ (Klausmier, : 24-26)ไดอ้ธิบายกระบวนการคิดโดยใชท้ฤษฎีการประมวลผล
ขอ้มูล (Information Processing)  หรือจดัการกบัขอ้มูลว่า การคิดมีลกัษณะเหมือนการทาํงานของ
คอมพิวเตอร์ คือ มีการนาํขอ้มูลเขา้ไป (Input) ผ่านตวัปฏิบติัการ(Processer) แล้วจึงส่งผลออกมา 
(Output) กระบวนการคิดของมนุษย์มีการรับข้อมูล มีการจดักระทาํ กับข้อมูลและแปลงข้อมูล         
ทีรับมา มีการเก็บรักษาขอ้มูล และมีการนาํขอ้มูลออกมาใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

   แนวคิดสาํคญัทีนาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การจดัประสบการณ์รับรู้
และเรียนผ่านเนือหา และสร้างกระบวนการคิดให้กบัผูเ้รียน โดยผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
แลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะสัน หลงัจากนันใช้เทคนิคต่างๆในการจาํช่วย และให้ผูเ้รียนได ้ 
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ลงมือฝึกปฏิบติัหลายๆ ครังจนสามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาวซึงสามารถเรียกขอ้มูล
ดงักล่าวต่างๆ ออกมาใชไ้ดภ้ายหลงั  แนวคิดและหลกัการเหล่านีนาํมาใชใ้นขนัเรียนรู้การออกแบบ
กิ จก รรมก าร เรี ยน รู้สั งคม ศึ กษ า  (Learning instructional activities design of Social Studies)          
ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคม
ศึกษา (Activities design based on nature of subjects matters and  process of  learning management 

of Social Studies)  
 .   แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin, 1990)            
อาทซท์  และนิ วแมน  Artzt and Newman,1990:448-449) กล่ าวถึ งวิ ธี การเรี ยนแบบ ร่วม มื อ                   
เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ  -  คน ช่วยกนัเรียนรู้ 
เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ทุกวิธีการนันมีแนวคิด  คือ นักเรียนทาํงานร่วมกันเพือการเรียนรู้ และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้เรียนรู้ไดเ้ท่าๆกบัการเรียนรู้ของตนเอง  โดยครูมีบทบาทเป็น
ผูค้อยให้การช่วยเหลือ จดัหาและชีแนะแหล่งขอ้มูลในการเรียนรู้ของนกัเรียน ตวันกัเรียนจะเป็นแหล่ง
ความรู้ซึงกนัและกนั 
      แนวคิดสําคญัทีนํามาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เน้นการจดัการเรียน    
การสอนทีให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม  แลกเปลียนความรู้ ความสามารถ ฝึกกระบวนการคิด 
การแก้ปัญหาร่วมกนั เพือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนือง และเป็นการแลกเปลียนความรู้ซึงกัน       
และกนั  แนวคิดและหลกัการเหล่านีนาํมาใชใ้นขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities design based on nature of subjects 

matters and  process of  learning management of Social Studies)  
                     .  แนวคิดเกียวกบัการพฒันาดา้นทกัษะ (Skills Development)   
 การพฒันาดา้นทกัษะ เป็นแนวคิดทีช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนทงัดา้นปฏิบติั  
การกระทาํ หรือ การแสดงออกต่างๆประกอบดว้ย )แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน  
(Simpson’s Processes for Psycho-Motor Skill Development)  ซิมพซ์นั (Simpson, 1972)  อา้งถึงใน
ทิศนา แขมมณี ( : 24 -24 ) กล่าวว่า ทกัษะเป็นเรืองทีมีความเกียวขอ้งกบัพฒันาการทางกาย
ของผูเ้รียน  เกิดขึนได้จากการสังงานของสมอง ซึงต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทีเกิดขึน   
ทกัษะปฏิบติันีสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน ซึงหากไดรั้บการฝึกฝนทีดีแลว้ ผูเ้รียนจะปฏิบติัได้
เกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญชํานาญการ และความคงทน   ซึงผลของ
พฤติกรรมหรือการกระทาํสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยาํ ความสมาํเสมอและ
ความราบรืนในการจดัการ ) แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของของเดวีส์ (Davies Processes for 

Psychomotor Domain) เดวี ส์  (Davies, 1971: 50-56) อ้ างถึ งใน ทิ ศนา  แขมมณี ( : - )              
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ไดน้าํเสนอแนวคิดเกียวกบัการพฒันาทกัษะปฏิบติัไวว้า่ ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะ
ยอ่ยๆ จาํนวนมาก การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถทาํทกัษะย่อย ๆ เหล่านนัไดก่้อนแลว้ค่อยเชือมโยงต่อ
กนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จไดดี้และเร็วขึน  
 แนวคิดสําคญัทีนาํมาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน   เน้นการจดัการเรียน  
การสอนทีให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  ตรวจสอบขอ้มูล ฝึกฝนการกระทาํนนัๆ จนผูเ้รียนสามารถทาํ
ได้อย่างคล่องแคล่วและชํานาญ  แนวคิดและหลักการเหล่านีนํามาใช้ในขันประเมินผลงาน 

(Assessment of  outcomes)   

                 .หลกัการ แนวคิด เกียวกบัสมรรถนะ 

 สมรรถนะ ซึงถือเป็นคุณลกัษณะของบุคคล ทีกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล เพือให้
บรรลุความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัแวดล้อมขององค์การ และทาํให้บุคคลมุ่งมนัสู่ผลลพัธ์      
ทีตอ้งการ  ดงัทีโบยาตซีส (Boyatzis,1982: 58)  สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer 

1993: 9) กล่าวถึง  คุณลักษณะทีสําคัญของของบุคคล  ที มีความสัมพันธ์ เชิงเห ตุและผลต่อ                 
ความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ทีใช้มีดงัต่อไปนี  )  แรงจูงใจ (Motive) เป็นแรงขบัในการคิด หรือ
กําหนดทิศทางของคนเพือแสดงออกเป็นพฤติกรรม  )คุณลักษณะส่วนบุคคล(Trait)เป็น
คุณลกัษณะทางกายภาพของบุคคล รวมถึง การรับรู้และการตอบสนองของขอ้มูลต่างๆ )แนวคิด
เกียวกบัตนเอง (Self Concept) เป็นเรืองเกียวกบัแนวคิด ทศันะคติ ค่านิยม ซึงจะเป็นแรงจูงใจทีทาํ
ให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล )ความรู้ (Knowledge) เป็นเรืองของขอ้มูล หรือเนือหาเฉพาะต่างๆ  
และ )ทกัษะ(Skill) เป็นเรืองของความสามารถในการปฏิบติังานทงัทีเกียวข้องกบัด้านกายภาพ    
การใช้ความคิด  และจิตใจในระดับทีสามารถคิด  วิเคราะห์  ใช้ความรู้กําหนดเหตุผล  หรือ             
การวางแผนในการจดัการขอ้มูล 
                .หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสามารถในการคิด
ขนัสูง สาํหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  

     การคิด  เป็นกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการทางสมอง ซึงประกอบต้วย              
การสัมผสัสิงเร้า การรับรู้ การรวบรวม การจาํ การรือฟืนขอ้มูลเก่า โดยทีมนุษยน์าํเอาขอ้มูลความรู้
ขอ้มูลข่าวสารมาจดัระบบความรู้ในรูปแบบทีสลบัซบัซ้อนรูปแบบใหม่ ตงัแต่ความสามารถในดา้น
การจดัการกบัความรู้ และการนาํความรู้ไปใช ้การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการประเมิน 
การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์และสามารถแสดงออกมา
ภายนอกให้ผูอื้นได้รับรู้ได้  ชาติ แจ่มนุช (2545: 20-21) สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 48-49) และ         
วชัรา เล่าเรียนดี ( : 5) จากการทบทวนและวิเคราะห์แนวคิด หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้    
แต่ละทฤษฎีมีแนวคิดและหลักการทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียน      
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การสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้         
อยา่งสร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อไป  ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆมีรายละเอียดดงันี 

       .  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual  Development) เพียเจต ์(Piaget ,1972: 

1-12) อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 48-50) ได้ศึกษาเกียวกับพฒันาการเชาว์ปัญญา และ     
เพียเจต ์เชือวา่  ทุกคนตงัแต่เกิดมามีความพร้อมทีจะมีปฎิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม และโดยธรรมชาติ
แลว้มนุษยมี์แนวโน้มพืนฐานทีติดตวัแต่กาํเนิดมา  ชนิด  คือ การจดัและรวบรวม (Organization) 
และการปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับสิงแวดล้อม  เพืออยู่ในสภาพทีสมดุล ประกอบด้วย
กระบวนการการซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์(Assimilation)และการปรับโครงสร้างทาง
สติปัญญา (Accommodation)  นอกจากนันเพียเจต์ถือวา่  เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมทีจะมีปฏิสัมพนัธ์
กบัสิงแวดลอ้มและปฏิสัมพนัธ์นี ทาํให้เกิดพฒันาการเชาวปั์ญญา ซึงแบ่งองค์ประกอบได้เป็น  
ประกอบ คือ ) วุฒิภาวะ (Maturation) ควรจดัประสบการณ์หรือสิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัความ
พร้อมหรือวยัของเด็ก  )ประสบการณ์ (Experience) การทีมีปฏิสัมพนัธ์จะทาํให้เกิดประสบการณ์  

) การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) ครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก หรือ
สอนเด็กทีพร้อมจะรับการถ่ายทอดดว้ยกระบวนการซึบซาบประสบการณ์ หรือปรับโครงสร้างทาง
ปัญญา  และ )กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) หรือ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึง
อยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล เพือจะปรับความสมดุลของพฒันาการเชาวปั์ญญาต่อไป 
      ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาสามารถนาํมาใช้กบัการเรียนการสอนได ้โดยทีผูส้อน
ควรจดัประสบการณ์หรือบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีปฎิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม มีผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นลาํดบัขนัจากง่ายไปหายาก  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพฒันาการไปตามวยัต่างๆ 
เพือส่งเสริมการเรียนรู้ทางสติปัญญาของผูเ้รียน   

    4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกิดจากกระบวนการคน้พบ (Discovery Learning) ของบรูนเนอร์ 
(Bruner, 1963: 1-54 อ้างถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 212-213) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่ม
ปัญญานิยม (Cognitivism) ซึงได้นําหลักพฒันาการเชาว์ปัญญาของมนุษย์มาใช้ในการสร้างวิธี    
การเรียนรู้ ใช้ชือวา่ Discovery Approach หรือกระบวนการเรียนรู้โดยการคน้พบ  บรูนเนอร์เชือว่า
มนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง  และ
เชือวา่ การเรียนรู้เกิดขึนไดต่้อเมือผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ซึงนาํไปสู่การคน้พบและ
วิธีแก้ปัญหา โดยมีแนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ คือ ) การเรียนรู้เป็น
กระบวนการทีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง ) ผูเ้รียนแต่ละคนมีประสบการณ์และ
พืนฐานความรู้ต่างกัน การเรียนรู้จะเกิดขึนจากการทีผูเ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสิงใหม่     
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กบัประสบการณ์และมีความหมายใหม่  ) พฒันาการทางเชาวปั์ญญาจะเห็นได้ชัดโดยทีผูเ้รียน
สามารถรับสิงเร้าทีใหเ้ลือกไดห้ลายๆอยา่งพร้อมๆกนั 

       ทฤษฎีดงักล่าวสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยทีให้
ผูเ้รียนเลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจ  สร้างความคิดรวบยอดเกิดกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง 
ดังนันผู ้สอนควรให้ผู ้เรียนได้การลงมือกระทํา  เพือให้ผู ้เรียนได้ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ ทําให้เกิด          
การเรียนรู้ทีดี 

4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 
ของ ออซูเบล (Ausubel, 1963  อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล  (2545: 216-218)  ออซูเบล เชือว่า  
ผูเ้รียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือรับรู้ดว้ยการคน้พบวิธีทีเรียน อาจจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ
อย่างมีความหมาย  ตวัแปรทีมีความสําคญัในการเรียนรู้  โดยการรับรู้อย่างมีความหมายมี  อย่าง
ไดแ้ก่  ) สิง (Materials) ทีจะตอ้งเรียนรู้ รวมถึง สาระความรู้ วสัดุอุปกรณ์ สือและนวตักรรมต่างๆ  

) ผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์และมีความคิดทีจะเชือมโยง หรือจดักลุ่มสิงทีเรียนรู้ใหม่ ) ความ
ตงัใจของผูเ้รียนและการทีผูเ้รียนมีความรู้ คิดเชือมโยงสิงทีเรียนรู้ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างพุทธิปัญญาทีอยูใ่นความทรงจาํแลว้ 
                        ทฤษฎีนีสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยทีผูเ้รียนไดรั้บสิงทีผูส้อนสอนหรือ
อธิบาย และสามารถเชือมโยงกับสิงใดสิงหนึงทีรู้มาก่อน เช่น การนําเสนอความคิดรวบยอด         
ในเรืองใดเรืองหนึงแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเนือหาสาระนันๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนเนือหา       
สาระนนัอยา่งมีความหมายและเขา้ใจยงิขึน โดยเกิดการเชือมโยงทีเรียนใหม่กบัความรู้เดิม 

.  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมนุษยนิยมของรอเจอร์ส (Rogers, 1969 อา้งถึงใน สุรางค ์
โคว้ตระกูล (2545: 334-335) โรเจอร์ เป็นบุคคลทีเห็นถึงความจาํเป็นทีจะให้ความสําคญักบัผูเ้รียน
วา่เป็นบุคคลทีมีความโนม้เอียงตามธรรมชาติทีจะพฒันาตนเองทุกๆดา้น เพือจะรักษาหรือครองไว้
ซึงความเป็นตัวของตัวเองและพัฒนาให้ ดี ขึน  โดยหลักการเรียนรู้แบบมนุษยนิยมมีดังนี                  

)โดยธรรมชาติแลว้ มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพทีจะเรียนรู้  ) การเรียนรู้จะเกิดขึนต่อเมือผูเ้รียนรู้ว่า
วิชาทีเรียนมีความหมายและมีความสัมพนัธ์ต่อจุดมุ่งหมายของชีวิตผูเ้รียน )การเรียนรู้ทีสําคญั    
มกัเกิดจากการลงมือกระทําของผูเ้รียนเอง (Learning by Doing) ) ถ้านักเรียนมีส่วนร่วม และ          
มีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึน )การเรียนรู้         
ทีจะเป็นประโยชน์ทีสุดต่อการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนั ก็คือ การเรียนรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้             
(Process of  Learning) หรือเรียนรู้อยา่งไร (Learning how to) และผูเ้รียนจะตอ้งกลา้ทีจะเปิดโอกาส
ใหต้นเองมีประสบการณ์ใหม่และพยายามทีจะรับการเปลียนแปลงทีเขา้มาในชีวติ   
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 ทฤษฎีนีสามารถนํามาใช้ร่วมกับการจดัการเรียนการสอน โดยทีผูส้อนจะตอ้งจดั
บรรยากาศทีผ่อนคลายและเอือต่อการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้ดี และเน้นให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีส่วนร่วมในการเรียน มีการปฎิบติั โดยมีครูคอยชีแนะ และทาํหนา้ทีอาํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  

4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)   กานเย่ (Gagne,1985) อา้งถึงใน         
สุรางค ์โคว้ตระกูล (2545: 279-280)  กานเยไ่ดก้ล่าววา่ การเรียนรู้จะเกิดขึนไดต่้อเมือภาวะภายนอก
และภายในมีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหรือตรงกนักบัภาวะภายนอก หมายถึง สิงเร้าภายนอก 
ส่วนภาวะภายใน หมายถึง สิงทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แล้วเก็บไวใ้นความจาํระยะยาว  นอกจากนีเสนอ
วิธีการเขียนวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัการแบ่งกลุ่มสมรรถภาพ (Capability) 
ทีเป็นผลของการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ออกเป็น  ประเภท คือ ) ทักษะทางสติปัญญา 
(Intellectual Skills) ) ภาษาถอ้ยคาํ ข่าวสาร (Verbal Information) )ยุทธวิธีการรู้คิดและการพฒันา
ปัญญา (Cognitive Strategies)  ) ทกัษะดา้นการเคลือนไหว (Motor Skill) และ ) เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน สามารถนํามาปรับใช้กับการเรียนการสอนโดย
ผูส้อนจะจดัการเรียนรู้ทีหลากหลายให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีดี
ในทุกด้าน  และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ  เพือฝึกให้ผู ้เรียนได้ลงมือกระทําเกิดสมรรถภาพ            
ในการเรียนรู้ทีสูงขึน  

 ดงันันการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีดงักล่าว ผูส้อนควรจดับทบาทขององค์ความรู้ให้          
มีความเหมาะสมกบัเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทงั
จดัลาํดบัของเนือหาให้มีความชดัเจน เป็นระบบ เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก  จะทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจ และสามารถพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียนให้สูงขึนได้ด้วยตนเอง      
ซึงการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสามารถในการคิดขนัสูง และความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  มีแนวคิดการเรียนรู้ในแบบต่างๆ ดังต่อไปนี  การเรียนรู้ด้วย        
การนําตนเอง  (Self-directed Learning) การเรียน รู้โดยใช้กรณี ศึกษา (Case - based Learning)            
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Collaborative Learning)  การเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential 

Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ในการสังเคราะห์รูปแบบ
การเรียนการสอนครังนี ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดการเรียนรู้มาใช้ทุกกระบวนการ ตงัแต่ขนัทบทวน
ความรู้   ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  ขันแลกเปลียนเรียนรู้                   
ขนัประเมินผลงาน เพือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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จากกระบวนการข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้นําแนวคิดต่าง ๆ  เกียวกับการออกแบบระบบ       
การสอน ร่วมกับการวิจยัและพฒันา ไปสังเคราะห์เป็นขันตอนของของการศึกษา เพือพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา           

 ขนัตอนดงันี 

 ขนัตอนท ี1  การวจิยั (Research : R1)  เป็นขนัการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : 

A)  โดยการศึกษาข้อมูลสภาพทีเป็นจริง / สภาพทีความคาดหวงั  ความต้องการพฒันารูปแบบ        
การเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู / ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา  พ.ศ.  และ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. -  / ศึกษาหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  สมรรถนะการสอน  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   รวมทงัมีการสัมภาษณ์นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาทีเคยผ่าน   
การเรียนรายวชิา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา   

 ขนัตอนท ี2  การพฒันา (Development : D1) เป็นขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบ 

การเรียนการสอน (Design and Development : D and D) เป็นขนัตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน เครืองมือต่างๆทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพือส่งเสริมสมรรถนะ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยนําข้อมูลพืนฐานเกียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ                  
ทีเกียวขอ้งกบัวิจยัและพฒันา (Research and Development) และการวิจยัเชิงผสมผสานวิธี (Mixed 

Methods Research) การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน   การส่งเสริมสมรรถนะ      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมความสามารถในการคิดขนัสูง 

และความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  รวมทงัขอ้มูลสภาพปัจจุบนัทีได้
จากการศึกษาในขันตอนที  1 มาสังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบการเรียนการสอน  แล้วนําไปให้
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทีสร้างขึน รวมถึงการสร้างและ
หาประสิทธิภาพของเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีใชใ้นการดาํเนินการให้เหมาะสม 

 สาํหรับการออกแบบและพฒันาในครังนีผูว้จิยัไดพ้ฒันาร่างรูปแบบการเรียนการสอน   
เพื อ ส่ ง เส ริมสมรรถนะการออกแบบ กิ จกรรมการ เรียน รู้สั งคม ศึกษา  (RLASA Model)                      
โดยมีองค์ประกอบสําคญั  ส่วน คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องค์ประกอบ                    
เชิงกระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้  ดงันี 
 

    ( ) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
    หลักการ การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  เน้น       

การจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั  การสร้างความรู้ด้วย
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ตนเอง  การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกบัการนาํกลยทุธ์ วธีิการทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียน รู้สั งคมศึกษา  เพือให้ผู ้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน               
ตามธรรมชาติวชิาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

    วตัถุประสงค ์    เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู   
           ( ) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ    

       การจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model)  แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น  ขนัตอนดงันี 
  .  ขนัทบทวนความรู้   (Reviewing of  knowledge) 

         .  ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of Social Studies)  
          .  ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการ
จดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of subjects matters and  process  of  

learning management of Social Studies)  
        4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of learning) 

       5.  ขนัประเมินผลงาน   (Assessment of  outcomes )   

 

      ( ) องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ ประกอบดว้ย 
                 ปัจจัยทีเอือต่อการเรียนรู้ : การเตรียมความพร้อมในการเรียน  โดยผู ้เรียนจะต้องมี               
พนืฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite Knowledge) ก่อนทีจะ
เริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป   ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมชาติของเนือหา ทักษะ                   
การจดัการชนัเรียน  ยทุธวิธีสอนแบบต่างๆของสาระสังคมศึกษาทงั  สาระ และเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก สร้างแรงจูงใจโดยการจดับรรยากาศการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง เพือให้ผูเ้รียนเกิด            
การแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 

                 ปัจจยัสนับสนุน : การจดัเตรียมสือ  เอกสารประกอบการสอน  วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สําหรับผูเ้รียนให้เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาค้นควา้ การอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนตลอดกระบวนการเรียนรู้          
ตามรูปแบบ 
                ขันตอนที3 การวิจัย (Research : R2)  เป็นขันการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน 
(Implementation : I) เป็นขนัตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีผ่านการปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมทุกขนัตอน โดยนาํไปทดลองใช้กบันักศึกษาครูชันปีที  
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ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  จงัหวดันครปฐม ในรายวิชา การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 255  จาํนวน 39 คน  
                  ในขนันีเป็นการนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model) ทีพฒันาขึนไป
ทดลองใชก้บันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดาํเนินการ   ขนัตอน ดงันี  
                   . ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) เป็นการอธิบายทบทวนความรู้เดิม 
โดยผูส้อนเร้าความสนใจนกัศึกษา แจง้จุดประสงค ์กาํหนดเป้าหมาย เพือสร้างแรงจูงใจในบทเรียน  
ดาํเนินการสอนโดยการบรรยาย การอภิปราย การใชค้าํถามส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด 
รู้จ ักตังคาํถามข้อสงสัย โดยในขนันีผูส้อนต้องกระตุ้นผูเ้รียนให้สนใจในเนือหาใหม่  อธิบาย
ประโยชน์ในการเรียน เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรม        
การเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   . ขันเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of Social Studies) เป็นขนัตอนทีมีการถ่ายทอดความรู้และทกัษะต่างๆทีเกียวขอ้ง
กบัการออกแบบการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสังคมศึกษา   

 สาระการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบสู่ผูเ้รียน 

                   . ขันออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวน              
การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of subjects matters and  process 

of  learning management of Social Studies) เป็นขนัตอนของการร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
และลงมือฝึกออกแบบกิจกรรมโดยการนําเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาสาระ         
สังคมศึกษาทีผูเ้รียน (นกัศึกษา) จะนาํไปจดัใหก้บันกัเรียน  ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ย ดงันี 

     .   ขันการวิ เคราะห์    (a : analyze the nature of the subjects matter)  เป็นขันตอน          
ก่อนการออกแบบกิจกรรม จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์เนือหาสาระตามธรรมชาติวิชาสังคมศึกษา ตวัชีวดั  
มาตรฐานการเรียนรู้  และสภาพบริบทของผูเ้รียนโรงเรียน เป็นตน้  เพือสามารถออกแบบการเรียน
การสอนไดต้ามตรงตามความตอ้งการและเกิดการเรียนรู้ทีดี  

      .   ขนัการร่างแบบ    (d1 : draft of learning instructional  activities)  เป็นขนัตอนทีมี
การนําเอาขอ้มูลต่างๆทีได้กล่าวไวแ้ล้วในขนัการวิเคราะห์มาประกอบพิจารณาในการร่างแบบ          
เพือจะได้แบบร่างทีตอ้งการตามเป้าหมาย ซึงเป็นขนัตอนก่อนทีจะทาํการออกแบบกิจกรรมจริง 
ผูเ้รียนทาํการเรียบเรียงและร่างขอ้ความขนัตน้ตามเรืองทีตอ้งการจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถจะทาํการร่างหลายๆแบบเพือจะไดมี้โอกาสเลือกวา่แบบไหนดีทีสุด มีส่วนดีส่วนเสียของ
แต่ละแบบอยา่งไร จะไดน้าํมาปรับปรุงพฒันาใหไ้ดแ้บบร่างทีดีทีสุด  
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      .   ขันการพัฒนา  (d2  : develop learning instructional activities) เป็นขันตอนทีมี   
การถ่ายทอดความรู้และทกัษะต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ        
สู่ผูเ้รียน และศึกษาธรรมชาติของสาระเนือหาวิชาสังคมศึกษาเพิมเติมเพือสร้างความเชือมโยง
สัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ดว้ยวิธีการต่างๆ และวิเคราะห์ตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การเรียน        
การสอน  เทคนิค  วิธีสอนต่างๆมาใช้ในขนัตอนกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด  พร้อมทังมี           
การแสดงตวัอยา่งการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่นผา่นสือการเรียนและแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย โมเดล
การออกแบบกิจกรรมสาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  (Learning  Content  Model of  Religious 

and  Moratity and  Ethic : AR) โมเดลการออกแบบกิจกรรมสาระหน้าทีพลเมือง และการดาํเนิน
ชีวิตในสังคม  (Learning  Content  Model of  Duties of  citizens , Culture and life in society : AD) โมเดล
การออกแบบกิจกรรมสาระเศรษฐศาสตร์ (Learning  Content  Model of  Economics : AE) โมเดล       
การออกแบบกิจกรรมสาระประวติัศาสตร์ (Learning  Content  Model of  History : AH)  และโมเดล
การออกแบบกิจกรรมสาระภูมิศาสตร์  (Learning  Content  Model of  Geography : AG)   
               4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of learning) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มออกมา
แลกเปลียนเรียนรู้ผลงานในห้องเรียน  ใช้หลกัการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยการนําเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเองทีมีการออกแบบการเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเลือกใช้กลวิธีหรือวิธีสอน
สังคมศึกษาตามธรรมชาติสาระวิชา และมีการอภิปราย  ถามตอบ ตรวจสอบจากผลงานการปฏิบติั  
โดยมีผูส้อนใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดโดยตลอด และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  

   5.  ขนัประเมินผลงาน (Assessment of outcomes) เป็นขนัตอนของการตรวจสอบจาก 

ผลงานการปฏิบติั  ตรวจสอบการนาํเอาความรู้และความสามารถในการออกแบบมาประเมินตาม
สภาพจริงแลว้ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพือปรับปรุงแกไ้ข  จากนนัสรุปประเด็นและพฒันาความกา้วหนา้
ของผูเ้รียน ซึงขนันีเป็นการปรับปรุง แกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
และหาแนวทางในการพัฒนา สร้างสรรค์การออกแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองเป็น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต    
 ขนัตอนท ี4  การพฒันา (Development : D2) เป็นขนัการประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบการเรียนการสอน  (Evaluation : E) โดยการนําข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้ รูปแบบ         
การเรียนการสอน กบักลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  

เพือให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิงขึน  กรอบแนวคิดทฤษฎี              
ในการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัภาพที ดงันี 
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แนวคดิทนํีามาใช้ในส่งเสริมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
 - การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self-directed Learning)อีเวนสัน (Evensen 

,2000:76) 
- การเรียนรู้ด้วยการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson  Study) เดวิส  และ  ดันเนล 
(Davies and Dunnill ,2008:4) 
- การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case based Learning)อาสตนั ( Easton ,1992:89) 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  สลาวนิ (Slavin, :3) 

- การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โคลป์ (Kolb ,1984:1-15) 
 -การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem- based Learning)  ทิศนา แขมมณี 
( :137-138) 

รูปแบบการเรียนการสอนเพอืส่งเสริมสมรรถนะ
การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของ
นักศึกษาวชิาชีพครู สาขาสังคมศึกษา 

 

การจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model)  
ประกอบดว้ย 

.  ขนัทบทวนความรู้  (Reviewing  of  knowledge) 

. ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา (Learning  instructional activities design of 

Social Studies)  
. ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคม
ศึ ก ษ า  (Activities design based on nature of 

subjects matters and process of learning 

management of Social Studies) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ขนัตอนยอ่ย ดงันี  
   3.   ขนัการวิเคราะห์ (a : analyze the nature of the 

subjects matter)   
   3.   ขนัการร่างแบบ  (d1 : draft of learning 

instructional activities) 

    3.   ขนัการพฒันา (d2 :develop learning 

instructional activities) 
4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of learning) 
5.  ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes) 
 

สมรรถนะการออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้ 

.ความ รู้  เรือง  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
.ความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
.คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษา
ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา
วิชาชีพครูทีมีต่อ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

แนวคดิ และทฤษฎกีารวจิัยและพฒันา และออกแบบระบบการสอน 
 

-การวิจยัและพฒันา  (Research  and  Development) และการวิจยัแบ
ผสมผสาน ( Mixed Methods Research) 
-การออกแบบระบบการสอน “ADDIE” Model  ตามแนวคิดของเควิน 
ครูส  (Kevin  Kruse 2008 :1) และดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey 

and Carey 2005: 1-8) เคมพ ์(Kemp ,1985:18)   
-รูปแบบการเรียนการสอน จอยซแ์ละเวลล ์(Joyce and Well,200 :9) 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 -ทฤษฎีสามศรของสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985:33-37) 
- ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory)ไวกอ็ทสกี 
(Vygotsky,1978:86-87) 
- ทฤษฎีการสือสาร(Communication Theory)  เบอริโอ (Berio, 1960: ) 
- ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  (Information Processing 

Theory) ของคลอสไมเออร์ (Klausmier, : - ) 
 -แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Coopertive Learning)  สลาวิน (Slavin, : ) 
อาทซทแ์ทน และ นิวแมน , Artzt and  Newman (1990: 448-449) 

 -แนวคิดเกียวกบัการพฒันาดา้นทกัษะ  (Skills Development)  ของซิมพซ์ัน  
และเดวีส์ (Simpson and Davies,1971:50-56) 

แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้ทีส่งเสริมทักษะการคิดขันสูง 
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual  Development) เพียเจต ์(Piaget 

,1972:1-12)  

 -ทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกิดจากกระบวนการคน้พบ (Discovery Learning) ของ  
บรูนเนอร์ (Bruner, 1963:1-54) 

 - ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 

Learning) ของออซูเบล (Ausubel , 1963)   
-  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมนุษยนิยมของรอเจอร์ส (Rogers, 1969 ) 

ภาพที    กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวจิยั 

แนวคดิเกยีวกบัสมรรถนะ   โบยาตซีส (Boyatzis 1982:58)  ,สเปนเซอร์ และ 
สเปนเซอร์ (Spencer  and  Spencer 1993: 9) 
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คําถามของการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม     
การเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีคาํถามของการวจิยัดงัต่อไปนี  
       1. รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีองคป์ระกอบและกระบวนการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร  
  . ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัต่อไปนี 

         2.1  ความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบอยูใ่นระดบัใด   
         .   ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของนักศึกษา
วชิาชีพครู  3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 ก่อนการใชรู้ปแบบ  ระยะที 2 หลงัการใชรู้ปแบบ  และระยะที 3 

ติดตามผลการใชรู้ปแบบ  มีพฒันาการสูงขึนหรือไม่  และเป็นอยา่งไร 
        .   คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงั

การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกนัหรือไม่     
                      .   ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน       
ทีพฒันาขึนอยูใ่นระดบัใด  และเป็นอยา่งไร 

                    3. ผลจากการนํารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาไปขยายผลเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม    
การเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัต่อไปนี 
 

  . เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
   . เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ           
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูดงันี 

            .   ประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษา
วชิาชีพครูก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
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  2.2 ศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มี 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะที 1 ก่อนการใชรู้ปแบบ ระยะที 2 หลงั
การใชรู้ปแบบ และระยะที 3 ติดตามผลการใชรู้ปแบบ 

             .  เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน          

.  ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน        
การสอนทีพฒันาขึน 

            3.เพื อขยายผลการใช้ รูปแบบการเรียนก ารสอน  เพื อ ส่ ง เส ริมสมรรถนะ                      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู 
  

สมมติฐานของการวจัิย 
      การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  กาํหนดสมมติฐานของการวจิยัดงัต่อไปนี 

      .หลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้                 
สังคมศึกษาสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 
           .นักศึกษาวิชาชีพครูมีพัฒนาการด้านความสามารถในการออกแบบกิจกรรม             
การเรียนรู้สูงขึนในระยะติดตามผลการใชรู้ปแบบ 

                       3. คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงั
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกนั  
  

ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยัดงัต่อไปนี 
 1. เนือหา 
  เนือหาทีใช้ในการวิจยัโดยนาํมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นเนือหากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมตามหลักสูตรแกนกลางขันพืนฐาน  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และเนือหาในรายวิชา  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร   
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 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 
  2.1  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

         . .   นกัศึกษาวชิาชีพครู  วิชาเอกสังคมศึกษา  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 255  จาํนวน 160 คน 

  2.2  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  
        . .    นักศึกษาวิชาชีพครูชันปีที  เอกสังคมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 255  ทีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา จาํนวน  คนได้มาจาก      
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดเกณฑ์ คือ เป็นนักศึกษาทีผ่านการศึกษา 
รายวิชาชีพครูบงัคบั ไดแ้ก่ รายวิชา   การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum  Development) และ
รายวชิา   วธีิสอนทวัไป (Methods of Teaching) มาแลว้           
 3.  ตัวแปรทศึีกษา 
  ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

  3.   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  ไดแ้ก่  

               3.1.1  รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา   
 

      3.   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

      . .   สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    ไดแ้ก่ 
                                       . . .   ความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   

             . . .   ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                     . . .   คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

                   3.2.2  ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 

         4.  ข้อตกลงเบืองต้น 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา กาํหนดเนือหา สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทงันีเนืองจาก เมือผูเ้รียนเรียนครบหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต ตอ้งออกไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษา             
ขนัพืนฐาน 
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 5. ระยะเวลาทใีช้ในการทดลอง 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองสอนตามรูปแบบทีผูว้ิจยัพฒันาขึนในรายวิชา  การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 255   เป็นเวลา 14     
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชวัโมง รวมทงัสิน 28 ชวัโมง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพือความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะทีใชใ้นการวจิยัตรงกนั  ผูว้จิยัจึงนิยามความหมายไว ้ ดงันี 

 1.การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  กระบวนการสร้างรูปแบบการจดั    
การเรียนการสอน  ตามแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา  (Research and  

Development) โดยใช้กระบวนการวิจยัแบบแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methodology) โดยใช้วิธี
แบบ  Embedded (The Embedded Design) ประยุกต์ ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอน           
เชิงระบบ  ตามแนวคิด ADDIE Model ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1  การวิจยั (Research : 
R1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A)  เป็นขนัการศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอน  ขนัตอนที  2  การพฒันา (Development : D1) ขนัการออกแบบและ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) เป็นขนัการสร้างและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน   ขันตอนที 3  การวิจยั (Research : R2)  การทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation : I) เป็นขนั การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   และ
ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development : D2)  การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation 

: E) เป็นขนัการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
                      2. รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู   หมายถึง แบบแผนของการจดัการเรียนการสอน วิชา 
สังคมศึกษาทีส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ทีจดัขึนอย่างเป็นระบบ โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ได้แก่  องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ 
องคป์ระกอบเชิงกระบวนการเรียนการสอน ซึงประกอบดว้ย ) ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of    
knowledge)  ) ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of Social Studies)  ) ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชา
และกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process  of  learning management of Social Studies) ประกอบด้วย ขนัตอนย่อยๆ ดงันี  . )  
ขนัการวิเคราะห์   (a : analyze the nature of the subjects matter)  . )  ขนัการร่างแบบ   (d1 : draft 

of learning instructional  activities    . )  ขัน ก ารพัฒ น า   (d2  : develop learning instructional 
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activities) และในขันตอนการพัฒนา มีกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน                     
ตามธรรมชาติสาระวิชา สังคมศึกษา   สาระวิชา ดังนี  สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
(Learning  Content  Model of  Religious and  Moratity and  Ethic : AR) สาระหน้าทีพลเมือง และ
การดําเนินชีวิตในสังคม  (Learning  Content  Model of  Duties of  citizens , Culture and life in 

society : AD)  ส า ร ะ เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์  (Learning Content Model of Economics : AE)  ส า ร ะ
ประวัติศาสตร์ (Learning  Content  Model of  History : AH) และสาระภูมิศาสตร์   (Learning  

Content  Model of  Geography : AG)   4) ขันแลกเปลียนเรียน รู้   (Sharing of  learning) และ )          
ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes) และเงือนไขของการนาํรูปแบบการเรียนการสอน
ไปใช ้ประกอบดว้ย ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ และปัจจยัสนบัสนุน 
        . สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้   หมายถึง  ความ รู้  ทักษะ /
ความสามารถทีแสดงออกอย่างเด่นชัดถึงการปฏิบติังานด้านการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบทีมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทีกําหนดไว  ้รวมทัง
คุณลักษณะอืนๆ  ของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึงพิจารณาทังด้าน
กระบวนการและผลผลิตในการจดัการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย ) ความรู้ เรือง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ) ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  
และ ) คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี 

        3.1 ความ รู้  เรือง  การออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้สั งคมศึกษา  หมายถึง                       
ผลการเรียนรู้ หรือคะแนนทีไดจ้ากการประยุกตใ์ช้กระบวนการทางปัญญา ดา้นพุทธิพิสัยของบลูม 
(Bloom) โดยกําหนดเป็นผลการเรียนรู้ทีวดัความรู้ จํา  ความเข้าใจ  วิเคราะห์  การนําไปใช ้             
ประเมินค่า และสร้างสรรค์ จากการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เรือง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามธรรมชาติของสาระวิชา  
และการนําความรู้ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมินจากแบบทดสอบ          
วดัผลการเรียนรู้ ซึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  ตวัเลือก  
             3.  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  หมายถึง  
พฤติกรรมการแสดงออก หรือทกัษะการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาของนกัศึกษา
วิชาชีพครูในการนําความรู้ เรืองการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  การเลือกรูปแบบ
ยุทธวิธีและเทคนิควิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู้ สือการเรียนการสอน และการวดัประเมินผลให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เนือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  โดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้         
การร่วมมือปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียน โดยนาํไปวางแผนเพือจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ อาศยัความรู้จากทฤษฎีต่างๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีสามศร  ทฤษฎีการสร้างความรู้  ทฤษฎีการสือสาร  
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ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล   แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทาํให้ผูเ้รียนเกิด          
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีผูส้อนกาํหนดไวโ้ดยประเมินจากแบบ
ประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  แบบประเมินแผน              
การจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีผูว้จิยัสร้างขึน    
           .  คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   หมายถึง  
พฤติกรรมการแสดงออกของนกัศึกษาวิชาชีพครู สาขาสังคมศึกษาทีเกิดจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอน  สามารถสังเกตและวัดได้  ประกอบด้วย   ) ใฝ่ เรียน รู้  ทันเหตุการณ์                     
) มีความคิดสร้างสรรค ์ ) รู้จกัการแสวงหาสือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้  หลงัจากเรียนรายวชิา 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา จากแบบประเมินคุณลักษณะของครูสังคม
ศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   ซึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั    
ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน สําหรับอาจารยป์ระเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบติังาน
ของนกัศึกษา 

. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการตรวจสอบ 

รูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญ และผลการนาํรูปแบบไปทดลองใช้ ประกอบด้วย  การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ  การวดัและประเมินความสามารถใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   และการประเมิน         
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ          
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   
 . ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน   หมายถึง  ผลการใช้รูปแบบการเรียน 
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาทีพฒันาขึน โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ทีกาํหนดดงันี ) ผลการประเมินความรู้ เรือง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  )ผลการศึกษา
พฒันาการ ดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ของนกัศึกษาวิชาชีพครู      
มีพฒันาการสูงขึนเป็นลาํดบัอยา่งต่อเนือง  3) ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ      
การเรียนการสอนแตกต่างกนั  
 6. ความพึงพอใจ  หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู    
ทีมีต่อการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในด้านเนือหาสาระ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสือ
ประกอบ  ด้านบรรยากาศในการเรียน  และด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ โดยใช้
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รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา    
สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  ซึงวดัไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  และแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาทีผูว้จิยัพฒันาขึน  
      7. นักศึกษาวิชาชีพครู   หมายถึง ผูที้กําลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต        
ชนัปีที   เอกสังคมศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา      
 

 
 
 
 
 



บทท ี  

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน   เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ครังนี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  จาก
เอกสาร บทความ  วารสาร  หนงัสือ  และงานวิจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน    เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพือเป็นพืนฐานในการดาํเนินงาน
วจิยัในประเด็นต่างๆ  ดงันี  
               1.มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

               2.หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

               3.แนวคิดเกียวกบัการวจิยัและพฒันา และการวจิยัเชิงผสมผสานวธีิ 

               .หลักการ แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  และการออกแบบระบบ         
การเรียนการสอน 

               .หลกัการ แนวคิด เกียวกบัสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   .  สมรรถนะการสอน 

                   .  การออกแบบการเรียนการสอน   
                   .  การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                   .  คุณลกัษณะครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   
              .หลกัการ แนวคิด เกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง 
              .งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

                 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นเครืองมือสําคญัในการวดัมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาในแต่ละแห่งว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  มีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.  (Thai  Qualifications  

Framework  for  Higher  Education, TQF : HED) ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร
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ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และการกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ประกอบดว้ย  มาตรฐานผลการเรียนรู้  ดา้น ไดแ้ก่ 
    1. ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

          1.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู       
มีคุณธรรมทีเสริมสร้างการพฒันาทียงัยนื  มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 

         1.2  มีความเขา้ใจผูอื้น  เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ  เสียสละ  และเป็นแบบอยา่งทีดี 

         1.3  สามารถจดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณทางวชิาชีพ
ครูเชิงสัมพทัธ์โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผูอื้น  และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

    2. ดา้นความรู้ 

         2.1 มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทวัไป วชิาชีพครู และวชิาสังคมศึกษา  อยา่งกวา้งขวาง
ลึกซึงและเป็นระบบ 

         2.2  มีความตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฏีในองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งอยา่งบูรณาการทงั
การขา้มศาสตร์ และการบูรณาการกบัโลกแห่งการเป็นจริง 

         2.3  มีความเขา้ใจความกา้วหน้าของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาสังคมศึกษาทีจะสอน
อยา่งลึกซึง  ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวจิยัในการต่อยอดความรู้ 

         2.4  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าองคค์วามรู้  และ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานวชิาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
         3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาํความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  เพือใชใ้นการปฏิบติังาน การวนิิจฉยั  แกปั้ญหา  และทาํการ
วจิยัเพือพฒันางานและพฒันาองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

          3.2 สามารถคิดแกปั้ญหาทีมีความซับซ้อน เสนอทางออก  และนาํไปสู่การแกไ้ขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฏี ประสบการณ์ภาคปฏิบติั  และผลกระทบจาก
การตดัสินใจ 

           3.3 มีความเป็นผูน้าํทางปัญญาในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์มีวิสัยทศัน์  และ
การพฒันาศาสตร์ทางศึกษาศาสตร์ รวมทงัพฒันาทางวชิาชีพอยา่งมีนวตักรรม 

                4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

          4.1 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอื้น  เข้าใจผูอื้น  มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 
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          4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อยา่งสร้างสรรค ์

          4.3  มีภาวะผูน้าํและผูต้ามทีดี มีความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้รียน  และมีความรับผดิชอบต่อ
ส่วนร่วมทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้ม 

  5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข   การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

         5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทงัทีเป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์  
ภาษาพดู และภาษาเขียน  อนัมีผลใหส้ามารถเขา้ใจองคค์วามรู้ หรือประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

         5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีดีในการประมวลผล  แปลความหมาย และ
เลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ  โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง 

                     .3 มีความสามารถในการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทงัการพูด  การเขียน  และการ
นาํเสนอดว้ยรูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับบุคคลและกลุ่มทีมีความแตกต่างกนั 

   6. ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

         6.1 มีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้ทีมีรูปแบบหลากหลาย  ทงัรูปแบบทีเป็น
ทางการ (Formal)  รูปแบบกึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  อย่าง
สร้างสรรค ์

          6.2  มีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียนทีหลากหลาย  ทงัผูเ้รียนทีมี
ความสามารถพิเศษ  ผูเ้รียนทีมีความสามารถปานกลาง  และผูเ้รียนทีมีความตอ้งการพิเศษอย่าง       
มีนวตักรรม 

          6.3  มีความเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาอยา่งบูรณาการ 

 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา สังคมศึกษา 
 

 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร เปิดสอนระดบั
ปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษา เพือผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษ าให้ที มีความรู้
ความสามารถ มีความเชียวชาญในวชิาชีพครู  โดยมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

 

.ปณธิาน  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร    
   .  ปณธิานของคณะศึกษาศาสตร์ 

    คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผูร้อบรู้และลึกซึงในศิลปะวิทยาการ มีทกัษะ
และสามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และ
ศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูที้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกทีดีของสังคมไทย 
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   .  ปรัชญาของหลกัสูตร 

  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรมีความมุ่งมนัทีจะ
จดัการศึกษาดา้นสังคมศึกษาทีมีคุณภาพ เป็นแหล่งคน้ควา้และวิจยั และถ่ายทอดความรู้ตามหลกั
แห่งเสรีภาพทางวิชาการ เพือผลิตบณัฑิตทีมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

ยดึมนัในสัจธรรมและคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม  ใส่ใจฝึกฝนตน ให้เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบติั
ได ้สามารถครองตน ครองคน และครองงานดว้ยมโนธรรม 

 

   .  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

  . เพือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ และประสบการณ์ทางสังคมศึกษา ทีรอบรู้ ลึกซึงมีทกัษะ
และเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ สามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบติัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  . เพือผลิตบณัฑิตทีมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองได้ มีความสามารถ
ในการจดัการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ รวมทงัสามารถ
เป็นผูน้าํในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3. เพือผลิตบณัฑิตทีมีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และเป็นครูทีดีมีคุณภาพของสังคม 

 

2. โครงสร้างหลกัสูตร 

   จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 174 หน่วยกิต 

              .  หมวดวชิาศึกษาทวัไป จํานวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ 

      กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    จาํนวน 6 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    จาํนวน 6 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์กบัวทิยาศาสตร์   จาํนวน 6 หน่วยกิต 

      กลุ่มวชิาภาษา     จาํนวน 15 หน่วยกิต 

               .   หมวดวชิาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกติ 

     . .  กลุ่มวชิาชีพครู จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 53 หน่วยกิต 

        วชิาชีพครูบงัคบั                  จาํนวน 45 หน่วยกิต 

                      วชิาชีพครูเลือก                               จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 

     . .  กลุ่มวชิาเอก จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 78 หน่วยกิต 

         วชิาเอกบงัคบั     จาํนวน 56 หน่วยกิต 

         วชิาเอกเลือก     จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 
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            2.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

.รายวิชา  491 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา (LEARNING ACTIVITY 

DESIGN IN SOCIAL STUDIES TEACHING) 
 

   . หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิา สังคมศึกษา เป็นวชิาบงัคบัเอก   
   .  จํานวนหน่วยกติ          
             หน่วยกิต    (2-0-4) 
 

   .  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
.เพือให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในมโนทศัน์สําคญัเกียวกบักิจกรรมการเรียนการ

สอน 

.เพือใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ช่วงชนัที -  

 ( มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย) 
.เพือใหน้กัศึกษาสามารถบูรณาการการจดัการเรียนการสอน และประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 
 

    .  คําอธิบายรายวชิา 
        ศึกษา สาระสําคญัของกิจกรรม เทคนิคการจดักิจกรรม การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
กลุ่มสังคมศึกษา เทคนิคการบูรณาการกิจกรรมเพือใช้ในกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระ     
การเรียน รู้สังคมศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงสร้างของเนือหาดงันี 

 หน่วยที  เรือง พืนฐานทางสังคมศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรสังคมศึกษา ได้แก่ 
เป้าหมาย จุดหมาย  มาตรฐานการเรียนรู้ และ การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สาระสําคญัของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
 หน่วยที  เรือง การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา ประกอบดว้ย ความหมายและความสําคญั
ของสังคมศึกษา หลกัการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา และการบูรณาการ 
      หน่วยที   เรือง การออกแบบและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  ประกอบด้วย ความหมายและ 
มโนทศัน์ของกิจกรรมการเรียนการสอน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  และทฤษฎี        
ทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
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                  หน่วยที   เรือง  เทคนิคการจดักิจกรรมตามธรรมชาติสาระและการปฎิบติั ประกอบดว้ย 

เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาและการฝึกปฎิบติั ทงั  สาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่   
สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระหน้าทีพลเมือง  วฒันธรรมและการดาํรงชีวิตในสังคม 
สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 

 

 สรุปไดว้่า  วิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา เป็นวิชาทีศึกษา  
เกียวกบั ทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ความสําคญัของกิจกรรมการเรียนรู้  
เทคนิคกลยุทธ์การจดักิจกรรมอย่างเป็นระบบ และการจดักิจกรรมอย่างเป็นระบบ เพือช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมบรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสาํเร็จสูงสุด 
 

แนวคิดเกยีวกบัการวจัิยและพฒันา และการวจัิยเชิงผสมผสานวธีิ 

  การวิจัยในครังนี  ผู ้วิจ ัยได้นําแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี ซึงเป็นหลกัการสําคญัมาประยุกต์ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทีมุ่ง
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

การวจัิยและพฒันา (Research and Development : R and D)  
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็นการศึกษาทีเป็นทัง       
การวิจยัพืนฐาน (Basic Research) ทีมุ่งหาความรู้ความจริงเกียวกบัทฤษฎีและการวิจยัแบบประยุกต์
(Applied  Research) ทีเป็นการศึกษาทีมุ่งการนาํผลการวจิยัไปประยุกตใ์ช ้  งานวิจยัและพฒันาส่วน
ใหญ่มีขันตอนดังนี   R1  D1  R2  D2 และหลักการวิจัยและพัฒนาในการวิจัยทางหลักสูตร     
การสอน และการนิเทศ เป็นการพัฒนาจากล่างสู่บน คือนําความต้องการของข้อมูลพืนฐานของ            
ผูป้ฏิบติัไปสู่การพฒันา ประกอบด้วย ขนัตอนการวิจยัทีเริมจาก ขนัตอนที 1 วิจยั (Research: R1) 

เพือศึกษาขอ้มูลพืนฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาทีเกิดขึน หรือการประเมินความตอ้งการจาํเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและผูที้เกียวข้อง รวมทังการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การวิเคราะห์
เอกสารต่าง ๆ แลว้นาํผลทีไดจ้ากการวเิคราะห์มาสังเคราะห์ ไปสู่ขนัตอนที 2 พฒันา (Develop: D1) 
คือ ออกแบบและพัฒนานวตักรรมการศึกษา โดยนําผลจากขันตอนที  1 วิจัย (Research: R1)                   
มาพฒันานวตักรรม ทาํให้นวตักรรมทีพฒันาขึนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
และในขนัพฒันา (Develop: D1) นีตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก่อน แลว้จึง
ไปขนัตอนที 3 วิจยั (Research: R2) โดยนํานวตักรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  ในขนัตอนนี        
มีการประเมินระหว่างใช้ และดาํเนินการต่อในขันตอนที 4 พฒันา (Develop: D2) โดยประเมิน
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ประสิทธิผลของนวตักรรม  หรือ บางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้เป็นไปตามจุดประสงค ์  
ก็สามารถดาํเนินการปรับปรุงนวตักรรมอีกครังหนึง (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2557: 230)   
 

การวจัิยแบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) 

 การวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) องอาจ นัยพัฒน์ (2549: 11, 

2551: 233-234)  นักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการวิจยัแบบผสมผสานวิธีไวว้่าการวิจยั
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)  เป็นการวิจยัซึงผสานวิธีการวิจยัทงัเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เป็นการประยุกตใ์ชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงทีสามารถนาํมาใชผ้สมผสาน
เพือเพิมเติมจุดแข็งและจุดอ่อนซึงกนัและกนั โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของประเด็น
ปัญหาทีตอ้งการสืบคน้ และสภาวการณ์เงือนไขของกระบวนการสืบคน้ประเด็นปัญหานนั ในการ
ทําวิจัยและพัฒนาโดยทัวไปนักวิจัยมักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                

เพือคน้หาความรู้ความจริงจะสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัทงัการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณช่วยเสริม
ซึงกันและกัน การวิจยัเชิงคุณภาพจะช่วยให้ความหมายให้ผูว้ิจยัเกิดความกระจ่างชัดเกียวกับ
เหตุการณ์ทีปรากฏอยู่ในขณะเดียวกัน การวิจยัเชิงปริมาณจะเสนอวิธีการตัดสินว่าข้อเท็จจริง
เกียวกบัปรากฏการณ์ทีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพนนัถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร  จะสามารถนาํไปใช้
อา้งอิงในกรณีอืน ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ส่วนของวธีิการของงานวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะ
มุ่งเนน้วิธีการรวบรวม การวิเคราะห์ และการผสมผสานขอ้มูล และทาํให้เขา้ใจปัญหาการวิจยัดีขึน         
กวา่การใชว้ิธีการเดียว  ความสําคญัของการวิจยัแบบผสมผสานวิธีจะช่วยให้มีคาํตอบทีชดัเจนขึน 
เนืองจากคาํตอบทีได้จากงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้
คาํตอบทีตอ้งการไดอ้ย่างครบถว้น   การผสมผสานขอ้มูลมี  วิธี คือ ) Merge The Data เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลสองชุดทงัปริมาณและคุณภาพ แล้วนาํผลวิเคราะห์มารวมกนัในขนัตอน แปลผล      

) Connect  The data  เป็นการเชือมขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั โดยผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลชุดที  นาํไปสู่ความตอ้งการของขอ้มูลชุดที  และ ) Embed The Data  เป็นการตดัสินใจว่า
จะให้ข้อมูลชุดใดเป็นข้อมูลรองรับอยู่ภายในระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ   
นอกจากนีงานวจิยัแบบผสมผสานวิธีเป็นงานวิจยัทีปฏิบติัไดจ้ริง นกัวิจยัมีอิสระในการใชทุ้กวธีิใน
การทาํวิจยัและสามารถแกปั้ญหาได้โดยใช้ขอ้มูลทีเป็นตวัเลข และขอ้ความทีเป็นคาํพูดใช้ทกัษะ
การสังเกตในการบนัทึกพฤติกรรมทีเป็นไปตามธรรมชาติ จึงกล่าวไดว้า่การวจิยัเชิงคุณภาพจะช่วย
ให้เกิดความคิดความเขา้ใจ (Notion) เกียวกบัสิงใดสิงหนึงก่อน และการวิจยัเชิงปริมาณจะช่วยให้
เกิดความแม่นยาํ (Precision) มากขึนในสิงนนั (Creswell and Plano Clark,2007:9-10)  
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 จากการศึกษาการวิจยัแบบผสมผสานวิธี  สรุปไดว้า่ การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในงานวิจยัเพือเพิมเติมจุดแข็งและจุดอ่อนซึงกันและกัน จะช่วยทาํให้งานวิจยั         
มีความสมบูรณ์มากขึน 
 

หลกัการ แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

 ในการวิจัยครังนีได้มีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนซึงเป็นพืนฐานสําคัญใน          
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

 

รูปแบบการเรียนการสอน   

 จอย ซ์  และ เวลล์  (Joyce and Weil, 2009: 2) ก ล่ าวว่ า  รูป แบบก าร เรียนการสอน 
(Instructional Models) คือ แผน (Plan) หรือ แบบ (Pattern) ทีสามารถใช้เพือการสอนโดยตรงใน
ห้องเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพือจดัสือการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ 
ภาพยนตร์   เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลกัสูตรรายวิชา เป็นตน้ ซึงแต่
ละรูปแบบการสอนจะให้แนวทางในจดัการเรียนรู้ทีจะช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค ์และสอน
ให้ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนทีมีคุณภาพ (Powerful Learning)  สอดคล้องกับวชัรา เล่าเรียนดี (2555: 44)        
ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนวา่ หมายถึง  องคป์ระกอบต่าง ๆ  ทีสัมพนัธ์กนัใน
การดําเนินการสอนให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ ซึงจะอยู่ในรูปของกระบวนการ
เช่นเดียวกบัวิธีสอน ความแตกต่างกนัจะอยูที่รูปแบบการสอน อาจจะมีวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนปรากฏอยู ่ ส่วนคาํวา่วิธีสอน (Teaching Methods) ทีใชอ้ยูเ่ดิมและเป็นทีรู้จกัสามารถนาํไปใช้
สอนไดโ้ดยไม่ตอ้งกาํหนดขนัตอนการสอนขึนใหม่ โดยทงัรูปแบบการสอนและวิธีสอนทีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบันก็คือ การจดัการเรียนรู้ทีทงัผูเ้รียนและครูมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนได ้                        
ตลอดกระบวนการ รูปแบบการสอนและวิธีจดัการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี    
การเลือกใชค้วรให้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ลกัษณะเนือหาวิชา ความพร้อมของผูเ้รียน
และสือการเรียนรู้ นอกจากนีทิศนา  แขมมณี (2555: 222) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการเรียน       
การสอนว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของการเรียนการสอนทีจดัขึน
อยา่งเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเชือต่างๆโดยมีการจดั
กระบวนการหรือขนัตอนในการเรียนการสอน โดยอาศยัวธีิสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้ไป
ช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนันเป็นไปตามหลกัการทียึดถือ และแนวคิดของJoyce and Weil 
(2009: 25)  ยงักล่าววา่ รูปแบบการสอนหมายถึง การนาํแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวกบัการเรียนรู้
และทฤษฎีการสอนมาจัดระบบโดยแบ่งออกได้  ประการ คือ  1) ลําดับขันของการสอน             
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(Syntax) 2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน (Social System) 3) ปฏิกิริยาของครูต่อพฤติกรรม
ของนกัเรียน (principles of reaction) และ4) สิงสนบัสนุนการสอน (Support System)  นอกจากนีกู๊ด 

(Good , : 371) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่าหมายถึง วิธีการหนึงของ           
การจดัการเรียนรู้ทีจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และมีทิศทางในการใช้เพือให้บุคคลมีพฤติกรรมตาม        
ทีรูปแบบต้องการ เป็นกรอบแนวคิดเชิงโครงสร้างทีชีแนะแนวทางเพือพัฒนากิจกรรมและ
สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาโดยเฉพาะทีสร้างมาจากสมมติฐานทางทฤษฎีบา้ง  มาจากการสังเกต
ธรรมชาติของผูเ้รียน อาทิ การเรียนรู้ แรงจูงใจ  สติปัญญา ลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก
และจากธรรมชาติหรือประสิทธิผลทีได้ จากวิธีสอนนัน ๆ โดยลักษณะของรูปแบบจะมีแนว
ทางการพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะของรูปแบบนนั ๆ ไดเ้ชือมโยงกบัความตอ้งการ หรือ
มาตรฐานทีไดรั้บการตดัสินใจวา่มีความเหมาะสมทีจะพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้  
 จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 21-37) ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการสอน ตามจุดเนน้
หรือผลทีตอ้งการให้เกิดขึนในตวัผูเ้รียน รูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ แบ่งเป็น 

 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 . รูปแบบการสอนทีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ หรือกระบวนการคิด        
(The Information-processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบ
ขอ้มูล   การเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ และการคิดหาวธีิแกปั้ญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาทีเหมาะสมในการสือสารเพือถ่ายทอดวิธีการแกปั้ญหานัน โดยมุ่งเน้นความสําคญัไปที
สมรรถภาพการคิดของผูเ้รียน และวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ขอ้มูล รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอน          
การสร้างมโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Inquiry) การฝึกกระบวนการสืบสอบ  (Inquiry Training) การสอนช่วยการจํา (Mnemonics or 

Memory Assists ) การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด 
(Advance Organizers) เป็นตน้ 

 . รูปแบบการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The  Social Family) เนน้ความสัมพนัธ์
กับบุคคลอืน โดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกับผูอื้นตามหลักการ
ประชาธิปไตย การทาํงานร่วมกนัโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสอนแบบคน้ควา้ทาํงานเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Playing) การศึกษาสังคมดว้ยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry) 
เป็นตน้ 
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 . รูปแบบการสอนที เน้นการพัฒนาตน  (The Personal Family) เน้นการพัฒนา          
ทีตวับุคคล กระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพ อารมณ์
ของตนเอง มุ่งสอนให้รู้จกัการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม       
มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์และรับผิดชอบเพือพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน รูปแบบการสอนในกลุ่ม
นี ไดแ้ก่ การสอนแบบไม่สังการ (Nondirective Teaching) การสอนเพือเพิมความมีคุณค่าในตนเอง 
(Enhancing Self-esteem) เป็นตน้ 

 . รูปแบบการสอนทีเน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบ    
การสอนในกลุ่มนีได้รับแนวคิดมาจากทฤษฏีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรม      
การตอบสนองหรือการเปลียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียน รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสอน
แบบรอบรู้ (Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) การสอนด้วยสถานการณ์จาํลอง 
(Simulation) การเรียน รู้สั งคม  (Social Learning)  การสอนด้วยตารางโปรแกรมเสริมทักษะ           
การปฏิบติังาน (Programmed Schedule or Task Performance Reinforcement) เป็นตน้      
 ทิศนา  แขมมณี (2555: 222-255) ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนการสอนไวเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงันี 

 1. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain) เป็นรูปแบบ
ทีมุ่งช่วยผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่าง ๆ ซึงอาจจะเป็นขอ้มูล ขอ้เท็จจริง              
มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน          
มโนทศัน์  (Concept Attainment  Model) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne’s  

Instructional  Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาํเสนอมโนทศัน์กวา้งล่วงหน้า (Advance  

Organizer  Model) รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจาํ (Memory Model) รูปแบบการเรียน           
การสอนโดยใชผ้งักราฟิก(Graphic  Organizer  Instruction  Model)   
 2. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย  (Affective  Domain)  เป็นรูปแบบที
ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้สึก  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมอนัพึงประสงค ์ ซึงเป็น
เรืองทียากแก่การพฒันาหรือปลูกฝังการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทีเพียงช่วยใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจ มกัไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติทีดีได ้จึงตอ้งอาศยัหลกัการและ
วิธีการอืน ๆ เพิมเติม รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด          
การพัฒนาด้าน จิตพิสั ยของบ ลูม  (Instructional Model Based on Bloom’s Domain) รูปแบบ                 
การเรียนการสอนโดยการซกัคา้น (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติ (Role  Playing  Model) 
 3. รูปแบบการสอนทีเน้นการพฒันาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็น
รูปแบบทีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการปฏิบติั  การกระทาํ  หรือการแสดงออก
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ต่างๆ  ซึงจาํเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการทีแตกต่างไปจากการพฒันาด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย 
รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะการปฏิบติั
ข อ ง ซิ ม พ์ ซั น  ( Instructional Model Based on Simpsion’s Processes for Psycho-Motor Skill  

Development)  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัของเดฟ  (Dave’s  Instructional  Model  

for  Psychomotor  Domain)  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติัตามองค์ประกอบของทกัษะ  
(Instructional  Model  for  Psychomotor  Domain  Based  on  Skill  Components) 
 4. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process  Skills) เป็นรูปแบบ  
การสอนทกัษะกระบวนการทีเป็นทกัษะทีเกียวขอ้งกบัวิธีดาํเนินการต่าง ๆ ซึงอาจเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญา  เช่น  กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้  หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์  การอุปนยั  การนิรนยั  การใช้เหตุผล  การสืบสอบ  การคิดริเริมสร้างสรรค์ และการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ  เป็นตน้  หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม  เช่น  กระบวนการทาํงานร่วมกนั  
เป็นต้น  รูปแบบการสอนในกลุ่มนี  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ           
การแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group  Investigation  Instructional  Model) รูปแบบกระบวนการคิด
อุปนัย  (Inductive Thinking  Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิด
สร้างสรรค์  (Synectics  Instructional  Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์  (Torrance’s  Future  Problem  Solving  Instructional  Model)   
 5. รูปแบบการสอนทีเนน้การบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบทีจะพยายามพฒันา
ผูเ้รียนด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทงัด้านเนือหาสาระและวิธีการ รูปแบบ             
การสอนทีใช้ในกลุ่มนี  ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง(Direct Instruction Model)  
รูปแบบการเรียนการโดยการสร้างเรือง  (Storyline  Method)  รูปแบบการเรียนการสอนตามวฏัจกัร
การเรียนรู้  4  MAT  รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Instructional  Model  of  Cooperative  

Learning)   
 สรุปได้ว่าในแต่ละรูปแบบการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการเรียน     
การสอนย่อย ๆ ไดอี้กตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรูปแบบ  และองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนจะแตกต่างกนัตามเป้าหมายของรูปแบบการสอนนนั ๆ 
 

คุณลกัษณะสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 
 จอยซ์  เวลล์  และแคลฮอน  (Joyce Weil and Calhoun, 2004: 25-38) ได้ให้แนวคิด
เกียวกบัลกัษณะสาํคญัของรูปแบบการสอน ไวด้งันี  
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 . มีแนวคิดหรือหลักการพืนฐาน รูปแบบการสอนจะต้องมีแนวคิดหรือหลักการ
พืนฐาน  ซึงอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น  ให้ผู ้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง                   
มีกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น มีพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์และสังคมควบคู่กนัไป ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิดเกียวกบัศาสตร์
ต่าง ๆ เป็นต้น รูปแบบการสอนหนึง ๆ อาจจะมีแนวคิดหรือหลักการพืนฐานเพียงอย่างเดียว 
ตวัอย่างเช่น รูปแบบการสอนส่วนใหญ่ของจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce Weil and Calhoun, 

2004: 25-38) หรือมีแนวคิดมากกว่าหนึงก็ได้  นอกจากนี แนวคิดของรูปแบบการสอนควรเป็น     
สหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิดหรือหลกัการพืนฐานนีจะเป็นหลกัหรือแนวทางในการ
เลือก กาํหนดและจดัระเบียบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งต่อเนือง และสัมพนัธ์กนั 

 . มีองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ลกัษณะนีจดัเป็นสิงสําคญัยิง         
ทีผูอ้อกแบบหรือผูพ้ฒันารูปแบบการสอนจะตอ้งตระหนกัถึงในการกาํหนดตวัองค์ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืนฐาน
ของรูปแบบ การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะขึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และ
ความละเอียดรอบคอบของผูพ้ ัฒนาทีจะต้องคิดวิเคราะห์จนสามารถมองเห็นความสําคญัและ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบไดอ้ยา่งแจ่มชดั จนสามารถกาํหนดองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการสอนโดยทวัไป  
องค์ประกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะตอ้งพิจารณากาํหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม 
คือมีความสัมพนัธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดังทีจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน  
(Joyce Weil and Calhoun, 2004: 25-38) กล่าวว่า รูปแบบการสอนควรมีลักษณะของการให้
ความสําคญัขององค์ประกอบทงัหมดร่วมกัน (Multi factor View) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน 
องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบจะมีความสาํคญัทดัเทียมกนั องคป์ระกอบทงัหมดจะตอ้งมีบทบาท
ร่วมกันจึงจะทําให้รูปแบบการสอนนัน  ๆ   มีประสิทธิภาพตามต้องการได้ ซึงตัวอย่างของ           
การกําหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ดังที ทิศนา แขมมณีและคณะ             
(2548:202-203)ไดย้กตวัอยา่งไวด้งันี รูปแบบการสอนกระบวนการกลุ่มมาจากแนวคิดการใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ จากประสบการณ์ด้วยตนเอง ดังนันจึงกําหนดองค์ประกอบ กระบวนการให้มีการทํา
กิจกรรมของผูเ้รียน เพือให้ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และองคป์ระกอบวิธีสอนจะกาํหนดให้ใชก้ารสอน
แบบอุปนยั (Inductive) ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สรุปหลกัการจากตวัอยา่งหรือกิจกรรมทีไดท้าํดว้ยตนเอง 
เพือใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิดหลกัของรูปแบบการเรียนการสอน 

 . มีการพฒันาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ รูปแบบการเรียนการสอนเป็นผลของ           
การพฒันาหรือออกแบบจดัองคป์ระกอบอยา่งมีขนัตอนและเป็นระบบ เริมตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์
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ข้อมูลและองค์ประกอบการสอนที เกียวข้อง  กําหนดองค์ประกอบทีสํ าคัญและจําเป็น                     
จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั นาํแผนการจดัองคป์ระกอบไปทดลอง
ใช้สอนในห้องเรียนจริง เพือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบติั และยืนยนัผลทีเกิดขึนว่า 
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในสิงทีตอ้งการไดจ้ริง จึงจะยอมรับไดว้า่การจดัองคป์ระกอบนี
เป็นรูปแบบการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

 . มีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ รูปแบบการสอนทีพฒันาขึนจะส่งผลต่อ
พฒันาการในด้านต่าง ๆ ของผูเ้รียน ดังที จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun 

2004: 25-38) กล่าวไวว้า่ รูปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนต่างกนัออกไปตามแนวคิด
และหลักการของรูปแบบการสอนนัน เช่น รูปแบบการสอนฝึกการสืบสอบ (Inquiry Training)                
มีเป้าหมายเพือทีจะพฒันากระบวนการคิดคน้ดว้ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ หรือเป็นการมุ่งทีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีกระบวนการสืบสอบ เป็นตน้ 

 นอกจากนี ทิศนา แขมมณีและคณะ (2548: 477) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญของ
รูปแบบการเรียนการสอนไวด้งันี ) มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลกัการ หรือแนวคิด หรือความเชือ
ทีเป็นพืนฐานหรือเป็นหลกัของรูปแบบการสอนนัน ๆ ) มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือ
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน ) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผู ้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี               
การพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนนั และ ) มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน 
และเทคนิคการสอน ในฐานะทีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทีสาํคญัของระบบนนั ๆ 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  จําเป็นต้องมีกระบวนการต่างๆทีทํางาน
ความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ ซึงทิศนา แขมมณี ( : - ) กล่าวถึงการพฒันารูปแบบ  
การเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี ) กาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันา หรือ การสร้างรูปแบบ      
การสอนใหช้ดัเจน ) ศึกษาหลกัการ หรือ ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดองคป์ระกอบ และแนวทาง
ในการจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึน  ) การศึกษาสภาพการณ์และปัญหา       
ทีเกียวขอ้ง จะช่วยให้คน้พบองค์ประกอบทีสําคญั ทีช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพ ) การกาํหนด
องค์ประกอบของระบบ  ได้แก่  การพิจารณาว่ามีอะไรบ้างทีสามารถช่วยให้เป้าหมาย หรือ 
จุดมุ่งหมายบรรลุผลสําเร็จ  ) การจดักลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ การนาํองค์ประกอบทีกาํหนดไว ้   
มาจดัหมวดหมู่ เพือความสะดวกในการคิดและดาํเนินการขนัต่อไป  ) การจดัความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบ  ผูส้ร้างระบบต้องพิจารณาว่า องค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลขึนต่อกันใน
ลักษณะใด  สิงใดควรมาก่อนมาหลัง ) การจัดผ ังระบบ  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
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องค์ประกอบต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงผงัจาํลองขององค์ประกอบต่างๆ ) การทดลองใช้ระบบ 
เพือศึกษาผลทีเกิดขึน ) การประเมินผล และ )  การปรับปรุงระบบ นําผลการทดลองไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงใหดี้ขึน 
 จอยซ์ และเวลล์  (Joyce and Weil, 2009: 4) ไดส้รุปสาระสําคญัของการพฒันารูปแบบ
การสอนและนาํเสนอรูปแบบการสอน ไวด้งันี 

 1.   หลกัการพฒันารูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 

  .  รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 

  .  เมือพฒันารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนนาํไปใช้อย่างแพร่หลาย จะตอ้งมีการวิจยั
เพือทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง และนาํขอ้คน้พบมา
ปรับปรุงแกไ้ขอยู่เรือย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล์ ไดมี้การนาํไป
ทดลองใชใ้นห้องเรียน รวมทงัมีงานวิจยัรองรับมากมายจนเป็นหลกัประกนัไดว้า่สามารถใชไ้ดส้ะดวก
และไดผ้ลดี 

  .  การพัฒนารูปแบบการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกวา้งขวาง หรือเพือ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึงก็ได ้

  .  การพฒันารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลกัทีนาํมาใชพ้ิจารณาเลือกรูปแบบ
ทีจะนาํไปใช ้กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้าํรูปแบบการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกัก็จะทาํใหเ้กิดผลสูงสุด 
และสามารถนาํรูปแบบนนัไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อืนๆ ได ้

 จอยซ์  และเวลล์ ได้ให้ข้อสังเกตและแนวคิดในการพัฒนาผูเ้รียน โดยเสนอแบบ          
การเรียนรู้ทีเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บสารสนเทศ ความคิด ทกัษะ ค่านิยม และวิถีทางในการคิด 
นอกจากนนั รูปแบบการสอนทีเลือกมานาํเสนอส่วนใหญ่ยงัไดส้อนวธีิเรียน (How to Learn) ให้แก่
ผู ้เรียนอีกด้วย ซึงจะก่อให้เกิดผลสําเร็จในระยะยาว และทีสําคัญทีสุดคือ เป็นการส่งเสริม
ความสามารถทีจะเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทําให้เกิดการเรียนรู้ง่ายและได้ผลดีในอนาคต กล่าวคือ         
การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนได้สามารถศึกษาด้วยตนเองได ้อาจกล่าวได้ว่า
รูปแบบการสอนของจอยซ์และเวลล์นีเน้นความสําคญัของการพฒันาผูเ้รียน และพฒันากลวิธี     
การเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผูเ้รียน ซึงถือเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวใหม่ 
 2.การนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

 จอยซ์  และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 1-9) ได้แบ่งการนําเสนอรูปแบบการสอน       
แต่ละรูปแบบออกเป็น  ส่วน คือ  
 .ทีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เป็นการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆ ซึงเป็นทีมาของรูปแบบ อนัประกอบไปดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ (Goal) 
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ทฤษฏีและขอ้ตกลงเบืองตน้ (Assumptions) ทีรองรับรูปแบบ หลกัการและมโนทศัน์สําคญั (Major 

Concepts) ทีเป็นพืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอน 

  .รูปแบบการเรียนการสอน  (The Models of Teaching) เป็นการอธิบ ายถึ ง           
ตวัรูปแบบ  ซึงนาํเสนอเป็นเรือง ๆ อยา่งละเอียด และเน้นให้เห็นถึงปัจจยัทีนาํไปสู่การปฏิบติั แบ่ง
ออกเป็น   ประเด็น มีรายละเอียดดงันี  
   .  กระบวนการเรียนการสอนหรือ ขนัตอนของรูปแบบ (Syntax) เป็นการให้
รายละเอียดว่ารูปแบบ  การสอนนันมีกีขนัตอน โดยเรียงลาํดบักิจกรรมทีจะสอนเป็นขนัๆ แต่ละ
รูปแบบมีจาํนวนขนัตอน (Phases) การสอนไม่เท่ากนั 

   .  ระบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อน ผูเ้รียน 
และความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั ในแต่ละรูปแบบบทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัออกไป 

   2.3  หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออก
ของครูต่อผูเ้รียน การตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนกระทาํ เช่น การปรับพฤติกรรมโดยการให้รางวลั 
การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีอิสระ ไม่มีการประเมินว่าผิดหรือถูก เพือให้เกิดการพฒันาการคิด
อยา่งสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

   .  ระบบสนับสนุน  (Support System) เป็นการบอกถึงเงือนไข  สิงทีจําเป็น         
ในการใช้รูปแบบการสอนนันให้เกิดผลสัมฤทธิ เช่น การเรียนการสอนด้วยการปฏิบติั (Action 

Learning) เป็นวธีิการเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรงจากปัญหา
จริง (Real Problem) โดยให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัในสถานทีและด้วยอุปกรณ์ทีใกล้เคียงกบัสภาพ   
การทาํงานจริง เป็นตน้ 

 .การนํารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็นการอธิบายถึงวิธีการใช้รูปแบบ       
การสอนจะแนะนาํและให้ขอ้สังเกตในการนาํรูปแบบการสอนนนัไปใช ้เช่น จะใชเ้นือหาประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบเหมาะกบัผูเ้รียนระดบัใด การจดัเนือหาวิธีทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นตน้ 
นอกจากนียงัใหค้าํแนะนาํอืน ๆ เพือใหก้ารนาํรูปแบบไปใชเ้กิดประสิทธิผลมากทีสุด 

 .ผลทีเกิดขึนกับผู ้เรียนทังทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurturant Effects) 

กล่าวถึง แต่ละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้างกับผูเ้รียน โดยทีผลทางตรงมาจาก      
การจดัการเรียนการสอนของผูส้อนทีจดัขึนตามขนัตอน ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้มซึงถือ
เป็นผลกระทบทีเกิดแฝงกับผลการสอน หรือเป็นสมรรถนะสําคญัอย่างหนึงทีเอือต่อการเรียนรู้      
ในรูปแบบการสอน 

 จากแนวคิดเกียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว สรุปได้ว่าองค์ประกอบสําคญั
ของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน 
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สาระความรู้และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน  และ
เงือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ทีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ ซึงสามารถ
พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

หลกัการ แนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 

                    การวิจยัครังนีมีเป้าหมายสําคญัในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จึงจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษา
และทาํความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ เกียวกบัหลกัการ แนวคิด เกียวกบัการออกแบบระบบการเรียน   
การสอน การออกแบบการเรียนการสอน  เพือให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสําเร็จ โดยมี
รายละเอียดดงันี 
ความหมายของระบบ   (System) 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษา ความหมายของคาํว่า ระบบ สามารถสรุปได้ดังนี  กาเย่ และบริกส์           
(Gagne  and  Briggs, : 19 )  และบานาซี (Banathy, : ) ไดก้ล่าวถึงระบบไปในทาํนอง
เดียวกันว่า ระบบ  (System) หมายถึง วิธีการใดๆทีได้รับการจัดไวอ้ย่างเป็นระเบียบ  รวมถึง         
การรวบรวมและการจดัสิงต่างๆให้มีความเกียวขอ้งกนั สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน เพือให้
เกิดความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  จะสามารถทาํใหผ้ลสาํเร็จและบรรลุผลไปไดดี้ 

 ทิศนา แขมมณี  ( 5: )ได้กล่าวถึง ความหมายของคาํว่า ระบบ สอดคล้องกนัว่า   
ระบบ เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัในการดาํเนินงานต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิตามเป้าหมาย      
ซึงภายในระบบประกอบด้วย  องค์ประกอบต่างๆที มีความสัมพันธ์กัน  ระบบทีสมบูรณ์
ประกอบดว้ย  องค์ประกอบไดแ้ก่  ) ตวัป้อน  ) กระบวนการดาํเนินงาน ) ควบคุม ) ผลผลิต
และ ) ขอ้มูลยอ้นกลบั  ซึงระบบสามารถแปรผนัไปตามสภาพของสิงแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆที
เปลียนแปลงไป 

 จากการศึกษาความหมายของระบบ  สรุปไดว้า่ ระบบเป็นวิธีการดาํเนินงานทีไดจ้ดัการ
อย่างเป็นระเบียบ  เพือให้เกิดผลสัมฤทธิตามเป้าหมาย   ประกอบด้วย  องค์ประกอบได้แก่              

) ตวัป้อน ) กระบวนการดาํเนินงาน ) ควบคุม ) ผลผลิตและ ) ขอ้มูลยอ้นกลบั  องคป์ระกอบ
ทงั  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 
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ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน  ( Instructional System Design) มี ชือ เรียก

หลากหลาย เช่น การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและ
พฒันาการสอน (Instructional Design and Development) เป็นตน้   
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นวิธีทีดาํเนินการอย่างต่อเนืองสอดคลอ้งและ
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอนดงันนัการพฒันาการศึกษาจึงได้
นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู ้เรียน  ชนาธิป พรกุล (2551: 109) ได้ให้ความหมายของ           
การออกแบบการสอนวา่ การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรคก์ารสอน ทีเกิดจาก    
การคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอนโดยอาศยัทฤษฎีระบบเป็นพืนฐาน
ในการดําเนินการเพือนํามาสู่การวางเค้าโครง (Outline)ให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียน          
การสอนเป็นขนัตอนทงัระบบ 
 ในขณะเดียวกัน กาญจนา  คุณารักษ์ (2545: 7) กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ     
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ซึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการเชิงระบบเป็นรากฐานของ      
การออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนํา
กระบวนการของวิธีการเชิงระบบ (System approach) มาใช ้ซึงเป็นกระบวนการทีทาํให้การทาํงาน
มีประสิทธิภาพ  (Efficiency) และประสิทธิผล  (Effectiveness) เนืองจากระบบมีกลไกและ
โครงสร้างหลักในการทํางานอย่างน้อย 3 ส่วน  ประกอบด้วย สิงทีนําเข้า/ตัวป้อน   (Input)  
กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output)  ซึงในแต่ละขนัมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือ
เงือนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการระบุ แยกแยะและแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรียน      
การสอน โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี  มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัของมนัเองโดย
การใช้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) และในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ  ต่างก็มีความสัมพันธ์
เกียวเนือง  ซึงกันและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่ทงัหมดจะบรรลุผลได้จากการประสาน
สัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ   

 นอกจากนัน ใจทิพย์ ณ  สงขลา (2547: 117-118) ได้พัฒนาเว็บเพือการเรียนการสอน      
โดยนําวิธีการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ดาํเนินการ ประกอบด้วย  3 ขนัตอนหลัก คือ         

) การกําหนดกลุ่มผูท้ ํางานและการออกแบบการเรียนการสอน  2) การสร้างและตรวจสอบ และ             
3) การประเมินและปรับปรุงแก้ไข และได้กล่าวถึงหน้าทีของนักออกแบบการเรียนการสอน             
บนเว็บไซต์ ซึงเป็นผูด้าํเนินการหลักในการออกแบบและการวางแผนในการพฒันา มีภาระหน้าที     
ซึงสามารถสรุปได ้ดงันี  
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 . การวิเคราะห์งาน โดยผู ้ออกแบบต้องวิเคราะห์งานและแยกย่อยงานออกเป็น
รายละเอียดทีชดัเจน 

 . การระบุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ ซึงการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทาง      
การเรียน ทาํให้ผูอ้อกแบบสามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าจะนําเสนอเนือหาและสร้างกิจกรรมเพือ     
การเรียนรู้อยา่งไร 

 . การออกแบบการสอน  ผู้ออกแบบจะต้องสามารถออกแบบโดยอาศัยวิธีการ           
ทีเหมาะสมในการประยกุตเ์ขา้กบัการเรียนการสอน 

 . การเลือกสือและเครืองมือทีใชใ้นการสือสาร การเลือกใชสื้อและเครืองมือทีใชใ้น
การสือสารเป็นสิงสาํคญัในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 . การเขียนสตอรีบอร์ด  (Story Board) การเขียนสตอรีบอร์ดเป็นส่วนสําคัญใน           
การวางแผนก่อนการผลิต เป็นการแสดงรายละเอียดในขนัสุดทา้ยเพือให้เห็นขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข
ก่อนลงมือสร้างจริง 

  . การออกแบบภาพ/ภาพเคลือนไหว  ผูอ้อกแบบควรกาํหนดแผนการผลิตเวบ็และสือ
หลายมิติโดยมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะเบืองตน้ในการผลิตทีจะสามารถออกแบบได้อย่าง
เหมาะสม 
 . การวัดและประเมิน  ผู้ออกแบบต้องตระหนักถึงความสําคัญในการวัดและ
ประเมินผลและสามารถออกแบบการวดัและประเมินใหเ้ป็นไปอยา่งเชือถือได ้
 . การใช้เทคนิคการออกแบบคาํถามและขอ้สอบ ผู้ออกแบบตอ้งมีทกัษะในการใช้
เทคนิคคาํถามและขอ้สอบซึงเป็นส่วนสําคญัในการประเมินผูเ้รียน ทงัการประเมินความกา้วหน้า
เพือการให ้ผลป้อนกลบัในระหวา่งการเรียนรู้และการประเมินผลรวมหลงัเสร็จสินการเรียน 

 . การใช้เทคนิคการวิเคราะห์คาํตอบ ซึงมีส่วนสําคญัในการออกแบบการโต้ตอบ
ให้กบั โปรแกรมเพือสร้างให้โปรแกรมการเรียนสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียนใน  
การฝึกปฏิบติัหรือประเมินผลระหวา่งเรียน 
 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model 
 การนําวิธีการออกแบบระบบการเรียนการสอนมาใช้ดาํเนินการเรียนการสอน แนวคิด
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของครูส (Kruse, 2008: 1) ด้วยวิธีการเชิงระบบ  (System 

Approach) ประกอบดว้ย  ขนั หรือทีเราเรียกกนัโดยทวัไปวา่ “ADDIE” Model” ซึงเป็นวิธีการเชิง
ระบบทีช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม 
(Appropriateness) ขนัตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย  
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 .  ขนัตอนวิเคราะห์ (Analyzing phase) คือ การวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการ
จาํเป็น (Assess and Analyze Needs)  

 2.  ขันตอนออกแบบ  (Designing Phase) คือ การออกแบบการเรียนการสอนและ          
การนาํเสนอ (Design Instruction and Presentations)  

 .  ขนัตอนพฒันา (Developing Phase) คือ การพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน (Develop Materials)  

 .  ขันตอนนําไปใช้  (Implementing Phase) คือ  การนําสาระและกิจกรรมไปใช ้
ประกอบดว้ยการวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้ตามขนัตอนต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

 .  ขนัตอนประเมิน (Evaluating Phase) คือ การประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและ
ประสิทธิผลของสือทีใชใ้นการเรียนการสอน 
 

การออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ดิกค์ แคเรย์ 

    การออกแบบระบบการสอนของดิกค์  แคเรย์ (Dick Carey and Carey, 2005: 1-8)  
ประกอบด้วย องค์ประกอบทีสําคญั  องค์ประกอบ คือ ) กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน
(Identify  Instructional  Goals) เป็นการกําหนดผลลัพธ์ทีคาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
(Analyze Performance)  แล ะวิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ต้อ งก ารจํา เป็ น  ( Conduct Needs Assessment)               

)วิเคราะห์การเรียนการสอน  (Analyze Instruction) เป็นขันตอนของการวิเคราะห์ว่าจะต้อง
ดาํเนินการต่อไปอย่างไรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไว ้ ) วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท 
(Analyz Learners and Contexts) ) เขี ยน วัต ถุป ระส งค์ เชิ งพ ฤ ติก รรม  ( Write Performance 

Objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนวา่ ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบติั 
)พัฒนาเครืองมือประเมินผล  (Develop Assessment Instrument) ) พัฒนากลยุทธ์การสอน 

(Develop Instructional Strategy)   ) พัฒนาและเลือกสือการเรียนการสอน(Develop and Select 

Instructional Materials) )ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน  (Design and 

Conduct Formation Evaluation of Instruction) )ทบทวนการจัดการเรียนการสอน  (Revise 

Instruction) )ออกแบบและการประเมินผลหลังการเรียนการสอน  (Design and Conduct 

Summative Evaluation 
 

การออกแบบระบบการเรียนการสอนของเคมพ์  
การออกแบบการสอนของ เคมพ์ (Kemp, 1985: 18) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสําคญัใน   

การจดัระบบการเรียนการสอนทีมีความสัมพนัธ์ กนัทงั  ประการ ไดแ้ก่ 
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1. ความตอ้งการในการเรียน และจุดมุ่งหมายในการสอน สิงสําคญั/ขอ้จาํกดั(Learning 

Needs, Goals, Priorities/Constraints) 
2. หวัขอ้เรือง และจุดประสงคข์องภาระงาน (Topics Job Tasks Purposes) 
3. ลกัษณะของผูเ้รียน วธีิการเรียนรู้ (Learner Characteristics)  
4. เนือหาวชิา และการวเิคราะห์ภาระงาน (Subject Content, Text Analysis) 
5. วตัถุประสงคข์องการเรียน (Learning Objectives) 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/ Learning Activities) 
7. ทรัพยากรในการสอน (Instructional  Resources) 
8. บริการสนบัสนุน (Support Services) 
9. การประเมินผลการเรียน (Learning  Evaluation) 
10. การทดสอบก่อนเรียน (Pretesting) 

 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2548: 204) ทีไดก้ล่าววา่ในการสร้างระบบ
หนึงขึนมา กระบวนการทีจาํเป็นคือ การกาํหนดจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษา หลกัการ ทฤษฎี    
ทีเกียวขอ้ง การประมวลสภาพการณ์และปัญหาทีเกียวขอ้ง การกาํหนดองคป์ระกอบของระบบและ
การจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ การเขียนผงัระบบ การทดลองใช้ระบบ การประเมินผล
ระบบและการปรับปรุงระบบโดยผูว้จิยัสามารถสรุปขอบข่ายตามขนัตอนหลกัทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
5 ขนั ประกอบดว้ย  
  1.  ขนัการวิเคราะห์ระบบ (Analysis) ในขนันีเป็นขนัการนาํระบบเดิมทีปรากฏอยูต่าม
สภาพจริง (Actual) ทีดาํเนินการในปัจจุบนัมาวิเคราะห์ เช่น ขอ้มูลพืนฐานเชิงนโยบาย เป้าหมาย 
สภาพบริบทต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบระบบการเรียนการสอน กบัสภาพทีคาดหวงั (Target) 
ให้เกิดขึนอนัพึงประสงค์ เพือศึกษาปัญหาความตอ้งการและจุดบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงการสํารวจ
ทรัพยากรทีมีอยูแ่ละทีตอ้งการ เพือนาํมาเติมเตม็ในการพฒันา และทาํให้สามารถระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ทีพึงประสงคใ์นการพฒันาทีชดัเจนในขนัต่อไป  
  2.  ขนัการออกแบบ (Design) ในขนันีเป็นขนัของการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  
ทีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขนัแรก มาเป็นเป้าหมายในการพฒันาทีชดัเจนซึงไดมี้การระบุถึงสิงทีตอ้ง
มีมาก่อน (Entry Behavior) หรือเงือนไขทีจะทาํมาสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะ
กบัสิงทีจะพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการใช ้

  3.  ขนัการพฒันา (Development) ในขนันีเป็นขนัการพิจารณาเลือกวสัดุ ทรัพยากร   
การเรียนการสอนทีมีอยู่ รวมถึงการเลือกและพฒันากระบวนการเรียนการสอนทีเกียวขอ้ง และ     
การพฒันาเครืองมือต่าง ๆ เพืออาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย     
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โดยสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบทงั  ได้แก่ สิงทีนาํเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output) โดยมีกลไกการควบคุม (Control) เพือตรวจสอบกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
 4.  ขันนําไปใช้ (Implementation) ในขันนีเป็นขันของการนําแบบทีได้พัฒนาไป
ทดลองใช ้เพือทดสอบวา่ระบบการเรียนการสอนทีพฒันาไดขึ้นนนั สามารถใชไ้ดผ้ลตามทีคาดหวงั 

     5. ขันการประเมิน (Evaluation) ในขันนีเป็นการดําเนินการประเมินใน 2 ส่วน คือ           
การประเมินผลระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) และประเมินผลรวม  (Summative 

Evaluation) ทงัระบบเพือนาํมาสู่การปรับปรุงและพฒันา 
  ดงันนั สรุปไดว้่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการจดัการเรียน
การสอนอยา่งมีระบบ ซึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ เพือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจ
ออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ซึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินวางแผนและพฒันา  โดยนาํวธีิการ
ออกแบบระบบการเรียน“ADDIE” Model”ตามแนวคิดของครูส (Kruse, 2008: 1) ประยุกต์ร่วมกบั
การออกแบบระบบการสอนของดิกค์ แคเรย์  และการออกแบบการสอนของ เคมพ์ (Kemp 

,1985:18) โดยมีการกาํหนดองค์ประกอบของระบบและการจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ    
การเขียนผงัระบบ  การทดลองใช้ระบบ  การประเมินผลระบบและการปรับปรุงระบบ  และ
สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
 

หลกัการ แนวคิด เกยีวกบัสมรรถนะการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

                 การจดัการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาเป็น
ภารกิจหลกัของครูทุกคน สมรรถนะทางดา้นการสอนของครูจึงเป็นกุญแจดอกสําคญัทีจะไขประตู
นาํพาผูเ้รียนไปสู่ความรู้ตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 

ความหมายของสมรรถนะ 

 คําว่า  สมรรถนะ  มาจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Competency นอกจากนีมีคําที มี
ความหมายใกลเ้คียง  สมรรถภาพ  คือคาํวา่ Capacity และ Competence  ซึงมีผูใ้ชค้วามหมายของคาํ
นีในลักษณะทีเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูล สําหรับวงการการศึกษา คาํว่า สมรรถภาพ      
เป็นคาํทีนาํมาใช้เพือการกล่าวถึง ความรู้ ความสามารถของครู ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน   นอกจากนี
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  กล่าวว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมทีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและคุณลกัษณะอืนๆ ทีทาํให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกวา่เพือนร่วมงานอืนๆในองคก์ร”กล่าวคือ การทีบุคคลจะแสดงสมรรถนะ
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ใดสมรรถนะหนึงได ้มกัจะตอ้งมีองคป์ระกอบของทงัความรู้ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะ
อืนๆ  

    ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547: 10-11) ได้ทําการสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่       
1) สมรรถนะหลกั (Core competency) หมาย ถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ ความเชือ  2) สมรรถนะตามสายงาน (Job competency) หมาย ถึง บุคลิกลกัษณะ
ของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเชือ และอุปนิสัยทีจะช่วยส่งเสริมให้คน
นนัๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบติังานตาํแหน่งนนัๆ ไดสู้งกว่ามาตรฐาน 3) สมรรถนะส่วน
บุคคล (Personal competency) หมาย ถึง บุคลิกลกัษณะของคนทีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติ ความเชือ และอุปนิสัยทีทาํให้บุคคลนนัมีความสามารถในการทาํสิงใดสิงหนึงไดโ้ดดเด่น
กวา่คนทวัไป  

   สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ ( : 47-49) ไดก้ล่าวถึง การกาํหนดสมรรถนะไว ้  ประการ 
ดงันี    ) ทกัษะ หมายถึง สิงทีบุคคลทาํไดแ้ละฝึกปฏิบติัเป็นประจาํจนเกิดความชาํนาญ  ) ความรู้ 
หมายถึง ความรู้เฉพาะตน   ) ความรู้สึกต่อตนเอง หมายถึง เจคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกียวกบั
ภาพลกัษณ์ของตน  )คุณลกัษณะ หมายถึง  บุคลิกลกัษณะประจาํตวัของบุคคล เป็นสิงทีอธิบายถึง
บุคคลนนั    และ ) แรงจูงใจ หมายถึง  แรงจูงใจ หรือแรงขบัภายในซึงทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม
ทีมุ่งไปสู่สิงทีเป็นเป้าหมาย 

   อานนท ์ ศกัดิวรวชิญ ์( : 61)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของคาํวา่ สมรรถนะไวด้งันี   
สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะของบุคคล ซึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณสมบติัต่างๆอนั
ไดแ้ก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ เป็นตน้ 

   โบยาตซีส (Boyatzis, 1982: 58)  สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ( Spencer  and  Spencer 

,1993:9)  ได้กล่าวถึง สมรรถนะในทํานองเดียวกันว่า หมายถึง สิงทีมีอยู่ในตัวบุคคล  หรือ
คุณลกัษณะของบุคคล ซึงถือเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคล เพือให้บรรลุความตอ้งการของ
งานภายใตปั้จจยัแวดลอ้มขององคก์าร และทาํให้บุคคลมุ่งมนัสู่ผลลพัธ์ทีตอ้งการ โดยคุณลกัษณะ  
ทีสําคญัของของบุคคล ทีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ทีใช ้          
มีดังต่อไปนี  ) แรงจูงใจ (Motive) เป็นแรงขบัในการคิด หรือกาํหนดทิศทางของคนเพือแสดง
ออกเป็นพฤติกรรม  ) คุณลักษณะส่วนบุคคล  (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล 
รวมถึง การรับรู้และการตอบสนองของขอ้มูลต่างๆ  ) แนวคิดเกียวกบัตนเอง (Self Concept)  เป็น
เรืองเกียวกับแนวคิด ทัศนะคติ ค่านิยม ซึงจะเป็นแรงจูงใจทีทําให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล            
) ความรู้ (Knowledge)  เป็นเรืองของขอ้มูล หรือเนือหาเฉพาะต่างๆ  และ ) ทกัษะ (Skill) เป็นเรือง
ของความสามารถในการปฏิบัติงานทังทีเกียวข้องกับด้านกายภาพ การใช้ความคิด และจิตใจ         
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ในระดบัทีสามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้กาํหนดเหตุผล หรือการวางแผนในการจดัการข้อมูล 
คุณลักษณะของสมรรถนะทัง ประการดังกล่าว  สามารถนํามาจัดกลุ่มภายใต้พฤติกรรม                     
ทีแสดงออกดงันี 

   .สมรรถนะทีสั งเกตได้  (Visible) ได้แ ก่  ความ รู้  (Knowledge) และทักษะ  (Skill)             
ซึงสามารถพฒันาไดง่้าย 
   .สมรรถนะทีอยู่ลึกลงไป หรือซ่อนในตวับุคคล (Hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) 
แนวคิดของตนเอง (Self Concept) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึงเป็นสมรรถนะทียากต่อการวดั
และพฒันา  นอกจากนียงัมีสมรรถนะทีเรียกว่า แนวคิดของตนเอง (Self concept) ไดแ้ก่ ทศันคติ 
และค่านิยม ซึงเป็นสมรรถนะทีปรับเปลียนได้แต่ตอ้งใช้ระยะเวลานานและสามารถทาํได้ด้วย      
การฝึกอบรม การใช้หลกัจิตวิทยา หรือการสังสมประสบการณ์ในการพฒันาแต่ก็เป็นสิงทีทาํได้
ค่อนขา้งยากและตอ้ง ใชเ้วลา 

  เดล และฮีส์ (Dales and Hes, 1995: 80) กล่าวถึง สมรรถนะว่าเป็น การคน้หาสิงทีทาํให้
เกิดการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ (Excellence) สามารถให้ความหมายรวมถึง สมรรถนะในด้านอาชีพ 
(Occupational Competency) ว่าหมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพือให้
เกิดการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพทีถูกคาดหวงัไว ้

                 สรุปได้ว่า  สมรรถนะ หมายถึง  คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมมีองค์ประกอบของทงัความรู้
(Knowledge) ทกัษะ(Skill) /ความสามารถ และคุณลกัษณะอืนๆส่วนบุคคล (Trait) ทีทาํให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้ เพือให้บรรลุความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัแวดลอ้มขององคก์าร และ
ทาํใหบุ้คคลมุ่งมนัสู่ผลลพัธ์ทีตอ้งการ   
 

ความหมายของสมรรถนะการสอน 

   สมรรถนะการสอน (Teaching Competency) สามารถเรียกไดอี้กชือว่า สมรรถภาพดา้น
การสอนเป็นสมรรถนะทีสําคญัและจาํเป็นสําหรับครูและนกัศึกษาครู สถาบนัครุศึกษาทงัหลายจึง
เนน้ความสาํคญัของสมรรถนะการสอนเป็นอนัมาก เห็นไดจ้ากการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจะให้นําหนักด้านการสอนมากกว่าด้านอืน  แม้ว่าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานอืนดว้ยก็ตาม แต่ก็เนน้งานสอนใหมี้ความสาํคญัทีสุด  

   ความหมายของคําว่าสมรรถภาพ  (Competency) ตามที ระบุ ไว้ในพจนานุกรม                    
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2525(ราชบณัฑิตยสถาน, 2530: 795) คือ ความสามารถ ทกัษะ 

(Skill)มโนทศัน์(Concept)และทศันคติ(Attitude)ทีจะตอ้งมีในการทาํงานทุกชนิดและความสามารถ
ในการนาํวธีิการและความรู้พนืฐานไปใชก้บัสถานการณ์จริง” 
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                จันทร์เพ็ญ  เชือพานิช  (2527: 13) ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพการสอนไว้ว่า      
“ความสามารถของครูในดา้นการนาํความรู้ในสาขาวชิาเฉพาะและสาขาวชิาชีพครูไปปฏิบติั เพือให้
นกัเรียนมีพฒันาการทงัในดา้นสติปัญญา สังคมและอารมณ์” 

   ณรงค์  พุทธิชีวิน  (2528: 7) กล่าวว่าสมรรถภาพการสอน  หมายถึง  “คุณภาพของ
พฤติกรรมการสอนทีปรากฏ ซึงจาํแนกเป็น ดา้นการเตรียมการสอน เทคนิคการสอน การสอนให้
นกัเรียนรู้จกัคิดและแกปั้ญหา การเสริมแรงในการเรียน การประเมินผลการเรียน และคุณลกัษณะ
เฉพาะของตวัครู” 

   สุรศกัดิ ปาเฮ (มปป.: 3)กล่าวถึงสมรรถนะการสอน วา่หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบติังาน
ซึงเป็นผลมาจากความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ทีทาํใหบุ้คคลปฏิบติังาน
ไดส้ําเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ   ดงันนั สมรรถนะครู จึงหมายถึง  ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะครูทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  สมรรถนะ
ครูจึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิงต่อการปฏิบติังานวิชาชีพครูให้บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามความ
ตอ้งการขององคก์ารทางการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา 

   จากความหมายของคาํว่า สมรรถนะการสอนตามแนวความคิดของนกัการศึกษาทีกล่าว
มาอาจสรุปได้ว่า สมรรถนะการสอน หมายถึง ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิดรวบยอด 

ตลอดจนทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ รวมทงัพฤติกรรมอืน ๆ ทีสังเกตได้เกียวกับ     
การจดัการเรียนการสอน 
 

ตัวชีวดัสมรรถนะการสอน 

     การประกอบอาชีพครูจาํเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน       
ดว้ยเหตุนีจึงไดมี้การกาํหนดตวัชีวดัสมรรถนะการสอนของครูไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัเช่น 

   เวอร์เนอร์ และคณะ(Verner et al., 1992) ระบุวา่ครูควรจะมีสมรรถนะการสอน  ดา้น 
ดงันี 

  .ดา้นปฏิสัมพนัธ์  ประกอบดว้ย การพดู การอธิบาย การใหค้าํแนะนาํทีชดัเจนแก่นกัเรียน
ได้  จดัการและสือความหมายไดดี้ ตอบสนองความตอ้งการอย่างมีเหตุผล  หาขอ้มูลจากนักเรียน    
ไดห้ลายวธีิ  การทาํงานเป็นคณะไดดี้ 

 .ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  มีกลวิธีการสอนอย่างเหมาะสม จดักลุ่ม        
การเรียนได้หลากหลาย มีสือการสอนพร้อม สอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล               
ระบุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 .ดา้นการประเมินผล  ประกอบดว้ย  การวินิจฉยัเพือการแนะแนว สร้างเครืองมือ แบบวดั
ต่างๆ และแปลผลการประเมิน 
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 .ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ  ประกอบดว้ย  การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง การเขา้
ร่วมโครงการกิจกรรมพฒันาวชิาชีพ และมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 

 

การประเมินสมรรถนะการสอน 

 นกัวิชาการหลายท่านไดแ้สดงทรรศนะเกียวกบัการประเมินสมรรถนะการสอนจะตอ้งมี
การประเมินทีครอบคลุมในหลายดา้น ดงันี 

 ณรงค์ พุทธิชีวิน (2528: 7-9) กาํหนดองค์ประกอบในการประเมินพฤติกรรมการสอน        
2 ดา้น คือ 

  1. ดา้นการเตรียมการสอน  ประกอบดว้ย 1.1) ความถูกตอ้งของแผนการสอน  1.2) ความ
ชดัเจนของการระบุวตัถุประสงคก์ารสอน  1.3) ระบุเนือหาในการสอนชดัเจน 1.4) กาํหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งมีขนัตอน 1.5) การเตรียมสือการเรียนการสอน 1.6) การดาํเนินการสอน  
เป็นไปตามแผนการสอน 

   2. ด้านการดําเนินการสอน   ประกอบด้วย  2.1) นําเข้าสู่บทเรียน  2.2) อธิบายและ
ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย 2.3) ใช้ภาษาท่าทางสือความหมายดี 2.4)ใช้สือการสอนมีประสิทธิภาพ       

2.5) เสนอเนือหามีขนัตอน  2.6 )นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2.7) วิธีการสอน
มีความเหมาะสมกับเนือหา 2.8) การใช้คาํถามเป็นตวันําไปสู่การเรียนรู้ 2.9) การเสนอแนวคิด
พืนฐานเพือการแก้ปัญหาชัดเจน 2.10) การโยงเนือหาสู่สภาพการณ์ในชีวิตจริงเหมาะสม 2.11)          
การใชค้าํถามทีเหมาะสม 2.12) การใชค้าํถามทีมีประสิทธิภาพป้อนให้นกัเรียนฉุกคิด 2.13) ให้การ
ยกย่องชมเชยนักเรียนเมือแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ 2.14) แสดงอาการยอมรับการแสดงออก
ของนักเรียน 2.15) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถออกมาให้เป็นทีประจกัษ์  2.16)  
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามขอ้สงสัย 2.17) ซักถามนักเรียนให้ทวัถึง 2.18) การตรวจสอบและ        
ให้ข้อมูลยอ้นกลับต่อผลงานทีมอบหมายให้  2.19) ใช้วิธีการวดัผลการเรียนเหมาะสม  2.20) 

ประเมินผลการเรียนไดค้รอบคลุมเนือหา 2.21) มีความเชือมนัในตนเอง  2.22) สอนตรงเวลา  2.23) 

มีความเป็นมิตร 2.24) มีความสุภาพ 

  นิคม ตังคะพิภพ (2528) กําหนดเกณฑ์ประกอบการประเมินสมรรถนะด้านการสอน        

8 ดา้น ดงันี 

  1.ดา้นการเตรียมการสอน ไดแ้ก่ 1.1) ทาํบนัทึกการสอนเป็นลาํดบัขนัถูกตอ้ง 1.2) เขียน
วตัถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง  และต้องสอดคล้องกับมโนทัศน์และเนือหา          
1.3) เขียนวตัถุประสงคก์ารสอนเชิงพฤติกรรมไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและเวลาเรียน 1.4) เนือหาของ
บทเรียนได้ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมกบัสมยัครอบคลุมและรัดกุม 1.5) เนือหาของบทเรียน
เรียงลําดับแนวคิดอย่างมีขันตอนทีเหมาะสมกับผู ้เรียนและเวลาทีใช้ในการเรียนการสอน            



 
 

60 

1.6) กาํหนดกิจกรรมการเรียนมีลาํดบัขนัต่อเนืองเหมาะกบัวตัถุประสงคแ์ละเนือเรือง 1.7) กาํหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะกบัผูเ้รียน เวลาเรียน สภาพห้องเรียน 1.8) กาํหนดสือการสอน
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ เนือหา และกิจกรรม 1.9) กาํหนดสือการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

สภาพห้องเรียน 1.10) กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเนือหา 
1.11) กําหนดวิธีวดัและประเมินผลได้ครอบคลุม  ชัดเจน  1.12) ทําแผนการสอนได้เรียบร้อย 

ประณีต และ1.13)  ส่งแผนการสอนไดต้ามเวลาทีกาํหนด ก่อนดาํเนินการสอน 

  2. ดา้นการดาํเนินการสอน ไดแ้ก่  

     2.1 การนาํ เขา้สู่บทเรียน มีรายละเอียดดงันี 2.1.1) ใช้วิธีเร้าความสนใจของผูเ้รียนได้
อย่างเหมาะสม 2.1.2) นําเขา้สู่บทเรียนสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของนักเรียน 2.1.3) มีความ
รัดกุม  เหมาะสมกับ เนือหาทีสอน  2.1.4) แจ้งว ัต ถุประสงค์ของการเรียนให้ผู ้เรียน เข้าใจ             
2.1.5) พิจารณาความพร้อมของนกัเรียนก่อนดาํ เนินการสอนจริง และ 2.1.6) ใชเ้วลาในการนาํ เขา้สู่
บทเรียนไดเ้หมาะสม 

                  2.2  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดงันี  2.2.1) วิธีสอนและกิจกรรม
การสอนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเนือหา 2.2.2) กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะกบัผูเ้รียน 

เวลา และห้องเรียน   2.2.3) กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัขนัต่อเนืองนาํเขา้สู่เป้าหมายน่าสนใจ 

2.2.4) มีการปรับและยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับสภาพการณ์ขณะดําเนิน      
การสอน 2.2.5) ให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  และ2.2.6 ) 

ปรับสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนใหเ้อือต่อการเรียนรู้ 

    3. ดา้นการสือสารและการเสริมแรง ไดแ้ก่ 3.1) อธิบายมีลาํดบัขนัก่อให้เกิดความเขา้ใจ
ง่าย 3.2) อธิบายโดยใช้นาํเสียงชดัเจน ภาษาถูกตอ้ง มีจงัหวะเหมาะสม 3.3) อธิบายและซักถามได้
ตรงประเด็นเรืองทีสอน  3.4) ใช้ตัวอย่างได้เหมาะสมกับเนือเรือง และสัมพันธ์กับชีวิตจริง            

3.5) ตัวอย่างการอุปมาอุปมัยเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์และสมจริง 3.6) ใช้สีหน้า ท่าทาง
ประกอบการสอนไดเ้หมาะสม 3.7) ใชก้ารถาม และมองให้ความสนใจอยา่งทวัถึงทงัห้อง 3.8) เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถามและแสดงความคิดเห็น 3.9)  เน้นให้นกัเรียนสนใจ และให้ความสําคญั
กบับทเรียน 3.10) คาํถามส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดและคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  3.11)ใหร้ะยะเวลาในการคิด
และตอบคาํถามอย่างเหมาะสม 3.12) คาํถามใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัของนักเรียน 3.13) ตอบ
คาํถามผูเ้รียน และให้ขอ้มูลยอ้นกลับอย่างเหมาะสม 3.14) ใช้คาํพูด สีหน้าท่าทาง เป็นการเสริม
กาํลงัใจผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.15) สรุปบทเรียนดว้ยวิธีการทีกะทดัรัดช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิด
ตามวตัถุประสงค์  3.16) สรุปบทเรียนโดยโยงความสัมพนัธ์กบับทเรียนครังต่อไป  และ3.17) เสนอ
แนวการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัในแต่ละกรณี 
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4. ดา้นการใช้สือการสอน ไดแ้ก่ 4.1) เลือกใช้สือการสอนทีเหมาะสมกบับทเรียน  ผูเ้รียน 

และสภาพห้องเรียน  4.2) ใช้สือได้ถูกต้องคุ้มค่าเหมาะสมกับสถานการณ์ทีดาํเนินอยู่ 4.3) เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมสร้าง ใช ้และเก็บรักษาสือการสอน 

5. ด้านความรอบรู้และแม่นยาํ ในเนือหาวิชา ได้แก่ 5.1) ให้ความรู้ในเนือหาทีสอนได้
ถูกต้อง 5.2)  มีความรอบรู้ถูกต้องในเรืองทีเกียวข้องกับการสอน อาทิ การยกตวัอย่าง อธิบาย
ประกอบการตอบคํา  ถามนักเรียน  การเล่าเรืองประกอบ  หรือการร่วมอภิปรายกับนักเรียน             
และ 5.3)  แสดงกิจกรรมการสอนต่าง ๆ ทาํ ใหรู้้ไดว้า่ มีความรู้ในวชิาชีพครูอยา่งเพียงพอ 

6. ดา้นการควบคุมชนัเรียนและการจดัการ ไดแ้ก่ 6.1) ให้ความสนใจแก่ผูเ้รียนอยา่งทวัถึง
6.2) วางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า และดําเนินการอย่างได้ผล  6.3) ใช้วิธีการทีเหมาะสม           
ในการจูงใจให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 6.4) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างสมเหตุผล 6.5) ให้การ
อบรมจริยธรรมแก่นักเรียนตามโอกาสทีเหมาะสม 6.6) มีความเขา้ใจนักเรียนและเป็นกนัเองต่อ
นกัเรียนและ 6.7) บริหารเวลาในการดาํเนินการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมและคุม้ค่า 

7. ด้านการวดัและประเมินผล ได้แก่ 7.1) วดัและประเมินได้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์   

7.2) วิธีการวดัผล วดัไดค้รอบคลุม เหมาะสมกบับทเรียน เวลาและตวัผูเ้รียน 7.3) กิจกรรมการวดั
และประเมินผลบูรณาการอยูใ่นการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 7.4) วิเคราะห์และให้สารสนเทศ
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนอยา่งสมเหตุผลและทนัเหตุการณ์ 

8. ดา้นการปฏิบติัตนในขณะสอน ไดแ้ก่ 8.1) การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยสมกบัเป็นครู  
8.2) มีอารมณ์มันคง และควบคุมอารมณ์ได้ 8.3) แสดงพฤติกรรมทีส่อถึงความจริงจัง สนใจ         
ต่อผู ้เรียน  8.4) แสดงพฤติกรรมมีความเชือมันในตนเอง 8.5)ท่วงทีวาจาสุภาพ  มีอารมณ์ขัน          
8.6) รับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน มีความยดืหยุน่ 8.7) บริหารเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 8.8) ตรงต่อ
เวลาทังการเข้าสอนและเลิกสอน  8.9) มีความอดทน  ขยัน  อดกลัน  และกระตือ รือ ร้น                  

ขณะปฏิบติัการสอน 8.10) การตดัสินใจมีเหตุผลและยุติธรรม และ 8.11) เคลือนไหวกิริยาท่าทาง
อยา่งมีเป้าหมาย 

   สําหรับวงการศึกษาในประเทศไทยได้กาํหนดสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
วิชาชีพครู (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , : 290-291)โดยกําหนดสมรรถนะข้อที   ด้าน         
การจดัการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี 

              . ด้านสาระความรู้   ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ) รูปแบบการเรียนรู้และ  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                     

) การบูรณาการเนือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม              
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) เทคนิค และวทิยาการจดัการเรียนรู้  ) การใชแ้ละการผลิตและการพฒันานวตักรรมในการเรียนรู้
) การจดัการเรียนรู้แบบยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และ ) การประเมินผลการเรียนรู้ 

               .ดา้นสมรรถนะ  ได้แก่ ) สามารถนาํประมวลรายวิชามาจดัทาํแผนการเรียนรู้รายภาค
และตลอดภาค ) สามารถออกแบบการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ) สามารถเลือกใช ้พฒันาและ
สร้างสืออุปกรณ์ทีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ) สามารถจดักิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและจาํแนกระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนจากการประเมินผล 

     ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ( : 26-27) ได้กาํหนดแบบประเมินผลสมรรถนะ   
การสอนเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ) ดา้นแผนการเรียนรู้ ) ดา้นเนือหา ) ดา้นเทคนิควธีิสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้  ) ด้านสือและนวตักรรมการเรียนรู้ ) ด้านการจดัการชันเรียน ) ด้านการสือสาร        
) ดา้นการวดัและประเมินผล  และ ) ดา้นความเป็นครู 

     แนวทางการประเมินสมรรถนะในการเรียนการสอน เป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับครู
และนกัศึกษาครูควรใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินทงัดา้นสาระความรู้ ดา้นสมรรถนะในการเรียน
การสอน ดา้นความเป็นครู การปฏิบติัตนในการจดัการเรียนการสอน  
 

การออกแบบการเรียนการสอน 

   การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูเ้รียนนนั ครูจาํเป็นตอ้งออกแบบการเรียนการสอน เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับ
ครูโดยการออกแบบการเรียนการสอนนันตอ้งสามารถแกปั้ญหาการเรียนรู้ทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนได ้
การนาํเสนอในขนัตอนนีจะกล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอนทวัไป 

 

ความหมายและหลกัการออกแบบการเรียนการสอน 

              การออกแบบการเรียนการสอน เป็นกระบวนการในการตดัสินใจวา่วิธีการสอนใดเป็นวิธี  
ทีดีทีสุดทีจะทําให้ เกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีพึงประสงค์ ทังด้านความรู้และทักษะ                 
ในตัวผู ้เรียน  ในวิชา เนือหาวิชาทีมีความเฉพาะ และตัวผูเ้รียนทีแตกต่างกันด้วย ผลของการ
ออกแบบการเรียนการสอนคือกิจกรรมทีบอกให้ทราบว่าการสอนควรเป็นเช่นไร วิธีการใดของ      
การสอนทีควรใชต้ามลกัษณะของเนือหาและลกัษณะของผูเ้รียน ซึงการออกแบบการเรียนการสอน
เกียวขอ้งกบัการทาํความเขา้ใจวิธีการสอน การปรับปรุงและประยุกต์ใช้วิธีการสอนทีกระทาํโดย  
มืออาชีพอยา่งครูหรือนกัพฒันาการสอน 

   พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข ( 0: 17-18) กล่าวถึงขอ้ควรคาํนึงในการวางแผน
หรือการออกแบบการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางอยา่งเป็นขนัตอน สรุปไดด้งันี 
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  . กาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ควรให้ครบทงัดา้นความรู้ (K) กระบวนการ(P) และ
เจตคติ หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 

  . กาํหนดเนือหา/สาระให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละขอ้ สาระทีระบุ
อาจเป็นข้อเท็จจริง(Fact) มโนทัศน์  (Concept) คํานิยาม /คําจํากัดความ  (Definition) หลักการ
(Principle) กฎ(Law) และทฤษฏี (Theory) 

  . กาํหนดยุทธศาสตร์การสอนว่า ตอ้งการใช้หรือเน้นทฤษฏีการเรียนรู้ หลกัการเรียนรู้
หรือแนวคิดใดๆ ทีพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมกับเนือหา ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 
รวมทงับริบทของแหล่งทีจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจดัการเรียนการสอนอาจเนน้ครูเป็น
ศูนย์กลางบ้าง สือการสอนเป็นศูนย์กลางบ้าง และพยายามจัดให้เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางใน        
การจดัการเรียนการสอนนนัให้คาํนึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดกบัผูเ้รียนเป็นสําคญั จากนนัจึงเลือกใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ วธีิการสอน เทคนิคการสอน หรือใชแ้บบผสมผสานดว้ยวธีิการสอนและ
เทคนิคการสอนทีหลากหลาย มีความเหมาะสมกับเนือและบริบท นอกจากนีครูยงัต้องเตรียม
แหล่งข้อมูลทีเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู ้เรียนไปสืบค้นเพือตอบปัญหาทีสงสัยด้วยตนเอง ซึงเป็น        
การเรียนรู้ทีเป็นการสร้างความรู้ใหม่ 
  . กาํหนดวิธีวดัผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการทีหลากหลาย เป็นการวดัผลทีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 

ความสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน   
  . ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย ทาํให้ไดรั้บทงัความรู้และกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ ผูเ้รียนสามารถใชก้ระบวนการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อืนๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

  . ผูเ้รียนมีโอกาสคน้พบวิธีเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัตนเอง และเลือกใช้กิจกรรมทีถนดัเพือ
แสดงความรู้หรือผลงานของตนเอง 

  . ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

  . ครูมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีแก่ผูเ้รียน ตนเองและ
วชิาชีพครู 

   . ครูมีความสุขทีเห็นผูเ้รียนมีความสุข 
 

หลกัการออกแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบสําคัญ  ประการ สรุปได้ดังนี 

    . การเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมทีจะเรียน ในการออกแบบการเรียนการสอนสิงแรก  
ทีครูจะต้องกระทําคือ การวิเคราะห์ผูเ้รียน เพือจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน          
การออกแบบการเรียนการสอนควรสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนทงัในดา้นลกัษณะส่วนตวั ความสามารถทีจะ



 
 

64 

รับรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ ตลอดจนทศันคติของผูเ้รียน รวมทงัเตรียมการวดัผลทีจะทาํให้
เกิดผลดีต่อผูเ้รียนได้มากทีสุด โดยคาํนึงถึงพฤติกรรมทัง  ด้านของผูเ้รียน ได้แก่ ด้านความรู้      
เจตคติและกระบวนการ การเตรียมผูเ้รียนด้วยการให้ผูเ้รียนได้รับรู้และเขา้ใจถึงจุดประสงค์ใน    
การเรียน วิธีการเรียน และผลของการเรียนจะเป็นแรงจูงใจหรือกระตุน้ให้มีความอยากเรียนและ
เรียนดว้ยความตงัใจ ซึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานทุกอยา่งสาํเร็จราบรืน และมีคุณภาพมากยงิขึน 

   . การชีแนะเพือให้ผูเ้รียนสนใจเรียน ปัจจุบนัครูมีบทบาทเป็นแต่เพียงผูชี้แนะ เพราะ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตอ้งการให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็นดว้ยตนเองให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํไดเ้พือ
จะได้เกิดการเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ ครูทาํหน้าทีคอยชีแนะและสรุป
เพิมเติมบางสิงบางอยา่งทียงัไม่สมบูรณ์เท่านนั การทีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยจะเป็นการดีสําหรับ
ผูเ้รียน ดงันนัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการมีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนดว้ยกนั
จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั มีความรับผดิชอบในหนา้ที ปฏิบติังานทุกอยา่งลุล่วงไปดว้ยดี 

   . การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนทุกคนในกิจกรรมการเรียนการสอน ทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
การถาม การตอบ การอภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การแกปั้ญหา เป็นตน้ ขึนอยูก่บั
วา่ครูจะมียุทธศาสตร์การสอน หรือเทคนิค วิธีการสอนมากน้อยเพียงใดทีจะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วม การทีจะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริงๆ ทาํไดโ้ดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั
จริงด้วยตนเอง หรือเขา้ร่วมกิจกรรมในชันเรียน ครูตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงออก   
ไดต้อบคาํถาม อภิปราย แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั และควรมีกิจกรรมทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดไป
ทุกขณะทีกําลังเรียน และตังคาํถามทีต้องใช้เหตุผล หรือหัดแก้ปัญหาทีครูหรือผู ้เรียนคนอืน      
ตงัขึนมา หรือหดัใหผู้เ้รียนไดล้องสร้างคาํถามเกียวกบัเนือหาทีสอนอยูก่็ได ้

    . การให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสปรับปรุงแกไ้ขตนเอง โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน
เพือให้ผูเ้รียนไดรู้้ถึงผลการกระทาํของตนเองเป็นระยะๆ แลว้จะเกิดแรงจูงใจในการเรียน การวดั
และประเมินผลไม่วา่จะทาํโดยวิธีใดก็ตาม เป็นการยาํถึงความเขา้ใจหรือการปฏิบติังานของผูเ้รียน 
เมือผูเ้รียนไดท้ราบขอ้บกพร่องของตนเองจะไดท้าํการแกไ้ขปรับปรุงให้ดีขึนและทนัต่อเหตุการณ์ 
การเสริมแรงหรือการสร้างแรงจูงใจเป็นสิงสําคัญประการหนึงทีจะช่วยทําให้ผู ้เรียนทราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง เช่นการใหค้าํติชม การวิจารณ์จากครู ผูเ้รียนจะเกิดความมนัใจ
และมีความเชือมนัในตนเองมากขึน 

    . การใหผู้เ้รียนไดก้ระทาํซาํๆ หรือฝึกฝนเพือใหเ้กิดความชาํนาญ ถา้ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ได้กระทําสิงใดซําๆ หรือฝึกหัดบ่อยๆ ก็จะทาํให้เกิดผลดีกับผูเ้รียนคือเกิดความรู้ ความเข้าใจ         
ความชํานาญ และมีความถูกต้องเพิมขึนเรือยๆ และยิงถ้าได้รับการเสริมแรงจากครู หรือเพือน       
ร่วมชนัเรียนดว้ยกนัแลว้ก็ยงิทาํใหเ้กิดการเรียนรู้มากขึน 



 
 

65 

    นอกจากนีแล้ว การออกแบบการเรียนการสอนใดๆ ก็ตาม ผูอ้อกแบบทุกคนมีความ
ตอ้งการในด้านคุณภาพจากการออกแบบ และการทีจะดูว่าการออกแบบใดๆ มีคุณภาพหรือไม่
อย่างไรนัน สามารถดูได้จากการให้รายละเอียดของสิงทีกาํหนดขึนภายใต้การออกแบบนันๆ      
หลกัสาํคญัในการออกแบบการเรียนการสอนทีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย  ประการดว้ยกนัคือ 

    . กาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือการพิจารณาว่า เราควรจะออกแบบการเรียน    
การสอนเพือผูเ้รียนอย่างไร และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีตงันันจะต้องมีการกําหนดระดับ
ลกัษณะนิสัย บุคลิกภาพของผูเ้รียน สิงทีตอ้งการใหผู้เ้รียนปฏิบติั รวมทงัขอ้จาํกดัและความตอ้งการ
ต่างๆทีเกียวขอ้ง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีตงัขึน จะสามารถช่วยให้ผูอ้อกแบบไดท้ราบทิศทาง
ของการออกแบบการเรียนการสอน ทราบถึงวิธีการทีจะเขา้สู่จุดหมาย และวิธีทีจะพาผูเ้รียนเขา้สู่
จุดหมาย นอกจากนีผูเ้รียนเองก็จะสามารถทราบได้ว่า คนเกิดการเรียนรู้อย่างไรและเมือต้อง       
การตรวจสอบแผนงานการออกแบบการเรียนการสอนวา่ประสบผลสําเร็จตามทีคาดหวงัไวห้รือไม่
ก็สามารถกระทาํได ้จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจะเกียวขอ้งกบัครูและผูเ้รียนดงันี  ) จุดประสงคต์อ้ง
ระบุสิงทีผูเ้รียน หรือปฏิบติัอยา่งชดัเจน และจะตอ้งเนน้หรือบอกให้ผูเ้รียนรู้วา่ ควรมุ่งความสนใจ
เฉพาะจุดใด  พร้อมทังได้รู้ว่าหลังจากการศึกษาเนือหาวิชาในจุดนันแล้ว  ผู ้เรียนจะต้องมี              
การเปลียนแปลงพฤติกรรมอยา่งไร ส่วนผูด้าํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตอ้งรู้วา่ จะตอ้งสอน
เนือหาวิชาใด อย่างไรและคาดหวงัให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมใดออกมา ) จุดประสงค์ทีตงัไว ้        
อย่างชดัเจน จะช่วยให้การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมาย การกาํหนดจุดประสงค์
จะต้องกําหนดหรือบอกสิงเร้า หรือบอกถึงสิงทีต้องการให้ผูเ้รียนปฏิบัติหรือตอบสนองเพือ                   
การเปลียนแปลงพฤติกรรม  ) จุดประสงค์จะต้องกาํหนดเกณฑ์ หรือระดับของการปฏิบติัของ
ผูเ้รียน การกาํหนดเกณฑ์ คือการบอกถึงผลยอ้นกลับ นันก็คือการบอกให้ผูเ้รียนได้รู้ถึงผลของ          
การปฏิบติัซึงจะเป็นการเสริมแรงและเป็นการใหร้างวลัแก่ผูเ้รียน 

 . การสอนแบบปฏิสัมพนัธ์คือการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทีมีทิศทาง      
การสือสาร  ทางด้วยกัน  คือ  ) ครู หรือโสตทัศนูปกรณ์  จะถ่ายทอดความรู้สู่ผู ้เรียน  และ              

) การตอบสนองของผูเ้รียนสู่ครู หรือโสตทศันูปกรณ์ 

 . ขันตอนการปฏิบัติดําเนินการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นส่วนหนึงของ        
การออกแบบการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ก็คือ การทดสอบผูเ้รียนวา่ไดรั้บ
ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ตามทีได้ออกแบบไวห้รือไม่ และหากผลการทดสอบปรากฏว่า
ผูเ้รียนไม่มีประสบความสาํเร็จในการเรียนเท่าทีคาดหวงัไวใ้นการออกแบบการเรียนการสอน ก็จะมี
การทบทวนและทดสอบการเรียนการสอนใหม่อีกครัง จนกระทังผูเ้รียนประสบความสําเร็จ         
การเรียนไดต้ามทีคาดหวงัไว ้
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 นอกจากหลักการออกแบบการเรียนการสอนข้างต้นนี ชนาธิป พรกุล  ( : 111-112)       
ไดก้ล่าวถึง ขนัตอนการออกแบบการเรียนการสอน ไวเ้พือเป็นแนวปฏิบติั สรุปไดด้งันี 

 .ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ในเรืองเนือหาและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 .ศึกษาผูเ้รียนในเรืองวธีิการเรียนรู้และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 .ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนทีสอดคลอ้งกบัเนือหา
และทาํใหผู้เ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ตามทีคาดหวงั 

 . เลือกรูปแบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนใน  หน่วย     
การเรียนรู้มกัใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  รูปแบบร่วมกบัหลายวธีิการสอนและเทคนิคการสอน
ต่างๆ 

 .กาํหนดสือและแหล่งการเรียนรู้ 

 .เลือกวธีิและเครืองมือวดัผล และตงัเกณฑก์ารประเมินผล 

 การออกแบบการเรียนการสอนควรทาํในแผนระดบัหน่วยการเรียน เพือให้ครูสามารถ
เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกตอ้งเหมาะสมในแผนระดับชัวโมงหรือครัง สําหรับครูทีมีความ
ชํานาญอาจออกแบบการเรียนการสอนไปพร้อมกับเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ และเขียนแผน         
การจดัการเรียนรู้ ระดบัรายชวัโมงหรือรายครัง แต่การออกแบบการเรียนการสอนลกัษณะนีอาจทาํ
ให้ครูใช้วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย เพราะไม่ได้มองภาพรวมของหน่วย          
การเรียนรู้ 

 ซีล และกลาสโกว ์(Seels and Glasgow, 1998: 109-133) ไดก้ล่าวถึงผลดีทีเกิดจากออกแบบ
การเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบไว ้  ดา้น สรุปไดด้งันี 

 . การตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ ประโยชน์หลกัของการออกแบบระบบการเรียนการสอน
คือ ได้กระบวนการทีจะช่วยให้ตดัสินใจว่าควรจดัการเรียนการสอนอย่างไรให้ดาํเนินไปอย่าง
ธรรมชาติ และขอบเขตของการสอนควรเป็นอยา่งไร การออกแบบระบบการเรียนการสอนช่วยให้
มองเห็นจุดประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และช่วยให้การสอนดาํเนินไปอยา่งเป็นขนัตอน ทาํให้สามารถ
รับรองได้แน่นอนว่าจะทาํให้เกิดการสอนทีมีคุณภาพ การออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็น  
การนําระบบการแก้ปัญหามาใช้ ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผล ซึงจะนําไปสู่
การศึกษาเพือหาหนทางแกปั้ญหาต่อไป 

   . การสอนทีมีมาตรฐาน ในห้องเรียนทวัไปมีปัจจยัหลายอย่างทีส่งผลต่อคุณภาพของ 
การจดัการเรียนการสอน เช่น ความสามารถของครู บรรยากาศภายในห้องเรียน อตัราส่วนระหวา่ง
ครูต่อผูเ้รียน จาํนวนทีเพียงพอของสือการเรียนการสอน และความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคน 
ในทางกลบักนัการออกแบบระบบการเรียนการสอนนัน สือการเรียนการสอนและกระบวนการ



 
 

67 

ต่างๆ ถูกจดัขึนเพือใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอน ดงันนัการออกแบบระบบการเรียนการสอน
จึงควรลดหรือขจัดตัวแปรทีส่งผลถึงการเรียนรู้ และรองรับผูเ้รียนทีมีความแตกต่าง โดยจัด
เตรียมการสอนสาํรองไวส้าํหรับผูเ้รียนทีตอ้งการการสอนเป็นพิเศษ 

   . การนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละความคุม้ค่า การออกแบบระบบการเรียนการสอนทีดีจะ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายต่อหวัของผูเ้รียน เช่น หากอตัราส่วนของครูต่อผูเ้รียนเป็น  ต่อ  แลว้ ตอ้งใชค้รู
ถึง  คนในการสอนผูเ้รียน  คน แต่หากมีการวางแผนการเรียนรู้โดยใช้สือการสอนประเภท
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง
อตัราส่วนระหว่างครูต่อผูเ้รียนอีกต่อไป และยงัสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน
กลบัมาใชใ้หม่ได ้

   กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การออกแบบการเรียนการสอนทีดีมีหลกัการ วิธีการเชิงระบบและ
การคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทาํให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีตงัไว ้และส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 

หลกัการออกแบบการเรียนการสอนกบัการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

  แผนการจดัการเรียนรู้เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเขียนไวล่้วงหนา้  
ผูส้อนควรเขา้ใจหลกัการออกแบบการเรียนการสอนจะทาํใหผู้ส้อนมีความพร้อมและมนัใจวา่จะ
สามารถสอนไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการสอนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

  การเขียนแผนการเรียนการสอนเป็นสิงจาํเป็นสําหรับผูส้อนทีตอ้งเขา้ใจ เพือไดอ้อกแบบ
การสอนไดอ้ยา่งดีประสิทธิภาพ มีนกัวิชาการไดเ้สนอหลกัการเขียนแผนการสอนไวด้งันี  ) สอน
เพืออะไร  ) สอนอยา่งไร   และ ) สอนแลว้ไดต้ามทีตอ้งการหรือไม่ นนัคือ แผนการสอนทีดี ตอ้ง
มีส่วนประกอบอย่างน้อย  ส่วน  ทังสามส่วนเรียกชือย่อว่า OLE : โอเล่  คือ )จุดประสงค ์          
การเรียนรู้ทีตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน (Objective) (สอนเพืออะไร) )การเรียนการสอนทีจะทาํ
ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ทีตังไว  ้(Learning) อย่างไร และ )การวดัและประเมินผลเพือ
ตรวจสอบว่าผู ้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ทีตังไว้หรือไม่ (Evaluation) สอนแล้วได้ผล         
ตามทีตอ้งการหรือไม่  
             แผนการสอนสามส่วนจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกียวเนืองกันเป็นลูกโซ่หรือ 
กระบวนการ กล่าวคือ มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เป็นตวัเริมตน้  มีการเรียนการสอน ซึงประกอบดว้ย  
สาระสําคญั  เนือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน   เป็นตวักลางทีจะนาํไปสู่การบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้และสุดทา้ยมีการวดัและประเมินผลเป็นตวัสินสุด  เพือบ่งชีถึงความสาํเร็จวา่ 
บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีตงัไวห้รือไม่  (บูรชยั  ศิริมหาสาคร, : 5-7) 
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 นอกจากนีหลกัการวางแผนงานใดก็ตาม องคป์ระกอบทีตอ้งคาํนึงในการวางแผนการสอน 
คือ 5W 2H  มีหลกัการวางแผนการสอนดงันี  (พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข, : 90) 

 Why      สอนไปทาํไม (วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้) 
 What สอนอะไร (เนือหา/สาระ) 

Who ใครสอน สอนใคร 
Where สอนทีไหน 
When สอนเมือใด 
How สอนอยา่งไร  (กิจกรรมการเรียนรู้) 
How ประเมินอยา่งไร (ประเมินการเรียนรู้) 
หลกัการเขียนแผนการสอน หรือแผนการเรียนรู้ ผูส้อนควรกาํหนดเป้าหมายทีจะออกแบบ 

การเรียนการสอน  ดงันี .สอนไปทาํไม (วตัถุประสงค์การเรียนรู้) .สอนอะไร (เนือหา/สาระ)      
. สอนอย่างไร (กิจกรรมการเรียนรู้) .ประเมินอย่างไร (ประเมินการเรียนรู้) ผูส้อนได้ศึกษา
แนวคิดการออกแบบหน่วยการเรียนการสอนทีให้ความสําคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้        
ตามเป้าหมายทีตอ้งการ หรือกาํหนดวิธีการการประเมินผลลพัธ์ทีตอ้งการไวก่้อนการวางแผนจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน เพือให้เกิดความมนัใจไดว้า่การจดัการเรียนการสอนจะบรรลุ
ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างแทจ้ริง และนําขนัตอนของการออกแบบการเรียน      
การสอนของวิกกินส์  (Wiggins, 1998: 64)ได้นําเสนอกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้          
แบบยอ้นกลบั โดยแบ่งเป็น 3 ขนัตอน แต่ละขนัตอนของกระบวนการมีแนวทางการดาํเนินการดงันี 
    ขนัที 1 การกาํหนดเป้าหมายทีพึงประสงค์ (Identify Desired  Results) เป็นขนัตอนของ   
การวิเคราะห์และกาํหนดวา่ ตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเรืองอะไรตอ้งมีความสามารถ
ทีจะทําได้และสาระ/ความรู้  ความสามารถอะไรทีควรเป็นความเข้าใจทีติดตัวผูเ้รียนไปเป็น
เวลานาน  ห รือความ เข้าใจที ลุ่ม ลึกคงทน  (Enduring Understandings)ในการกําหนดความ รู้
ความสามารถของผู ้เรียนทีต้องการให้เกิดขึนนี  ผู ้สอนต้องพิจารณาพันธกิจ เป้าหมาย และ
คุณลกัษณะผูเ้รียนตามมาตรฐานสถานศึกษา รวมทงัมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรดว้ย 

  ขันตอนที  2 การกําหนดหลักฐานทีแสดงว่าผูเ้รียนได้บรรลุเป้าหมายทีพึงประสงค ์

(Determine Acceptable Evidence) เป็นการตอบคาํถามว่า สิงใดคือหลักฐานทีชีให้เห็นว่า ผูเ้รียน
บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในการออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ ผูส้อนต้องคาํนึงถึง      
การเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานการประเมินทีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนบรรลุผลสัมฤทธิจริง 
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  ขนัตอนที 3  วางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน (Plan Learning Experience 

and Instruction) เป็นขนัตอนทีผูส้อนออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนบรรลุผล    
การเรียนรู้ทีคาดหวงั ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย มีการกาํหนดทรัพยากรและสือทีใช้ใน
การประกอบการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีการกาํหนดเวลาเรียนทีเหมาะสม จากนันนาํกิจกรรม  
การเรียนรู้ทีออกแบบไวม้าเรียบเรียงใหม่ตามลาํดบัขนัจากง่ายไปหายาก จากกิจกรรมทีซับซ้อน
นอ้ยไปสู่กิจกรรมทีซบัซอ้นหลายขนัตอน 

  ผูส้อนควรออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ 
โดยจดัทาํแผนการสอนหรือแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนดงันี 

  1.  กาํหนดพฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกทีแสดงให้เห็นว่า ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะ
กระบวนการ ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ทีกาํหนด ทีสอดคลอ้งกบั
ขนัที 2 ทีกาํหนดไว ้

  2.  กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ทีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้เกียวกบัขอ้เท็จจริง ความคิดรวบ
ยอด และหลกัการต่างๆ และมีทกัษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ 

  3.  กาํหนดสาระการเรียนรู้/เนือหาสาระทีใชเ้ป็นสือในการจดัการเรียนรู้ และวิธีการชีแนะ
(Coaching) และกาํหนดวิธีการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมทีสุด ทีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
ตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ 

   4.  กาํหนดสือ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ทีเหมาะสม ทีจะทาํให้ผูเ้รียนพฒันาตาม
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของหน่วยการเรียนรู้ 

ในต่างประเทศไดมี้การนาํแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
แต่อาจมีรายละเอียดขันตอนทีแตกต่างจากแนวคิดเดิมของวิกกินส์บ้าง(Wiggins,1998:64) เช่น 
GREECE CENTRAL SCHOOL DISTRICT ในสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาขนัตอนของการออกแบบ
ยอ้นกลบัไว ้5 ขนัตอน คือ 

ขนัที 1  ระบุหวัเรือง (Theme) ความเขา้ใจอยา่งยงัยนืทีตอ้งการและคาํถามสาํคญั 

ขนัที 2  ออกแบบการประเมิน 

ขนัที 3  ระบุผลลพัธ์การเรียนรู้และยทุธศาสตร์การสอน 

ขนัที 4  เลือกแหล่งการเรียนรู้หรือสือการเรียนรู้ 

ขนัที 5  วางแผนกิจกรรม/ประสบการเรียนรู้ 
 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (2553: 10-12) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนของการออกแบบ 

การเรียนการสอนแบบยอ้นกลับมี  ขันตอน คือ ขนัแรกเป็นการกําหนดเป้าหมายปลายทาง            
ขนัทีสองเป็นการกาํหนดการประเมินผล ขนัสุดท้ายเป็นการออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบ        
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การเรียนการสอนแบบยอ้นกลบัมีจุดเริมตน้ในการดาํเนินงานเหมือนกบัการออกแบบการเรียน     
การสอนแบบทีใช้กันโดยทัวไป แต่สลับลําดับการประเมินผล ซึงเคยเป็นขันตอนสุดท้ายกับ        
การออกแบบการเรียนรู้ จึงเป็นทีมาของชือ Backward Design ดงัภาพต่อไปนี 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
ภาพที  2  แสดงกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Backward Design 
 

 

             นกัพฒันาหลกัสูตรคิดแบบเป็นนกัประเมินผล ไม่คิดแบบนกัออกแบบกิจกรรมเป็นหลกั 
ดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที        ความแตกต่างของการออกแบบการสอนระหว่างบุคคลทีคิดแบบนกัประเมินกบับุคคล          
ทีคิดแบบนกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

Think like an assessor Think like an activity  designer 

.หลกัฐาน/ร่องรอยแสดงความเขา้ใจ 

ควรมีอะไรบา้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้อะไรบา้งทีน่าสนใจ และทาํให้
ผูเ้รียนผกูพนักบัการเรียนหวัขอ้นี 

.การปฏิบติัหรือภาระในงานการเรียนการสอน 
ควรมีอะไรบา้ง 

แหล่งการเรียนรู้และสือ วสัดุอะไรทีมีและสามารถ
นาํมาใชใ้นการเรียนในหวัขอ้นี 

.วิธีการอะไร หรือควรทําอย่างไร เพือแยกแยะ
นกัเรียนทีเขา้ใจจริงและยงัไม่เขา้ใจจริง 

ผูเ้รียนควรทาํกิจกรรมอะไรบา้งทงัในหอ้งเรียน
นอกหอ้งเรียน จะใหก้ารบา้นอะไรบา้งแก่ผูเ้รียน 

.เกณฑอ์ะไรบา้งทีควรใชใ้นการประเมิน           
เพือแยกแยะผลงาน 

จะมีวิธีการประเมินและใหร้ะดบัคะแนนแก่
นกัเรียนอยา่งไร เพือส่งผลใหผู้ป้กครองรับรู้ 

.ความเขา้ใจผิดของผูเ้รียนมีอะไรบา้ง และวิธีการ
ตรวจสอบอยา่งไร 

กิจกรรมการเรียนรู้ทีออกแบบนนัใชไ้ดห้รือไม่ 
เพราะสาเหตุใดบา้ง 

 

 

O 

L E 

Evaluation Learning design 

Objective 
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จากตารางที   สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการวางแผนการสอนแบบย้อนกลับ              
มีกระบวนการ 3ขนัตอนตามลาํดบั ไดแ้ก่ ขนักาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทีเน้นความเขา้ใจทีลุ่มลึก
คงทน  ขนัการกาํหนดหลกัฐานการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัเป้าหมาย ทีอาศยัวิธีการและเครืองมือ
ประเมินตามระดบัความเขา้ใจทีลึกซึงต่างกนั และขนัตอนการวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้
และการเรียนการสอนทีก่อให้เกิดการเรียนรู้จริงตามเป้าหมาย ซึงเป็นกระบวนการคิดตามแบบ     
นกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

     สรุปได้ว่าหลกัการ แนวคิดของกระบวนการวางแผนการสอนแบบยอ้นกลบั สามารถ
นํามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ เพราะเป็นกระบวนการทีออกแบบให้ผูส้อนวางแผนการสอนได ้        
อยา่งเป็นระบบ โดยเริมตงัแต่ การวางแผนกาํหนดเป้าหมายปลายทาง กาํหนดการประเมินผล และ            
การออกแบบการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีหลกัสูตรกาํหนดไว ้

 

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 

  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เป็นการจดัการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผน 
ตามกระบวนการเชิงระบบ  และขนัตอนของระบบมีความสัมพนัธ์ซึงกันและกัน เพือให้บรรลุ
เป้าหมายทีไดว้างไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี 

     แคมป์ (Kemp,1985: ) ได้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบไวด้ังนี )ประเมินความ
ตอ้งการในการเรียน ) เลือกหัวเรือง หรือภาระงานทีตอ้งทาํและกาํหนดจุดประสงค์โดยทวัไป       

) พิจารณาลักษณะของผู ้เรียน  ) กําหนดเนือหาวิชาและวิเคราะห์ส่วนประกอบของงาน                 
) กาํหนดวตัถุประสงค์ทีเกียวขอ้งกับเนือหาวิชาและส่วนประกอบของภาระงาน ) ออกแบบ
กิจกรรมการสอน ) เลือกทรัพยากร ) กาํหนดการบริการสนับสนุน ) เตรียมประเมินผลการ
เรียนรู้  และ )ทดสอบการเรียน  

    ดิก และ เคเร่ (Dick  and  Carey, 2005: 1) ได้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบไวด้ังนี                    
) การประเมินความตอ้งการ หรือความจาํเป็น )การวิเคราะห์การเรียนการสอน )การวิเคราะห์
ผูเ้รียนและบริบทสิงแวดลอ้ม ) การเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ) การสร้างเครืองมือสําหรับ      
การประเมิน ) การกาํหนดยุทธวิธีการเรียนการสอน ) การสร้างและเลือกวสัดุการเรียนการสอน 

) การออกแบบและดําเนินการประเมินระหว่างการสร้างการเรียนการสอน  )การปรับปรุง           
การเรียนการสอน ) การออกแบบและดาํเนินการประเมินโดยภาพรวม 

    สมหวงั คุรุรัตน์ ( : - ) ได้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบไวด้ังนี )ศึกษา
แนวคิดพืนฐานทีเกียวขอ้งกบัระบบ  ) วตัถุประสงค์ของระบบ ) ศึกษาระบบทีมีอยู่ ) กาํหนด
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ปัจจยันาํเขา้ ) กาํหนดกระบวนการของระบบ ) กาํหนดการประเมินผลลทัธ์ )กาํหนดรูปแบบ
ทางเลือกรูปแบบจาํลอง ) เขียนแบบจาํลองระบบ และ )ทดสอบระบบจาํลองและปรับปรุง 

           พีชะพะงา นิรัตติมานนท์ ( : 4 ) ไดก้ล่าวถึง ขนัตอนการออกแบบไวด้งันี  )วิเคราะห์
การเรียนการสอน  ) พฒันายทุธวธีิการเรียนการสอน ) พฒันาและจดัทาํการประเมิน  

      สุคนธ์  ภู ริเวทย์ ( : )ได้กล่าวถึงขันตอนการออกแบบไว้ดังนี  ) กําหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ) กาํหนดการสอนแบบปฏิสัมพนัธ์ ) ขนัตอนการปฏิบติัดาํเนินการ 
หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  

          วีระ ไทยพานิช (มปป. : ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการออกแบบไวด้งันี  ) การวิเคราะห์
ขอ้กาํหนด หรือความตอ้งการของระบบ  (Analyzing  System  Requirement) ) การออกแบบระบบ 

(Designing  System) และ )การประเมินประสิทธิภาพของระบบ(Evaluating System Effectiveness)  
     นวลนอ้ย บุญวงษ ์ ( : ) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการออกแบบไวด้งันี ) การวเิคราะห์ 

(Analysis)   ) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ ) การประเมินผล (Evaluation) 

                โคเบิร์ก และ แบกนัล (Koberg and Bagnal, 1976 อ้างถึงใน นวลน้อย บุญวงศ์, : 

139-140)ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการออกแบบไวด้งันี )เตรียมรับสภาพ (Accept Situation) )วิเคราะห์ 
(Analyze) ) กาํหนดขอบเขต (Define) ) คิดคน้ออกแบบ (Ideate)  ) คดัเลือก (Select) ) นาํไปใช ้

(Implement) ) ประเมินผล (Evaluate) 

                อภินันท์ เวทยนุกูล  ( : 2) การออกแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบประเด็น
สําคญั  ประการ ได้แก่  )การจดัลาํดบัจุดประสงค์ ) จดัทาํโครงร่างเนือเรือง ) เลือกเทคนิค    
การเรียนการสอน  . ) เลือกรูปแบบการเรียนการสอนทงัหลักสูตร . ) เลือกเทคนิคการเรียน    
การสอนแต่ละจุดประสงค์   . ) เขียนจุดหมายปลายทาง  . ) สรุปยอ่เนือเรือง  . ) เลือกเทคนิค
การเรียนการสอน  . ) เลือกสือการเรียนการสอนทีเหมาะสม . ) กําหนดข้อมูลยอ้นกลับ/
ผลตอบสนองทีคาดหวงัว่าจะได้รับ . ) อธิบายเนือหาและเกณฑ์การประเมิน . ) กําหนด
รายละเอียดเกียวกบัการบริหารงานการเรียนการสอน  ) ตรวจสอบการวางแผน และ )การจดัทาํ
แผนบทเรียน  . ) จดัหมวดหมู่แผนการเรียนการสอนเข้าในบทเรียน . ) จดัตารางบทเรียน         

. ) กาํหนดรายละเอียดของแต่ละบทเรียน . ) ทบทวนและปรับปรุงบทเรียน 

     จากสิงทีกล่าวมาเกียวกับ การออกแบบเรียนการการสอน สรุปได้ว่า การออกแบบ          
การเรียนการสอน เป็นสิงจาํเป็นและแนวทางสําหรับครูผูส้อนทีจะนาํกระบวนการออกแบบไปใช้
ในการพฒันาการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน จะนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบ ส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป   
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ตารางที  การสังเคราะห์กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน                                                                                  
Kemp 

(1985 : ) 

 Dick  and  

Carey ( :1) 
สมหวงั  คุรุรัตน์ 
(2539: - )    

พีชะพะงา       
นิรัตติมานนท ์

( :43) 

สุคนธ์  ภูริเวทย ์ 
(  : )   

วรีะ  ไทยพานิช  
(มปป :   )       

 Koberg and 

Bagnal, 1976 

อา้งถึงใน 
นวลนอ้ย บุญ
วงศ,์ :139-

140) 

รูปแบบ 

การเรียน      
การสอน 

.ประเมิน
ความตอ้งการ
ในการเรียน 

.เลือกหวัเรือง 
และกาํหนด
จุดประสงค์
โดยทวัไป           

.การประเมิน
ความตอ้งการ 
หรือความ
จาํเป็น    
 .วเิคราะห์   
การเรียน       
การสอน               

.การวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

.ศึกษาแนวคิด
พืนฐานที
เกียวขอ้งกบั
ระบบ    

.วตัถุประสงค์
ของระบบ 

.ศึกษาระบบที
มีอยู ่   
                              

    . เตรียมรับ
สภาพ (Accept 

Situation) 

 

.ขนัทบทวน
ความรู้ 
(Reviewing of  

knowledge :R) 

.พิจารณา
ลกัษณะของ
ผูเ้รียน 

.กาํหนด
เนือหาวชิา
และวเิคราะห์
ส่วนประกอบ
ของงาน 

.กาํหนด
วตัถุประสงค ์

 

.การเขียน
วตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม 

5.การสร้าง
เครืองมือ 

.การกาํหนด
ยทุธวธีิการ
เรียนการสอน       

.การสร้างและ
เลือกวสัดุการ
เรียนการสอน 

.กาํหนดปัจจยั
นาํเขา้  
.กาํหนด
กระบวนการของ
ระบบ 

.กาํหนดการ
ประเมินผลลทัธ์    

.วเิคราะห์
การเรียน 
การสอน    

.กาํหนด
จุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม  
.กาํหนด   
การสอนแบบ
ปฏิสัมพนัธ์   

.การวเิคราะห์
ขอ้กาํหนด หรือ
ความตอ้งการ
ของระบบ  

(analyzing  

system  

requirement)   
 

.วเิคราะห์ 
(Analyze) 

.กาํหนด
ขอบเขต 
(Define) 

 

.ขนัเรียนรู้
การออกแบบ
กิจกรรม     
การเรียนรู้
สังคมศึกษา  
(Learning  

instructional 

activities 

design of 

Social Studies 

: L)   
.ออกแบบ
กิจกรรม    
การสอน             

.เลือก
ทรัพยากร           

.กาํหนดการ
บริการ
สนบัสนุน 

.การออกแบบ
และดาํเนินการ
ประเมิน
ระหวา่งการ
สร้างการเรียน
การสอน 

 

.กาํหนด
รูปแบบ
ทางเลือกรูป
แบบจาํลอง            
.เขียน
แบบจาํลอง
ระบบ                     

.พฒันา
ยทุธวธีิ 

การเรียน 

.ขนัตอน   
การปฏิบติั
ดาํเนินการ 
หรือกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

.การออกแบบ
ระบบ   

(designing  

system) 

.คิดคน้
ออกแบบ 
(Indeate)             

.คดัเลือก 
(Select)               

.พฒันาแบบ 

(Implement) 

.ขนัออกแบบ
กิจกรรม     
การเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของ
สาระวชิาและ
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
((Activities  

design based 

on nature of 

subjects 

matters and  

process  of  

learning 

management 

of Social 

Studies)  
: A) 
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ตารางที  การสังเคราะห์กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน  (ต่อ)       
 

Kemp 

(1985 : ) 

 Dick  and  

Carey ( :1) 
สมหวงั  คุรุรัตน์ 
(2539: - )    

พีชะพะงา       
นิรัตติมานนท ์

( :43) 

สุคนธ์  ภูริเวทย ์ 
(  : )   

วรีะ  ไทยพานิช  
(มปป :   )       

 Koberg and 

Bagnal, 1976 

อา้งถึงใน 
นวลนอ้ย บุญ
วงศ,์ :139-

140) 

รูปแบบ 

การเรียน      
การสอน 

.เตรียม
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

.การปรับปรุง
การเรียน 

การสอน              

 . พฒันา
และจดัทาํ
การประเมิน 

   4.  ขนั
แลกเปลียน
เรียนรู้                 
( Sharing of 

learning  : S ) 
 

.ทดสอบ
การเรียน 

.การ
ออกแบบและ
ดาํเนินการ
ประเมินโดย
ภาพรวม 

 

.ทดสอบระบบ
จาํลองและ
ปรับปรุง 

 

  .การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของระบบ  
(evaluating 

system 

effectiveness) 

.ประเมินผล 
(Evaluate) 

5. ขนั
ประเมินผล
งาน 

(Assessment 

of  outcomes 

:A) 

 

แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวข้องกบัการออกแบบการเรียนการสอน 

               แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนหรือ การพฒันากระบวนการเรียน
การสอนอยา่งเป็นระบบ เพือพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถบรรลุผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งพบวา่ มีแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทีน่าสนใจและสามารถนาํแนวคิดดงักล่าว
ไปปรับใชใ้นการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ได ้มี 5 ทฤษฎี คือ  ) ทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) หรือ ทฤษฎีของสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg 

Theory)2) ท ฤษ ฎี ก ารส ร้ า งค ว าม รู้ (Constructivist Learning Theory) )ท ฤ ษ ฎี ก าร สื อส าร 

(Communication Theory) 4)กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing 

Theory)  ) หลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแนวคิดเกียวกบัการพฒันาดา้นทกัษะ 

(Skills Development)  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 
              . ทฤษฎสีามศร (Triarchic Theory) หรือทฤษฎีของสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg Theory) 
เป็นทฤษฎีทางสติปัญญาทีให้ความสนใจการทาํความเขา้ใจความสามารถและสมรรถภาพทีมีอยูใ่น
ตวัมนุษย ์ โดยสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985: 269-287) กล่าววา่ สติปัญญา ประกอบดว้ย สามส่วน
ทีจะทาํให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสําคญัในชีวิตได้ซึงทฤษฎีดังกล่าวให้
ความหวงัอนัยงิใหญ่ต่อนกัออกแบบและพฒันาระบบการสอน แยกเป็นยอ่ย  ทฤษฎีไดแ้ก่  
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    .  ทฤษฎีบริบท (Contextual Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุรายละเอียดของวธีิการ
ทางปัญญาของบุคคลทีจะเลือก จะปรับหรือจะจดัการอยา่งไรกบัสภาพแวดลอ้ม ซึงการจดัการของ
บุคคลนนัจะมีผลต่อปัญญา ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน  ความสามารถในดา้นการจดัการกบั
บริบทของสิงแวดลอ้มหรือความคิด จะทาํให้แต่ละบุคคลสามารถวิเคราะห์ และเขา้ใจบริบทของ
ประสบการณ์กบัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอ้ยา่งชดัเจน 

     .  ทฤษฎีประสบการณ์ (Experience Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุถึงการทีแต่ละ
บุคคลจะนาํเอาบริบทของประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจเรืองใหม่ ดงัที
ทฤษฎีนีเชือวา่ ความสามารถทางปัญญาและความสามารถทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลนนัมีผล
มาจากระดบัของการนําเอาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับสิงแวดล้อมใหม่ๆ ดังนันกรอบของ
ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะสาํคญัของปัญญาของแต่ละบุคคลนนัจึงขึนอยูก่บัความสามารถเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัสิงแวดลอ้มใหม่และเกิดความรู้ หรือการรู้ในเรืองใหม่ 
     .  ทฤษฎีส่วนประกอบดา้นกระบวนการคิด (Componential Subtheory)เป็นทฤษฎี
ยอ่ยทีเกียวขอ้งกบัเบืองหลงัของโครงสร้างทางสมอง เป็นความสามารถทางสติปัญญาทีเกียวขอ้งกบั
กระบวนการคิด  หรือโครงสร้างทางปัญญา หรือความรู้ ความเขา้ใจ(Cognitive Structure) ทีทาํให้
เกิดความสามารถทางปัญญา  
 ทฤษ ฎีส ามศรของส เตอ ร์น เบ อ ร์ก  (Sternberg, 1985: 269-287) แส ดงให้ เห็ น ว่ า               
นกัออกแบบและพฒันาระบบการสอน จาํเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม และบริบทของการเรียนรู้ 
ซึงจะเกียวกบัเนือหาวชิาทีเรียนและเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน และตอ้งเขา้ใจถึงประสบการณ์ของผูเ้รียนที
เกียวข้องกับบริบท รวมทังโครงสร้างทางปัญญา หรือโครงสร้างความรู้ความเข้าใจ (Cognitive  

Structure) ทีเอือต่อกิจกรรมการเรียนรู้  ซึงทฤษฎีสามศร มี  องคป์ระกอบสามารถช่วยทาํให้ผูเ้รียน
ไปสู่ความสาํเร็จ  
 จากทฤษฎีสามศร ผูว้ิจยัสามารถนาํมาจดัการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์
บริบท สถานการณ์ต่างๆจะปรับหรือจะจดัการอย่างไรกบัสภาพแวดล้อม โดยเน้นการเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัความรู้ในเรืองใหม่ เพือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันากระบวนการคิดในการออกแบบ
การเรียนการสอน 

.ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

 (Constructivist Theory) เป็นหลักการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นหรือ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวธีิการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้
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เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนืองตลอดชีวติ ดงัทีสุรางค ์ โคว้ตระกูล ( : 210-211) ไดอ้ธิบายเกียวกบัหลกัการสําคญัของ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ไวว้า่  ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระทาํ (Active)  และการสร้างความรู้
(Construct)  ซึงทฤษฎีดงักล่าวมีความเชือพืนฐานมาจาก   แหล่ง ได้แก่  ทฤษฎีพฒันาการของ       
พีอาร์เจต ์และทฤษฎีสร้างความรู้ทางสังคมของไวก็อทกี สามารถแบ่งออกเป็น  ทฤษฎีดงันี 

    2.1 Cognitive  Constructivist  คือ ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญาทีมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการของพีอาร์เจต์ ทฤษฎีนีเชือว่า ผู ้เรียนเป็นผู ้กระทํา (Active)และเป็นผู ้สร้าง
ความรู้สึกขึนในใจ  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทาง        
พุทธิปัญญาขึน เป็นเหตุให้ผูเ้รียนปรับความเขา้ใจเดิมทีมีอยูใ่หเ้ขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ จนกระทงั
เกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ 
    .  Social Constructivist  คือ ทฤษฎีทีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของไวก็อทสกี 
ซึงถือว่า ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอื้น (ผูใ้หญ่หรือเพือน)ในขณะที
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึงเป็นตวัแปรทีสําคญัและ
ขาดไม่ได้ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ทาํให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยการเปลียนแปลง ความเขา้ใจเดิม     
ใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางขึน 

    ตามแนวคิดของไวก็อทสกี  (Vygotsky, 1978: 86-87) อธิบายการพัฒนาขอบเขตของ      
การเรียนรู้วา่ เป็นการลดช่วงห่างระหวา่งระดบัพฒันาการทางสติปัญญาทีนกัเรียนมีอยูใ่นขณะนนั       
ซึงผูส้อนสามารถสังเกตจากปัญหาทีนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยตนเองกบัระดบัพฒันาการทาง
สติปัญญาทีนกัเรียนมีอยูใ่นขณะนนั ซึงดูไดจ้ากการทีนกัเรียนไม่สามารถแกไ้ขสภาพปัญหาไดโ้ดย
ลาํพงั แต่สามารถแกไ้ขปัญหานนัไดโ้ดยการไดรั้บคาํชีแนะและไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพือนทีมี
ความชาํนาญมากกวา่ ซึงถือวา่จากการทีผูที้มีความชาํนาญมาช่วยเหลือหรือแนะนาํนนัทาํให้ผูเ้รียน
ไดรั้บการเรียนรู้ทีดีและสามารถแกไ้ขปัญหานนัไดด้ว้ยตนเองในเวลาต่อมาผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์หรือ
ตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหาผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์
กับผู ้เรียนคนอืนในกลุ่มมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)ซึงนําไปสู่การค้นคว้า         
หาคําตอบหรือสร้างความรู้ใหม่  นักทฤษฎีทีเกียวกับการสร้างความรู้ มีความเชือว่าผู ้เรียน          
สร้างความรู้ด้วยตวัเอง หรืออย่างน้อยตีความหมาย ความจริง หรือข้อมูลเหล่านันจากการรับรู้
ประสบการณ์ของตนเอง   
 นอกจากนีกานอนและคอลลีย์ (Gagnon and Collary 2005, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี 

2555: 72)ได้เสนอองค์ประกอบทีสําคัญของการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคญั  6 ประการ คือ 1) การจดัสถานการณ์  2) การจัดกลุ่มผูเ้รียนและการจัดสือ       
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การเรียนรู้ 3) การเชือมโยง 4) การถามคาํถาม/ใช้คาํถาม 5) การเเสดงออก/การแสดงผลงาน และ     
6) การสะทอ้นความคิดหรือการคิดไตร่ตรอง 

 ดัช  (Duch 1995, อ้างถึงใน  วัชรา  เล่ าเรียนดี  2550: 95) ได้ให้แนวทางในการจัด        
การเรียนรู้และเงือนไขการจดัการเรียนรู้ ซึงกระบวนการจดัการเรียนเนน้การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง    
จะประกอบด้วยขันตอน ตามลําดับต่อไปนี 1) ขนัเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ ได้แก่       
1.1) เร้าความสนใจผูเ้รียน 1.2) แจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 1.3) ทบทวนความรู้ ทกัษะเดิมทีเคย
เรียนมาก่อน เพือกระตุน้ทบทวนความรู้ ทกัษะทีเกียวขอ้งกบัการเรียนเรืองใหม่ 2) ขนัเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ  ได้แก่  2.1) ให้ความรู้ สาระสําคัญทีควรรู้ ควรจํา  2.2) แนะนํา ดูแลวิธีการเรียน  2.3)                 
จดักิจกรรม เพือส่งเสริมการนาํความรู้ไปใช้และฝึกปฏิบติั 2.4) เสริมแรงดว้ยการประเมินผลและ 
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 3)ขนัถ่ายโยงความรู้ นาํความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อืน ไดแ้ก่ 3.1) จดักิจกรรม
ให้ฝึกใช้ความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะ และประเมินผลเพือปรับปรุงแก้ไข 3.2) นําความรู้ ทักษะสู่        
การปฏิบติัใสถานการณ์ใหม่ ในสภาพการจริงนอกห้องเรียน 4) ขนัสรุปและเสนอผลการอภิปราย 

ได้แก่ ผูเ้รียนร่วมอภิปรายสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็นสําคญั ๆดังนี 4.1) 

สามารถวิเคราะห์สภาพและปัญหา ระบุปัญหา สาเหตุ และผลทีจะเกิดขึน 4.2) สามารถระบุ
ความสําคญัของปัญหา 4.3) สามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างหลากหลาย  และสามารถ
เลือกวิธีแก้ปัญหาทีถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา 4.4)อธิบายวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง               

4.5) ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีเลือกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 5)ขนัวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก่            

5.1) ผูเ้รียนบันทึกผลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้  5.2) อาจารย์ผูส้อนสังเกต และประเมินผล
ความสามารถในการเรียนรู้ครอบคลุมทงัการวดัผลก่อนเรียน การติดตามผลระหว่างเรียน และ     
การวดัผลภายหลงัเรียน  

   จากทฤษฎีการสร้างความรู้ทีได้กล่าวมาแล้ว สามารถนํามาเป็นหลักการจดัการเรียน     
การสอน ดังนี ) ผลการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปทีกระบวนการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ใน
กระบวนการนัน เป้าหมายการเรียนรู้ตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง (Authentic Tasks)  ครูจะตอ้ง
เป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง  ) เป้าหมายของการสอนจะเปลียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ทีแน่นอนตายตวั 
ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายทีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะต่างๆ จะตอ้ง
ใหมี้ประสิทธิภาพถึงขนัทาํไดแ้ละแกปั้ญหาได ้ ) ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งตืนตวั 
(Active) และจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระทาํขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ สร้างความหมายให้กบั  สิงนนั
ด้วยตนเอง ) ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม (Socialmoral)ให้เกิดขึน 
กล่าวคือผู ้เรียนจะต้องมีโอกาส เรียน รู้ในบรรยากาศที เอือต่อการปฏิสัมพัน ธ์ทางสั งคม                 
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การร่วมมือและการแลกเปลียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ
บุคคลอืนๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขึน ซับซ้อนและหลากหลายขึน  ) ผูเ้รียนควร      
มีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มที โดยผูเ้รียนจะนาํตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น เลือก
สิงทีต้องการเรียนเอง ตงักฎระเบียบและแก้ปัญหาเอง  ) ครูมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิมจาก         
ผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้เปลียนไปเป็นการใหค้วามร่วมมือ อาํนวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ โดยการเรียนการสอนจะต้องเปลียนจากการให้ความรู้เป็นการ           
ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ ครูมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียน จดัเตรียมกิจกรรม
การเรียนรู้ทีตรงกับความสนใจของผูเ้รียน ให้คาํปรึกษากับผูเ้รียน และ ) ในการประเมินผล         
การเรียนการสอน จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็นการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะทียดืหยุน่กนัไป
ในแต่ละบุคคล ใช้วิธีการประเมินทีหลากหลายซึงอาจเป็นการประเมินจากเพือน จากแฟ้มงาน 
รวมทงัประเมินตนเอง นอกจากนนัยงัตอ้งอาศยับริบท กิจกรรมและงานทีเป็นจริง (ทิศนา   แขมมณี
, 55: 94-96)   

  นอกจากนีวชัรา เล่าเรียนดี (2555: 73-74) ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนี  1) จัดสถานการณ์หรือปัญหาทีเร้าความสนใจให้นักเรียน                  
มีส่วนร่วมในการคิดและปฏิบติั กล้าคิด กล้าตอบ กล้าอธิบาย อภิปราย และแสดงความคิดเห็น           

2)พยายามใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบัติจริง หรือให้ตัวอย่าง
สถานการณ์จริงด้วยภาพ ด้วยสืออืนๆ หลีกเลียงการอธิบายทีมากจนเกินไป เพือให้นักเรียน            
มีโอกาสคิด 3) จดักิจกรรมทีส่งเสริมการคิด คิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรองอยา่งสมาํเสมอ
ตลอดกิจกรรมการเรียน 4) ตรวจสอบความเขา้ใจประสบการณ์เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนให้ความรู้
ขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรับการสืบคน้ เพือสร้างความเขา้ใจใหม่ทีจะเรียน 5) จดักลุ่มนกัเรียนหลายๆแบบ 
ให้นกัเรียนร่วมมือกนัเรียน ให้ไดแ้ลกเปลียนความรู้ ความคิด ความเชือ และให้เวลาอย่างพอเพียง
สําหรับการสร้างความหมายสิงทีจะเรียนรู้ และ6) วดัและประเมินผลการเรียนตลอดกระบวนการ
เรียนรู้ ใช้วิธีวดัและประเมินทีหลากหลาย เหมาะสม เช่น ถามตอบปากเปล่า ให้สาธิต ให้สืบคน้
ขอ้มูลเพิมเติมทนัที ทดสอบยอ่ย เสนอผลงาน ชินงานดว้ยแผนภูมิ โครงงาน สิงประดิษฐ ์ทีสะทอ้น
ใหเ้ห็นองคค์วามรู้ทีเกิดขึน 

 จากทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูว้จิยัสามารถนาํมาจดัการเรียนรู้โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเองผา่นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้เนือหา การคน้ควา้เพิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้และสารสนเทศต่างๆทีหลากหลาย ดว้ยการลงมือปฏิบติั  เนน้การตดัสินใจลงขอ้สรุปความรู้
และประเมินความรู้ไดด้้วยตนเองและนาํขอ้มูลมาแลกเปลียนเรียนรู้ในกลุ่ม  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ 
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 3. ทฤษฎกีารสือสาร  (Communication Theory) 
                               การสือการ เป็นกิจกรรมทีมีความสําคญัต่อมนุษย ์เพราะการสือสารเป็นกระบวนการ     

ทีทาํให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆจากบุคคลหนึงไปสู่บุคคลหนึง ทาํให้มนุษยไ์ดรั้บ
ประโยชน์  เปรียบเหมือนสะพานในการเชือมโยงความรู้ความเขา้ใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันัน
ความสําคญัของการสือสารสามารถพิจารณาได ้  ลกัษณะคือ   ) การสือสารทาํให้เกิดความหมาย 
การทีบุคคลมีความเขา้ใจความหมายของการสือสาร เลือกใชค้าํ สัญลกัษณ์ หรือวิธีการใดไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัขอ้มูลและเหตุการณ์ทีตอ้งการ จะทาํให้บุคคลอืนทีติดต่อ เขา้ใจความหมายเดียวกนั    

)การสือสารทาํให้คาดคะเนความคิดได ้บุคคลยอ่มเรียนรู้จากประสบการณ์วา่ รูปแบบการสือสาร
อยา่งหนึงเกิดจากความคิดอยา่งหนึงทีแตกต่างกนั  การเลือกใช้คาํ วิธีการ และกริยาทีเกียวขอ้งกบั
การสือสารจะสะท้อนให้ เห็นถึงแนวคิด  และพฤติกรรมของบุคคล  ) การสือสาร ทําให้มี            
การแลกเปลียนข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ระหว่างกัน  นอกจากนีการแลกเปลียนเกิดจาก        
การสือสาร สองรูปแบบ รูปแบบแรก คือ การพูดหรือการเขียน   ส่วนรูปแบบทีสอง คือ การใช้
ภาษาท่ าทาง  การแลกเปลียนข้อมูล  สารสนเทศ  และความรู้ เหล่านีมีว ัตถุประสงค์สําคัญ               
เพือการสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั 

    การสือสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสารระหวา่งบุคคล
ต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม  โดยใช้สัญลักษณ์  สัญญาณหรือพฤติกรรมทีเข้าใจกัน  โดยมี
องคป์ระกอบดงัภาพที  แสดงโมเดลการสือสาร ดงันี  

 

 

ภาพที  แสดง Model การสือสาร 

   โดยองค์ประกอบของการสือสารตามแนวคิดของเบอริโอ (Berio, 1960: 37-51)  จาํแนก
ออกไดเ้ป็น  องคป์ระกอบ คือ  ) ผูส่้งสาร (Encoder)  ) ขอ้มูลข่าวสาร/ สาร(Message) )สือ/ช่อง
ทางการสือสาร (Channel) และ .ผูรั้บสาร (Decoder) มีรายละเอียดดงันี 

    . ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในการสือสารนนั ผูส่้งสารและผูรั้บสาร อาจเป็นไปไดท้งับุคคล
และหน่วยงาน ปัจจยัทีสําคญัประการหนึงทีส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพในการสือสาร คือ 
บุคลิก อุปนิสัยและสมรรถนะของผูส่้งและผูรั้บสาร เช่นหมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
องค์การ สถาบนั  ความน่าเชือถือในการส่งสาร เบอริโอ (Berio,1960: 37-51) เสนอไว ้  ประการ 
คือ ประการแรก สร้างความอบอุ่นใจ คุณลกัษณะทีตอ้งมี เช่น ใจดี เขา้กบัคนอืนง่าย มีความเป็น
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มิตร ไม่ขดัคอใคร สุภาพ ไม่เห็นแก่ตวั เอือเฟือ ร่าเริง มีศีลธรรม อดทนและสงบ เยือกเยน็ ประการ
ทีสอง คือ มีความสามารถจากการไดรั้บการฝึกฝน การมีอาํนาจตามหน้าที และการมีเชาวปั์ญญา 
ประการสุดทา้ย คือ การมีพลวตัแห่งตน เช่น ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เป็นฝ่ายรุก 

     .ช่องทางการสือสารความรู้  ช่องทางการสือสารมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดความรู้     
การแลกเปลียนและการใช้ความรู้ร่วมกนั เพราะบุคลากรในองค์การจะแลกเปลียนประสบการณ์
และความรู้ซึงกันและกันได้ในหลายทาง เช่น จดหมายทัวไป (Mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์            
(E-mail) การอ ภิป ราย  (Discussion)โท รศัพท์  (Telephone)การป ระ ชุ มผ่ านคอมพิ ว เตอ ร์ 
(Conference) และการพบหนา้ (Face to Face) โดยการพบหนา้ เป็นช่องทางทีประกอบดว้ยสัญญาณ
หลายแบบ เช่น ท่าทาง สีหนา้ นาํเสียง  ดงันนัจึงเหมาะสมกบัการสือสารความรู้ประเภททีฝังตวัอยู่
ในบุคคล เช่น ประสบการณ์  ความคิด ค่านิยม  

               .สาร คือ ความคิด ค่านิยม ประสบการณ์ หรือความรู้ในการทีผูส่้งสาร ถ่ายทอดออกมา  
ในรูปของรหัส เช่น เสียง คาํพูด ขอ้ความ ตวัหนงัสือ  ภาพ สัญลกัษณ์ ท่าทางและประสาทสัมผสั  
การสือสารเกิดขึนจากการทีผู ้ส่ งสารส่งรหัสไปย ังผู ้ที รับสารรับ รู้ เข้าใจและโต้ตอบได ้ 
กระบวนการสือสารทีมีประสิทธิภาพนนั ส่วนหนึงมาจากสารทีมีคุณภาพ และคุณภาพของสารนนั
ขึนอยูก่บัรหสัสาร เนือหาสาร และการจดัระเบียบสาร  

 จากทฤษฎีการสือสาร ผูว้ิจยัสามารถนํามาจดัการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มี     
การแลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม และผ่านทางช่องทาง   
การสือสารความรู้แบบต่างๆ 

    .ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล  ( Information   Processing  Theory)     
    ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล ทิศนา แขมมณี  ( :  80 - 81) กล่าววา่

เป็น ทฤษฎีทีสนใจเกียวกบักระบวนการพฒันาทางสติปัญญาของมนุษย  ์โดยให้ความสําคญัเกียวกบั     
การทาํงานของสมอง ซึงมีการทาํงานเป็นขนัตอนดงันี  1) การรับรหสัขอ้มูล  (Input) โดยผา่นทางอุปกรณ์ 
หรือเครืองรับขอ้มูล  ) การเขา้รหัส (Encoding) โดยอาศยัชุดคาํสัง หรือซอฟต์แวร์ (Software)  และ )   
การส่งออกขอ้มูล (Output) โดยผา่นทางอุปกรณ์   

  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  มีแนวคิดว่าการทาํงานของสมอง
มนุษยมี์ความคล้ายคลึงกบัการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์ ดงัทีคลอสเมียร์ (Klausmeier,1985: 

52-108)ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์โดยการเปรียบเทียบการทํางานของคอมพิวเตอร์กับ          
การทาํงานของสมองไวว้า่ เมือมนุษยรั์บสิงเร้าเขา้มาทางประสาทสัมผสัทงั  สิงเร้าทีเขา้มาจะไดรั้บ
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การบนัทึกไวใ้นความจาํระยะสัน หากบุคคลตอ้งการเก็บขอ้มูลนนัไวใ้ชต่้อๆ ไป ขอ้มูลนนัจะตอ้ง
เปลียนรูปโดยการเขา้รหัส (Encoding) โดยอาศยัชุดคาํสังหรือซอฟต์แวร์ (Software)  และการส่ง
ข้อมูลออก (Output) โดยผ่านทางอุปกรณ์เพือนําไปเก็บไว้ในความจาํระยะยาวซึงบุคคลนัน           
จะสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวต่างๆ  ออกมาใช้ได้ภายหลัง  โดยการถอดรหัส  (Decoding) 
กระบวนการดังกล่าวได้รับการบริหารควบคุมอีกชันหนึง ด้วยกระบวนการ “ รู้ คิด” หรือ 
“Metacognition” หรือ “การรู้คิด” ซึงหมายถึงการตระหนกัรู้เกียวกบัความสามารถของตนเองและ
ใช้ความเขา้ใจในความรู้ดงักล่าวในการจดัควบคุมกระบวนการคิด  การทาํงานของตนดว้ยกลวิธี 
(Strategies) ต่างๆ อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้และงานทีทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จตามทีตอ้งการ  

  นอกจากนีจากการทีมนุษยรั์บสิงเร้าเขา้มาทางประสาทสัมผสัทงั 5 สิงเร้าทีเขา้มาจะไดรั้บ
การบันทึกไว้ในความจาํระยะสัน  ซึงการบันทึกนีจะขึนอยู่กับองค์ประกอบ   ประการ  คือ             

) การรู้จกั (Recognition) และ ) ความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลทีรับสิงเร้า  บุคคลจะเลือกรับ 
สิงเร้าทีตนรู้จกัหรือมีความสนใจ  สิงเร้านนัจะไดรั้บการบนัทึกลงในความจาํระยะสัน(Short-term 

Memory) ซึงจะดาํรงคงอยูใ่นระยะเวลาทีจาํกดัมาก  แต่ละบุคคลมีความสามารถในการจาํระยะสัน
ทีจํากัด   คนส่วนมากจะสามารถจําสิงทีไม่ เกียวข้องกันได้เพียงครังละ  7+2 อย่างเท่ านัน                 
ในการทาํงานทีจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลไวใ้ช้ชัวคราว อาจจาํเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆในการจาํช่วย  
เช่น การจดักลุ่มคาํหรือการท่องซําๆ กันหลายครัง  ซึงจะสามารถช่วยให้จดจาํสิงนันไวใ้ช้งาน      
ไดก้ารเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นการเขา้รหสั (Encoding) เพือนาํไปเก็บไวใ้นความจาํระยะยาว (Long Term  

Memory) ซึงอาจตอ้งใช้เทคนิคต่างๆ เขา้ช่วย เช่นการท่องซําหลาย ๆ ครัง หรือการทาํขอ้มูลให้มี
ความหมายกับตนเอง โดยแสดงความสัมพันธ์สิงทีเรียนรู้ใหม่กับสิงเก่าทีเคยเรียนรู้มาก่อน           
ซึงเรียกว่าเป็นกระบวนการขยายความคิด (Elaborative  Operations  Process)  ความจาํระยะยาวนี         
มี  2  ชนิด  คือความจาํทีเกียวกับภาษา (Semantic) และความจาํทีเกียวกับเหตุการณ์  (Episodic)  
นอกจากนันยงัอาจแบ่งได้เป็น  2 ประเภท  คือ ความจําประเภทกลไกทีเคลือนไหว (Motoric 

Memory) หรือความจาํประเภทอารมณ์ ความรู้สึก (Affective  Memory) เมือขอ้มูลข่าวสารได้รับ
การบนัทึกไวใ้นความจาํระยะยาวแลว้บุคคลจะสามารถเรียกขอ้มูลต่างๆออกมาใชไ้ด ้ซึงในการเรียก
ขอ้มูลออกมาใช้ บุคคลจาํเป็นตอ้งถอดรหัสขอ้มูล (Decoding) จากความจาํระยะยาวนัน และส่ง
ต่อไป สู่ตวัก่อกาํเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึงจะเป็นแรงขบัหรือกระตุน้ให้บุคคลมีการเคลือนไหว
หรือการพูดสนองตอบต่อสิงแวดลอ้มต่างๆ กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูลขา้งตน้         
จะได้รับการบริหารควบคุมอีกชันหนึง ซึงหากเปรียบเทียบกบัคอมพิวเตอร์แล้วก็คือโปรแกรม
สังงานหรือ  “Software” นนัเอง การบริหารควบคุมการประมวลขอ้มูลของสมองก็คือ การทีบุคคลรู้
ถึ งการคิดของตนและสามารถควบ คุมการคิดของตนให้ เป็นไปในทางทีตนต้องการ                       
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การรู้ในลักษณะนีใช้ศัพท์ทางวิชาการว่า  “Metacognition” หรือ  “การรู้คิด”  ซึ งหมายถึง              
การตระหนักรู้ (Awareness) เกียวกบัความรู้และความสามารถของตนเอง และใช้ความเขา้ใจใน        
การรู้ดงักล่าวในการจดัการควบคุมกระบวนการคิด การทาํงานของตนดว้ยกลวิธี(Strategies)ต่างๆ
อนัจะช่วยให้การเรียนรู้และงานทีทาํประสบผล สําเร็จตามทีตอ้งการ (Osman and  Hannafin,1992: 

83-99)    

              กระบวนการของการประมวลขอ้มูลของมนุษย์โดยคลอสเมียร์ (Klausmeier , 1985: 105)  

ดงักล่าวแสดงไวใ้นภาพที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที    แสดงกระบวนการในการประมวลขอ้มูล  
 

 จากแผนภาพกระบวนการในการประมวลขอ้มูลทีไดก้ล่าวมาแลว้ สามารถนาํมาประยุกต์
ในการจดัการเรียนการสอนดังทีทิศนา  แขมมณี ( 55: - ) ได้อธิบายหลักการจดัการเรียน       
การสอนตามทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูล ดงันี  ) การรู้จกั (Recognition) มีผลต่อการรับรู้สิงใด   
สิงหนึงหากเรารู้จกัสิงนันมาก่อนเราก็จะมกัเลือกรับรู้สิงนัน และนาํไปเก็บไวใ้นหน่วยความจาํ
ต่อไป ดงันนั  การนาํเสนอสิงเร้าทีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีขอ้มูลอยู่แล้ว จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนหันมา  
ใส่ใจรับรู้สิงนัน ซึงผูส้อนสามารถเชือมโยงไปถึงสิงใหม่ทีเกียวข้องกับสิงนัน  ) ความใส่ใจ 
(Attention) เป็นองคป์ระกอบสําคญัต่อการรับรู้เขา้มาไวใ้นความจาํระยะสัน ดงันนัการจดัการเรียน
การสอนจึงควรจดัสิงเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกบัความสนใจของผูเ้รียนเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนใส่ใจ
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และรับรู้สิงนนัและนาํไปเก็บบนัทึกไวใ้นความจาํระยะสันต่อไป  ) เนืองจากขอ้มูลทีผา่นการรับรู้
แล้ว จะถูกนําไปเก็บไวใ้นความจาํระยะสัน ดงันันหากต้องทีจะจาํนานก็จาํเป็นต้องใช้วิธีต่างๆ    
เช่น การท่องจาํกนัหลายๆ ครัง หรือการจดัสิงทีจาํให้เป็นหมวดหมู่ง่ายแก่การจาํ เป็นตน้  ) หาก
ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนจดจาํเนือหาสาระใดๆ ไดเ้ป็นเวลานานตอ้งการไดรั้บการเขา้รหัส (Encoding) 
เพือนําไปเข้าหน่วยความจาํระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น การท่องจาํซํา    
การทบทวน หรือการใช้กระบวนการคิดขยายความคิด (Elaborative Operations Process) ซึงไดแ้ก่ 
การเรียบเรียง ผสมผสาน  ขยายความ  และการสัมพันธ์ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม   ) ข้อมูล              
ทีถูกนําไปเก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะสันหรือระยะยาวแล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานผ่าน 
Effective ซึงเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมทางวาจาหรือการกระทาํซึงทาํให้บุคคลแสดงความคิดออกมา
เป็นพฤติกรรมทีสังเกตได ้การทีบุคคลไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทีเก็บไวไ้ดอ้าจเป็นเพราะ
ไม่สามารถเรียกขอ้มูลถึงระดบัจิตสํานึกได้  และ ) เนืองจากกระบวนการต่างๆ ของสมองไดรั้บ  
การควบคุมโดยหน่วยบริหารการควบคุมอีกชันหนึง ซึงเปรียบได้กับโปรแกรมสังงานซึงเป็น 
Software ของเครืองคอมพิวเตอร์ ดงันนัการทีผูเ้รียนรู้ตวัและรู้จกัการบริหารควบคุมกระบวนการ
ทางปัญญาหรือกระบวนการคิดของตนก็จะสามารถทาํให้บุคคลนันสังงานให้สมองกระทาํการ
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   จากทฤษฎีการประมวลข้อมูล ผูว้ิจ ัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเรียน        
การสอนกล่าวคือ ในการจดัการเรียนรู้ครูควรจดัประสบการณ์รับรู้และเรียนผ่านเนือหา และสร้าง
กระบวนการคิดให้กบัผูเ้รียน โดยผ่านการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้เก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะ
สัน หลงัจากนันใช้เทคนิคต่างๆในการจาํช่วย และให้ผูเ้รียนได้ลงมือฝึกปฏิบติัหลายๆ ครังจน
สามารถเก็บไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาวซึงสามารถเรียกขอ้มูลดงักล่าวต่างๆ ออกมาใชไ้ดภ้ายหลงั 

                 . หลักการและแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Coopertive  Learning)   แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ  เป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 
-  คน ช่วยกนัเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัการศึกษาคนสาํคญัทีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้ 
คือ สลาวิน (Slavin, 1990: 3) กล่าวว่า ในการจดัการเรียนการสอนทวัไป เรามกัไม่ให้ความสําคญัและ
ปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่มุ่งไปทีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่มุ่งไปทีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรียน หรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน 

 อาทซท ์และนิวแมน (Artzt and  Newman, 1990: 448 - 449)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือ
ว่าเป็นแนวทางทีเกียวกบัการทีผูเ้รียนแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ซึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสําเร็จหรือบรรลุ เป้ าหมายร่วมกัน  โดยตัวครูไม่ ใช่แหล่งความรู้ทีคอยป้อนแก่ผู ้เรียน                        
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แต่จะมีบทบาทเป็นผูค้อยให้การช่วยเหลือ จดัหาและชีแนะแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของนักเรียน           
ตวันกัเรียนจะเป็นแหล่งความรู้ซึงกนัและกนั 
 หลกัการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังทีสลาวิน (Slavin,1990: 3) ได้อธิบายวิธีการเรียน    
แบบร่วมมือ คือ วธีิการเรียนรู้แบบกลุ่ม ทุกวธีิการนนัมีแนวคิด  คือ นกัเรียนทาํงานร่วมกนัเพือการเรียนรู้ 
และรับผิดชอบการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้เรียนรู้ไดเ้ท่าๆกบัการเรียนรู้ของตนเอง  หลกัการของ  
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ประกอบด้วย  ) การได้รางวลัเป็นกลุ่ม (Team Reward)  ) ความสําเร็จของกลุ่ม
ขึนอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละคน (Individual Accountability) ) ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน         
ในการประสบความสาํเร็จ (Equal Opportunities for Success) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือมีองค์ประกอบทีสําคญัดังทีจอห์นสัน (Johnson and Johnson 

1991: 1-14 )อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี  ( :  ) กล่าวไว ้  ประการดงันี 

 . การพึงพาและเกือกลูกนั (Postitive  Interdependence)  
 .  การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด (Face to Face Promotive ) 
 .  ความรับผดิชอบทีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual) 
 .  การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal 

and Small Group  Skills ) 
 .  การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group  Processing) 
 

    จากทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียน     
การสอน  กล่าวคือ  ในการจัดการเรียน รู้ทุกครังครูจะต้องฝึกให้ผู ้เรียนได้ทํางานร่วมกัน                          
มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั และแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ 
 

 6. หลกัการและแนวคิดเกยีวกบัการพฒันาด้านทกัษะ (Skill Development) 
     แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์ซัน   (Simpson’s Processes for Psycho-motor 

Skill Development)  ซิมพ์ซัน  (Simpson, 1972: 56-60) อ้างถึงในทิศนา แขมมณี ( : 242-243) 

กล่าวว่า ทกัษะเป็นเรืองทีมีความเกียวข้องกับพฒันาการทางกายของผูเ้รียน เป็นความสามารถ          
ในการประสานการทํางาน  การทํางานดังกล่าวเกิดขึนได้จากการสังงานของสมอง ซึงต้อง               
มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกทีเกิดขึน ทกัษะปฏิบติันีสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน ซึงหากไดรั้บ
การฝึกฝนทีดีแลว้ จะเกิดความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความเชียวชาญชาํนาญการ และความคงทน 

ผลของพฤติกรรมหรือการกระทาํสามารถสังเกตไดจ้ากความรวดเร็ว ความแม่นยาํ ความเร็วหรือ
ความราบรืนในการจดัการเรียนรู้  โดยขนัตอนในการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน  มีขนัตอน
ดงันี 
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   .ขนัตอนการเรียนรู้ สังเกตจาการทาํงาน การรับรู้การกระทาํ 
   .ขนัเตรียมความพร้อม ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ใหพ้ร้อมต่อการเคลือนไหวและทกัษะ 

   .ขนัตอบสนองภายใต้การควบคุม อาจให้เลียนแบบหรือลองผิดลองถูกจนสามารถ
ตอบสนองไดถู้กตอ้ง 

   .ขนัลงมือกระทาํ จนเป็นกลไกทีทาํไดเ้อง ช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการปฏิบติั 

   .ขนักระทาํอยา่งชาํนาญ ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนจนทาํไดค้ล่องแคล่วดว้ยความมนัใจในตนเอง 

   .ขันการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ช่วยให้ผู ้เรียนปรับปรุงทักษะการปฏิบัติและ            
การประยกุตใ์ชท้กัษะในสถานการณ์ต่างๆ 

   .ขนัริเริม  หลงัจากทีสามารถปฏิบติัอยา่งชาํนาญ และสามารถประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์
ทีหลากหลาย จะเกิดความคิดใหม่ๆ ทาํใหป้รับการปฏิบติัไปตามทีตนตอ้งการ 
     ประทีป  แสงเปียมสุข ( : - ) ได้อธิบาย การสอนโดยใช้ทกัษะกระบวนการว่า    
เป็นแนวทางดาํเนินการเรียนการสอนอย่างมีขนัตอน เป็นลาํดบัขนัตามจุดประสงค์ทีกาํหนดไว ้
เพือให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัให้สอดคล้องกบัขนัตอนตามวิธีทีกาํหนด โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนไดท้าํ
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอยา่งเหมาะสมกบัเป้าหมาย เนือหา และวยัของผูเ้รียน   

    นอกจากนีแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของของเดวี ส์  (Davies Processes for 

Psychomotor  Domain)  โดยเดวีส์ (Davies, 1971: 50-56) อา้งถึงในทิศนา แขมมณี ( 5 : 7- 8)
ไดน้าํเสนอแนวคิดเกียวกบัการพฒันาทกัษะปฏิบติัไวว้า่ ทกัษะส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยทกัษะ
ย่อย ๆ จาํนวนมาก การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถทาํทกัษะย่อย ๆ เหล่านันได้ก่อนแล้วค่อยเชือมโยง     
ต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จไดดี้และเร็วขึน   

    1. ขนัการสาธิตการกระทาํ เห็นทกัษะการปฏิบติัตงัแต่ตน้จนจบ 
    2. ขนัสาธิตทกัษะยอ่ย ใหผู้เ้รียนปฏิบติัสังเกต ทาํตามไปทีละส่วนอยา่งชา้ๆ 
    3. ขนัปฏิบติัทกัษะยอ่ย ผูส้อนคอยชีแนะ แกไ้ข จนผูเ้รียนสามารถทาํได ้
    4. ขนัให้เทคนิควิธีการ เมือผูเ้รียนปฏิบติัไดแ้ลว้ อาจไดรั้บคาํแนะนาํเทคนิควิธีการทีมี

ประโยชน์เพิมเติม 
   5. ขนัให้ผูเ้รียนเชือมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะทีสมบูรณ์ต่อเนืองจนจบ ฝึกปฏิบัติ       

จนชาํนาญ 

    สรุปไดว้า่  การนาํแนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนไดแ้ก่ ) ทฤษฎี
สามศร (Triarchic Theory) หรือ ทฤษฎีของสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg)  2) ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivist Learning Theory) )ท ฤ ษ ฎี ก า ร สื อ ส า ร (Communication Theory)4)ท ฤ ษ ฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  (Information Processing Theory)  ) แนวคิดการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือ (Coopertive  Learning) และ ) แนวคิดเกียวกับการพัฒนาด้านทักษะ  (Skills   Development)    
เพือช่วยส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพือพฒันาผูเ้รียน  
ไปสู่เป้าหมายทีกาํหนดไว ้ รายละเอียดดงัตารางที  
 

ตารางที   การสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
 

รูปแบบการเรียนรู้ 

(RLASA Model)       
ทฤษฎีสามศร 

 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร
สร้างความรู้ 

ทฤษฎีการ
สือสาร   

ท ฤ ษ ฎี
กระบวนการ
ทางสมองใน
การประมวล
ขอ้มูล   

แน วคิ ด ก าร
เรี ยน รู้ แ บ บ
ร่วมมือ 

แ น ว คิ ด
เ กี ย ว กั บ    
การพฒันาด้าน
ทกัษะ 

.ขนัทบทวนความรู้ 
(Reviewing  of  

knowledge) 

      

.ขั น เ รี ย น รู้ ก า ร
ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ย น รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ า
(Learning  instructional 

activities design of 

Social Studies) 

      

 .ขนัออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาระวชิา
และกระบวนการ
จดัการเรียนรู้สังคม
ศึกษา(Activities  

design based on nature 

of subjects matters and  

process  of  learning 

management of Social 

Studies)  

      

4.  ขั น แ ล ก เป ลี ย น
เ รี ย น รู้   ( Sharing of 

learning) 

      

5.   ขนัประเมินผลงาน 

(Assessment  of    

outcomes ) 
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การจัดการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา 
 การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรืองราวต่างๆ ทีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
ผูส้อนควรรู้จกันาํการจดัการเรียนรู้ทีใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ทีหลากหลาย และจดัเนือหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เทคนิคการจดัการเรียนรู้ตามสาระวชิาของสังคมศึกษา ทงั  สาระการเรียนรู้  เพือให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนือง ผูส้อนจะตอ้งรู้จกัการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการความรู้
ดา้นต่างๆ รวมทงัการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้มีความ
สมดุลกนั 
 

ความหมายสังคมศึกษา 
    จาโรลิมาร์ค (Jarolimak, : )  แมคลอนดอน (McLondon, 1970: 4) บุญนาค ตีวกุล 
(253 : 2) กล่าวถึงความหมายของสังคมศึกษาคลา้ยคลึงกนัคือ  วชิา สังคมศึกษา เป็นวชิาทีมีบทบาท
สําคญัทีว่าด้วยความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสิงแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม  รวมทงัวิธีการ
ดาํเนินการของมนุษยใ์นการใช้สิงแวดลอ้มโดยศึกษาทงัอดีต ปัจจุบนัและอนาคต เพือช่วยพฒันา 
ความสามารถทางสติปัญญา สังคม  และตอบสนองความตอ้งการในการดาํรงชีวติ 

    สมประสงค ์ น่วมบุญลือ ( : 20) ไดใ้ห้ความหมายของสังคมศึกษาไวว้า่ สังคมศึกษา 
หมายถึง กระบวนการพฒันาตนในดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะเพือใหส้ามารถอยูร่่วมในสังคมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกสาระจากมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์มาเป็นสือ
ในการพฒันาความรู้ เจตคติ และทกัษะทางสังคม 

     กระทรวงศึกษาธิการ ( : ) กล่าวถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วฒันธรรม หมายถึง การอยูร่่วมกนัในสังคม ทีมีความเชือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่ง 

หลากหลายเพือช่วยใหส้ามารถปรับตนเองกบับริบทสภาพแวดลอ้มเป็นพลเมืองดีมีความรับผดิชอบ  
มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเหมาะสม   

  สรุปได้ว่า วิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาทีว่าด้วยการศึกษาแบบบูรณาการทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เน้นความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์ในการพฒันาความรู้ เจตคติ และ
ทกัษะทางสังคม  เพือใหส้ามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความมุ่งหมายของวชิาสังคมศึกษา 
 ครูก (Krug ,1960: )  ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการสอนสังคมศึกษา คือ    

.ด้านสัจจการแห่งตน ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์  มีทักษะในการสังเกตการใช้ภาษา       
การทาํงานเป็นหมู่พวก  และมีความรับผดิชอบในการทาํงานร่วมกนั 
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.ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ สังคมศึกษาช่วยใหเ้ด็กรู้จกัผกูมิตรสัมพนัธ์กบัผูอื้น เขา้ใจและซาบซึง
เรือง มารยาทอนัดีงามของสังคม บทบาทแต่ละคนในครอบครัว การทาํงานร่วมกนั และการปฏิบติั
ตามระบอบประชาธิปไตย 

.ด้านประสิทธิภาพและทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยทาํให้พลเมืองรู้จกัประกอบอาชีพตาม
ความสามารถของตน และความรับผดิชอบต่องานของตน และทาํงานนนัใหไ้ดผ้ลดี 

.ความรับผดิชอบในฐานะทีเป็นพลเมือง  การสอนหนา้ทีพลเมือง จะช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ 
เรือง ความรับผดิชอบ และหนา้ทีของตนต่อสังคม ต่อประเทศชาติในฐานะเป็นพลเมืองดี 

รุดยาร์ด และ โครเน็นเบริก (Rudyard and Kronenburg ,1969: 29)  ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมาย
ของวชิา สังคมศึกษาไวด้งันี  

1. ส่งเสริมใหพ้ลเมืองเป็นคนมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอืนๆไดดี้ 

2. เพือใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ทีเป็นพืนฐานในการตดัสินใจ 

3. เพือใหเ้ขา้ใจโลกมากขึน 

4. เพือใหมี้ความปรารถนาทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมของสังคม 

5. เพือพฒันาความรู้และความในสิทธิ หนา้ที และความรับผดิชอบ 

6. เพือพฒันาดา้นความสามารถในการประเมินผล ตลอดจนการคิด และการตดัสินใจ 

7. ใหมี้ความรู้ และเห็นคุณค่าของความสงบสุข 

8. เพือส่งเสริมใหมี้ความสนใจและเขา้ใจในเชือชาติ ศาสนา ของแต่ละชาติ 

9. ใหเ้พิมพนูความรู้ และเห็นคุณค่าของอดีต ซึงเป็นพืนฐานในปัจจุบนั 

10. ใหมี้ความรักชาติอยา่งฉลาด 

11. ช่วยใหมี้ความสามารถในการพิจารณา วเิคราะห์และมีเหตุผล 
 

               
สรุปไดว้า่ สังคมศึกษา มีจุดมุ่งหมายพฒันาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การคิด  

ตดัสินใจ พฒันาความรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมให้พลเมืองเป็นคนมีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัคนอืนๆไดดี้ 
  

สาระการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา 
   ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีความหลากหลายของสาระเนือหาวิชา จาํเป็นทีผูส้อน
ตอ้งเขา้ใจเนือหา  ความคิดรวบยอด เพือให้เกิดการเรียนรู้ทีดีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน    
การเรียนการสอนต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการไดเ้สนอสาระการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษาไวด้งันี 
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     เรลพ  ์ (Ralph, 1960: 1-2)  กล่าววา่ สังคมศึกษา เป็นส่วนหนึงของเนือหาวิชาสังคมศาสตร์ 
ที เลือกมาใช้ในการสอนเด็ก  โดยเฉพาะระดับชันประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คือ                
) ประวติัศาสตร์ เป็นการศึกษาเรืองอดีตของมนุษย ์ ) ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสิงแวดล้อม ) หน้าทีพลเมือง  เป็นการศึกษาเรือง สิทธิและหน้าทีของมนุษย์          

)สังคมวิทยา เป็นการศึกษาเกียวกบัสถาบนัของมนุษย ์และกระบวนการทางสังคม ) มานุษยวทิยา 
เป็นการศึกษาเกียวกบัวฒันธรรมของกลุ่มชน  และ ) เศรษฐศาสตร์  เป็นการศึกษาเกียวผลผลิต    
การแจกจ่าย และการใชสิ้งทีมีค่าในการแลกเปลียน และปรากฎการณ์ทางสังคม 
 โทมัส  (Thomas, 1994: 65-71)ก ล่ าว ถึ ง  สั งคม ศึ กษ าไว้ห ล ายส าระ ก าร เรี ยน รู้                      
มีรายละเอียดดงันี 
 1.สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  เป็นการศึกษาตรวจสอบระบบของความเชือ 
และหลกัการปฏิบติัในความศรัทธาทีเกิดขึนในโลก 

 .สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวิต  เป็นการศึกษาในส่วนของ
วฒันธรรม ทีประกอบด้วย ความเชือ (Beliefs) และค่านิยม การปกครองทีมนุษย์ไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในระบบการเมือง เช่น กฎหมาย ศาล และกระบวนการบริหาร 

 .สาระเศรษฐศาสตร์เป็น เรืองเกียวกับท รัพยากร(Resources) และผลิตภัณฑ ์ 
(Production) การแลกเปลียนสินคา้และบริการ 

 .สาระประวติัศาสตร์  เป็นการเรียนรู้ในสิงทีผา่นมาแลว้ ทีมนุษยมี์การปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงต่างๆในโลก 

     .สาระภูมิศาสตร์ Geography เป็นส่วนหนึงของแผนทีและโลกทีใช้เครืองมือทาง
ภูมิศาสตร์ทีมีลักษณะพิเศษ เรียนรู้ในสิงทีเป็นสภาพผิวของโลกทีมีความสัมพันธ์กับมนุษย ์ 

การศึกษาภูมิศาสตร์มี   รูปแบบ  (Themes) ทีตัง  (Location)สถานที  (Place)มีความสัมพันธ์   

(Relationships) มีการเคลือนไหว (Movement)  และภูมิภาค (Regions) 

                 สตอกการ์ด (Stockard, 2007: 22-37) กล่าวถึง สาระสังคมศึกษาไว ้  สาระการเรียนรู้ ดงันี 
                 1. สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวิต การศึกษาเกียวกับการเมือง       
การปกครอง กระบวนการทางรัฐศาสตร์ พฤติกรรมการเมือง บทบาท อาํนาจ และพลังของ               
ผูมี้อาํนาจ 

     . สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ในผลิตภณัฑ ์การกระจาย จาํหน่าย แลกเปลียน 

การบริโภคทีดี และการบริการของประชาชน 
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                  .สาระประวติัศาสตร์ เป็นการบรรยายและอธิบายเหตุการณ์ในอดีตทีผา่นมาแลว้  ไม่วา่
เป็นเรืองของกิจกรรมมนุษยที์เกียวกบั สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
และวฒันธรรม 

                  .สาระภู มิศาสตร์   เป็นความสัมพัน ธ์ระหว่างสั งคมศาสตร์และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  อธิบายถึงพืนทีทางกายภาพและวฒันธรรมทีมีลกัษณะเฉพาะทีหลากหลายของพืนที
ในโลก 

  กระทรวงศึกษาธิการ ( : - ) ไดก้ล่าวถึง สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
กาํหนดสาระการเรียนรู้ต่างๆไว ้ดงันี 

    .ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  มีแนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติ            
ในการพฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รวมทงับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

   .หน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมืองการปกครอง  
ในสังคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะ
และความสําคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที 
เสรีภาพ การดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก 

    .เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ  การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   

   .ประวติัศาสตร์ เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ วธีิการทางประวติัศาสตร์ พฒันาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที
เกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต  บุคคลสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆในอดีต ความ
เป็นมาของชาติไทย วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก   

  .ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ลกัษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กนัของสิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเพือ
การพฒันาทียงัยนื  
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              สรุปได้ว่า  สาระการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น  สาระการเรียนรู้ 
ดงันี สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต       
ในสังคม  สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์   
 

ความคิดรวบยอดวชิาสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
  การจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา มุ่งหวงัผลให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด หรือ     

มโนมติ และเป็นเป้าหมายทีตอ้งการให้เกิดขึนกบันักเรียนและเป็นพืนฐานทีสําคญัยิงทีจะใช้ใน
เรียนรู้  ตลอดจนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ  มีนกัวิชาการหลายท่าน
ไดเ้สนอความคิดรวบยอดไวห้ลายแนวทาง ในทีนีจะนาํเสนอตามกรอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ทงั  สาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ดงันี 

 

.ความคิดรวบยอด/มโนมติสาระศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม 
  สาระสังคมศึกษาในส่วนทีเกียวขอ้งกบัศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม พบวา่ อยู่ในส่วน

ของวฒันธรรม ในกลุ่มสังคมศาสตร์ อาทิเช่น  มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มีรายละเอียด
ของความคิดรวบยอดสาระศาสนาดงันี 

  แบงค์ (Banks,1977: 89) ได้เสนอแนะมโนมติ (Concept) ทีมีส่วนเกียวกับสาระศาสนา 
ศีลธรรม และจริยธรรม ดังนี  คุณธรรม (Virtue) จริยธรรม (Moral) ค่านิยม (Values)วฒันธรรม 

(Culture)     
  เอลลิส (Ellis, 1991: 76) กล่าวถึง มโนมติทีมีส่วนเกียวกับสาระศาสนา ศีลธรรม และ

จริยธรรม ได้แก่ วฒันธรรม (Culture) สัญลักษณ์  (Symbolization) ขนบธรรมเนียม  (Mores) และ
ความเชือ (Beliefs) 

  ไมเชลลิส (Michaelis,1996: , , ) ไดก้ล่าวถึง  มโนมติทางทีมีส่วนเกียวกบัสาระ
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ดงันี  วฒันธรรม (Culture) สังคม (Society) ประเพณี (Traditions)  

  วดูลีเวอร์ (Woolever, 1988: 122) ไดก้ล่าวถึงมโนมติทีมีส่วนเกียวกบัสาระศาสนา ศีลธรรม 
และจริยธรรม ไดแ้ก่ สังคม (Society) เสรีภาพ (Liberty) ค่านิยม (Values) กลุ่มทางศาสนา (Religious 

Groups)  

    กระทรวงศึกษาธิการ(2551:155) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( : - )         
ได้กล่าวถึง  มโนมติสําคญัของสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ดงันี คุณธรรม (Virtue) และ
จริยธรรม (Moral or Ethics) ค่านิยม คุณค่า ระบบความเชือ การพัฒนาคน การอยู่ร่วมกันตาม
หลกัธรรม การพฒันาจิต  ศีลธรรม หลกัคาํสอนของศาสนา 
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.ความคิดรวบยอด/มโนมติสาระหน้าทพีลเมือง   วฒันธรรมและการดํารงชีวติในสังคม 

  การจดัการเรียนการสอนสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม       

มีแนวคิดพืนฐานทีเกียวกบัลกัษณะและความสําคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ความ
เชือ สิทธิ หนา้ที เสรีภาพ และการดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคม 

   แบงค์ (Banks, 1977: 245-250) ไดเ้สนอแนะมโนมติสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และ
การดาํเนินชีวิตในสังคม  ดงันี  การขดัเกลาทางสังคม (Socialization)  บทบาท (Role) สิทธานุมติั 
(Sanction) ค่านิยม (Values) สถานภาพ (Status) สถาบัน (Institution) ชุมชน (Community) สังคม 
(Society) การพึงพาอาศยักนั (Interdependence) 

               มาชท์  (Marsh, 1987: 26- ) กล่าวถึง  มโนมติสาระหน้าทีพลเมือง  วัฒนธรรม  และ          
การดาํเนินชีวิตในสังคม  ได้แก่ รัฐบาล (Government) รัฐ (State) พลัง (Power) กฎหมาย (Laws) 
สิทธิอาํนาจ (Authority) 

   เอลลิส (Ellis, 1991: 76)  กล่าวถึง มโนมติสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนิน
ชีวิตในสังคม ได้แก่ วฒันธรรม (Culture) ความเป็นญาติ (Kinship) สัญลักษณ์  (Symbolization) 

ภาษาศาสตร์ (Linguistics) โบราณคดี (Archaeology) ชาติพนัธ์ุวิทยา (Ethnology) ความเชือ (Belief)  
การแพร่กระจาย (Diffusion) จารีต (Mores) ธรรมเนียม (Customs) 

    ไมเชลลิส (Michaelis, 1996: , , )ได้กล่าวถึง มโนมติสาระหน้าทีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม ดงันี รัฐธรรมนูญ (The Constitution) บญัญติัว่าดว้ยสิทธิ
พืนฐานของพลเมือง (Bill of Rights) แยกอาํนาจ (Separation of  Powers) ระบบการเมือง (Political 

Systems) ระดับของรัฐบาล (Levels of  Government) ระบบกฎหมาย (Legal System) กฎ (Rules) 

กฎหมาย  (Laws) ข้อบังคับ  (Regulation) สิทธิมนุษยชน  (Rights) เสรีภาพของพลเมือง (Civil 

liberties) ความยุติธรรม (Justice) เหตุผล (Responsibility) วฒันธรรม (Culture) องค์กรทางสังคม 
(Social Organization) อารยธรรม  (Civilization) ประเพ ณี  (Tradition) ประชากร  (Population)  

บรรทัด ฐาน  (Norms) บทบ าท  (Roles) สถ าน ภาพ  (Status) ความคาดห วัง  (Expectations) 

กระบวนการทางสังคม (Social Processes)  

   วดูลีเวอร์ (Woolever, 1988: 122) ไดก้ล่าวถึง มโนมติสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และ
การดาํเนินชีวิตในสังคม  ได้แก่ พลัง(Power) สังคม (Society) ชาติ (Nations) รัฐอิสระ (Political 

freedom)  กฎหมาย (Laws)  คตินิยม (Idology) ลทัธิคอมมิวนิสต์ (Communism) อิสรภาพ (Liberty) 

ค่ า นิ ยม  (Value) รั ฐบ าล (Governments) อ งค์ ก ร (Organizations) รั ฐ (States) ค วาม มี เห ตุ ผ ล 
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(Responsibilities) สิท ธิมนุษยชน  (Human Rights) กฎ  (Rule) กลุ่มชาติพัน ธ์ุ  (Ethnic Groups)          

การเปลียนแปลงทางสังคม (Social Change) ประชาธิปไตย (Democracy) พลเมือง (Citizens) 

   กระทรวงศึกษาธิการ(2551: 15 - ) และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( : - )              
ไดก้ล่าวถึง มโนมติสําคญัสาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสังคม คือ อาํนาจ 
การเป็นพลเมืองดี ระบบการปกครอง ความยุติธรรม กฎหมาย กติกา สิทธิมนุษยชน วฒันธรรม      
ทีหลากหลาย  การขดัเกลาทางสังคม  การเปลียนแปลงทางสังคม 

.ความคิดรวบยอด/มโนมติสาระเศรษฐศาสตร์   
     แบ งค์  (Banks, 1977: 149)ได้ เส น อแน ะม โนม ติ ส าระวิ ช า เศ รษ ฐศ าส ต ร์  ดั ง นี                      
ความ ข าด แคลน (Scarcity) ก ารผ ลิ ต  (Production) สิ น ค้ าแ ล ะบ ริการ  (Goods and Services)              

การบริโภค (Consumption) การพึงพาอาศยักนั (Interdependence) การแบ่งงาน (Division of Labor)  
การแลกเปลียน (Exchange) การหมุนเวยีนของรายได ้(Circular Flow of Incomes) 

    มาชท ์(Marsh, 1987: 26- )กล่าวถึง มโนมติสาระเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ความขาดแคลน 

(Scarcity) สินคา้และบริการ  (Goods and Services ) ตลาด (Market) อุปสงค์และอุปทาน  (Supply 

and Demand) การเงิน (Money) การคา้ (Trade) 

    เอลลิส  (Ellis, 1991: 79) กล่าวถึงมโนมติสาระเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ อุปสงค์และอุปทาน  

(Supply and Demand)  ความต้องการ (Needs  and wants) ความขาดแคลน  (Scarcity)  ส่วนเกิน 
(Surplus) ที ดิ น ห รือท รัพ ย์ สิ น (Land or property) ก รรม ก ร (Labor) ก ารบ ริก าร  (Services) 

อุตสาหกรรม (Industrialization) ราคา (Price)  เงิน (Money)  กาํไร (Profit)  การแบ่งงาน (Division 

of Labor) การจัดการ  (Management) ประสิท ธิภ าพ  (Efficiency) การโฆษณ า  (Advertising)           

หุ้นและพนัธบตัร  (Stocks  and  Bonds) เครดิต  (Credit)  อตัราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด (Inflation 

and Deflation) ภาวะเศรษฐกิจตกตํา (Depression) วัฎจักรธุรกิจ  (Business Cycles) ประกันภัย 

(Insurance) ภาษี  (Taxes) การผกูขาดและไวใ้จ (Monopoly and Trusts) 

   ไมเชลลิส  (Michaelis, 1996: 214) ได้กล่าวถึง  มโนมติสาระวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังนี         
ความขาดแคลน  (Scarcity) รายจ่าย (Cost)  ผลประโยชน์  (Benefits) การแบ่งงาน  (Division of 

labor) การพึ งพ ากัน  (Interdependence) ระบบ เศรษฐ กิ จ  (Economic System) การค้า (Trade)          
การผ ลิต  (Production) ก ารบ ริโภค  (Consumption) การแจกจําห น่ าย  (Distribution) ผู้ผ ลิ ต 
(Producers)  ผูบ้ริโภค (Consumers) สินคา้ (Goods) การบริการ  (Services) ตลาด (Market ) อุปทาน 
(Supply) อุปสงค ์(Demand) ราคา (Prices) เครดิต (Credit) การออม (Saving) การใชจ่้าย (Spending) 

การลงทุน  (Investing) 
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วูด ลี เวอ ร์  (Woolever, 1988: 1 ) ได้ก ล่ าว ถึ ง  มโนม ติส าระ เศ รษ ฐศ าส ต ร์ได้แ ก่                      
ความขาดแคลน  (Scarcity)  ผูผ้ลิต (Producers) ปริมาณความต้องการขาย (Quantity Demanded) 

ปริมาณความตอ้งการซือ (Quantity Supplied)  ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Rent) สินคา้
เพือการบริโภค  (Consumption Wages Goods) ผู้ผลิตและผู ้ขาย  (Buyers and Sellers) การผลิต 

(Production) สินคา้สาธารณะ (Public Goods) การออม  (Savings) ตลาด (Markets) ค่าเช่า  (Rents)  

ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส  (Opportunity Costs) ภาษี  (Taxes) การว่างงาน  (Unemployment) ระบบ
เศรษฐกิจ (Economic System) ความยากจน  (Poverty) แลกเปลียน  (Barter) ทุนมนุษย์  (Human 

Capital) การแลกเปลียน (Exchange) ผลผลิต (Productivity) สินคา้และบริการ(Goods and Services) 

การแข่งขนั (Competition) ผูบ้ริโภค (Consumers)  การแบ่งงาน (Division of Labor)  สือกลางใน
การแลกเปลียน (Medium of Exchange)  ธนาคาร (Banks) เงิน (Money) การไหลเวียนของรายได ้ 

(Circular Flow of Income) ประโยชน์ทีได้รับ  (Benefits) ค่าใช้จ่าย (Costs) ราคา (Prices) ผลกาํไร 
(Profits) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( : - , - ) ได้กล่าวถึงมโนมติสําคัญสาระ
เศรษฐศาสตร์  ได้แก่  การผลิต  การแจกจ่าย  การบริโภค การบริการ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค ์ 
อุปทาน  หลกัเศรษฐกิจพอเพียง เงินเฟ้อ  เงินฝืด นโยบายการเงินและการคลงั 

.ความคิดรวบยอด/มโนมติสาระประวตัิศาสตร์   

    แบงค์  (Banks,1977:149)  ได้ เสนอแนะมโนมติส าระวิช าประวัติ ศ าสต ร์  ดัง นี              
การเปลียนแปลง (Change) ความขดัแยง้ (Conflict) วิกฤตการณ์ (Crisis) การปฎิวติั (Revolution) 

ลัท ธิชาติ นิ ยม  (Nationalism)  อารยธรรม  (Civilization) การสํ ารวจ  (Exploration) อคติทาง
ประวติัศาสตร์ (Historical  Bias) 

                มาชท์ (Marsh, 1987: 26-  ) กล่าวถึง มโนมติสาระประวติัศาสตร์  มีดงันี สงครามและ
การปฏิวติั  (War and Revolution) การเปลียนแปลง (Change) เหตุการณ์  (Event) การคน้พบและ
สาํรวจ (Discovery and Exploration) 

   เอลลิส (Ellis, 1991: 85) กล่าวถึง  มโนมติสาระประวติัศาสตร์ (Concept of  History)   

ปัจจัยสาเหตุ  (Multiple Causation) สาเหตุและผลกระทบ  (Cause and Effect) ความต่อเนือง 

(Continuity)  เส้นเวลา (Time Line) เปลียนแปลง (Change) ความเป็นผูน้าํ (Leadership) ววิฒันาการ 
/ การปฏิวติั  (Evolution / revolution) ลัทธิชาตินิยม  /สากลนิยม (Nationalism / internationalism) 
ความสัมพัน ธ์  (Relativity) วัตถุประสงค์  (Objectivity) อารยธรรม  (Civilization) อุดมการณ์  

(Ideology) การส ร้างส รรค์ท างว ัฒ นธรรม  (Cultural Creativity) มุ ขป าฐะ  (Oral Traditions)             
มนุษยนิยม (Humanism) 
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   ไมเชลลิส (Michaelis, 1996: 190) ไดก้ล่าวถึง มโนมติสาระประวติัศาสตร์ไวด้งันี ) มโนมติ
ของช่วงเวลา (Time  concepts) : ช่วง เวลา (Times) วนั (Day)  สัปดาห์ (Week ) เดือน (Month) ฤดูกาล
(Season) ปี (Year) ทศวรรษ (Decade) ยุคสมยัของกลุ่มคนตามช่วงอายุ(Generation) ศตวรรษ (Century)  

สหัสวรรษ (Millennium) 2) มโนมติของกระบวนการ (Process  Concepts) : การวิพากษ์ (Criticism) 

การวิ เคราะห์และสั งเคราะห์ข้อมูลชันต้นและชันรอง (Analysis and Synthesis of Primary and 

Secondary Sources) และ )มโนมติขององค์กร (Organizing Concepts): เหตุการณ์สําคัญ  (Event)  

หัวข้อ(Theme) ยุคสมัย (Period) สถานที  (Place) ความเคลือนไหว (Movement) แนวโน้ม (Trend)        
การเรียงลาํดบั (Chronology) 

  วูด ลี เวอร์  (Woolever, 1988: 119-120) ได้ก ล่ าวถึ งมโนมติสาระประวัติ ศาสตร์  คื อ                      
การเปลียนแปลง (Change) อดีต (Past) คุณค่า (Values) เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical 

Events) ช่วงเวลา (Time) อคติส่วนบุคคล (Personal Bias) ศตวรรษ  (Century) ความเชือ (Beliefs)           
พลังอํานาจ (Power) เครืองมือและเครืองจักรกล (Tools and Machines) อารยธรรม (Civilizations) 

สาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect) ขอ้ขดัแยง้ (Conflict) ผูที้ไปอาศยัในอาณานิคม (Colonist)   

  สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( :1-21)  และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
( : - ) ได้กล่าวถึงมโนมติสําคญัสาระประวติัศาสตร์ คือ เวลา เหตุการณ์  ลาํดบัเหตุการณ์  
เวลาในประวติัศาสตร์  วิธีการทางประวติัศาสตร์ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เส้นเวลา ขอ้เท็จจริง  
การตีความ การเปลียนแปลงของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาไทย 
 

.ความคิดรวบยอด/มโนมติสาระภูมิศาสตร์   
 แบงค์ (Banks, 1977: 149)  ไดเ้สนอแนะมโนมติสาระวิชาภูมิศาสตร์ดงันี ทีตงั(Location)  

ปฏิสัมพนัธ์ทางพืนที  (Spatial  Interaction) รูปแบบการกระจายในเมือง (Urban  Spatial  Patterns)

โครงสร้างภายในของเมือง (Internal  Structure of a City) การแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Cultural 

Diffusion) การรับรู้สิงแวดลอ้ม (Environmental Perception) 

 มาชท์  (Marsh, 1987: 26- ) กล่าวถึง  มโนมติสาระภู มิศาสตร์  มีดังนี สิงแวดล้อม
(Environment) ภูมิภาค (Region) วฒันธรรม (Cultural Landscape) ทีตงั (Location) การทาํให้เป็น
เมือง (Urbanization)  ประชากร (Population ) ทรัพยากร (Resources) 

 เอลลิส  (Ellis, 1991: 51-52,82)  กล่าวถึง  มโนมติทางภูมิศาสตร์ (Concept of  Geography)  

คือระบบนิเวศ(Ecosystem) ความแตกต่างเชิงพืนที(Areal Distinction :differences and Similarities)  

ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural resources) ทรัพยากรทางวฒันธรรม (Resources  Culturally Defined)                  

มิ ติสัมพัน ธ์  (Spatial Relationships) นิ เวศวิทยาและสิ งแวดล้อม  (Ecology and environment)                  
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การขนส่งและเครือข่ายการสือสาร (Transportation and Communication Networks) สากลนิยม 

(Globalism) ภู มิ ภ า ค (Region) ตํ า แ ห น่ ง ที ตั ง  (Location) ถิ น ที อ ยู่  (Habitat) ก าร อ นุ รั ก ษ ์

(Conservation) สิงมีชีวิต (Biotic) ชุมชน (Communities) มลพิษ  (Pollution) ระยะทาง (Distance) 
การพึงพากัน (Interdependence) ประชากรศาสตร์ (Demography) ทวีป (Continent) ภูมิประเทศ 

(Topography) โซนภูมิอากาศ  (Climate Zones) การทําให้ เป็น เมือง (Urbanization) การพัฒนา 
(Development) การอพยพ (Migration) กระจาย (Diffusion) 

  ไมเชลลิส (Michaelis, 1996: 0) ไดก้ล่าวถึง มโนมติสาระภูมิศาสตร์ดงันี  การปรับตวั  
(Adaptation) การพึงพากนั (Interdependence) การอนุรักษ ์(Conservation) การกระจายเชิงพืนทีและ
ความแตกต่าง (Spatial  Distribution and Differentiation) การใช้ทีดิน (Land Use) ทวีป (Continent) 

ประเทศ (Country) ภูมิภาค (Region) รัฐ (State) ชุมชน (Community) ชายทะเล (Maritime) ฝังทะเล 
(Coastline)  ขัวโลก  (Polar) เขตอบ อุ่น  (Temperate Zone) เขต ร้อน  (Tropical) การยกระดับ  

(Elevation) เส้ นศูนย์สู ตร (Equator)  ขัวโลก (Poles) ละติจูด  (Latitude) ลองจิจูด  (Longitude) 

ทรัพยากร  (Resources) ผลผลิต  (Products) ชนบท   (Rural) ชุมชน เมือง  (Urban) เมืองหลวง 
(Capital) เมืองศูนยก์ลาง (Central City)  มหานคร (Metropolitan) 

  วดูลีเวอร์ (Woolever ,1988: 116) ไดก้ล่าวถึง มโนมติสาระภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ธรณีสัณฐาน 

(Landforms)  แผนที  (Maps) ทิศทาง  (Directions)  เขตเวลา (Time Zones) อาชีพ  (Occupations) 

ทีตัง (Location)  ดิน (Soils) ประชากร (Population)  ภูเขา (Mountains) ทะเลทราย (Deserts) ป่า 
(Forest Lands) อุณหภูมิ  (Temperature) ละติจูดและลองจิจูด (Latitude and Longitude ) ภูมิภาค 
(Regions) ร่องทางนาํ (Races) กราฟและตาราง (Graphs and tables) อุณหภูมิ (Climates) เครืองมือ 
(Tools) การยา้ยถิน (Migration)  ฤดูกาล (Seasons) 

  กระทรวงศึกษาธิการ(2551:161-164) และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( : - 9) 
ไดก้ล่าวถึง มโนมติสาระภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่  ลกัษณะทางกายภาพ  แผนผงั แผนที ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ พิกัดภูมิศาสตร์  สิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  สิงแวดล้อมทางสังคม  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  การพฒันาทียงัยนื 

 

  สรุปไดว้่า มโนมติ หรือ ความคิดรวบยอดของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ทาํให้เขา้ใจ
เนือหาทางธรรมชาติของสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ทงั 5 สาระไดแ้ก่  สาระศาสนา 
ศีลธรรมและจริยธรรม   สาระหน้าทีพลเมืองและการดาํเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์  
สาระประวติัศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ 
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การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
สิงทีสําคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  จาํเป็นทีครูผูส้อนจะต้อง

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นระบบและมีความชัดเจน  สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะ
ธรรมชาติของเนือหาสาระ  กระบวนการเรียน  และวยัและความสามารถของผูเ้รียน  เพือให้ผูเ้รียน
เกิดผลสัมฤทธิตามจุดประสงคที์กาํหนดไว ้       
 

ความหมายของกจิกรรมการเรียนการสอน 

 คําว่า “กิจกรรม” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  ได้ให้
ความหมายวา่ “กิจกรรม” หมายถึง การทีผูเ้รียนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึงเพือการเรียนรู้ นนัก็คือ
กิจกรรมมีความสาํคญัในการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 สมพร โตนวล ( : 123-124) ได้ให้ความหมายของ “กิจกรรม”  (Activity) ว่าหมายถึง 
การกระทาํหรือการดาํเนินการต่างๆอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ ซึงเป็นการกระทาํตามทีจุดประสงค ์
การเรียนรู้ได้ตังไว้ เป็นแนวทางของการกระทําอย่างมีระบบ  และมีหลักเกณฑ์  เพือเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียนให้ไดบ้รรลุตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร    นอกจากนียงัเป็น
กิจกรรมทงัโดยครูและนกัเรียนการกระทาํทุกอยา่งเรียกวา่ กิจกรรมทงันนัเช่น การสอนให้นกัเรียน
คน้ควา้อภิปราย  การบรรยาย  การอบรม  การสาธิต  การเขียนเรียงความ  การอภิปราย  การคน้ควา้  
การปฏิบติังาน  การจดันิทรรศการ  และการศึกษานอกสถานที ฯลฯ    ดงันันในเรืองของกิจกรรม หมายถึง  
การเรียนการสอนทีผูเ้รียนเข้าไปมีส่วนร่วมและทําให้ผูเ้รียนได้บรรลุตามจุดหมายทีต้องการ  
กิจกรรมการเรียนเป็นการออกแบบในการจดัประสบการณ์  เพือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน  
เพือมีความเขา้ใจต่อการเรียนรู้ในเรืองนนัๆ นนัเอง   
   ประไพ  ฉลาดคิด ( : ) กล่าวถึง กิจกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง สภาพของ
การจดัประสบการณ์ต่างๆทีเกียวกบัการเรียนการสอน โดยมีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกนั ปฏิบติั
กิจกรรมตามบทบาท หน้าทีของตนเอง มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้และ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจเรืองราวต่างๆ ทีเรียนได้เป็นอย่างดี        
การเรียนการสอนจะบรรลุจุดประสงคที์วางไวอ้ยา่งดีนนัสิงสาํคญัประการหนึงก็คือ การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ครูควรให้ความสําคญัและทราบแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ไดป้ระโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กใหไ้ดม้ากทีสุด 

    กล่าวโดยสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นการดาํเนินการหรือ การจดัประสบการณ์
ต่างๆทีเกียวกบัการเรียนการสอน โดยมีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกนั  จึงถือไดว้า่มีความสําคญัทีจะ
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เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนและชีวิตประจาํวนัให้แก่ผูเ้รียน  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้    
 

ประเภทกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
   การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นระบบและมีความชัดเจน สอดคล้อง

เหมาะสมกบัลกัษณะธรรมชาติของเนือหาสาระ  กระบวนการเรียน  และวยัและความสามารถของ
ผูเ้รียน ดงันนัจึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาไวด้งันี 
    บุบผา  คุมมานนท ์ (2525: 70-74) และ สมพร  โตนวล (2551: 126-133)ไดส้รุปแนวทาง
ของประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา ดงันีคือ 

    .การสอนทีถือครูเป็นศูนย์ของความสนใจ  เช่น   กิจกรรมการอ่าน   การอภิปราย            
การบรรยาย  การใชค้าํถาม  การสาธิต  ฯลฯ  การบรรยาย  การใชค้าํถาม  และการสาธิต  โดยทวัไป  
ครูจะเป็นผูก้าํหนด และถือว่าครูจะเป็นผูบ้รรยาย  ผูใ้ช้คาํถาม  และผูส้าธิตตามความตอ้งการหรือ
ตามปัญหาของเด็ก 

    . การสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์ของความสนใจ  ได้แก่  กิจกรรมการรวบรวมภาพ     
การใช้หนังสือ  การมอบหมายงานให้ทาํ  หรือการคน้ควา้ดว้ยตนเอง  การให้ทาํแบบฝึกหัด  หรือ
การให้การบา้น  การอภิปรายกลุ่ม  การให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง  การศึกษานอกสถานที การแสดง
บทบาทสมมุติ  การทดลอง ฯลฯ   

   เฟรนเกล แจค อาร์ (Fraenkel, Jack R., : 111-120) ได้กล่าวถึง การแบ่งกิจกรรม      
การเรียนรู้สังคมศึกษาออกเป็น 4 ประเภทดงันี 

    1. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนได้รับข้อมูลและเนือหาสาระ ในการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ครูอาจตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการให้ไดรั้บความรู้หรือเนือหาสาระวิชา ถา้ครู        
มีความต้องการดังกล่าวแล้ว กิจกรรมการเรียนรู้ทีจะจดัให้สอดคล้อง มีอยู่หลายประเภท เช่น 
กิจกรรมการอ่าน การสัมภาษณ์ การสังเกต การฟัง การดูภาพยนตร์ กิจกรรมการต่างๆ เหล่านี           
เน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติัเพือไดข้อ้มูลเกียวกบัเรืองทีจะเรียน เพือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปคิดหรือปรับปรุง
เป็นมโนมติต่อไป ในการเรียนรู้ผูเ้รียนย่อมจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลก่อนแลว้จึงเกิดการเรียนรู้ภายหลงั 
โดยนาํขอ้มูลเหล่านนัไปคิดหรือไปวเิคราะห์ 

    2. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการรวบรวมและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลกิจกรรม
การเรียนรู้ประเภทนี เป็นกิจกรรมทีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถจดัและรวบรวมขอ้มูลทีได้รับอย่างเป็น
หมวดหมู่ คือ เมือผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ประเภทที 1 จะได้ข้อมูล เนือหาสาระแล้วนํา
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ขอ้มูลหรือเนือหาสาระนนัมาจดัเขา้เป็นหมวดหมู่เพือเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมดงักล่าว เช่น การทาํ
แผนภูมิ การทาํแผนที การทาํสังเขปหวัขอ้ การทาํรายงาน เป็นตน้ 

    3. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้าธิตและแสดงความคิดเห็น กิจกรรมประเภทนี 
จะช่วยให้ผูเ้รียนไดส้าธิตและแสดงความคิดเห็นสิงทีตนไดเ้รียนรู้ไปแลว้ เช่น กิจกรรมทีเกียวกบั
การอภิปราย การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวจะส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดแ้สดงทกัษะ กระบวนการใช้ความคิด แสดงวิธีการเขา้ใจ ปฏิกิริยาทีมีต่อปัญหา และความรู้สึก 
ต่อผูอื้น 

   4. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม
ประเภทนี  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์แสดง
ความสามารถทังในด้านของการเรียนรู้ ความรู้สึก อารมณ์  เป็นต้น  เช่น  การแต่งเพลงง่ายๆ              
ทีเกียวกบัเนือหาสาระทีไดเ้รียนไปแลว้ การแต่งนิทาน การสร้างหุ่นจาํลอง การวาดภาพ เป็นตน้ 
 

   จาโรลิเมค (Jarolimek, 1997: 79-80) ไดเ้สนอกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  รูปแบบ
ดงันี 

   . กิจกรรมทีเน้นข้อมูลและเนือหาสาระ ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย การบอกหรือ     
การอธิบาย การอภิปรายเพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เนือหาสาระหรือขอ้มูลทีสาํคญั 

   . กิจกรรมทีเน้นสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันา
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การตีความหมายข้อมูลทีค้นพบ       
การแก้ปัญหา การตดัสินใจด้วยตนเอง ซึงได้แก่ วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอบแบบ
แกปั้ญหา 
   . กิจกรรมทีเน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้รู้จกัการทาํงานร่วมกัน รู้จกัการใช้
ทกัษะทางสังคมในการแกปั้ญหา เพือนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

   . กิจกรรมการสอนโดยการสาธิต เป็นวิธีการทีจะทาํให้ผูเ้รียนได้มีประสบการณ์เรือง
นนัๆ ดว้ยตนเอง 

   เอเมนและคณะ (Ehman and Others, 1974: 69, อา้งถึงใน ฒามรา  ผลดัธุระ, : ) 
ไดแ้บ่งกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาไว ้  แบบกวา้ง ดงันี 
   . กิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ขอ้มูลและเนือหาสาระ เป็นการสอนทีผูเ้รียนไดรั้บความรู้และ
ขอ้มูลเนือหาวิชา โดยการถ่ายทอดของผูส้อน หรือจากเอกสารและสือต่างๆ ทีไดรั้บมอบหมายให้
คน้ควา้ เนน้บทบาทของผูส้อนมากกวา่ผูเ้รียน 
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   . กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการสอนทีมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้พฒันาสติปัญญาของตนไปในระดับ         
ทีสูงกว่าและช่วยให้ผู ้เรียนเป็นคนมีเหตุผล รู้จ ักใช้กระบวนการคิดทีเป็นระบบและการคิด          
อยา่งมีวจิารณญาณ 

  สิริพันธ์    เจษฎาวิโรจน์  ( :  -  )  ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระ         
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียน     
มีส่วนร่วมจดัการเรียนรู้ของตนเองและพฒันา ขยายความคิดตนเองจากความรู้ทีไดเ้รียน สอดคลอ้ง
กบัสมพร โตนวล ( : 12 -12 ) ไดเ้สนอไวด้งันี   

  .จดัการเรียนรู้ตอ้งมีความหมาย โดยเน้นแนวคิดสําคญัๆทีผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนได ้

  .จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  .จดัการเรียนรู้ทีเนน้การพฒันา ค่านิยม จริยธรรม  
  .จดัการเรียนรู้ทีทา้ทาย คาดหวงัใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายทีไดว้างไว ้  
  .จดัการเรียนรู้ทีเน้นการปฏิบติัให้ผูเ้รียนได้พฒันาการคิด ตดัสินใจ สร้างสรรค์ความรู้

ด้วยตนเอง สามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง    นอกจากนีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคม
ศึกษามีสิงทีครูควรคาํนึงต่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาของผูเ้รียนหลายประการดว้ยกนั  และการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสอนสังคมศึกษา  ดงันีคือ  

) ช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนทีกาํหนดไว  ้  ) ช่วยให้ผูเ้รียนมีพฒันาการและ 
เจริญงอกงามทงัทางดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย   )ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้พนืฐาน และ
สามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ )ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีกาํลงัเปลียนแปลง  
นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได้   )ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
เลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  โดยให้ตระหนกั
ในหน้าที  ความรับผิดชอบ  ปฏิบติัตามขอบเขตแห่งเสรีภาพของตนและของผูอื้น  ) ช่วยให้เขา้ใจ
หลกัในการอยูร่่วมกนัในสังคม  ปฏิบติัตามหลกัการทีตนเชือมนัได ้ เมือครูไดศึ้กษาถึงวตัถุประสงค์
ของสังคมศึกษาทีสําคญั  เพือใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการและความจาํเป็นต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  กิจกรรมทีน่าสนใจและสําคญับางกิจกรรม
ทีควรนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนสังคมศึกษา ไดแ้ก่  กิจกรรมบทบาทสมมุติ  สถานการณ์จาํลอง  
เกมจาํลองสถานการณ์  และกรณีตวัอยา่ง  เป็นตน้ 
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จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  เป็นการเรียน         
ทีส่งเสริมการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นสําคญั เนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลและเนือหาสาระ เนน้การแสวงหา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการสอนสังคมศึกษา  เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี          
มีประสิทธิภาพ  และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

 
ชนิดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
 ปี เตอร์  (Peter, 1976: 223-246)  โทมัส  (Thomas, 1994: 14-17)  ได้กล่าวถึง  ชนิดของ
กิจกรรมการเรียน รู้ตามชนิดต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น   )ชนิดของกิจกรรมการสร้างความ รู้  
(Knowledge  Building Activity Types) ได้แก่  การอ่านตํารา (Read Text)  การนําเสนอ  (View 

Presentation)  การดู รูปภาพประกอบ   (View Image)  การฟั งเพลง / เสี ยง   (Listen to Audio)          
การอภิปรายก ลุ่ม  (Group Disscussion) การจัดทัศน ศึกษา  (Field Trip) สถานการณ์ จําลอง 
(Simulation)  การโต้แย ้ง  (Debate)  การวิจัย  (Research)  การลําดับ เวลาทางประวัติศาสตร์  
(Historical Chain) ) ชนิดกิจกรรมทีเน้นความรอบรู้พิเศษ (Convergent Knowledge  Expression 

Activity Types) ไดแ้ก่  การถาม-ตอบ(Answer Question)   การสร้างตารางเวลา (Create a Timeline) 

การสร้างแผนที  (Create a Map) การลงมือปฏิบัติโดยมีอุปกรณ์  (Complete a Review Activity)   
การทดสอบ  (Take a Test) ) ชนิดกิจกรรมที เน้นการมี ส่ วน ร่วม ( Participatory Divergent 

Knowledge  Expression Activity Types) ได้แก่   การนําเสนอ  (Presentation) การแสดงบทบาท
สมมติ  (Engage in Historical Role Play) การลงมือปฎิบัติ   (Performance)  การกระทําทีแสดง 
ความเป็นพลเมือง (Engage in Civic Action) 

      เฟลเดอร์  (Felder, 2010: 1)  กล่าวถึง ชนิดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ในห้องเรียน ยกตวัอยา่งไวด้งันี   การใชค้าํถาม  (Effective Questioning)  จดบนัทึก  (Minute Paper)  

(Reflection  Paper)  การบรรยายการสอน  (Learning by Teaching)   การอภิปราย  (Debates)      
ประชุมร่วมกนั (Student Led Review Sessions)  กรณีศึกษา (Case studies)  แบบเพือนคู่คิด  (Think 

Pair Share)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)   เกม และสถานการณ์จาํลอง(Games 

and Simulation)  

     แอดเดอร์ (Adler, 2011:165-166)  ไดก้ล่าวถึง ยุทธวิธีการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning 

Strategtes) ไดด้งันี  มีลกัษณะส่วนตวั  (Personal) การวิเคราะห์ประเด็น (Issue Analysis) การเรียนรู้
แบบสืบสวน  (Inquiry Learning)  ปัญหาเป็นฐาน   (Problem  Besed  Learning ) ศูนย์การเรียนรู้
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ชุมชน (Community Learning ) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) การตดัสินใจ (Decision-

making) การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Civic Engagement) 
                 เคสท ์(Kreis, 2004: 1-6) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาทีจาํเป็นของผูเ้รียน 

 มีดังต่อไปนี การทาํรายงาน  (Book Report) การให้เหตุผล  (Articulate Reasoning) การทดสอบ  
(Test/Quiz)  แผนผงัความคิด (Concept Mapping)บรรยาย (Lecture) การติว (Tutorial) การอภิปราย  

(Discussion) การระดมสมอง  (Brainstorming) กรณี ศึกษา  (Case Study) การเสวนา  (Socratic 

Instruction) การจัดทัศนศึกษา (Field Trip ) การแสดงละคร  (Dramatization)  รายงานการวิจัย  

(Research Paper) เกม  (Game) การสืบค้นข้อมูล(Web Search) การสร้างแบบจาํลองพฤติกรรม 

(Behavioral Modeling) การชีแนะ (Coaching)  ผูใ้หบ้ริการ (Facilitator)  การสัมภาษณ์ (Interview) 
  มาสท์  (Marsh, 1987: 73-173)ได้กล่าวถึง  เทคนิค  ยุท ธิวิ ธีสอนสังคมศึกษา  ได้แก่            

การสร้างความคิดรวบยอด (Concept Building) การสอนทกัษะในสังคมศึกษา (Skills Teaching  in  

Social Studies) การศึกษาค่ านิ ยมและประเด็นขัดแย้ง  (Values Studies and The treatment of 

Controversial Issues) การเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry Learning) สถานการณ์จาํลอง(Simulation) 
และการเรียนดว้ยการวจิยั (Students as Researchers) 

ซิลเบอร์แมน  (Silberman M.,1995: 5-30) ได้กล่าวถึง กิจกรรมทีควรฝึกให้ผู ้เรียนเกิด        
การเรียนรู้ในด้านข่าวสาร (Information) ทักษะ(Skill) และเจตคติ(Attitudes)ได้แก่ การสืบเสาะ         
หาความรู้ (Inquiring Mind want to Know) การจดบนัทึก (Guided Note Taking) การเล่นเกมบิงโก 

(Lecture Bingo) การสอนโดยการนาํตนเอง(Guided Teaching) การอภิปรายโตแ้ยง้(Active Debate)               
การเรียน รู้ เริมต้นจากใช้ค ําถาม (Learning Starts with a Question)การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  

(Information Search) การเรียนเป็นกลุ่ม  (The Study  Group) การทดสอบเป็นทีม (Team Quiz)             
ก ารแ ล ก เป ลี ยน เรี ย น รู้ เป็ น ก ลุ่ ม  (Group-to–Group Exchange) จิ ก ซ อ ร์  (Jigsaw Learning)                 

เรียนด้วยบทเรียน(Peer Lessons)  มีส่วนร่วมโดยใช้กรณีศึกษา (Participant-created Case Studies)  
ข่าว  (In the News) จินตนาการ  (Imagine) แผนผังความคิด (Mindmaps) เรียนจากการกระทํา  

(Action Learning)เรียนจากบทความ (Learning Journing) การสังเกตและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Active 

Observation and Feedback) บทบาทสมมติ (Role  Playing) การแนะนาํเป็นกลุ่ม (Advisory Group)    
กรมวิชาการ ( 42: ) ได้กล่าวถึง เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นการสร้าง      

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่  การสืบสอบสวน (Inquiry) การค้นพบ (Discovery) การแก้ปัญหา   
(Problem  Solving)  แผนผังความคิด  (Concept Map) กรณีศึกษา (Case Studies) การตังคําถาม 
(Questioning)  การตดัสินใจ (Decision Making) 
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ทิศนา แขมมณี  ( : 1-99) ได้กล่าวถึง  วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ  มีดังต่อไปนี      
การบรรยาย (lecture) การสาธิต (Demonstration) การทดลอง (Experiment) การนิรนยั (Deduction) 
การอุปนัย  (Induction) การจัดทัศนศึกษา  (Field Trip) การอภิปรายก ลุ่มย่อย  (Small Group)           
การอภิปราย (Discussion) การแสดงละคร (Dramatization) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
กรณีตวัอย่าง (Case) เกม (Game) สถานการณ์จาํลอง (Simulation) การใช้ศูนยก์ารเรียน (Learning 

Center)  และการใชบ้ทเรียนโปรแกรม  (Programmed  Instruction) 

นอกจากนี สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( : 32-66) ได้อธิบายถึงแนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพือพฒันาการคิด  มีดงันี  การทาํแผนทีความคิด รายงาน เล่าเรือง 
การอภิปราย  การสืบคน้ขอ้มูล  การใชก้ระบวนการทางประวติัศาสตร์ การจดันิทรรศการ  สืบเสาะ 
กรณีตวัอยา่ง เล่าประสบการณ์ การสาํรวจ โครงงาน วเิคราะห์ข่าว  การสาธิต  และบทบาทสมมติ 
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ตารางที    การสังเคราะห์ชนิดกิจกรรมการเรียนการสอน 
Harris(20 )   Felder (2010) Adler  (2011) Kreis  (2004) Marsh  (1987) Silberman  (1995) กรมวชิาการ 

(2542) 

ทิศนา แขมมณี 

(2551) 

สาํนกังานวชิาการ
และมาตรฐาน

การศึกษา ( ) 

รูปแบบการเรียน 

การสอน 

การอ่านตาํรา (read 

Text)   

ดูภาพประกอบ  
การฟังเพลง/  
การถาม-ตอบ   

การใชค้าํถาม  

(Effective Questioning)    
มีลกัษณะส่วนตวั  

(Personal )  
การวิเคราะห์ประเดน็  

(Issue  Analysis)     

การติว  (tutorial ) 
การสมัภาษณ์ 
interview) 
   

 จดบนัทึก  ใชค้าํถาม 
ข่าว (News)ภาพ
(Imagine)บทความ 

แบบตงัคาํถาม 
(Questioning)    

การบรรยาย  (lecture) 

การสาธิต  (Demonstration) 

 

เล่าเรือง  ตงัคาํถาม 

ใชส้ือและแหล่ง
เรียนรู้ประกอบ 
 

การวิจยั   (Research)   จดบนัทึก(Minute 

Paper) 

การบรรยาย/การสอน
โดยครู   (Learning by 

teaching)    

 บรรยาย (Lecture)   
การสืบคน้ขอ้มูล (Web 

search)   
 

การเรียนรู้แบบ
สืบคน้  ( Inquiry 

Learning)    

การสืบเสาะ 
(Inquiring สืบคน้
ขอ้มูล 

การคน้พบ  
(Discovery)   

ศูนยก์ารเรียน (Learning 

Center)  และการใช้
บทเรียนโปรแกรม  

(Programmed Instruction) 

การสืบคน้ขอ้มูล    บรรยาย 

สาธิต 

สืบคน้ขอ้มูล 

ทศันศึกษา  (Field Trip)    
สถานการณ์จาํลอง  
(Simulation)   

กรณีศึกษา (Case 

studies)  

เกม และสถานการณ์
จาํลอง(Games and 

simulation)  

   

การเรียนรู้แบบสืบสวน   

(Inquiry Learning)    
ปัญหาเป็นฐาน   

(Problem Besed  

Learning ) 
บริการเรียนรู้ชุมชน / 
ทศันศึกษา  (Service/ 

Community Learning )    

การให้เหตุผล 

(Articulate reasoning) 

กรณีศึกษา (Case study)    
การเสวนา  (Socratic 

instruction) 

ทศันศึกษา (Field Trip   

การสร้างแบบจาํลอง
พฤติกรรม (behavioral 

modeling )       
 

การสอนทกัษะใน
สงัคมศึกษา ( Skills 

Teaching  in  Social  

Studies)   
การศึกษาค่านิยมและ
ประเดน็ขดัแยง้ ( 
Values  Studies and 

The treatment of 

Controversial Issues) 

จิกซอร์ (Jigsaw Learning 

กรณีศึกษาCase Studies

โตแ้ยง้ (Active 

Debate 

การเรียนแบบสืบคน้  
(Inquiry)  

 แบบแกป้ัญหา   
(Problem  Solving) 

แบบใชก้รณีศึกษา 
(Case Studies) 

การนิรนยั (Deduction)  
การอุปนยั  (Induction) 

การไปทศันศึกษา  
(Field Trip)  การแสดง
ละคร  (Dramatization)  
บทบาทสมมุติ  (Role  

Playing)   
การใชก้รณีตวัอยา่ง  
(Case)  เกม  (Game) 

สถานการณ์จาํลอง  
(Simulation) 

สืบเสาะ กรณี
ตวัอยา่ง วเิคราะห์
ข่าว           การ
สาํรวจ   การสาธิต   

สถานการณ์จาํลอง 

ปัญหาเป็นฐาน    

ทศันศึกษา 

อภิปราย (Group 

Disscussion) 

การลงมือปฎิบตัิ  ( Do a 

Performance)   

การประชุมร่วมกนั   

แบบเพือนคู่คิด  (Think 

Pair Share)  การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

(Collaborative 

learning)    

ร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(Collaborative ) 

การอภิปราย  

(Discussion)          
ระดมสมอง 
(Brainstorming)     การ
แนะนาํ (Coaching 

 การเรียนเป็นกลุ่ม
(The Study  Group 
ลงมือกระทาํ  (Action 

Learning)    

แบบใชก้ารตดัสินใจ  
(Decision making) 

 

การทดลอง 
(Experiment)   

การอภิปรายกลุ่มยอ่ย  
(Small Group ) 

การอภิปราย              
เล่าประสบการณ์ 

อภิปราย 

การลงมือปฎิบตัิ   
ระดมสมอง 

การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
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ตารางที     การสังเคราะห์ชนิดกิจกรรมการเรียนการสอน (ต่อ) 
Harris(20 )   Felder (2010) Adler  (2011) Kreis  (2004) Marsh  (1987) Silberman  (1995) กรมวชิาการ 

(2542) 

ทิศนา แขมมณี 

(2551) 

สาํนกังานวชิาการ
และมาตรฐาน

การศึกษา ( ) 

รูปแบบการเรียน 

การสอน 

การนาํเสนอ   (View 

Presentation) 

การลาํดบัเวลาทาง
ประวตัิศาสตร์  
(Historical Chain)   
การสร้างตารางเวลา 
(Create a Timeline)   
การสร้างแผนที   
(Create a Map)       
การนาํเสนอ  (Do a 

Presentation) การ
แสดงบทบาทสมมุติ  
(Engage in Historical 

Role Play)แสดง
ความเป็นพลเมือง 

(Engage in Civic 

Action) 

การอภิปราย   

(Debates) 

 

การตดัสินใจ   

(Decision-making)      

มีส่วนร่วมในการเป็น
พลเมือง  (Civic 

Engaement) 

แผนผงัความคิด  

(Concept mapping) 

การแสดงละคร  

(Dramatzation)   
การเรียนรู้ดว้ยเกม        
( Simulation)              
การใชเ้กม (Game)             

การสร้างความคิด
รวบยอด ( Concept 

Building) 

แผนผงัความคิด 
(Mindmaps)             
การนาํตนเองไกด ์ 
(Guided Teaching

บทบาทสมมุติ (Role  

Playing)  ฝึกปฏิบตัิ 
(Practice-rehearsal 

Pair )  เกมบิงโก            
(Bingo)            

แผนผงัความคิด  
(Concept Map)   

 การทาํแผนทีความคิด
การใชก้ระบวนการ
ทางประวตัิศาสตร์      
จดันิทรรศการ 
บทบาทสมมุติ
โครงงาน 
 

แผนผงัความคิด 
บทบาทสมมุติ 
เกม 

การทดสอบ  ( Test) 

 
  การทาํรายงาน 

(report)   
ทดสอบ  (Test /Quiz)    
รายงานการวิจยั  

(Research paper)  
 

การวจิยั ( Students as 

Researchers) 
 

ทดสอบเป็นทีม   
(Team Quiz)            
การสังเกตและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Active Observation 

and Feedback) 

  รายงาน การทดสอบ รายงาน 

การวจิยั  
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แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพอืให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ 

 การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ กิจกรรมการเรียนผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการ
เรียนรู้ทีเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทฤษฎี         
การเรียนรู้ โดยอาจพิจารณาใช้แนวทางการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนของ ประไพ ฉลาดคิด 
( : ) ดงัต่อไปนี 

 .ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํมากกวา่ผูถู้กกระทาํ  โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรมโดยตรง 

 .การเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึน ถา้ผูเ้รียนเขา้ใจและรู้วา่ตนเองกาํลงัเรียนอะไร 

 .การเรียนตอ้งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและสังคม 
 .การเรียนรู้ของผูเ้รียนขึนอยูก่บัวธีิการเสริมแรงทีไดรั้บ และจะไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ
มาก เมือไดรั้บการเสริมแรงทนัที ทาํใหผู้เ้รียนมองเห็นคุณค่าของสิงทีจะเรียน 

 .ผูเ้รียนควรไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย การเรียนรู้จากกิจกรรมทีแตกต่าง
กนั สามารถบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้เดียวกนัได ้
 . การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึนได้ดี  เมือมีการนําเสนอสถานการณ์การเรียน รู้                      
ทีคลา้ยๆกนั และจะเกิดการเรียนรู้มากขึน หากไดป้ฏิบติัซาํๆอยา่งสมาํเสมอ 

นาตยา  ภทัรแสงไทย ( : - ) ไดว้างเกณฑใ์นการจดักิจกรรมดงันีคือ 

.กิจกรรมการเรียนทุกอยา่งตอ้งเกียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเรียน 

.การจดัลาํดับของกิจกรรมการเรียน ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทงั  ประการ ของ    
สังคมศึกษา คือ ความรู้พืนฐาน การคิด  เจตคติ  ความรู้สึก  และค่านิยม  กิจกรรมตอ้งพฒันาทงัดา้น
วชิาการ และทกัษะทางสังคม 

.กิจกรรมการเรียนตอ้งสามารถทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดห้ลายอย่าง เช่น มีความรู้ทางดา้น
เนือหาก็ควรมีความรู้ทางดา้นความคิด 

.กิจกรรมการเรียนควรมีการจดัลาํดับขนัตอน เพือให้การเรียนรู้มีความต่อเนือง แต่ละ
กิจกรรมควรให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ทีมีอยูก่่อน จะตอ้งเป็นการจดัลาํดบัจากรูปธรรมไป
หานามธรรม  จากประสบการณ์ทีอยู่ใกล้ ไปสู่ประสบการณ์ทีอยู่ไกลและจากกระบวนการคิด          
การทาํงานอยา่งง่ายๆ ไปสู่การใหเ้หตุผลทีเป็นแบบแผน และเป็นนามธรรม 

.กิจกรรมการเรียนควรทาํใหบ้งัเกิดผลดีอยา่งเตม็ที ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้เพิมขึน 
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.กิจกรรมการเรียนจะตอ้งทา้ทายความสนใจของผูเ้รียนให้นําสิงทีเรียนในสถานการณ์
หนึง  ไปใชไ้ดก้บัสถานการณ์ใหม่ ลกัษณะเช่นนี จะทาํให้การเรียนต่อเนืองกนัไป สามารถอธิบาย
สิงใหม่ คาดคะเน และพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ในโรงเรียนได ้

.กิจกรรมการเรียนตอ้งให้ปริมาณความรู้ใหม่ทีไดรั้บจากการตีความ การจดัรวบรวม  และ
การแสดงออกด้านความคิดรวบยอด  และกิจกรรมการเรียนทีทา้ทายความสามารถทางสติปัญญา
ของผูเ้รียน  การจดักิจกรรมดงักล่าวจะประกอบดว้ยลกัษณะสําคญั  ชนิด คือ )กิจกรรมทีแสดง
ปริมาณของความรู้ใหม่ทีเกียวขอ้งหรือเหมาะสมกบัความรู้ทีมีความคิดรวบยอดรวมอยูด่ว้ย  และ  
) กิจกรรมการเรียนทีตอ้งการใหผู้เ้รียนจดัรวบรวมหรือเพิมเติมความรู้ใหม่จาก สิงทีผูเ้รียนไดรู้้แลว้ 

.กิจกรรมการเรียนเพือเป็นการพฒันาการคิด ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแบบสืบสวน  
สอบสวน  และแกปั้ญหาตามแนวทางของตน  และตอ้งรู้จกัประเมินความคิดของตนเองดว้ย 

.กิจกรรมการเรียนควรให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หลายๆ ทาง การจดักิจกรรมทีให้โอกาสผูเ้รียน
ได้สังเกต  วิเคราะห์  และอภิปราย  โดยใช้สือการเรียนต่างๆ มาประกอบกิจกรรม หากกิจกรรม
หนึงๆ ไม่เหมาะกบัผูเ้รียนคนหนึง แต่อาจมีกิจกรรมอืนๆทีชดเชยได ้

กิจกรรมการเรียนควรมีลกัษณะเปิดกวา้งให้แก่ผูเ้รียนให้มีลกัษณะทีแตกต่างกัน ทงัใน  
ดา้นเนือหาและแนวความคิด  กิจกรรมลกัษณะนีไม่จาํเป็นจะตอ้งมีคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบ
เดียว  แต่เป็นการใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัใชค้วามคิด  อยา่งมีเหตุผล  และพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

นอกจากนีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีดี ต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์    
การเรียนรู้ การใชสื้อการเรียนการสอน  ผูส้อนควรจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเสมอ และมีหลกั
ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังทีสํานักการปฏิรูปการศึกษา ( : )         
อา้งถึงใน ประไพ ฉลาดคิด ( : - ) ต่อไปนี 

 . มีความสอดคล้องกับจุดหมายและหลักการของหลักสูตรทีต้องการให้ผู ้เรียนเกิด         
การเรียนรู้และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์คือ ดี เก่ง มีความสุข 

 . มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนทีผูส้อนกาํหนด โดยพิจารณาถึง
ความมุ่งหวงัของการสอนวา่จะให้ผูเ้รียนเกิด ความรู้ ทกัษะ กระบวนการและเจตคติอะไรบา้ง แลว้
จึงจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ตามทีระบุไวใ้นจุดประสงค ์

 .มีความสอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน การพิจารณากิจกรรม
การเรียนการสอนตอ้งใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กบักลุ่มผูเ้รียน 

 .มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมของผูเ้รียน ในดา้นสภาพของชุมชน สังคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจ 
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 .มีความสอดคล้องกบัเวลาทีกาํหนดไวต้ามตารางเรียน เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจใช้
เวลามากกวา่เวลาทีมีตามตารางสอน 

 .การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลาํดับขนัตอนก่อนและหลัง เพือให้
ผู ้เรียนได้คิด  และเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างเป็นกระบวนการทีต่อเนืองและสามารถโยง
ความสัมพนัธ์ของสาระการเรียนรู้ทีเรียนไดโ้ดยตลอด 

 .มีบรรยากาศเป็นกนัเอง สนุกสนาน และมีการเสริมแรงเมือผูเ้รียนประสบความสําเร็จ 
จากการปฏิบติักิจกรรมไดถู้กตอ้งบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 . มีการวดัผลและประเมินผล  ขณะดําเนินกิจกรรมตลอดเวลา ตังแต่เริมจนกระทัง 
กิจกรรมสินสุด โดยใชว้ธีิการต่างๆในการวดัและประเมินผล เช่น การสังเกต ตรวจผลงานเป็นตน้ 

อาภรณ์ ใจเทียง ( : 74-75)ไดก้ล่าวถึงการเลือกจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทาํนอง
เดียวกนั ควรมีแนวทางในการเลือกจดักิจกรรมดงันี 

 .กิจกรรมการเรียนทุกอยา่งตอ้งเกียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเรียน 

 .การจัด กิจกรรมการเรียน  ต้องสอดคล้องกับ เนือหาวิชา  และเหมาะสมกับว ัย 
ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

 .กิจกรรมการเรียนทีให้ผลดี จะตอ้งเกียวขอ้งกบัจุดหมายหลายอย่าง และสามารถทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดห้ลายอยา่ง 

 .กิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการจดัลาํดบัให้เป็นขนัตอน เพือให้การเรียนรู้มีความต่อเนือง 
แต่ละกิจกรรมควรใหสื้บเนืองต่อจากการเรียนรู้ทีมีอยูเ่ดิม 

 . การจดักิจกรรมใหน่้าสนใจ โดยเลือกใชสื้อการสอนทีเหมาะสม 
 6. จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํกิจกรรม เพือให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูส้อน
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

 .กิจกรรมโดยใชว้ธีิการทีทา้ทายความคิด ความสามารถของผูเ้รียน 

 .จดักิจกรรม โดยใชเ้ทคนิควธีิสอนทีหลากหลาย 

 .จดักิจกรรมใหมี้บรรยากาศทีรืนรมย ์สนุกสนานและเป็นกนัเอง 

.จดักิจกรรมแลว้ตอ้งมีการวดัผลการใชกิ้จกรรมทุกครัง 

สิริพนัธ์ เจษฎาวิโรจน์ ( : - ) กล่าวว่า ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยดึหลกัการดงันี 

.กิจกรรมตอ้งแสดงเนือหาของความรู้ทีผูเ้รียนกาํลงัเรียน 

.กิจกรรมนนัตอ้งเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความตอ้งการ 
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.ควรจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

.กิจกรรมนนัตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม 

.ตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการจดัวา่ จดัเพืออะไร  พยายามใหบ้รรลุจุดหมายทีตงัไว ้

.มีการจดัลาํดบัขนัตอนการปฏิบติักิจกรรม เพือใหก้ารเรียนรู้มีความต่อเนือง 

.ผูส้อนควรเขา้ใจในวิธีสอน มีเทคนิค และทกัษะต่างๆในการจดักิจกรรม เพือทีจะเลือก
ใชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัธรรมชาติเนือหาวชิา 

.การจดักิจกรรมตอ้งใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

.ในการจดักิจกรรม ควรมีหลายกิจกรรมตามความเหมาะสม 

.กิจกรรมนันควรให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้หลายทาง เปิดโอกาสให้สังเกต วิเคราะห์ 
อภิปราย โดยใชสื้อต่างๆมาประกอบกิจกรรม จะทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ไดม้ากขึน 

.กิจกรรมนนั ควรส่งเสริมพฒันาการทางความคิด ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแบบสืบสวนสวบสวน 
เพือแกปั้ญหา 

.กิจกรรมนนัควรมีลกัษณะเปิดกวา้งแก่ผูเ้รียน ให้มีลกัษณะแตกต่างกนัทงัในเนือหาและ
ความคิด 

.ควรมีการประเมินผลการใชกิ้จกรรมทุกครัง เพือหาขอ้ดีและขอ้บกพร่อง 

นอกจากนีระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน (2550: 40-41)ไดก้ล่าวถึงแนวทางการดาํเนินกิจกรรม
ของครู เพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีดงัต่อไปนี 

 .จดัเนือหาใหมี้ความยาก ง่ายเหมาะสมและเป็นไปตามลกัษณะพฒันาการของผูเ้รียนทงัใน
ดา้นวยัและความสามารถ 

 .เลือกวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของตนเอง หรือสร้างองคค์วามรู้ของตนเองได ้
 .จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติั และมีประสบการณ์
ตรง  รู้จกัการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะกลุ่ม รวมทงัใหผู้เ้รียนทราบผลกา้วหนา้ของการทาํงานนนัๆ 

นอกจากนี การให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติังานยงัเป็นการให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการทาํงานของ
ตนเองและการทาํงานในลกัษณะกลุ่มดว้ย 

.แจง้ให้ผูเ้รียนทราบจุดประสงค์ของการเรียน รวมทงัเกณฑ์การประเมินผล เพือกระตุน้
และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน 
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 . จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในลักษณะทีเป็นขนัตอนย่อยๆ โดยคาํนึงถึงสิงที
ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษามาก่อน  และความต่อเรืองของเนือหาวิชา ซึงหมายรวมถึง จดักิจกรรมในแต่ละ
จุดประสงคใ์หต่้อเนืองกนัในจาํนวนทีเหมาะสมมากกวา่ทีจะสอนรวมกนัทงัหมด 

 . เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ทงันีเพือกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ในสิงทีเรียน 
 7. ในระหวา่งกลุ่ม ครูผูส้อนควรสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ เพือให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สําหรับผูเ้รียนในสาระวิชาทีต่างกนั มีความสอดคลอ้งกนั ผูส้อนจึงควรมีการวางแผนการทาํงาน
ร่วมกนัในลกัษณะของการบูรณาการ ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และมีประสบการณ์ในหลายๆ
ดา้น 
 

    ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับ
จุดหมายและหลักการของหลกัสูตร ความสอดคล้องกับวยั ความตอ้งการ และความสนใจของ
ผูเ้รียน มีการจดัลาํดับขนัตอนกิจกรรม  เพือให้การเรียนรู้มีความต่อเนือง ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาส
เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ และมีประสบการณ์ตรง ส่งเสริมพัฒนาการคิด  สามารถทําให้เกิด          
การเรียนรู้ไดห้ลายอยา่ง รู้จกัการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะกลุ่ม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง หรือสร้างองคค์วามรู้ของตนเองได ้  

สรุปได้ว่า การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรมีการจัดลําดับให้ เป็นขันตอน              
ต้องสอดคล้องกับเนือหาวิชา และเหมาะสมกับวยั ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน             
ให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือกระทาํกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย ใช้เทคนิควิธีสอน                 
ทีหลากหลาย เพือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
 

แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม 

การจดัการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  มีหลกัแนวคิดพืนฐานทีเกียวกบั 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ การนําหลักธรรมคาํสอนไปปฏิบติัใน      
การพฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

สุมน  อมรวิวฒัน์ ( : 90) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนว่า ถา้พิจารณาวิธีสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในสมยัพุทธกาล จะพบว่า เป็นการสอนทีประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิง 
ดงันนัการนาํเอาพุทธวิธีของพระพุทธองค์มาประยุกต์ในการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา 
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เพือปลูกฝังความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของประเทศ จึงเป็นสิงทีควรกระทาํ
อยา่งยงิ      

การเรียนการสอนดว้ยวิธีการสร้างความศรัทธา ความเชือมนัทีผูเ้รียนควรมีต่อการเรียนรู้            
สาระพระพุทธศาสนา มี 3 ประการ ดงัต่อไปนี คือ 1) เชือมนัวา่หลกัพระพุทธศาสนาเป็นความรู้จริง
ความดีจริง และความงามทีแท้จริง  พระธรรมคาํสังสอนล้วนเป็นสิงทีปฏิบัติได้ 2) เชือมันว่า        
การปฏิบติัตนตามหลักของพระพุทธศาสนาย่อมเกิดผลทีมีคุณค่าทีแท้จริงแก่ชีวิต 3) เชือมนัว่า
การศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนสาระความรู้ทีมีเหตุผล  สามารถใช้ปัญญาพิสูจน์ให้เห็น       
จริงได ้ การเสริมสร้างศรัทธานนั ครูผูส้อนสามารถปฏิบติัการสอนไดแ้ก่ การเสนอสิงเร้าและจูงใจ 

นกัเรียนโดยทวัไปมกัมีเจตคติต่อสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาวา่เป็นเรืองของกฎเกณฑ์ทีคอย
ควบคุมมิให้ทาํสิงใดได้ดังใจตน ดงันันการทีจะสร้างศรัทธาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกตระหนัก                    
ในความสําคญัของการนับถือศาสนา จึงตอ้งใช้สือสิงเร้าเชือมโยงให้เห็นว่าพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ มีความสัมพนัธ์กับชีวิตประจาํวนัของเขาและสามารถช่วยให้เขาประสบความสําเร็จ       
ในชีวิตได้อย่างแทจ้ริง สือสิงเร้าทีสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนร่วมกนัเกิดความสนใจต่อ
สาระพระพุทธศาสนากันมากขึนไปกว่าเดิม คือ . ) ธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ       
ทีผูเ้รียนได้พบเห็นอยู่ทุกวนัและมิได้พิจารณาอย่างถีถ้วน เช่น ใบไม้ทีเขียวชอุ่ม ใบไม้แก่ทีมี          
สีเหลืองจดั เป็นตน้ สือสิงเร้าเหล่านีครูผูส้อนสามารถทีจะหยิบมาใชส้อนไดอ้ยูเ่สมอ 1.2) ข่าวและ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตทุกเพศทุกวยัในแต่ละวนัของการดาํเนินชีวิต1.3) การใช้สือและ
วิธีการจดัทาํนาํเสนอสือต่างๆ เพือเร้าความสนใจ เช่น การจดัป้ายนิเทศ การจดันิทรรศการ เป็นตน้ 

และ1.4) คาํวจิารณ์อยา่งมีเหตุผล คาํชมเชย  การให้รางวลั การประกาศเกียรติคุณ เป็นวิธีหนึงทีช่วย
เสริมแรงจูงใจนกัเรียนต่อการเรียนสาระพระพุทธศาสนา 

วนัเพ็ญ วรรณโกมล (2544: - ) การสอนศีลธรรม หรือพระพุทธศาสนา มีหลกัการ
สาํคญัดงันี ) การสอนใหเ้ขา้ใจในเหตุผล สอนโดยยกตวัอยา่งใหเ้ห็นผลดีผลเสียทีจะเกิดขึนตามมา 
เมือปฏิบัติ  ) สอนให้คิด และรู้จกัตดัสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติในสิงทีถูกต้อง ) สอนโดย      
การปฏิบติัให้ดูเป็นตวัอยา่ง  ) สอนโดยแสดงผลแห่งการปฏิบติัให้เห็นจริง ) สอนโดยให้ผูเ้รียน
ไดฝึ้กปฏิบติัจริง ความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรม จะมีคุณค่าเมือไดล้งมือปฏิบติั ) สอนจากเนือหาง่าย
ไปสู่เนือหายาก จากสิงใกล้ตัวไปสู่สิงไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม และจากชีวิตไปสู่
อุดมการณ์ ) สอนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล )สอนด้วยการแนะแนว ) การจดั
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จากหลักการสอนศีลธรรม เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีดีงามให้ผูเ้รียน จึงสรุปเป็นขอ้คิดในการสอนศีลธรรม เพือสะดวกในการนาํไปใช้ ดงันี   
“ดูความพร้อม  กล่อมศรัทธา  ศึกษาตวัอยา่ง  อา้งคติธรรม นาํปฏิบติั  จดักิจกรรม” 
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สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 5-7) กล่าวไวว้่า การจดัการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา
นนั หมายถึง วิธีสอนทีพฒันาการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเนือหา
ของพระพุทธศาสนาให้ผู ้เรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนนําหลักธรรม                   
ไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทังนีเพือประโยชน์ทีจะเกิดแก่ตนเอง และเกิดแก่สังคม             
ในส่วนร่วม ซึงความมุ่งหมายนีก็เพือพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี ทีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีพึงประสงคน์นัเอง 

สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาของพระพุทธศาสนา ควรนาํเอาพุทธวิธีของพระพุทธองคม์าประยุกต์
ในการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนนาํหลกัธรรมไป
ประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

วธีิสอนสาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม    

   กรมวิชาการ ( : 2-7)  อา้งถึงใน วนัเพญ็ วรรณโกมล (2544: 99-100) กล่าวถึงวิธีสอน
ศีลธรรม  ซึงมุ่งเน้นทีตัวผู ้เรียน ได้แก่ วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา          
วิธีสอนแบบอริยสัจ   วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบไตรสิกขา    
วธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวน วธีิสอนตามหลกัพหูสูต 

     สุคนธ์ สินธพานนท ์( : 26-17) ไดใ้หต้วัอยา่งการสอนและเทคนิคการสอนทีนาํมาใช้
กบัการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบธรรมสากจัฉา วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบ
อุปมาอุปไมย  วิธีสอนแบบปุจฉา วิสัชนา  วิธีสอนแบบอริยสัจ  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
และวธีิสอนแบบไตรสิกขา 

     สิริวรรณ ศรีพหล (2552:7-8)ไดศึ้กษาและรวบรวม วิธีสอนของพระพุทธองคมี์หลายวิธี 
ไดแ้ก่ ) วิธีสอนแบบบรรยาย  ) วิธีสอนแบบไตรสิกขา  ) วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา )วิธีสอน
แบบธรรมสากัจฉา  ) วิธีสอนแบบอริยสัจสี )วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  ) วิธีสอนแบบ
เบญจขนัธ์  ) วธีิสอนตามหลกัพหูสูต  ) วธีิสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

    กระทรวงศึกษาธิการ ( :  4-13) กล่าวถึง แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวด้งันี 
เช่น  การทบทวนความรู้ด้วยการสวดมนต์ การเล่าประสบการณ์  การศึกษาความรู้เกียวกับ           
วธีิการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ฝึกปฏิบติั และเชือมองคค์วามรู้มาใชก้บัชีวติประจาํวนั  เป็นตน้ 

    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 55: - ) กล่าวถึง แนวทางการจดัการเรียนการสอน   
จริยศาสตร์ จริยธรรม  และคุณธรรมในวิชาสังคมศึกษา  ดังนี  การสอนแบบนําหลักธรรม               
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา  เช่น หลักอริยสัจ  หลักไตรสิกขา ปัญญา  พหูสูต และนําระบบ         
การสอนตามแนวพุทธวิธีมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ วิธีสอนแบบบรรยาย  แบบไตรสิกขา แบบปุจฉา
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วิสัชนา แบบอริยสัจสี แบบสากัจฉา แบบสืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมีการใช้    
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาประยุกต์ใช้เพือให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด คิดเป็น มองสิงทังหลายด้วย
ความคิดพิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิงนนัๆ หรือปัญหานนัๆออกให้เห็นตามสภาวะและ
ตามความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั  (อมรา รอดดารา, หน่วยที  เรือง จริยศาสตร์ จริยธรรม และ
คุณธรรมกบัการประยกุตใ์ชก้ารเรียนการสอนสังคมศึกษา) 

    วิธีสอนสาระพระพุทธศาสนา  ควรนาํพุทธวิธีมาใช้ในการสอนศีลธรรมจะทาํให้เกิด  
ผลดีต่อการเรียนรู้ยิงขึน  วิธีการสอนทีสําคญั ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบไตรสิกขา  
วธีิสอนแบบอริยสัจสี  วธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ  วธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวน   

 

. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และ           
การดํารงชีวติในสังคม 

  การสอนหน้าทีพลเมือง ใช้ได ้  รูปแบบ   ) วิธีการสอนทีเป็นแบบแผน มีลกัษณะดงันี 
การสอนในห้องเรียนตามเนือหาหลกัสูตร สอนโดยการสร้างประสบการณ์ สถานการณ์จาํลองให้
คนคิดแกปั้ญหา, การอ่านบทความทีเลือกสรร มีประโยชน์ และวิจารณ์ดว้ยเหตุผล ,การใชอุ้ปกรณ์
การสอนประกอบ,การจัดกิจกรรมพิเศษ  และ ) วิธีสอนทีไม่เป็นแบบแผน ได้แก่ การสอน            
นอกโรงเรียน เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มชน หรือชมรมต่างๆ การจดักิจกรรมอาสาพฒันา เป็นตน้ 

  วนัเพญ็ วรรณโกมล (2544: 93) และประณาท เทียนศรี ( : 19) กล่าวถึงการสอนสาระ
หน้าทีพลเมืองในทาํนองเดียวกนั คือ  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนนาํไปปฏิบติัจริง ดว้ยการให้ประสบการณ์
ตรง เกิดเจตคติทีดี ค่านิยมทีดี ให้ผูเ้รียนได้แสดงออก รู้จ ักอภิปราย แสดงความคิดเห็น รู้จัก         
การทาํงานเป็นหมู่คณะ และสอนให้เขา้ใจเนือหาอย่างแทจ้ริง โดยใช้ข่าว เหตุการณ์ กรณีตวัอยา่ง 
นาํปัญหาเหล่านีมาให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ ฝึกฝนประชาธิปไตยด้วยการทาํงานกลุ่ม การสาธิต 
และการใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง จะช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดี    

    สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระหน้าทีพลเมือง มุ่งส่งเสริมวิธีการคิด
วิเคราะห์ พิจารณาเหตุผล เนือเรืองทีเรียน สอนโดยการสร้างประสบการณ์  สถานการณ์จาํลองให้
คิดแกปั้ญหา และรู้จกัการทาํงานเป็นคณะ   
วธีิสอนทส่ีงเสริมการสอนสาระหน้าทพีลเมือง วฒันธรรม และการดํารงชีวติในสังคม 

  วนัเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 9 ) เทคนิควิธีสอนหน้าทีพลเมือง และกิจกรรมต่างๆทีควร
พิจารณาได้แ ก่  การสอนโดยใช้บทบาทสมมุ ติ  การสอนโดยอภิปราย  การสอนโดยใช ้                  
กรณีตวัอยา่ง เพือฝึกใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพปัญหา และฝึกการแกปั้ญหา 
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  สุคนธ์  สินธพานนท ์( : 26-17)ไดใ้ห้ตวัอยา่งการสอนและเทคนิคการสอนทีนาํมาใช้
กบัการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ  วิธีสอนแบบแกปั้ญหา  
วธีิสอนแบบศึกษากรณีตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษา 

 

  สิริวรรณ  ศรีพหล (2552: ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือพัฒนาลักษณะ            
ความเป็นพลเมืองดีนัน ตอ้งจดักิจกรรมในหลายๆลกัษณะ ทงักิจกรรมในหลกัสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยกิจกรรมทีจดัต้องมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัความเป็น
พลเมืองดี พฒันาเจตคติและจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมีทักษะและความสามารถ          
ในการทีจะอยู่ร่วมกบัผูอื้นในสังคมทีตนเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุข การจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู ้เรียนทังสามด้านด้วยกัน โดยจัดกิจกรรมทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ            
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศอยา่งแทจ้ริง และเสนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันี 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิต 

2. การอภิปราย 

3. การแสดงบทบาทสมมุติ 

4. โดยใชเ้กมจาํลอง 

5. การแกปั้ญหา 
6. สืบสวนสอบสวน 

             กระทรวงศึกษาธิการ ( : - , , ) กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
หน้าทีพลเมือง ไวด้งันี เช่น การอภิปราย วิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง  การแสดงบทบาท
สมมุติ  จําลองสถานการณ์โดยใช้วิธีการต่างๆเพือให้เกิดความชัดเจน  เช่น  การยกตัวอย่าง            
การขยายความ การตีความ  การอธิบาย การสรุป และการวางแผนออกแบบการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงั ( : 3) ไดเ้สนอแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สาระหน้าทีพลเมือง ควรเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ใช้วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       
ทีหลากหลาย ได้แก่  การเล่นเกม การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมอภิปรายโดยเสรี การฝึก
ปฏิบติั การฝึกวเิคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( : 3-4) กล่าวถึง
แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระหน้าทีพลเมือง ควรเน้นการมีส่วนร่วม ได้แก่  
การเล่นเกม การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมุติและร่วมอภิปราย  
การอภิปราย  การสํารวจและเผชิญปัญหา มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และได้เขา้ร่วมกิจกรรม         
ทีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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วธีิสอนสาระหนา้ทีพลเมือง ควรมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมีความรู้ เจตคติเกียวกบั ความเป็น
พลเมืองดี ตลอดจนมีทักษะและความสามารถในการทีจะอยู่ร่วมกับผู ้อืนในสังคมได้อย่าง              
มีความสุข วธีิการสอนทีสําคญั ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบสาธิต  วธีิสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ วธีิสอน
แบบอภิปราย วธีิสอนแบบเกมจาํลอง วธีิสอนแบบแกปั้ญหา   
 

.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์ 

การจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์  มีหลกัแนวคิดพืนฐานทีเกียวกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั   

วนัเพ็ญ วรรณโกมล (2544: - ) การสอนเศรษฐศาสตร์ มีหลกัการสอนทีสําคญัดงันี  
การสอนความคิดรวบยอดหรือความคิดพืนฐานทีครูผู ้สอนให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ            
เพือเชือมโยงความคิดเหล่านันไปสู่ความเข้าใจในปัญหาข้อขัดแยง้ทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนใน
ชีวิตประจาํวนั ฝึกฝนให้ผูเ้รียนในการใช้เครืองมือต่างๆ เช่น การอ่านตารางสถิติ กราฟ หรือ 
แผนภูมิ โดยมีเทคนิคการสอนและการจดักิจกรรมในเนือหาเศรษฐศาสตร์ไดแ้ก่ การสอนโดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา สืบสวนสอบสวน  สอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง หรือ ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบนัเพือ
นาํไปสู่วธีิการแกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ สอนโดยใช้บทบาทสมมุติและสถานการณ์จาํลอง  สอน
โดยจดักิจกรรมอภิปรายเพือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สามารถนาํไปร่วมกบั
กิจกรรมอืน เช่น กรณีศึกษา สถานการณ์จาํลอง และการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนโดยผ่านทาง
กิจกรรมเกม  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

สุคนธ์ สินธพานนท์ ( : 26-17) ไดใ้ห้ตวัอย่างการสอนและเทคนิคการสอนทีนาํมาใช้
กบัการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  วิธีสอนโดยการใชเ้กม วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอน
โดยใชท้กัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

สิริวรรณ ศรีพหล (2552: 55) การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึงเป็นสาระหนึงในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามในดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ดงันนัการจดัการเรียนการสอนจึง
ต้องเน้นทีผูเ้รียนเป็นสําคญั มี มโนมติทีสําคญัทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถทีสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์ในหอ้งเรียนได ้ซึงมีวธีิการสอนอยูห่ลายวธีิ เป็นตน้วา่ 
    .การสอนโดยนาํวธีิการทางเศรษฐศาสตร์มาใชคื้อ เนน้วธีิอนุมานและวธีิอุปมาน 

               .การสอนโดยการสืบสวนสอบสวน 

               .การสอนโดยใชส้ถานการณ์จาํลอง 

               .วธีิการสอนแบบร่วมมือ 
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                 กระทรวงศึกษาธิการ ( : - , )กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งันี 
เช่น  การใช้วิธีการแบบอนุมาน และอุปมาน การสืบคน้ขอ้มูลด้วยวิธีการต่างๆนําเสนอตวัอย่าง 
วเิคราะห์ความแตกต่าง การใชเ้กมการศึกษา การสืบสวนสอบสวน เป็นตน้ 

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ( 55: -4 ) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ดังนี การสอนสาธิต การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน การสอนเพือสืบหาข้อเท็จจริง และวิธีการสอนด้วยวิธีอนุมานและอุปมาน       
(สุมนทิพย์ บุญสมบัติ , หน่วยที   เรือง เศรษฐศาสตร์กับการประยุกต์ใช้การเรียนการสอน              
สังคมศึกษา) 

   สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ วธีิสอนหลายวธีิทีจะช่วย
ให้ผูเ้รียนเข้าใจเนือหา ได้แก่ วิธีสอนแบบอนุมาน วิธีสอนแบบอุปมานวิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวน วธีิสอนแบบสถานการณ์จาํลอง และวธีิสอนโดยใชเ้กม 
 

 

.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระประวตัิศาสตร์ 

   ประวติัศาสตร์ เป็นวิชาวา่ดว้ยเรืองเรืองราวทีเกิดขึนแลว้ในอดีต มีประโยชน์ทีให้ผูศึ้กษา
ได้ทราบความเป็นมาของเรืองต่างๆ เกิดปัญญากวา้งขวาง สามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน        
อนัเป็นผลสืบเนืองมาแต่อดีต และสามารถทาํนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ เพราะประวติัศาสตร์        
ย่อมซํารอยของมันเอง ทําให้การวินิจฉัยเหตุการณ์และดุลยพินิจถูกต้องยิงขึน มีนักวิชาการ                  
ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนสาระประวติัศาสตร์ ดงันี 

 วนัเพญ็ วรรณโกมล (2544: 84-85)และประณาท เทียนศรี ( : - ) กล่าวถึงการสอน
ประวติัศาสตร์  ครูควรปฏิบติัในการสอนดงันี )สอนให้คิดเป็น )สอนให้สัมพนัธ์กบัวิชาอืนๆ              

) สอนเกียวกบับุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ )สอนเกียวกบัศพัท์ประวติัศาสตร์ )สอนเกียวกบั
สถานทีในประวติัศาสตร์ ) สอนเกียวกับวนั  เดือน ปีในประวติัศาสตร์ นอกจากนีแนวทาง            
การจดัการสอนสาระประวติัศาสตร์ มีวธีิดาํเนินการสอนดงันี 

.สอนตามลําดับเหตุการณ์  วิธีสอนแบบนีเป็นการเรียนจากอดีตมาหาปัจจุบัน  เช่น              
เรียนประวติัศาสตร์สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยา สมยัอยธุยา ก่อนสมยักรุงธนบุรี เป็นตน้ 

.สอนทวนประวติัศาสตร์  วธีิสอนแบบนียึดหลกั ถือทฤษฎีการสอนตามหลกัตามจิตวิทยา 
การสอนจะตอ้งเริมตน้จากสิงทีใกลต้วัออกไปหาสิงทีไกลตวัของเด็ก การสอนประวติัศาสตร์จึงควร
เนน้จากข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั แลว้ยอ้นกลบัไปเรียนเรืองราวในอดีต 

.สอนโดยยึดวีรบุรุษเป็นหลกั การสอนประวติัศาสตร์วิธีนียึดบุคคลเป็นหลกัในการสอน 
วธีิการเช่นนี นกัประวติัศาสตร์ไทยใชม้าหลายร้อยปี คือ ใชใ้นการเรียนพงศาวดาร  
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      .การสอนโดยยึดวนัสําคญัเป็นหลกั การสอนวนัสําคญัควรจะสอนถึงวนันนั โดยครู
จะต้องโครงการสอนไวล่้วงหน้า ในรอบปีการศึกษานีมีวนัสําคญัอะไรบ้าง ตรงกับวนัทีเท่าใด          
แล้วจึงกําหนดเรืองทีจะสอนให้ เหมาะสมกับ เหตุการณ์นัน  วันสําคัญในประวัติศาสตร์                    
ทีควรนาํมาใชส้อนมีหลายวนัดว้ยกนั  

      สรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระประวติัศาสตร์ มุ่งให้ผูเ้รียนทราบ
ความเป็นมาของเรืองต่างๆในอดีตตามลาํดบัเหตุการณ์  และพยายามโยงอดีตใหส้ัมพนัธ์กบัปัจจุบนั 

 

วธีิสอนสาระประวตัิศาสตร์ 

     สุคนธ์  สินธพานนท์ ( : 26-17) ได้ให้ตวัอย่างแนวการสอนและเทคนิคการสอน      
ทีนาํมาใชก้บัการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  วธีิสอนโดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์  วธีิสอนแบบ 
Storyline  วธีิสอนสืบสวนสอบสวน วธีิสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ 

 สิริวรรณ  ศรีพหล (2552: 71) การสอนวิชาประวติัศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การสอนจึงตอ้งเน้นทีตวัผูเ้รียน วิธีการสอนทีสําคญั ได้แก่ วิธีการทาง
ประวติัศาสตร์  และวธีิการประวติัศาสตร์บอกเล่า นอกจากนนั ผูส้อนอาจจดักิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนอีกดว้ย การสอนประวติัศาสตร์ดว้ยวธีิดงักล่าว จะช่วยให้
นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในภูมิหลงัของชาติบา้นเมือง และก่อให้เกิดความภูมิใจ หวงแหน และ
ผูกพันต่อประเทศชาติในทีสุด โดยเฉพาะผูส้อนควรใช้วิธีการทีเน้นผูเ้รียนเป็นหลัก นับเป็น          
วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพ ถ้าเป็นการสอนทีเน้นข้อเท็จจริง ผูส้อนจะสอนไม่ได้หมด เพราะ
ข้อเท็จจริงหรือปัญหาของโลกหรือของแต่ละชาติมีมากและซับซ้อนมากขึน  การสอนเพียง
ข้อเท็จจริงอาจไม่ มีประสิทธิภาพเท่าทีควร ดังทีมีผู ้วิจารณ์ว่า การสอนประวัติศาสตร์นัน                 
มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันทีครูสามารถนํามาสอนในห้องเรียนได้ ในทีนีจะเน้นวิธีสําคัญ                 
ทีนักประวติัศาสตร์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ซึงครูสามารถนําวิธีการนันมาใช้เป็นแนวทาง           
ในการเรียนการสอนไดแ้ก่ )วธีิการทางประวติัศาสตร์  และ ) วธีิการทางประวติัศาสตร์บอกเล่า 
                 กระทรวงศึกษาธิการ ( : 55-60, - ) กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
ไวด้ังนี เช่น  การค้นหาหลักฐานโดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์  การจดัทาํโครงการ สืบสวน
สอบสวน  วธีิสอนสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 

                 สิริวรรณ ศรีพหล (2553: 280) กล่าวถึงข้อเสนอแนะเกียวกับการจดักิจกรรมการเรียน      
การสอนทางประวติัศาสตร์ในห้องเรียนทีครูสังคมศึกษา สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ เช่น  )กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเกียวกับลําดับเหตุการณ์               

) กิจกรรมเทียบศักราช  ) กิจกรรมการจัดทําแผนภูมิต้นไม้  ) กิจกรรมเกียวกับการเขียน            
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)กิจกรรมเกียวกบัการอ่าน  6) กิจกรรมเกียวกบัการพดู  7) กิจกรรมเกียวกบัการใชก้ระบวนการคิด  
และ8) กิจกรรมเกียวกบัการจดัการแสดงในการสอนวชิาประวติัศาสตร์ 

                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ( 55: - ) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน        
ประวติัศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ดังนี วิธีสอนโดยใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์ วิธีสอนโดย       
การแกปั้ญหา  วิธีสอนโดยการสืบสวนสอบสวน  นอกจากนนัยงัมีวิธีสอนแบบต่างๆทีครูสามารถ
นาํไปประยุกตใ์ชไ้ดแ้ก่   วธีิสอนโดยการอภิปราย วธีิสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ วิธีสอนโดย
การใช้สถานการณ์จาํลอง และวิธีสอนโดยการศึกษานอกสถานที (สิริวรรณ ศรีพหล, หน่วยที  
เรือง ประวติัศาสตร์กบัการประยกุตใ์ชก้ารเรียนการสอนสังคมศึกษา) 
                 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( : - , )  กล่าวถึง  แนวทางการจัด          
การเรียนรู้ประวติัศาสตร์มีมากมายหลายวิธี เช่น การจดัค่ายประวติัศาสตร์ โครงงานประวติัศาสตร์ 
วิธีสอนแบบการไปทศันศึกษา บทบาทสมมุติ การสอนดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historical 

method)  ในการสืบคน้ด้วยตนเอง วิพากษ์วิธีทางประวติัศาสตร์ แต่หัวใจของการเรียนการสอน
ประวติัศาสตร์แบบใหม่ คือ การฝึกให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบความน่าเชือถือ
ของขอ้มูลหลกัฐานอยา่งรอบคอบ เพือให้ไดข้อ้เท็จจริงก่อนนาํขอ้มูลมาสรุปเรียบเรียงในรูปแบบที
น่าสนใจและมีเหตุผล จะก่อใหเ้กิดคุณค่าดา้นเจตคติและค่านิยมใหก้บัผูเ้รียน   
  วิธีสอนสาระประวติัศาสตร์  มุ่งเน้นทีตวัผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ  เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิหลังของชาติบ้านเมือง และก่อให้เกิดความภูมิใจ         
หวงแหน และผูกพนัต่อประเทศชาติ วิธีการสอนทีสําคญั ไดแ้ก่ วิธีการทางประวติัศาสตร์ วิธีสอน
สืบสวนสอบสวน วธีิสอนบทบาทสมมุติ วธีิสอนสถานการณ์จาํลอง วธีิสอนศึกษานอกสถานที  
 

.จัดกจิกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ 
      การจดัการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มีหลกัแนวคิดพืนฐานทีเกียวกบัลกัษณะทาง
กายภาพของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของโลก การใช้แผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กนัของสิงต่างๆในระบบธรรมชาติ และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื   
     สิริวรรณ ศรีพหล ( : - ) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ 
มี  ประการทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

     . มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเนือหาวชิาภูมิศาสตร์ 

     .พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะภูมิศาสตร์ทีเป็นเครืองมือทีช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหา  เช่น 
ทกัษะเกียวกบัแผนที ทกัษะการสร้างและอ่านไดอะแกรม ทกัษะเกียวกบัการใช้เครืองมือทกัษะ   
การสังเกตปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ทกัษะการสํารวจและออกสนาม  ตลอดจนทกัษะการใชแ้ละ
วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   
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    .การพฒันาผูเ้รียนใหมี้เจตคติทางภูมิศาสตร์ 

   กิตติคุณ รุ่งเรือง (2555: 124-139) กล่าวถึง สาระความรู้ภูมิศาสตร์ ทีเป็นเรืองเกียวกบัภาพ
ของโลกทีเรามองเห็น โดยมีแนวคิดทีมุ่งเน้นการศึกษาปฏิสัมพนัธ์ทางพืนที เพือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ รวมถึงการวางแผน และการจดัการใชพ้ืนทีต่างๆอยา่งมีคุณภาพ ซึงพฤติกรรมการเรียนรู้สาระ
ภูมิศาสตร์แต่ละดา้นจะมีวิธีการสอนทีแตกต่างกนั เช่น ) การสอนภูมิศาสตร์เพือพฒันามโนทศัน์ 
เป็นพืนฐานสําคญัทีช่วยการพฒันาให้เกิดกลุ่มของมโนทศัน์  หัวขอ้ การสรุปหลกัการ และทฤษฎี
ทางภูมิศาสตร์ซึงผูเ้รียนจะต้องมีข้อมูลและความรู้พืนฐานอย่างดีเช่นเดียวกับการรู้คาํศพัท์ทาง
ภูมิศาสตร์ ช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และนาํไปสู่ความสามารถในการคิดต่างๆได ้ )การสอน
ภูมิศาสตร์เพือพัฒนาทักษะกระบวนการ เป็นการพฒันาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ
แกปั้ญหา  กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการบูรณาการ และวธีิการสืบสวนสอบสวนโดยมีการใช้
คาํถาม เป็นวิธีการหนึงทีสามารถช่วยพฒันาการตีความ การจดัประเภท และกระบวนการอืนๆ        
ทีจาํเป็นต่อการใชรู้ปแบบการคิด วิธีการสืบสวนสอบสวน การคิดสร้างสรรค ์ )การสอนภูมิศาสตร์ 
เพือพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ซึงเป็นสิงทีมีความสําคญัต่อสังคมอยา่งมาก ครูผูส้อนควรใชว้ิธีหรือ
รูปแบบการสอนทีหลากหลายสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหน่วยนนัๆ 

   สรุปไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจเนือหาวชิาภูมิศาสตร์  มีทกัษะ และเจตคติทางภูมิศาสตร์ 
 

วธีิสอนสาระภูมิศาสตร์ 

                 วนัเพ็ญ วรรณโกมล (2544: - ) เทคนิควิธีสอนทีเหมาะสม ซึงผูส้อนควรพิจารณา
นําไปใช้กับผูเ้รียน ดังนี  ) วิธีการสังเกต สอนโดยวิธีให้สังเกตและปฏิบติั วิธีคิดพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตรง ) วิธีศึกษานอกสถานที สอนโดยพาผูเ้รียนไปศึกษาสภาพภูมิประเทศ )วิธีสอน
แบบโครงการ  ) วิธีสอนโดยวิธีภูมิภาค  มีการจดัเรียงเนือหาเป็นส่วนๆ นอกจากนัน ครูผูส้อน
พิจารณาเทคนิควิธีสอนอืนๆ นาํมาใชใ้ห้เหมาะสมกบัเนือหา เช่น การสอนแบบสืบสวนสอบสวน   
การสอนแบบแกปั้ญหา  การสอนแบบอภิปราย การใชค้าํถาม 

    สุคนธ์  สินธพานนท ์( : 26-17) ไดใ้ห้ตวัอยา่งการสอนและเทคนิคการสอนทีนาํมาใช้
กบัการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  วิธีสอนความคิดรวบยอด วิธีสอนสืบสวนสอบสวน วิธีสอน
แบบโครงการ หรือโครงงาน และวธีิสอนโดยการใชเ้กม 

 สิริวรรณ ศรีพหล ( : - ) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 

 ต้องเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยครูสังคมศึกษาสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ทังใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  การใหน้กัเรียน
จดัทําโครงการ  การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที  กิจกรรมการสํารวจ  รวมทังกิจกรรม         
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การจดัทําแผนที กิจกรรมดังกล่าวจะทาํให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง  
นอกจากนี  การเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ควรมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ        
ในเนือหาวิชาภูมิศาสตร์  พฒันาให้มีทกัษะทางภูมิศาสตร์และพฒันาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  
ดังนันการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนทังสามด้าน โดยจดักิจกรรมทีเน้น        
ตวันักเรียนเป็นสําคญั ซึงครูสังคมศึกษา อาจนําวิธีการทางภูมิศาสตร์เขา้ไปประยุกต์ในการจดั
กิจกรรมการเรียน การสอนได้ด้วย  ดงัเช่น )กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน      

) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โครงการ )กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียน            
ไปศึกษานอกสถานที  ) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสํารวจ  ) กิจกรรมการเรียน    
การจดัทาํแผนที 

                   กระทรวงศึกษาธิการ( : 61-67) กล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไวด้งันี 
เช่น  การตงัคาํถาม  การสํารวจคน้หาขอ้มูลโดยใชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์  การจดัทาํโครงการ และ
วธีิสอนสืบสวนสอบสวน เป็นตน้ 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 55: 2-43)กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา ทีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในขอ้เท็จจริง มโนมติ 
หลกัการทางภูมิศาสตร์ และมีเจตคติทางภูมิศาสตร์ มีวธีิการทางภูมิศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนดงันี ) กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์โดยการปฏิบติัภาคสนาม  
การสังเกตโดยตรงทังในและนอกสถานที )กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคพยากรณ์          

) กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการพฒันามโนมติและสรุปหลกัการในวิชาภูมิศาสตร์ )กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงาน (สมจิตร วฒันคุลงั, หน่วยที  เรือง ภูมิศาสตร์กบัการประยุกตใ์ช้
การเรียนการสอนสังคมศึกษา) 
 กิตติคุณ รุ่งเรือง (2555: 145) การศึกษาภูมิศาสตร์ ควรนําวิธีการทางภูมิศาสตร์เขา้มา
ประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรม ดังนี )กิจกรรมภาคสนาม (Field Trip) )กิจกรรมค่ายพักแรม        
(Activity at Camping) )การสัมภาษณ์  โดยการใช้ค ําถาม  (Interview) )การจัดทําส มุดภาพ           
(Scrap Book) และ ) กิจกรรมเกม (Game) เพือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทีดี และนําไปสู่การจดัการเรียน   
การสอนสาระภูมิศาสตร์ทีมีประสิทธิภาพต่อไป 
                  วิธีสอนสาระภูมิศาสตร์  เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จดัไดท้งัในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาวิชาภูมิศาสตร์ พฒันาให้มีทกัษะทางภูมิศาสตร์
และพฒันาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์  โดยมีวิธีการสอนทีสําคญั ไดแ้ก่ วิธีสอนสืบสวนสอบสวน   
วธีิสอนโครงการ วธีิสอนศึกษานอกสถานที  วธีิสอนโดยใชเ้กม วธีิสอนแบบใชค้าํถาม 
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ประโยชน์ของกจิกรรมการเรียนการสอน 

   กิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในกระบวนการเรียนการสอนที ทาํให้
ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซึงกิจกรรมมีความสําคญั     
ต่อการเรียนรู้หลายประการดว้ยกนัดงัเช่น ประไพ ฉลาดคิด ( : ) และอาภรณ์ ใจเทียง ( : 

71) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมมีความประโยชน์ต่อการเรียนรู้ไปในทาํนองเดียวกนัหลายประการดว้ยกนั
ดงันีคือ 

.กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก 

.กิจกรรมจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จ 

.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 

.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝัง และส่งเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค ์

.กิจกรรมจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้การเคลือนไหว 

.กิจกรรมจะช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 

.กิจกรรมจะช่วยใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

.กิจกรรมจะช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กใหก้วา้งขวาง 

.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของเด็ก 

.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ 

.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติทีดี 

.กิจกรรมจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 

.กิจกรรมจะส่งเสริมใหเ้ด็กไดรู้้จกัทาํงานเป็นหมู่ 

.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความซาบซึงความงามในเรืองต่างๆ 
 

            กิจกรรมแต่ละชนิดยอ่มมีคุณค่าในตวัของมนัเองในการจดัการเรียนการสอน หากครูไดใ้ห้
ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมแล้วก็ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูประสบ
ผลสําเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี และความสําคญัของกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้  ทาํให้มองเห็นวา่กิจกรรมทีดี
สามารถส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนหลายด้านด้วยกนั  ทาํให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติั และเกิด 
การเรียนรู้ทงัในดา้นของความรู้ความเขา้ใจ  การปรับตวั  ความชาํนิชาํนาญหรือทกัษะ การมีโอกาส
ฝึกดา้นประชาธิปไตย  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานมีความสุขในขณะทีเรียน และช่วยสร้าง
เจตคติทีดี ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความซาบซึงต่อความงามในสิงต่างๆ จากความสําคญัของกิจกรรม
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ดังกล่าว   จึงพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของครูจะสมบูรณ์ได้  โดยการอาศัย                  
การจดักิจกรรมทีดีดว้ย 

 

แนวคิดทเีกยีวข้องกบัส่งเสริมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
                   แนวคิดทีเกียวข้องกับการส่งเสริมการเรียนการสอนสังคมศึกษา จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวข้องพบว่า มีแนวคิดทีน่าสนใจและสามารถนําแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช ้          
ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีความจาํเป็นทีจะตอ้งให้ผูเ้รียนได้รู้จริงในสาระเนือหาต่างๆ               
ทีสาํคญัเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรมีการผสมผสานทงัหลกัการ แนวคิด เทคนิควิธีการเรียนรู้ต่างๆ เพือให้ผูเ้รียนเชือมโยงความรู้
และเกิดการเรียนรู้ทีดีจนเกิดทกัษะ และฝึกการลงมือปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แนวคิดสําคญั 
คือ ) การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self-directed Learning) )การเรียนรู้ดว้ยการศึกษาผา่นบทเรียน 
(Lesson Study) ) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case- based Learning) )การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)  ) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) และ ) การเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem -based  Learning) รายละเอียดมีดงันี   
 

  . การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed Learning)   
  อีเวนสัน (Evensen, 2000: 76)ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเป็นการจัด       
การเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ผูเ้รียนจะต้องทาํกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ทาํความ
เขา้ใจ หาแนวทางการศึกษาปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้เดิมทีมีอยู่แล้ว การจาํแนก
ความรู้  เพือใชใ้นการสร้างแนวทางการเรียนรู้เพิมเติม  ทาํการสํารวจตนเองดา้นความรู้ และทีสาํคญั
ผูเ้รียนจะต้องพิจารณาข้อมูลทีนํามาใช้ในการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณและจะต้องนําความรู้        
จากการศึกษาและลงสรุปดว้ยตนเองมาใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้  

 นอกจากนี โนลล์ (Knowles, 1978) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง เป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลในลักษณะการเรียนรู้ที เกิดขึนจริงในแต่ละสถานการณ์  ซึงผู ้เรียนจะเป็นผู ้วินิจฉัย                 
ความตอ้งการการเรียนรู้ของตน ระบุวตัถุประสงค์และกาํหนดแผนการเรียนรู้  รวมทงัประเมินผล        
การเรียนรู้นนัดว้ยตนเอง ทงันีอาจอาศยัความช่วยเหลือจากผูอื้นหรือไม่ก็ได ้ กระบวนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง สามารถเริมตน้ดว้ยการใชก้ารสร้างกลุ่มเพือช่วยให้เกิดแรงผลดัดนัสู่ความตอ้งการและ
อาจเพือนร่วมกลุ่มเป็นผู ้อ ํานวยความสะดวก  รวมทังมีการสร้างแรงจูงใจในการเผชิญกับ
สถานการณ์ทีทา้ทายและจาํเป็นตอ้งเกิดการเรียนรู้ หรือทกัษะใหม่เพิมเติม 
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 จากแนวคิดดงักล่าว  สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นกระบวนการเรียน      
ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และมีผูส้อน      
เป็นผูค้อยอาํนวยความสะดวกและติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
 

  .การเรียนรู้ด้วยการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson  Study)  
   แนวคิดการศึกษาผา่นบทเรียน หรือการวิจยัและพฒันาบทเรียน เป็นแนวคิดการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ โดยใหผู้เ้รียนรวมกลุ่มกนัศึกษาวิจยัเกียวกบัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ใน
ชนัเรียนอยา่งเป็นระบบแบบร่วมมือ เพือพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเองและพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน (Fernandez and Chokshi ,2002: 128-134) 

 เดวิส และดนัเนล (Davies and Dunnill ,2008: 4) กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของการศึกษา
ผ่านบทเรียนไวว้่า  การศึกษาผ่านบทเรียน เป็นการรวม  องค์ประกอบเขา้ด้วยกัน สรุปได้ดงันี       

) การร่วมมือกนัระหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในการวางแผนบทเรียน  การดาํเนินการสอน และ
การทบทวนบทเรียน  ) การวางแผนบทเรียนและทบทวนบทเรียนเพือนําไปสู่ผลสัมฤทธิ             
ทางการเรียนของผูเ้รียนนนัอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีความหลากหลาย และ ) ใชก้ารทาํงานแบบร่วมมือ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในกระบวนการความเขา้ใจเกียวกบัการเรียนรู้ 

แนวคิดนีเป็นกระบวนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนระดบัมืออาชีพ บทเรียน
สามารถพฒันาคุณภาพของการจดัการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้  มีลกัษณะสําคญั คือ 
การร่วมมือกนัระหวา่งผูส้อนเพือการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ ลีวิน(Lewis. 2002(a): Online 

; Lewis. 2002(b): Online ; Lewis. 2003: Online) ก ล่าวถึ งขันตอนการดํา เนินการ  5 ขันตอน
ดงัต่อไปนี   
              1.การกาํหนดจุดมุ่งหมายทางการเรียนรู้และเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนในระยะยาว 

              2.การร่วมมือกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้  เพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

              3.การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนทีร่วมกันกาํหนดไว ้โดยให้ผูส้อนคนหนึงเป็น
ผูด้ ําเนินการจัดการเรียนรู้และผูส้อนคนอืนๆ ทาํหน้าทีสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับ      
การจดัการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

              4.การร่วมกันอภิปรายผลทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนรู้โดยอาศยัข้อมูลทีเก็บรวบรวม      
มาได้ระหว่างการจดัการเรียนรู้ เพือคน้หาจุดดีจุดดอ้ยของการจดัการเรียนรู้แล้วร่วมกนัปรับปรุง
แกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ใหม่อีกครัง 

             5.การจัดการเรียนรู้ตามแผนทีปรับปรุงใหม่จนกว่าจะพึงพอใจในประสิทธิภาพของ        
การจดัการเรียนรู้ในแต่ละเนือหา 
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              น อก จ าก นี   ส ติ ก เลอ ร์  และไฮ เบ ริก์  (Stigler and Hiebert, 1999: 112-116)  ก ล่ าว ถึ ง
กระบวนการในการดาํเนินงานของกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน เป็น  ขนัตอน   ได้แก่ )ขนั
กาํหนดปัญหา (Defining the Problem)  2)ขนัวางแผนบทเรียน   (Planning the Lesson)  )ขนัสอน 
(Teaching the Lesson) )ขันป ระ เมิ นบท เรียนและสะท้อนผล  (Evaluation the Lesson and 

Reflection)  ) ขนัปรับปรุงบทเรียน (Revising  the Lesson) ) ขนัสอนตามบทเรียน (Teaching the 

Revised Lesson) )ขันประ เมิ น และสะท้อนผล อีกค รัง  (Evaluation and Reflecting) )ขัน
แลกเปลียนผลการศึกษา (Sharing the  Results) 
              จากแนวคิดดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การนําการเรียนรู้ด้วยการศึกษาผ่านบทเรียนไปใช้ใน    
การฝึกปฏิบติักิจกรรมกลุ่มในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ กาํหนดจุดมุ่งหมายทางการเรียนรู้     
การดาํเนินการจดัการเรียนรู้  และการร่วมกนัอภิปรายผลเพือการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้  
 

    .การเรียนรู้โดยใช้กรณศึีกษา (Case -based Learning)  

 อาสตัน  (Easton, 1992: 89) ได้กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้ทีใช้กรณีศึกษา (Case) เป็นวิธี        
ทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ทีพบและอภิปรายถึงสาเหตุ
และผลทีตามมา ฝึกใช้ความรู้ หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการแกปั้ญหา และนาํมาใช้ตดัสินใจ
ตามลักษณะกรณีศึกษานัน มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม      
โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

    ทิศนา แขมมณี  ( 5: 362) กล่าวถึง  การจัดการเรียน รู้  โดยใช้กรณี ศึกษาว่า คือ 
กระบวนการทีผูส้อนใช้ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนด โดยให้
ผูเ้รียนศึกษาเรืองทีสมมุติขึนจากความเป็นจริง และตอบประเด็นคาํถามเกียวกบัเรืองนัน แล้วนํา
คาํตอบและเหตุผลทีมาของคาํตอบนนัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค ์

   สมิธ  และเรแกน (Smith and Ragan,1999 อ้างถึงใน  วชัรา เล่าเรียนดี , ) กล่าวถึง       
การเรียนรู้ดว้ยกรณีศึกษาว่าเป็นการเรียนรู้ทีผูเ้รียนจะไดรั้บการนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาทีเป็น
สถานการณ์จริง และผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการแก้ปัญหานัน ซึงในการแก้ปัญหาผูเ้รียนจะจดัการ     
กบัหลกัการต่างๆ การศึกษาเป็นรายกรณีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ เพือแกปั้ญหาทีไม่มีคาํตอบถูกตอ้ง
เพียงคาํตอบเดียว โดยเฉพาะปัญหานนัจะตอ้งเป็นปัญหาทีซบัซอ้นมองไดห้ลาย ๆ มุมมอง 

                จากแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาทีผูส้อนนํามายกตวัอย่างให้
ผูเ้รียนวิเคราะห์ เป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ใช้ทักษะการคิดหลากหลาย เช่นการคิดวิเคราะห์         
คิดแกปั้ญหา และส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้  



125 
 

 .การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นแนวคิดของสลาวิน (Slavin 
: : 3 อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี : 155) ไดเ้สนอแนะการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียน 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มต้องช่วยเหลือกัน วิธีสอนดังกล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้น  ภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองและของกลุ่ม ช่วยให้ผูเ้รียน 
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน สอดคลอ้งกบัจอหน์สันและจอหน์สัน (Johnson  and  Johnson, 1994: 

31-37)ไดก้ล่าวถึง การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ช่วยพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญาโดยเพือนในกลุ่ม
จะช่วยเหลือกนั เนืองจากผูเ้รียนในวยัเดียวกนั สามารถสือสาร สือความหมายแก่กนัและกนัง่าย 
และทาํให้เขา้ใจไดง่้ายกวา่ องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือแบ่งไวเ้ป็น  องคป์ระกอบ คือ 

) การพึงพาอาศยักนั ) การปรึกษากนัอย่างใกล้ชิด ) การทีสมาชิกแต่ละคนฝึกการรับผิดชอบ
ร่วมกนั ) การมีปฏิสัมพนัธ์และทกัษะการทาํงานกลุ่มระหวา่งสมาชิก และ )การวิเคราะห์ร่วมกนั
เป็นกลุ่ม  

   จากแนวคิดดงักล่าว  สรุปไดว้า่  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นการทีสมาชิกในกลุ่มตอ้ง
ช่วยเหลือกนั มีปฏิสัมพนัธ์  และรับผิดชอบร่วมกนั   ส่งเสริมทกัษะการคิดต่างๆและช่วยให้ผูเ้รียน   
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

     . การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นวิธีการเรียนทีเริมจาก        
การไดป้ระสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาทีเป็นรูปธรรม  (Concrete Experience) ผ่านกระบวนการ
คิดและการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) นําไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดทีเป็น
นามธรรม  (Abstract Conceptualization) ซึ งจะนําไปใช้ป ฏิบัติในสถานการณ์ ใหม่  (Active 

Experimentation) ต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัให้ผูเ้รียนจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายของการศึกษา เช่นการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์  และให้อิสระในการเรียนรู้  ซึงวิธีการจดั      
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้อีกวิธีหนึงทีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  

 ทิศนา แขมมณี  ( 5: ) การจัดการเรียน รู้แบบ เน้นประสบการณ์  หมายถึง                 
การดาํเนินการอนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ 
(Experience) ทีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ในเรืองทีเรียนรู้ก่อน และให้ผูเ้รียนสังเกต ทบทวนสิงทีเกิดขึน 
และนาํสิงทีเกิดขึนมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกนั จนกระทงัผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอด 
หรือสมมุติฐานต่างๆในเรืองทีเรียนรู้แล้ว จึงนาํความคิด หรือสมมุติฐานเหล่านันไปทดลอง หรือ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆต่อไป 
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นอกจาก นี โคลป์  (Kolb,1984: 1-15)ได้ เสนอวัฎจักรของกระบวนการเรียน รู้จาก
ประสบการณ์ ซึงประกอบด้วย ขนัตอนหลัก  ขนัตอน คือ )ขนัการรับประสบการณ์รูปธรรม 
(Concrete Experience-CE) ) ขนัการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective  Observation-RO) )ขัน
การสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization-AC) และ )ขนัการทดลองประยุกต์
หลกัการไปใชใ้นสภาพการณ์ใหม่ (Active Experimentation -AE) ดงัภาพที  ต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    
 
 

ภาพที   แสดงวฎัจกัรของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 

                 จากแนวคิดดงักล่าว  สรุปได้ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนได้
ประสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาทีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ผ่านกระบวนการคิด และ
นาํไปใช้ปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ โดยมีผูส้อนช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการกระตุ้น     
ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 .การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based Learning)  เป็นวิธีการเรียน       
ทีตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) อีกวิธีหนึงโดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือ        
ตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) เน้นปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนในกลุ่ม เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Collaborative Learning) ซึงจะนําไปสู่การค้นควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี       
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  ยงัเป็นการสร้างเงือนไขสําคัญทีส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่            
1) การเรียนรู้สิงใหม่ ตอ้งอาศยัความรู้พืนฐานเดิม และจะไดผ้ลดีขึนถา้ไดมี้การกระตุน้ความรู้เดิม
ห รือนํ าความ รู้ เดิ ม ที ผู ้ เรี ยน มี อยู่ม าใช้กับ ก าร เรียน รู้ให ม่ (Activation of Prior Knowledge)                     

) การเรียนรู้เนือหาทีใกล้เคียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา)    

วฎัจกัรของกระบวนการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ ของ โคลป์ 

.ขนัการสร้าง 

แนวคิดเชิงนามธรรม 

. ขนัการสงัเกต 

อยา่งไตร่ตรอง   
.ขนัการทดลอง
ประยกุตใ์ช ้

.ขนัการรับประสบการณ์
รูปธรรม 
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จะทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ขึนและจะช่วยให้การเรียนบรรลุเป้าหมาย (Encoding Specificity) และ ) 
เนืองจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เป็นการเรียนกลุ่มย่อยขนาด 4-5 คน การได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกนั หรือการรายงานหนา้ชนัเรียน ผูเ้รียนจะไดแ้ลกเปลียนความรู้
กับเพือน  ซึงจะช่วยทําให้ผู ้เรียนเข้าใจและเรียนรู้สิงนันได้ดีขึน  (Elaboration of Knowledge)           
(พวงรัตน์ บุญญานุรักษ,์ :  และอานุภาพ เลขะกุล, : - )  

ทิศนา แขมมณี ( 5: - ) กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
เป็นการจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอนทีใช้ปัญหา เป็นเครืองมือในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิด  
การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู ้สอนอาจนําผู ้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู ้สอน               
จดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการวเิคราะห์ปัญหาและการแกปั้ญหาร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการ             
ทีหลากหลายในการแก้ปัญหานัน รวมทงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทกัษะกระบวนการคิด 
และกระบวนการแกปั้ญหาต่างๆ 

วชัรา เล่าเรียนดี ( : 107) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หรือ
เรียกสันว่า PBL เป็นการจดัการเรียนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัระบบหนึง เพือส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีใช้ปัญหาเป็นหลกั หรือจุดเริมตน้เพือ
กระตุน้จูงใจ เร้าความสนใจ เพือเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซึงปัญหานนัจะตอ้งเป็นปัญหา
ทีมาจากตัวผู ้เรียนเป็นปัญหา  ผู้เรียนสนใจต้องการแสวงหา ค้นคว้าคําตอบและหาเหตุผล                
มาแกปั้ญหา 

แนวคิดดังกล่าว  สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เป็นเครืองมือ                
ในการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning)และการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด ซึงจะนาํไปสู่การคน้ควา้  
หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่   

จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร แนวคิดพืนฐานทีมีความเกียวข้องกับแนวคิด          
การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self-directed Learning) การเรียนรู้ดว้ยการศึกษาผา่นบทเรียน (Lesson 

Study)  การเรียนรู้ด้วยการวิจยัเป็นฐาน (Research -based Learning)  การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case-based Learning) การเรียน รู้ด้วยการปฏิบัติ  (Action Learning) การเรียน รู้แบบ ร่วมมือ 
(Cooperative Learning)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การพฒันาความสามารถของนักศึกษาครู ทีกล่าวมา
ขา้งตน้ ทาํให้ไดข้อ้มูลทีเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
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การสอนของนักศึกษาครู ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพครู            
อยา่งครูมืออาชีพต่อไป  

 นอกจากนีสิงทีสําคัญในการพิจารณากระบวนการจดัการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอนคือ การพิจารณาหลักการจัดการเรียนรู้ ซึงถือเป็นเสาหลักของการศึกษา               
ในยุคสหัสวรรษใหม่ ให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับประการณ์การเรียนรู้ดังกล่าว
ต่อไปนี 

. การเรียนรู้เพือเข้าใจให้ผู ้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้เนือหาต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ         
ด้วยเหตุและผล เพือเข้าใจรายละเอียดของเนือหาหรือแนวคิดต่างๆ ลักษณะของการเรียนรู้             
จึงควรเนน้กระบวนการทางการคิด เช่น การอภิปราย การคิดวเิคราะห์ ฯลฯ 

. การเรียนรู้เพือปฏิบติั ให้ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง เพือให้
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบติั 

. การเรียนรู้เพืออยู่ร่วมกันให้ผู ้เรียนมีโอกาสทํางานร่วมกันกับผู ้อืน  เพือให้ รู้จัก                 
การแบ่งปัน ความรับผิดชอบร่วมกนั การช่วยเหลือซึงกนัและกนั และการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้น 

. การเรียนรู้เพือเป็นตวัของตวัเอง ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้จกัคิด
และตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตวัเองอยา่งมีเหตุผล เพือให้เกิดความมนัใจในตนเอง และ  
มีความเป็นตวัของตวัเองไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ เป็นทงัคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียนรู้ 

โดยสรุปหลกัการและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูควรทาํความเขา้ใจธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการทาํงานของสมอง ซึงเป็นกลไกการเรียนรู้ทีสําคญั แนวคิดจากกลไก
การเรียนรู้จะช่วยให้เขา้ใจระบบการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ซึงแนวโน้มใน  
การจดัการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จยอ่มมีองคป์ระกอบสําคญัทีควรพิจารณาทงัในดา้น
ตวัผูเ้รียน และคุณสมบัติของครู อันได้แก่ คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และเวลาใน        
การเรียน รู้ของผู ้เรียน  การพิจารณาจัดขันตอนการเรียนการสอนเพือให้ผู ้เรียนมีความ รู้ 
ความสามารถไดอ้ยา่งแทจ้ริง ก็นบัวา่เป็นเรืองสําคญัทีครูตอ้งตระหนกัในการจดัวางแผนการสอน
ระยะยาว และระยะสันให้สอดคล้องกัน รวมทังการพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบใน       
การจดัการเรียนการสอน นบัตงัแต่การเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีของวิชาทีทาํการสอน การเลือก
หรือสร้างสรรคว์ิธีการสอน และเทคนิคการสอน รวมทงัความเขา้ใจกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
สือการสอน บทบาทของครู และผูเ้รียน รวมทังลักษณะของการเรียนรู้ทีผูเ้รียนควรมีโอกาส                 
ในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งครบวงจร  
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คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
                   การพฒันาคุณภาพของการศึกษา และคุณภาพของผูเ้รียนให้บรรลุจุดหมายปลายทาง         
ขึนอยู่กบัคุณภาพครูเป็นสําคญั ดงันนั การพฒันาครูในดา้นการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน นบัเป็น
บทบาททีสําคัญยิงจึงควรมีการศึกษาเกียวกับลักษณะของครูทีดีอันเป็นทีต้องการของสังคม          
สามารถนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรม         
การเรียนรู้  มีนกัวชิาการกล่าวถึง คุณลกัษณะของครูทีดีมีดงันี 

    วิไล ตงัจิตสมคิด (2554: 161-162) สุรศกัดิ หลาบมาลา ( 3: 2-3,9-13) กล่าวถึง ลกัษณะ
ของครูไทยทีพึงประสงค์ทีสําคัญ  3 ประการ  คือ  1) มีความรู้ ลักษณะของครูในด้านนี  ได้แก่  
คุณลกัษณะส่วนตวัทีเกียวกบัความรู้ ความสามารถทางดา้นวิชาการทีจะสอน ตลอดจนการเป็นผูมี้
สติปัญญาเฉลียวฉลาด เชือมนัในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัแสวงหาความรู้ใหม่ๆทาํการผลิต
สือและเอกสารต่างๆเกียวกบัการศึกษาได ้ ทีสําคญัอีกประการหนึงของครู คือ สอนดี อธิบายได้
รวบรัดชัดเจน สอนสนุก ทาํเรืองทียากให้เป็นเรืองง่าย 2) มีบุคลิกภาพดี ลกัษณะของครูในดา้นนี
ไดแ้ก่   รูปร่างท่าทางดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย พูดจาไพเราะ นอกจากนีครูยงัตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์
ดี  มีอธัยาศยักบัทุกคน ให้คาํแนะนาํแก่ครูอืนได ้3) มีคุณธรรม จริยธรรม ลกัษณะของครูในดา้นนี 
ไดแ้ก่  การประพฤติดี  เวน้จากอบายมุขทงัปวง กระทาํในสิงทีดีทีสุจริต ทงักาย วาจา ใจ  

    ศักดิไทย สุรกิจบวร ( : 3-4) กล่าวถึง ครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพการสอน เพือ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกคน ครูมืออาชีพ จึงตอ้งมีความสามารถต่อไปนี  

                 1.สามารถประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตร์ และการจดัระบบ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการเรียนรู้และ
ความตอ้งการทางการศึกษาของผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ทีสอน 
                 2.สามารถติดตามการเรียนรู้ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้ข้อมูลย ้อนกลับเพือวางแผน              
ใหส้อดคลอ้งกบั ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นราย บุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชนั  
                 3.ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกการใช้ภาษา คาดหวงัให้ผู ้เรียนมีความ
รับผดิชอบในการเรียนรู้  
                 4.พฒันาความสัมพนัธ์เชิงจรรยาบรรณ บนพืนฐานทกัษะการสือสารทีดีให้การยอมรับ
ผูเ้รียนทุกคน และคาดหวงัจะไดรั้บการยอมรับจากผูเ้รียน  
                 5.มีความรู้ทีทนัสมยั และสนบัสนุนขอ้คิดเห็นทีมีต่อหลกัสูตรอยา่งกระตือรือร้น 
                 6.เชือความสามารถในการเรียนของผูเ้รียนทุกคน คาดหวงัวา่ผูเ้รียนทุกคนเรียนรู้ และส่ง
ความคาดหวงันีไปยงัแต่ละบุคคล โรงเรียนและชุมชน  
                 7.กระตือรือร้นในการฝึกผูเ้รียนเขา้สู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เรืองทีผูเ้รียนเห็นว่า          
มีความสาํคญัต่อชีวติของตน 
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              8. ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความเชือมโยง เขา้ใจความสัมพนัธ์ทงัภายในและระหว่าง
สาระการเรียนรู้  
  ภาคหลกัสูตรและวิธีสอน( : - ) กล่าวถึง คุณลกัษณะครูทีมีคุณภาพตามปณิธานของ
หลกัสูตร คือ   

1. เป็นบุคคลทีมีความรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึก 

.เป็นบุคคลทีสามารถใชว้ธีิการสือสารและเทคนิคการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.เป็นบุคคลทีใฝ่รู้ และสามารถตีความพฤติกรรมของมนุษยไ์ดถู้กตอ้ง 

.เป็นบุคคลทีมีกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นรากฐานของเหตุและผล 
 .เป็นบุคคลทีมีพฤติกรรมทีสะทอ้นถึงความเป็นอยูใ่นวชิาชีพ 

วลยั พานิช (2543: 2)ได้กล่าวถึง คุณสมบติัของครูสังคมศึกษาทีต้องพฒันาตนเอง  ดังนี  
ความรู้เชิงวิชาการอันประกอบด้วย  ความ รู้ในพืนฐานทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่  
ประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์ จิตวิทยา สิงแวดลอ้ม
ศึกษา  ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทยศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และมีทกัษะการใช้
ภาษา  ความรู้ดา้นการแนะแนวดา้นอาชีพ (Career education) รู้จกัการวางแผนและการจดัการต่างๆ     
ส่วนความรู้  เชิงวิชาชีพซึงประกอบดว้ย  ความรู้ดา้นจิตวิทยาการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร และ
การพฒันารายวชิา  การเรียนรู้วธีิสอนและเทคนิควธีิต่าง ๆ สามารถวางแผนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาความรู้  การจดักิจกรรมสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการวิจยัในชันเรียนและ
สามารถนาํผลการวิจยัมาใช้แก้ปัญหาได ้ และมีความรู้เกียวกบัองค์กรเอือต่อการเรียน (Learning 

organization) เพื อสามารถจัดกิจกรรมทีส่งเส ริมการเรียน รู้ทังในระบบ   นอกระบบ  และ                 
ตามอธัยาศยั  ด้วยเหตุนีครูจึงควรมีคุณลกัษณะและทกัษะในสังคมศึกษาต่อไปนี 1)การแสวงหา
ขอ้มูล ) การจดัการและใชข้อ้มูล ) การมีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอื้น   

ประณาท เทียนศรี ( : 95-97) ไดก้าํหนดลกัษณะครูสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
ทีดีไวด้งันี 

 1.มีพืนฐานความรู้ในเนือหาสาระทีสอน โดยครูสอนสังคมศึกษาจาํเป็นต้องมีความรู้            
ด้านวิชาการอย่างกวา้งขวางและเชียวชาญในศาสตร์ของตนเอง ทังยงัต้องเป็นผูก้ระตือรือร้น          
ศึกษาความรู้ใหม่ๆตามการเปลียนแปลงของโลก 
 .มีประสบการณ์ทางสังคม แลกเปลียนประสบการณ์กบัเพ◌ื◌่อนครู 

 .ตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รียน มีความรัก ความเมตตา 
 .ตอ้งรู้จกัคิด มีเหตุผล คิดวเิคราะห์เนือเรืองทีเรียน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปราย 

 .ตอ้งรู้จกัคน้ควา้ เนือหาสังคมศึกษาอยูเ่สมอ สืบคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
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 .ตอ้งรู้จกัคิดพิจารณาข่าว เหตุการณ์ หรือขอ้มูลทีไดรั้บ เพือศึกษาสิงทีควรเป็นแบบอย่าง 
มีการเตรียมตวั เตรียมการสอนใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ 

  The Kentucky Academy of Teachnology Education (2003)ไดก้าํหนดสมรรถภาพมาตรฐาน
ค รู เกี ยวกับการสอนไว้ดัง นี  )มี ความส ามารถในการใช้คอม พิ ว เตอ ร์ ทีหลากหล าย                            

) มีความสามารถในการใช้ศพัท์เฉพาะวิชา  ) มีความรู้พืนฐานเกียวกบัเทคโนโลยี )สร้างงาน
นาํเสนอดว้ยสือต่างๆ  ) มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีในการนาํเสนอ 
และเสริมสมรรถภาพในการเรียนการสอน )ใช้สือทีเหมาะสมกับความต้องการของผูเ้รียน            

)ออกแบบบทเรียนให้หลากหลาย )ใช้เทคโนโลยี เพือสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิตและ            
)สาํรวจ ใช ้และประเมินแหล่งเทคโนโลยต่ีางๆ 

             ไฮร์ส (Hirsch, 2000)  กล่าวถึง เป็นครูสังคมศึกษาทีดีมีประสิทธิภาพว่าควรมีคุณลกัษณะ
อยา่งไร มีความเชียวชาญในดา้นความรู้ จะตอ้งสอนเป็น ใชค้วามคิดเพือพฒันาและปรับปรุงความรู้
สังคมตลอดเวลา มีรายละเอียดจาํแนกไดต่้อไปนี 

.เขา้ใจมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและเนือหาทีจะสอน 

.ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

.คน้หาขอ้มูลโดยใชเ้วบ็ไซต ์แหล่งทีมา และสามารถใชเ้ครืองมือคน้หาไดน่้าเชือถือ 

.ใชสื้อต่างๆและหนงัสือทีเกียวกบัเนือเรืองของคุณเพือเพิมความรู้ 

.ใชแ้ผนที เครืองคอมพิวเตอร์และเครืองฉายดิจิตอลเพือให้สามารถทีจะมีการอภิปรายใน
ชนัเรียน 

.มีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพือแลกเปลียนเรียนรู้ 

.ใชผ้งักราฟิก ในการจดัระเบียบการเรียนรู้ เพือแบ่งหวัขอ้และการจดัเรียงขอ้มูลใหม่ 

.ใชส้ัญลกัษณ์แสดงหวัขอ้ยอ่ยเพือเตรียมความพร้อมสําหรับการบรรยายและการนาํเสนอ
ผลงาน 

.เรียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะ  
.มีการแบ่งปันขอ้มูลเกียวกบัผูค้นและสถานทีในชุมชน 

  คิสลิค  (Kizlik, 2013) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้และการพฒันาซึงเป็นสิงสาํคญัสาํหรับครู
สังคมศึกษามืออาชีพ มีสามแนวคิดสาํคญัทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี 
              .ตอ้งเขา้ใจเนือหาของวชิาสังคมศึกษาในระดบัทีเหมาะสมกบัทีซึงคุณตงัใจทีจะสอน ซึง
จะเป็นเนือหาขอ้เท็จจริง ภาพรวม หลกัการ หวัขอ้เรือง และอืน ๆ 

2.ควรจะดาํเนินการและบูรณาการเนือหา ความรู้กบัวตัถุประสงคห์รือสิงทีตงัใจใหน้กัเรียน
เรียนรู้ตามลาํดบัอายแุละระดบัชนัของนกัเรียน 
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            .เพิมทกัษะสําคญัในการสอนเนือหา และวิธีการสอนทีจาํเป็นตอ้งใช้ในการเรียนการสอน
สังคมศึกษา 
 จากการสังเคราะห์เอกสารทีเกียวกบั คุณลกัษณะของครูทีดี สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้กบั   
ครูสังคมศึกษา เพือเกิดคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมตามตาราง  ดงันี 
  

ตารางที  คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา          สรุป 
รอบรู้  มีความรู้ เขา้ใจเนือหาวชิา/บูรณาการเนือหา           

สร้างงานนําเสนอด้วยสือต่างๆ/ผลิตสือจัดทํา
อุปกรณ์การสอน           

          

เลือกใชสื้อการเรียนรู้             

ค้นหาข้อมูล แสวงหาเทคโนโลยี สารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการออกแบบการเรียน 

การสอน     

          

มีความคิดริเริม สร้างสรรค ์           

ทนัสมยักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั           

ความสามารถในการใชภ้าษา  การมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูอื้น 

          

   

    **    = วิไล ตงัจิตสมคิด ( 54) ,  = สุรศักดิ  หลาบมาลา ( 3),  = ศกัดิไทย สุรกิจบวร( ), 4 = ภาควิชา
หลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร( ) , 5 = วลยั พานิช ( ),  = ประณาท  เทียนศรี 
( : 95-97), 7 = The  Kentucky Academy of  Technology Education (2003), = Hirsch (2000) , 9 = Kizlik  (2013) 
 

                  จากตารางดังกล่าว ลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้       
สังคมศึกษา ควรมีคุณลกัษณะดงันี ประกอบดว้ย )ใฝ่เรียนรู้ ทนัเหตุการณ์ ) มีความคิดสร้างสรรค ์                

)แสวงหาสือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้    
 

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกยีวกบัการจัดการเรียนรู้ทส่ีงเสริมทกัษะการคิดขันสูง  

การจดัการเรียนการสอนเพือพฒันากระบวนการคิด เป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้    
ที เน้นกระบวนการมากกว่าเนือหาสาระวิชาเป็นการฝึกปฎิบัติตามหลักการเป็นขันตอน                 
อย่างมีระบบและเป็นไปตามลําดับขันของผู ้เรียน  เริมจากทักษะการคิดตังแต่ระดับพืนฐาน           
ไปจนกระทังการคิดขันสูง สามารถนําไปปรับแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในการดําเนินชีวิตประจาํวนั           
ของมนุษยต่์อไป   
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กระบวนการคิด 

 กระบวนการคิด เป็นการเรียนรู้ทีเป็นทกัษะทางปัญญาทีดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอน 
ดงัทีทิศนา แขมมณี ( 45: 148) กล่าวว่า การคิดทีดี ตอ้งดาํเนินไปตามลาํดบัขนัตอนทีจะช่วยให้
การคิดนันประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมายของการคิดนันๆ กระบวนการคิดใดๆต้องมี
องคป์ระกอบ ดงันี )ตอ้งมีจุดมุ่งหมายของกระบวนการ )ตอ้งมีลาํดบัขนัตอน )ตอ้งมีการปฏิบติั
ตามลาํดบัขนัตอน 

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการคิด ประกอบไปด้วยขนัตอนต่างๆจาํนวนมากบา้งน้อยบา้ง 
ตามความจาํเป็นของกระบวนการนันๆในแต่ละขนัตอนจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการคิด
ย่อยๆ จาํนวนไม่น้อย เช่นในขันตอนการระบุประเด็นปัญหาได้ดีถูกต้องนัน ต้องมีทักษะใน        
การแสวงหาขอ้มูล ตีความหมายขอ้มูล จาํแนกขอ้มูล และมีทกัษะการคิดเป็นพืนฐาน หากบุคคล
ขาดทกัษะการคิดทีจาํเป็นต่อกระบวนการนนัๆ ก็สามารถทาํให้กระบวนการนนัๆขาดประสิทธิภาพ
ได ้กระบวนการคิด เป็นการคิดทีมีความซับซ้อน ซึงจะตอ้งมีพืนฐานดา้นทกัษะความคิดหลายๆ
ด้านเข้ามาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงต้องมีขนัตอนและมีความแยบยล จึงจะทําให้พบ
แนวทางในการแก้ปัญหาคาํตอบ หรือข้อสรุปของความคิดแต่ละครัง อาจกล่าวได้ว่า กระบวน        
การคิด เป็นเรืองของการใชท้กัษะความคิดระดบัสูง 

 นอกจากนี พิมพนัธ์ เดชะคุปต์( : )คือ การใชก้ารคิดตงัแต่ระดบัพืนฐาน ลกัษณะ
การคิดจนถึงกระบวนการคิดขนัสูง แสดงดงัภาพที   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงลาํดบัขนัของการคิด จากขนัพืนฐานสู่ความคิดระดบัสูง 

 

การคิดพืนฐาน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (การสงัเกต  การจาํแนก  การสือ
ความหมาย การคาดคะเน การรวบรวมขอ้มูล การสรุปผล) 

ลกัษณะการคิด  ( คิดกวา้ง คิดลึกซึง  คิดไกล คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิด
อยา่งมีเหตผุล) 

กระบวนการคิด (กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการคิดสร้างสรรค ์
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ทกัษะการคิดขันสูง (Higher-Order Thinking) 
 ทกัษะการคิด (Thinking Skills) คือ ความสามารถ ความชาํนาญในการคิดทุกประเภท 
เริมตังแต่ความสามารถในการจัดการกับความรู้และนําความรู้ไปใช้ การคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์และการประเมิน การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค ์
ทกัษะการคิดเป็นกระบวนการของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนบนซีกซ้ายและซีกขวา ถา้การคิด คือ
การทีเราทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์ต่างๆ การคิดทีมีคุณภาพจะช่วยให้เราเรียนรู้ไดผ้ลยิงขึน  
จากประสบการณ์และยงัสามารถพฒันาสติปัญญาไดดี้ยงิขึนอีกดว้ย (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 4-5)       
  

ประเภทของทกัษะการคิดและทกัษะการคิดขันสูง 
 การคิดมีหลายประเภทและหลายระดบั เริมตงัแต่ระดบัความสามารถในการคิดขนัตาํ  
(Lower Order Thinking) จน ถึ งระดับ ความส าม ารถ ในการคิดขัน สู ง  (Higher Order Thinking)   
ความสามารถในการคิดขนัตาํ (Lower Order Thinking) ประกอบดว้ย ความสามารถในการจาํแนก 
จดักลุ่มจดัประเภท เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และความสามารถในการสร้างความคิด        
รวบยอด (Concept) เป็นการใช้ทักษะการคิดขนัตาํ (Lower-order Thinking Skills) ซึงเป็นทักษะ 
การคิดทีเป็นการรู้และจาํขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลต่างๆ ทีไม่ตอ้งอาศยัการคิดอยา่งรอบคอบและละเอียด  
เพียงแต่จําก็สามารถตอบได้ ส่วนความสามารถในการคิดขันสูง(Higher Order Thinking)นัน
ประกอบดว้ย ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค ์ซึงทกัษะการ
คิดทุกประเภทมีความจาํเป็นและสาํคญัต่อการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ  ซึงจาํเป็นอยา่งยงิทีครูตอ้งรู้จกัการ
คิดประเภทต่าง ๆ และเทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอน เพือส่งเสริมความสามารถในการคิดตงัแต่
การคิดขันตํา (Lower Order Thinking)ไปจนถึงการคิดขันสูง(Higher Order Thinking) แต่การ
จดัการเรียนรู้ทีผ่านมาครูมกัจะเน้นการคิดขนัตาํมากกว่าทกัษะการคิดขนัสูง จึงควรเน้นการคิด        
ขนัสูงใหม้ากขึน (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 26)   

 นอกจากนีการจดัระดบัของพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึงนาํไปสู่การกาํหนดวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ทีได้รับการยอมรับและรู้จกักนัแพร่หลายคือแนวคิดของBloom, Engelhart, Furst, Hill 

and Krathwohl (1956,  อ้างถึงใน Brookhart 2010: 40)  ซึงได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) เป็น 6 ระดับ คือ ขนัความรู้ความจาํ(Knowledge) ความเข้าใจ(Comprehension)  
การนําไปใช้ (Application)การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์(Synthesis) และการประเมิน 
(Evaluation) ซึงบลูม (Bloom 1956, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 4)ไดจ้ดัแบ่งเป็นทกัษะการคิด 
2 ระดับ  คือ 1) ทักษะการคิดขันตํา (Lower Order Thinking)ประกอบด้วยการเรียนรู้ขันความรู้
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ความจํา  ความเข้าใจ  และการนําไปใช้  และ 2)ทักษะการคิดขัน สูง  (Higher Order Thinking)  
ประกอบดว้ยการเรียนรู้ขนัการวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า   
 คาเกน้ (Kagan 2003, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 9-10)ไดแ้บ่งทกัษะการคิดเป็น 
3 กลุ่ม ดว้ยการจดักิจกรรมดงันี 
 1.  ทกัษะการคิดเพือทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล (Understanding Information) 

  1.1  การระลึกหรือทบทวนความรู้ความจาํขอ้มูลขอ้มูลความรู้เดิม (Recalling) 

  1.2  การสรุป (Summarizing) 

  1.3  การใหส้ัญลกัษณ์ (Symbolizing) 

  1.4  การจดัประเภท (Categorizing) 

  1.5  การแสดงบทบาท (Role-taking) 

 2.  ทกัษะการจดัการสับเปลียนจดัดาํเนินการกบัขอ้มูลความรู้ (Manipulating Information) 

  2.1  การวเิคราะห์ (Analyzing) 

  2.2  การนาํไปใช ้(Applying) 

  2.3  การพิสูจน์ดว้ยเหตุผลจากเรืองเฉพาะไปสู่เรืองยอ่ยหรือตวัอยา่ง (Inducing) 

   2.4  การพิจารณาเหตุผล ลงความเห็นจากหลกัการทวัไป หรือตวัอยา่งหลายตวัอยา่ง
ไปสู่เรืองเฉพาะ(Deducing) 

  2.5  การแกปั้ญหา (Problem-solving) 

  3.  ทกัษะการสร้างขอ้มูลความรู้ (Constructing Information) ดว้ยการจดักิจกรรมดงันี 

   3.1  การระดมสมองเพือให้ได้ความรู้ความคิดเป็นจาํนวนมากในเวลาทีกาํหนด 
(Brain Storming) 

   3.2  การสังเคราะห์ (Synthesizing) 

   3.3  การทาํนาย (Predicting) 

   3.4  การประเมินผล (Evaluating) 

   3.5  การถามคาํถาม (Questioning) 
 

 ดงันนั เมือใดทีตอ้งการพฒันาใหมี้ความสามารถในการสร้างความเขา้ใจกบัขอ้มูลหรือ
เพือพัฒนาทักษะการทําความเข้าใจกับข้อมูล  ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้มีการคิด 
เปรียบเทียบขอ้มูลความรู้ทีได้รับและแสดงออกมาให้เห็นได้ดว้ยการพูด การตอบหรือการเขียน  
เมือมีความเขา้ใจขอ้มูลก็จะสามารถสรุปประเด็นสาํคญัได ้
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วธีิและกจิกรรมจัดการเรียนรู้ทส่ีงเสริมความสามารถในการคิดขันสูง 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 13-17)ไดก้ล่าวถึง การสอนทีเน้นการคิดเป็นสําคญั (Thinking-

Based Instruction) ซึงเป็นวิธีการสอนคิดทีผสมผสานการคิดระดบัสูงกบัหลกัสูตรทีโรงเรียนใชอ้ยู ่
โดยเสนอวิธีการสอนคิดทีเน้นการคิดเป็นสําคัญ  4 วิธี  ซึงการสอนคิดด้วยวิธีต่างๆ  เหล่านี             
ครูสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเนือหาสาระและวตัถุประสงค์ของการส่งเสริม         
การพฒันาทกัษะการคิดทุกแบบ  คือ 1)การสอนคิดจากเรืองทีกาํหนด โดยการเลือกเนือหาบางส่วน
จากหลักสูตร  ฝึกใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดแบบอืนๆ                     

2) การสอนคิดจากลักษณะของการคิดทีดีโดยนํากระบวนการคิดและทกัษะการคิดแต่ละแบบ        
มาสอนและฝึกปฏิบติั 3)การสอนคิดโดยการถ่ายโยง เป็นการเชือมโยงระหวา่งสิงทีเรียนและสิงทีรู้
ในสถานการณ์อืนหรือบริบทอืนๆ และ4)การสอนคิดโดยใช้การประเมินผล เป็นการสอนคิด             
ทีมีเป้าหมายโดยมีการกําหนดมาตรฐานการคิดแต่ละประเภท ดังนันการคิดเฉพาะอย่างและ           
การทาํความเขา้ใจกบัวิธีการปฏิบติัทีตอ้งให้นักเรียนปฏิบติั จึงเป็นการฝึกคิดทีใช้การประเมินผล
เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี 
 .วิธีสอนคิดโดยการเลือกเนือหาบางส่วนจากหลักสูตร (Thinking Through Think 

Point Approach) เป็นเทคนิคการสอนคิดทีนาํเนือหาหรือหน่วยการเรียนหรือเนือหาบางส่วนมาใช้
ในการพฒันาทกัษะการคิด ซึงสามารถช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดแบบ
ต่างๆ  ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้ในหลักสูตร โดยนําประเด็นต่างๆ  ในแต่ละเรือง                  
เป็นจุดเริมตน้ของการฝึกคิดและสืบคน้หาขอ้มูลเรืองทีเป็นปัญหา เลือกทกัษะการคิดทีเหมาะสม 
กบัประเด็นทีเลือกมาให้นักเรียนได้ฝึกคิด นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เกียวกับเรืองนันๆ          
แล้วยงัฝึกการเป็นนักคิดทีดีในการแก้ปัญหา สํารวจเรืองทีให้คิด โดยการร่วมมือกนัในชันเรียน 
พยายามจูงใจให้นกัเรียนมองเห็นวา่โอกาสทีจะไดใ้ชท้กัษะการคิดทีดีนนัมีอยูร่อบตวัเอง ต่อจากนนั
เลือกประเด็นหรือเรืองทีจะต้องเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิดให้ลึกซึงและสร้างสรรค์มากขึน          
โดยนาํความรู้ทีไดม้าก่อนหนา้นนัเป็นประเด็นหรือจุดทีจะฝึกคิดต่อไป การเริมตน้ฝึกคิดอาจเริมตน้
ดว้ยคาํถามปลายเปิดหรือให้บอกเหตุผล ฝึกนกัเรียนให้มองประเด็นทีจะฝึกคิดจากทุกแหล่งเรียนรู้     
ด้วยวิธีดังกล่าวทําให้ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด ไม่เพียงรู้เนือหาสาระ        
แต่เพียงอยา่งเดียว  
 2.วิธีสอนคิดจากลักษณะของการคิดทีดี (Thinking Through Dispositions Approach) 
ลักษณะการคิด หมายถึง แนวโน้มทีบุคคลจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมทางสติปัญญาทีดีและ        
เฉพาะอย่าง เฉพาะทีอย่างเหมาะสม ซึงก็คือ รู้เกียวกบัการคิดของตนเองและมีทกัษะในการคิด 
บ่อยครังจะเข้าใจว่าการคิดทีดีคือ การมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
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สร้างสรรค์ แต่การเป็นนักคิดทีดี (Good Thinking) คือ การมีลกัษณะการคิดทีดีแต่ละแบบ แต่ละ
ประเภท   ซึงรวมถึงแรงจูงใจ  ค่านิยม   เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการคิดของบุคคลนันๆ           
ดว้ยการสอนคิดดว้ยวิธีทีปฏิบติัได ้เช่น ฝึกให้คิดดว้ยวิธีคิดตามรูปแบบหรือใชว้ิธีการปฏิสัมพนัธ์
กับบุคคลอืนหรือการให้ข้อมูลยอ้นกลับและการอธิบายโดยตรงเกียวกับพฤติกรรมการคิดทีดี          
ทีประกอบดว้ยลกัษณะการคิดทีพึงประสงค์ (Thinking Through Dispositions Approach) การสอน
คิดดว้ยวิธีดงักล่าวมีความเชือพืนฐาน คือ ลกัษณะการคิดทีดี (Thinking Dispositions) สอนได ้และ
เรียนรู้ได ้การไดรู้้เกียวกบัลกัษณะการคิดแต่ละอยา่งช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ทีจะเขา้ถึงความรู้ใหม่ดว้ย
ความเข้าใจอย่างลึกซึง การคิดทีดีต้องเริมต้นด้วยการสังเกตและการค้นหา ผูเ้รียนจะต้องไวต่อ
สถานการณ์ต่างๆทีจะประยุกต์ใชท้กัษะการคิดแต่ละประเภท ซึงผูเ้รียนจะขาดคุณสมบติัในดา้นนี 
ทาํใหคิ้ดไม่ทนัการหรือคิดไม่ถูกตอ้งในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 

 . วิธีสอนคิดโดยการถ่ายโยง (Thinking Through Transfer Strategy) การถ่ายโยง 
(Transfer)หมายถึง การเชือมโยงเรืองทีเรียนหรือเรืองทีรู้กบัสถานการณ์อืนหรือบริบทอืน (Perkins 

1995, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 16) การทีจะช่วยผูเ้รียนให้สามารถเชือมโยงหรือประยุกตใ์ช้
ทักษะและความคิดรวบยอดทีมีอยู่กับสาระการเรียนรู้อืนเป็นเป้าหมายสําคัญอย่างหนึงของ
การศึกษาในปัจจุบัน แต่การถ่ายโยงความรู้หรือการเรียนรู้สู่เรืองอืนหรือสถานการณ์อืนไม่ได้
เกิดขึนง่ายนกั แต่จะพบวา่นกัเรียนมีการถ่ายโยงความรู้หรือการเรียนรู้ไดน้อ้ย การทีจะส่งเสริมและ
ฝึกใหน้กัเรียนถ่ายโยงความรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้เรืองอืน ครูจะตอ้งสนใจ เอาใจใส่
ต่อการถ่ายโยงความรู้อย่างจริงจัง  ครูต้องสอนและฝึกการถ่ายโยงความรู้หรือการเรียน รู้                
ซึงการถ่ายโยงความรู้หรือการเรียนรู้นนัสอนไดแ้ละเรียนรู้ไดเ้ช่นเดียวกบัทกัษะการคิด นกัเรียนได ้ 
ฝึกการถ่ายโยงความรู้และทักษะการคิดมากเท่าใด นักเรียนจะเข้าใจเรืองทีเรียนลึกซึงมากขึน       
การสอนคิดโดยการถ่ายโยงนนัจะทาํให้รู้แจง้วา่การถ่ายโยงคืออยา่งไร ช่วยในการสร้างความเขา้ใจ
มากขึนอยา่งไร และยงัเป็นเครืองมือในการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิดดว้ย 

  แนวทางการปฏิบติัตามวธีิสอนคิดเพือพฒันาการคิดดว้ยการถ่ายโยง คือ กระตุน้ให้
ผูเ้รียนเชือมโยงแนวคิดทีสําคญัหรือทกัษะการคิดกบับริบทอืนทีคลา้ยคลึงกนั องคป์ระกอบสําคญั
ในการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะการคิด คือ ครูตอ้งแสวงหาเหตุการณ์ต่างๆทีเหมาะสมทีจะสอนคิด
ดว้ยการถ่ายโยงจากหลกัสูตรทีใช้อยู ่ครูตอ้งอยูเ่คียงขา้งผูเ้รียน ควรอธิบายเป้าหมาย วตัถุประสงค์
ของการถ่ายโยงเพือการเรียนรู้ฝึกทกัษะการคิด อธิบายมิติต่างๆของการถ่ายโยงและผลกระทบทีเกิด
กบัความเขา้ใจในเนือหาความรู้ ในการวางแผนบทเรียน โครงงานหรือชินงานของนกัเรียน ครูตอ้ง
พยายามจดักิจกรรมในเนือหาทีมีโอกาสถ่ายโยงการคิดมากทีสุด เช่น อาจมาจากความสนใจของ
ผูเ้รียน ความเหมาะสมของเรืองและเป็นเนือหาทีสําคญัของหลกัสูตร เลือกพิจารณาเนือหาแนวคิด 
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ความ คิดรวบยอดในหลัก สู ตรทีผู ้เรียนจะได้ ฝึก คิดอย่างแท้จ ริง  เช่น  ได้ ฝึ กตัด สินใจ                        
ฝึกการประเมินผลหลกัฐานขอ้มูลต่าง ๆ ฝึกพิจารณาทางเลือกทีหลากหลาย ครูตอ้งหาวิธีช่วยให้
ผูเ้รียนไวต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยตวัเอง นาํเสนอและอธิบายทกัษะการคิดทีตอ้งฝึก กระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสวงหาวธีิเชือมโยงทีซบัซอ้นเป็นนามธรรมเพือส่งเสริมการคิดระดบัสูง 
 . วิธีสอนคิดโดยการประเมินผล (Thinking Through Assessment Strategy) การคิด
โดยการประเมินผล (Thinking Through Assessment) เป็นวิธีสอนคิดอีกแบบหนึงทีมีเป้าหมายเพือ
กาํหนดมาตรฐานลกัษณะการคิดเฉพาะอยา่งและการทาํความเขา้ใจกบัการปฏิบติัทีสะทอ้นทงัจาก
การคิดทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัได ้โดยทาํให้มาตรฐานนนัชดัเจน สําหรับผูเ้รียนการเรียนรู้ทีปฏิบติัใน
ปัจจุบนัไม่ไดมุ้่งประเมินผลการคิดทีมีความหมาย เพราะการทดสอบและการประเมินทีปฏิบติัอยูใ่ห้
ขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาทกัษะการคิด บุคลิกลกัษณะของการคิดและความโนม้เอียงในการคิดของ
ผูเ้รียนนอ้ยมาก  
 วธีิสอนคิดทงั 4 วิธีนีครูอาจจะไม่คุน้เคย เนืองจากไม่ไดส้อนเพือเนน้การพฒันาทกัษะ
การคิดอย่างจริงจงั แต่การได้รู้จกัและเขา้ใจถึงยุทธวิธีดงักล่าวจะทาํให้มีมุมมองเกียวกบัการคิด
กวา้งขวางยิงขึน จากสาระสําคัญในแต่ละวิธีจะช่วยให้ครูมีความเข้าใจในการทีจะสอนโดย          
การบูรณาการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผูเ้รียนได้โดยเฉพาะวิธีสอนคิดโดยกาํหนดเรืองหรือ
ประเด็นจากหลักสูตร(Thinking Through Think Points) ซึงผูเ้รียนจะได้ทังความรู้ความเข้าใจที
ลึกซึง กวา้งขวาง รวมทงัมีทกัษะการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและ         
คิดสร้างสรรค์ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 17) และในส่วนกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด 
(Thinking Skills Activities) นันจาํเป็นต้องมีการสอนโดยใช้กิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย 
กิจกรรมการใชค้าํถามปลายเปิดทีไม่ไดมี้คาํตอบเพียงคาํตอบเดียว คาํถามเปิดกวา้งให้คิดหาคาํตอบ 
คาํอธิบายทีหลากหลาย กิจกรรมต่อไปนีสามารถนาํไปบูรณาการกบัวิธีสอนแบบต่างๆ หรือรูปแบบ
การสอนต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 
 1.  การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นวิธีทีดีทีสุดวิธีหนึงในการส่งเสริมการคิด
คล่อง (Fluent Thinking) เป้าหมายเพือถามความคิดหรือคาํตอบให้ได้มากทีสุดในเวลาทีกาํหนด  
เนน้ทีปริมาณคาํตอบมากกวา่คุณภาพ จึงไม่ควรมีการแสดงความคิดเห็นต่อคาํตอบต่าง ๆ 

 2.  การคิดยืดหยุ่น (Flexible Thinking) การฝึกคิดยืดหยุน่เป็นกิจกรรมทีให้หาคาํตอบ 
ทีเป็นไปได้ นอกเหนือจากคาํตอบทีมีอยู่ โดยการถามคาํถามทีเป็นเงือนไข คาํถามช่วยให้คิดหา
คาํตอบความเป็นไปไดอื้นๆ ทาํใหเ้กิดการคิดทียดืหยุน่และการพิจารณาหาเหตุผลหลายดา้น 
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 3.  การให้ทาํนาย (Forecasting)โดยการระดมสมองให้นักเรียนได้คิด เพือหาสาเหตุ    
ทีเป็นไปได้และผลต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน ซึงหลงัจากนันนักเรียนสามารถทีจะพิจารณาและพิสูจน์  
การทาํนายนนั ผลเกิดขึนจริงหรือไม่ และนกัเรียนควรไดมี้โอกาสหาเหตุผลและการเลือกของตวัเอง 

 4.  การคิดแบบอุปนยั (Inductive Thinking) กิจกรรมการคิดแบบอุปนยั คือการใหส้รุป
หลักการจากตัวอย่างต่างๆและทีไม่ใช่ตัวอย่าง หลักการในการคิดแบบอุปนัยนันนักเรียนจะ
รวบรวมข้อมูล จัดข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาองค์ประกอบทีเหมือนกันและให้ข้อมูล
ส่วนประกอบทีคลา้ยกนั 

 5.  การคิดแบบนิรนยั (Deductive Thinking) เป็นการคิดทีตรงกนัขา้มกบัการคิดแบบ
อุปนัย ทีเป็นการสรุปหลักการทวัไปจากข้อมูลหรือตวัอย่างต่างๆ แต่การคิดแบบนิรนัยจะเป็น        
การใหน้กัเรียนคิดเกียวกบัขอ้สรุปทวัไปก่อนแลว้ใหต้วัอยา่งหรือขอ้มูลสนบัสนุน 

 6.  การสรุปอ้างอิง (Inference) เมือใดทีมีการสรุป นันคือ การนําเสนอผลทีเกิดขึน  
การสรุปหรือการนาํไปใช ้การลงขอ้สรุปนนัตอ้งมีการให้เหตุผลสาํหรับการคิดของตนเอง คาํถามที
จะใหข้อ้สรุป เช่น ใหเ้หตุผลเกียวกบัเรืองทีคิด เรืองทีตอบและผลทีได ้

 7.  การคิดเชิงตรรก (Logical Thinking) การคิดเชิงตรรกเป็นการใช้สมองซีกซ้ายใน
การคิดจดัเชือมโยงแนวคิดกิจกรรมทีส่งเสริมการคิดเชิงตรรก คือ การร่วมให้ขอ้สนับสนุนหรือ
ความคิดรวบยอด แล้วให้สร้างความคิดทีละขนัตอนจนจนได้คาํตอบหรือบรรลุวตัถุประสงค์ที
ตอ้งการ การคิดเชิงตรรกตอ้งใชค้วามรู้และแบบแผนของการคิด 

 8.  การแก้ปัญหา(Problem Solving)กระบวนการคิดทีซับซ้อนจะเกียวข้องกับ              
การแกปั้ญหาและการตดัสินใจเสมอ การแกปั้ญหาประกอบดว้ยการคิด 6 ขนัตอน คือ1)ระบุปัญหา/
นิยามปัญหา 2) รวบรวมข้อมูล 3) ระบุปัญหาอุปสรรคทีอาจจะเกิดขึน 4)ระบุทางเลือกในการ
แกปั้ญหา 5)พิจารณาทางเลือกในการแกปั้ญหา  และ 6) เลือกวิธีแกปั้ญหาทีดีทีสุด กิจกรรมทีช่วย
ในการแก้ปัญหาคือ การใช้คาํถามทีหลากหลาย การระดมสมองและคาํถามต่างๆ ดงันี อะไรคือ
ขอ้เท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น มีคาํตอบเพียงคาํตอบเดียวหรือไม่ ตวัอย่างทีให้พิสูจน์กฎนัน
หรือไม่  เพราะมีผลเกิดขึน 2 อย่าง สรุปได้หรือไม่ว่าอย่างหนึงเป็นเหตุและอีกอย่างหนึง เป็นผล  
เป็นไปไดไ้หมทีความรู้สึกของตนเองทาํใหไ้ม่เป็นไปตามกฎ 

 9.การตดัสินใจ (Decision Making) เกียวขอ้งกบัทกัษะการคิดในการเลือกคาํตอบทีดี
ทีสุดจากหลาย ๆ แนวคิด โดยมีการพิจารณาขอ้ดี ขอ้จาํกดัทุกขนัตอนในการแกปั้ญหาและประเมิน
การตดัสินใจจากผลทีเกิดขึน การตดัสินใจขนัพืนฐานประกอบด้วย ความสามารถในการสังเกต  
เก็บขอ้มูล ตีความหมายขอ้มูล เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้จาํกดั จาํแนกประเภทและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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                  10.  การสังเกต (Observation) เป็นพืนฐานของการพฒันาทักษะการคิดอย่างหนึงใน         
การสังเกต ควรมีการกาํหนดเป้าหมายก่อน สังเกตอะไรบ้าง เพืออะไร สังเกตรายละเอียดหรือ
ขนัตอน นกัเรียนจะตอ้งใช้ประสาทสัมผสัทงัห้า ถา้จะบนัทึกขอ้มูลให้ถูกตอ้ง กิจกรรมการสังเกต
ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างสิงทีได้ยิน ได้เห็น ได้กลิน และอืนๆจากข้อเสนอ
บางอย่างทีท่านไม่เชือจากทีไดย้ินไดฟั้ง เพราะมีขอ้มูลเพียง 50% ของทีคิดและเห็นเป็นความจริง 
การสังเกตไม่เพียงแต่เป็นการตรวจสอบการรับรู้ของตนเองทีมีต่อสิงต่างๆ แต่ยงัช่วยให้เข้าใจ
มุมมองของผูอื้นอีกดว้ย 

                  11.  ตีความ  (Interpretation) การตีความหมาย  ข้อมู ล  ความคิด  คําพู ด  สิ งที เห็ น               
ลว้นแลว้แต่ตอ้งใช้การรับรู้ ขอ้สนบัสนุนของตนเองในการตดัสินใจ และสรุปความ การรับรู้ของ
มนุษยพ์ฒันาจากการเชือมโยงความสัมพนัธ์จากประสบการณ์ส่วนตวั จึงเป็นเรืองของแต่ละบุคคล   
การตีความเป็นทกัษะสําคญัทีตอ้งมีการสอนโดยตรง เพราะมนุษยมี์แนวโน้มจะสรุปเรืองราวจาก
หลักฐานทีไม่ เพี ยงพอกับการรับ รู้ส่ วนตัว  ต้องมีการอธิบายให้นัก เรียน ก่อนว่าทักษะ                     
ในการตีความหมายทีดีนันมาจากการอา้งอิงขอ้มูลทีตรงและเชือถือได ้กระตุน้ให้พิจารณาขอ้มูล 
ต่าง ๆทีเป็นความจริงจากขอ้มูลจริงและขอ้มูลทีเชือวา่จริง วธีิฝึกให้คิดตีความง่าย ๆ เช่น แสดงภาพ
หรือกระทําให้ดู  ให้เขียนข้อความหรือประโยค  4 ประโยค  จากภาพหรือจากกราฟ  แล้วให้
แลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนในชนั 

                  12.  เปรียบเทียบ  (Comparison) การเปรียบเทียบเป็นทักษะการคิดประเภทหนึง                  
ทีจะต้องพิจารณาสถานการณ์ 2 สถานการณ์  หรือองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ หรือมากกว่า            
ความคิดเห็นหรือเหตุการณ์ และบอกความสัมพนัธ์กัน ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกัน           
เมือสามารถระบุความแตกต่างหรือความคลา้ยคลึงกนัแลว้ควรจดัโอกาสให้ฝึกทกัษะเหล่านนัโดย
ลาํพงั ให้ฝึกนาํไปใช ้เปรียบเทียบคาํตอบ ความเชือของตนเองกบัผูอื้น และรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้น 
 13. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นทักษะการคิดทีเป็นพืนฐานของทกัษะการคิดระดบัสูง  
อืน ๆ การวิเคราะห์ในกระบวนการแกปั้ญหานนั นกัเรียนจะตอ้งตรวจสอบพิจารณาปัญหาทีจะตอ้ง
หาคาํตอบ แยกรายละเอียดของปัญหาเป็นส่วน ๆ พิจารณาองค์ประกอบและมองหาความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบเหล่านนั ในการแกปั้ญหาจะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางเลือก การเลือกทางเลือก
ต้องวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดก่อนเลือกและตัดสินใจ ซึงครูอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ               
ทีสําคญัการร่วมมือกนัแก้ปัญหาของนักเรียนจะมีประโยชน์มากกว่าการให้แก้ปัญหาโดยลาํพงั   
ความหลากหลายความคิด การคิดทีลึกซึง การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน จะช่วยใน       
การสร้างสรรค์ความรู้ ทกัษะการคิด และความรับผิดชอบ หรือตวัชีวดัความสามารถในการคิด
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วเิคราะห์ เช่น 1) สามารถระบุความคิดรวบยอดหรือปัญหาต่าง ๆ ได ้2) แยกยอ่ยองคป์ระกอบต่าง ๆ
ได ้ 3) จดัรวบรวมขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจได ้ 4) กาํหนดเกณฑ์ในการประเมินผลได ้และ 5) ให้
ขอ้สรุปอย่างเหมาะสมได ้ วิธีทีสําคญัทีสุดสําหรับการพฒันาทกัษะการคิดทุกประเภท ทุกระดบั    
ก็คือเนือหาสาระ(Content) สําหรับคิดหรือพฒันาทกัษะการคิด ควรเน้นเนือหาสาระทีมีประโยชน์        
มีความสําคญั สอดคลอ้งกบัเนือหาหลกัสูตร ชีวิต วยัและประสบการณ์ในทุกด้านของผูเ้รียนให้      
มากทีสุด (วชัรา เล่าเรียนดี, 2555: 37-39) 

 นอกจากนี  วัชรา เล่าเรียนดี  (2555: 27-29)ได้ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกียวกับ            
แนวทางการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด ดงันี 1) จดักิจกรรมแบบร่วมมือกนัให้
ทาํกิจกรรมทีสมาชิกสามารถพูดคุยกนัไดท้วัถึง 2)จดักิจกรรมให้ใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหา
มากกว่าการใช้ความสามารถในการการคิดคาํนวณตามปกติ 3)จดักิจกรรมทีให้หาคาํตอบได้
หลากหลายมากกวา่การจดักิจกรรมทีให้หาคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว 4)จดักิจกรรมทีส่งเสริมการใช้
การแก้ปัญหา ใช้ความคิด การปฏิบัติหลาย ๆ แบบ เพือให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 5) จดั
กิจกรรมทีไม่เฉพาะเจาะจงเพียงนักเรียนเพศใดเพศหนึง 6)ใช้คาํถามทีส่งเสริมทักษะการคิด
ระดบัสูง และ 7)ใช้วิธีวดัและประเมินผลหลาย ๆ วิธีทีสอดคลอ้งตามเทคนิควิธีจดัการเรียนรู้ เช่น 
ประเมินผลโครงงาน  การนาํเสนอชินงาน ให้แสดงออกหรือให้เล่าประสบการณ์ วิธีดาํเนินการ  
นอกจากนียงัมีนกัการศึกษาและนกัคิดไดส้รุปกิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง
ไวด้งันี 1) ให้เชือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเรืองต่าง ๆ หรือความคิดรวบยอดหรือคาํต่างๆ 2) ให้
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิงต่าง ๆ ความคิด เหตุการณ์ นิยาม หรือสิงของ 
ต่าง ๆ  3)ให้จาํแนก จดัประเภท จดักลุ่มของสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด 4)ให้ประเมินผล 
ตดัสินคุณค่าสิงต่างๆหรือเรืองราวต่าง ๆ   5) ให้จดัลาํดบัเหตุการณ์ ความสําคญัของเรืองราวต่าง ๆ   
6) ใหร้ะบุขอ้เทจ็จริง ความจริง และทีเป็นขอ้ความคาํพดู ความคิดเห็น 7) ระบุขอ้ความทีแสดงความ  
โน้มเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรือทีแสดงถึงอคติต่อเรืองใด สิงใดสิงหนึง  ) ให้นิยามคาํอธิบาย และ
บอกสาเหตุ ) ระบุเหตุและผล ทา้ทายผลทีจะเกิดขึน 10) ให้ลงความเห็นขอ้สรุปหรือขอ้สรุปทีมี
เหตุผล 11) ให้สรุปโดยทวัไปหรือให้ขอ้สรุปทีนาํมาใช้ไดโ้ดยทวัไป 12)ให้แปลความหมายหรือ
ตีความขอ้ความต่าง ๆ 13) ให้ระบุใจความสําคญั (Main Idea) รายละเอียดและส่วนทีเป็นแนวคิด
สนับสนุน (Supporting Idea) 14) ให้สรุปโดยสังเขป เขียนบทสรุป (Summary) 15) ให้ตดัสินใจ 
โดยให้ พิ จ ารณ าเลื อกด้ วย เห ตุผล  และ16)ให้ แก้ ปั ญ ห า (http://www.selu.edu/Academics/ 

Education/TEC/think.htm (What is higher order thinking ?), อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี (2555: 27-

29) จากวธีิหรือกิจกรรมเพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดขนัสูงดงักล่าว จะเห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นเรือง
ใหม่ ครูคุน้เคยเป็นอย่างดี ซึงกิจกรรมการส่งเสริมการคิดทีนอกเหนือจากนียงัมีอีกมาก เพือทีจะ
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นาํไปสู่การส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดทีสูงขึน มีคุณภาพยิงขึน วิธีหรือกิจกรรมการฝึกคิด
ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผูเ้รียนทุกระดับชันและควรให้ผูเ้รียนฝึกอย่างสมาํเสมอ ครูสามารถ   
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจะใช้เนือหาสาระและระดับชันของ
ผูเ้รียนเป็นหลกัในการจดักิจกรรมและควรจะเริมจากการใชค้วามคิดในเรืองง่าย ๆ ไม่ซบัซ้อนก่อน  
การคิดขนัสูงสามารถพฒันาขึนไดส้ําหรับผูเ้รียนทุกคนและทุกระดบัความสามารถทางการเรียน   
ถา้ให้การสนบัสนุนส่งเสริมทีเหมาะสม การคิดขนัสูงประกอบดว้ยความสามารถในการปฏิบติัดงันี 
1) จดัลาํดบั  2)จาํแนก จดักลุ่ม จดัประเภท 3) เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง  4) ตงัสมมติฐาน  
5) ลงขอ้สรุป 6) อธิบายให้เหตุผลในการสรุป 7) จาํแนกความจริงจากความคิดเห็น  8) ตรวจสอบความ
น่าเชือถือ 9) ระบุเหตุและผล 10) สร้างแนวคิดใหม่ 11) ตดัสินใจ  12) สืบเสาะหาความรู้  13) วางแผน  
14) ระบุ  และ15) จดัระบบ    
 สรุปได้ว่า วิธีการสอนคิดทีผสมผสานการคิดระดบัสูง โดยทีครูสามารถประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมกบัแต่ละเนือหาสาระและวตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการพฒันาทกัษะการคิด    
ทุกแบบ  มีการจดักิจกรรมแบบร่วมมือกนั ใชค้วามคิดในการแกปั้ญหา ฝึกการปฏิบติัหลาย ๆ แบบ 
เพือใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ได้มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึง
ความหมายของการคิดว่า  เป็นกระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการทางสมอง แต่ละทฤษฎี          
มีแนวคิดและหลักการทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพือ
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรคแ์ละเกิดประโยชน์ต่อไป ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆมีรายละเอียดดงันี 

       1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual  Development) เพียเจต์(Piaget, 1972: 

1-12) ศึกษาพัฒนาการเชาว์ปัญญา และเพียเจต์เชือว่า ทุกคนตังแต่เกิดมามีความพร้อมทีจะมี          
ปฎิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม และโดยธรรมชาติแล้วมนุษยมี์แนวโน้มพืนฐานทีติดตวัแต่กาํเนิดมา                 

 ชนิด คือ การจดัและรวบรวม (Organization) และการปรับตวั (Adaptation) ให้เขา้กบัสิงแวดลอ้ม 
เพืออยู่ในสภาพทีสมดุล  ประกอบด้วยกระบวนการการซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์
(Assimilation)และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation)นอกจากนันเพียเจต์ถือว่า  
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมทีจะมีปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อมและปฏิสัมพนัธ์นี ทาํให้เกิดพฒันาการ       
เชาว์ปัญญา  ซึ งแบ่ งองค์ประกอบได้เป็น   ประกอบ  คือ  .วุฒิภาวะ (Maturation) ควรจัด
ประสบการณ์หรือสิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพร้อมหรือวยัของเด็ก  .ประสบการณ์ 

(Experience) การทีมีปฏิสัมพนัธ์จะทาํให้เกิดประสบการณ์ .การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social 

Transmission) ครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก หรือสอนเด็กทีพร้อมจะรับการถ่ายทอดด้วย
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กระบวนการซึบซาบประสบการณ์ หรือปรับโครงสร้างทางปัญญา และ .กระบวนการพฒันาสมดุล 

(Equilibration)หรือ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  ซึงอยู่ในตวัของแต่ละบุคคล เพือจะปรับ
ความสมดุลของพฒันาการเชาวปั์ญญาต่อไป 

         2.ทฤษฎีการเรียน รู้ที เกิดจากกระบวนการค้นพบ  (Discovery Learning) ของ        
บรูนเนอร์ (Bruner, 1963: 1-54 อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 212-213) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้
ในกลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism)ซึงไดใ้ช้หลกัพฒันาการเชาวปั์ญญาของมนุษยม์าใช้ในการสร้าง
ทฤษฎีการเรียนรู้ ใชชื้อวา่ Discovery Approach หรือกระบวนการเรียนรู้โดยการคน้พบ บรูนเนอร์
เชือวา่ มนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง  
และเชือวา่ การเรียนรู้เกิดขึนไดต่้อเมือผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ซึงนาํไปสู่การคน้พบ
แกปั้ญหา 

       แนวคิดพืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้โดยการคน้พบ คือ .การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ทีผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิงแวดล้อมด้วยตนเอง  .ผู ้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์และ                  
พืนฐานความรู้ต่างกนั การเรียนรู้จะเกิดขึนจากการทีผูเ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสิงใหม่กบั
ประสบการณ์และมีความหมายใหม่ .พฒันาการทางเชาวปั์ญญาจะเห็นไดช้ดัโดยทีผูเ้รียนสามารถ
รับสิงเร้าทีใหเ้ลือกไดห้ลายๆอยา่งพร้อมๆกนั 

 3.ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 
ของออซูเบล (Ausubel,1963 อา้งถึงใน สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2545: 216-218) ออซูเบล เชือวา่ ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือ รับรู้ดว้ยการคน้พบวธีิทีเรียน อาจจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ
อยา่งมีความหมาย   

ตวัแปรทีมีความสาํคญัในการเรียนรู้  โดยการรับรู้อยา่งมีความหมายมี  อยา่ง ไดแ้ก่ 

.สิง (Materials) ทีจะตอ้งเรียนรู้ ตอ้งมีความหมาย ซึงหมายความวา่ จะตอ้งเป็นสิงสัมพนัธ์กบัสิงที
เคยเรียนรู้และเก็บไวใ้นโครงสร้างพุทธิปัญญา .ผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์และมีความคิดทีจะ
เชือมโยง หรือจดักลุ่มสิงทีเรียนรู้ใหม่ .ความตงัใจของผูเ้รียนและการทีผูเ้รียนมีความรู้คิดเชือมโยง
สิงทีเรียนรู้ใหม่ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างพุทธิปัญญาทีอยูใ่นความทรงจาํแลว้ 

.ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส  (Rogers, 1969 อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 

334-335)โรเจอร์ เป็นบุคคลทีเห็นถึงความจาํเป็นทีจะให้ความสําคัญกับผู ้เรียนว่าเป็นบุคคล            
ทีมีความโนม้เอียงตามธรรมชาติทีจะพฒันาตนเองทุกๆดา้น เพือจะรักษา หรือครองไวซึ้งความเป็น
ตวัของตวัเองและพฒันาให้ดีขึน  โดยหลกัการเรียนรู้แบบมนุษยนิยมมีดงันี .โดยธรรมชาติแล้ว 
มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพทีจะเรียนรู้ .การเรียนรู้จะเกิดขึนต่อเมือผูเ้รียนรู้วา่วิชาทีเรียนมีความหมาย
และมีความสัมพนัธ์ต่อจุดมุ่งหมายของชีวติผูเ้รียน .การเรียนรู้ทีสาํคญั มกัเกิดจากการลงมือกระทาํ
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ของผูเ้รียนเอง (Learning by Doing) .ถา้นกัเรียนมีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบในกระบวนการ
เรียนรู้ จะช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึน  และ .การเรียนรู้ทีจะเป็นประโยชน์ทีสุด                
ต่อการมีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั ก็คือ การเรียนรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning)หรือ
เรียนรู้อยา่งไร และผูเ้รียนจะตอ้งกลา้ทีจะเปิดโอกาสใหต้นเองมีประสบการณ์ใหม่ และพยายามทีจะ
รับการเปลียนแปลงทีเขา้มาในชีวติ 

ทฤษฎีนีสามารถนาํมาใช้ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอน โดยทีผูส้อนมนุษยจ์ะตอ้ง
จดับรรยากาศทีผอ่นคลายและเอือต่อการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดดี้ และเน้นให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีส่วนร่วมในการเรียน โดยครูใชว้ิธีการสอนแบบชีแนะ และทาํหนา้ทีอาํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  

. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) กานเย่ (Gagne,1985) อ้างถึงใน         
สุรางค ์โคว้ตระกูล (2545: 279-280) กานเยไ่ดเ้สนอวิธีการเขียนวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการแบ่งกลุ่มสมรรถภาพ (Capability)ทีเป็นผลของการเรียนรู้(Learning Outcome) 
ออกเป็น  ประเภท คือ )ทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual Skills) )ภาษาถอ้ยคาํ ข่าวสาร(Verbal 

Information) )ยุทธศาสตร์การรู้คิด  (Cognitive Strategies) )ทักษะด้านการเคลือนไหว(Moter 

Skill) และ )เจตคติ (Attitude) 
การเรียนรู้จะเกิดขึนได้ต่อเมือภาวะภายนอกและภายในเหมาะสม ภาวะภายนอก

หมายถึง สิงเร้าภายนอก ส่วนภาวะภายใน หมายถึง สิงทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้เก็บไวใ้นความจาํระยะ
ยาว ซึงอาจจะเขียนเป็นแผนผงัของการเรียนรู้ไดด้งัภาพที  ต่อไปนี 

 

ภาวะภายนอกจากสิงเร้า 
         ผูเ้รียน      การกระทาํ 
                     (Performance) 

ภาวะภายในจากเนือหาของความจาํ 
                      สมรรถภาพ 

                      (Capability) 
ภาพที  แผนผงัของการเรียนรู้ 

 

ดงันนัการเรียนรู้ในขนัตน้ทงั 5 ทฤษฎีดงักล่าว ผูส้อนควรจดับทบาทขององค์ความรู้ให้
มีความเหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทัง
จดัลาํดบัของเนือหาให้มีความชดัเจน เป็นระบบ เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก จะทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจ และสามารถพฒันากระบวนการทางความคิดของผูเ้รียนใหสู้งขึนไดด้งัตารางที   
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ตารางที  การสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัทกัษะการคิดขนัสูง 
 

 

รูปแบบการเรียนรู้ 

(RLASA    Model)       

ทฤษฎี
พฒันาการ
ทาง
สติปัญญา 
 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทีเกิด
จาก
กระบวน 
การคน้พบ 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย 

 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบ
มนุษยนิยม 

 

ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่ม
ผสมผสาน  

เพียเจต ์ บรูนเนอร์ ออซูเบล รอเจอร์ส กานเย ่
.ขั น ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  (Reviewing of  

knowledge) 
 

    
 

 

. ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา (Learning  instructional activities 

design of Social Studies)   
 

  

 
   

.ขนัออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาระวชิา
และกระบวนการ
จดัการเรียนรู้สังคม
ศึกษา (Activities  
design based on  nature 

of subjects  matters  

and  process  of  

learning management  

of Social  Studies)  
 

2.1 ขนัการวิเคราะห์         

2.2 ขนัการร่างแบบ          

2.3 ขนัการพฒันา        

4.ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of  

Learning ) 
 

     

5. ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  

Outcomes) 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

    ผูว้ิจ ัยได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน งานวิจัย              
ทีเกียวข้องกับการสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ งานวิจยัทีเกียวกับทกัษะการคิด           
ขนัสูง งานวจิยัเกียวกบัสรรถนะการสอน  ทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 วชัรี  เหล่มตระกูล ( : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพ
การสอน แบบเน้นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศร สําหรับครูประจาํการ และได้
ศึกษาผลของโปรแกรม ซึงประกอบดว้ย ความสามารถในการวิเคราะห์การสอน ความสามารถใน
การออกแบบการสอน และความสามารถในการใช้วิธีสอนของครู รวมถึงการศึกษาประยุกต์ใช้
ทฤษฎีสติปัญญาสามศรในบริบทการพฒันาครู ผลการวิจยัพบว่า ครูประจาํการมีระดบัพฒันาการ
ของความสามารถทงั  ดา้นสูงกวา่ก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมโดยครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
ในระดบัมาก นอกจานีพบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนการใชโ้ปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอนนี ไดแ้ก่ 
การสนบัสนุนของของผูบ้ริหารสถานศึกษา ความสนใจใฝ่รู้ และความสมคัรใจของครูประจาํการ  
ความเชียวชาญและมนุษยสัมพันธ์ของวิทยากรหรือผู ้ดําเนินการ และการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยี เป็นสือในการเรียนรู้ ส่วนปัจจยัทีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ ทศันคติทางลบทีมีต่อการพฒันา
ครู อนัเนืองมาจากประสบการณ์เดิม จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม และเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิยัโครงการก่อนๆ เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมทีปรับเปลียนอยูเ่สมอและภาระงานของครูทีมีมาก 
 ชาลินี ตรีวรัญ ู ( : 341-346)ไดท้าํการศึกษา การพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนครังนี มีผู ้ร่วมวิจัย เป็น                  
ครูประถมศึกษา จาํนวน  คน จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  แห่ง ผลการวิจยัสรุปได้ว่า            
ขอ้แรกกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน มีขนัตอนสําคญั  ขนัตอนทีมีลักษณะเป็นวงจร ได้แก่       

) การกาํหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน ) การวางแผนบทเรียน ) การสอนและการสังเกต
ในชนัเรียน  ) การสืบสอบผลการปฏิบติังาน ) การปรับปรุงแกไ้ขบทเรียน และ )การแลกเปลียน
เรียนรู้ทังนีในการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน  ครูสามารถปรับขันตอน           
การดาํเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบติังานไของตนได้ โดยยงัคงรักษา
องค์ประกอบสําคญัของกระบวนการไว ้องค์ประกอบสําคญั ได้แก่ )การทาํงานแบบร่วมมือ      
ร่วมพลัง ) การกําหนดประเด็นการศึกษาผ่านบทเรียนทีมาจากสภาพปัญหาด้านการคิด หรือ      
การเรียนรู้ในการเรียนการสอนในชนัเรียน ) การสังเกตพฤติกรรมทีแสดงถึงการเรียนรู้และการคิด
ของนักเรียนโยตรงในชันเรียน  ) การให้ผลสะท้อนและการอภิปรายผลการปฏิบัติงาน                  
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) การดาํเนินการในระยะยาว และขบัเคลือนกระบวนการให้สอดคล้องกบับริบทการทาํงานจริง 
โดยครู และ ) การมีส่วนร่วมของผู ้รู้ และข้อทีสอง การดําเนินงานตามกระบวนการศึกษา           
ผา่นบทเรียน สามารถช่วยพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของครูไดทุ้กดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน ดา้นทกัษะการคิดในการจดัการเรียนการสอน และ
ดา้นความสามารถในการทาํงานแบบร่วมมือรวมพลงั โดยครูผูร่้วมวิจยัมีการพฒันาสมรรถภาพ          
การจดัการเรียนการสอนดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนมากทีสุด  และครูผูร่้วม
วิจยัประมาณร้อยละ  มีพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนมากกว่าครึงหนึงของจาํนวน
ตวับ่งชีทงัหมด  ตวับ่งชี ทงันีครูผูร่้วมวิจยัทุกคนมีพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอน
อย่างน้อย   ตัวบ่งชีโดยมีพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย  ตัวบ่งชี                   
ในแต่ละดา้น 

 บณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ ( : 183-185) ไดศึ้กษา การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู้ เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน ของนักศึกษาครู  มีวตัถุประสงค์เพือ                 

1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู   2) พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ        
การจดัการความรู้เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู และ 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู          
ผลการศึกษา พบวา่ )ผลการศึกษาสมรรถนะการสอนของนกัศึกษาครู ผูว้ิจยัสรุปผลโดยการจาํแนก
ตามกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาครู และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยจาํแนกสภาพสมรรถนะการสอนออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน
และการวางแผนการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  และดา้นการวดัผล
ประเมินผล การเรียนการสอน ผลการจาํแนกสมรรถนะการสอนทงั 3 ดา้น พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ         
การจดัการความรู้ ซึงไดรั้บการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชียวชาญทีระดบัมากทีสุด  รูปแบบนี         
มีลักษณะเด่น คือ  การบูรณาการการจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ                  
การเรียนรู้ แนวสร้างสรรค์นิยม การนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติั และการประเมินผลตามสภาพจริง 
และ3) การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการความรู้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง            
ทีเป็นนักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ในรายวิชาการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ จาํนวน  
60 คน  กลุ่มทดลอง จาํนวน 30  คน และกลุ่มควบคุม 30  คน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test  พบวา่  
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวา่กลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั.05  สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ด้านการจดัการเรียน  
การสอนทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ  และด้านการวัดผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง            
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ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารยนิ์เทศกบันักศึกษาครูเกียวกับสมรรถนะการสอนของ
นกัศึกษาทงั  ดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  และการนาํรูปแบบไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอย่างทีเป็นนักศึกษาครูมหาวิทยาลยัราชภฎักาํแพงเพชรในรายวิชา การพฒันาความเป็น       
ครูวิชาชีพ พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.   

 ประกอบ ศรีตระกูล ( : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาสภาพและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา จงัหวดัราชบุรี  โดยศึกษาในกลุ่มประชากร ครูอาชีวศึกษา 
จงัหวดัราชบุรี ในปีการศึกษา   จากสถานศึกษา  แห่ง จาํนวน  คน จาํแนกตามแผนกวิชา       
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากาํลงั การบญัชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เครืองมือในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
แบบประมาณค่า ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา จงัหวดัราชบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทังด้านการออกแบบการเรียนรู้ การจดัทําแผนการเรียนรู้          
การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และดา้นการใชพ้ฒันาและสร้างสือ เมือจาํแนกเป็นรายแผนก พบวา่  
ทุกแผนกอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดบัมาก 

 พิมพนัธ์ุ เดชะคุปต ์และพรทิพย ์แข็งขนั ( : 121-123)ไดศึ้กษาเรือง สมรรถนะครูและ
แนวทางการพฒันาครูในสังคมทีเปลียนแปลง โดยมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสมรรถนะครูและแนวทาง   
การพฒันาครูของประเทศไทยและต่างประเทศ และนําเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะครูของ
ประเทศไทยให้สามารถปรับเปลียนได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับสังคมทีเปลียนแปลง 
ผลการวิจยัพบวา่ ประเทศไทยและต่างประเทศมีการกาํหนดกรอบสมรรถนะครูสอดคลอ้งกนั  ดา้น 
ไดแ้ก่ ) ความรู้ในเนือหาวชิา ) การสือสารละการใชภ้าษา )การพฒันาหลกัสูตร ) การจดัการเรียนรู้  

) การจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ) การบริหารการจดัการชันเรียน ) การใช้เทคโนโลย ี       
) การวดัและประเมินผล ) การวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอน ) จิตวทิยาสําหรับครู ) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ) ภาวะผูน้าํและการ
ทํางานเป็นทีม ) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ ) การพัฒนาคุณลักษณะของผู ้เรียน             
ส่วนแนวทางการพฒันาครู  พบวา่  จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน และมีมาตรการต่างๆ 
เช่น  การพฒันาระบบการผลิตครู การพฒันาระบบการใช้ และการส่งเสริมให้ครูอยู่ในวิชาชีพตลอด 
การพฒันาสมรรถนะครู และการพฒันาระบบการประเมินสมรรถนะครู สําหรับการพฒันาครูนัน     
ตอ้งเป็นไปในลักษณะของการพฒันาตนเอง (Self  Directed Learning) ควบคู่ไปกับการพฒันาอืนๆ 
โดยอาจารย์ต้องสามารถพฒันาตนเองได้หลายรูปแบบ รวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสือที
หลากหลาย สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติในชันเรียนโดยมีการแลกเปลียนเรียนรู้ และไตร่ตรอง
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ประสบการณ์กับเพือนอาจารย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน อันเป็นกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้      
จากการปฏิบติังานจริง 
 ปัญญา ทองนิล ( : - )ได้ศึกษา เรือง รูปแบบการพฒันาสมรรถภาพการสอน
โดยการบูรณาการแบบสอดแทรก สําหรับนกัศึกษาครู เพือเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผูเ้รียน  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาครูชนัปีที  ปีการศึกษา  จากมหาวิทยาลยั   
ราชภัฎเพชรบุรี จาํนวน  คน กระบวนการพฒันาสมรรถภาพการสอน(ADDPSA) มี  ขนัตอน 
ประกอบด้วย  ขนัที  ขันการสร้างความรู้ ความตระหนัก  ขนัที  การวิเคราะห์ วิจารณ์  ขนัที             
การกาํหนดเป้าหมายในการพฒันา  ขนัที  การฝึกปฏิบติัหรือนาํความรู้ไปใช ้ ขนัที  การแลกเปลียน
เรียนรู้ และขนัที  การประเมินผล  ผลการใช้รูปแบบ มีดงันี  )ค่าเฉลียพฒันาการของสมรรถภาพ  
การสอนด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทกัษะการปฏิบัติ และอตัมโนทศัน์ของนักศึกษาครู จากการ
ประเมินมีอตัราเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.  และ )ค่าเฉลียพฒันาการคุณลักษณะ                    
อนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบ จากการประเมิน มีอตัราเพิมขึน         
อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .   ส่วนดา้นจิตสาธารณะ และดา้นการคิดเพือการเรียนรู้เพิมขึนเล็กนอ้ย 
 

 ธีรวดี  ถังคบุตร  ( : 249-257)ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียน          
การสอนแบบผสมผสาน  โดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื อเพิ มพูนความสามารถในการคิด                    
อยา่งมีวิจารณญาณ สําหรับนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต มีวตัถุประสงค ์คือ ) เพือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัองคป์ระกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ) เพือสร้างและทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แผนผงัทางปัญญา เพือเพิมพูนความสามารถในการคิด        
อยา่งมีวจิารณญาณ ) เพือนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใชแ้ผนผงัทางปัญญา 
เพือเพิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ผลการศึกษา พบว่า )ผู ้เชียวชาญว่า 
องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ประกอบด้วย  องค์ประกอบได้แก่ เนือหา ระบบ
บริหารจดัการ รูปแบบการสือสาร การประเมินผล ผูส้อน ผูเ้รียน ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน 
วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เครืองมือและโปรแกรมประยุกต์ ชนิดของเครืองมือ
ในการสือสาร และโครงสร้างพืนฐาน 2) กลุ่มตวัอย่างทีเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
โดยใช้แผนผงัทางปัญญา มีคะแนนเฉลียการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.  )รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน         
โดยใช้แผนผงัทางปัญญา เพือเพิมพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบดว้ย  ขนั 
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน และการเรียน       
การสอนออนไลน์ ส่วนประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์  องค์ประกอบ แผนผงัมโนทศัน์ 
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แผนผงัความคิด แผนผงัก้างปลา และแผนผงังาน การสร้างแผนผงัทางปัญญา  ขัน และการคิด     
อยา่งวจิารณญาณ  ขนั  

 วิวรรธน์   จันทร์เทพย์ ( : 337-339)ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแบบสหวิทยาการ สําหรับครูผูส้อนระดบัชนัประถมศึกษา  มีวตัถุประสงค ์คือ ) เพือพฒันา
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้เป็นทีม ) เพือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีม ผลการวิจัย พบว่า )รูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ประกอบดว้ย  ขนัตอนใหญ่ คือ .  ) การวิเคราะห์ . ) กระบวนการ . ) การประเมินผล 

) ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมทีพัฒนาขึน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ         
การเรียนรู้และคะแนนทกัษะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีการแสดงออกเกียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในระดบัมาก และ            
มีความเห็นวา่ รูปแบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 สมคัรสมร  ภกัดีเทวา ( : 26 - ) ได้ศึกษา เรือง การพฒันารูปแบบการออกแบบ   
การเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วธีิการดาํเนินงานวจิยั 
ไดแ้ก่ .ศึกษาองค์ความรู้เกียวกบัตน้แบบชินงานดว้ยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน .ศึกษา
ความต้องการเกียวกบัตน้แบบชินงาน .พฒันากรอบแนวคิดของตน้แบบชินงาน .สอบถามความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะผูเ้ชียวชาญ .ร่างตน้แบบชินงาน  .ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองตน้แบบ
ชินงาน . ปรับปรุงต้นแบบชินงาน  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน             
ทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย  ขนัตอนดงันี ขนัที  กาํหนดอุดการณ์ ขนัที  ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
ความตอ้งการในการเรียนการสอน ขนัที  วิเคราะห์ผูเ้รียน ขนัที  วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดลอ้ม  
ขนัที  วิเคราะห์เนือหาและประสบการณ์ ขนัที  การออกแบบการเรียนการสอน โดยวิธีการเรียนรู้
ร่วมกันและการเรียนรู้แบบโครงงาน ขนัที  พฒันาชุดการเรียนและกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์บนเว็บ        
ขนัที  ดาํเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพนัธ์บนเวบ็  ขนัที  ประเมินการเรียน 
การสอน ผลการทดลองใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน จากผูเ้รียนกลุ่มทดลองทงั  คน 
ประสิทธิภาพของรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน มีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.  และ
ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อบทเรียน และกิจกรรมบนเวบ็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 รินรดี  พรวิริยะสกุล ( : 182-187) ได้ศึกษา เรืองการวิจัยและพัฒนากระบวนการ     
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้  เพือเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบ      
การเรียนการสอนของนักศึกษาครู  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาครูชันปีที  สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาํนวน       
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 คน การทดลองใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีพัฒนาขึน แบ่งออกเป็น  ระยะได้แก่ ระยะที   
นักศึกษาครูเรียนรู้การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ในบริบท       
การเรียน รายวิชา ออกแบบการสอนเพือแก้ปัญหาการเรียนรู้ ระยะที   นักศึกษาครูดําเนินตาม
กระบวนการศึกษาผ่านการเรียนรู้ในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  แห่ง     
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซํา ค่าเฉลีย ร้อยละ และ    
การวิเคราะห์เนือหา  ผลการทดลองใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ 
พบว่า  หลงัเรียนตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดผ่านการเรียนรู้ทีพฒันาขึน นักศึกษาครู      
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
ทีระดับ .  รวมทังนักศึกษาครู เกิดความตระหนักในเรืองต่างๆ ดังนีต่อไปนี  ความสําคัญของ         
การออกแบบการเรียนการสอนก่อนจะนําไปสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ .การเขียนแผน         
การจดัการเรียนรู้ทีดี ไม่ใช่แค่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์เท่านัน แต่ตอ้งมีกิจกรรมการเรียนรู้             
ทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียน  เมือพิจารณาผลการพฒันาความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนเพือแก้ปัญหาการเรียนรู้ในแต่ละด้านพบว่า ด้านความสามารถใน      
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีผลการพฒันาในระดบั
ดีมากทงั  คน รองลงมา คือ ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และความสามารถ          
ในการออกแบบการเรียนการสอนอยา่งหลากหลายและเป็นระบบตามลาํดบั 
  

งานวจัิยต่างประเทศ 

 โบรฟี (Brophy,1979;19 อา้งถึงใน  วชัรา เล่าเรียนดี, 5: 138) ไดท้าํการวิจยัถึง การสรุป
หลกัการสอนทีมีประสิทธิภาพ ดงันี ) การให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีครูเป็น
ผูด้าํเนินการกิจกรรมและเทคนิควิธีการต่างๆ ทีเหมาะสมกบัวยั ความต้องการและความสนใจของ
ผู ้เรียน 2)เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตลอดเวลาในการสอน โดยการใช้ค ําถาม คําสัง             
การแนะนาํทีชดัเจน ง่ายต่อการเขา้ใจและปฏิบติั เพือการตอบทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ ครูตอ้ง
เตรียมคาํถาม กิจกรรมต่างๆล่วงหน้าเป็นอย่างดี 3)ให้โอกาสนกัเรียนในการอ่าน ฝึกปฏิบติัและตอบ
คาํถามอยา่งทวัถึง และตามดว้ยการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทีชดัเจน และเพือการปรับปรุงแกไ้ขคาํตอบทีผิด
ของนกัเรียน ) พฒันาทกัษะต่างๆของนักเรียนให้เกิดความชาํนาญคล่องแคล่วทีสุด ) ติดตามความ
เจริญกา้วหนา้ พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

  บาแรค  โรเซนไซน์  (Barak Rosenshine, 1986 อ้างถึงในวัชรา  เล่ าเรียนดี , 5: 136)          
ได้ทาํการศึกษาวิจยั รวมทงัสังเคราะห์งานวิจยัเกียวกบัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ และได้
เสนอรูปแบบและหลักการในการสอน เพือพฒันาด้านความรู้เกียวกบัข้อเท็จจริง หลักการ รวมทงั     
การพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ให้กบัผูเ้รียนในรายวิชาต่อไปนี คือ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การอ่าน 
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ไวยากรณ์ หลกัภาษา และสังคมศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาทีมีการจดัลาํดบัเนือหาสาระความรู้ตาม
ขนัตอน โดยทีโรเซนไซน์ได้กล่าวเพิมเติมว่า ครูส่วนใหญ่ใช้หลักการสอนในแบบทีเขาเสนอเป็น
บางครัง (Explicit Teaching Model) แต่ครูทีมีประสิทธิภาพจะใชก้ระบวนการสอน และหลกัการสอน
แบบ Explicit Teaching Model อยา่งสมาํเสมอ ซึงในการนาํรูปแบบการสอนดงักล่าวไปใชน้นั ครูตอ้ง
ใช้ทังศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดพิจารณา เพือการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ            
มีประสิทธิผลกบันักเรียนทีมีความแตกต่างกนัในหลายๆด้าน และความแตกต่างของรายวิชาต่างๆ         
มาประกอบการพิจารณาดว้ย   
 Pang (2006:27-42)ไดศึ้กษาเรือง การใชก้ารศึกษาผา่นการเรียนรู้เพือส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาชีพครูในฮ่องกง การศึกษานีได้ใช้การศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานระหว่าง                 
การออกแบบด้วยการวิจยักับการศึกษาผ่านบทเรียน โดยมีวตัถุประสงค์เพือติดตามการพฒันา
การศึกษาผ่านการเรียนรู้และการตรวจสอบผลจากการเรียนรู้วิชาชีพครูในฮ่องกง การศึกษา                    
มีประเด็นทีค้นพบดังนี  ประการแรกความเห็นต่อการศึกษาผ่านการเรียน รู้อธิบายได้ว่า                     
มีความสัมพันธ์กับวิธีการศึกษาผ่านบทเรียน การวิจัยการสอนและการออกแบบด้วยการวิจัย 

ประการทีสอง จากเอกสารรายงานทาํให้ทราบว่ากลุ่มครูเศรษฐศาสตร์ในฮ่องกงมีวิธีการทาํงาน
แบบร่วมมือกนัภายใตรู้ปแบบการศึกษาผา่นการเรียนรู้ ในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู ประการสุดท้ายมีการอภิปรายกันเกียวกับการนําการศึกษาผ่าน              
การเรียนรู้เพือการเรียนรู้วชิาชีพครูไปใช ้ 

 Davies and Dunnill (2008: 3-16) ได้ศึกษาเรือง การศึกษาผ่านการเรียนรู้ รูปแบบของ
การปฏิบติัแบบร่วมมือสําหรับการฝึกหดัครู โดยการศึกษาผา่นการเรียนรู้เป็นรูปแบบในการปฏิบติั
แบบร่วมมือทีมีความพิเศษทีจะใชใ้นการพฒันาครู ซึงเป็นการผสมผสานกนัของการวางแผน (plan) 

การสอน (Teach) การทบทวน (Review) ทีพฒันามาจากรูปแบบการศึกษาผ่านบทเรียน(Lesson 

Study) ของนกัการศึกษาชาวญีปุ่น โดยมุ่งทีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกัจากการใช้
ทฤษฎีความหลากหลาย ในการศึกษานีชีให้เห็นถึงวิธีการทีช่วยเพิมความเขา้ใจในมโนทศัน์ทาง 
การสอนของผูเ้ข้ารับการอบรมของการฝึกหัดครู  และข้อค้นพบทีได้จากการนําการศึกษาผ่าน            
การเรียนรู้ไปใช้ในโปรแกรมการฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัยแห่งหนึงในประเทศอังกฤษทีใช้
ระยะเวลาถึง 2 ปีนันทําให้สรุปได้ว่า การศึกษาผ่านการเรียนรู้สามารถปฏิบัติและก่อให้เกิด
ประโยชน์ไดจ้ริง ซึงวงจรแห่งผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถึง
การนาํทฤษฎีความหลากหลายไปใชแ้ละเป็นการเปิดโลกทศัน์ทางการสอนของพวกเขาอีกดว้ย 

 Ina Yuen Mei Siu (2008: 99-108) ได้ศึกษาเรือง การศึกษาผ่านการเรียนรู้เป็นแนวคิด
ในการพฒันาครูโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน ผูว้ิจยัได้นาํเสนอประสบการณ์จากโครงการ
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การศึกษาผ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา 2 ในฮ่องกง จากการบันทึกการอภิปราย           
การวางแผนบทเรียนและการสังเกตบทเรียน  โดยการเปรียบเทียบกระบวนการพฒันาครูด้วย
การศึกษาผ่านการเรียนรู้ และนําเสนอความเขา้ใจของผูว้ิจยัทีมีต่อการศึกษาผ่านการเรียนรู้และ     
การพฒันาครูโดยกระบวนการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ครูในแต่ละโรงเรียน            
มีการพฒันาทีต่างกนั ทงันีเนืองจากการอยูบ่นพืนฐานทีต่างกนั การขบัเคลือนของกลุ่มครูทีต่างกนั 

และความเขา้ใจทีชดัเจนของผูว้ิจยัต่อการศึกษาผา่นการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตามรายงานนีก็ไดใ้ห้ความ
กระจ่างเกียวกบัการศึกษาผ่านการเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของครูในการเรียนรู้ และ
การพฒันาครูประจาํการโดยเฉพาะอยา่งยงิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองใหก้บัผูเ้รียน 

จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือศึกษาถึงหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏีเพือเป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริมสมรรถนะ       
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ครังนี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ แนวคิด  
ทฤษฎี จากเอกสาร หนังสือ  และงานวิจยัต่างๆ ในประเด็นต่างๆ ประเด็น ดังนี 1) มาตรฐาน              
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .  2)หลักสูตร                   
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3) แนวคิด
เกียวกบัการวจิยัและพฒันา และการวจิยัเชิงผสมผสานวิธี  ) หลกัการ แนวคิดในการพฒันารูปแบบ             
การเรียนการสอน ) หลกัการ แนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอน  และการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้แก่  สมรรถนะการสอน  การออกแบบการเรียนการสอน                  
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  คุณลักษณะครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  6)หลักการ 
แนวคิดเก◌◌่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดขนัสูง  และ7) งานวิจยัทีเกียวขอ้งทงั
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพือใช้เป็นฐานคิด และต่อยอดในการพฒันารูปแบบการเรียน            
การสอนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถพฒันาวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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บทท ี 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

   การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and  

Development) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE 

Model ของครูส  (Kruse, 2008: 1) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ และเวลล ์
(Joyce and Weil, 2009 : 21-37)ใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research)  
ใช้รูปแบบการวิจยัแบบรองรับภายใน  (The Embedded  Design) ร่วมกบัการทดลองใช้แบบแผน 
การวิจัย  Pre -Experimental Design  ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว                          

มี ก ารทดสอบความ รู้ ก่ อนและหลังก ารทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) และ                     
วดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียว(One Group Pretest - Posttest Design)และวดัซาํ (Repeated-measure)เพือศึกษาพฒันาการ
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ซึงผู ้วิจ ัยได้กําหนดขันตอน                  
การดาํเนินการวจิยั ดงันี 

 ขนัตอนที 1  การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A)   

 ขนัตอนที 2  การพฒันา(Development :D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน (Design and Development : D and D) 

 ขนัตอนที 3 การวิจัย  (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

(Implementation: I) 

 ขนัตอนที 4 การพัฒนา(Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการเรียน         
การสอน (Evaluation : E) 

 

 สรุปขนัตอนในการดาํเนินการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ดงัแสดงในภาพที  8 
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ภาพที  กรอบดาํเนินการวจิยั  

 
สภาพและข้อมูลพนืฐาน
สําหรับการสร้างรูปแบบ
การเรียนการสอน 

 

 
ขนัตอนที 1 

การวจิัย (Research)    
การวเิคราะห์ข้อมูล

พนืฐาน 
(Analysis: A) 

.วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
ในวิชาชีพครู 

2.วิเคราะห์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา  พ .ศ.  และ      
แผนยทุธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. -  

3.วิเคราะห์แนวคิดเกียวกบัหลกัการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมและพฒันาทกัษะ      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   
4. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
โดยการสมัภาษณ์อาจารยใ์นสาขาสงัคมศึกษา และการสมัภาษณ์ผูเ้รียน     

. วิเคราะห์แนวคิด  หลกัการทฤษฎี สาระสําคญัและงานวิจยัเกียวกับการวิจัยและ
พฒันา การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ   การออกแบบกิจกรรมการเรียน  
การสอน   ยทุธวิธีการจดัการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  และ
การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และทกัษะ
การคิดขนัสูง  

ขนัตอนที 2 
การพฒันา(Development) 

D1 
การออกแบบและ 

การพฒันา (Design and 
development: D&D) 

 
 

ขนัที 3 
การวจิัย (Research)    

R2 
การนําไปใช้ 

(Implementation: I) 
 

ขนัท ี4  
   การพฒันา  (Development) 

D2 
การประเมนิผล 
(Evaluation: E) 

และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 

.สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

.ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน โดยผูเ้ชียวชาญ ด้านการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
จาํนวน 5 คน เพือยืนยนัความเหมาะสม และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนทีผูวิ้จยัสร้างขึน 

.สร้างเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

. ตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูเ้ชียวชาญ 

.ปรับปรุง/แกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนและเครืองมือทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ให้
สมบูรณ์ 

นํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มทดลอง มีขันตอนดังนี 
1. นํารูปแบบการเรียนการสอน ได้พฒันาขึนไปใชก้บันักศึกษาปีที4 เอกสังคมศึกษา 
จํานวน  39 คน   จํานวน  14 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 ชัวโมง  ภาคการศึกษาปลาย      
ปีการศึกษา  

2. ก่อนทาํการทดลองชีแจง หลกัการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจยัให้นกัศึกษา  
พร้อมทงัทาํความเขา้ใจกบันกัศึกษาเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

.ทดสอบความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาก่อนเรียน 
4. ทดลองใชแ้ละจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

5. ทดสอบวดัความรู้ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ของนักศึกษา  หลงัเรียน  
แบบบนัทึกผลการสอนของนกัศึกษาและของอาจารย ์ และสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา   

 
 . ประเมินผลความรู้หลงัเรียน เรืองการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
 . ประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลงัเรียน  
 3. ประเมินคุณลกัษณะครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 . ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน       
 5. ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนก่อนนาํไปขยายผล 
  

(ร่าง) 
  รูปแบบการเรียนการสอนและ 
  เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลที 
   ผ่านการตรวจสอบจาก 
   ผู้เชียวชาญ และทดลอง ใช้    
ซึงมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

 

รูปแบบการเรียนการสอน ที
ส่งเสริมสมรรถนะการ
ออกแบบกิจกรรมทีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ 
และนําไปทดลองใช้ 
 

D

ปรับปรุง/แก้ไข 

พจิารณาผลการประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน

ขนัตอนการ 
ดาํเนินงานวจิยั 

วธีิการดาํเนินงานวจิยั ผลทไีด้รับจากการ
ดาํเนินงานวจิยั 

D

R

R 

ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
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รายละเอียดวธีิดาํเนินการวจิยัมีดงัต่อไปนี 
ขนัตอนท ี1 การวจัิย (Research : R1) : การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน (Analysis : A)  
 ดาํเนินการ ดงันี 

 วัตถุประสงค์ เพือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน ความตอ้งการจาํเป็นทีเกียวขอ้ง 
เพือนํามาใช้เป็นพืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพือ ส่งเสริมสมรรถนะ              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 วธีิดําเนินการ ไดแ้ก่ 

 .วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  
ในวชิาชีพครู 

 2.วิเคราะห์หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา พ.ศ.  และแผน
ยทุธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. -  

 3.วิเคราะห์แนวคิดเกียวกบัหลกัการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมและพฒันาทกัษะ   
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   
 4. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู   
โดยการสัมภาษณ์อาจารยใ์นสาขาวิชา สังคมศึกษา และวิเคราะห์ผูเ้รียน สํารวจขอ้มูลพืนฐานและ        
ผลการเรียนในรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาของผูเ้รียนทีเรียน       
มาก่อน และการสัมภาษณ์ผูเ้รียน     
 . วเิคราะห์แนวคิด  หลกัการทฤษฎี สาระสาํคญัและงานวจิยัเกียวกบัการพฒันารูปแบบ
การเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด เกียวกบัการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design)การออกแบบ             
เชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2007: 1) แบบจาํลองการออกแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 2005: 1-8) และรูปแบบ   
การจัดการเรียนการสอนของ จอยซ์ และเวลล์  (Joyce and Weil, 2009: 9)การออกแบบกิจกรรม    
การเรียนการสอน  ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และ         
การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และทกัษะการคิดขนัสูง  
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แหล่งข้อมูล   
 1.   แหล่งขอ้มูลสภาพทีคาดหวงั ขอ้มูลดา้นนโยบายการจดัการศึกษา และแหล่งขอ้มูล
สภาพปัจจุบัน ด้านผลการจัดการศึกษา ได้แก่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา สังคมศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 2.  แหล่งข้อมูลสภาพทีคาดหวงัและความต้องการรูปแบบการเรียนการสอนด้าน
องค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ประเมินตนเองของนักศึกษา ระดบัผลการเรียนในรายวิชาที
เรียนมาก่อน และผลจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาวิชาชีพครูโดยการศึกษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะ
สมรรถนะการออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีพึงประสงค์และปัจจุบนั 

.    แหล่งขอ้มูลเกียวกบัแนวคิด เอกสาร  ตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  โดยการศึกษา 
เกียวกับหลักการแนวคิดการวิจยัและพัฒนา  หลักการแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัย                  
ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
 

เครืองมือและการสร้างเครืองมือทใีช้ในการศึกษา  
 เครืองมือทใีช้ในการศึกษา  มีดงันี 

 .แบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ในการศึกษาความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน จาํนวน  ฉบบั 

                  . แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึงประกอบด้วย นักศึกษาเอกสังคมศึกษาทีเคยเรียนใน
รายวชิาดงักล่าว 
 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดาํเนินการดงันี 

 . แบบวิเคราะห์เอกสารทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดาํเนินการสร้าง
โดยมีขนัตอนดงันี 

  .  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา เกียวกบัวิธีการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสารทีใชศึ้กษาความ
ตอ้งการ 
  .  กําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร และสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารใน           
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

  .  นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์ และภาษาทีใช ้ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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 .    นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  ท่าน เพือ
ตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้ ซึงเป็นแบบประเมินลักษณะเป็น    
มาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งของประเด็นในการ
วิเคราะห์เอกสาร  และนํามาพิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารในเรืองภาษา และ
รายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจนโดยกาํหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัโดยกาํหนดระดบัการปฏิบติัดงันี 

 

             หมายถึง  คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบั ดีมาก                         
       หมายถึง    คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบัดี                                                   
       หมายถึง    คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบัปานกลาง                           
       หมายถึง   คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบันอ้ย                     
       หมายถึง    คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
    

  1.5 นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีเกียวกบัการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นทีปรับปรุงแกไ้ข
ไปวเิคราะห์เอกสารขอ้มูลพืนฐานต่อไป 
 

  จากขนัตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารทีใช้ศึกษาขอ้มูลพืนฐานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษาและผลการศึกษา สภาพทีคาดหวงัและสภาพทีเป็นจริงของการจัดการเรียน        
การสอน แนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือ
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูสรุปดงัภาพที  
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ภาพที   แสดงขนัตอนการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
 
    . แบบสัมภาษณ์ มีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ  สําหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานของผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา การออกแบบกิจกรรม      
การเรียนการสอนสังคมศึกษา ดาํเนินการสร้าง ดงันี 

  2.1  ศึกษาเอกสาร ตําราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) 
  2.2  ศึกษาเอกสารเกียวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สําหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู เพือนาํมากาํหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  2.3  กาํหนดโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ 

  2.4  สร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกับขอ้มูลพืนฐานของผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้     
ทีส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน แล้วนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนอต่อ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมและนาํไปปรับปรุง
แกไ้ข 

สร้างแบบวเิคราะห์เอกสารโดยกาํหนดประเด็นการวเิคราะห์เอกสาร 

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัวธีิการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 

นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ 
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน  

นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญ 
และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

และผูเ้ชียวชาญแลว้ไปวเิคราะห์เอกสาร 
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  2.5  นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน เพือตรวจสอบความตรงตามเนือหา (Content 

Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์  และนาํไปปรับปรุง
แกไ้ข 

  2.6  นาํแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์นกัศึกษาระดบัชนัปริญญาตรี เอกสังคมศึกษาใน
ประเด็น  เรือง การจดัการเรียนรู้รายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา           
ทีผา่นมา  ปัญหาอุปสรรคทีพบ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาดงักล่าว จากขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ สรุปไดด้งัภาพที  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที    แสดงขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 

 จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขนัตอนที1 การวิจยั (Research: R1) เป็น  
การวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน (Analysis: A) สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปได้ดัง         
ตารางที 7 

 

 

ศึกษาเอกสารเกียวกบัแนวคิดหลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบั                          
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือนาํมากาํหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ และนาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสมัภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน และปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสมัภาษณ์ทีไปใชใ้นการสมัภาษณ์นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัวธีิการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

กาํหนดโครงสร้างและประเดน็การสมัภาษณ์ 
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ตารางที 7 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัขนัตอนที  การวจิยั (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน 
 

วตัถุประสงค ์

การวิจยั 
วิธี 

ดาํเนินการ แหล่งขอ้มูล/กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

เครืองมือทีใช้
ในการทาํวิจยั 

การวิเคราะห์
ขอ้มูล/สถิติ 

ทีใช ้
ผลทีไดรั้บ 

1.วเิคราะห์สภาพทีคาดหวงั 

ความตอ้งการพฒันารูปแบบ
ก าร เรี ยน ก ารส อ น  เพื อ
ส่ ง เส ริ ม ส ม รรถ น ะก าร
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
สั ง ค ม ศึ ก ษ า   สํ า ห รั บ
นักศึกษาวิชาชีพครูเพือเติม
เตม็ความรู้และทกัษะทีตอ้งมี
มาก่อน (Prerequisite Skills) 

 

ศึกษาเอกสาร 
 

หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิา สังคม
ศึกษา   
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

 

ป ร ะ ม ว ล ก า ร ส อ น
รายวิชา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนสั งคมศึกษาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณ ฑิ ต ศึกษ าศ าสตร
บณัฑิต ไดช่้องวา่งระหวา่ง
สิ งที คาดหวัง กับสิ งที
เป็นอยู่   ได้ขอ้มูลทกัษะที
ตอ้งมีมาก่อน 

2.วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบาย
การจดัการศึกษาทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนการสอน
ใน วิ ช า ชี พ ค รู   แล ะก าร
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ   
การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

วเิคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 

นโยบายการจดั
การศึกษาทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียน
การสอนในวชิาชีพ
ครู     

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

 
 

ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดั
การศึกษาทีเกียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนการสอน
ในวชิาชีพครู  และการ
พฒันาสมรรถนะการ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3.วเิคราะห์หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 
สังคมศึกษา  พ.ศ.  และ
แผนยทุธศาสตร์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร พ.ศ. -  

ศึกษาเอกสาร 
 

หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิา สังคม
ศึกษา  พ.ศ.  

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

 

ข้อ มูลหลัก สูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
สังคมศึกษา  พ.ศ.  

4.วเิคราะห์หลกัการ แนวคิด 
เกียวกบักิจกรรมการเรียนรู้
และทฤษฎีต่างๆทีเกียวกบั
กิจกรรม 

วเิคราะห์
เอกสาร 
 

แ น ว คิ ด เกี ย ว กั บ
กิจกรรมการเรียนรู้
และทฤษฎีต่างๆ 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

 

ข้อมูลเกียวกับกิจกรรม
การเรียน รู้และทฤษ ฎี
ต่างๆทีเกียวกบักิจกรรม 

  . วเิคราะห์แนวคิด  หลกัการ
ท ฤษ ฎี ส าระสํ าคัญ แล ะ
งานวิจัยเกียวกับการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน 
แนวทางการจัดการเรียนรู้   
การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน   ยุทธวิธีการ
จดัการเรียนรู้  

ศึกษาเอกสาร 
 

เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวจิยั 
ที เกียวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน 
 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 
 

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

 

ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี 
งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนเพอื
ส่งเสริมสมรรถนะการ
ออกแบบ 
 
 

6. วิเคราะห์ผู้เรียน  สํารวจ
ขอ้มูลพืนฐานวิธีการเรียนรู้
ข อ งผู้ เ รี ย น  ส ม ร รถ น ะ   
การเรียนรู้ 

สัมภาษณ์   
อยา่งไม่เป็น 
ทางการ 
 

นกัศึกษา แบบสัมภาษณ์  
  

การวเิคราะห์
เนือหา 
(content analysis) 

ขอ้มูลพืนฐานเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 
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ขนัตอนท ี2   การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development: 
D and D)  การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
 

                   วัต ถุประสงค์   เพื อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื อ ส่ งเส ริมสมรรถนะ                  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 ขนัตอนการดําเนินการ 
  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม         
การเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  .นาํขอ้มูลทีได้จากการวิเคราะห์ในขนัตอนที  มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียน   
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 .สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จากนันนาํโครงร่างรูปแบบการเรียน  
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูทีพัฒนาขึนไปตรวจสอบคุณภาพ  เพือยืนยนัความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบ        
การเรียนการสอนทีผูว้ิจยัสร้างขึน โดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและรูปแบบ
การเรียนการสอน  คน ด้านการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  คน และดา้นการวดัและประเมินผล         

 คน พิจารณาความเหมาะสม พร้อมทงัปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ซึงเครืองมือ  
ทีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ ไดแ้ก่  
                        .  รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม         
การเรียนรู้ สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (RLASA Model) 

   .  เครืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบ  
การเรียนการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้  
   . สร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบรูปแบบการเรียน
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรม  แบบประเมิน
คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทึกสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
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เครืองมือทใีช้ในการศึกษา   
รูปแบบการเรียนการสอน เพือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   

สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดาํเนินการสร้างดงันี 
 1. การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน  เพือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

           1.1 นําข้อมูลพืนฐานทีได้ศึกษาวิเคราะห์ในขนัตอนที 1 มาใช้ในการสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนการสอน เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา    
สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู(RLASA Model)โดยมีองคป์ระกอบ ส่วน คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการ
และวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้   
    

        ( ) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
         หลักการ  การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา          

เน้นการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั การสร้างความรู้         
ดว้ยตนเอง  การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกบัการนาํกลยุทธ์ วิธีการทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามธรรมชาติวชิาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

          วตัถุประสงค์ เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ของนกัศึกษาวชิาชีพครู   
                 ( ) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ    

             การจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model) ดาํเนินงานตามกระบวนการ  ขนัตอน
ดงันี 
   .    ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) 
           .    ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of  Social Studies)   
          .     ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชา และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  (Activities design based on nature of subjects matters and  process  of  

learning management of Social Studies) 

          4.     ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning) 
         5.     ขนัประเมินผลงาน (Assessment of outcomes) 
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          ( ) องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้  คือ 
     ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ : การเตรียมความพร้อมในการเรียน  โดยผูเ้รียนจะตอ้งมี  
พนืฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite  Knowledge) ก่อนทีจะ
เริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป ผูส้อนควรมีความรู้ความเขา้ใจกบัธรรมชาติของเนือหา ทกัษะการจดัการ
ชนัเรียน ยุทธวิธีสอนแบบต่างๆของสาระสังคมศึกษาทงั  สาระ และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  
สร้างแรงจูงใจโดยการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง  เพื อให้ผู ้เรียน เกิด                  
การแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 
      ปัจจยัสนบัสนุน : การจดัเตรียมสือ  เอกสารประกอบการสอน  วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สําหรับผูเ้รียนให้เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาค้นควา้ การอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนตลอดกระบวนการเรียนรู้      
ตามรูปแบบ 
 

 1.2 นาํรูปแบบการเรียนการสอน เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูทีสร้างขึน เสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมเชิงทฤษฎีแลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 1.3 นาํรูปแบบการเรียนการสอน เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา สําหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญดา้นรูปแบบการเรียนการสอน เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา จาํนวน   คน  เพือตรวจสอบความเหมาะสม /สอดคล้องเชิง
โครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม /สอดคล้องเชิง
โครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน ซึงเป็นแบบประเมินลกัษณะเป็นมาตราประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งในประเด็นการกาํหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมและองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละ
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและ
องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช้  การประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง
กาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 57: 179) 
    ระดบั 5      หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

    ระดบั 4      หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 

    ระดบั 3       หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 

    ระดบั 2       หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 

    ระดบั 1       หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 
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                  การวิเคราะห์ขอ้มูล  พิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องในประเด็นการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน       
การสอนในภาพรวมและองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละองค์ประกอบ จากนัน
ผูว้จิยันาํมาแปลความหมายตามเกณฑด์งันี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 255 : 196) 
   ค่าเฉลียคะแนน . - .  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมากทีสุด 

   ค่าเฉลียคะแนน . - .  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งมาก 

   ค่าเฉลียคะแนน . - .  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งปานกลาง 

   ค่าเฉลียคะแนน . - .  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ย 

   ค่าเฉลียคะแนน . - .  หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งนอ้ยทีสุด  
 

                         พิจารณาค่าความเหมาะสม/สอดคล้องทีมีค่าเฉลียตงัแต่ .  ขึนไป และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานไม่เกิน .   ซึงแสดงวา่รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง 
เชิงโครงสร้าง สามารถนาํไปทดลองใชก้บันกัศึกษาได ้  
   1.4 นาํขอ้มูลจากแบบประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบ
การเรียนการสอนทีรวบรวมมาจากผูเ้ชียวชาญคาํนวณหาค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ได้ค่าเฉลียคะแนนความเหมาะสมระหว่าง ( x ) . - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
ระหวา่ง (S.D.) . - .  ซึงแสดงวา่ รูปแบบการเรียนการสอนสามารถนาํไปใชท้ดลองได ้จากนนั
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู ้เชียวชาญ ในเรือง การปรับสํานวนภาษา และตรวจสอบ                 
การสะกดคาํ อีกครังก่อนนาํไปใช ้  
 

                   2. พฒันาเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้ ดาํเนินการไดด้งันี 

 2.1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทาง    
ในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้   

 2.2  สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและให้ครอบคลุมและตรงตาม
ประเด็น 

  2.3 นาํคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึน
เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม จากนนันาํไป
ปรับปรุงแกไ้ข  และเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน เพือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้างของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบประเมิน
ความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนซึงมีลกัษณะ
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  จากนันนําผลข้อมูลมาวิเคราะห์และแปล
ความหมาย เพือประเมินความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และปรับปรุงแกไ้ขในเรืองของความชดัเจนของขอ้ความความเป็นมา และความสําคญั
ของรูปแบบการเรียนการสอน ก่อนนาํไปทดลองใช ้ 
  2.4  นาํรูปแบบการเรียนการสอนและเครืองมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียน   
การสอน ไดแ้ก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาชันปีที  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากขนัตอน             
ของรูปแบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   
สามารถสรุปไดด้งัภาพที  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที  แสดงขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบ 
การเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น 

  สร้างเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ  ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ 

นาํคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้  ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน   

เพือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้าง 

นาํรูปแบบการเรียนการสอนและเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาเอกสังคมศึกษา 

นาํรูปแบบการเรียนการสอน ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํรูปแบบการเรียนการสอน ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน  
เพือตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน 

นาํขอ้มูลพืนฐานทีไดศึ้กษาวิเคราะห์ในขนัตอนที 1 มาใชใ้นการสงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 

นาํคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึน 
 เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
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 .พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือ 

ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA Model) จาํนวน  ฉบบั  คือ  
) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ) แบบประเมินแผน       
การจดัการเรียนรู้ ) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา      

) แบบประเมินคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา ) แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา ) แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  และ ) แบบสอบถามความ     
พึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยมีขนัตอนการพฒันา ดงันี 
 

 .  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรืองการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    
       แบบทดสอบวัดผลการเรียน รู้  เรือง  การออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้เป็น
แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาแบบปรนัย มีจาํนวน ฉบับ จาํนวน  ข้อ   
คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ ตอบถูกให ้  คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้  คะแนน 

     . .    ศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา สังคมศึกษา 
     . .    ศึกษาโครงสร้างเนือหา คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชา     
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
      . .   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆทีเกียวข้อง เพือนํามา
กําหนดประเด็นทีต้องการวดัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรม         
การเรียนรู้    
      3.1.4  ศึกษาระดบัของพฤติกรรมทีตอ้งการวดัตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย เพือ
ใชใ้นการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจาํนวนขอ้สอบ ดงัตารางที  
 

ตารางที   การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจาํนวนขอ้สอบ 
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 พืนฐานทางสังคมศึกษา         -   
 การจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษา              
 การออกแบบและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง            
 เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้   

ตามธรรมชาติสาระและการปฎิบติั    
        

รวม         
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                        . .  สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียน      
การสอนสังคมศึกษา ซึงมีจาํนวน  ฉบบั จาํนวน  ขอ้ เป็นแบบทดสอบมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ
ปรนยัแบบเลือกตอบ  
     3.1.6 นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุม นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํแบบทดสอบ
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน พิจารณาจากค่าเฉลีย( x ) 

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ไดค้่าเฉลียคะแนนความเหมาะสม( x )ระหวา่ง .  - .  และ  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ระหว่าง .  - .  ซึงแสดงว่า แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ที   
สร้างขึนสามารถนาํไปใช้ทดลองได้ หลงัจากนนันาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ข
เครืองมือ 

         3.1.7  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) เพือตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือกบันกัศึกษา ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครังนี ซึงไดแ้ก่นกัศึกษาชนัปีที  ทีเรียน
เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษามาแลว้ เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
โดยการวเิคราะห์ขอ้สอบรายขอ้เพือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ในดา้นความยาก
ง่าย  และอํานาจจาํแนก  (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบทีมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.80 และ              
ค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง 0.25 - 0.88 จากนันปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัความรู้ในเรืองของ
ความชดัเจนของขอ้คาํถาม ตวัเลือก และภาษาทีใช้ให้เหมาะสม  ซึงเลือกใชข้อ้สอบวดัความรู้  เรือง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน  ขอ้ เพือนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
(พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2540: 129 )    

       3.1.8  หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตรของคูเดอร์       
ริชาร์ดสัน KR - 20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540: 123) ซึงมีค่าความเชือมนัของแบบทดสอบเท่ากับ 
0.653 

       . .  นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปใช้กบันักศึกษาวิชาชีพครู เอกสังคมศึกษา  
จาํนวน 39 คน ซึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครัง
สามารถสรุปไดด้งัภาพ  
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ภาพที     แสดงขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

 .  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   
            . .  แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นแบบประเมินทีผูว้ิจยัพฒันาขึนโดย
การทบทวนแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนด
ประเด็นในการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้ เพือวดัระดบัคุณภาพของแผน  
การจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลทีกาํหนดให้ประกอบด้วย รายการ
ประเมิน  จํานวน   ด้าน  ได้แก่ ) ส่วนนําของแผนการจัดการเรียนรู้  ) มาตรฐาน /ตัวชีว ัด                         
) วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ) สาระสําคญั ) เนือหาวิชา /สาระการเรียนรู้  
)  กิจกรรมการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน ) สือการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้  ) การวดั
และประเมินผลการเรียนการสอน  และ( ) บนัทึกผลหลงัสอน โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
แผนจดัการเรียนรู้ ดงัตารางที  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไปนี 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จาํนวน  ฉบบั เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และนาํไปปรับปรุงแกไ้ขเสนอตอ่ผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สงัคมศึกษา 

หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และนาํแบบทดสอบไปใชจ้ริง 

ศึกษาขอ้มูลโครงสร้างเนือหา คาํอธิบายรายวชิา จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
รายวชิา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสงัคมศึกษา 

ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆทีเกียวขอ้ง  
เพือนาํมากาํหนดประเดน็ทีตอ้งการวดัของแบบทดสอบ 

ศึกษาระดบัของพฤติกรรมทีตอ้งการวดัตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย เพือใชใ้น           
การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและจาํนวนขอ้สอบ 

นาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ไปทดลองใช ้(Try out) เพือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบเป็นรายขอ้ในดา้นความยากง่าย และอาํนาจจาํแนกและปรับปรุงแกไ้ข 
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ตารางที  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแผนการจดัการเรียนรู้      
 

รายการประเมนิ ระดบัคะแนน 
  (ด)ี  (พอใช้)  (ควรปรับปรุง) 

. ส่ ว น นํ า ข อ ง แ ผ น   
การจดัการเรียนรู้ 

ระบุองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ได้
ชดัเจน ครบทุก
องคป์ระกอบ  

ระบุองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ได้
ชดัเจน ไม่ครบทุก
องคป์ระกอบ   

ระบุองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้      
ไม่ชดัเจน ไม่ครบทุก
องคป์ระกอบ 

.มาตรฐาน/ตวัชีวดั ระบุผลทีตอ้งการใหเ้กิดแก่
ผูเ้รียนทีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร และเนือหาได้
ถูกตอ้ง และครบถว้น 

ระบุผลทีตอ้งการใหเ้กิดแก่
ผูเ้รียนทีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร และเนือหาไดไ้ม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น 

ระบุผลทีตอ้งการใหเ้กิดแก่
ผูเ้รียนไม่สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร และเนือหาไม่
ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 

.วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ระบุพฤติกรรม  และ
ผลลพัธ์ทีคาดวา่จะเกิดกบั
ผูเ้รียนประกอบดว้ยความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ 

สอดคลอ้งกบัเนือหา 
กิจกรรมและสือไดค้รบถว้น
และชดัเจน 

ระบุพฤติกรรม  และ
ผลลพัธ์ทีคาดวา่จะเกิดกบั
ผูเ้รียนประกอบดว้ยความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ 

สอดคลอ้งกบัเนือหา 
กิจกรรมและสือไดค้รบถว้น
แต่ไม่ชดัเจนทุกดา้น 

ระบุพฤติกรรม  และ
ผลลพัธ์ทีคาดวา่จะเกิดกบั
ผูเ้รียนประกอบดว้ยความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ 

สอดคลอ้งกบัเนือหา 
กิจกรรมและสือได ้ ไม่
ครบถว้นและไม่ชดัเจน 

.สาระสาํคญั ระบุสาระสาํคญั ความคิด
รวบยอด หรือขอ้สรุปทวัไป
ของเนือหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้นและชดัเจน 

ระบุสาระสาํคญั ความคิด
รวบยอด หรือขอ้สรุปทวัไป
ของเนือหาถูกตอ้งแต่ไม่
ครบถว้นหรือ    ไม่ชดัเจน 

ระบุสาระสําคัญ  ความคิด
รวบยอด หรือขอ้สรุปทวัไป
ของเนือหา   ไม่ถูกตอ้ง แต่
ไม่ครบถว้นและไม่ชดัเจน 

.เนือหาวิชา /สาระการ
เรียนรู้ 

ระบุเนือหาสาระครบถว้น 
ชดัเจน ตรงตามมาตรฐาน 
ตวัชีวดัและองคป์ระกอบ
อืนๆทีเกียวขอ้ง 

ระบุเนือหาสาระครบถว้น 
แต่ไม่ชดัเจนตามมาตรฐาน 
ตวัชีวดัและองคป์ระกอบ
อืนๆทีเกียวขอ้ง 

ร ะ บุ เ นื อ ห า ส า ร ะ   
ไ ม่ ค รบ ถ้ วน  ไ ม่ ชั ด เจน  
นาํเสนอแต่เพียงหัวขอ้เรือง
ของเนือหา 

.กิจกรรมการเรียนรู้/
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ระบุขนัตอนของกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดช้ดัเจน 
สอดคลอ้งกบัเนือหา 
วตัถุประสงคแ์ละ
องคป์ระกอบอืนๆ 

 

ระบุขนัตอนของกิจกรรม
การเรียนการสอนไดถู้กตอ้ง
บางขนัตอน ไม่สอดคลอ้ง
กบัเนือหา วตัถุประสงค์
และองคป์ระกอบอืนๆ 

 

ระบุขนัตอนของกิจกรรม
การเรียนการสอนได ้           
ไม่ชดัเจน ไม่สอดคลอ้งกบั
เนือหา วตัถุประสงคแ์ละ
องคป์ระกอบอืนๆ 
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ตารางที  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนแผนการจดัการเรียนรู้     (ต่อ) 

 
 
 

รายการประเมิน ระดบัคะแนน 

  (ดี)  (พอใช)้  (ควรปรับปรุง) 

7.สือการเรียนการสอน / 
แหล่งเรียนรู้ 

ระบุสือการเรียนการสอน
มากกวา่  ชนิดที
สอดคลอ้งกบักิจกรรม  
การเรียนการสอน 
วตัถุประสงค ์และเนือหา 

ระบุสือการเรียนการสอน
-  ชนิด ทีสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์และเนือหา 

ระบุสือการเรียนการสอน
-  ชนิด ทีไม่สอดคลอ้ง
กบักิจกรรมการเรียนการ
สอน วตัถปุระสงค ์และ
เนือหา 

.การวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน 

มีเกณฑก์ารประเมินทีระบุ
วิธีวดัและประเมินผลได้
ครบถว้น เช่น มากกวา่ 
 วิธี ระบุเกณฑก์าร
ประเมินผลทีชดัเจนตรง
ตามวตัถุประสงค ์

มีเกณฑก์ารประเมินทีระบุ
วิธีวดัและประเมินผล 

-  วิธี ระบุเกณฑก์าร
ประเมินผลชดัเจนบาง
ประเดน็ แต่ไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

มีเกณฑก์ารประเมินทีระบุ
วิธีวดัและประเมินผล 

เพียง  วิธี และระบุเกณฑ์
การประเมินผลไม่ชดัเจน
และไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

9.บนัทึกผลหลงัสอน มีการระบุผลทีเกิดขึนจาก
การจดักิจกรรม และ
แนวทางการพฒันาที
สมบูรณ์ 

มีการระบุผลทีเกิดขึนจาก
การจดักิจกรรม แต่ไม่
นาํเสนอแนวทางการ
พฒันา 

ไม่มีการระบุผลทีเกิดขึน
จากการจดักิจกรรม และไม่
นาํเสนอแนวทางการ
พฒันา 

 
    สําหรับการให้ความหมายของค่าทีวดัคุณภาพของแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยอาศยัแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986: 195)โดยการให้ค่าเฉลียตามระดบั  
ดงัตารางที   

 

ตารางที 10 เกณฑก์ารแปลความหมายของการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
คะแนนเฉลีย 2.34 - 3.00 แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพระดบัดี 
คะแนนเฉลีย 1.67 - 2.33   แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพระดบัพอใช ้

คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.66   แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพระดบัควรปรับปรุง 
 
      3.2.2   ผูว้ิจยันาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปตรวจสอบ
คุณ ภ าพ ของเค รืองมื อจากผู ้ เชี ยวช าญ จําน วน  5 ท่ าน  พิ จารณ าจาก ค่ า เฉ ลี ย ( x ) และ                           
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ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ได้ค่าเฉลียคะแนนความเหมาะสม( x ) เท่ ากับ  .  และ            
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .  ซึงแสดงวา่ แบบประเมินแผนสามารถนาํไปใชท้ดลอง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงได ้  

 3.2.3  ผูว้ิจยันาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ผู ้ประเมิน  (Rater Agreement Index :RAI) มีค่าเท่ากับ  .  ซึงแสดงให้ว่า แบบประเมินแผน        
การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ  สามารถนําไปใช้วดัผลได้ถูกต้องและมีความน่าเชือถือมากทีสุด 
สามารถสรุปไดด้งัภาพที  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1    แสดงขนัตอนการพฒันาแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   
 

       .  แบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
       3.3.1 เป็นแบบประเมินทีผูว้ิจยัพฒันาขึน โดยการทบทวนแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี 
วรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้งเพือนาํมากาํหนดประเด็นในการประเมินแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก์และ        
ครูพีเลียง 

สร้างแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน  ฉบบั 

ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เพือนาํมากาํหนดประเด็น            
ในการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้ 

นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  ไปเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

นําแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ มาปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง RAI ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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            . .  สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้        
สังคมศึกษา ประกอบดว้ย  ดา้น ไดแ้ก่ ) ดา้นการเตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ ) 
ดา้นดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึงเป็นแบบประเมินทีมีลกัษณะเป็นขอ้คาํถามเกียวกบั    
การวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา จาํนวน  ข้อ เป็นแบบ          
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ระดบั 

          หมายถึง   พฤติกรรมหรือการปฏิบติักิจกรรมเป็นประจาํสมาํเสมอ หรือ   
                    ทุกครัง หรือคุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ดีมาก                         
       หมายถึง    พฤติกรรมหรือการปฏิบติักิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ หรือคุณภาพ 
                              การปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี                     
       หมายถึง    พฤติกรรมหรือการปฏิบติักิจกรรมเป็นบางครัง หรือ 
                               คุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง                           
       หมายถึง   พฤติกรรมหรือการปฏิบติักิจกรรมเป็นส่วนนอ้ย หรือ 
                               คุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย                     
       หมายถึง    พฤติกรรมหรือการปฏิบติักิจกรรมนอ้ยมาก หรือ 
                               คุณภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
 

                สําหรับการให้ความหมายของค่าทีวดัได้ ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์ในการให้ความหมาย  
โดยไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์(Best,1986: 195) การใหค้วามหมายค่าเฉลียดงัตารางที  
ตารางที   เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรม  
                   การเรียนรู้สังคมศึกษา 

ระดับคะแนนเฉลยี ความหมาย 
คะแนนเฉลีย .  - .00 ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมระดบัสูงมาก 
คะแนนเฉลีย .  – .    ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมระดบัสูง 
คะแนนเฉลีย .  – 3.50  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย 1.  – 2.50  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมระดบัตาํ 
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.50  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมระดบัตาํมาก 
                    . .   ผู้วิจัยนําแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้              
ทีพฒันาขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทงันีเพือตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม         
นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํแบบประเมินผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน พิจารณาจากค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)        
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ได้ค่ าเฉลียคะแนนความเหมาะสม  ( x )ระหว่าง  . - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)ระหว่าง . - .  ซึงแสดงว่า แบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีสร้างขึนสามารถนําไปใช้ทดลองได้ หลังจากนันนําข้อเสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไป
ปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือ       
                              3.3.4 นําแบบประเมินไปทดสอบกับนักศึกษากลุ่มหนึงทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง     
นาํผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนั โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coeffcient) 

ของครอนบาค จากนนัปรับปรุงแกไ้ขภาษาทีใช้ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ โดยแกไ้ขขอ้ความ 
ความหมายของระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ “ดีมาก” แกไ้ขเป็น “สูงมาก” จากนันนาํไปใช ้
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
     . .  ผูว้ิจ ัยนําแบบประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ระเมิน 

(Rater Agreement Index :RAI) มีค่าเท่ากับ .  ซึงแสดงให้ว่า แบบประเมินความสามารถใน     
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพ สามารถนาํไปใช้วดัผลไดถู้กตอ้งและมีความน่าเชือถือ
มากทีสุด สามารถสรุปไดด้งัภาพที  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1  แสดงขนัตอนการพฒันาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน  ฉบบั 

ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

นาํแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไปเสนอต่อ                
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง  แกไ้ข 

นาํแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ   
เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

นาํแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง แกไ้ข 
  ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

นาํแบบประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองกบันกัศึกษา       
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพือหาคุณภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง 

นาํแบบประเมินมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง RAI ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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                    .   แบบประเมินคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ระดับใช้วดัคุณลักษณะของครูสังคมศึกษา 
ประกอบดว้ย ) ใฝ่เรียนรู้ ทนัเหตุการณ์ ) มีความคิดสร้างสรรค ์ ) รู้จกัการแสวงหาสือ นวตักรรม 
และแหล่งเรียนรู้ ดา้นละ  ขอ้ รวมทงัหมด  ขอ้ ประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อนก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ 
         3.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างเครืองมือวดัคุณลกัษณะ
ของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   

         3.4.2 สร้างและเขียนขอ้คาํถามวดัคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีแสดงออกถึงความสามารถในการปฏิบติัการสอน เช่น )ใฝ่เรียนรู้ ทนัเหตุการณ์  
) มีความคิดสร้างสรรค ์ ) รู้จกัการแสวงหาสือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  ระดบัโดยมีการกาํหนดระดบัการปฏิบติัดงันี 
 

   ระดบั   หมายถึง   ปฏิบติัมากทีสุด 
   ระดบั   หมายถึง   ปฏิบติัมาก 

   ระดบั 3  หมายถึง   ปฏิบติัปานกลาง 

   ระดบั   หมายถึง   ปฏิบติันอ้ย 

   ระดบั   หมายถึง   ปฏิบติันอ้ยทีสุด 

             สําหรับการให้ความหมายของค่าทีวดัได ้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการให้ความหมายโดย
ไดจ้ากแนวคิดของเบสท ์(Best,1986: 195) การใหค้วามหมายค่าเฉลียดงัตารางที  
 

ตารางที   เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบ  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ระดบัคะแนนเฉลยี ความหมาย 
คะแนนเฉลีย  .  - .00 คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลีย  .  – .    คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดบัดี 
คะแนนเฉลีย  .  – 3.50  คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดบัปาน

กลาง 
คะแนนเฉลีย 1.  – 2.50  คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.50  คุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ระดบันอ้ย

มาก 
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  . .  นําข้อคําถามทีสร้างขึนไปเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทังนีเพือ
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข จากนันนําไปให้
ผูเ้ชียวชาญ  5 คน  ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) และความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน( S.D.) ไดค้่าเฉลีย
คะแนนความเหมาะสม  ( x ) ระหว่าง . - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)ระหว่าง      

. - .   และนาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงในเรืองของความชัดเจนในขอ้คาํถาม
ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

    . .   ผูว้ิจยันาํแบบประเมินมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater 

Agreement Index : RAI) มีค่าเท่ากบั .  ซึงแสดงให้วา่ แบบประเมินมีคุณภาพ สามารถนาํไปใช้
วดัผลไดถู้กตอ้งและมีความน่าเชือถือมากทีสุด สามารถสรุปไดด้งัภาพที  
  

สามารถสรุปไดด้งัภาพที 1  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 1   แสดงขนัตอนการพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา 
 
 

                  .  แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ ของนกัศึกษา 

สร้างและเขียนขอ้คาํถามของแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษา   

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัวธีิการสร้างแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษา   

นาํแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษา  ทีสร้างขึนเสนอตอ่อาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน 

นาํแบบประเมินคุณลกัษณะของครูสงัคมศึกษาทีตรวจสอบ หาคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญ
และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

และผูเ้ชียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้

นาํแบบประเมินมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง RAI ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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     มีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความใชส้ําหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู เอกสังคมศึกษา เขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในการจัดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้         
สังคมศึกษาทีเกิดขึนจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จากนันนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนือหา 
(Content  Analysis) ขนัตอนในการสร้างเครืองมือดงันี 

      . .  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวข้องกบัแบบบนัทึกสะท้อนผลการเรียนรู้   
จากการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
      . .  สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ ของนกัศึกษา จาํนวน  
ฉบบั  

      . .   แบบบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ทีพฒันาขึนเสนออาจารย ์           
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทงันีเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุม นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ข ก่อนนาํแบบบนัทึกผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ จากผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน
พิจารณาจากค่าเฉลีย ( x )และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ไดค้่าเฉลียคะแนนความเหมาะสม  
( x )ระหว่าง . - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)ระหว่าง . - . ซึงแสดงว่า          
แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้สามารถนาํไปใชท้ดลองได ้   

      . .  ทดลองใช้แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้ของนักศึกษาเพือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้าํนวนภาษา สามารถสรุปไดด้งัภาพที 1  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพที     แสดงขนัตอนการสร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ 

สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ โดยกาํหนดประเดน็ 

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัวธีิการสร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้  

นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์      
เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ 
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน 

นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ทีตรวจสอบ หาคุณภาพไปทดลองใช ้
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 .  แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ของนกัศึกษา 
       3.6.1 เป็นแบบสังเกตและบนัทึกทีผูว้จิยัพฒันาขึน โดยการทบทวนแนวคิด หลกัการ 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนดประเด็นการสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรม ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก ์และครูพีเลียง 
             . .  สร้างแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ซึงมีลกัษณะเป็น
แบบ check  list ประกอบดว้ย ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติั หรือพฤติกรรมทีปรากฏ       
รวม   ประเด็น  ดังนี  ) แจ้งวตัถุประสงค์การเรียนทีชัดเจน  2)ใช้ค ําถามกระตุ้นการเรียนรู้             

)นําเสนอเนือหาเป็นลาํดบัขนัตอน )ใช้เทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย ) เน้น
ทักษะการใช้ภาษา สือความหมายทีชัดเจน ) ใช้เวลาในการดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม            

) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่าวนร่วมในการเรียนรู้  ) สร้างแรงจูงใจ ให้ความช่วยเหลือ และเป็น 
ผูอ้าํนวยความสะดวก ) ใช้สือและแหล่งเรียนรู้ทีเหมาะสม และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้     

)ใชเ้ทคนิควธีิการวดัและประเมินผลหลากหลายทงัความรู้และทกัษะ 

        3.6.3 นําแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียน รู้ ของนักศึกษา                
ทีพัฒนาขึนเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมนํา
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือจาก
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน พบว่า ไดค้่าเฉลียคะแนนความเหมาะสม ( x )ระหว่าง . - .  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง . - .  ซึงแสดงว่า แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม  
การจัดการเรียนรู้สามารถนําไปใช้ทดลองได้  หลังจากนันนําข้อเสนอแนะจากผู ้เชียวชาญ              
ไปปรับปรุงแกไ้ขเครืองมือในเรืองของความชดัเจนของภาษาทีใชก่้อนนาํไปทดลองจริง 

          . .   ผูว้ิจยันาํแบบสังเกตมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน (Rater 

Agreement Index : RAI) มีค่าเท่ากบั .  ซึงแสดงให้ว่า แบบสังเกตมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้
วดัผลไดถู้กตอ้งและมีความน่าเชือถือมากทีสุด สามารถสรุปไดด้งัภาพที 1  
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ภาพที 7  แสดงขนัตอนการสร้างแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้   
 

                .   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน      
มีลาํดบัขนัในการสร้าง ดงันี 

            1.  ศึกษาหลกัการ  แนวคิด วธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาที
มีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

            .  กาํหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 

           .  สร้างแบบสอบถามพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
จาํนวน  ฉบบั โดยใหเ้ลือก  ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 
       การกาํหนดค่าระดบัของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม มีดงันี 
 

       พึงพอใจมากทีสุด              ใหค้่าระดบัเท่ากบั  

       พึงพอใจมาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั  

       พึงพอใจปานกลาง              ใหค้่าระดบัเท่ากบั   

       พึงพอใจนอ้ย   ใหค้่าระดบัเท่ากบั  

       พึงพอใจนอ้ยทีสุด              ใหค้่าระดบัเท่ากบั     
 

สร้างแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดประเด็น 

ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกบัวธีิการสร้างแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ 

นาํแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะ 
ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์    เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  คน 

นาํแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ทีตรวจสอบ หาคุณภาพไปทดลองใช ้

นาํแบบสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  RAI ก่อนนาํไปใชจ้ริง 
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                 ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ใชค้ะแนนเฉลียทีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลมาเทียบกบัเกณฑข์องเบสท ์
(Best, 1986: 182)จากนนันาํมาหาค่าเฉลียและค่าความเบียงเบนมาตรฐาน โดยใหค้่าเฉลีย ดงันี 

       ค่าเฉลีย  . - .  หมายถึง   พึงพอใจระดบัมากทีสุด 

       ค่าเฉลีย  . - .  หมายถึง   พึงพอใจระดบัมาก 
      ค่าเฉลีย  . - .  หมายถึง  พึงพอใจระดบัปานกลาง 

      ค่าเฉลีย  . - .  หมายถึง   พึงพอใจระดบันอ้ย 

      ค่าเฉลีย  . - .  หมายถึง  พึงพอใจระดบันอ้ยทีสุด 
 
 

 

      .  นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

      .  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน         
ให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  ท่าน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างคาํถามและสํานวนภาษา โดย
ใช้ค่าเฉลีย ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน( S.D.)ไดค้่าเฉลียคะแนนความเหมาะสม ( x )ระหวา่ง 

.  - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง .  - .  ซึงแสดงว่า แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจสามารถนาํไปใชท้ดลองได ้   
                    . นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และจดัทาํแบบสอบถามความ       
พึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน สามารถสรุปไดด้งัภาพที 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 18 แสดงขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใหค้รอบคลุมและตรงตามเนือหา 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการจากหนงัสือ  ตาํรา  เอกสารและงานวจิยั   
เพือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  และนาํไปปรับปรุง  แกไ้ข 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
โครงสร้างคาํถามและสาํนวนภาษา 

นาํแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
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 จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: 
D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development: D & D) ผูว้ิจยัพฒันาและ หาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดด้งัตารางที 3 
 
ตารางที  3 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบ   
  และพฒันา (Design and Development:  D & D): การพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบ 

 การเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิดาํเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครืองมือทีใช้
ในการทาํวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 
สถิติทีใช ้

 
ผลทีไดรั้บ 

.  เพือพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 
 

   

.   สังเคราะห์รูปแบบ
การเรียนการสอน 

 

วิเคราะห์
เอกสาร 

เอกสารขอ้มูล
พืนฐานทีได้
วิเคราะห์ใน 

ขนัตอนที  

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 

 

การวิเคราะห์
เนือหา 
(content 

analysis) 

โครงร่างรูปแบบ 

การเรียนการสอน 

 

2.  เพือพฒันาเครืองมือ 

ทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 
 

   

2.   ศึกษาเอกสาร ตาํรา 
เกียวกบั แนวคิด ทฤษฎี   
หลกัการ  

วิเคราะห์
เอกสาร 

เอกสาร ตาํรา  
เกียวกบั แนวคิด 
ทฤษฎี   หลกัการ 
 

แบบวิเคราะห์
เอกสาร 
 

การวิเคราะห์
เนือหา (content 

analysis) 

ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ที เกี ยวข้อง  
และลักษณะ/ประเภท 
ของเครืองมือในการวดั 

2.2  พฒันาเครืองมือทีใช้
ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล     
 

สร้างเครืองมือ เครืองมือทีใชใ้น
การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล    

แบบวิเคราะห์
เนือหา 
  

 

การวิเคราะห์
เนือหา 
(content 

analysis)  

เครืองมือทีใชใ้น 
การเก็บรวบรวม 
ขอ้มูล    

2.3 ตรวจสอบความ 

ตรงของเนือหา       
(Content  Validity)  
และความตรงตาม 

โครงสร้าง(Construct 

 Validity) 
 

 

ตรวจสอบความ 

ตรงของเนือหา     
(Content  

Validity)  
และความตรง
ตามโครงสร้าง
(Construct 

 Validity)    
 

ผูเ้ชียวชาญ 

จาํนวน 5 คน 

 

แบบประเมิน
ความเหมาะสม/

สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้าง   

ซึงมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 
(Rating scale)  
5 ระดบั   
 

ค่าเฉลีย  x  

และค่าเบียงเบน 

ม า ต ร ฐ า น 
(S.D.) 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง
ระหวา่งผู ้
ประเมินRater 

Agreement 

Index  (RAI) 

เครืองมือทีผา่น 

การตรวจสอบ คุณภาพ
จากผูเ้ชียวชาญ 
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ขันตอนที 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนําไปใช้  ( Implementation : I) :  การทดลองใช้รูปแบบ        
การเรียนการสอน 
                    วัตถุประสงค์  เพือทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือ ส่งเสริมสมรรถนะ             
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู วิชาเอกสังคมศึกษา  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา 255  จาํนวน 160 คน  

                  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี  ได้แก่ นักศึกษาชันปีที  เอกสังคมศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา 255  ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
จาํนวน  คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดเกณฑ์ คือเป็น
นักศึกษาทีผ่านการศึกษา รายวิชาชีพครูบังคับ  ได้แก่ รายวิชา   การพัฒนาหลักสูตร 
(Curriculum  Development) และรายวชิา   วธีิสอนทวัไป (Methods of Teaching) มาแลว้          
 

 แบบแผนการวจัิย (Research Design) 
          แบบแผนการวิจัยทีใช้ในการทดลองครังนี  ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการวิจัย 
(Research Design) มาใชด้งันี 
      1.แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The 

One Group Pretest – Posttest Design)  (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 5 : 144) ดงันี 
 

ตารางที 4  แสดงแบบแผนการวจิยั  Pre -Experimental Design 

 

การทดสอบก่อนทดลอง การทดลอง การทดสอบหลงัทดลอง 

O1 X O  

 

O 1 = การทดสอบความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนการทดลอง 

O    = การทดสอบความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลงัการทดลอง 

X          = การทดลองโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
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       2. แบบแผนการวิจัยแบบวิจยั Pre - Experiment  Design  แบบ One Group Pretest – 

Posttest Design โดยมีกลุ่มทดลองทีมีการวดัผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู 3 ระยะได้แก่ ระยะที 1  ก่อนการใช้รูปแบบ ระยะที 2 หลัง   
การใช้รูปแบบ  และระยะที  3 ติดตามผลการใช้รูปแบบในลักษณะวดัซํา(Repeated-measure)          
ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที   5  แสดงแบบแผนการวจิยั  Pre – Experiment  Design 

 

O1   X 1         O2     O3 

 
 

 (Campbell and Stanley, 1963: 7 ) 

   X 1     หมายถึง   การทดลองโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  
   O1   =  การทดสอบความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนการทดลอง (ครังที )         
   O2   =  การทดสอบความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลงัจบการทดลอง (ครังที ) 
   O3   =  การทดสอบความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในระยะติดตามผลช่วงฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน (ครังที )โดยประเมินช่วงเสร็จสินภาคเรียนทีนักศึกษาออก
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
 

     ขนัตอนการดําเนินการทดลอง 
     วิจยัได้นํารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม     

การเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูทีสร้างขึนไปใชก้บันกัศึกษาวิชาชีพครู สาขาวชิา
สังคมศึกษาชนัปีที  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดั
นครปฐม ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

(Learning Activity Design in Social Teaching) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 255  จาํนวน  
คน เป็นเวลา 14 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  ชวัโมง รวมทงัสิน 28 ชวัโมง มีวธีิดาํเนินการดงันี 

 1.ผูว้ิจยันํารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม     
การเรียนรู้สังคมศึกษา โดยจดัการเรียนการสอนในรายวชิา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมศึกษา (Learning Activity Design in Social Teaching) ไปใช้กบันักศึกษาวิชาชีพครูชันปีที  
เอกสังคมศึกษา ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัดว้ยตนเอง จาํนวน  คน  
 2. นําแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูมาประเมินก่อนการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน 
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 .  ดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยผูว้ิจยัทาํการปฐมนิเทศนักศึกษา
วิชาชีพครู เพือให้นักศึกษากลุ่มทดลองเข้าใจหลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจัย             
การจดัการเรียนรู้และวธีิเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน เพือเป็นการสร้างความเขา้ใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนทีพฒันาขึน  และจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้โดย
ดาํเนินการสอนตามกระบวนการ  ขนัตอนดงันี  
                    ขนัที  ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of knowledge) 

                    ขนัที   ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning instructional 

activities design of Social Studies) 
                    ขนัที   ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  (Activities design based on nature of subjects matters and process of  

learning management of Social Studies) 

                    ขนัที 4  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning ) 
      ขนัที  5  ขนัประเมินผลงาน (Assessment of outcomes) 

 

 

       4. หลงัจากดาํเนินการทดลองสินสุดลง  ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติัดา้นการสอน 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม           
การเรียนรู้สังคมศึกษา โดยการศึกษาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจาก                        
ประเมินความรู้ เรืองการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  แบบประเมินความสามารถ       
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  แบบประเมินคุณลักษณะของครูสังคมศึกษา       
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน    

      ในระยะติดตามผล ระยะที  ของการทดลองการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ไดมี้การเก็บ
ข้อมูลผลการศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้แบบประเมินแผน                         
การจดัการเรียนรู้  แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบบันทึกประเมินผล             
การจดัการเรียนรู้   แบบประเมินคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    
ของนักศึกษาจากรายวิชา   การฝึกปฏิบติัการสอนสังคมศึกษา I ซึงนักศึกษา เอกสังคมศึกษา 
จาํนวน  คน มีการฝึกปฏิบัติการสอน วิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา  ภาคเรียน             
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา  ซึงสามารถแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้                
ตามบริบทของสถานศึกษา ไดด้งัตารางที     
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ตารางที    แสดงขอ้มูลสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามการฝึกประสบการณ์ 

                   วชิาชีพครูในสถานศึกษา 
 

สาระการเรียนรู้ สถานศึกษา จํานวนนักศึกษา รวม 

ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 1  

โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั  

โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัฯ  

หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการ
ดาํเนินชีวิตในสงัคม 

โรงเรียนราชินีบูรณะ   

โรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา  
โรงเรียนวดัห้วยจรเขวิ้ทยาคม  
โรงเรียนเทศบาล  (สระกะเทียม)  
โรงเรียนเทศบาล  (วดัเสน่หา)  

เศรษฐศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  6 

 โรงเรียนวดัไร่ขิง  
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั  
โรงเรียนเทศบาล 4(เชาวนปรีชาอุทิศ)  

ประวติัศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ   

โรงเรียนสามพรานวิทยา  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  
โรงเรียนวดัห้วยจรเขวิ้ทยาคม  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยัฯ  
โรงเรียนเทศบาล  (สระกะเทียม)  

ภูมิศาสตร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ   

 โรงเรียนโพรงมะเดือวิทยาคม  
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  
โรงเรียนสามพรานวิทยา  
โรงเรียนวดัไร่ขิง  

รวม  
 

                  จากตารางที   พบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครู เอกสังคมศึกษา จาํนวน  คนไดฝึ้กปฏิบติัการสอน
ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาดงันี   
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ จาํนวน  คน  สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม หน้าที
พลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม และประวติัศาสตร์ จาํนวน  คน  สาระเศรษฐศาสตร์ 
จาํนวน  คน ตามลาํดบั 
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 จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) เป็น
การนาํไปใช ้(Implementation: I) ผูว้ิจยันาํรูปแบบการเรียนการสอน (RLASA Model)ไปทดลองใช ้สรุป
ไดด้งัตารางที  1  
 

ตารางที      สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 3 การวจิยั (Research: R2)  เป็นการนาํไปใช ้

                         (Implementation: I):  การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิดาํเนินการ 

แหล่งขอ้มลู/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครืองมือทีใช้
ในการทาํวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มลู/ 
สถิติทีใช ้

 
ผลทีไดรั้บ 

เพือทดลองใช ้

รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน 

 

1.  ผูวิ้จยัไดชี้แจง 

รายละเอียดการใชรู้ปแบบ 

การเรียนการสอน หลกัการ 
เหตุผลและประโยชน์ 

ให้กบัผูเ้รียนทราบและทาํ 
ความเขา้ใจเกียวกบั 

กระบวนการเรียนการสอน  
วิธีการเรียน การวดั 

ประเมินผลและกิจกรรมที
ตอ้งปฏิบติั  เพือให้ผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน
เกิดประโยชน์ สู งสุดแ ก่
ผูเ้รียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน 

3. ดาํเนินการทดลองด้วย 

รูปแบบการเรียนการสอน 

4.ห ลั ง จ าก ดํ า เนิ น ก าร
ท ด ล อ ง สิ น สุ ด  ผู ้ วิ จั ย
ทดสอบวัดความ รู้และ
ทกัษะการปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้และสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 

 

นกัศึกษาชนัปีที 

4   วิชาเอกสงัคม
ศึกษา ภาค
การศึกษาปลาย    

ปีการศึกษา 
255    คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร จาํนวน  

 คน 

- รูปแบบ 

การเรียน 

การสอน  
- แผนการจดั 

การ เรียนรู้ 

- คู่มือการใช ้

รูปแบบ 

-แบบประเมิ น
แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

-แบบประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบบนัทึกการ
ประเมินผล
จดัการเรียนรู้
ของนกัศึกษา 
-แบบสงัเกต
และบนัทึก
พฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที
มี ต่ อ ก า ร ใ ช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 

ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ( x ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

.ผ ล ก าร ศึ ก ษ า 
ร า ย วิ ช า  ก า ร
ออกแบบกิจกรรม
การเรียน รู้สั งคม
ศึกษา 
 .ความสามารถใน
การออกแบบกิจกรรม
การเรี ยน รู้ สั งคม
ศึกษา 

.ความพึ งพอใจ
ของนัก ศึกษาที มี
ต่อการใช้รูปแบบ   
การเรียนการสอน 
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ขนัตอนท ี4 การพฒันา (Development : D2) : การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
                   (Evaluation : E) ดาํเนินการดงันี  
 วตัถุประสงค์     
 1. เพือศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความ
เหมาะสมและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน 
  

 ขนัตอนการดําเนินการ  
 ขนัตอนนีเป็นการนําขอ้มูลผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยดาํเนินการ
ดงันี 

 . รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบการเรียน      
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ทีประกอบด้วย          
ผลการประเมินดงันี 

     .   ประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
     .   ประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลงัเรียนไดแ้ก่ ระยะ
ที 1 ก่อนการใช้รูปแบบ ระยะที 2 หลังการใช้รูปแบบ และระยะที 3 ติดตามผลการใช้รูปแบบ           
(ช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาํนวน  ภาคเรียน)โดยพิจารณาแนวโน้มของการเปลียนแปลง    
ทีเกิดขึนบนเส้นกราฟเพือดูพฒันาการของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

     .3  เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน                      
     .   ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียน  
การสอน 

 . ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูฉบบัสมบูรณ์  
ใหมี้ประสิทธิภาพ  เหมาะสม และพร้อมทีจะนาํไปใชข้ยายผลต่อไป 

 3. นํารูปแบบการเรียนการสอนไปขยายผลกบัไปใช้กบันักศึกษาวิชาชีพครูชันปีที   
ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ภาคการศึกษาตน้     
ปีการศึกษา  โดยกาํหนดเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มเป้าหมาย สาํหรับการขยายผลดงันี 

                       .   มีคณะทีจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาวิชาชีพครู  เอกสังคมศึกษา  ตามหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต หรือศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร ปี) 
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                         .   เป็นมหาวทิยาลยัทีตงัอยูใ่นเขตภูมิภาค   
                         .   คาํอธิบายรายวิชา ตามหลกัสูตร และเนือหาทีสามารถเทียบเคียงกบั รายวิชา 

  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึงใชใ้นการวจิยัครังนี 
                         .  ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อนใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นขนัตอนนี ประกอบดว้ย 

  1. วเิคราะห์ผลความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรืองการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
ของนกัศึกษา โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 

 2.  วิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลงัเรียน ของนกัศึกษา 
โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พิจารณาแนวโนม้ของการเปลียนแปลงที
เกิดขึนบนเส้นกราฟเพือดูพฒันาการของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมของกลุ่มทดลอง 

นอกจากนีใช้สถิติวิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และ
ระยะติดตามผลช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวดัซํา (One - Way ANOVA : Repeated Measures) และการวิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis)ประมวลสรุปข้อมูลจากการสังเกตและการเขียนบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา บนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของผูส้อน ดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณ นา    
 3. วเิคราะห์คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและ
หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  โดยใชค้่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และ t-test dependent 

 .วิเคราะห์ผลดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใช ้รูปแบบการเรียน         
การสอน โดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา(Content 

Analysis)      
จากขนัตอนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในขนัตอนที  4  การพฒันา (Development: 

D2) ซึงเป็นการประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน สรุปได ้   
ดงัตารางที18 
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ตารางที  8 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 4   การพฒันา (Development: D2)  เป็น 

 การประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิดาํเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครืองมือทีใช้
ในการทาํวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 
สถิติทีใช ้

 
ผลทีไดรั้บ 

.ประเมินผล
ความรู้ก่อน
เรียนและหลงั 
และหลงัเรียน
เรืองการ 
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้     

ทดสอบ นักศึกษาวิชาชีพครู
ชั น ปี ที  วิ ช า เอ ก
สังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร
ทีเรียนในรายวชิา 
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
 

แบบทดสอบ
วดัความรู้ เรือง
การออกแบบ 
กิจกรรมการ
เรียนรู้    

ค่าเฉลีย (x )  
ค่าส่วนเบียงเบน
ม า ต ร ฐ า น 
(S.D.)ส ถิ ติ ค่ า ที
แ บ บ ไ ม่ อิ ส ร ะ   
t-test dependent 

 

ผลการ
เปรียบเทียบวดั
ความรู้ในเรืองการ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ 

  ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้หลงัเรียน 
 

ทดสอบ 
สังเกต 

นักศึกษาวิชาชีพครู
ชัน ปี ที   เอกสังคม
ศึกษา 
คณ ะ ศึกษ าศ าสต ร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร    

-แบบป ระ เมิ น
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

-แบบประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-แบบบนัทึก
ประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้
ของนกัศึกษา         
-แบบสงัเกต  
และบนัทึก
พฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

 

 

ค่าเฉลีย ( x )  
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
,การวเิคราะห์
เนือหา (Content 

 Analysis)  และ
วเิคราะห์ความ
แปรปรวนทาง
เดียวแบบวดัซาํ
(One-Way 

ANOVA: 

Repeated 

Measures)              

ผลการ 
ประเมิน 
ความสามารถ
ในการออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้และ
ประมวลสรุป
ขอ้มลูจากการ
สังเกตและ
บนัทึกพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
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ตารางที 8 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยัขนัตอนที 4 การพฒันา (Development: D2) เป็น 

 การประเมินผล (Evaluation: E) และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์
การวจิยั 

 
วธีิดาํเนินการ 

แหล่งขอ้มูล/ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

เครืองมือทีใช้
ในการทาํวจิยั 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล/ 
สถิติทีใช ้

 
ผลทีไดรั้บ 

.ประเมิน
คุณลกัษณะของ
ครูสงัคมศึกษา
ในการออกแบบ
กิจกรรม 

การเรียนรู้ก่อน
และหลงัการ
ทดลองใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน   

ทดสอบ นกัศึกษาวิชาชีพครู 

ชนัปีที   
เอกสงัคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร    

-แบบประเมิน
คุณลกัษณะของ
ครูสงัคมศึกษา
ในการออกแบบ
กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

โดยใชค้่าเฉลีย 
( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และ t-test 

dependent 

ผลเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะของ
ครูสงัคมศึกษา
ก่อนและหลงัการ
ทดลองใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน   
 

. ประเมินความ
พึงพอใจของ
นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูทีมีต่อการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน เพือ
ส่งเสริม
สมรรถนะการ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา    

สอบถาม นกัศึกษาวิชาชีพครูชนั
ปีที  เอกสงัคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร    

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา    
ทีมีต่อรูปแบบ
การเรียน 

การสอน 

ค่าเฉลีย ( x )  
ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะห์
เนือหา (Content 

 Analysis)                 

 

ขอ้มูลแสดง
ความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมี
ต่อการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน 

 



 
 

บทท ี  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

           การวิจัยเรือง    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื อส่ งเสริมสมรรถนะ               
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  เป็นการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิ ธี  (Mixed Methodology)         
ซึงเก็บข้อมูลทัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ 
Embedded (The Embedded Design)ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็น    
วิธีรอง (Creswell and Clark, 2007: 67) ผูว้ิจยัได้กาํหนดวตัถุประสงค์ดังนี ) เพือพฒันารูปแบบ  
การเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ) เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูดงันี . ) ประเมินความรู้ 
เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ . ) ศึกษาพฒันาการด้านความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ของนกัศึกษาวชิาชีพครู มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 ก่อนการใชรู้ปแบบ ระยะที 2 หลงัการใชรู้ปแบบ 

และระยะที 3 ติดตามผลการใช้รูปแบบ  . ) เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน . )ประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึน และ 3.) เพือ
ขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ของนกัศึกษาวิชาชีพครู  และในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบที
พฒันาขึน โดยดาํเนินการวิจยัตามแนวคิดการวจิยั และพฒันา (Research and Development) ร่วมกบั
การออกแบบเชิงระบบ ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2007: 1) การออกแบบการเรียนการสอน 
เชิ ง ร ะบ บ ข อ ง  ดิ ก ค์  แ ค เร ย์  แ ล ะ แ ค เร ย์  (Dick, Carey and Carey, 2005:1-8) แ ล ะ รูป แบ บ                      
การจัดการเรียนการสอนของ จอยซ์  และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 9) ใช้รูปแบบการวิจัย                

Pre-Experimental Designโดยป ระยุก ต์ ใช้ แบบ แผนก ารท ดลองแบบก ลุ่ ม ตัวอ ย่ าง เดี ย ว                      
มีการทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน(The One-Group Pretest-Posttest Design)  

(มาเรียม นิลพนัธ์ุ 2557: 144) ซึงมีวิธีการดาํเนินการ 4 ขนัตอน ดงันี ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research: 

R1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis: A)   ศึกษาขอ้มูลพืนฐานสําหรับการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน  ขันตอนที  2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา  (Design and 

 

1 1 
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Development : D and D)  พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน  ขนัตอนที 3  การวิจยั 
(Research: R2)  การนําไปใช้ (Implementation: I)  ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และขนัตอนที 4 
การพฒันา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ
การเรียนการสอน ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น  ตอน ดงันี 

  ตอนที 1 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

                   ตอนที 2 ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะ       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

                   ตอนที  3 การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ                
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู (RLASA  Model)  

 

ตอนที 1   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม            
การเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

 

 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม   
การเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน สําหรับ   
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดงันี 
 1.ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
ผลการศึกษาดงันี   

           .  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนโยบายการจดัการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนในวิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  (Thai  

Qualifications Framework for Higher  Education, TQF)ไดก้าํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัสูตร
ศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และการกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ทีคาดหวงัให้บัณฑิตมี ประกอบด้วย  มาตรฐานผลการเรียนรู้  ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู  มี คุณธรรมที เส ริมสร้างการพัฒนาทีย ังยืน  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  เข้าใจโลก                      
มีจิตสาธารณะ  เสียสละ และเป็นแบบอย่างทีดี  2) ดา้นความรู้ มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทวัไป 
วิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษาอยา่งกวา้งขวางลึกซึงและเป็นระบบ  ความตระหนกัรู้หลกัการและ
ทฤษฏีในองค์ความรู้ทีเกียวขอ้งอย่างบูรณาการทงัการขา้มศาสตร์ และการบูรณาการกบัโลกแห่ง
การเป็นจริง เขา้ใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาสังคมศึกษาทีจะสอนอย่างลึกซึง  
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนําไป
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานวิชาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ  ) ดา้นทกัษะทางปัญญา มีความเป็น
ผูน้ําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  และการพัฒนาศาสตร์ทาง
ศึกษาศาสตร์ รวมทงัพฒันาทางวิชาชีพอย่างมีนวตักรรม สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจ 
และประเมินขอ้มูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย  เพือใชใ้นการปฏิบติังาน 
การวินิจฉัย  แกปั้ญหา  และทาํการวิจยัเพือพฒันางานและพฒันาองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4) ดา้น
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือต่อ          
การแก้ปัญหาในก ลุ่มและระหว่างก ลุ่มได้อย่างส ร้างสรรค์  มีภาวะผู ้นํ าและผู ้ต าม ที ดี                            
มีความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้รียน  และมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ
สิงแวดลอ้ม  5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีความสามารถในการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังการพูด การเขียน และการนําเสนอด้วย
รูปแบบทีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มทีมีความแตกต่างกนั ความสามารถในการใช้ดุลยพินิจ   
ทีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้อย่างสมาํเสมอและต่อเนือง และ ) ด้านทักษะการจดัการเรียนรู้ มีความเชียวชาญในการจดั      
การเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาอยา่งบูรณาการ และเชียวชาญในการจดัการเรียนรู้ทีมีรูปแบบหลากหลาย   
                 .   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เกียวกบั หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
(หลกัสูตรปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นหลกัสูตรทีมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ทางสังคมศึกษาทีรอบรู้ ลึกซึง  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  มีทกัษะและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ สามารถประยุกต์
ศิลปะวิทยาการทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ผลการวิเคราะห์หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  พบว่า โครงสร้างหลกัสูตร  กลุ่มวิชาเอกบงัคบัยงัไม่มี
การระบุคาํอธิบายรายวิชา ทีเน้นการพฒันาการออกแบบกิจกรรมทีชดัเจนตามธรรมชาติของสาระ
วิชา และตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูส้อนในการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมสาระทางสังคม
ศึกษา  สาระ นอกจากนีหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง) 
ฉบบัปี พ.ศ.  รายวิชา    การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เพิมความสําคญั
เกียวกบัวิชาเอก การออกแบบกิจกรรมการเรียนสอนสังคมศึกษา โดยปรับในหมวดวิชาการสอน
วิชาเอก และเพิมนําหนักวิชารายวิชาดังกล่าว เป็น  หน่วยกิต (2-2-5)  เพือให้นักศึกษาได้มี       
การฝึกปฏิบติัและศึกษาด้วยตวัเองมากขึน  เป็นการพฒันาคุณภาพในผลการผลิตครูสังคมศึกษา    
ให้สอดคล้องกับ  ปรัชญาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ทีกล่าวว่า 
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จาํเป็นตอ้งมุ่งมนัผลิตครูสังคมศึกษาทีมีคุณภาพ จดัการศึกษาดา้นสังคมศึกษาทีมีคุณภาพ เป็นแหล่ง
คน้ควา้และวจิยั ถ่ายทอดความรู้ตามหลกัแห่งเสรีภาพทางวชิาการ เพือผลิตบณัฑิตทีมีความสามารถ
ในการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ยึดมนัในสัจธรรม คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจ
ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได้  สอดคล้องกบักบัเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดเกียวกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

                และจากการศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา  ฉบบัปี พ.ศ.  
  พบวา่ มีการปรับปรุงหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  ฉบบัปี พ.ศ.   

ของสาขาสังคมศึกษา ซึงปรับหลกัสูตรใหม่มุ่งเน้นความสําคญัของการมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีองค์
ความรู้และทกัษะทางวิชาการ เป็นการสอนทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถนาํความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมุ่งเน้นให้นักศึกษาทาํงานเป็นทีมและทาํงานร่วมกบัผูอื้น ซึงปรัชญาและวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาทีสอนกระบวนคิด ทงัภาคทฤษฎีและปฏิบติั พฒันา
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียนให้รอบรู้และทกัษะทางวิชาการ สามารถประยุกต์ศิลปะวิทยาการ
ทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัมีความจาํเป็นตอ้งปรับเนือหาและ
กิจกรรมในรายวิชา 467 491 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ให้เป็นรายวิชาที
สอดคลอ้งกบัเนือหาสังคมศึกษาทีควรส่งเสริมพฒันาความรู้ ความสามารถทางดา้นการจดัการศึกษา 
และการจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพือให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้ เทคนิค กระบวนการ
ต่างๆไปฝึกปฎิบติัในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพือเป็นผูส้อนทีสามารถจดัการเรียนรู้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถถ่ายทอดสิงทีตนเอง      
มีความรอบรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย ช่วยให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  และเป็นครูสังคมศึกษาทีดี มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไป      

     .3 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า มีแนวคิดทีน่าสนใจ และสามารถนาํแนวคิดดงักล่าวไป
ปรับใช้ในการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน             
จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดรู้้จริงในสาระเนือหาต่างๆทีสําคญัทีเกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการผสมผสานทงัหลกัการ 
แนวคิด เทคนิควธีิการเรียนรู้ต่างๆ  เพือใหผู้เ้รียนเชือมโยงความรู้และเกิดการเรียนรู้ทีดีจนเกิดทกัษะ 
และฝึกการลงมือปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แนวคิดสําคญัทีส่งเสริมการเรียนรู้ทีมีความหมาย 
คือ  ( ) แนวคิดการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง (Self-directed Learning)  ของอีเวนสัน (Evensen 2000: 
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76) วิธีการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูเ้รียนจะตอ้งทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการทําความเข้าใจ สํารวจตนเองด้านความรู้ หาแนวทาง
การศึกษาปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้เดิมทีมีอยู่แลว้ เพือใช้ในการสร้างแนวทางการ
เรียนรู้เพิมเติม  ( ) แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) ของเดวิส และ 
ดันเนล (Davies and Dunnill, 2008:4) ลีวิน  (Lewis. 2002(a): Online ; Lewis. 2002(b)  สติกเลอร์ 
และ ไฮเบริก์ (Stigler and Hiebert ,1999: 112-116) พบวา่ เป็นแนวคิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
โดยให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มกนัเรียนรู้ในชนัเรียนอยา่งเป็นระบบแบบร่วมมือ เพือพฒันาการจดัการเรียน
การสอนของตนเองและพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ( ) แนวคิดการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case- 

based Learning) ของ อาสตนั(Easton, 1992 : 89) ทิศนา แขมมณี ( 5: 362)  สมิธ  และเรแกน       
( Smith and Ragan ,1999 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี , ) การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาว่าเป็น             
การเรียนรู้ทีผูเ้รียนจะไดรั้บการนาํเสนอสถานการณ์ปัญหาทีเป็นสถานการณ์จริง และผูเ้รียนจะตอ้ง
ฝึกใชค้วามรู้ หลกัการ ทฤษฎีทีเกียวกบัการดาํเนินการแกปั้ญหา แลว้นาํคาํตอบและเหตุผลทีมาของ
คาํตอบนนัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการอภิปราย เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์( ) แนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของสลาวิน  (Slavin,  :3 อ้างถึงในวชัรา            
เล่ าเรียนดี  :155) จอหน์สันและจอหน์สัน  (Johnson  and  Johnson 1994: 31-37) พบว่า         
การจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มตอ้งช่วยเหลือกนั วธีิการ
จดัการเรียนการสอนดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผดิชอบของตนเองและของกลุ่ม ช่วยใหผู้เ้รียน มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน ( ) แนวคิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ของโคลป์ (Kolb,1984:1-15) ทิศนา แขมมณี 
( 5: ) พบว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์  กิจกรรมต่าง ๆ ทีจัดให้ผูเ้รียนจะทําให้บรรลุ
เป้าหมายของการศึกษา เช่นการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ และให้อิสระในการเรียนรู้ และ( )แนวคิด       
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem -based Learning) ของทิศนา  แขมมณี ( 5: - )  
วชัรา เล่าเรียนดี (  : 107) พบวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั เป็นวิธีหนึงโดย
ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือ ตงัคําถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนสะท้อนความคิด(Reflective 

Thinking) โดยอาศยัความรู้พืนฐานเดิม เน้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบติั (Action Learning) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ซึงจะช่วยทาํให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและเรียนรู้สิงนันได้ดีขึน (Elaboration of Knowledge) นาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบ
หรือสร้างความรู้ใหม่  
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               1.4   ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจาํเป็นในการพัฒนารูปแบบการเรียน        
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ผูว้ิจยัศึกษาผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์อาจารยใ์นสาขา สังคมศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียน  
การสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา พบประเด็นทีน่าสนใจ
ดงัตารางที   
 

ตารางที  ผลการสัมภาษณ์อาจารยใ์นสาขาสังคมศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน 

ประเด็นการสมัภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

สภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมไม่สอดคล้องกับเนือหา  
ออกแบบไม่ตรงกับตวัชีวดั มาตรฐานการเรียนรู้
สังคมศึกษา  เนือหาสาระสังคมศึกษา และสภาพ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ 

สาระความรู้ไม่เนน้เทคนิควธีิการเรียนรู้ นอกจากนี
ผูเ้รียนยงัขาดความเขา้ใจการเขียนแผนการจดัการ
เรี ยน รู้  มี ก ารเขี ยนแผนการจัดการเรี ยน รู้   
ไม่สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระ  ขาดเทคนิควธีิสอนที
หลากหลาย  ทํ าให้ นั ก เรี ยน ไม่ เกิ ดทั กษ ะ
กระบวนการคิด 

การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การพัฒนาสมรรถนะการสอน   ด้านการจัด   
การเรียนรู้ควรพัฒนาทังเน้น  ความรู้   ทักษะ  
ศาสตร์ทางการสอน  และการว ัดประเมินผล   
การออกแบบกิจกรรมควรออกแบบให้ตรงตาม
ตวัชีวดั มาตรฐานของสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม  เนืองจาก เนือหาของแต่ละสาระ
สังคมศึกษามี  สภาพธรรมชาติเนือหาวิชาไม่
เหมือนกนั  นอกจากนีควรให้ผูเ้รียนมีความรอบรู้
ในเนือหาตามจุดประสงค์ของรายวิชา และวิธีการ   
การจดัการเรียนการสอนหลากหลายตามสาระ 
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ตารางที  ผลการสัมภาษณ์อาจารยใ์นสาขาสังคมศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

ประเด็นการสมัภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

 เนือหาวิชาสังคมตามธรรมชาติวิชา คิดวิเคราะห์
เป้าหมาย  ศึกษาทีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
  

ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางในการส่งเสริม
สมรรถนะดา้นการเรียนการสอน 

ควรมีแนวทางในการออกแบบรายวิชาทีมุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนสามารถจดัการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม
อยา่งเป็นระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยฝึกการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  เพือเป็น   
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา และสามารถพฒันาตนเองในวิชาชีพครู
ไดอ้ยา่งต่อเนือง 
 

 

 จากตารางที  ผลการสัมภาษณ์อาจารยใ์นสาขาสังคมศึกษา พบปัญหาโดยภาพรวม
เกียวกบัเรือง  การเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูเอกสังคมศึกษา  ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
อาจารยส่์วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนัในเรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็น
ระบบ ไม่ตรงกับตวัชีวดั มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา และไม่สอดคล้องกับเนือหาสาระและ
ธรรมชาติสาระวิชา  และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  ขาดทกัษะในการจดัการชนัเรียน  
ขาดเทคนิควธีิสอนทีหลากหลาย  ดงันนัควรส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน และออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชีวดั มาตรฐานของสาระการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา     
สังคมศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูทีสถานศึกษาในเทอมถดัไป   
 

  นอกจากนีผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์นักศึกษา เรือง สภาพการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  พบประเด็นทีน่าสนใจ ดงัตารางที  
 

ตารางที  ผลการสัมภาษณ์นกัศึกษา เรือง สภาพการจดัการเรียนการสอน  

ประเด็นการสมัภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ 

สภาพปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการเรียน 

การสอน 

นัก ศึกษาไม่ สามารถออกแบบกิ จกรรมให้
หลากหลายได้ทัง  สาระ เนืองจากขาดความรู้ 
ความเขา้ใจเกียวกบัเนือหา ดา้นการออกแบบ  
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ตารางที  ผลการสัมภาษณ์นกัศึกษา เรือง สภาพการจดัการเรียนการสอน (ต่อ) 

 

ประเด็นการสมัภาษณ์ 
 

ผลการสัมภาษณ์ 

 กิ จกรรมการเรียน รู้อย่ างเป็ นระบบ  ทฤษฎี   
การออกแบบการสอนและแนวคิดการออกแบบ
กิจกรรม  รวมทังขาดสือการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบรายวชิา 

ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ ส่ วนใหญ่การจัดการเรียน รู้ใช้การบรรยาย
ประกอบการอภิปราย และมีการลงมือปฏิบัติ   
การเขียนแผนเป็นระดบัชนั ไม่ไดค้รบทงั  สาระ 

ความตอ้งการในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  สาระ 
ต้องการการเรียนการสอนทีมีวางแผนออกแบบ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับสาระ   
การเรียนรู้ทงั  สาระ โดยตอบสนองความแตกต่าง
ดา้นเนือหา และเป็นระบบ เป็นขนัตอน เรียงลาํดบั
แต่ละหัวข้อได้ชัดเจน ยึดตามสภาพบริบทจริง   
นอกจากนี  การจดัการเรียนการสอนควรเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคัญ  ใช้กระบวนการกลุ่ม เน้นกิจกรรม   
การเรี ยน รู้ ให้ คิ ด  วิ เคราะห์  แก้ ปั ญหาและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้นาํไปใชไ้ดจ้ริง 

แนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพ 

ฝึกการออกแบบกิจกรรม  จัดกิจกรรมเน้นการ
ออกแบบตามเนือหาสังคมศึกษาอย่างเป็นระบบ  
การเน้นการให้ตวัอย่าง  การลงมือปฏิบติัจริงโดย
การร่วมกนัแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์  
และมีการตรวจสอบผลงาน ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

 
ควรเพิมเติมเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
สื อการสอนที กระตุ้นความสนใจ  มี ความ
หลากหลาย  การนาํเสนอลาํดบัขนัตอนและเนือหา
อยา่งเป็นระบบใหเ้หมาะสม 
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 จากตารางที  ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาทีมีต่อการเรียนการสอน  นักศึกษาส่วนใหญ่         
มีความเห็นโดยสรุป ดงันี  ดา้นสภาพปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆในการเรียนการสอน  พบวา่  นกัศึกษา
ขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับเนือหา  ทฤษฎี  แนวคิดหลักการในการออกแบบการสอน  ทําให้              
ไม่สามารถออกแบบกิจกรรมให้หลากหลายไดท้งั  สาระ ด้านลกัษณะของการจดัการเรียนรู้  พบว่า              
มีการบรรยาย  การอภิปราย และลงมือปฏิบัติการเขียนแผนเป็นระดับชัน  ด้านความต้องการใน         
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ พบว่า  นักศึกษาต้องการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  การวางแผนออกแบบ
กิจกรรม  ทีระบบ เป็นขนัตอน ใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้  สาระ  เนน้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ให้คิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาและนาํไปใชไ้ดจ้ริง   ดา้นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
พบว่า  นักศึกษาตอ้งการฝึกการออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการลงมือปฏิบติัจริงและมีการ
ตรวจสอบผลงาน ประเมินผลและปรับปรุง และข้อเสนอแนะเพิมเติม ควรเพิมเติมเอกสารประกอบ                      
การเรียนการสอน และสือการสอนใหห้ลากหลาย 

 นอกจากนีจากการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่าง ปีการศึกษา 
 -  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา  ประการหลกั ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการจดัการชนัเรียน 

และปัญหาในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะ เรือง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน            
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมต่างๆให้กบันกัเรียน จากการสอบถามนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความกงัวลก่อนออกการฝึกสอนว่าตนเอง
ความสามารถไม่เพียงพอ รวมถึงความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆเกียวกบัการสอน ทงัดา้น
การเตรียมการสอน  การเขียนแผนการสอน  และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีนอ้ย ทาํใหเ้กิด
ความไม่มันใจในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามสถานศึกษา  มีความกังวลใจเรือง        
การเขียนแผนการสอน  การจดักิจกรรมให้นักเรียน และขาดความรู้เรือง หลักการออกแบบการสอน  
เนืองจาก ธรรมชาติของเนือหาสังคมมีความหลากหลาย  พบขอ้มูลจากการสะทอ้นบทเรียนดงันี 
 

 “วิชา สังคมศึกษา หาตาํราอ่านยาก ไม่ค่อยมีหนังสือทีเป็นเนือหาการออกแบบกิจกรรม
จริงๆ  บางครังรู้สึกทอ้ กลวัวา่จะสอนนกัเรียนไม่ได”้  
           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
 

 “ การเรียนในห้อง ทาํให้เราไดคิ้ดก็จริง  แต่อุปสรรคทีเจอคือ ไม่เขา้ใจหลกัการออกแบบ
การสอน หลกัการออกแบบกิจกรรม ไม่มีหลกัในการออกแบบไดค้รบทงั  สาระ” 
 

           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
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 “ รู้สึกเครียดกับการเขียนแผน เพราะไม่มีตวัอย่างของแผนการสอนสังคมทีดี จึงคิดว่า     
เขียนแผนไม่ค่อยดีเท่าทีตนเองตอ้งการ” 

           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
 

                        “ ปัญหาหนึงในการจะไปฝึกสอน ก็คือ ไม่มีความพร้อม ในการเตรียมตวั เตรียมเนือหา 
เพราะยงัไม่รู้วา่ จะสอนกีสาระ และสาระไหนบา้ง” 

           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
 

  “ ไม่รู้ว่าเทอมต่อไปจะเจอสาระการเรียนรู้ใดในสังคมศึกษา  บางสาระไม่มีความถนัด 
เพราะเนือหาสังคมศึกษาเยอะมาก” 

           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
 

 “ บริบทแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกนั บางโรงเรียนไม่มีสือไฮเทค ตอ้งทาํสือเอง  คิดกิจกรรม
ใหม่ว่ากิจกรรมจะจดัอย่างไรให้สนุก จึงไม่รู้ว่าจะเลือกสือและจดักิจกรรมอะไรให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนดงักล่าว” 

           (สัมภาษณ์นกัศึกษา) 
  

     .   ผลการสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการเรียน     
การสอน เพือเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีการเชิงระบบ (System 

Approach)  พบวา่  แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทีทุกองคป์ระกอบ มีความเกียวขอ้ง 
สัมพนัธ์กันทัง  องค์ประกอบ หรือทีเราเรียกกันโดยทัวไปว่า “ADDIE” Model ซึงเป็นวิธีการ      
เชิงระบบทีทาํให้ให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม 
(Appropriateness) สอดคลอ้งกนัทงัระบบโดยขนัตอนต่าง ๆคือ ขนั  วิเคราะห์ (Analyzing phase) 

คือ การวิเคราะห์และประเมินความต้องการจาํเป็น (Assess and Analyze Needs) ขนั  ออกแบบ 
(Designing Phase) คือ การออกแบบการเรียนการสอนและการนําเสนอ (Design Instruction and 

Presentations) ขนั พฒันา (Developing Phase) คือ การพฒันาเครืองมือทีใช้ในการจดัการเรียน   
การสอน (Develop Materials)  ขนั  นาํไปใช้ (Implementing Phase) คือ การนาํสาระและกิจกรรม     
ไปใชป้ฏิบติั  และขนั  ประเมิน (Evaluating Phase) คือ การประเมินพฒันาการและความกา้วหน้า
ของผูเ้รียน เพือช่วยให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากนนัยงัศึกษา
วเิคราะห์แนวคิดหลกัการวจิยัและพฒันา (Research and  Development : R&D) โดยนาํแนวคิดมาใช้
ในการดาํเนินการพฒันารูปแบบการสอน คือ ขนัตอนที  การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน ขนัตอนที    
การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน   ขนัตอนที   การนาํรูปแบบการเรียนการสอน
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ไปใช้  และขนัตอนที   การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนการสอน   
ต้องอาศยัแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (Instruction System Design) (Kevin 

Kruse, 2008:1) ทีดาํเนินการอยา่งต่อเนืองสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัทุกส่วนและสามารถตรวจสอบ
ไดใ้นทุกขนัตอน  เพือส่งเสริมการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ และพฒันารูปแบบการเรียนการสอน   
ตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2009: 2) ซึงมีองค์ประกอบ  ส่วนทีเป็นปัจจยั
นาํไปสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่  ส่วนที  รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ) กระบวนการเรียน
การสอน  ) ระบบของสังคม ) หลกัการตอบสนอง และ ) ระบบสนบัสนุน  ส่วนที   เป็นการนาํ
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้และส่วนที  ผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม  รวมทงั
กระบวนการการวจิยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) (Creswell and Clark,2007: 67) 
ทีมีการเก็บข้อมูลทัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การผสมผสานขอ้มูลใช้รูปแบบการวิจยัแบบ 
Embedded (The Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิ ธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพ        
เป็นวธีิรอง เพือตอบคาํถามการวจิยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และทาํใหง้านวจิยัมีประสิทธิภาพมากขึน 

        จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในขนัตอนที  ทาํให้ทราบขอ้มูล เพือ
นาํมาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาต่อไป 
 

  . ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (ฉบับร่าง) 
   สาํหรับการออกแบบและพฒันาในครังนีผูว้จิยัไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการสอน   

เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA Model)โดยมี
องคป์ระกอบ  ส่วน คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 
และองคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ ดงันี 

    ( ) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
    หลักการ  การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  เน้น         

การจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั  การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกบัการนาํกลยทุธ์ วธีิการทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพือให้ผู ้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติวชิาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

    วตัถุประสงค์  เพือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา       
ของนกัศึกษาวชิาชีพครู   
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           ( ) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ    
       การจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model) มีกระบวนการ  ขนัตอนดงันี 

        . ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) เป็นขนัทีผูส้อนกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน และทบทวนความรู้เดิม หรือทักษะสําคญัทีเกียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ เพือเป็น
พืนฐานทีจะเรียนเรืองใหม่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีสามศร(Triarchic Theory)ของสเตอร์นเบอร์ก 
(Sternberg,1985:269-287) เป็นทฤษฎีย่อยทีระบุรายละเอียดถึงวิธีการทางปัญญาของบุคคลทีจะ
เลือก จะปรับหรือจะจดัการอยา่งไรกบัสภาพแวดลอ้ม ซึงการจดัการของบุคคลนนัจะมีผลต่อปัญญา  
และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (self-directed learning) (Evensen, 2000: 76) ทําความ
เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ  เพือหาแนวทางการศึกษา จากความรู้เดิมทีมีอยูแ่ลว้        
         . ขันเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of Social Studies) เป็นขันตอนทีผูส้อนจัดประสบการณ์เรียนรู้ทีเน้นกระบวน    
การคิด โดยฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามธรรมชาติของสาระวิชา โดยใช้แนวคิด
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล(Information Processing Theory)ทีเน้น
กระบวนการพฒันาทางสติปัญญาของมนุษย  ์โดยให้ความสําคญัเกียวกับการทาํงานของสมอง ซึงมี      
การทาํงานเป็นขนัตอน  มีการควบคุมกระบวนการคิด การทาํงานของตนดว้ยกลวธีิต่างๆ (Strategies)        
อันจะช่วยให้การเรียนรู้และงานทีทําประสบผลสําเร็จตามทีต้องการ และแนวคิดการเรียนรู้
การศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study)ของเดวิส และดันเนล (Davies and Dunnill, 2008:4) เป็น
การศึกษาบทเรียน เรียนรู้การวางแผนการจดัการเรียนรู้  เพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้สามารถ
พฒันาคุณภาพของการจดัการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
                     . ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวชิาและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้สังคมศึกษา (Activities design based on nature of subjects matters and  process  of  learning 

management of Social Studies) เป็นขันการร่วมกันวางแผนการจัดการเรียน รู้และกิจกรรม          
การเรียนรู้ แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  ลงมือออกแบบเขียนแผนการจดัการเรียนรู้     
ทีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดขนัสูง โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 
ทีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิม
มาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ได้อย่างต่อเนืองด้วยตนเอง โดยผูเ้รียนเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หรือตังคาํถามจากโจทย์ปัญหา หรือจากสถานการณ์ต่างๆผ่านกระบวนการสะท้อน
ความคิด ซึงนําไปสู่การค้นควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ จากการรับรู้ประสบการณ์ของ
ตนเองหลักแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แนวทางทีเกียวกับการทีผูเ้รียน
แกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซึงสมาชิกทุกคนหากร่วมกนัทาํงาน  ลงมือปฎิบติัในกลุ่มประสบความสาํเร็จ
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หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual  

Development) เพียเจต์ (Piaget,1972:1-12) อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล (2545:48-50) ทีกล่าวถึง 
การเรียนรู้ว่า เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยกระบวนการการซึมซาบหรือ    
ดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) ทาํให้
เกิดพฒันาการเชาวปั์ญญา     
                  ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจัด           
การเรียน รู้สั งคม ศึกษา  (Activities design based on nature of subjects matters and  process  of  

learning management of Social Studies) ประกอบด้วย  ขนัตอนย่อย คือ ) ขนัการวิเคราะห์ (a: 

analyze the nature of the subjects matter) 2) ขันการร่างแบบ  (d1 : draft of learning instructional  

activities) สองขนัตอนนี มีการให้ผูเ้รียนได้วิเคราะห์เนือหาสาระตามธรรมชาติวิชาสังคมศึกษา 
ตวัชีวดั  มาตรฐานการเรียนรู้  และสภาพบริบทของผูเ้รียน โรงเรียน เป็นตน้ จากนนันาํขอ้มูลต่างๆ
มาทาํการเรียบเรียงและร่างข้อความขันต้นตามเรืองทีต้องการจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถจะทาํการร่างหลายๆแบบเพือจะไดมี้โอกาสเลือกวา่แบบไหนดีทีสุด มีส่วนดีส่วนเสียของ
แต่ละแบบอย่างไร จะได้นํามาปรับปรุงพัฒนาให้ได้แบบร่างทีดีทีสุด เพือสามารถออกแบบ           
การเรียนการสอนได้ตามตรงตามความต้องการและเกิดการเรียนรู้ทีดี โดยใช้แนวคิดทฤษฎี          
การเรียนรู้ทีเกิดจากกระบวนการคน้พบ (Discovery Learning) ของบรูนเนอร์ (Bruner,1896:1-54) 
โดยมนุษยเ์ลือกทีจะรับรู้สิงทีตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบด้วยตนเอง  
ผูเ้รียนแต่ละคน มีประสบการณ์และพืนฐานความรู้ต่างกนัการเรียนรู้จะเกิดขึนจากการทีผูเ้รียนสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างสิงใหม่กบัประสบการณ์และมีความหมายใหม่ และ ) ขนัการพฒันา (d2   : 
develop learning instructional activities) เป็นการพัฒนาแบบร่าง  ทังความรู้และทักษะต่างๆ           
ทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระเนือหาวิชาสังคมศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ เพือสร้างความเชือมโยงสัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ดว้ยวิธีการต่างๆ และวเิคราะห์
ตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอน  เทคนิค วิธีสอนต่างๆมาใชใ้นขนัตอนกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างละเอียด ประยุกตใ์ช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ของออซูเบล (Ausubel,1963) 
ผูเ้รียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือรับรู้ดว้ยการคน้พบวิธีทีเรียน  มีประสบการณ์และมีความคิดทีจะ
เชือมโยง หรือจดักลุ่มสิงทีเรียนรู้ใหม่   
      4. ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning) เป็นขนัผูเ้รียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอ
ผลงานของกลุ่ม และมีถามตอบ สร้างบรรยากาศทีร่วมมือกนั และแลกเปลียนมุมมอง ประสบการณ์
ในการเรียนรู้ ใช้แนวคิดทฤษฎีการสือสาร (Communication Theory) ของเบอริโอ (Berio, 1960:37-

51)  ซึงเป็นกระบวนการแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม         
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ทาํให้บุคคลอืน เขา้ใจความหมายของขอ้มูลไดม้ากขึน และแนวคิดทีเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ   
มนุษยนิยมของรอเจอร์ส (Rogers, 1969 อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545:334-335) ทีกล่าวว่า  
การเรียน รู้ทีสําคัญ  มักเกิดจากการลงมือทําของผู ้เรียน เอง(Learning by Doing) ถ้านัก เรียน                
มีส่วนร่วม และมีความรับผดิชอบในกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยในการเรียนรู้ของนกัเรียนมากขึน  

     5.   ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcome)ขนัตอนของการตรวจสอบจากผลงาน
การปฏิบติั  ตรวจสอบการนาํเอาความรู้และความสามารถในการออกแบบมาประเมินตามสภาพจริง
แลว้ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพือสรุปประเด็นและพฒันาความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ใชแ้นวคิดการพฒันา
ทักษะป ฏิบั ติ ของซิ มพ์ซัน  (Simpson’s Processes for Psycho-motor Skill Development) ของ     
ซิมพ์ซัน (Simpson, 1972:56-60)  อ้างถึงในทิศนา แขมมณี ( 5  : 244-245) ทีกล่าวถึง แนวทาง
ดาํเนินการเรียนการสอนอย่างมีขนัตอน เป็นลาํดับขนัตามจุดประสงค์ทีกาํหนดไว ้เน้นการจดั              
การเรียนการสอนทีให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั  มีการตรวจสอบ ฝึกฝนการกระทาํนันๆ จนผูเ้รียน
สามารถทาํไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและชาํนาญ 
 

 ( ) องคป์ระกอบเชิงเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้ คือ 
                 ปัจจัยทีเอือต่อการเรียนรู้ : การเตรียมความพร้อมในการเรียน  โดยผู ้เรียนจะต้องมี               
พนืฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite  Knowledge) ก่อนทีจะ
เริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป  ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมชาติของเนือหา ทักษะ                  
การจดัการชนัเรียน ยุทธวธีิสอนแบบต่างๆของสาระสังคมศึกษาทงั  สาระ และเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก สร้างแรงจูงใจโดยการจดับรรยากาศการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง เพือให้ผูเ้รียนเกิด         
การแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 
  ปัจจัยสนับสนุน  :  มีการจัดเตรียมสือ เอกสารประกอบการสอน   วสัดุ อุปกรณ์                
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  สําหรับผู ้เรียนให้เหมาะสมและเพียงพอกับการศึกษาค้นคว้า            
การอภิปรายแลกเปลียนเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมินผลของผู ้เรียนตลอดจน
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
 

 3.ผลการดําเนินการทดลองรูปแบบการเรียนการสอน 
                         เป็นขนัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ทีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ เหมาะสมทุกขันตอนโดยนํ าไปทดลองใช้กับนัก ศึกษ าค รูชัน ปี ที   ของ                    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดันครปฐม ในรายวิชา การออกแบบกิจกรรม        
การเรียนการสอนสังคมศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 255  จาํนวน  คน  
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    ในขนันีเป็นการนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (RLASA  Model) ทีพฒันาขึนไป
ทดลองใช ้ซึงประกอบดว้ย การดาํเนินการ  ขนัตอน ดงันี  
                    . ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) เป็นการอธิบายทบทวนความรู้เดิม   
โดยผูส้อนเร้าความสนใจนักศึกษา แจง้จุดประสงค์เพือสร้างแรงจูงใจในบทเรียน มีการให้ขอ้มูล   
การบรรยาย  การอภิปราย การใชค้าํถามส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนคิด รู้จกัตงัคาํถาม ขอ้สงสัย 
โดยในขนันีผูส้อนตอ้งกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในเนือหาใหม่ มีความพร้อม  มีความกระตือรือร้น
สนใจทีจะเรียนเรืองต่อไป โดยแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียน และการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  มองเห็นประโยชน์  ความสําคัญของการเรียนรู้ในเรื อง              
การออกแบบการเรียนการสอน  เพือเตรียมผูเ้รียนสําหรับการเรียนรู้เรือง  การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   . ขันเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional 

activities design of  Social Studies) เป็นขนัตอนทีมีการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด และทกัษะ
ต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนการสอน  และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบสู่ผูเ้รียน    
                   .ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดั    
การเรียน รู้สั งคม ศึกษา  (Activities  design based on nature of subjects matters and  process of  

learning management of Social Studies) เป็นขนัตอนของการร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ และ
เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เริมตงัแต่ การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
ตวัชีวดัมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์  เนือหา และลงมือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีเน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดขันสูง เพือสร้างผลงาน  แผนการจัดการเรียนรู้ และสรุปผลงานกลุ่ม                  
ทีสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยขนัตอนยอ่ย ดงันี 

          .   ขนัการวิเคราะห์    (a : analyze the nature of the subjects matter)   
          .   ขนัการร่างแบบ    (d1 : draft of learning instructional  activities) 

          .   ขนัการพฒันา       (d2   : develop learning instructional activities)   
                 ในขนัการออกแบบการเรียนการสอนนี ผูส้อนฝึกให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ธรรมชาติของสาระ
เนือหาวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมทงั  สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาระศาสนา ศีลธรรม
และจริยธรรม สาระหน้าทีพลเมือง และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระ
ประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ โดยเรียนรู้ รูปแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
(Activities  Design of social studies: A) จากนันให้ผู ้เรียนได้วิเคราะห์ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์       
การเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษาต่างๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ดงันีโมเดล



 
 

206 

การออกแบบกิจกรรมสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (Activities  Designing  Content  Model of  

Religious and Moratity and  Ethic : AR) วิธีสอนตามธรรมชาติวิชาทีสังเคราะห์ คือ  วิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ วิธีสอนแบบไตรสิกขา  วิธีสอนแบบอริยสัจ   วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน,   
วธีิสอนแบบบรรยาย โมเดลการออกแบบกิจกรรมสาระหนา้ทีพลเมือง และการดาํเนินชีวิตในสังคม 
(Activities  Designing  Content  Model of  Duties of  citizens , Culture and life in society : AD) 
วิธีสอนตามธรรมชาติวิชาทีสังเคราะห์  คือ วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบ
บทบาทสมมุติ วิธีสอนแบบเกมจําลองสถานการณ์  และวิธีสอนแบบการแก้ปัญหา โมเดล               
การออกแบบกิจกรรมสาระเศรษฐศาสตร์ (Activities  Designing  Content  Model of  Economics : 
AE)  วิธีสอนตามธรรมชาติวชิาทีสังเคราะห์ คือ วธีิสอนแบบอนุมาน วิธีสอนแบบอุปมาน  วธีิสอน
แบบสืบสวนสอบสวน  วิธีสอนแบบสถานการณ์จาํลอง  และวิธีสอนแบบเกมการศึกษา โมเดลการ
ออกแบบกิจกรรมสาระประวติัศาสตร์  (Activities  Designing  Content  Model of  History : AH)  
วิธีสอนตามธรรมชาติวิชาทีสังเคราะห์  คือ  วิธีสอนแบบวิธีการทางประวติัศาสตร์   วิธีสอนแบบ
สืบสวนสอบสวน  วิธีสอนแบบสถานการณ์จาํลอง  วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ และวิธีสอนแบบ
ศึกษานอกสถานที และโมเดลการออกแบบกิจกรรมสาระภูมิศาสตร์ (Activities  Designing Content  

Model of  Geography : AG) วิธีสอนตามธรรมชาติวิชาทีสังเคราะห์ คือ  วิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวน  วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบเกมการศึกษา วิธีสอนแบบตงัคาํถาม และวิธีสอน
แบบศึกษานอกสถานที  นอกจากนีแต่ละขนัตอนกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา มีการแสดง
ตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ ผา่นสือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ โดยการสร้างความเชือมโยง
สัมพนัธ์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ทาํให้ได้
ขอ้เท็จจริงใหม่ทีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม เพือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามธรรมชาติวชิาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

                   4.ขนัแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning) เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มออกมา
แลกเปลียนเรียนรู้ผลงานในห้องเรียน โดยการนาํเสนอผลงานของกลุ่มตนเองทีออกแบบกิจกรรม
การเรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีสอนสังคมศึกษาตามธรรมชาติสาระวิชา และมีการอภิปราย  
ถามตอบ เพือคน้พบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูใช้คาํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด และเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้  
                 5. ขันประเมินผลงาน  (Assessment of outcomes) เป็นขันตอนของการรายงานและ
ประเมินผล ตรวจสอบจากผลงานการปฏิบติั ตรวจสอบการนาํเอาความรู้และความสามารถในการ
ออกแบบมาประเมินตามสภาพจริงแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ  เพือสรุปประเด็นและพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู ้เรียน  ซึงขันตอนนีเป็นการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการเรียนการสอน             
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ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน และหาแนวทางในพฒันา สร้างสรรคก์ารออกแบบการเรียนการสอน
อยา่งต่อเนืองเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต    
  การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
รายละเอียดแสดงดงัตารางที  

ตารางที   สังเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
               เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA  Model) 
 
 

ลาํดบั 

 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 

(RLASA  Model) 
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 การวิเคราะห์สิงทีคาดหวงั และสภาพปัจจุบนั 

 
      

 หลกัการแนวคิดของการออกแบบระบบการสอน ของครูสซ ์
(Kruse,2004)  ดิกค ์และแคเรย ์( Dick, Carey and ,2005) 

      

 หลกัการแนวคิดของการออกแบบการสอนแบบ  
Backward design  

      

 ทฤษฎีสามศร (Triarchich Theory) สเตอร์นเบอร์ก 

(Sternberg, 1985) 
      

 ท ฤษ ฎี ก ารส ร้ า ง ค ว าม รู้  (Constructivist Learning 

Theory)ไวกอตกี  (Vygotsky, 1978)   
      

 ทฤษฎีการสือสาร  (Communication Theory)เบอริโอ 
(Berio, 1960)   

      

 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล  
(Information Processing Theory)คลอสไมเออร์(Klausmier, 

) 

      

 แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Coopertive  Learning)   

สลาวิน (Slavin)  (Artzt and  Newman 1990: 448-449)   
      

 แนวคิดเกียวกบัการพฒันาด้านทกัษะ (Skills Development)  
ซิมพซ์นั (Simpson, 1972)เดวีส์ (Davies, 1971: 50-56) 

      

 แนวคิดเกียวกบัสมรรถนะ โบยาตซีส (Boyatzis 1982:58)  
,สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ( Spencer  and  Spencer 

1993: 9) 

      

 แนวคิดเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิด
ขนัสูง เพียเจต์ (Piaget ,1972) บรูนเนอร์ (Bruner, 1963: 

1-54)ออซูเบล (Ausubel,1963) รอเจอร์ส(Rogers,1969) 
กานเย ่(Gagne,1985) 

 

      



รูปแบบการเรียนการสอน เพอืส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   
“  RLASA Model ” 

หลกัการ  
การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ กิจกรรม    

การเรียนรู้สังคมศึกษา  เน้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ  โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  การสร้างความรู้    
ดว้ยตนเอง  การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกบัการนาํกลยทุธ์ วิธีการ
ทีเกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียน รู้    
สังคมศึกษา  เพือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนตามธรรมชาติวิชาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์    
  เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู   

ปัจจัยการนํารูปแบบไปใช้  คือ 
      ปัจจัยทีเอือต่อการเรียนรู้ :  การเตรียมความพร้อมในการเรียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีพืนฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite Knowledge) ก่อนทีจะ    
เริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป ผูส้อนควรมีความรู้ความเข้าใจกับธรรมชาติของเนือหา ทักษะการจัดการชันเรียน ยุทธวิธีสอนแบบต่างๆของสาระสังคมศึกษาทัง  สาระเพือให้ผูเ้รียน    
เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 
      ปัจจัยสนับสนุน : มีการจดัเตรียมสือ เอกสารประกอบการสอน วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สําหรับผูเ้รียนให้เหมาะสมและเพียงพอกบัการศึกษาคน้ควา้ การอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน   (RLASA  Model )  
 . ขนัทบทวนความรู้  (Reviewing of  knowledge: R) 

 . ขัน เรียน รู้การออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้สั งคมศึกษา (Learning  

instructional activities design of Social Studies : L)   
 . ขันออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of 

subjects matters and  process of learning management of Social Studies : A) 
ซึงประกอบดว้ย  ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวิเคราะห์  (a: analyze the nature 

of the subjects matter)  2) ขนัการร่างแบบ (d1 : draft of learning instructional  

activities)และ ) ขนัการพฒันา (d2 : develop learning instructional activities) 

 4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of  learning  : S ) 
 5. ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes  : A) 

0 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนตามธรรมชาตสิาระวชิาสังคมศึกษา   
(Activities  Design of Social Studies : A)   

การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาตสิาระวชิาสังคมศึกษา (A)    
       เป็นกิจกรรมทีมีความหลากหลายตามธรรมชาติของเนือหาสาระสังคมศึกษาทัง  สาระ  และ    
มีขนัตอนในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวิเคราะห์  (a: analyze 

the nature of the subjects matter) 2) ขนัการร่างแบบ (d1 : draft of learning instructional  activities) และ ) 
ขนัการพัฒนา  (d2   : develop learning instructional activities) ซึงมีสาระวิชาต่างๆดังนี  . สาระศาสนา  
ศีลธรรม  และจริยธรรม  (Activities  Designing  Content  Model of  Religious and moratity and ethic)    

. สาระหนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตในสงัคม  (Activities  Designing  Content  Model of  

Duties of  citizens, Culture and life in society  .สาระเศรษฐศาสตร์ (Activities  Designing Content Model 

of  Economics)  4. สาระประวติัศาสตร์ (Activities  Designing  Content  Model of  History)  และ  5.สาระ
ภูมิศาสตร์ (Activities  Designing  Content  Model of  Geography) 
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                 .  การตรวจสอบร่างรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา และการแกไ้ขปรับปรุง 
     การออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู(RLASA  Model)             
ทีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้ 
และปัจจยัสนบัสนุน โดยดาํเนินการตรวจสอบร่างรูปแบบจากผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  ท่านตรวจสอบ
ความเหมาะสม สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะ       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ซึงสรุปผลไดด้งันี 

      . .   การตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอน 
พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าความสอดคล้องเชิงเนือหาของรูปแบบการเรียนการสอน        
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลีย ( X ) ระหว่าง .  - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหวา่ง 

.  - .  ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด คือ มากกว่า หรือ เท่ากบั .  ทงัภาพรวมและรายขอ้   
รายละเอียดแสดงดงัตารางที  

ตารางที      ความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริม 

                     สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ (N=5) 

 

รายการการประเมิน 

 

x  

 

S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/

สอดคลอ้ง 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ภาพรวม) 

   .  การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความ
เหม าะสมครอบค ลุมความต้อ งก ารจํา เป็ น ขอ ง  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

4.00 

 

0.71 

 

มาก 

1.2  องค์ประกอบของรูปแบบแต่ละองค์ประกอบ  
มีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งส่งเสริมซึงกนัและกนั 

 

4.20 

 

0.84 

 

มาก 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  (แต่ละองคป์ระกอบ) 
   2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์

     2.1.1 หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีพนืฐาน  สามารถใชเ้ป็นกรอบใน
การกาํหนดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

4. 0 

 

  0.  

 

มาก 



ตารางที     ความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการเรียนการสอนเพือส่งเสริม 

                     สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยผูเ้ชียวชาญ (ต่อ) 
                  (N=5) 

 

รายการการประเมิน 

 

x  

 

S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม/

สอดคลอ้ง 

    2.1.2 วตัถุประสงคข์องรูปแบบเรียนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ มีความชดัเจนและสามารถแสดง
ถึงสิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

 

4.44 

 

0.89 

 

มาก 

    2.1.3 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกนั  4.44 0.89 มาก 

 2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 

    2.2.1 กระบวนการเรียนการสอนมีขนัตอนครบถว้น 

เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเนืองกนั 

 

3.80 

 

0.84 

 

มาก 

    2.2.2 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์

 

4. 0 

 

0.  

 

มาก 

    2.2.3 ขนัตอนการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบั 
หลกัการและวตัถุประสงค ์

 

4.44 

 

0.89 

 

มาก 

2.3 องคป์ระกอบเชิงเงือนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้

2.3.1 ปัจจยัทีเอือต่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 

      2.3.2 ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั 

กระบวนการเรียนการสอน 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากทีสุด 

รวม  4.35 0.74 มาก 

                       

             จากตารางที  พบวา่ ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยภาพรวม 
มีระดบัความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดบัมากถึงระดับมากทีสุด ( X  = 3. 8 - .  , S.D. = 

0.55- .89)  จึงถือว่ารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม            
การเรียนรู้สังคมศึกษา  มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนต่อไปได ้    
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อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้นําขอ้เสนอแนะเพิมเติมของผูเ้ชียวชาญมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเพือให้
รูปแบบการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากขึน ดงัต่อไปนี 
  .  การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA  Model) ผูว้จิยัไดน้าํขอ้แนะนาํในแต่ละขอ้ของผูเ้ชียวชาญ
มาปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติม เพือให้รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษามีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยนาํเสนอเป็น
ตารางสรุปขอ้เสนอแนะ เพือการปรับปรุงแกไ้ขจากผูเ้ชียวชาญไดด้งันี 
 

ตารางที   แสดงขอ้เสนอแนะ เพือการปรับปรุงแกไ้ขโดยผูเ้ชียวชาญ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไ้ขเพิมเติม 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอน ปรับวตัถุประสงคจ์ากเดิม  เพือพฒันาสมรรถนะใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาสังคมศึกษา  ปรับเป็น   
เพื อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ กิจกรรม   
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู   

เพิมขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคม
ศึ ก ษ า  (Activities  design based on nature of 

subjects matters and  process  of  learning 

management of Social Studies)  

ปรับขอ้ความในขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติและกระบวนการจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
(Activities Design of Natural learning  and  Process 

of learning management Social Studies) จากเดิม 
ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
(Activities Design of social studies :A) 
ประกอบดว้ย  ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวเิคราะห์  

(analyze the nature of the subjects matter) 2) ขนั
การร่างแบบ (draft of learning instructional 

activities) และ ) ขนัการพฒันา (develop learning 

instructional activities)ผูเ้ชียวชาญใหใ้ส่ใหค้รบเป็น
ขนัตอนในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 

Instructional Activities :L ) ประกอบดว้ย  ขนัตอน
ไดแ้ก่ ) ขนัการวเิคราะห์  (a: analyze the nature of 

the subjects matter)  2) ขนัการร่างแบบ (d1: draft of 

learning instructional  activities) และ ) ขนัการ
พฒันา (d2 : develop learning instructional activities) 
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ตอนที   2  ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

                ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนาํรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA  Model) ไปใชท้ดลองกบันกัศึกษาชนัปีที  
สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน   คน  ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ระหว่าง                     
วนัที  มกราคม  ถึง  มีนาคม  ผลการศึกษาสามารถนาํเสนอไดด้งันี 
 

                 .   ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู  ซึงปรากฏผลดงันี 
 

               ผูว้ิจยัได้ทําการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
จาํนวน  คน  ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ โดยใช้ขอ้สอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั จาํนวน  ขอ้ ดงัตารางที 24 
         
ตารางที  24  ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษา  
                    วชิาชีพครูก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน   
 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ 

n 
คะแนน
เตม็ 

คะแนนเฉลีย 

( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

พืนฐานทางสังคม
ศึกษา 

ก่อนเรียน 39  1.64 0.67 
7.22 .00 

หลงัเรียน 39  2.62 0.54 
การจดัการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ก่อนเรียน 39  3.10 0.97 
8.65 .00 

หลงัเรียน 39  4.51 1.02 
การออกแบบและ
ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 

ก่อนเรียน 39  2.85 0.93 
14.34 .00 

หลงัเรียน 39  5.31 0.66 
เทคนิคการจดัการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติ
สาระและการปฏิบติั 

ก่อนเรียน 39  6.90 2.05 
16.54 .00 

หลงัเรียน 39  11.31 1.32 

ภาพรวม ก่อนเรียน 39 30 14.49 3.24 
.  .00 

หลงัเรียน 39 30 .  .  
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                 จากตารางที  24  สรุปไดว้า่ คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สั งคมศึกษา  ของนัก ศึกษาวิชาชีพครู ที เรียนโดยใช้ รูปแบบหลังเรียน สูงกว่าก่อน เรียน                          
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X = . ,  S.D.=  . ) สูงกวา่
คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X = 14.49 , S.D.=  . ) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที 1 และเมือ
พิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้  พบว่า  คะแนนเฉลียหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียน           
ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 

      .   ผลการศึกษาพฒันาการด้านความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู จาํนวน  คนโดยผูว้ิจ ัยได้ศึกษาคะแนนความสามารถ              
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย 
 

         . .  คะแนนจากการวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ซึงวดั
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสามารถใน               
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  จาํนวน  ครัง ได้แก่ ก่อนการใช้ หลงัการใช้ และ
ระยะติดตามผล (ช่วงฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ภาคเรียน) ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก ์
          . .  คะแนนจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ซึงประเมินการเขียนแผน        
การจดัการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน  ครัง ไดแ้ก่ ระยะติดตามผล 

ช่วงฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก ์

         . .  คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม ซึงประเมินพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ จํานวน  ครัง ได้แก่  ระยะติดตามผล  ช่วงฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู  ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก ์
                    . .  คะแนนจากการวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

\         ผู ้วิจ ัยนําคะแนนจากการวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้       
สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบ  ระยะ ได้แก่ ระยะที  (ก่อนการใช้รูปแบบ)  ระยะที 2 หลังการใช้
รูปแบบ และระยะที 3 ติดตามผลการใชรู้ปแบบ  มาหาค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลปรากฏดงัตารางที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

215 

ตารางที   ผลการประเมินพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   
                    สังคมศึกษา  ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศก ์           
                                                                                 (n=39 คน)                             

ความสามารถ 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
พฒันาการ 

ระยะที 1 

ก่อนการใช ้
ระยะที 2 

หลงัการใช ้
ระยะที 3 

ระยะติดตามผล 

.ด้านการเตรียมการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

.  วเิคราะห์ ทาํความเขา้ใจเนือหาและธรรมชาติสาระ
วชิาก่อนการออกแบบ 

x  1.77 3.69 4.28 
S.D. 0.58 0.66 0.60 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  วางแผนและออกแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรายวชิา 

x  2.10 3.87 4.36 
S.D. 0.60 0.66 0.63 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  ใชว้ธีิการออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีในการ
ออกแบบกิจกรรม 

x  1.90 3.59 4.26 
S.D. 0.45 0.55 0.64 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  เลือกเทคนิควธีิสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพชนัเรียน
และเนือหา 

x  1.87 3.62 4.21 
S.D. 0.52 0.67 0.66 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  จดัหาสือและแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายสอดคลอ้ง
กบักิจกรรม 

x  2.18 3.79 4.23 
S.D. 0.60 0.61 0.63 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  เลือกวธีิการประเมินไดเ้หมาะสมกบัเนือหาที
ตอ้งการสอน 

x  2.05 3.77 4.00 
S.D. 0.51 0.67 0.56 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  พฒันางานเป็นไปตามหลกัของการออกแบบ 

การสอน 
x  1.97 3.87 4.28 

S.D. 0.43 0.66 0.65 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  ออกแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวยั ความสนใจ 
และสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน 

x  2.31 3.82 4.36 
S.D. 0.61 0.64 0.63 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  ออกแบบกิจกรรมไดห้ลากหลาย ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

x  1.95 3.64 4.23 
S.D. 0.60 0.71 0.58 
ระดบั ตาํ สูง สูง 
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ตารางที   ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   (ต่อ) 
 

ความสามารถ 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
พฒันาการ 

ระยะที 1 

ก่อนการใช ้
ระยะที 2 

หลงัการใช ้
ระยะที 3 

ระยะติดตามผล 

.  ออกแบบกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ  เป็นขนัตอน 
และมีความสมัพนัธ์กนั   

x  2.05 3.97 4.49 
S.D. 0.46 0.67 0.64 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

 

รวมดา้น  
x  2.02 3.76 .  

S.D. 0.40 0.53 .  
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.ด้านการดาํเนินการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

.  จดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
x  2.62 4.03 4.64 

S.D. 0.49 0.63 0.63 
ระดบั ปานกลาง สูง สูงมาก 

.  จดักิจกรรมเพือพฒันาทกัษะการคิดทีหลากหลาย 

 
x  2.28 3.72 4.23 

S.D. 0.56 0.65 0.58 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิคทีเลือกใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกระบวนการและขนัตอนของเทคนิคการ
สอนนนัๆ 

x  1.92 3.72 4.13 
S.D. 0.48 0.60 0.57 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  จดักิจกรรมทีมีบูรณาการเนือหาภายในหรือ
ภายนอกสาระ 

x  2.05 3.64 3.90 
S.D. 0.39 0.63 0.60 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  จดักิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขนัตอน เพือใหเ้กิด
การเรียนรู้ต่อเนือง 

x  2.41 4.08 4.44 
S.D. 0.55 0.74 0.64 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

.  จดักิจกรรมโดยฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง 

x  2.82 4.10 4.41 
S.D. 0.60 0.68 0.68 
ระดบั ปานกลาง สูง สูง 

.   จดักิจกรรมใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้  ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดร่้วมกนัแสวงหาความรู้  และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 

x  2.87 4.26 4.41 
S.D. 0.52 0.64 0.68 
ระดบั ปานกลาง สูง สูง 

.  จดักิจกรรมโดยมีการเสริมแรงและจูงใจในการ
เรียนมาช่วยทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี 

x  2.49 3.87 4.21 
S.D. 0.64 0.61 0.57 
ระดบั ตาํ สูง สูง 
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ตารางที   ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  (ต่อ) 
  

ความสามารถ 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
พฒันาการ 

ระยะที 1 

ก่อนการใช ้
ระยะที 2 

หลงัการใช ้
ระยะที 3 

ระยะติดตามผล 

.  จดักิจกรรมทีสามารถนาํความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆและชีวติประจาํวนัได ้

x  2.46 3.85 4.10 
S.D. 0.55 0.54 0.50 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

. .จดักิจกรรมโดยมีการประเมินการเรียนรู้ระหวา่ง
เรียนและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 

x  2.41 3.90 4.21 
S.D. 0.64 0.60 0.57 
ระดบั ตาํ สูง สูง 

 

รวมดา้น  
x  .  .  .  

S.D. .  .  .  
ระดบั ตาํ สูง สูง 

 

รวมทงั  ดา้น 
x  .  .  .  

S.D. .  .  .  

ระดบั ตาํ สูง สูง 
 

 

        จากตารางที   สรุปไดว้า่ คะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาทีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน  (RLASA  Model)  ระยะ คือ  ระยะที      
ก่อนการใช้รูปแบบ ระยะที  หลังการใช้รูปแบบและระยะที  ระยะติดตามผลการใช้รูปแบบ    
สรุปผลโดยภาพรวม  พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลียของพัฒนาการด้านความสามารถใน              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาสูงขึนอย่างเป็นลาํดับ จากระยะที ก่อนการใช้
รูปแบบ ( X = . ,  S.D.=  0. )  อยูใ่นระดบัตาํ ระยะที  หลงัการใช้รูปแบบ ( X = . ,  S.D.=  
0. 8) อยู่ในระดบัสูง  และระยะที  ระยะติดตามผลการใชรู้ปแบบ ( X = 4.2 ,  S.D.=  0.47) อยูใ่น
ระดบัสูง 

     เมือจาํแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ  ด้านการดาํเนินการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = . 7,  S.D.=  . 6) อยูใ่นระดบัสูง  และ เมือพิจารณาในแต่ละขอ้ 
พบวา่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีจดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นอนัดบั  ( X = .  

,S.D.= . ) และจัด กิจกรรม เป็นไปตามลําดับขันตอน  เพื อให้ เกิดการเรียน รู้ ต่อ เนื อง                   
เป็นอนัดบั  ( X = .  , S.D.=  . )  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ที 2  นกัศึกษาวชิาชีพครู      
มีพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสูงขึนในระยะติดตามผล
การใชรู้ปแบบสามารถแสดงเป็นภาพที  
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ภาพที   แสดงพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                ของนกัศึกษาวชิาชีพครู มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 ก่อนการใชรู้ปแบบ ระยะที 2  

                หลงัการใชรู้ปแบบ และระยะที 3 ติดตามผลการใชรู้ปแบบ 
       
 

จากแผนภาพที  ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้       
สังคมศึกษาโดยภาพรวมทังสองด้านได้แก่ ด้าน การเตรียมการออกแบบ และด้านการดําเนิน       
การออกแบบ  นกัศึกษาวิชาชีพครูมีพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมทุกระยะ
เพิมขึนตามลาํดบั 

 

ตารางที 26 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  
                  ของนกัศึกษา โดยอาจารยนิ์เทศกใ์นระยะติดตามผล 

                                                                                                                                          (n=39 คน) 
    

 

กลุ่มสาระ 
 

N 

อาจารยนิ์เทศก ์

ดา้นเตรียม
ออกแบบ 

ดา้นดาํเนินการ
ออกแบบ 

 

รวม  ดา้น 

 

 อนัดบั 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. ระดบั 

ศาสนา ศีลธรรม 8 .  .  . 1 .  .  .  สูง  

หนา้ทีพลเมือง 8 .  .  . 0 .  .  .  สูงมาก  

เศรษฐศาสตร์ 6 .  .  .  .  .  .  สูง  

ประวติัศาสตร์ 8 .  .  . 4 . 4 .  .  สูง  

ภูมิศาสตร์ 9 .  .  . 3 .19 .  .  สูง  

รวม 39 .  .  .  .  .  .  สูง - 
 

1.98 
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                     จากตารางที 26  สรุปไดว้่า คะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ในภาพรวม  นกัศึกษามีความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ( X = . , S.D.= . )     
เมือจาํแนกตามสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระทีมีคะแนนเฉลียสูงทีสุด คือ สาระหน้าทีพลเมือง  
วฒันธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม  ( X = . , S.D.= . ) อยู่ในระดับสูงเป็นลําดับที                         
สาระเศรษฐศาสตร์ ( X = . 0, S.D.= . 9) อยูใ่นระดบัสูง สาระภูมิศาสตร์ X = . , S.D.= . 9) 
อยู่ในระดับสูง สาระประวติัศาสตร์ X = . ,S.D.= . ) อยู่ในระดับสูง และสาระศาสนา 
ศีลธรรมและจริยธรรม  ( X = . , S.D.= . ) อยูใ่นระดบัสูงเป็นลาํดบัสุดทา้ย ตามลาํดบั 

                      ผลการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา
โดยอาจารยผ์ูส้อน เพือสะทอ้นพฤติกรรมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู  ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะที  (ก่อนเรียน) ระยะที  (หลงัเรียน) และระยะที             
( ระยะติดตามผล) โดยภาพรวมสรุปไดด้งันี 

       ระยะท ี  ( มกราคม  -  กุมภาพนัธ์ ) 
       ด้านการเตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ :ในระยะแรกนักศึกษาไม่คุ้นเคย         

กับการทาํกิจกรรมแบบทีเป็นระบบ ขาดการวางแผนในการออกแบบกิจกรรม  และออกแบบ
กิจกรรมซํากบัวิธีการสอนเดิมๆทีคุน้เคย สมาชิกในแต่ละกลุ่มกว่าจะตกลงปฏิบติักิจกรรมทาํให้
เสียเวลาในการทาํงาน ต่อมานกัศึกษาสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน     
เมือไม่เขา้ใจ สงสัยก็จะถาม  ครูตอ้งใชค้าํถามคอยกระตุน้ใหคิ้ดวเิคราะห์เป็นขนัตอนมากขึน 
                  ดา้นการดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ : นกัศึกษาเลือกวิธีสอนทีเน้นผูเ้รียน 
เป็นสําคัญ  วิธีใดก็ตามจากหนังสือเรียน โดยไม่ได้วิเคราะห์ธรรมชาติวิชา เน้นการออกแบบ
กิจกรรมเน้นให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ครบตาม
องคป์ระกอบแผน ไม่เป็นลาํดบัขนั  แต่ละขนัไม่เชือมโยงกนั ไม่สอดคลอ้งกบัวธีิทีสอน 

       ระยะท ี   ( กุมภาพนัธ์   -  มีนาคม ) 
                      ดา้นการเตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ : นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความตงัใจทีจะ
เรียนรู้ในการฝึกออกแบบกิจกรรม หมนัฝึกการออกแบบกิจกรรมทีหลากหลายวิธีมากขึน บางวิธี          
ทีไม่เข้าใจนักศึกษาก็จะมาถาม แสดงถึงความสนใจ  มีการพฒันางานในการออกแบบกิจกรรม           
ตามกลุ่มสาระไดห้ลากหลากวิธีซึงเป็นไปตามหลกัของการออกแบบการสอน  เริมจากการวเิคราะห์
เป้าหมาย ตวัชีวดั และเนือหาสาระ จากนนัทาํการร่างแบบผลงาน และนาํมาพฒันางานใหส้มบูรณ์  
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       ดา้นการดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ :  นกัศึกษาเลือกจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามเทคนิคตามธรรมชาติวิชามากขึน เขียนแผนการจดัการเรียนรู้เป็นลาํดบัขนั มีการเพิมขนัตอน
ของการบูรณาการเนือหาวชิามากขึน  มีความเชือมโยงกนัครบตามองคป์ระกอบแผน  

      ระยะท ี   (การฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานศึกษา) 
       ด้านการเตรียมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ :   นักศึกษามีความกระตือรือร้น     

อยากลองฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดความมันใจในการวางแผนปฏิบัติงานออกแบบกิจกรรม         
การเรียนรู้ทีเป็นระบบมากขึน ส่วนใหญ่ออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นขันตอน  แต่ละขันตอน             
มีความสัมพนัธ์กนั ส่วนในการเลือกใช้วิธีสอนตามธรรมชาติสาระวิชา นักศึกษาเลือกวิธีสอน
ตามมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่ครบทุกวิธี  เนืองจากสภาพบริบทของโรงเรียนทีออกไป           
ฝึกประสบการณ์มีความแตกต่างกนั  

         ด้านการดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ :  นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนแสดง
ลาํดบัขนัตอนไดต้ามกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละวิธี   จดักิจกรรมทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด  เนน้กระบวนการกลุ่ม และใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีการ
ลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองจากใบงาน และกิจกรรมทีครูไดอ้อกแบบ จดัหาสือและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆมาใชป้ระกอบการสอนในสถานศึกษาทีออกไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพไดห้ลากหลาย
มากขึน  

 

        นอกจากนีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู  ผลปรากฏดงัตารางที   
 

ตารางที     ความแตกต่างระหวา่งช่วงเวลาของการวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรม 

                      การเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

Within-Subjects Effects Test 
สถิติ SS df MS F Sig 

Sphericity assumed .  2 4 . 9 .  .  

Sphericity not assumed  

Greenhouse-Geisser 

.  1.7  5 .  .  .  

Huynh-Feldt .  1.8  .  .  .  

Lower-bound .  1.000 9 .  .  .  

Mauchly’ s Test of Sphericity: Mauchly's W= 0.870, Approx. Chi-Square = 5.161, df = 2, p = 0.76 
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                 จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของความสามารถ        
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในภาพรวม   ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวดัซําต้องดําเนินการทดสอบข้อตกลงเบืองต้นว่าด้วยเมทริกซ์ความแปรปรวนของ       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ โดยMauchly’ s Test of Sphericity  
ผลการทดสอบ พบวา่ ตวัแปรความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นไป
ตามขอ้ตกลงเบืองตน้ จึงใชสู้ตรของ Sphericity assumed  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แบบวดัซาํ (repeated-measure analysis of variance) พบวา่ ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ทีใชท้ดสอบ
ความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของการวดัความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้         
สังคมศึกษามีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (p =.000)  แสดงให้เห็นวา่ ค่าเฉลียของความสามารถ          
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งการวดัทงั  ครัง 
ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ในตารางที 2  

    ตารางที  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของตวัแปรความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้         
สังคมศึกษา     

 

การวดั Mean 
        Difference 

SE Sig 

ครังที  (ก่อนการทดลอง) กบั ครังที  (หลงัการ
ทดลอง) 

-1.615 .062 .000 

ครังที  (ก่อนการทดลอง) กบั ครังที  (ระยะติดตาม
ผล) 

-2.044 .078 .000 

ครังที 2 (หลงัการทดลอง)กบั ครังที 3 (ระยะติดตาม
ผล) 

-.428 .086 .000 

 

จากตารางที   พบว่า   เนืองจากผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียตวัแปร
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวน    
ทางเดียวแบบวดัซํา พบว่า ค่าเฉลียของตวัแปรความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .0  แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลียของตวัแปร
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในการวดัแต่ละครังแตกต่างกัน     
อย่างน้อย 1 คู่  ผูว้ิจยัจึงได้เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของตวัแปรความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาด้วยวิธี Bonferoni ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลียของตัวแปร
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ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในการวดัแต่ละครังของการวดั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั.  ทงัสามคู่ในช่วงเวลาทีแตกต่างกนั  
 

        . .  คะแนนจากการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตารางที    แสดงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ของนกัศึกษาวชิาชีพครูประเมิน 

                    โดยอาจารยนิ์เทศกแ์ละครูพีเลียง                                                                                           

                                                                                                                                      (n =39 คน) 
 

 

รายการประเมิน 

อาจารยนิ์เทศก ์ ครูพีเลียง รวม 

ระดบัคะแนนเฉลีย 
ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

ระดบัคะแนนเฉลีย 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

คะแนนเฉลีย 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

 
อนัดบั 

คะ
แน

นเต
ม็ X  S.D. 

คะ
แน

นเต
ม็ X  S.D. 

X  S.D. 

1.องคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

.  .  .  ดี .  2.9  0.2  ดี 2.8  .  ดี 3 

2.มาตรฐาน/ตวัชีวดั .  .  .  ดี .  2.9  0.3  ดี 2.90 .  ดี 2 

3.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ .  .  .  ดี .  2.7  0.4  ดี 2.79 .  ดี 5 

4.สาระสาํคญั .  .  .  ดี .  2.8  0.37 ดี 2.81 .  ดี 4 

5.เนือหาวิชา/สาระการ
เรียนรู้ 

.  .  .  ดี .  2.9  0.3  ดี 2.92 .  ดี 1 

6.กิจกรรมการเรียนรู้/
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

.  .  .  ดี .  2.7  0.4  ดี 2.79 .  ดี 5 

7.สือการเรียนการสอน / 
แหล่งเรียนรู้ 

.  .  .  ดี .  2.  0.4  ดี 2.78 .  ดี 6 

8.การวดัและประเมินผล
การเรียนการสอน 

.  .  .  ดี .  2.  0.  ดี 2.71 .  ดี 7 

9.บนัทึกผลหลงัสอน .  .  .  ดี .  2.5  0.5  ดี 2.54 .  ดี 8 

รวม 3.00 2.80 0.39 ดี 3.00 2.78 0.39 ดี 2.79 0.19 ดี - 
 

 จากตารางที  พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการประเมินจาก
อาจารยนิ์เทศกแ์ละครูพีเลียงในระยะติดตามปฏิบติัการสอนในโรงเรียน  จาํนวน  ครัง ช่วงบทบาท
ค รูป ร ะ จํ าก า ร ร ะ ห ว่ า ง เดื อ น  สิ งห าค ม   ใน ภ าพ รวม ทุ ก ด้ าน อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี                            
( X = . ,S.D.= . ) ด้ าน ที มี ค่ า เฉ ลี ย สู ง สุ ด ไ ด้ แ ก่  เนื อ ห าวิ ช า /ส าระ ก าร เรี ย น รู้                            
( X = . , S.D.= . ) มาตรฐาน /ตัวชีว ัด   ( X = . , S.D.= . ) องค์ประกอบของแผน            
การจดัการเรียนรู้ ( X = . , S.D.= . ) สาระสําคญั( X = . , S.D.= . ) กิจกรรมการเรียนรู้/
กิจกรรมการเรียนการสอน ( X = .79,S.D.= .3 ) จุดประสงค์การเรียนรู้ ( X = .79, S.D.= .3 )                
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สือการเรียนการสอน /แหล่งเรียนรู้ ( X = . 8,  S.D.= .30) การวดัและประเมินผลการเรียนการ
สอน( X = . 1,S.D.= .32) และบนัทึกผลหลงัสอน                                  ( X = . ,  S.D.= . ) 
ตามลาํดบั 
 

          . .  คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาวชิาชีพครู 

ตารางที  0  แสดงผลการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาวชิาชีพครู  
                 โดยอาจารยนิ์เทศก ์และครูพีเลียง     

                                                                                        (n =39 คน) 
 

ประเด็นการสงัเกต 
อาจารยนิ์เทศก์ ครูพีเลียง รวม 

พฤติกรรม
ปฏิบติั/
ปรากฏ 

ร้อยละ พฤติกรรม
ปฏิบติั/
ปรากฏ 

ร้อยละ พฤติกรรม
ปฏิบติั/
ปรากฏ 

ร้อยละ อนัดบั 

.แจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนทีชดัเจน 25 .  36 92.31 .  .   

.ใชค้าํถามกระตุน้ผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิด    39  36 92.31 .  .   

.นาํเสนอเนือหาเป็นลาํดบัขนัตอน  39  38 97.44 .  .   

.ใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนการสอน             
ทีหลากหลาย 

37 .  37 94.87  .   

.เนน้ทกัษะการใชภ้าษา และมีการสือ
ความหมายชดัเจน 

35 .  38 97.44 .  .   

.ใชเ้วลาในการดาํเนินกิจกรรมการเรียน   
การสอนอยา่งเหมาะสม 

39  38 97.44 .  .   

.เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน     
การเรียนรู้ 

39  38 97.44 .  .   

.สร้างแรงจูงใจ ให้ความช่วยเหลือและเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

37 .  36 92.31 .  .   

.ใชสื้อและแหล่งเรียนรู้ทีเหมาะสมและ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

38 .  37 94.87 .  .   

.ใชเ้ทคนิควิธีการวดัและประเมินผล
หลากหลายทงัความรู้และทกัษะต่างๆ 

35 .  36 92.31 .  .   

รวม 36.3 93.08 37 94.87 .  .  - 

                     
                 จากตารางที  พบวา่  ผลการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษา
วิชาชีพครูในระยะติดตามปฏิบติัการสอนในโรงเรียน จาํนวน  ครัง ช่วงบทบาทครูประจาํการ   
จากผลการประเมินโดยอาจารยนิ์เทศ และครูพีเลียงในภาพรวม นกัศึกษาวิชาชีพครู  มีพฤติกรรม
การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนรายขอ้สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย
ไดด้งันี  นาํเสนอเนือหาเป็นลาํดบัขนัตอน ใช้เวลาในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
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เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร้อยละ 98.72  ใชค้าํถามกระตุน้ผูเ้รียนให้
มีทกัษะการคิด ใชสื้อและแหล่งเรียนรู้ทีเหมาะสมและกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ร้อยละ .   
ใช้เทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย  ร้อยละ .  เน้นทกัษะการใช้ภาษา และมีการ  
สือความหมายชดัเจน  สร้างแรงจูงใจ ใหค้วามช่วยเหลือและเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ร้อยละ .  ใชเ้ทคนิควธีิการวดัและประเมินผลหลากหลายทงัความรู้และทกัษะต่างๆ
ร้อยละ .  และแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนทีชดัเจนร้อยละ .  ตามลาํดบั 

.   ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน       

 

   ผูว้ิจยัเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน
และหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  (RLASA  Model) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลีย 
X  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t- test dependent  ผลปรากฏดงัตารางที 31 

 

ตารางที  1 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรม 

                 การเรียนรู้  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูโดยอาจารยนิ์เทศก ์ 
 
 

คุณลกัษณะของ 

ครูสงัคมศึกษา 
จาํนวน
นกั 

ศึกษา 

ก่อนเรียน หลงัเรียน  

t 

 

Sig 

 

ลาํดบั X  (S.D.) ระดบั ลาํ
ดบั 

X  (S.D.) ระดบั ลาํ
ดบั 

ดา้นใฝ่เรียนรู้ทนั
เหตุการณ์ 

 .  .  ปาน
กลาง 

3 .  .  ดี 2 - .  .   

ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์

 .  .  ปาน
กลาง 

2 .  .  ดี 3 - .  .   

ด้านรู้จักการแสวงหา
สื อ น วัต ก ร รม แ ล ะ
แหล่งเรียนรู้ 

 .  .  ปาน
กลาง 

1 .  .  ดี 1 - .  .   

 

รวมทุกดา้น 
 .  .  ปาน

กลาง 
- .  .  ดี - - .  .  - 

*P<.05 

   จากตารางที  พบวา่ คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษาวิชาชีพครูในระยะก่อนและหลังการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน                     
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทังใน
ภาพรวมและรายดา้น และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นรู้จกัการแสวงหาสือนวตักรรม และ
แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดีเป็นลาํดบัที  ( X = 4. , S.D.= 0.32) ดา้นใฝ่เรียนรู้  ทนัเหตุการณ์อยูใ่น
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ระดบัดี  ( X = 4.20, S.D.= 0.44) และดา้นความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี  ( X = 4. , S.D.= 0. )  
เป็นลาํดบัสุดทา้ยตามลาํดบั ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ที  คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน       
แตกต่างกนั  

 .   ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียน         
การสอนทีพฒันาขึน 

  ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
(RLASA  Model)  แบ่งเป็น  ดา้น คือ ดา้นเนือหาสาระ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นสือการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศในการเรียน   และด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ  และเรียงลาํดบัเป็น         
รายขอ้ โดยใชค้่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาํผลสรุปของการวเิคราะห์มาเทียบ
กบัเกณฑที์กาํหนดไว ้ดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวชิาชีพครูทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน   
การสอน                                                                                                         ( n =39 คน) 

ประเดน็ความคดิเห็น X  S.D. ระดบัความ
คดิเห็น 

ลาํดบั
ท ี

ด้านเนือหาสาระ 

. มีความสาํคญัตรงกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 4.49 0.56 มาก  

2. มีความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน 4.44 0.50 มาก  

3. มีการสอดแทรกการบูรณาการภายในและภายนอกสาระการเรียนรู้ 4.56 0.64 มากทีสุด  

รวมด้านเนือหาสาระ .  .  มาก  
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 

.เรียงลาํดบัเนือหาและกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม .  .  มากทีสุด  

.ลงมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งเป็นขนัตอนและเป็นระบบ .  .  มากทีสุด  
6.ฝึกทกัษะการคิดและทกัษะการสือสารและการนาํเสนอขอ้มูลใน 

ชนัเรียน 

.  .  มากทีสุด  

รวมด้านกจิกรรมการเรียนรู้ .  .  มากทสุีด  
ด้านสือการเรียนรู้ 
7. ใชสื้อเพือช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจ .  .  มาก  

8. รู้จกัเลือกใชสื้อการเรียนรู้ได้ตรงกบัสาระและธรรมชาติวิชาสังคม
ศึกษา 

.  .  มาก  
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ตารางที   ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวชิาชีพครูทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน 

                   การสอน (ต่อ) 
 

ประเดน็ความคดิเห็น X  S.D. ระดบัความ
คดิเห็น 

ลาํดบั
ท ี

9. ส่งเสริมการแสวงหาข้อมูลจากสือ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ที
หลากหลาย 

.  .  มากทีสุด  

รวมด้านสือการเรียนรู้ .  .  มาก  
ด้านบรรยากาศในการเรียน 

.เปิดโอกาสหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม .  .  มากทีสุด  

.ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม .  .  มากทีสุด  

.เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลียนเรียนรู้ 

ในชนัเรียน 
.  .  มากทีสุด  

รวมด้านบรรยากาศในการเรียน 4.72 0.45 มากทสุีด  
ด้านประโยชน์และความพงึพอใจทไีด้รับ 4.86 0.33 มากทีสุด  

.สร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองไดจ้ากการลงมือปฏิบติักิจกรรม 4.74 0.50 มากทีสุด  

.พฒันาความรู้และทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียน 

การสอนสงัคมศึกษา 
4.87 0.34 มากทีสุด  

.นาํความรู้ไปปฏิบติัการสอนในโรงเรียนและในชีวติประจาํวนัได ้ .  .  มากทีสุด  
รวมด้านประโยชน์และความพงึพอใจทไีด้รับ .  .  มากทสุีด  

รวมทงัหมด .  .  มากทีสุด - 
   

      จากตารางที  พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบ     
การเรียนการสอน  ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.6 , S.D.= 0.49) และเมือ
พิจารณาเป็นรายด้านในภาพรวมด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ นักศึกษาเห็นด้วย          
มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด ( X = 4. , S.D.= 0. ) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น ได้แก่ ดา้น
บรรยากาศใน   การเรียน ( X = 4.72, S.D.= 0.45) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.65, S.D.= 0.50) 
ดา้นเนือหาสาระ ( X = 4.50, S.D.= 0.57) และดา้นสือการเรียนรู้  ( X = 4. , S.D.= 0. ) ตามลาํดบั 

 เมือพิจารณารายข้อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด  ได้แก่  การนําความรู้ไปปฏิบัติการสอน           
ในโรงเรียนและในชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง ( X = 4. , S.D.= 0. ) และรายขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 
ไดแ้ก่ การใชสื้อเพือช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจ ( X = 4.31, S.D.= . ) 
        จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน หลงัจากเรียนจบโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ทีนกัศึกษาวชิาชีพครู ร่วมกบัการวเิคราะห์         
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แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทีดาํเนินการบนัทึกหลงัจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนในแต่ละครัง ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.  ถึงเดือน มีนาคม  ทงันี     
ผลการวิเคราะห์  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน              
เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ในระดบัมากทีสุด  เนืองจาก
รายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาแต่ละกิจกรรมมีขนัตอนทีเป็นระบบ  
ได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้รู้จกัวิธีการสอนทีตรงตาม
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ตลอดจนได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้มากขึน       
จากขอ้มูลการให้สัมภาษณ์และการบนัทึกสามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็น
ต่างๆดงันี       

     . ด้านเนือหา พบว่า นักศึกษาเห็นความสําคญัของการออกแบบการเรียนการสอน 
สังคมศึกษา  และให้ความสนใจกับเนือหาเรืองราวของ การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาว่ามี                
วิธีสอนอย่างไรให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของสาระวิชา  และให้ความร่วมมือในการตอบคาํถาม   
ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ไดม้ากขึน  ดงันกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่ 

 
 

   “ เนือหาสาระทีได้รับ  ข้าพเจ้ายอมรับว่าส่วนหนึงยังไม่เคยได้ศึกษา  และสืบค้น
รายละเอียดมาก่อน  อาจารย์อธิบายเนือหาได้ครอบคลุมเรืองต่างๆทีเกียวข้องกับสังคมศึกษา  ตังแต่ 
ความหมาย  แนวคิดพืนฐาน วิธีการสอนตามสาระโดยให้ศึกษาธรรมชาติของสาระสังคมศึกษา     
ว่ามีความไม่เหมือนกัน แต่ละวิชามีจุดหมายต่างกัน การสอนให้เข้าใจแต่ละสาระ  ทาํให้เกิดความรู้
แปลกใหม่ เข้าใจเนือหาสังคมมากขึนครับ” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

   “ได้เรียนรู้เนือหาเกียวกับธรรมชาติของรายวิชาสังคมศึกษา ซ◌ึ◌่งเป็นสิงจําเป็นและ           
สาํคัญมากสําหรับครูสังคมศึกษาทีต้องทาํความเข้าใจว่าแต่ละสาระมีลักษณะอย่างไร ควรสอนด้วย
วิธีอะไร เพือจะให้เดก็ได้เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

   2.  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง ได้การฝึกปฏิบติัการออกแบบกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยใช้
วธีิการสอนทีหลากหลายตามสาระสังคมศึกษา   เปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัแสดงความ
คิดเห็น  วางแผนการออกแบบกิจกรรมอย่างเป็นขนัตอน  ทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมได้ต่อไปในอนาคต  ดังนักศึกษาสะท้อนผล          
การเรียนรู้วา่ 
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“ขันตอนของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมาก     
ถ้าหากศึกษาขันตอนอย่างดีแล้ว เชือได้ว่า จะทาํให้เราสามารถนาํไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาได้อย่างดี” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

“กิจกรรมนี หนูว่าดีนะคะ ได้ร่วมกันวางแผนการสอน แลกเปลียนความคิดกัน ฝึกการ
ออกแบบกิจกรรมสังคมศึกษาให้หลากหลาย และน่าสนใจ  “ 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

“การได้ลงมือฝึกปฏิบัติ  ฝึกคิดกิจกรรมเป็นขันตอนกับเพือนๆในกลุ่ม เสมือนได้เรียนรู้  
วิธีคิดการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของเพือนๆ สามารถนาํแนวคิดดีๆ จากเพือนมาปรับ        
จนสมบูรณ์ได้  ยิงมีการลองทดลองสอนและแลกเปลียนเรียนรู้กับเพือนๆในห้อง พอไปสอนจริง  
ในสถานศึกษา ทาํให้เราเกิดความมนัใจมากขึน” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 

“การได้เห็นภาพรวมเกียวกับวิธีสอนสังคม และการทาํ work shop หรือลงมือปฏิบัติจริง  
ทาํให้เข้าใจเนือหามากขึน จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีดี เป็นการต่อยอดทางความรู้ นาํไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยตนเองในเทอมหน้าได”้ 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
  3.ดา้นสือการเรียนรู้ พบวา่ การทีนกัศึกษาไดเ้ห็นสภาพการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้

แบบต่างๆ จากสือการเรียนรู้ทีมีความหลากหลาย ได้แก่  powerpoint  คลิปวีดีโอ  กรณีตัวอย่าง  
ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนือหา เห็นตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ  ทําให้ เกิดการเรียนรู้ได้มากขึน              
ดงันกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่ 
 

“สือการสอนมีเนือหาทีเหมาะสม ทาํให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ยิงได้เห็นตัวอย่างจาก
กรณีศึกษา  ช่วยทําให้เข้าใจและมองภาพออกว่า จะออกแบบอย่างไรให้สอดคล้องกัน ส่วน         
การบรรยายเข้าใจง่าย  มีการยกตัวอย่างชัดเจนลงลึกถึงรายละเอียด นาํไปใช้ประโยชน์ได้จริง”  

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
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 “การบรรยายประกอบสือการสอน  หลากหลาย เช่น powerpoint  คลิปวีดีโอ  กรณีศึกษา 
ทาํให้เข้าใจเนือหาของวิชานีได้มากขึน เห็นภาพชัดเจน” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

 .ดา้นบรรยากาศในการเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมกลุ่ม เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี ส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน ผสมผสานกบับรรยากาศวชิาการ  ดงันกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่ 
 

“บรรยากาศในการเรียนนับเป็นการเริมต้นเรียนทีสนุก  มีกิจกรรมต่างๆให้ได้คิด  มีการเปิด
โอกาส ให้ แสดงความ คิด เห็ น  ไ ด้ทํ า ร่วม กันภ ายในกลุ่ ม ย่ อ ย  เพื อ ให้ เกิ ดก าร เรียน รู้                            
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

“ในห้องเรียนมีการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ได้ร่วมมือกันเพือน
ในกลุ่ม สนุกดี บรรยากาศไม่เครียด  หากไม่เข้าใจอาจารย์กแ็นะนาํ  ทาํให้เข้าใจเนือหามากขึน ” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

5.ด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ  พบว่า จากการทีนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก   
การปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาทัง  สาระในห้องเรียน  เมือถึงการ                      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความมนัใจว่า สามารถนาํความรู้         
ที เรียนไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนให้ เกิดการเรียน รู้ที ดี                        
ดงันกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่ 
 

“มวลประสบการณ์ทีได้รับ ปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์สอนของเราได้เป็นอย่างดี   
เป็นกิจกรรมทีดี อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนต่อไป” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 
 

 “การเรียนออกแบบ  ทําให้ รู้หลักการของแต่ละสาระสังคมศึกษาได้ดีขึน  หนู เริม                    
วางแผนการสอนไว้ก่อนว่าจะจัดกิจกรรมยังไง เห็นภาพว่าจะออกแบบกิจกรรมแบบนีดีไหม  คิดไว้
เป็นข้อๆ เวลาลงมือทาํก็ง่ายขึน  การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถนาํไปปฏิบัติในวิชาชีพครู           
ในอนาคตอันใกล้นี”  

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
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“การเรียนการสอนแบบนี เป็นแนวทางการเรียนรู้ทีดีมาก  ข้าพเจ้าชอบแนวทางแบบนี 
เพราะคิดว่าเป็นรูปธรรม ขันตอนชัดเจน ส่งเสริมให้เรามีศักยภาพในการเป็นครูสังคมศึกษามาก
ยิงขึน” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 

 “อยากให้รุ่นน้องได้มีโอกาสเรียนการออกแบบทีเป็นขันตอน เป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์
และนาํไปใช้ได้จริง เพราะเราเป็นครูสังคมต้องฝึกออกแบบกิจกรรมให้หลากหลายเหมาะสมกับ   
แต่ละกลุ่มสาระ” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
สําหรับประเด็นการออกแบบตามธรรมชาติสาระวิชา พบวา่ นกัศึกษากล่าวถึง ประโยชน์

ของการออกแบบการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระสังคมศึกษาว่าได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรม
อยา่งหลากหลาย  รู้วิธีการเลือกวิธีสอนกบัเนือหาให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทงั  
สาระ  สามารถกาํหนดกิจกรรมได้เป็นขนัตอน เป็นกระบวนการอย่างเหมาะสม พบประเด็นที
น่าสนใจดงันกัศึกษาสะทอ้นผลการเรียนรู้วา่ 

 

          “การเรียนวิชาการออกแบบกิจกรรม หนูได้รับความรู้เกียวกับการออกแบบกิจกรรมการสอน 
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิธีสอนทีเกียวข้อง หนูชอบ เพราะทําให้รู้วิธีการเลือกวิธีสอนกับ
เนือหาตามสาระการเรียนรู้  กลุ่มได้สอดคล้องกัน” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

  

“การสอนสาระพระพุทธศาสนา เอาจริงๆ เนือหาเข้าใจยากมากอยู่แล้ว ยงัต้องปรับให้เป็น
กระบวนการสอนอีกยิงไปกันใหญ่ แต่คาบนีทาํให้เห็นภาพเลย ถ้านาํวิธีทางพระพุทธศาสนาหรือ
พุทธวิธีมาใช้  เราต้องเข้าใจวิธีการเท่านัน  ทาํได้เลยคะ” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 

“การเรียนสาระ หน้าทีพลเมือง เป็นครูผู้สอนควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนือหาอย่าง
แท้จริง  การนาํบทบาทสมมุติ  แบบเกมจาํลองสถานการณ์ และการสาธิตมาใช้  ครูต้องสอนให้เด็ก
เห็นเรืองทีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ให้เดก็ได้เห็นภาพ และปฏิบัติได้” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 
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“การใช้วิธีสอนใดจะเหมาะกับสาระเศรษฐศาสตร์  เพราะสาระนีไม่ใช่ว่าวิธีสอนใน
รูปแบบใดจะสอนให้เข้าใจได้ง่าย  อาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่าย ว่าทาํไมต้องใช้วิธีนี และถ้าจะใช้
ควรใช้อย่างไร “ 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
“ข้าพเจ้าเข้าใจว่า หากสอนประวัติศาสตร์ เรามีการออกแบบการสอนไว้ล่วงหน้า ทาํให้เรา

สามารถกาํหนดกิจกรรม เลือกวิธีสอน และทําการสอนได้โดยง่าย นอกจากนีการใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาสอนนักเรียน  มีขันตอนทีเป็นกระบวนการเหมาะสมกับสาระประวัติศาสตร์          
อีกด้วย” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
“สามารถเลือกใช้วิธีสอน  เช่น การสอนแบบสืบเสาะ  การสอนแบบเกม มาใช้กับสอน

สาระภูมิศาสตร์ให้นักเรียน ทาํให้เกิดความสนุก นักเรียนเข้าใจเนือหาทีเยอะและจาํยากๆได้ดีขึนค่ะ  
เดก็ๆ อยากเรียน” 

นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 

ตอนที 3  การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพอืส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ของนักศึกษาวชิาชีพครู  (RLASA  Model)  

 

                ผู้วิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ขยายผลกับนักศึกษา      
วชิาชีพครู ชนัปีที   ภาควชิาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
จาํนวน 2   คนโดยนกัศึกษาดงักล่าวมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่าง  และกาํลงัศึกษาใน
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา  โดยขยายผลในช่วงเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนกนัยายน  2557 
              

คําถามทใีช้ในการวจัิย     
                ผลจากการนาํรูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรม   
การเรียนรู้สังคมศึกษาไปขยายผลเป็นอยา่งไร 
 

ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
                     ผูว้จิยันาํรูปแบบการเรียนการสอนไปขยายผลกบัไปใชก้บันกัศึกษาวิชาชีพครู ชนัปีที   

ภาควิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ ภาคการศึกษาตน้    
ปีการศึกษา  ศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ดงันี 
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                     .ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ 

นกัศึกษากลุ่มขยายผล 

.ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของนกัศึกษากลุ่ม 

ขยายผลก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน       
 3.คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัการ
ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน       
 

 ตอนที  ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษากลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชข้อ้สอบวดัผลการเรียนรู้ 
เรือง การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึงเป็นแบบทดสอบปรนยั จาํนวน  

 ขอ้ ดงัตารางที 3  
 

ตารางที  ประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษากลุ่ม 

                   ขยายผลมหาวทิยาลยัทกัษิณก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ   
 

มหาวทิยาลยั 
ผลการ
เรียนรู้ 

n 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
เฉลีย 

( X ) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t p 

 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ก่อนเรียน 20 30 11.45 2.62 

-18.01 .00 
หลงัเรียน 2  30 19.10 2.17 

 

               จากตารางที  สรุปได้ว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครูมหาวิทยาลยัทกัษิณทีเรียนโดยใชรู้ปแบบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X =19.10 ,  S.D.=2.17)   
สูงกวา่คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X = 11.45 , S.D.=  2.62 )   
 

ตอนที    ผลการศึกษาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษากลุ่มขยายผลก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ ผลปรากฏดงัตารางที  
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ตารางที   ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่ม 

                   ขยายผล  มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
(n = 2  คน) 

ประเดน็การประเมนิ ความสามารถในการออกแบบ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

.ด้านการเตรียมการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 

.  วเิคราะห์ ทาํความเขา้ใจเนือหาและธรรมชาติสาระวชิาก่อน
การออกแบบ 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.วางแผนและออกแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
รายวชิา 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูง 

.ใชว้ธีิการออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบกิจกรรม x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูง 

.เลือกเทคนิควธีิสอนไดเ้หมาะสมกบัสภาพชนัเรียนและเนือหา x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดัหาสือและแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.เลือกวธีิการประเมินไดเ้หมาะสมกบัเนือหาทีตอ้งการสอน x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูง 

.พฒันางานเป็นไปตามหลกัของการออกแบบ 

การสอน 
x  .  .  

S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 
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ตารางที   ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่ม 

                    ขยายผล  มหาวทิยาลยัทกัษิณ (ต่อ) 

(n =  คน) 
ประเดน็การประเมนิ ความสามารถในการออกแบบ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
.ออกแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวยั ความสนใจ และ
สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.ออกแบบกิจกรรมไดห้ลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.ออกแบบกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ  เป็นขนัตอน และมี
ความสมัพนัธ์กนั   

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.ด้านการดาํเนินการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
.จดักิจกรรมทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
x  .  .  

S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมเพือพฒันาทกัษะการคิดทีหลากหลาย 

 
x  .  .  

S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามเทคนิคทีเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามกระบวนการและขนัตอนของเทคนิคการสอนนนัๆ 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมทีมีบูรณาการเนือหาภายในหรือภายนอกสาระ x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขนัตอน เพือใหเ้กิดการเรียนรู้
ต่อเนือง 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูง 
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ตารางที  ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่ม 

                   ขยายผล  มหาวทิยาลยัทกัษิณ (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ความสามารถในการออกแบบ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

.จดักิจกรรมโดยฝึกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และลงมือปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

. จดักิจกรรมใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ร่วมกนัแสวงหาความรู้  และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมโดยมีการเสริมแรงและจูงใจในการเรียนมาช่วย
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมทีสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ
และชีวติประจาํวนัได ้

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

.จดักิจกรรมโดยมีการประเมินการเรียนรู้ระหวา่งเรียนและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 

x  .  .  
S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

 

รวม  ดา้น 
x  .  .  

S.D. .  .  
ระดบั ปานกลาง สูงมาก 

 

  จากตารางที  สรุปไดว้่า คะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา โดยภาพรวมของนักศึกษากลุ่มขยายผล มหาวิทยาลัยทกัษิณทีเรียนโดยใช้รูปแบบ     
การเรียนการสอน (RLASA  Model) พบว่า  นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรม    
การเรียนการสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีคะแนน
เฉลียหลังเรียน  ( X = . ,  S.D.=  0.22) อยู่ในระดับสูงมาก  สูงกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียน              
( X = 2.96 , S.D.=  0.24) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตอนที     ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของนกัศึกษากลุ่มขยายผล ผลปรากฏดงัตารางที 5 
 

ตารางที  5  แสดงผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษา ของนกัศึกษากลุ่มขยายผล 

                    มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

           (n = 20 คน) 
คุณลกัษณะของ 

ครูสงัคมศึกษา 
ก่อนเรียน หลงัเรียน  

t 

 

Sig X  (S.D.) ระดบั X  (S.D.) ระดบั 

ดา้นใฝ่เรียนรู้ทนัเหตุการณ์ 3.05 0.28 ปาน
กลาง 

4.75 0.13 ดีมาก 27.26 .  

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ 2.99 0.29 ปาน
กลาง 

4.77 0.11 ดีมาก 26.64 .  

ดา้นรู้จกัการแสวงหาสือ
นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ 

3.06 0.31 ปาน
กลาง 

4.79 0.10 ดีมาก 23.67 .  

รวมทุกดา้น 3.03 0.26 ปาน
กลาง 

4.77 0.12 ดีมาก 28.62 .  

 

                จากตารางที 5 พบวา่ คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษากลุ่มขยายผล มหาวิทยาลยัทกัษิณ ก่อนและหลงัเรียนการทดลองใช้รูปแบบมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทงัในภาพรวมและรายดา้น   
 
การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการขยายผลโดยการนาํรูปแบบการเรียนการสอน 
(RLASA  Model) ไปใช ้ผูว้จิยัไดน้าํผลการวจิยัมาประมวลเพือทบทวนพิจารณา ปรับปรุงแกไ้ข  

รูปแบบการเรียนการสอน เพือให้รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
สามารถสรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนแสดงในตารางที    
 

 
 
 
 
 



 
 

237 

ตารางที  6  สรุปการปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน (ฉบบัสมบูรณ์) 
 

รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัเดิม) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัสมบูรณ์) 
การปรับปรุง 

แกไ้ข 
หลกัการ 
    การพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  เน้น
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั  
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  
การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกับการนํา  
ก ล ยุ ท ธ์  วิ ธี ก า ร ที เกี ย ว ข้ อ ง กั บ  
ก ารจัด ก าร เรี ยน รู้ต ามก ลุ่ มส าระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา เพือให้ผูเ้รียน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามธรรมชาติวิชาไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

 

   การพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  เนน้
การจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบ บ  โด ย ฝึ ก ก าร เรี ยน รู้ด้ ว ย  
การปฏิบัติ  การสร้างความรู้ด้วย
ตน เอ ง  ก ารแลก เป ลี ยน เรี ยน รู้ 
ร่วมกับการนํากลยุท ธ์  วิ ธีการที
เกียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
เพื อให้ผู ้เรียนสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติวชิาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

คงเดิม 

วตัถุประสงค์ 

      เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู   
 

 เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู   

คงเดิม 

กระบวนการเรียนการสอน 
  . ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  

knowledge : R) 

   . ขันเรียนรู้การออกแบบกิจกรรม
ก าร เรี ยน รู้สั ง ค ม ศึ ก ษ า  (Learning  

Instructional Activities Design of 

Social Studies : L )  
  

. ขนัทบทวนความรู้ (Reviewing of  

knowledge : R) 

. ขนัเรียนรู้การออกแบบกิจกรรม
การเรียน รู้สังคมศึกษา  (Learning  

Instructional Activities Design of 

Social Studies : L )   

คงเดิม 
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ตารางที 6 ( ต่อ) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัเดิม) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัสมบูรณ์) 
การปรับปรุง 

แกไ้ข 
. ขันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาระวิชาและ
กระบวนการจัดการเรียน รู้สั งคม
ศึ ก ษ า  (Activities  design based on 

nature of subjects matters and  

process  of  learning management of 

Social Studies :A) ซึงประกอบดว้ย  
ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวิเคราะห์  (a: 

analyze the nature of the subjects 

matter)  2) ขนัการร่างแบบ (d1 : draft 

of learning instructional  activities) 

แ ล ะ ) ขั น ก า ร พั ฒ น า
(d2:developlearninginstructional 

activities) 

 4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  ( Sharing 

of  learning  : S ) 
 5. ขนัประเมินผลงาน (Assessment 

of  outcomes  : A) 

. ขันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาระวิชาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา 

(Activities  design based on nature  

of subjects matters and  process  of  

learning management of Social 

Studies :A) ซึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   
ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวิเคราะห์  (a: 

analyze the nature of the subjects 

matter)  2) ขนัการร่างแบบ (d1 : draft 

of learning instructional  activities) 

แ ล ะ ขั น ก า ร พั ฒ น า
(d2:developlearning instructional 

activities) 

 4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  ( Sharing 

of  learning  : S ) 
 5. ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  

outcomes  : A) 

 

เงือนไขของการนํารูปแบบไปใช้ 
ปัจจัยทเีออืต่อการเรียนรู้ 

     การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
โดยผู ้เรียนจะต้องมีพืนฐานความรู้
เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน
สั ง ค ม ศึ ก ษ า (Prerequisite 

Knowledge)ก่อนทีจะเริมเรียนเนือหา
ใหม่ต่อไป  ผูส้อนควรมีความรู้ความ
เขา้ใจกบัธรรมชาติของเนือหา 

 

   การเตรียมความพร้อมในการเรียน 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีพืนฐานความรู้เดิม
ทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคม
ศึ ก ษ า (Prerequisite Knowledge)  
ก่อนทีจะเริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป  
ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจกับ
ธรรมชาติของเนือหา ทกัษะการ  

 

เพิมเติม ปัจจยัที
เอือต่อการเรียนรู้
ใหมี้ความ
เหมาะสมมาก
ยงิขึน 
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ตารางที 6 ( ต่อ) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัเดิม) 
รูปแบบการเรียนการสอน 

( ฉบบัสมบูรณ์) 
การปรับปรุง 

แกไ้ข 
ทักษะการจดัการชันเรียน ยุทธวิธี
สอนแบบต่างๆของสาระสังคม
ศึกษาทงั  สาระ เพือให้ผูเ้รียนเกิด
การแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 

 

จดัการชันเรียน  ยุทธวิธีสอนแบบ
ต่างๆของสาระสังคมศึกษาทัง  
สาระ และเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก   
สร้างแรงจูงใจโดยการจดับรรยากาศ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนือง 
เพือให้ผู ้เรียนเกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ทีดี 

 

ปัจจัยสนับสนุน 
        มีการจัด เตรียมสือ  เอกสาร
ประกอบการสอน   วัสดุอุปกรณ์ 
ก าร เรี ยน รู้  แห ล่ ง เรี ยน รู้ ต่ างๆ 
สําห รับผู ้เรียนให้ เหมาะสมและ
เพี ย งพ อกับ ก าร ศึ กษ าค้น คว้า  
การอภิปราย และแลกเปลียนเรียนรู้ 

 

       มี ก ารจัด เต รียม สื อ  เอกส าร
ประกอบการสอน  วสัดุอุปกรณ์การ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สําหรับ
ผูเ้รียนให้เหมาะสมและเพียงพอกบั
การศึกษาค้นคว้า  การอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้ รวมถึงแนวทาง
การวดัและประเมินผลของผูเ้รียน
ตลอดกระบวนการ เรียน รู้ต าม
รูปแบบ 

 

เพิมเติม ปัจจยั
สนบัสนุนใหมี้ความ
เหมาะสมมากยงิขึน 

 
 
 



 

 
 
 
 

ปัจจยัการนํารูปแบบไปใช้  คอื 
      ปัจจัยทีเอือต่อการเรียนรู้ :  การเตรียมความพร้อมในการเรียน  โดยผูเ้รียนจะตอ้งมีพืนฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite Knowledge)    
ก่อนทีจะเริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป ผูส้อนควรมีความรู้ความเขา้ใจกบัธรรมชาติของเนือหา ทกัษะการจดัการชนัเรียน ยุทธวิธีสอนแบบต่างๆของสาระสังคมศึกษาทงั  สาระ และ    
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก สร้างแรงจูงใจโดยการจดับรรยากาศการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง เพือใหผู้เ้รียนเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ทีดี 
      ปัจจัยสนับสนุน : มีการจดัเตรียมสือ เอกสารประกอบการสอน  วสัดุอุปกรณ์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สาํหรับผูเ้รียนใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัการศึกษาคน้ควา้ การอภิปราย
แลกเปลียนเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนตลอดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

รูปแบบการเรียนการสอน เพอืส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา   
“  RLASA Model ” 

หลกัการ  
การพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ กิจกรรม    

การเรียนรู้สังคมศึกษา  เน้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิ  การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  การแลกเปลียนเรียนรู้   ร่วมกบัการนาํกลยุทธ์ วิธีการ    
ที เกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียน รู้    
สังคมศึกษา  เพือให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนตามธรรมชาติวิชาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

วตัถุประสงค์    
  เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครู   

40 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน   (RLASA  Model )  
 . ขนัทบทวนความรู้  (Reviewing of  knowledge: R) 

 . ขัน เรียน รู้การออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้สั งคมศึกษา (Learning  

instructional activities design of Social Studies : L)   
 . ขันออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of 

subjects matters and  process of learning management of Social Studies : A) 
ซึงประกอบดว้ย  ขนัตอนไดแ้ก่ ) ขนัการวิเคราะห์  (a: analyze the nature 

of the subjects matter)  2) ขนัการร่างแบบ (d1 : draft of learning instructional  

activities)และ ) ขนัการพฒันา (d2 : develop learning instructional activities) 

 4.  ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of  learning  : S ) 
 5. ขนัประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes  : A) 



 
บทท ี 5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื อ ส่ งเส ริมสมรรถนะ                

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  มีวตัถุประสงค์คือ                  
) เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ) เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน 
เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู   
โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะดงันี  . ) ประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ของนกัศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ . )  ศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มี 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที 1 

ก่อนการใช้รูปแบบ  ระยะที  2 หลังการใช้รูปแบบ  และระยะที  3 ติดตามผลการใช้รูปแบบ                     
. )  เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงั
การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  . )  ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อ
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึน และ 3) เพือขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน         
เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู       
กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูชนัปีที 4  หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  ทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 255                
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการขยายผลครังนี เป็นนักศึกษาชันปี ที   ของภาควิชาสังคมศึกษา                
คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  จาํนวน   คน ใช้วิธีดาํเนินการวิจยั     
ในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยใช้กระบวนการวิจยั
แบบผสมผส าน วิ ธี (Mixed Methodology) ซึ ง เก็ บ ข้อมู ลทั ง เชิ งป ริม าณ และ เชิ ง คุณ ภ าพ                    
การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ  Embedded (The Embedded Design) ใช้วิธีการ        
เชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell and Clark,2007: 67) และ       
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (The One Group 

Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีย( X ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)      
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การวิเคราะห์ t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนือหา(Content Analysis)โดยสรุปผลการวิจยั  
อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะดงันี  

 

สรุปผลการวจัิย 
  

การวิจัย เรือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื อ ส่ งเส ริมสมรรถนะ               
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

        .รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สั งคมศึกษา  (RLASA Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ  คือ  องค์ประกอบเชิงหลักการ 
วตัถุประสงค์  องคป์ระกอบกระบวนการจดัการเรียนการสอน องคป์ระกอบเงือนไขการนาํรูปแบบ
ไปใช ้ซึงมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนของรูปแบบมี  ขนัตอน คือ ขนัที  ขนัทบทวนความรู้ 
(Reviewing of knowledge) ขันที   ขัน เรียน รู้การออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้สั งคมศึกษา  
(Learning  instructional activities design of Social Studies) ขนัที  ขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on 

nature of subjects matters and  process of learning management of Social Studies) ขั น ที                 
ขันแลกเปลียนเรียน รู้ (Sharing of learning) และขันที   ขันประเมินผลงาน  (Assessment of 

outcomes) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนจากผูเ้ชียวชาญ  คน ได้ค่า   
ความเหมาะสม/ สอดคลอ้งมีค่าเฉลีย ( X ) ระหว่าง . - .  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ระหว่าง . - .   ซึงแสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA  Model) ทีพัฒนาขึนมีความเหมาะสม  มีสอดคล้อง         
เชิงโครงสร้าง สามารถนาํไปทดลองใชแ้ละนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไปได ้  
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู อภิปรายผลไดด้งันี 

  2.1  ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา         
ของนักศึกษาวิชาชีพครูพบว่า คะแนนผลการเรียนรู้  เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
สั งคมศึกษา  ของนัก ศึกษาวิชาชีพครู ที เรียนโดยใช้ รูปแบบหลังเรียน สูงกว่าก่อน เรียน                        
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลียหลงัเรียน ( X = . , S.D.= . ) สูงกวา่
คะแนนเฉลียก่อนเรียน ( X = 14.49, S.D.= . )   
      .  ผลการศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า โดยภาพรวมของนักศึกษาวิชาชีพครูทีเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน  (RLASA  Model) มีพัฒนาการด้านความสามารถในการออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาสูงขึน  จากระยะที  ก่อนการใชรู้ปแบบ ( X = . , S.D.=  0. )  
อยูใ่นระดบัตาํ  ระยะที  หลงัการใชรู้ปแบบ ( X = . ,  S.D.= 0. 8) อยูใ่นระดบัสูง และระยะที  
ระยะติดตามผลการใชรู้ปแบบช่วงฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู( X = 4.2 ,S.D.= 0.47) อยูใ่นระดบัสูง 
     .   ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรม  
การเรียนรู้ก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  พบว่า คุณลกัษณะของครูสังคม
ศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนการทดลองใชรู้ปแบบมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.  ทงัในภาพรวมและรายดา้น โดยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
และดา้นทีมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นรู้จกัการแสวงหาสือนวตักรรม และแหล่งเรียน
รู้อยูใ่นระดบัดี ( X = 4. , S.D.= 0.32) 

            .   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบ   
การเรียนการสอนทีพฒันาขึน  พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ( X = 4.6 , S.D.= 0.49) 

 

 . การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนกัศึกษาวชิาชีพครูสรุปไดด้งันี 

     .   คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของ
นักศึกษากลุ่มขยายผลทีเรียนโดยใช้รูปแบบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ     
ทีระดบั .05 
     .   หลังจากการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริม
ส ม รรถน ะก ารออ ก แบ บ กิ จก รรม ก าร เรี ยน รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ า  นั ก ศึ ก ษ าก ลุ่ ม ข ย ายผ ล                   
มหาวิทยาลยัทกัษิณ มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมโดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ
หลงัเรียนนกัศึกษามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมอยูใ่นระดบัสูงมาก ( X = . ,  S.D.=  
0.22)   
                      .   คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและ   
หลังเรียนของนักศึกษากลุ่มขยายผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.                
โดยหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เมือพิจารณาในแต่ละดา้น ดา้นทีมีค่าเฉลียอยูใ่นอนัดบัสูงทีสุด ไดแ้ก่ 
ด้านรู้จกัการแสวงหาสือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ และด้านใฝ่เรียนรู้ ทนัเหตุการณ์เป็นอนัดับ
สุดทา้ย 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 

การวิจัย เรือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื อ ส่ งเส ริมสมรรถนะ                
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อภิปรายผลการวิจยั        
ไดด้งันี 
                   . รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีชือว่า RLASA Model ทีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม  ซึงแสดงว่า รูปแบบการเรียน      
การสอนทีพฒันาขึนมีความเหมาะสม สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนําไปทดลองใช้และ
นาํไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนต่อไปได ้ ทงันีอาจเป็นเพราะ รูปแบบการเรียนการสอน  เพือ
ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาได้พัฒนาขึนอย่างเป็นระบบ           
มีองค์ประกอบ  องค์ประกอบทีเกียวเนืองสัมพันธ์กันได้แก่ องค์ประกอบเชิงหลักการและ
วตัถุประสงค์  องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และองค์ประกอบเชิงเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้  
โดยในดา้นองคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์ และดา้นองคป์ระกอบเชิงกระบวนการซึงมี
การดาํเนินการตามขนัตอนของวิธีการเชิงระบบร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา  ประกอบดว้ย
กระบวนการสอน   ขนัตอน  ดังนี ขันที  ทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) ขันที            
เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional activities design of 

Social Studies)  ขนัที  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวน         
การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of subjects matters and  process  

of  learning management of Social Studies) ขนัที 4 แลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning)  และ
ขนัที 5 ประเมินผลงาน (Assessment of  outcomes) ในแต่ละขนัได้ผ่านการสังเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทีส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึงเป็นการดาํเนินการ
อย่างเป็นระบบในการพัฒนาให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสําคัญในการพัฒนา        
การจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยฝึกการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั การสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การแลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกบัการนาํกลยุทธ์ วิธีการทีสอดคลอ้งเหมาะสมและเกียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษามาใช้ในการจดัการเรียนรู้  เพือให้ผูเ้รียนได้
บรรลุเป้าหมายสําคญัในการเรียนรู้ได ้ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีส่วนประกอบดา้น
กระบวนการคิด (Componential Subtheory)ของส เตอ ร์น เบอ ร์ก  (Sternberg, :269-287)                     
ทีกล่าวถึง  การทีครูทาํความสนใจ เขา้ใจความสามารถทางสติปัญญาทีเกียวขอ้งกบักระบวนการคิด
หรือโครงสร้างทางปัญญา หรือความรู้ ความเขา้ใจ(Cognitive Structure) และสมรรถภาพทีมีอยูใ่น
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ตวัมนุษย  ์ จะทาํให้เกิดปัญญา โดยใช้กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information 

Processing Theory) ของคลอสเมียร์ (Klausmeier,1985: 52-108) ทีกล่าวถึง องค์ประกอบในการ
อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยคลอสเมียร์ไดมี้การเปรียบเทียบการทาํงานของคอมพิวเตอร์กบั
การทาํงานของสมอง ซึงมีการทาํงานเป็นขนัตอน คือ การรับขอ้มูล (Input) โดยผ่านทางอุปกรณ์
หรือเครืองรับขอ้มูล การเขา้รหสั (Encoding)โดยอาศยัชุดคาํสังหรือซอฟตแ์วร์ (Software)  และการ
ส่งขอ้มูลออก (Output) โดยผ่านทางอุปกรณ์   และกระบวนการประมวลขอ้มูล เริมตน้จากการที
มนุษยรั์บสิงเร้าเขา้มาทางประสาทสัมผสัทงั5 สิงเร้าทีเขา้มาจะไดรั้บการบนัทึกไวใ้นความจาํระยะ
สัน ซึงการบนัทึกนีจะขึนอยูก่บัองคป์ระกอบสองประการ  คือ การรู้จกั (Recognition) และความใส่
ใจ (Attention) ของบุคคลทีรับสิงเร้า บุคคลจะเลือกรับสิงเร้าทีตนรู้จกัหรือมีความสนใจ  และใช้
เทคนิคต่างๆ เขา้ช่วย เช่นการท่องซาํหลาย ๆ ครัง  หรือการทาํขอ้มูลใหมี้ความหมายกบัตนเอง  โดย
การสัมพนัธ์สิงทีเรียนรู้ใหม่กบัสิงเก่าทีเคยเรียนรู้มาก่อน  ซึงเรียกวา่เป็นกระบวนการขยายความคิด 
(Elaborative Operations Process) ร่ ว ม กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ข อ ง ไ ว ก็ อ ท ส กี 
(Vygotsky,1978:86-87) ทีว่า การเรียนรู้ตามแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้น
หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยการนําความรู้เดิมมา
เชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ย่างต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนืองตลอดชีวิต ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํ (Active) และ
สร้างความรู้ (Construct) ด้วยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอื้น สอดคล้องกบัแนวคิดของครูส 
(Kruse,2008:1) ด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ทีประกอบดว้ย  ขนั หรือทีเราเรียกกนั
โดยทัวไปว่า “ADDIE” Model” ซึงเป็นวิธีการเชิงระบบทีช่วยให้การจัดการเรียนการสอน                   
มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม (Appropriateness)  ดงันันครูตอ้งจดัการเรียน
การสอน ทีมีการดาํเนินขนัตอนของวิธีการเชิงระบบ โดยอาศยัความรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน  ซึงรวบรวมองค์ประกอบและปัจจยัต่าง ๆ เพือนําไปสู่
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนต่อไป และยงัสอดคลอ้งกบักาญจนา คุณารักษ ์(2545 :7) ที
กล่าวว่า การออกแบบระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเป็นกลไกและมีโครงสร้างหลกัใน
การทํางานอย่างน้อย 3 ส่วน ประกอบด้วย สิงทีนําเข้า/ตัวป้อน(Input)กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output)  ซึงในแต่ละขนัมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงือนไขการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ มีการวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้ แนวทางปฏิบติัจากหลาย ๆ ทฤษฎี            
มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัของมนัเองโดยการใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) และในแต่
ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึงจอยซ์ และเวลล ์(Joyce and Weil ,2009:4) ไดน้าํเสนอหลกัการ                            
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ทีสําคญัในการพฒันารูปแบบการสอนและนาํเสนอรูปแบบการสอน  โดยกล่าววา่ รูปแบบการสอน
ตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้   เมือพฒันารูปแบบการสอนแลว้ ก่อนนาํไปใช้
อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจยัเพือทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และนาํขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่รือย ๆ นอกจากนีทิศนา แขมมณี (  : 222)  
ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวา่ มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือ
ความเชือทีเป็นพืนฐานหรือเป็นหลกัการของรูปแบบการสอนนนั  มีการบรรยายและอธิบายสภาพ  
หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบัหลกัทียดึถือและเป็นระบบ โดยเฉพาะใน
ส่วนของการจัดองค์ประกอบทีสัมพันธ์กันทังระบบ และมีการอธิบาย หรือให้ข้อมูลเกียวกับ          
วิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อนัจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนนัๆ เกิดประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยัทีเกียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของ
ววิรรธน์ จนัทร์เทพย ์ (  : ) ไดท้าํการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม เพือพฒันาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ สําหรับครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา  ซึงมีองคป์ระกอบของรูปแบบ  ส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ (Analysis) กระบวนการ (Process) และการประเมินผล (Assesment) ไดแ้นวคิด
มาจากการออกแบบการเรียนการสอนของ ครูส (Kruse, 2008:1) ซึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
(Analysis) การออกแบบ  (Design) การพัฒนา  (Delopment) การนําไปใช้  (Implement) และ               
การประเมินผล (Evaluation) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวินยัธร วิชยัดิษฐ์ (  : ) ไดท้าํ
การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทีส่งเสริมคุณลกัษณะ         
อนัพึงประสงค์ ของนกัศึกษา  ครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างและพฒันา
รูปแบบทีเป็นระบบประกอบด้วย  ระยะ คือ ) ศึกษาสภาพและขอ้มูลพืนฐาน ) พฒันารูปแบบ      
การเรียนการสอน ) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  และ ) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ 
พบว่า  รูปแบบการเรียนการสอน EPCPAFE Model ประกอบด้วย 7 ขันตอน ดังนี ) ขนัเร้าความ
สนใจ  (E : Encouragement)  ) ขันให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติ  (P : Presentation and  Practice)            

) ขันสร้างความคิดรวบยอด  (C : Conceptualization of  Knowledge) ) ขันดําเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (P : Proceeding of Characteristics) 5) ขันประเมินความก้าวหน้า (A: 

Assessment of Growth Development) 6) ขัน ส่ งเส ริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ 
(F:Fostering of Higher Level Characteristics Development) และ  7) ขันประเมินผล  (E: Evaluation ) 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์          
ทีกาํหนด  ดงันนัรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนซึงมีองคป์ระกอบทีดาํเนินการอยา่งมีระบบ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆทีมีความสอดคล้อง สัมพนัธ์กัน โดยมีการดาํเนินการไปตามลาํดับ
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ขนัตอนและต่อเนืองทีส่งผลใหเ้กิดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัทีเกียวข้องกับการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน เพือเสริมสร้างสมรรถนะ       
การสอน ของบณัฑิต  ฉัตรวิโรจน์ ( :183-185)  สมคัรสมร  ภกัดีเทวา ( : 26 - )  ปัญญา 
ทองนิล ( :268-273) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์  แข็งขัน ( :121-123) และงานวิจัย          
ทีพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ เพือเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ของรินรดี  พรวิริยะสกุล ( :182-187) ซึงได้มี
กระบวนการหรือขนัตอน การพฒันาสมรรถนะการสอน ในด้านต่างๆทีเกียวกับการจดัการเรียน            
การสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพือนําไปสู่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและรูปแบบ       
การเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
     .ประสิทธิผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  ผลการศึกษาสามารถนาํเสนอไดด้งันี 

    .  ผลการประเมินความรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู  พบวา่ คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  ทังนีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอน              
มีหลักการปฏิบัติ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ทีชัดเจน มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีมีการเรียนรู้        
ตามหลกัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิด  การร่วมมือกนัเรียนรู้ มีการทบทวนความรู้เดิม และมีการจดั
กิจกรรมทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจเนือหาของบทเรียนทีสําคญัในขนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on 

nature of subjects matters and  process  of  learning management of Social Studies) ทีเน้นความรู้
ความเขา้ใจในเนือหาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอยา่งชดัเจน และมีการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา  คาํอธิบายรายวิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียน  
การสอนสังคมศึกษา เรียงลาํดบัเนือหาเป็นขนัตอน   ซึงสามารถแบ่งเป็น  หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
หน่วยที    เรือง แนวคิดพืนฐานทางสังคมศึกษา โดยหน่วยนีผู ้เรียนจะได้รับการให้ข้อมูล            
พนืฐานความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนสังคมศึกษา (Prerequisite Knowledge) หลกัสูตร
สังคมศึกษา ไดแ้ก่ เป้าหมาย จุดหมาย  มาตรฐานการเรียนรู้ และการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ก่อนทีจะเริมเรียนเนือหาใหม่ต่อไป หน่วยที   เรือง  การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา ผูเ้รียน         
จะเรียนรู้เกียวกบั เรือง ความหมายและความสําคญัของสังคมศึกษา  หลกัการจดัการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการบูรณาการ หน่วยที   เรือง การออกแบบและทฤษฎีทีเกียวขอ้งในหน่วยนี ผูเ้รียน               
มีการเรียนรู้ ความหมายและมโนทัศน์ของกิจกรรมการเรียนการสอน  การออกแบบกิจกรรม       
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การเรียนการสอน  และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และหน่วยที  เรือง 
เทคนิคการจดักิจกรรมตามธรรมชาติสาระและการปฎิบติัประกอบด้วย  เทคนิคการจดักิจกรรม         
การเรียนการสอนสังคมศึกษาและการฝึกปฎิบติั ทงั   สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาระศาสนา ศีลธรรม 
และจริยธรรม สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํรงชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์  
สาระประวติัศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  ซึงแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการบรรยาย การอภิปราย     
การสาธิตตวัอยา่ง  การใชค้าํถาม และกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในเนือหาใหม่ เชือมโยงกบัความรู้เดิม  
มีการแจ้งวตัถุประสงค์ของการเรียน  และการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ทีชัดเจน โดยมีการ
วเิคราะห์ธรรมชาติของสาระเนือหาวิชาสังคมศึกษาร่วมกนั สร้างความเชือมโยงสัมพนัธ์ความรู้เดิม
กบัความรู้ใหม่ดว้ยวธีิการต่างๆ โดยผูส้อนมีการการแสดงตวัอยา่งการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น ผา่นสือ
การเรียนและแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น  ร่วมมือกนัเรียนรู้ร่วมกบั 
การฝึกปฏิบติั สอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข ( :17-18) กล่าวถึง  สิงแรก 
ทีครูจะตอ้งกระทาํการออกแบบการเรียนการสอน คือ การเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมทีจะเรียน 
ให้ผูเ้รียนได้รับรู้และเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการเรียน วิธีการเรียน และผลของการเรียนจะเป็น
แรงจูงใจหรือกระตุ้นให้มีความอยากเรียนและเรียนด้วยความตงัใจ ซึงส่งผลให้การดาํเนินงาน      
ทุกอย่างสําเร็จราบรืน และมีคุณภาพมากยิงขึน  และนอกจากนีการทีผูเ้รียนได้เรียนรู้ดว้ยวิธีการ      
ทีหลากหลาย  เช่น การใช้เกมการศึกษา  การอภิปราย  การบรรยายประกอบการใช้สือการสํารวจ 
การสาธิต การศึกษา  กรณีตวัอยา่ง  จะไดท้าํใหไ้ดรั้บทงัความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ผูเ้รียน
สามารถใชก้ระบวนการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อืนๆ ไดด้ว้ยตนเอง ตามบทบาทหนา้ทีในการทาํงาน
กลุ่ม  สอดคล้องใจทิพย ์ ณ  สงขลา (2547 : 117-118) ทีกล่าวถึง  หน้าทีของนักออกแบบการเรียน  
การสอน  จะตอ้งการกาํหนดกลุ่มผูท้าํงาน กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทางการเรียน ทาํให้
ผูอ้อกแบบสามารถเฉพาะเจาะจงไดว้่าจะนาํเสนอเนือหาและสร้างกิจกรรมเพือการเรียนรู้อย่างไร   
นอกจากนีผูอ้อกแบบจะตอ้งสามารถออกแบบ   โดยอาศยัวธีิการทีเหมาะสมในการประยุกตเ์ขา้กบั
การเรียนการสอน  จาํเป็นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม และบริบทของการเรียนรู้ ซึงจะเกียวกับ
เนือหาวชิาทีเรียนและเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน และตอ้งเขา้ใจถึงประสบการณ์ของผูเ้รียน  สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) ของสเตอร์นเบอร์ก  (Sternberg, 1985:269-287) ได้กล่าวถึง 
หลักการสามส่วนทีจะทาํให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสําคญัในชีวิตได้ คือ       
( ) ทฤษฎีบริบท (Contextual Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุรายละเอียดถึงวิธีการทางปัญญาของ
บุคคล ความสามารถในดา้นการจดัการกบับริบทของสิงแวดลอ้มหรือความคิด จะทาํใหแ้ต่ละบุคคล
สามารถวิเคราะห์  และเข้าใจบริบทของประสบการณ์กับการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งชดัเจน ( ) ทฤษฎีประสบการณ์ (Experian Subtheory) เป็นทฤษฎียอ่ยทีระบุถึง
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การทีแต่ละบุคคลจะนาํเอาบริบทของประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจเรือง
ใหม่   ลักษณะสําคัญของปัญญาของแต่ละบุคคลนันจึงขึนอยู่กับความสามารถเชือมโยง
ประสบการณ์เดิมกับสิงแวดล้อมใหม่และเกิดความรู้ หรือการรู้ในเรืองใหม่ และ ( ) ทฤษฎี
ส่วนประกอบด้านกระบวนการคิด  (Componential Subtheory) เป็นทฤษฎีย่อยทีเกียวข้องกับ
ความสามารถทางสติปัญญาทีเกียวข้องกับกระบวนการคิด  ซึงเน้นองค์ประกอบสําคญัทีนําพา
ผู ้เรียนไปสู่ความสําเร็จในผลสัมฤทธิทางการเรียน  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวรรธน์              
จนัทร์เทพย ์ (  :337-339) ทีพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิการเรียนรู้และคะแนนทกัษะ
การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และกลุ่ม
ตวัอยา่งมีการแสดงออกเกียวกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมในระดบัมาก 
          . . พฒันาการดา้นความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู  พบวา่ โดยภาพรวมของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีเรียนโดยการใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน (RLASA  Model) มีพัฒนาการด้านความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียน       
การสอนพฒันาสูงขึนเป็นลาํดับ  ระยะที  ระยะติดตามการใช้รูปแบบ มีคะแนนเฉลียสูงกว่า       
ระยะที  ก่อนการใช้รูปแบบ และระยะที  หลังการใช้รูปแบบ ทังนีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบ    
การเรียนการสอนเพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (RLASA  

Model) ทีพัฒนาขึน  เน้นกระบวนการจัดการสอนอย่างมีระบบ  โดยอาศัยความรู้เกียวกับ
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ 

เพือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ ประกอบดว้ย  ขนัตอนของการเรียนการสอนทีมี
ความสัมพนัธ์ และเชือมโยงกนั คือ มีทบทวนความรู้ (Reviewing of  knowledge) เพือเตรียมการฝึก
ปฏิบติั   มีเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (Learning  instructional activities 

design of Social Studies) มีออกแบบกิจกรรมการเรียน รู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on nature of subjects matters and  

process  of  learning management of Social Studies) มีการแลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing of learning)  
และประเมินผลงาน  (Assessment of  outcomes) โดยเฉพาะขันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้             
ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities  design based on 

nature of subjects matters and  process  of  learning management of Social Studies) ซึ ง ใน ขั น
ดงักล่าว ช่วยให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขนัอยา่งเป็นระบบ 
ตงัแต่เริมการวเิคราะห์ (a : analyze the nature of the subjects matter)  ปฏิบติัการร่างแบบ (d1 : draft 

of learning instructional  activities) และพฒันาแบบ (d2  : develop learning instructional activities) 
โดยผูส้อนได้ฝึกให้ผู ้เรียนวิเคราะห์ธรรมชาติของสาระเนือหาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา และ
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วฒันธรรมทงั  สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  สาระหน้าทีพลเมือง 
และการดาํเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวติัศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์  มีการ
แสดงตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ผ่านสือการเรียนซึงทาํให้นกัศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์ตดัสินใจเลือกกลยุทธ์การเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษาต่างๆ ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเนือหาสาระและ
วตัถุประสงค์นันๆ  ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะการคิดทีหลากหลายมากขึน สอดคล้องกับ
นาตยา  ภทัรแสงไทย ( : - ) การจดักิจกรรมการเรียนตอ้งสามารถทาํให้เกิดการเรียนรู้ได้
หลายอย่าง  ควรมีการจดัลาํดบัขนัตอน  เพือให้การเรียนรู้มีความต่อเนือง และตอ้งสอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายทงั  ประการของสังคมศึกษา คือ ความรู้พืนฐาน การคิด เจตคติ ความรู้สึก และค่านิยม  
และอาภรณ์   ใจเทียง( :74-75)ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับ
เนือหาวิชา และเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนโดยใช้เทคนิควิธีสอน        
ทีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํกิจกรรม เพือให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัวชัรา 
เล่าเรียนดี ( 5: 44)ทีกล่าวถึง วิธีการจดัการเรียนรู้มีมากมายหลากหลายรูปแบบและหลายวิธี   
การเลือกใชค้วรให้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั ลกัษณะเนือหาวชิา ความพร้อมของผูเ้รียน 
และสือการเรียนรู้ วิธีสอนคิดหลายๆวิธี สามารถนํามาพฒันาได้ทงัทกัษะการคิดและความรู้ใน
เนือหาสาระ ครูควรสามารถเลือกและตดัสินใจได้ว่า  ควรเลือกรูปแบบใด หรือควรบูรณาการ
รูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอนแบบใด  ซึงจากการศึกษาและการพิจารณาความสามารถด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบ  ระยะ พบว่า ผลการทดลองระยะที   
ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  นกัศึกษามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาอยูใ่นระดบัตาํ จากการสังเกตพบวา่ นกัศึกษายงัไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างเป็นระบบ   มีการนําวิธีสอนทัวไปมาใช้ในการเขียนกิจกรรมโดยไม่ผ่าน            
การวิเคราะห์เนือหาสาระ วิเคราะห์จุดประสงค์ของสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              
เป็นตน้ ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษายงัไม่มีความเขา้ใจในเรือง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ผูส้อนจึงตอ้งทาํการทบทวนความรู้เกียวกบัแนวคิดพืนฐานทางสังคมศึกษาให้ผูเ้รียน 
และจดัหาสือการเรียนรู้แบบต่างๆเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนมองเห็นแนวทาง 
การจดัการเรียนรู้สังคมศึกษาไดช้ดัเจนยิงขึน ซึงสอดคลอ้งกบั จาโรลิเมค (Jarolimek, 1997:  79-80) 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาทีเน้นขอ้มูลและเนือหาสาระ เป็นการสอนทีผูเ้รียนได้รับ
ความรู้และข้อมูลเนือหาวิชา โดยการถ่ายทอดของผูส้อน หรือจากเอกสารและสือต่างๆทีได้รับ
มอบหมายให้คน้ควา้  และนาตยา ภทัรแสงไทย ( : - ) กิจกรรมการเรียนควรส่งเสริม       
การเรียนรู้ให้มีความต่อเนือง  แต่ละกิจกรรมควรให้มีการสืบทอดต่อจากการเรียนรู้ทีมีอยู่ก่อน           
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จะตอ้งเป็นการจดัลาํดบัจากรูปธรรมไปหานามธรรม  จากประสบการณ์ทีอยูใ่กลไ้ปสู่ประสบการณ์
ทีอยู่ไกล และจากกระบวนการคิด  การทาํงานอยา่งง่ายๆ ไปสู่การให้เหตุผลทีเป็นแบบแผน  และ
เป็นนามธรรม     
                 ในระยะที  2หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  นักศึกษามีความสามารถใน              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดับสูง จากการสังเกตพบว่า  นักศึกษา              
มีความสามารถการออกแบบกิจกรรมทีเป็นขนัตอน เป็นระบบมากขึนกว่าระยะแรก  นักศึกษา        
มีการนําแนวทางการออกแบบกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามขันตอนของ            
การออกแบบกิจกรรมสังคมศึกษา ได้แก่  การวิเคราะห์  การร่างแบบ  และการพัฒนาแบบ                 
มีการเลือกใชว้ธีิสอนสังคมศึกษามาใชใ้นการออกแบบกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัสาระเนือหา และมี
ความหลากหลาย มากขึน ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาไดมี้การฝึกปฏิบติัออกแบบกิจกรรมเป็น
กลุ่ม โดยผูส้อนจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มแบบคละความสามารถ  เก่ง ปานกลาง อ่อน  และมีกาํหนดหนา้ที
ของสมาชิกภายในกลุ่ม  เพือให้ผูเ้รียนช่วยเหลือกนัและกนัในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
นอกจากนี มีการให้ผูเ้รียนทีเก่งนาํตวัอยา่งตน้แบบชินงานทีดีมาแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั  ส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วขึน  นอกจากนีการทีนกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการออกแบบกิจกรรมเป็นกลุ่ม            
เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ซึงกนัและกนัในขนั
แลกเปลียนเรียนรู้  (Sharing  of  learning ) ทาํให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในบทเรียน และหลกัของ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษามากขึน รวมทงัขนัประเมินผลงาน (Assessment of  

outcomes) นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัโดยไดรั้บชีแนะ
ของครูผูส้อนทีช่วยอาํนวยความสะดวก  สร้างบรรยากาศในการเรียน และประเมินผลงานของ
นักศึกษาโดยใช้วิธีการทีหลากหลาย และประเมินผลตามสภาพจริงช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด   
การเขา้ใจทีลึกซึง มีกาํลงัใจ และเกิดความชาํนาญในการในจดัการเรียนรู้มากขึน ซึงสอดคลอ้งกบั        
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2550:40-41)ได้กล่าวถึงแนวทางการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน 
ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติั และมีประสบการณ์ตรง  รู้จกัการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะ
กลุ่ม รวมทังให้ผูเ้รียนทราบผลก้าวหน้าของการทํางานนันๆ  นอกจากนีการให้ผูเ้รียนได้ฝึก
ปฏิบัติงานยงัเป็นการให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบในการทาํงานของตนเองและการทาํงานใน
ลักษณะกลุ่มด้วย  การจัดกิจกรรมการเรียน รู้ให้แก่ผู ้เรียนในลักษณะทีเป็นขันตอนย่อยๆ              
โดยคาํนึงถึงสิงทีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษามาก่อน  และความต่อเรืองของเนือหาวิชา ซึงหมายรวมถึง     
จดักิจกรรมในแต่ละจุดประสงค์ให้ต่อเนืองกนัในจาํนวนทีเหมาะสมมากกว่าทีจะสอนรวมกัน
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ทงัหมดเลือกวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาความสามารถใน
การเรียนรู้ของตนเอง หรือสร้างองคค์วามรู้ของตนเองได ้     
                  ในระยะที 3 ติดตามผลการนาํไปใช้  พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดบัสูง จากการสังเกตพบว่า หลังจากนักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาเป็นกลุ่มในห้องเรียน    เมือมาฝึกปฏิบัติ          
การวิชาชีพครูในสถานศึกษา นกัศึกษาแต่ละคนมีการจดัการเรียนรู้ในการออกแบบกิจกรรมอยา่ง
เป็นระบบต่อเนืองทงัดา้น ความรู้ และทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดห้ลากหลายเหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรียน  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาไดมี้
นําเอาความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้จริง ซึงเป็นการ          
ต่อยอดจากความรู้  จากทุกขนัตอนของการพฒันาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  โดยมีการวางแผนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ตงัแต่ การวเิคราะห์
เนือหาสาระ ผูเ้รียน  บริบทโรงเรียน จุดประสงค ์ วธีิสอนมีการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ทีเหมาะสม
กบัผูเ้รียน จดัการเรียนรู้เป็นขนัตอน ซึงสอดคลอ้งกบัสิริพชัร์  เจษฎาวิโรจน์ (  :  - ) ทีกล่าวว่า 
ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จะตอ้ง
มีความเขา้ใจในวิธีสอน มีเทคนิค และทกัษะต่างๆในการจดักิจกรรม เพือทีจะเลือกใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติเนือหาวิชา เหมาะสมกับวยั ความสามารถ ความต้องการของผู ้เรียน
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  (A Theory of  Meaningful Verbal 

Learning) ของ ออซูเบล (Ausubel , 1963 อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกลู (2545:216-218) ทีวา่ ผูเ้รียน
จะตอ้งมีประสบการณ์ เรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือรับรู้ดว้ยการคน้พบวธีิทีเรียน อาจจะเป็นการเรียนรู้
ดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีความหมาย  และมีความคิดทีจะเชือมโยง หรือจดักลุ่มสิงทีเรียนรู้ใหม่ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส  (Rogers, 1969 อ้างถึงใน  สุรางค์ โค้วตระกูล 

(2545:334-335) ทีกล่าวว่า การเรียนรู้ทีสําคญัและมีความหมายมกัเกิดจากการลงมือกระทาํของ
ผูเ้รียนเอง (Learning by doing) สอดคล้องกับประไพ ฉลาดคิด ( : )ทีกล่าวว่า การเรียน         
จะมีประสิทธิภาพมากขึน   หากผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํมากกว่าผูถู้กกระทาํ  และผูเ้รียนควรได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย การเรียนรู้จากกิจกรรมทีแตกต่างกัน  สามารถบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกนัได ้ และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชาลินี ตรีวรัญ ู(  : 341-

346)  ธีรวดี ถงัคบุตร (  : 249 -257)  รินรดี  พรวิริยะสกุล (  :182-187)  พบว่า นักศึกษาครู        
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                  
ทีระดับ .  รวมทังมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนอยา่งหลากหลายและเป็นระบบตามลาํดบั 
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    เมือพิจารณาผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์ในระยะติดตามผล  พบว่า สาระหน้าทีพลเมือง  
วฒันธรรม  และการดํารงชีวิตในสังคม  นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรม              
อยูใ่นระดบัสูง  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่  เนือหาสาระและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสาระหนา้ที
พลเมือง เป็นเรืองทีใกลต้วัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนักบัผูอื้นทงัทีบา้น โรงเรียน และ
ในสังคม เป็นสาระทีนาํความรู้ไปใช้และฝึกปฏิบติั  การทีผูส้อนสามารถนาํวิธีสอนตามธรรมชาติ
สาระวิชามาจดัการเรียนรู้ช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เนือหาสาระหน้าพลเมืองได้ดีขึน เช่น           
วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอภิปราย  วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ วิธีสอนแบบเกมจาํลอง
สถานการณ์  และวิธีสอนแบบการแกปั้ญหา  นอกจากนีการนาํสือการเรียนรู้จาํพวกเหตุการณ์ต่างๆ 
สถานการณ์จาํลอง ข่าวประจาํวนั บุคคลทีเป็นแบบอยา่ง มาร่วมกนัคิดวิเคราะห์สาเหตุ ผล และหา
แนวทางแก้ไข พยายามใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ของจริง และการร่วมปฏิบัติจริง หรือให้
ตวัอย่างสถานการณ์จริง ด้วยภาพ ด้วยสืออืนๆ สอดคล้องกับหลักการสอนวิชาหน้าทีพลเมือง          
ของวนัเพ็ญ  วรรณโกมล  (2544: 93) และประณาท  เทียนศรี ( : 19) ทีกล่าวว่า การสอน         
หน้าทีพลเมืองควรมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนนาํไปปฏิบติัจริง ดว้ยการให้ประสบการณ์ตรง เกิดเจตคติทีดี 
ค่านิยมทีดี ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก รู้จกัอภิปราย แสดงความคิดเห็น รู้จกัการทาํงานเป็นหมู่คณะ 
และสอนให้เขา้ใจเนือหาอย่างแท้จริง โดยใช้ข่าว เหตุการณ์ กรณีตวัอย่างนาํปัญหาเหล่านีมาให้
ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ ฝึกฝนประชาธิปไตยดว้ยการทาํงานกลุ่ม การสาธิต และการให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง จะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดี  สอดคล้องกับสิริวรรณ ศรีพหล   
(2552 : ) ทีกล่าวถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาลกัษณะความเป็นพลเมืองดีนนั 
ตอ้งจดักิจกรรมในหลายๆลกัษณะ ทงักิจกรรมในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยกิจกรรม
ทีจดัตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัความเป็นพลเมืองดี พฒันาเจตคติและ
จิตสํานึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมีทกัษะและความสามารถในการทีจะอยู่ร่วมกับผูอื้นใน
สังคมทีตนเป็นสมาชิกไดอ้ยา่งมีความสุข การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียน
ทงัสามดา้นดว้ยกนั  โดยจดักิจกรรมทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีมี
ประสิทธิภาพจะช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนีการจดั
กิจกรรมในสาระหน้าทีพลเมืองยงัมุ่งเน้น การฝึกการลงมือปฏิบัติในการแสดงบทบาทสมมุติ       
การสาธิต การแก้ปัญหา มีการจดัการเรียนการสอนด้วยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงเป็นวิธี  
การเรียนจากการปฏิบัติจริง (Learning  by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง (Real 

Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานทีและดว้ยอุปกรณ์ทีใกลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริง 
สอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎีการสร้างความรู้ของไวก็อทสกี (Vygotsky, 1978:86-87) ทีมุ่งเน้นว่า 
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การเรียนรู้จะเกิดขึนได้นัน เป็นเรืองภายในตวับุคคล  ลงมือสร้างทาํกิจกรรมใดๆ ทีทาํให้เกิด       
การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ทีเชือมโยงกบัประสบการณ์ หรือความรู้เดิมทีอยูใ่นตวับุคคลนนัๆ   

    ส่วนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
อยูใ่นระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย  ทงันีอาจเป็นเพราะวา่  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีแนวคิด
พืนฐานเน้นหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไป
ปฏิบติัในการพฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  การทีผูส้อนนาํวิธีสอนตามธรรมชาติ
สาระวิชามาจดัการเรียนรู้เพือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีดีงามให้ผูเ้รียน เช่น วิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ วธีิสอนแบบไตรสิกขา  วิธีสอนแบบอริยสัจ  วธีิสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
และวิธีสอนแบบบรรยาย  ซึงเป็นวิธีสอนทีพฒันาการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในเนือหาของพระพุทธศาสนา ให้ผูเ้รียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนนาํ
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสาระ        
พระพุทธ เป็นเรืองทีเกียวกบัเนือหาทางศาสนาทีลงลึกในระดบัชันมธัยมศึกษา ซึงเป็นไปได้ว่า   
สาระนีมีเนือหาสาระขอ้หลกัธรรมจาํนวนมาก ส่งผลทาํให้นกัศึกษาตอ้งใช้เวลานานในการศึกษา 
และทาํความเขา้ใจ เพือนาํไปเป็นหลกัในการปฏิบติัและออกแบบการเรียนการสอน  และจากการ
สังเกตพบว่า สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมในแต่ละโรงเรียน  มีผูส้อนเป็น
พระภิกษุ ซึงทาํหน้าทีแทนครูมาช่วยบรรยายเนือหาสาระศาสนา ส่งผลให้นักศึกษาออกแบบ
กิจกรรมสาระพระพุทธศาสนาได้ไม่ครบทุกวิธี   ทังนีนักศึกษาได้มีการนําวิธีสอนแบบอืน            
มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัวิธีสอนตามธรรมชาติสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมด้วย เป็นตน้ว่า   
สถานการณ์จาํลอง เกมการศึกษา  หากมีสือการเรียนรู้ทีน่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึก
อยากเรียน รวมทงัมีการออกแบบกิจกรรมทีสามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนเกิดความศรัทธาต่อ
สาระพระพุทธศาสนาได้ จะเป็นแนวทางทีมีประโยชน์สําหรับการพัฒนาความสามารถใน          
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูต่อไป สอดคล้องกบัสิริวรรณ ศรีพหล              
(2552: 5-7) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนานัน  หมายถึง วิธีสอน               
ทีพฒันาการเรียนการสอน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเนือหาของพระพุทธศาสนา 
ให้ผูเ้รียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนนําหลกัธรรมไปประพฤติปฏิบติัได้อย่าง
ถูกตอ้ง  และแนวคิดของสุมน อมรวิวฒัน์ ( : 90) การทีจะสร้างศรัทธาใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึก
ตระหนกัในความสําคญัของการนบัถือศาสนา จาํเป็นตอ้งใชสื้อ หรือสิงเร้าเพือเชือมโยงให้เห็นว่า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจาํวนัของเขาและสามารถช่วยให้เขา
ประสบความสาํเร็จในชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง    
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                    .   คุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงั
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า หลังการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียน   
การสอน (RLASA  Model ) นกัศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาอยูใ่นระดบัอยูใ่น
ระดบัดี  และมีคุณลกัษณะของครูสังคมศึกษาก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ คุณลกัษณะดา้นรู้จกั
การแสวงหาสือนวตักรรม และแหล่งเรียนรู้อยู่ในลาํดบัสูงทีสุด มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัดีมาก ทงันี
อาจเป็นเพราะวา่  ในโลกยุคปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงในดา้นต่างๆเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยา่งยิงในเรืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีอยา่งลาํสมยัในการเขา้สู่
ยุคขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี ซึงส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใชผ้ลิตสือ การคน้ควา้ขอ้มูล
ออนไลน์ทงัในปัจจุบนัและในอนาคต ผูเ้รียนสามารถสืบคน้สือนวตักรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
มาใชใ้นการเรียนการสอน โดยการใช้สือมลัติมีเดียเพือการเรียนการสอน สืออินเตอร์เน็ตทีช่วยใน
การสืบคน้ขอ้มูลได้อย่างไม่จาํกดั เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดีและมีความรอบรู้มากขึน และ         
จากการทีนกัศึกษาไดก้ารฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามขนัตอนของรูปแบบการเรียนการสอน  

นักศึกษาได้ลงมือสืบคน้ขอ้มูลทีสําคญัเกียวกับเนือหา ข่าว  เหตุการณ์ปัจจุบนัทางสังคมศึกษา   
กรณีตวัอย่าง บทความจากอินเตอร์เน็ต สือออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆทีหลากหลาก มาให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และทาํกิจกรรมจากสือต่างๆ  ส่งผลให้การออกแบบการเรียนการสอน        
มีความน่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนียงัมีการแลกเปลียนเชือมโยงข้อมูลออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  ซึงเอดเลอร์ (Adler 2011:21-22)            
ไดก้ล่าวถึง การทีจะเป็นครูสังคมศึกษาทีดีมีประสิทธิภาพควรมีคุณลกัษณะมีความเชียวชาญในดา้น
ความรู้  ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั สามารถใชสื้อต่างๆ  คน้หาขอ้มูลโดยใชเ้วบ็ไซต ์แหล่งทีมา และ
ส าม ารถ ใช้ เค รือ งมื อค้นห าได้ น่ า เชื อ ถื อ  The  Kentucky Academy of Technology Education 

(2003)ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาไวว้่า ครูต้องมีความสามารถในวิชาทีสอน 
สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน  มีการใชอิ้นเตอร์เน็ต  ใชเ้ทคโนโลยใีน
การนาํเสนอ คน้หาขอ้มูลโดยใช้เวบ็ไซต์ แหล่งทีมา และสามารถใช้เครืองมือคน้หาได้น่าเชือถือ 
และใช้สือทีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน นอกจากนีจุดเน้นของภาควิชาหลกัสูตรและ     
วธีิสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (  : - )ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะครูทีมีคุณภาพ
ตามปณิธานของหลกัสูตรไวว้า่ ครูควรเป็นบุคคลทีใฝ่รู้ มีความรู้อยา่งกวา้งขวางและลุ่มลึกใชว้ธีิการ
สือสารและเทคนิคการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และ 
พเยาว ์ยินดีสุข ( :17) ทีกล่าวถึง การเลือกใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ ทีนอกจากจะเน้นใน
เรืองวิธีการสอน เทคนิคการสอน หรือใช้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนและเทคนิคการสอน            
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ทีหลากหลายความเหมาะสมกบัเนือหาและบริบท นอกจากนีครูยงัตอ้งเตรียมแหล่งขอ้มูลทีเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไปสืบคน้เพือตอบปัญหาทีสงสัยดว้ยตนเอง ซึงเป็นการเรียนรู้ทีเป็นการสร้าง
ความรู้ใหม่ อย่างไรก็ตามสอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีการสือสาร (Communication Theory) ของ   
เบอริโอ (Berio1960 :37-51) ทีกล่าวถึง การสือสาร เป็นช่องทางทําให้มีการแลกเปลียนข้อมูล 
สารสนเทศ และความรู้ระหวา่งกนั โดยผา่นช่องทางการสือสารสมยัใหม่ทีมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลียนและการใชค้วามรู้ร่วมกนั ทาํให้เกิดความรู้ประเภททีฝังตวัอยูใ่นบุคคล  เช่น  
ประสบการณ์  ความคิด ค่านิยม  นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัพิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข 
(2553: 10-12)ทีกล่าวว่า การทีผูเ้รียนตอ้งสร้างความรู้ หรือสร้างคาํอธิบาย หรือสร้างความหมาย 
ด้วยตนเอง โดยผ่านการทาํกิจกรรมต่างๆ เพราะจะช่วยพฒันาผูเ้รียน และเสริมสร้างเจตคติทีดี 
ลกัษณะทีพึงประสงค ์เช่น เป็นนกัคิดวจิารณญาณ นกัตดัสินใจ เป็นตน้   
                คุณลกัษณะดา้นความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี เป็นลาํดบัสุดทา้ย ทงันีอาจเป็นเพราะวา่  
ในสภาพปัจจุบนั มีการจดัทาํสือทีหลากหลายมากขึน  ผูเ้รียนสามารถเลือกและคน้หาสือจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆได้รวดเร็ว  ส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้มีการสร้างสรรค์สือให้มีความแปลกใหม่  
หลากหลาย  ไม่ซาํกบัผูอื้น และนกัศึกษาไม่ไดคิ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทีแปลกใหม่ นอกเหนือจาก 
กิจกรรรมทีเรียน หากมีการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์  ฝึกลาํดับวิธีการแก้ปัญหา        
ทีหลากหลายวิธี  เพือนําไปเป็นพืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ จะเป็นการสร้างนักคิดรุ่นเยาว ์ให้สู่การเป็นครูทีดีและมีคุณภาพต่อไป สอดคลอ้งกบั    
เฟรนเกล (Fraenkel, Jack R., ,อา้งถึงในสิริวรรณ ศรีพหล, 2542: 473-474) ทีกล่าวถึง กิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค ์
กิจกรรมประเภทนี ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงความสามารถของตนออกมาในเชิงสร้างสรรค์   
แสดงความสามารถทงัในด้านของการเรียนรู้ ความรู้สึก อารมณ์ เป็นตน้ เช่น การแต่งเพลงง่ายๆ    
ทีเกียวกบัเนือหาสาระทีไดเ้รียนไปแลว้ การแต่งนิทาน การสร้างหุ่นจาํลอง การวาดภาพ เป็นตน้ 

                 .  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อการใชรู้ปแบบการเรียน         
การสอนทีพัฒนาขึน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด และเมือพิจารณาเป็น        
รายด้านในภาพรวมด้านประโยชน์และความพึงพอใจทีได้รับ นักศึกษาเห็นด้วย มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด เมือพิจารณารายขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ การนาํความรู้ไปปฏิบติัการสอนใน
โรงเรียนและในชีวิตประจาํวนัได้จริง  ทังนีอาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการออกแบบการเรียน         
การสอนทาํให้นกัศึกษาไดฝึ้กกระบวนการคิดทีมีความหลากหลาย เนน้การเชือมโยงสัมพนัธ์ความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบ การผสมผสาน ทาํให้ไดข้อ้เท็จจริงใหม่         
ทีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม รวมทงัมีโอกาสพฒันาการเรียนรู้  ทกัษะการคิด และกระบวนการ
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ทาํงานกลุ่มก่อนทีจะไปลงมือปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  โดยเฉพาะขนัออกแบบกิจกรรม    
การเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวชิาและกระบวนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา (Activities design 

based on nature of subjects matters and  process  of  learning management of Social Studies)  และ
ขันแลกเปลียนเรียนรู้ (Sharing of learning) ผู้เรียนจะวางแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม            
การเรียนรู้ แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนเป็นกลุ่ม  ลงมือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระวิชาสังคมศึกษา  จากนนัมีการนาํเสนอผลงานของกลุ่มแต่ละสาระการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ
ทีร่วมมือกนัเรียนรู้ และแลกเปลียนมุมมอง ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหา 
หลักการ วิธีสอนต่างๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาและในชีวิตประจาํวนัได้ สอดคล้องกบัสิริพชัร์  เจษฎาวิโรจน์ (   :  - ) ทีกล่าวว่า   
การจดัการเรียนรู้ตอ้งเน้นการปฏิบติัให้ผูเ้รียนได้พฒันาการคิด ตดัสินใจ สร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยเนน้แนวคิดสําคญัๆ ทีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใช้ในหอ้งเรียน และนอกห้องเรียนได ้  
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน(2550:40-41) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการดาํเนินกิจกรรมของครู เพือให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติั และเกิด
ประสบการณ์ตรง  รู้จกัการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะกลุ่ม รวมทงัให้ผูเ้รียนทราบผลกา้วหน้าของ
การทาํงานนนัๆ  นอกจากนีการทีผูส้อนสร้างบรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนั
เรียนรู้ แลกเปลียนความคิด ประสบการณ์   จาํทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีบริบทของสเตอร์นเบอร์ก (Sternberg,1985:269-287) ทีกล่าวถึง ความสามารถในด้าน        
การจดัการกบับริบทของสิงแวดล้อม หรือความคิด จะช่วยทาํให้บุคคลสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ
ประสบการณ์กบัการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ เมือบรรยากาศของการเรียน มีความอบอุ่น และเป็น
กนัเอง ความกงัวล ก็จะหายไปไดเ้อง และจะกลายมาเป็นความสุขสนุกสนาน และการผูส้อนไดเ้ปิด
ให้ผูเ้รียนวเิคราะห์ตดัสินใจเลือก กลยุทธ์การเรียนการสอน  เทคนิค  วิธีสอนต่างๆมาใชใ้นขนัตอน
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทงัมีการแสดงตวัอย่างการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น ผ่านสือการเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ ทําให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียน        
การสอนสังคมศึกษา  และเห็นความสําคญัของการนาํความรู้เรือง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาไปใช้จริงในสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (  : - )        
ได้กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ต้องจดัให้
เหมาะสมกบัวยัและวุฒิภาวะของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมจดัการเรียนรู้ของตนเองและพฒันา
ขยายความคิดตนเองจากความรู้ทีไดเ้รียน  นอกจากนีการทีนกัศึกษาไดมี้โอกาสในการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเองได้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ทําให้สามารถนําความรู้ทีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัได้  สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี ( : ),โคลป์   
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(Kolb ,1984:1-15) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัให้ผูเ้รียนจะทาํให้
บรรลุเป้าหมายของการศึกษา  นอกจากนีการไดรั้บประสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาทีเป็นรูปธรรม 

(Concrete Experience) ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนความคิด  (Reflective Thinking) 
นาํไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดทีเป็นนามธรรม(Abstract Conceptualization) ซึงจะสามารถ
นาํไปใชป้ฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) ไดต่้อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วชัรี เหล่มตระกูล ( :บทคัดย่อ)ทีพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมพฒันา
สมรรถภาพการสอน แบบเน้นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศรในระดบัมาก  และ
งานวิจยัของสมคัรสมร  ภกัดีเทวา ( : 26 - )  ทีมีผลการวิจยัวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อ
บทเรียน และกิจกรรมบนเวบ็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
 .การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรือง      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ของนักศึกษากลุ่มขยายผลทีเรียนโดยใช้รูปแบบ          
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 หลงัจากการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
นักศึกษากลุ่มขยายผล  ได้แก่  นักศึกษากลุ่มขยายผล  มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสามารถ                
ในการออกแบบกิจกรรมอยู่ในระดับสูงมาก   นอกจากนีคุณลักษณะของครูสังคมศึกษา                      
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุ่มขยายผล ใชรู้ปแบบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   โดยคุณลักษณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         
นนัแสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (RLASA Model) ทีพฒันาขึนมีความเหมาะสม สามารถ
นาํไปใชส่้งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ                    
มีป ระ สิท ธิผล  ทังนี อาจเป็ น เพ ราะว่า  รูป แบบการ เรียนก ารสอน ทีพัฒนาขึนได้ผ่ าน                         
การหาประสิทธิภาพ จากผูเ้ชียวชาญและผา่นการทดลองใชม้าแลว้กบันกัศึกษาวิชาชีพครู  จึงทาํให้
รูปแบบการเรียนการสอนมีกระบวนการ ขนัตอนทีชดัเจน  มีการกาํหนดองคป์ระกอบทีสอดคลอ้ง
กบัสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เมือนาํไปใชก้บันกัศึกษาชีพครูทีมหาวิทยาลยัอืน  
อาจารย์ผู ้สอน  และนักศึกษาครู สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ทันที  มีคู่มือ
ประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทีอธิบายเข้าใจ และมีแนวทางการเลือกขนัตอนของ
วธีิการสอนสังคมศึกษาไดช้ดัเจน ส่งผลใหน้กัศึกษามีความสามารถในออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาไดมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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ข้อเสนอแนะ 
  
 จากข้อค้นพบในการวิจยัเรือง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ผู้วิจัย                
มีขอ้เสนอแนะดงันี 

 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. จากผลการวิจยั พบวา่  ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

ตามสาระการเรียนรู้  สาระหน้าทีพลเมือง วฒันธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม   นักศึกษา          
มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัสูงมาก และสาระศาสนา ศีลธรรม
และจริยธรรมรู้อยูใ่นระดบัสูง เป็นลาํดบัสุดทา้ย ดงันนั การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  ผูส้อนควรเพิมเติมให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นควา้
เพิมเติมกลยทุธ์ วธีิสอนตามแนวทางพุทธวธีิ ใหต้วัอยา่งหรือสือการเรียนทีหลากหลายมากขึน  และ
ควรมีการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนนาํหลกัธรรมไปประพฤติ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรม       
การเรียนรู้  ดา้นคุณลกัษณะดา้นรู้จกัการแสวงหาสือนวตักรรม และแหล่งเรียนรู้อยูใ่นลาํดบัสูงทีสุด 
มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัดีมาก  และคุณลกัษณะดา้นความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี เป็นลาํดบัสุดทา้ย 
ดงันันด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผูส้อนควรกระตุน้และ
ส่งเสริมกิจกรรมทีเนน้ทกัษะการกระบวนการคิดทีหลากหลาย โดยเฉพาะดา้นความคิดสร้างสรรค์
ใหก้บันกัศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานให้มีความหลากหลายมากขึน เช่น การแต่งเพลง
ง่ายๆ ทีเกียวกบัเนือหาสาระทีไดเ้รียน การแต่งนิทาน  กรณีศึกษา  การสร้างหุ่นจาํลอง การวาดภาพ 
เป็นตน้  เพือใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการวิจยั พบว่า  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา  เพราะ การจดัการเรียนการสอน
เน้นการฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมทีนําความรู้ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและใน
ชีวิตประจาํวนัได้จริง เน้นการเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจดัสภาพ
บรรยากาศทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั  แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนเรียนรู้มี
การปรับยุทธศาสตร์ให้ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาทีนักศึกษาออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากนี สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดขึนได้ตอ้ง
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ได้รับความร่วมมือจากผูที้เกียวขอ้งหลายฝ่ายทีเกียวขอ้งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น 
อาจารยผ์ูส้อน  อาจารยนิ์เทศก์  ครูพีเลียง การให้คาํปรึกษา  ชีแนะ และติดตามงานอยา่งสมาํเสมอ
และต่อเนือง ซึงเป็นกระบวนการทีสําคญั เพือนาํไปสู่ความสําเร็จในเรือง การออกแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้สังคมศึกษาของนักศึกษาทีมีประสิทธิภาพ สําหรับด้านการใช้สือเพือช่วยกระตุน้และ
สร้างความสนใจ ควรจดัหาวสัดุอุปกรณ  และเตรียมสือ แหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้
เพียงพอ และสามารถคน้ควา้เพิมเติม ช่วยใหก้ารเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

               .การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถาบนัผลิตครูสังคมศึกษาแต่ละแห่ง  สามารถนาํขนัตอนการเรียนการสอนทีเน้นการเรียนรู้      
สู่การปฏิบติัไปใชจ้ดักิจกรรมให้กบักลุ่มผูเ้รียนทีมีจาํนวนไม่มาก และสามารถดูแลผูเ้รียนให้ทวัถึง
ในการฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้  หากผูส้อนนําไปใช้ในบริบทของผู ้เรียนทีมี   
จาํนวนมาก  จาํเป็นตอ้งมีผูใ้ห้ความช่วยเหลือร่วมกบัผูส้อน เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีดีและ       
มีคุณภาพมากยงิขึน 

               5.ห ากบ ริบทของหลัก สู ต รสั งคม ศึ กษ าใน ระดับ ก ารศึ กษ าขันพื น ฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลียนแปลง ผูส้อนสามารถนาํรูปแบบการเรียนการสอน เพือส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษานีไปประยุกต์ใชโ้ดยปรับขนัการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                     
ซึงสามารถเทียบเคียงเนือหาตามสาระทางสังคมศาสตร์ทีเปลียนแปลงไป  

 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
                  . จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวทีพัฒนาขึน 
สามารถนํามาใช้เพือส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ทังนีจึงควรมีการวิจัยเพือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาอืนตาม
หลกัสูตร 

                  . จากผลการวิจยั  พบวา่ คุณลกัษณะครูสังคมศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
มีการพฒันาทีเพิมขึนในทุกดา้น เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะครู
ให้กับครูผู ้สอน  และควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีส่งเสริมคุณลักษณะครู                     
ในรายวชิาอืนต่อไป 

 



 
 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

กนกพรรณ เติมสมเกตุ. (2541). “ปัญหาของครูผูส้อนสังคมศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
กรมสามัญ  ศึกษา เขตการศึกษา 12”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา         
การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา. 

กรมวิชาการ.( ).การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านทักษะการคิด .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 

กระทรวงศึกษาธิการ .(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน  พุทธศักราช  2551.   
กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

_________.. ( ). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม.กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กาญจนา  คุณารักษ.์ (2545). การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design). พิมพค์รังที 2. 
นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

กิตติคุณ รุ่งเรือง. (2555). การจัดการเรียนการสอน สาระภูมิศาสตร์.พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ :สุวริียา
สาส์น. 

เกรียงศกัดิ เจริญวงศ์ศกัดิ. (2542). “ขอ้เสนอยุทธศาสตร์เพือการปฏิรูปการศึกษา.”  ใน เอกสาร
สัมมนา เรือง วิกฤตและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย, 4-35. กรุงเทพฯ :   
อดัสาํเนา. 

จันทร์เพ็ญ  เชือพานิช .(2527). “สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์”. เอกสารการสอนชุดวิชา
วทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.กรุงเทพฯ: ยไูนเตด็โปรดคัชนั.  

ใจทิพย ์ณ สงขลา. (2547).การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ในระบบการศึกษาอเิล็กทรอนิกส์ .
พิมพค์รังที 1.กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ชนาธิป พรกุล. ( ).การออกแบบการสอน  การบูรณาการ การอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และ           
การเขียน. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



 
 

ชมพนุูช  ร่วมชาติ. ( ). “อนาคตภาพของหลกัสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนา้(พ.ศ. 2550-2559”. 

                ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิา การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

 

ชาติ   แจ่มนุช. (2545). สอนอย่างไรให้คิดเป็น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ลียงเชียง.  

ชาริณี ตรีวรัญ ู.(2550). “การพฒันาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการศึกษาผา่นบทเรียน” .กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ฒ าม รา  ผลัด ธุ ระ . ( ) .ก ารส อน สั งค ม ศึ กษ าใน ระดั บ มั ธ ยม ศึ กษ า .  ก รุ ง เท พ ฯ :                 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

ณรงค ์พุทธิชีวนิ. (2528). “ผลของขอ้มูลยอ้นกลบัทีมีต่อสมรรถภาพการสอนของนกัศึกษา 
              ฝึกสอน”.วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

ณรงคว์ทิย ์แสนทอง. (2547). มารู้จัก COMPETENCY กนัเถอะ. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

ทบวงมหาวิทยาลยั. ( ). “สรุปผลการประชุมสัมมนา เรือง เครือข่าย: การพฒันาบณัฑิตอุดมคติ
ของไทย”.(อดัสาํเนา). 

ทวีป  อภิสิทธิ. ( ). การสร้างสมรรถภาพวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรมเป็นสือ.พิมพ์ครังที 1.
กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ . 

ทิศนา แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลอืกทีหลากหลาย. กรุงเทพฯ :  

                ด่านสุทธาการพิมพ.์ 

_________.( ). 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ  กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

_________. ( ). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ทิศนา  แขมมณีและคณะ. ( ). เมนูจานเด็ด แผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร.พิมพ์ครังที  
กรุงเทพฯ:สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ. 

 



 
 

ธีรวดี ถงัคบุตร. (2552). “การพฒันารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้
แผนผงัทางปัญญาเพือเพิมพูนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สาํหรับ
นกัศึกษาปริญญาบณัฑิต”วทิยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตร 
การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นวลนอ้ย บุญวงษ.์ (2542). หลกัการออกแบบ .กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นาตยา  ภทัรแสงไทย. ( ). ยุทธวธีิการสอนสังคมศึกษา. พิมพค์รังที .กรุงเทพฯ: พีระพธันา. 

นิคม ตงัคะพิภพ. (2528). “การพฒันารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูภาค 

               สนามของนิสิตครู สาขามธัยมศึกษา”. วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์ 

               มหาวทิยาลยั. 

บณัฑิต  ฉตัรวโิรจน์. ( ) . “การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ เพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอน ของนักศึกษาครู” .วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต .
กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บุญนาค ตีวกุล. (2532). แนวทางการสอนวชิาสังคมศึกษา.นครปฐม:โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 

บุบผา  คุมมานนท.์ (2525). วธีิสอนสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา .อยธุยา: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วทิยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา. 

บูรชยั ศิริมหาสาคร. ( ). แผนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.พิมพค์รังที 1 .กรุงเทพฯ: บุค๊ 
พอยท ์จาํกดั. 

ประกอบ ศรีตระกูล. ( ). “การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครูอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี” สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขา
บริหารการศึกษา.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ประณาท   เทียนศรี .( ). การสอนสังคมศึกษา  เพือพัฒนาการคิดของนักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประทีป แสงเปียมสุข. (2543). การสอนกระบวนการคิด โดยใช้ทักษะกระบวนการ.กรุงเทพฯ              
:โอเดียนสโตร์. 



 
 

ประไพ  ฉลาดคิด .( ). หลักการสอน . กรุงเทพฯ  : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ                   
สวนสุนนัทา.  

ปัญญา ทองนิล. ( ). “รูปแบบการพฒันาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรก
สําหรับนกัศึกษาครูเพือเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน” .วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ภาควิชาหลกัสูตรและวิธี
สอน บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร. 

พวงรัตน์   ทวรัีตน์. (2540). วธีิการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ :           
สาํนกัทดสอบทางการศึกษาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พวงรัตน์  บุญญานุรักษ ์และ basanti Majumdar. (2544). การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา.กรุงเทพฯ :              
ธนาเพรสแอนดก์ราฟฟิค. 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ (2542). การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน การ
เรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ: แนวคิด วธีิ และเทคนิคการสอน.กรุงเทพฯ : เดอะ
มาสเตอร์กรุ๊ปแมนเนจเมน้ท์. 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข. ( ). ทกัษะ5C เพอืการพฒันหน่วยการเรียนรู้ และ     
การจัดการเรียนการสอน องิมาตรฐาน.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

_____________. ( 3). กระบวนการออกแบบย้อนกลบั : การพฒันาหลกัสูตรและออกแบบการ
สอนองิมาตรฐาน.กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

_____________ .( ). สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสําคัญ.กรุงเทพ ฯ: สาํนกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

_____________ .( 7). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพรทิพย ์ แขง็ขนั. ( ) .สมรรถนะครูและแนวทางการพฒันาครูในสังคม 
ทเีปลยีนแปลง .กรุงเทพฯ : สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  

พีชะพะงา  นิรัตติมานนท.์ (2553). การออกแบบกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา .กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 



 
 

ไพจิตร สดวกการ. (2539). “ผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวความคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิตที์มีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์และความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ของนกัเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ( ). กลยุทธ์การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์และคณะ. ( ). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย : 
จากการวจัิยสู่การปฏิบัติ.พิมพค์รังที .กรุงเทพฯ. 

ภาคหลัก สู ต รและวิ ธี ส อน .( ) . คู่ มื อ ก าร ฝึ กป ระสบการณ์ วิ ช า ชีพ ค รู .นครปฐม                            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ( 55). ประมวลสาระชุดวชิา สารัตถะและวทิยาวธีิวชิาสังคม
ศึกษา   หน่วยท ี1-5,บณัฑิตศึกษา.นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 

มาเรียม นิลพนัธ์ุ.  ( 57). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครังที8. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

ยรุวฒัน์ คลา้ยมงคล. ( 2545). “การพฒันาการเรียนการสอนโดยประยกุตแ์นวคิดการใชปั้ญหาเป็น
หลกัในการเรียนรู้เพือสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถาม
ศึกษาปีที 5 ทีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน ภาควชิามธัยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ระววิรรณ  ศรีคร้ามครัน. ( ). เทคนิคการสอน.กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2530). ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. 

พิมพค์รังที3. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 
 

 



 
 

รินรดี  พรวริิยะสกุล. ( ).  “การวจิยัและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษา
ผา่นการเรียนรู้ เพือเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาครู”.วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ภาควชิามธัยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

วลยั พานิช. (2543). การสอนด้วยวธีิ Storyline   ประมวลบทความนวตักรรมเพือการเรียนรู้สําหรับ
ครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วชัรา เล่าเรียนดี. (2550). เทคนิคและยุทธวิธีพฒันาทกัษะการคิด การจัดการเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ. นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

_________  . ( ). รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพอืพฒันาทกัษะการคิด = Thinking 

skills instructional models and strategies .พิมพค์รังที . นครปฐม: โรงพิมพ ์        
มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วชัรี เหล่มตระกลู. (2549). "การพฒันาโปรแกรมพฒันาสมรรถภาพการสอน แบบเนน้กระบวนการ
คิด ตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศร สาํหรับครูประจาํการ ". กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

วนัเพญ็ วรรณโกมล. (2544).  การพฒันาการสอนสังคมศึกษา .กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎัธนบุรี. 

ววิรรธน์  จนัทร์เทพย.์ ( ). การพฒันารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
ทีม  เพื อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ                
สหวิทยาการสําหรับ ครูผูส้อนระดบัชนัประถมศึกษา.นครปฐม: สาขาวิชาหลกัสูตรและ
การสอน ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

วิจารณ์ พานิช. (2554). “แนวคิดการพฒันาบณัฑิตอุดคติของไทยในศตวรรษที21.” ในเอกสาร
ประกอบการบรรยายแนวทางการพฒันาบณัฑิตอุดมศึกษาไทย.กรุงเทพฯ :สาํนกังาน 

                  คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
วิชยั วงษ์ใหญ่. (25 4). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ. อาร์ แอนด ์

ปรินท.์ 



 
 

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และชลันดา พันธ์ุพานิช . ( ). ความคิดเห็นของนิสิตทีมีต่อการจัดการ
ฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วารสารศึกษาศาสตร์ , (มิถุนายน- 
ตุลาคม) - . 

วิทว ัฒน์  ขัตติยะมาน . “การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  (Authentic Instruction).”           

ในวารสารสาํนกัหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณ 5,1 (มกราคม – มิถุนายน 2549) : 52-63. 

วนิยัธร วชิยัดิษฐ์. ( ). “การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทีส่งเสริม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา” .สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

วไิล ตงัจิตสมคิด. (2554). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 

วไิลพร สุตนัไชยนนท.์ (2546). “ปฏิสัมพนัธ์ของสถานการณ์ปัญหาทีนาํเสนอบนเวบ็และการ
สนบัสนุนการเรียนในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกัทีมีต่อการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัศึกษาทนัตแพทย.์” วทิยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารสือสารการศึกษาภาควชิาโสตทศันศึกษา คณะคุรุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วรีะ  ไทยพานิช. (ม.ป.ป.) การออกแบบและพฒันาระบบการสอน.กรุงเทพฯ:ภาควชิา เทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ศกัดิไทย  สุรกิจบวร. ( ). ครูมืออาชีพ : สิงจําเป็นทคีวรมีและควรเป็น  เขา้ถึงเมือวนัที    
เมษายน .  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kruthacheen.com/index.php?lay=show&ac= 

           article&Id=538682537&Ntype=2. 

สมประสงค ์ น่วมบุญลือ.( ). ศัพท์ทางสังคมศึกษา. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาศิลปากร. 

สมพร โตนวล. ( ). การสอนสังคมศึกษา.กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สมัครสมร ภักดีเทวา. ( ).  การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  .ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวทิยาลยัศิลปากร.  



 
 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตงั.( ). แนวทางการใช้ คู่มือการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตย ตามจุดเน้นที  ความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลกัสูตรรายวชิาเพมิเติม. กรุงเทพฯ : ฝ่ายพฒันาการมีส่วน
ร่วม สาํนกัการมีส่วนร่วมในการะบวนการเลือกตงั. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน. ( ). คู่มือ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตย สําหรับครูผู้สอน ชันมัธยมศึกษาปีท ี - . กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
สหายบล็อกและการพิมพ.์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ( ). เสริมพลงับทบาทครูโลกทเีปลียนแปลง 

   ในมุมมองของเอเชีย-แปซิฟิก. กรุงเทพฯ: ฟันนีพบับลิชชิง. 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ( 52). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
               พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 

  สาํนกังานปฏิรูปวิชาชีพ. ( ). รายงานการวจัิยเอกสาร เรือง นโยบายการผลติและการพฒันาครู 
 

.               กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. (2549). ราชกจิจานุเบกษา: ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรือง สาระ
ความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวชิาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ.[ออนไลน์] เขา้ถึงเมือวนัที   
เมษายน 3  เขา้ถึงไดจ้าก www.onec.go.th 

               /onec_administrator/uploaded/…/0407-b-500125.pdf. 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา. ( ). คู่มือการประกอบวชิาชีพทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:คุรุสภา. 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. ( 552). ข้อเสนอการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษทสีอง 

(พ.ศ. - ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ริกหวานกราฟฟิก. 
____________________. (2552). Curriculum Issues 2009. ก รุ ง เท พ ฯ :โรง พิ ม พ์ ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

____________________. ( ). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 



 
 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ( ).มโนทัศน์สําคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์ .กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

____________________. ( ). เพอืนคู่คิด มิตรคู่ครู  แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร. 

สิริพชัร์ เจษฎาวโิรจน์. (2548). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บุค๊ พอยท.์ 

สิริวรรณ  ศรีพหล. ( ). “หน่วยท ี -  รูปแบบการสอน”. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

_________ ( ). การจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม .              
พิมพค์รังที .นนทบุรี : โรงพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

_________ . ( 3). การจัดการเรียนการสอน  วิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา  .นนทบุรี :          
โรงพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ. “ Competency เครืองมือการบริหารทีปฏิเสธไม่ได.้” Productivity 

world.9,53  (พฤศจิกายน-ธนัวาคม ): - . 

สุคนธ์  ภูริเวทย.์ ( ). การออกแบบการสอน.พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ: ภาคหลกัสูตรและการสอน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

สุคนธ์  สินธพานนท.์ ( ). สุดยอดวธีิสอนสังคมศึกษา นําไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่. 
                 กรุงเทพฯ: บริษทัไทยร่มเกลา้. 

สุมน  อมรวิวฒัน์. (2530). การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. กรุงเทพฯ:  

                โอ.เอส.พรินติง เฮา้ส์. 

สุรศกัดิ  ปาเฮ. ( ม.ปป.) การพฒันาสมรรถนะครูในศตวรรษท ี21.แพร่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2. 

สุรศกัดิ  หลาบมาลา. ( 3). การปฏิรูปการฝึกหัดครูในสหรัฐอเมริกา = Promising practice : new 

way to improve teacher quality U.S. department of education.. 

 



 
 

สุรางค ์โคว้ตระกลู. (2545). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

_________  (25 ). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

องอาจ นยัพฒัน์. (2549). วธีิวทิยาการวจัิยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ 

   สังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามลดา. 

_________ .(2551). การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อภินนัท ์ เวทยนุกลู. ( ). เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตร “เทคนิคการออกแบบการเรียน
การสอน โดย เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั”.ราชบุรี.  

อานนท ์ ศกัดิวรวชิญ.์ “แนวคิดเรือง สมรรถนะ Competency: เรืองเก่าทีเรายงัหลงทาง.” 
Chulalongkorn Review, 16 (กค.-กย. ) : - . 

อานุภาพ  เลขะกุล. ( ). “การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)”เอกสาร
ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสัญจร.  

อาภรณ์ ใจเทียง. ( ).หลกัการสอน.พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ : โอ เอส พรินติง เฮาส์. 

ภาษาองักฤษ 

Adler, Susan A. (2011).Nation Curriculum Standards for Socail Studies (NCSS) United States 

of America. 

Ann Johns .(2013). LiteracyTA. accessed  16 June 2011. Available from 

http://www.literacyta.com /skill-based-instruction San Diego,  CA. 

Artzt, Alice F and Claire M  Newman. (1990). “ Cooperative Learning” The Mathematics Teacher.83(6) 

(September): 448-449. 

Banathy, B. (1968). Instructional Systems. Palo Alto, California: Fearon Publishers. 

Banks ,James A. (1977). Teaching strategies for the social studies ; inquiry, valuing, and 

decision making . Reading, Mass. : Addison-Wesley.  



 
 

Bell, B. (1993). Children’s Science, Constructivism and  Learning in Science. Geelong : 

Deakin University Press.  

Berlo, D. K. (1960). The process of communication. New York: Holt, Rinehart, & Winston. 

Best, John W. (1986). Research in education. New Delhi : Prentice-Hall, c1986. 
Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. NY: 

John Wiley & Sons. 

Bruner, J.S. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA : Harvard University. 

Campbell, Donald T. and Stanley Julian C. (1963). Experimental and Quasi-Experimental 

Designs For Research. Chicago: Rand mcnally college publishing company. 

Cobb,P. (1994). “Where is the mind ?Constructivist and Socio Cultural Perspective on 

Mathematical Development.” Education  Research 23,7: 13-20. 

Creswell , John W., and Plano Clark  V.L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods 

Research. United States of America : Sage Publications,Inc. 

Dales, M and Hes, K. (1995). Creating Training miracles. Sydney: Prentice Hall. 

Davies ,P and Dunnill,R. (2008). Learning study  as a model of collaborative practice in 

initial teacher  education.Journal of Education for teaching,34(1):3-16.  

Dick, Walter, Lou Carey, and James O. Carey. (2005).The Systematic Design of Instruction 

(6th ed.). Allyn & Bacon. 
Driver,R.,and Bell, B. (1986). “Students’Thinking and the Learning of Science : A 

Constructivist View.” The School Science Review 67,240: 443-456.  

Easton,Geoff. (1992). Learning from Case Studies.2 nd ed.England: Prentice Hall       

International(UK) Ltd.  



 
 

Ellis ,Arthur K .(1991).Teaching and Learning Elementary Social Studies. New York : Harper  

Collins. 

Evensen, D. H. (2000). Observing self-directed learners in a problem-based learning context:   

Two case studies. In D. H. Evensen & C. E. Hmelo (Eds.), Problem-based learning: A 

research perspective on learning interactions., pp. 263-297. Hillsdale, NJ: Erlbaum.. 

Felder ,R. (2010). Classroom Learning Activities.North Carolina State University (NCSU).   

Fernandez, C., and Chokshi, S. (2002). A practical guide to translating lesson study for a U.S. 

setting. Phi Delta Kappan, October, 128-134. 

Fosnot, C. (1996). Constructivism : Theory, Perspectives and Practice. New York: Teachers 

College Press.  

Fraenkel, Jack R. Helping students think and value : strategies for teaching the social 

studies] / Jack R/ Fraenkel.Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1980. 

Gagne, R.M., and Briggs, L. J. (1974). Principles of insruction design. New York: Rinehart 

and  Winston, Inc. 

Glaserfeld,E.V. (1991). Radical Constructivism : A Way of Knowing and Learning. London: 

The Flamer Press. 

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill. 

Hirsch, S.( 2000). Social Studies Chair, East Wake High School in Wendell, North Carolina 

accessed  23 March 2012. Available from  http://www.Developing Content Literacy for 

Social Studies Teachers, Teaching Today, Glencoe Online.htm.  

Hofer, M and Harris, J.  Social  Studies  Learning Activity Types .Retrieved from College of 

William and Mary,School of Education. accessed  2 January 2013. Available from  
http://www  Available from http:// activitytypes.wmwikis.net/file/view/Social Studies 

Learning ATs-Feb2009.pdf. 

Hurt B. (2009). Professionalism  in Teaching. Boston :Pearson Education. 



 
 

Ina Yuen Mei Siu. ( 2008). Learning study as an approach to teacher development in two 

primary  schools. The Asia-Pacific Education Researcher, 17(1) : 99-108. 

Jarolimak, J. ( ).  Social Studies in Elementary Education. New York: The  Macmillan  

                Company. 

Johnson, D., Johnson, R. (1994). Learning together and alone, cooperative, competitive, and 

individualistic learning. Needham Heights, MA: Prentice-Hall. 

 Jonnassen,D.H.,Mayes,J.T.,and McAleese, R.  ( 1993). “ A Manifesto for A Constructivist 

Approach to Technology in Higher Education.” In Duffy,T.,Jonassen D.,and 

Lowyck,J(Eds.). Designing Constructivist Learning Environments. Heidelberg,FRG: 

Spronger-Verlag. 

Joyce, B., and Weil M. and Calhoun, E. (2004). Model of Teaching. 7th ed. New York: Courtesy 

of Reece Galleries, Inc. 

Joyce, Weil and Calhoun. ( 2009). Models of Teaching. 8th ed. New York : Courtesy of Reece 

Galleries, Inc.  

Kaderlan, Norman. (1991). Designing Your Practice: A Principal's Guide to Creating and 

Managing a Design Practice.New York: McGraw-Hill. 

Kemp J.E. (1985).The Intsructional  design process.New York: Harper& Row. 

Kizlik. B. (2013). Thinking Skills Vocabulary and Definitions. accessed 20 March 2011.    

Available from  http:// www.adbprima.com/thinksk.htm. 

Klausmeier, Herbert J. (1985).Educational psychology. New York :Harper & Row. 

Kolb, D.A.( 1984). Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and 

Development.Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall. 

Kreis, J. (2004). Potential Learning Activities .educause. accessed  17 March 2012. Available 

from http://net.educause.edu/ir/library/pdf/NLI0547B.pdf. 

Krogh. Van G. (1998). Care in knowledge creation California Management Review.40,3. 

Krug ,Edward A. (1960).The Secondary School Curriculum. New York: Harper and Brother 



 
 

Kruse, K. (2007). “Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model.”  E-Learning.  

2001. Accessed  5 April 2012 Available from  http://www.elearningguru.com 

/articles/art2_1.htm. 

_________. Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model [online]. Accessed 10 

October 2013.Available from http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.html. 

Lewis, C. (2002). Does lesson study have a future in the United States? Nagoya Journal of 

Education and Human Development, 1, pp.1-23. 

_________. (2002). Lesson study: A handbook of teacher-led instructional improvement. 

Philadelphia: Research for Better Schools. 

Marsh, C. (1987). Teaching Social  Studies.Australia. Mass Marketing Pty Ltd . 

McLondon, J. C. (1970).Teaching the Social Studies : A Handbook , N.E.  Departnent of  

Classroom Teacher,American Education Research. 

Michaelis, John ,U. (1996). Social studies for children : a guide to basic instruction  

Boston, Mass : Allyn and Bacon. 

Osman, M. E.and  Hannafin, M. J. (1992). Metacognition research and theory: Analysis and   

implications for instructional design. Educational Technology Research & 

Development, 40(2), 83–89. 

Pang, M.F. (2006). The Use of Learning Study to Enhance Teacher Professional Learning in 

Hong  Kong. Teaching Education, 17(1) : 27-42. 

Peter H. Martorella. (1976). Social studies strategies : theory into practice .New York : Harper 

& Row. 

Ralph, Preston C. (1960).Teaching in Social Study in Elementary School. New York: Holt,  

Rinehart and Winston. 

Rudyard and Kronenburg. (1969). Principle of Secondary Education.New York : McGraw-Hill  

                Book Co.Inc. 
 



 
 

Savery, JR., and Duffy,T.M. (1996). “Problem-based Learning: An Instructional Model and 

Constructivist Framwork.” Wilson,B.G.(ed.).Constructivist Learning Environments. 

Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 

Seels, B., and Glasgow, Z. (1998). Making Instructional Design Decisions. (2nd ed.) Upper 

Saddle River, NJ: Merrill. 

Silberman, M. (1995). 101 Ways to  make Training Active. San Francisco: Jossey-bass Pfeiffer 

Slavin  Robert E. (1990). Cooperative Learning.Theory Research and Practice.Englewood Cliffs, New  

                Jersey: Prentice-Hall.  

Spencer ,M and Spencer,M.S. (1993). Competence at work : Models for Superiors 

Performance. New York : John Wiley & Sons. 

Sternberg,R.J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human  intelligence . Cambridge 

:Cambridge  University  Press. 

Stigler, J., and Hiebert, J. (1999). The teaching gap. New York: The Free Press. 

Stockard ,James W. Jr. (2007). Handbook for Teaching Secondary School Social Studies. 

United States  of America :Waveland Press, Incorporated. 

The Kentucky Academy of Technology Education. Beginning teacher Standard IX [Online]  

Accessed 25 September 2011. Available from  

http://wwww.kyepsb.net/standards/mew_teach_stds.html. 
Thomas,C.D.( 1994) . “ Constructivism and African-American Students Confidence in 

Mathematics.”  Dissertation Abstracts International, 2499-2500A. Michigan : Bell 

Howell.  

Thomas , Turner N. (199 ). Essentials of classroom teaching : elementary social studies  

UNESCO. (1997). Education for a Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for 

Concerted Action. 



 
 

Verner, J. et al. (1992). The California spotted owl: a technical assessment of its current 

status . USDA Forest Service .Pacific Southwest Research station .Gen. 

Tech.Rep.PSW-GTR-133. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge, M.A. :Harvard university Press. 

_________. (1978). Vygotsky’s Constructivism. [Online]. Assessed 17 February 2011. 

Available:http://www.projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Vygotsky’s_ 

construtivism. 

Wiggins, G., and McTighe, J. (1998). Understanding by Design .Alexandria, VA: Association 

for Supervision and Curriculum Development. 
_________. (2006). Understanding by Design: Expanded Second Edition, ASCD  Assessed 9 

February 2012. Available: http://www.wk.ac.th/project/kanyarat/project1. 

_________. (2006). Association for Supervision and Curriculum Development: 2nd 

ed.Alexandria, VA. 

Wilson, B.G. (Ed.). (1996). Constructivist Learning Environments: Case Studies in 

Instructional Design. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology 

Publication. 

Woolever, Roberta M. (1988). Active learning in Social Studies : promoting cognitive and 

social growth. Glenview, Ill. : Scott, Foresman. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 279 

 
 

1.  .           

                    

                 

2.  .        

                   

                 

3.  .            

                   

                

4.                     

                ( ) 

      

5.  .                                 

         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 280 

 
 

1.           

    

  (     

                     ) 

2.                 

    

  (   

                     )  

3.              

    

                     ( ) 

.  .     

    

         

5.  .                             

   

                   ( ) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 281 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   

     
(RLASA  Model ) 



 283 

 
   

(RLASA  Model ) 
 

  

   

   (RLASA  Model) 

 

   

           

   

 1.   

 .   

 .   

 .   

 .   

 6.   
 

 

   (RLASA  Model) 
 

 
        1.  

 

             1.1               

 

 

            1.2     

    



 284 

 1    2    3 

    4  

 (  5 )  

               1.2.1    

  5    
    /     

   

             1.2.2  

  

  5       (RLASA  Model)                      

( )  (Reviewing of Pedagogical Knowledge : R )  (2) 

  (Learning  Instructional Activities Design of Social Studies: L)  (3) 

 (Activities  

Design of  Natural  learning  and  Process  of  learning management Social Studies : A)   ( ) 

   ( Sharing of Learning) ( )  (Assessment of  Outcomes 

:A)      

           2.     

  

                             2.1    

 

                              2.2    

 

                              2.3          

         

, 

  

 

    

 

 



 285 

  
   

   

 1.  

  

     1.1     

       

 

     1.2    

      5   

(   ) 

 

                  .   

       

  
 

 
 

 
   

 (2554: 1-2)  

(Learning Society)  ( UNESCO,1997:14-15)  

  

          

       

  

   

    

   (  , : )  

  



 28  

     

      

 ( , : )  

21  

                    

1.   (Learning skills) 2.  (Adapatability Skill) 3. 

 (Life skills) 4. (Work Skills) 

  

  (  

,2553: - )  

  

   

    

  

    

     

  

 2    

  

      

  

 

 (  2543: 28) 

      

(  ) . .       

 

   

                    

 21 

  



 287 

                        

  

  

          

   

     

    

   

 

      

               

  

   

   

  

       

    

(  : )    .

 .   

   3.  

 

            

    (2551: )    

 4   1)   2)

 3)   4)

   5    

 (Hurt, : 9)  1)  2) 

 3)  4)

   5) 



 288 

     (2554: 6) 

(Knowledge) 

                     

 

 

                 

( )  . . 2547    

   

  

      

      4 7 491                

   

  

 

 

   

    

   

    

  

    

                     

 

    

   

   

   ( : )   

  

 

 



 289 

  

  

 (2549: - )  3   

     

     

   

 

    

      

 

 (Efficiency)  (Effectiveness) 
  

   

    

 (Knowledge)

   

      

   

  

  (Kruse, : )   

  

                  

        

 

 

   (Dick Carey 

and Carey, : - )   (Kemp, : ) 



 290 

  

          

                     

             

 6                     

     

 

   

  

 

  

 

  
  

   

       1.  (Triarchich Theory)                

(Sternberg, : - )

      

  

  3  

      1.1   (Contextual Subtheory) 

  

  

  

 

       1.2  (Experiantial Subtheory) 

   

 

  



 291 

  

      (1.3)  (Componential Subtheory) 

                   

    (Cognitive 

Structure)    

                       

     

  

 

 

 .  (Constructivist Learning Theory)   

 

  (Vygotsky, 

: 6- )    

 (Reflective Thinking) 

    (Action Learning)

  

     
  

  
  

   

  3. (Communication Theory)   

(Communication) (Berio, 6 : - )   

              

   4               

1.  (Encoder) 2. / (Message) 3. /  (Channal)            

4. (Decoder)           



 292 

         ( )   

 

  
 

  4.    (Information Processing Theory) 

 (Klausmier,1985: - 6)

 (Information Processing)     

 (Input)  (Processer)  (Output)        

    

 

   

   

 5.  (Theory of Coopertive or Collaborative Learning)        

 (Slavin,1990)   (David  Johnson)    (2555 : 98-99)                 

  (Artzt and Newman : - )  (Johnson and Johnson, )

  (2555 : 99)  

 3-     

  

  

   

   

    

 

                  . (Skills Development) (Simpson, ) 

  (25 5: - )  (Davies, : - 6)   

(2545 : 244-245)   

  

    

   

  



 293 

   

   
 
 

  
   (RLASA  Model) 

 
   

                        

  

 

 

 

 
                     (goals)                  

   
 

 
       

   

    
 

                   1.  (Reviewing of knowledge) 

    

(Triarchich Theory)  (Sternberg, : - )
  

 (self-directed 

learning) (Evensen, : 6)    

        

                    2.  (Learning  instructional 

activities design of Social Studies)            

  



 294 

 (Constructivist Theory)  

  (Lesson  Study)  Lewis.            

  (Davies and Dunnill , : )   (Problem- based 

Learning)    (2555: 137-138)   (2552 : )  

 (Case based Learning)    (Smith and Ragan,            

 ,2552)  (2555: 6 )              

   

 5      

     

                3.

 (Activities design based on nature of subjects matters and  process  of  learning 

management of Social Studies)   3 

  

              3.1      (a : analyze the nature of the subjects matter)   

              3.2      (d  : draft of learning instructional  activities) 

              3.3         (d    : develop learning instructional activities)   

 

 (Coopertive Learning)   

   

   (Information Processing 

Theory)   

     (Simpson’s 

Processes for Psycho-motor Skill Development)  (Simpson, )  

 (2555 : 4- 5)  

    

   

 (DavidAusubel)             

 (Rogers, 6 )                



 295 

   

  

               .    (Sharing of learning) 

    

  (Communication Theory) 

   

  

(Discovery Learning)  (Bruner, 6 ) 

 

 

 

     .  (Assessment of  outcomes)  

  

            

 (Eclecticism)  (Gagne)   

( : - )     
 

        

                 :                  

 (Prerequisite Knowledge) 

   

    5  

                    

 

                  :     

  

 

 

 
 



   
 (Activities  Designing  Content  Model of  Religious and Moratity and  Ethic : AR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLASA  Model 

1.   (Reviewing of  knowledge)   

2. 
 (Learning  instructional activities design of 

Social Studies) 

3.
 

(Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process of learning management of Social 

Studies)  

4.   ( Sharing of learning) 
 

5.   (Assessment of   outcomes) 
 

Inp
ut 

Pro
ces

s 
Ou

tpu
t 

 

1.    
  

 

   

2.  
     

    

 

 
3.  
          4   

   

4.  
                     

 

5.  
    /       

 

 

 

1.  

2.  

         3.  

         4.  

 

 
1.   “ 4” 

2.    (  4) 

    .     

    2.2    

            . .     ( )    

            2.2.2   (  ) 

            2.2.3    ( )   

            2.2.4     ( ) 

    2.3    

3.  

4.  

 

 

29
 



 297

    
(Activities  Designing  Content   model of  Duties of  citizens , Culture and life in society): AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLASA  Model 

Inp
ut 

Pro
ces

s 
Ou

tpu
t 

 
 

1.    
  

 

2.  
   

    

  
 

3.  
    

      

4.  
               

5.  
    /       

 

 

 

1.    

2.    

         3.     

         4.     

 
 

1.    

2.    ( ) 

     .    

     2.2   

         2.2.1    

         2.2.2   

         2.2.3   

         2.2.4   

         2.2.5   

     2.3  

3.  

4.  

 

 
 

1.   (Reviewing of  knowledge)   

2. 
 (Learning  instructional activities design of 

Social Studies) 

3.
 

(Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process of learning management of Social 

Studies)  

4.   ( Sharing of learning) 
 

5.   (Assessment of   outcomes) 
 

29
 



 298

    
(Activities  Designing  Content  model of  Economics ) : AE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLASA  Model 

Inp
ut 

Pro
ces

s 
Ou

tpu
t 

 Economics
 

1.    
 

    
 

2.  
 

  

       

 

3.  
      

      
 

4.  
        

5.  
    /       

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
1.   “  ” 

2.   ( ) 

     .    

    2.2    

    2.3   

    2.4   

     2.5   

3.  

4.  

 

 

1.   (Reviewing of  knowledge)   

2. 
 (Learning  instructional activities design of 

Social Studies) 

3.
 

(Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process of learning management of Social 

Studies)  

4.   ( Sharing of learning) 
 

5.   (Assessment of  outcomes) 
 

29
 



 299

  
 (Activities  Designing  Content  model of  History) : AH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLASA  Model 

Inp
ut 

Pro
ces

s 
Ou

tpu
t 

 (History) 
 

1.    
  

 

 

2.  
   

  

         

 

3.  
  

      

  

4.  
         

 

5.  
    /       

 

 

 

.  

.  

.  

.  

 

 
 

1.   “ ” 

2.   (

) 

    .   

    2.2  

        . .    

       2.2.2  

       2.2.3  

       2.2.4  

       2.2.5  

       2.2.   

    2.3  

3.  

4.  

 

1.   (Reviewing of  knowledge)   

2. 
 (Learning  instructional activities design of 

Social Studies) 

3.
 

(Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process of learning management of Social 

Studies)  

4.   ( Sharing of learning) 
 

5.   (Assessment of   outcomes) 
 

29
 



 300

   
 (Activities  Designing   Content  model of  Geography) : AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RLASA  Model 

Inp
ut 

     
     

     
    P

roc
ess

 
Ou

tpu
t 

  (Geography) 

1.    
   

   

 

2.  
   

  

     

   

 
3.  
              

 

 
4.  

       

     

5.  
    /       

 

 
 

     1.  

     2.  

     3.  

     4.  

 
1.     

2.   ( ) 

    .   

       . .    

       2.2.2  

       2.2.3   

       2.2.4   

      2.2.5    

      2.2.    

      2.2.7   

      2.2.8   

                  

    2.2  

    2.3  

3.  

4.  

 

1.   (Reviewing of  knowledge)   

2. 
 (Learning  instructional activities design of 

Social Studies) 

3.
 

(Activities  design based on nature of subjects matters 

and  process of learning management of Social 

Studies)

4.   ( Sharing of learning) 
 

5.   (Assessment of  outcomes) 
 

 



 
   

 

 
   

             

 
 

 
.  

.  

.  

 
 

 

  1       

       

  2       

      

  3                 

            

 

  4     (5 ) 

       

    

   

       

 

  

 

 

 



 302 

 
 5    

1.  

 
 /   

 
/   

   30 

1  1   
 

- .  

-  

-

     

 -   

 

-  

 -   

      

 -  

-  

 

  - power point     

 

 

 power 

point  

 

 

 

 

2-3  2 
 

   
-  

 

-  

 

-  

 

4 

 

-  

  -   

      

 -  

-

 

  - power point     
 

4-5  3 

 
 -

        

 

 

 

 

 
-  

  -   

      

 



 303 

 
 /   

 
  

 -

 

-

 
 

 - 

 

 -  

- 

 

- power point     
 

 

6-15  4 

 
-

 

   5  

- 

   

  

(  -7) 

- 

  

 (  8-9) 

-

  

  

 

20 

 

-    

 -   

     

  

-

 

         

 

        

 

 

         

         

           

 

 -  

  
 

 

 



 304 

 
 /   

 
  

 (  10-11) 

-

   

 

(  12-13) 

- 

   

 (

 14-15) 

 -   

- 

 

- power point     

 

16  2   
  32   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 305 

 
 

  
 

 

 
 

   

 

 

-  10 % 

 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

1 , 1  

 

20 % 

30 % 

 ( ) 

  ( ) 

 

 

7, 9,  11 , 13,  

15 

15 % 

 

 

-  5 % 

  

 

 -  5 % 

  

 

 

-15 15 % 

 
 

 
 
 
 



 30  

 
 4 

   
(  )                                                                                            4  

       
 

   
1.

 

 1.1  

 

 1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

 1     (Reviewing of  knowledge)   
   1.1    

   

  
 

  

     1.2     

  
 

  2  
  (Learning  instructional activities design of 

Social Studies  
       2.1    

 

 

      

  

   

  

    

 

      1)    

  

      )    

 

      )      

 

1.      

  

2.

   

 

3.

 

 

 
1.

  

2.

 

 

 



 307 

   
       2.2  

 

 

   
 

 3  
 

(Activities design based on nature of subjects matters 
and process of learning management of Social 
Studies)  
   3.1      

 1       

     )  1 

     )   

     )  3 

     )   - 6 

   

 

      3.2  

   

   

     

 

  3    

        3.2.1)  

        3.2.2)   

        3.3.3)   

            

  
     3.3  

    

  

 



 308 

 

   
  4     ( Sharing of learning) 

      4.1  

   

      4.2 

 

  

     
 

  5   (Assessment of  outcomes) 
.     

 

 (Feedback) 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 310 

                     

  

                                       5  

 
        

    

x  

 

S.D.       

  

 

 

    4 4.80 0.45  

  

 

 

     .  .   

          

 

 

     .  .   

  

 

 

     .  .   

   

 

 

     .  .   

 6 

 

 

     .  .   

 

 

 

 



 311 

    

   

           5  

 
 

   

x  

 

S.D.       

.  

 

     .6  .   

. 

 

     .  .   

. 

 

     .  .   

 

 

 

 

     .  .   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 312 

    

                     
 

   

x  

 

S.D.       

. 

 

 4    .  .   

. 

  

 

     .  .   

. 

  

 

4 4 4   4. 0 0.55  

 

 

 4 5   .  .   

5.

  

 

 

 4 5   .  .   

 
 

 

 

 

 

 



 313 

     /  

  

                            (RLASA  Model)    5  
 

 
 

 

x  

 

S.D. 
/

 
     

.  ( ) 

   .  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

.  

 

 

   .   

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

.  

 

.  

 

 

  .  ( ) 

.  

 

        

        . .   

  

 

 
 

   3 4 .2  .84  



 314 

  /  

  

                                (RLASA  Model)    5    ( ) 

 

 
 

 

x  

 

S.D. 
/

 
     

        . .  

   

 

 

   3  .  .   

         . .  

 

   3  .  .   

 

     .    

 

       

          . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

.  

 

 

          . .   

   

   

   

 

4 

 

 

 

4 

 

3 

 

4 

 

.0  

 

.71 

 

 

 

 



 315 

       /  

  

(RLASA  Model)   5   ( ) 
 

 
 

 

x  

 

S.D. 
/

 
     

           . .   

  

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

.  

 

.  

 

 

       .   

  

        

 

            . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.6  

 

.  

 

 

 

          . .   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.6  

 

.  

 

 



 31  

            /     

                                        5  

 

 
 

x  

 

 

S.D. 

 

 

     
 

.  
 

1 . 1

 

     .  .   

1 . 2

 

     .  .   

.  
 

     .  

 

 

     .  .   

     .   

 

     .  .   

.  

    .  

 

 

     .  .   



 317 

                       /  

                              5   ( ) 
                      

 
 

x  

 

 

S.D. 

 

 

     

    3.2   

 

     .  .   

   3.3 

 

     .  .   

4.          
      .    

 

     .  .   

      .    

 

 

     .  .   

        .    

  

  

 

     .  .   

 

 

 

 

 



 318 

                             /  

                              5   ( ) 
 

 
 

x  

 

 

S.D. 

 

 

     

.   

   .  

 

     .  .   

    .  

 

     .  .   

    5.3 

 

     .  .   

6.   
 

     6.   

 

     .  .   

     6.   

 

     .  .   

   
 

     .  .   

 

 
 
 
 
 
 
 



 319 

                  

        
 

 

 

 

  

x  

 

S.D.       

    

  

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .6  .   

  

 

     .  .   

 6 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .6  .   

  

 

     .  .   

 1 

 

     .  .   

  

 

     .  .   



 320 

 

     ( ) 
 

 

 

 

  

x  

 

S.D.       

    

  

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

 6 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   



 321 

 

     ( ) 
 

 

 

 

  

x  

 

S.D.       

  25  

  

     .  .   

 2  

 

     .  .   

 27 

 

     .  .   

 28 

 

     .  .   

 29 

 

     .  .   

 30 

 

     .  .   

 31 

 

     .  .   

 32 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

 6 

 

     .  .   



 322 

 

     ( ) 
 

 

 

 

  

x  

 

S.D.       

  37  

  

     .  .   

 38 

 

 4    .6  .   

 39

 

     .  .   

 40 

 

     .  .   

 41 

 

 4 5   .  .   

 42 

 

     .  .   

 43 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

 4 5   .  .   

 6 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   



 323 

 

     ( ) 

 

 

 

  

x  

 

S.D.       

    

  

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

 4 5   .  .   

  

 

     .  .   

 6 

 

     .  .   

  

 

     .  .   

  

 

 4 5   .  .   

  

 

 4 5   .  .   

 6  

 

 4 5   .  .   

      4.91 0.19  



 324 

                          

   
 

 
 

x  

 

 

S.D. 

 

 

     

.   

 

     .  .   

. /       .  .   

.       .  .   

.       .  .   

. /   

 

     .  .   

6. /

 

     .  .   

.  / 

 

     .  .   

.

 

     .  .   

.  
 

     .  .   

 

 

 

 

 

 

 

 



 325 

                    

                                          
 

 

   

x  

 

S.D.       

 

1.  

  

 

     .  .   

2.

 

     .  .   

3.

 

     .  .   

4.

 

     .  .   

5 .

 

     .  .   

.

 

     .  .   

7.

 

     .  .   

8.
  

 

     .  .   

9.  

 

 

     .  .   

 



 32  

                         

                                                     ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

10.

   

   

     .  .   

 

11.

 

     .  .   

12.

 

     .  .   

13 .

 

  4   4.80 .45  

14.

 

     .  .   

15.

 

 

     .  .   

1 .

 

     .  .   

17.

 

  

 

 

  4   4.80 .45  

 



 327 

                                  

                                                   ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

18.

 

  4   4.80 .45  

19.

 

  4   4.80 .45  

20.

 
 

     .  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 328 

           
 

   

x  

 

S.D.       

1 .   

 

     .  .   

2 .   

 

     .  .   

3.

  
 

     .  .   

4 .   

 

     .  .   

5.

 

     .  .   

.

 

     .  .   

7.

  

     .  .   

8.  

 

     .  .   

9.

 
 

     .  .   

1 0 .

 
 

     .  .   

 

 



 329 

                          

                   

                                        (Journal Writing) 

 

   

x  

 

S.D.       

 

 

  

 

 

     .  .   

 

                     

                                                                   (Journal Writing) 
 

   

x  

 

S.D.       

   

  

 

     .  .   

 

 

  4   4.80 .   

 



 330 

                 
 

   

x  

 

S.D.       

. 

  

   

. 

 

 

     .  .   

. 

 

 

     .  .   

.   

  

 

     .  .   

.  

 

 

     .  .   

5 .

  

 

     .  .   

.  

 

     .  .   

.  

 

     .  .   

8 .  

 

 

     .  .   

 



 331 

        ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

 

9 .   

  

     .  .   

10.   

 

     .  .   

2.

   

1.

  

     .  .   

 

2.

 

 

     .  .   

 

3 .   

   

 

     .  .   

4.

 

     .  .   

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

.  

 

 



 332 

  ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

 6.

 

 

     .  .   

7.

 

 

     .  .   

8.

 

     .  .   

9 .  

  

 

  

     .  .   

10.

  

 

     .  .   

3. 

 

     

1 .   

 

     .  .   

 



 333 

 ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

2.  

  

 

     .  .   

3.  

  

 

     .  .   

4 .

  

 

     .  .   

5 .

 

    

     .  .   

.

 

 

     .  .   

7.

  

 

 

     .  .   



 334 

 ( ) 
 

   

x  

 

S.D.       

 8.

  

 

     .  .   

9.

  

     .  .   

1 0 .

  

 

  

 

 

     .  .   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 335 

                 

                                              
 

 
 

 x  S.D. 

      

 
1 

 
     .  .   

2  

 

     .  .   

3 

 

     .  .   

 

4. 

 

     .  .   

5. 

 

     .  .   

. 

 
 

 

     .  .   

 

. 

 

     .  .   

. 

 

 

     .  .   



 33  

                      

                                             ( ) 
 

 
 

 x  S.D. 

      

. 

  

 

     .  .   

 

10. 

 

     .  .   

11. 

  

     .  .   

12       

 

 

     .  .   

 

13         .  .   

14  

 

 

     .  .   

15 

 

 

     .  .   

 

 

 

 



 337 

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 338 

   
   
........................................................................... 

1.  

                                                

                        /      ( )......................... 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ....................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................... 

5. .................................................................................................................... 

.  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................    

..............................................................................................................................................    



 339 

   
   

 
 

 
    

               

 

 
 

 
      

- ..........................................................  .......................................... 

 
1.      

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
2.         

              

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
.               

  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 



 340 

                   
      

 

  ...................................................................... ................................... 
 

  
1.     

     

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
.   (      

   ) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
.   

   (   /   /  /  / ) 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
4.  

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
5.  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 



 341 

                    
                          
    467 491   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

.  0   1   

.  4   

.  

3.1   

3.2   

3.3    (1  2  3    4)  

.                                      

    

.    

--------------------------------------- 

 1      
1.   . .2542    

1.     

2.   

3.     

4.   

2.    “

   

”                 

  

1.   

2.  

3.    

4.  

 



 342 

. “ ” 

   

 1.     2.  

 3.     4.  

 2         
.     

    .  

    .     

    .      

 

    .   

 

.    

          1.  

      2.    

      3.  

             4.   

6.    

    

 .  

 2.  

 .  

 .    

                   

7.    

 .     .  

 .                4.  

8.      

1.   

2.  

3.  



 343 

4.   

9.   “  

 2551”    

   

 1.    .  

      

     

. 

             .            ( ).     

 

 

  3        
10.     

 1.  

 2.   

 3.   

 4.  
 

11.   

    

             1.              2.   

             3                          4.   

.       

   

 1.      2.  

 3.     4.  

.   (Hybrid)  

     

1.       2.  

3.     4.  

 



 344 

.      

 1.      

2.    

 3.   

    4.  

15.      

 1.     2.  

3.     4.  

 4       
1 .   “   ” 

 

     

       .    2.  

       3.  4   4.  5 

17.   

   

 1.          

                    

 2.         

                   

 3.      

                       

             4.      

                  
 

  

 “  

 ”  

18.       

 1   (Ethics)  2.   (Moral) 

 3.   (Virtue)  4.    (Culture) 



 345 

.   

   

 1.     2.    

 3.       4.     
 

.     

    

    1.   

     2.    
    3.   

            4.   

21.      

 1.    

             2.  

3.   

4.    
 

22.             

  

  

1.     (Educational Game )  

2.       (  Noble Truth Method ) 

3.    (Inquiry )             

 4.   (Demonstration) 

          23.  

     

 1.     2.   

 3.     4.   

.      

 1.     2.  

 3.   4.  

 



 34  

     3   

  ( . .  –  )    25-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 
         
 

  4.3 .3/4     
 

  ( . .  –  ) 

 
 

 

 
 .    

 .    

 .    6  

  
    ( . .  –  ) 

  -   

  -  6 

  -    

        

  .      ( . .  –  ) 
 

 
 

 .  -      

  

    ( . . 

 –  )  ( , ,  ) 
 

 
 .  ( . .  –  ) 

           

     

   ( Obj , 

, , ) 



 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.     

    

 1.              

 2.           

                   

 3.      

                   

 4.          

                  

2 .  

     

1.  

2  

3.  

           4.  
 

27.    

   

 1.   2.  

 3.   4.  

  

               .   

 

 6 ( Obj ,  ) 

 .    

   6  (Obj , ) 
 

 
    (

) ( Gen )   

( ) 

 
 .    ( . .  – )  

 .  



 348 

.     

   

    

      .             

      .  

      .       

      .  

29.   

    

    1.     (Project )             

    2.  ( Role – Play ) 

            3.       ( Experiment )        

            4.    (Small Group Discuss ) 
 

30. “  

 

    

   

(geographic information system: GIS) 

  ”   

     
 

            1.     

            2.     

            3.      

            4.     

 

********************** 

 

 

 

 



 349 

     

   4 7 491   

 

. 1   .    .  

. 3   .    .  

. 4   .    .  

. 4   .    .  

. 2   .    .  

6. 4   6.    6.  

. 1   .    .  

. 3   .    .  

. 4   .    .  

. 1   .    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 350 

   
(  ) 
---------------------------------------------------- 

............................................. ................ ...................................... 

.............................. ....................................... .............................. 

................. ............................................... . ....................... ............... ............... . 
 

       

 
 

   
 3 2 1 

1      

2. /      

3.  

 

    

4.      

5.  /      

. /      

7.  /      

8.      

9.      

     

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

                   ........................................................... 

                                          (.................................................................................) 

                                                                                             

=                



 351 

 
 

  
3  ( ) 2 ( ) 1 ( ) 

1.

 

 

  

 

   

   

 

 

2. /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 352 

 

  
3  ( ) 2 ( ) 1 ( ) 

5.  /

   

 

 

 

 

 

   

 

6. /

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

7.
 /   4   

  

 

 3-4             

 

 

 

 1-2             

  

 

8.

 
   

3  

 

 

2-3  

 

 

 

 1  

 



 353 

  
3  ( ) 2 ( ) 1 ( ) 

9.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 .  - .   

 .6  - .     

 .  - .66    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 354 

 
(  ) 

 
........................... ................................. .............................. 

 

 
.  

  

.       

               

   

     

   

  
 

.   

         5 

 
 

5         

                  

                      4        

                  

        3        

                   

        2       

                   

        1         

                   

 
 



 355 

 /   
5 4 3 2 1 

  

1.  

 

     

2.

 

     

3.

 

     

4.

 

     

5.

 

     

.       

7.       

8.   

 
     

9.  

 

     

10.           

   

     

 

11.       

12.       

13.

 

     

14.       

15.  

 

     



 35  

 

 /   
5 4 3 2 1 

1 .

 

     

17.   

   

     

18.

 

     

19.

 

     

20.

 

     

 
 

 
 

 
  

 4.51 - 5.   

 3.51 – 4.50    

 2.51 – .    

 .51 – .    

 .  – .    

 
 
 
 
 

 



 357 

 
(  / ) 

 

..................................................................... ........................................................... 

..................... ............................................................ ......................... 

................................................... ................... ................... 

 

      

  
 

    
/
 

/ 
 

 

1.     

2     

3      

4   

 

   

5  

 

   

   

 

   

7   

 

   

8  

 

   

9 

 

   

10 

 

   

 



 358 

   
 

( ) 
 

   

.   

  

.     

    

 

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
                     ............................................................ 

                                                                         ............/.............................../…..……. 
 



 359 

 
(  ) 

 
........................................................ ................................................ ................................. 

.................. ...................................................................................................... 

........ ................................................... ........................ ................ 

 

 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
                         ........................................................... 

                                          (.................................................................................) 

                                                                                             

 



 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.   

  3   

      1      

      2    

      3      

2.      

   

             1)       

             2)     

             3)       

           .           

     

    

           2.2        

      

     

           2.3          

    

      

     
 

3.

     
    

 



 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

              

          4.1                 

 
 

5.     1-3  

      

   
 

      

      

      

      

      

 



 3 2 

 1        
                  

 
  

 

 

 

 

  

 

5 4 3 2 1 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.       

 

     

4.   

 

     

5.   

 

     

.  

 

     

7.  

 

     

.   

 

     

.          

.           

 

     

 

 
........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 



 3 3 

 2     
                  

 
 

 

 

 

 

  

 

5 4 3 2 1 

1.   

 

     

2.  

  

     

3.     

 

     

4.       

5.    

 

     

.  

 

     

7. 

  

     

. 

 

     

.    

   

     

.     

 

     

 
 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 



 3 4 

 3         
                  

 
 

 

 

 

 

  

 

5 4 3 2 1 

1. 

 

     

2.       

   

     

3.            

  

     

.  

 

     

5.  

    

     

6.    

 

 

     

7.    

 

     

8.   

 

     

9.        

 

     

10.   

   

   

     

 
 



 3 5 

 
 

   1.  

  (Rating Scale)  

 

     

     

     

     

     

2.    

    

3.   

                

                  
 

 

   
5 4 3 2 1 

 
1      
2. 

 

     

3.  

 

     

 
4.       
5.        

 

     

 



 3  

   
5 4 3 2 1 

.   

 

     

 
7.       
8. 

 

     

9.   

 

     

 
10.   

 

     

11.  

 

     

12. 

 

     

 
13.    

 

     

14. 

 

     

15.    

 

     

 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 
 
 



 3 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 8 

      

                            4 7 491      
 

      
 

1  0.80 0.25   1 

2  0. 7 0.38   2 

3  0.43 0.12   - 

4  0.80 0.38   3 

5  0.90 0.25   - 

  0.23 0.00   - 

7  0. 7 0.38   - 

8  0.93 0.25   - 

9  0.8  0.00   - 

10  0.20 0.38   - 

11  0. 3 0.5    4 

12  0.5  0.38   5 

13  0.40 0.38   - 

14  0. 8 0.00   - 

15  0.33 0.25   - 

1   0.50 0.25    

17  .  .    7 

18  . 6 .    - 

19  .6  .    8 

20  .6  .    9 

21  0.90 0.2    - 

22  0.77 0.25   - 

23  0.57 0.38   - 

24  0.43 0.2    - 

25  0.73 0.25   - 

2   .  .    10 

27  .  .    11 

28  0.53 0.00   - 

29  .  .    12 

30  .6  .    13 

31  0.80 0.00   - 



 3 9 

                    

                            4 7 491   ( ) 
 

      
 

  0.50 0.25   14 

33  .  .    - 

34  .  .    - 

35  0.17 0.12   - 

3   .  .    15 

37  0. 3 0.50   - 

38  .  .    - 

  0.57 0.12   - 

  0.90 0.38   - 

  0.23 0.25   - 

  .6  .    1  

  .  0.     

  0.27 0.38    

  0. 7 0.25    

6  0.77 0.38    

  0.47 0.2    21 

  0.40 0.88   22 

  0.73 0.38   23 

  0.77 0.38   24 

  0. 7 0.00   - 

  0.73 0.50   25 

  0.47 0.25   2  

  0.03 0.12   - 

  0.47 0.25   27 

56  0.73 0.25   28 

57  0.80 0.25   - 

58  0. 0 0.25   29 

59  0.37 0.3    30 

60  0.03 0.12   - 
 

 (KR20) = 0.653 



 370 

 

 
 

 –     

     

      

      -   29121 

  E-mail  phenphanor@hotmail.com 

 

 
 . . 2545     ( ) 

                           

                               

 . . 2550     

                          
 . . 25 3          

    
 
 
 

 
 . . 254  - 2554          

    3   

 . . 2554 -     

                                                 

 

 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

