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วิชาสังคม 2) คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 3) แบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา สภาพการใชสื่อ
สวนใหญจะใชสอื่ แผนภาพและเลือกใชสอื่ จากสือ่ สิง่ พิมพมากทีส่ ดุ ซึง่ ครูสงั คมศึกษาสวนใหญ มีความตองการ
ในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียนชวยสอนใหดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังสื่อจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา หนาที่พลเมือง
* ผูเขียนหลัก

E-mail: nu.namrz@gmail.com

**ผูเขียนรวม (อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา)
***ผูเขียนรวม (อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา)

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

87

ประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร อีกทั้งยังมีแผนการสอน ความรูทั่วไป และขอสอบ โดยสามารถ
เลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งสื่อที่รวบรวมสวนใหญเปนสื่อออนไลนจากอินเทอรเน็ต บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร ผลการประเมิน
การใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดานเนื้อหาสาระ
ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังสื่ออยูในระดับดี

คําสําคัญ
คลังสื่อออนไลน วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
The purposes of this research 1) To survey the use demand of online media, social studies
for teachers 2) To develop of online media bank and study the usage results of online media bank
in social studies for teachers. The population-based study there are 64 social education teachers
purposively selected the samples were 50. Using the ADDIE Model to design and develop innovative
media. There are steps as follows. Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation.
The research tools were 1) Surveys demand for online media, social studies. 2) Online media bank
in social studies. 3) Evaluation of using online media bank in social studies. The statistics used
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were found that most
media using the diagram and select media from the print media the most. Most of the social
studies teachers want to use more online media to develop skills in using online media type lessons
help teach better especially economics. The development of the online media bank is divided into
five topics : Religion, Duty Citizenship, History, Economics and Geography. Have a lesson plan
general knowledge and testing. Can be used according to the needs of the teacher. Most of the
media is online media from the Internet, computer assisted instruction, documentary. Content is
knowledge in many forms and is computerized. The results of the evaluation using online media
bank in Social Studies for Phrapariyatthidhamma School Teachers, for teachers in the school. The
contents, Teachers and the value of the media found that the quality of the media library at a good level.

Keywords
Online Media Bank, Social Studies, Phrapariyatthidhamma School
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บทนํา
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสถานศึกษา
ของคณะสงฆอีกทางเลือกหนึ่งที่มีเยาวชนและพอแมผูปกครองกลุมหนึ่งใหความสนใจเลือกทางเลือกนี้
เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนเปนจํานวนมาก โดยโรงเรียนของคณะสงฆมุงหวังจะจัดการศึกษาใหแก
เยาวชนที่อยูในวัยกําลังศึกษาแตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานใหกบั ผูเ รียนทีอ่ ยูใ นเพศบรรพชิตทัว่ ประเทศทีก่ ระจายอยูท วั่ ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ จํานวน 399 แหง
 หาสําคัญทีเ่ หมือนกัน
แตจากการศึกษาขอมูลพบวา โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมปี ญ
คือ นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น อาจเปนเพราะโรงเรียนยังขาด
ความพรอมทางดานปจจัยตางๆ เชน มีครูไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและ
วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีราคาแพงเนื่องจากการขาดการจัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอ (Ministry of Education, 2010, 25-23) ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Phrachakrapol
Siritharo (2016, 228-245) ที่ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยโรงเรียนศรีจันทรวิทยา พบวา
มีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนไมเพียงพอสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู และไมมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
ครูไมคอยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นยั ง ไม ผ  า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในรอบสาม จึ ง ได ดํ า เนิ น โครงการ
เพือ่ แกปญ
 หาโดยใชโครงการสงเสริมและพัฒนาครูผสู อน การจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู โครงการสราง
พลังรวมเพือ่ พัฒนาโรงเรียน ทัง้ ยังเปนการเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการองคกรตามแนวการใชโรงเรียนเปนฐาน
ซึ่งมีผลทําใหโรงเรียนศรีจันทรวิทยาผานการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยูในระดับดีขึ้น และเมื่อวิเคราะหสภาพปญหาและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดังกลาวขางตน พอสรุปไดวาผลการดําเนินงาน
ยังไมสามารถกอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาดานผูเรียนโดยเฉพาะดานกระบวนการคิดในมาตรฐานที่ 4
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานที่ 5 ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ The Thailand
Development Research Institute (TDRI) (2015) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่งของปญหาคุณภาพ
การศึกษาของไทยในทุกระดับ คือ การทีร่ ะบบการศึกษาในปจจุบนั เปนระบบทีไ่ มเอือ้ ตอการสรางความรับผิดชอบ
(Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) ดังนั้นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม จึงจะตองมีลักษณะเปนแบบพลวัต นั่นคือ ตองปรับเปลี่ยนใหทันและสอดคลองกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน โดยมุงสูทิศทางของสังคมแหงการเรียนรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการสอนออนไลน (Educational Technology Center, 2007, 8)
ดังนัน้ จากสภาพปญหาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมดังกลาวขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยเฉพาะสื่อออนไลนมา
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แกไขปญหาในการจัดการการเรียนรูใ นวิชาสังคมศึกษา รวมทัง้ เปนการพัฒนาทักษะและเทคนิคของครูผสู อน
ใหทันตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพรอมสูวิสัยทัศนดานการศึกษาในยุค Thailand 4.0
 หาการขาดแคลน
ผูว จิ ยั จึงมีความสนใจทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา สําหรับแกปญ
สื่อการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา และเพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตาม
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล รวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มทักษะในการใช
คอมพิวเตอรใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาคลังสื่อออนไลนและศึกษาผลการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ผูสอนตองมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
คน หรือวิธีการที่ชวยเปนตัวกลางในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตั้งไว
ผูสอนควรหลีกเลี่ยงการผลิตและการใชสื่อที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาที่ขัดแยงกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียน
โดยผูสอนสามารถตรวจสอบและศึกษาเพื่อปรับใหเหมาะสมกอนนําสื่อไปใชในสถานการณจริงในหองเรียน
ซึง่ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ ปนพืน้ ฐานทีจ่ ะนํามาใชในการออกแบบคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา ซึง่ ทฤษฏี
ที่เกี่ยวของกับการออกแบบคลังสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ประกอบดวย
3 ทฤษฎีหลัก ดังนี้ (Mangkhang, 2018, 45)
1. ทฤษฎีกลุม พฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีกลุม พฤติกรรมนิยมเชือ่ วา การเรียนรู
ของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนอง (Stimulus and Response) การตอบสนองตอสิง่ เราของมนุษยจะเกิดขึน้ ควบคูก นั ในชวงเวลา
ที่เหมาะสม การสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมเปน
การนําเสนอเนื้อหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววา เปนลําดับ
การสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ทฤษฎีกลุมปญญานิยม (Cognitivism Theory) ทฤษฎีปญญานิยมนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
ชอมสกี้ (Chomsky) ทีไ่ มเห็นดวยกับสกินเนอร (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการมองพฤติกรรม
มนุษยมนุษยไววา เปนเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร สวนชอมสกี้ (Chomsky) เชื่อวา พฤติกรรม
ของมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายในจิตใจมนุษยไมใชผาขาวที่เมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษย
มีความนึกคิด มีอารมณ จิตใจ และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอน
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ก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย ในชวงนี้มีแนวคิดตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน แนวคิด
เกีย่ วกับการจํา (Short Term Memory, Long Term Memory and Retention) แนวคิดเกีย่ วกับการแบงความรู
ออกเปน 3 ลักษณะคือ ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่อธิบายวา
ทําอยางไรและเปนองคความรูท ตี่ อ งการลําดับการเรียนรูท ชี่ ดั เจน ความรูใ นลักษณะการอธิบาย (Declarative
Knowledge) ซึง่ ไดแก ความรูท อี่ ธิบายวาคืออะไร และความรูใ นลักษณะเงือ่ นไข (Conditional Knowledge)
ไดแก ความรูที่อธิบายวาเมื่อไร และทําไม ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับ การเรียนรูที่แนนอน
ตายตัว สือ่ ออนไลนเพือ่ การศึกษาทีอ่ อกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญ
 ญานิยมก็จะมีโครงสรางของบทเรียน
ในลักษณะสาขาอีกเชนเดียวกัน โดยผูเ รียนทุกคนจะไดรบั การเสนอเนือ้ หาในลําดับทีไ่ มเหมือนกัน โดยเนือ้ หา
ที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
ซึ่งนอกจากผูเรียนแลวการสรางประสบการณใหกับผูเรียนก็มีความสําคัญเชนกัน
3. ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสม (Constructivism Theory) เชื่อวาการใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ไดลงมือกระทําหรือสรางสรรคความหมายจากประสบการณของตน องคความรูจ ะถูกสรางขึน้ โดยคนผูน นั้ เอง
ผานชุดของประสบการณตา งๆ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตนและมีความแตกตางกันไปในแตละคน การนําทฤษฎี
การเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสมไปใชในการเรียนการสอน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรูมากที่สุด
เมื่อใชในการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชาเขาดวยกัน และผูเรียน มีพื้นฐานความรูหรือประสบการณ
ของเนือ้ หาเหลานัน้ แลวอยางดีโดยมีกจิ กรรมทีส่ นับสนุนใหผเู รียนเกิดการเรียนรูแ บบรวมมือ เชน การประดิษฐ
คิดคน การแกปญหาแบบซับซอนในสถานการณตางๆ เปนตน
นักทฤษฎีกลุม นีเ้ ชือ่ วากระบวนการเรียนรูส าํ คัญกวากระบวนการสอน แตละบุคคลสามารถสราง
ความรูไ ดดว ยตนเอง ฉะนัน้ การออกแบบการเรียนการสอนจึงตองมุง เนนการวางแนวทาง และสภาพแวดลอม
การเรียนใหเอื้อตอการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McGriff (2000 as cited in
Wiboolyasarin, 2014) ที่ใชหลักการ เอ็ดดี้ โมเดล (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evaluation: ADDIE Model) ซึ่งเปนแบบจําลองที่ไดรับความนิยมมานาน มีความยืดหยุน และใหอิสระ
แกผสู อนในการออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเปนรูปแบบทีง่ า ยและมีขนั้ ตอนการลงมือ
ปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไปใชกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนา
นวัตกรรมสือ่ การสอน ADDIE Model เปนแบบจําลองทีพ่ ฒ
ั นาใหกบั กองทัพของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2518
โดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอริดา (Branson, 1975) ไดรบั การพัฒนาโดยกองทัพ
ของสหรัฐอเมริกามาอยางตอเนื่อง (Department of the Army, United States 2011) และถูกใชงาน
อยางกวางขวางในสถานศึกษาเพือ่ ออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง มีขนั้ ตอนประกอบดวย
การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation)
และการประเมินผล (Evaluation)
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ครูสังคมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหมทั้งหมด ที่เปนบรรพชิต
และคฤหัสถ จํานวน 64 รูป/คน
กลุมตัวอยาง คือ ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 50 คน
ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่ไดจากการตอบแบบสํารวจ
การเขารวมโครงการใชสื่อออนไลนทั้งชายและหญิงเฉพาะที่เปนคฤหัสถเทานั้น
2. ขั้นตอนในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการใชแนวคิดของ McGriff (2000) ที่ใชหลักการ ADDIE Model
เปนแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนรายวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา ความตองการ จุดมุงหมาย
เนื้อหา ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นการการเรียนจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 : การออกแบบ (Design) หลังทราบปญหา ความตองการ จุดมุง หมาย เนือ้ หาปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาออกแบบออกนวัตกรรมสื่อ
ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
¨´ºÉ°°°Å¨rª·µ´¤«¹¬µ
1. Îµ®ª´»¦³rÄ¨´ºÉ°Ä®o°¨o°´»¦³rÁ·¡§·¦¦¤µ¤®¨´¼¦Â¨µ ´Ê¡ºÊµ 2551
¨»n¤µ¦³´¤«¹¬µ«¹¬µ «µµÂ¨³ª´¦¦¤
2. Îµ®Ã¦¦nµÂ¨³¨Îµ´ °ÁºÊ°®µÄ®o°¨o°´µ¦³´¤´Ê 5 µ¦³¦³°oª¥ 1) «µµ «¸¨¦¦¤
¦·¥¦¦¤ 2) ®oµ¸É¡¨Á¤º° ª´¦¦¤ Â¨³µ¦ÎµÁ·¸ª·Ä´¤ 3) Á«¦¬«µ¦r 4) ¦³ª´·«µ¦r 5)
3. Îµ®ÁºÊ°®µµ¦³ nµªµ¦ Á¦Èªµ¤¦¼o Âµ¦° ª¸¸Ã° Âµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼o Ã¥Ân°°Á} 2 ¦³´ º°
¤´¥¤«¹¬µ°o Â¨³¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥Á¡ºÉ°Ä®o¦¼ÄoÁ}¨¥»rÁ¡ºÉ°Ä®o¼oÁ¦¸¥¦¦¨»µ¤»¦³r¸É´ÊÅªo
4. Îµ®Árµ¦¦³Á¤·¨µ¤»¦³r ´ª¸Êª´Â¨³¤µ¦µ °®¨´¼¦Ä¨»n¤µ¦³´¤«¹¬µ «µµ
Â¨³ª´¦¦¤´Ê 5 µ¦³
5. ¨Îµ´µ¦ÎµÁ°Á¦¸¥ (Lesson Flowchart) Ã¥¦¼µ¤µ¦ÎµÅÄo´·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o´ÊÂno
ÄÁ¦¸¥

ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนการออกแบบการสรางคลังสื่อ
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ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนา (Development) หลังจากที่ไดทดสอบและสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ
ดานตางๆ จนเกิดความมัน่ ใจแลวผูว จิ ยั ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสือ่ การสอน โดยเริม่ ดําเนินการพัฒนา
คลังสือ่ โดยการสรางเว็บคลังสือ่ www.ppsnnk.com ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress เปนการดําเนินการ
สร า งคลั ง สื่ อ และมี ก ารทดสอบการทํ า งานของคลั ง สื่ อ ออนไลน ร วมถึ ง การประเมิ น ผลระหว า งทาง
(Formative Evaluation)
ขัน้ ตอนที่ 4 : การนําไปใช (Implementation) เมือ่ ผูว จิ ยั ไดออกแบบและพัฒนาคลังสือ่ ออนไลน
สังคมศึกษาแลวไดดําเนินการแกไขตามเหมาะสม จากนั้นจึงนําคลังสื่อออนไลนไปใชงานจริงในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน
ตามเกณฑและเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนานวัตกรรมคลังสื่อออนไลนสังคมศึกษาตอไป
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
3.1 แบบสํารวจความตองการใชสอื่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสํารวจ ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพการใชสอื่ ในจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ตอนที่ 3 สํารวจความตองการใชสื่อออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ผลที่ไดมีคาเทากับ 0.90 คาความสอดคลองของเนื้อหาสวนใหญมีความเหมาะสมและนําไปทดลองใชกับ
ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน
3.2 คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ผูวิจัยสรางคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress โดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซตชื่อ www.ppsnnk.com โดยรวบรวม
และจัดทําเปนหมวดหมูอ ยางเปนระบบ จัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา หนาทีพ่ ลเมือง ประวัตศิ าสตร เศรษฐศาสตร
และภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระจะประกอบดวย ความรูทั่วไป แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และ
ขอสอบ ที่ยึดมาตรฐาน สาระการเรียนรู และตัวชี้วัด เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามจุดประสงคการเรียนรู
3.3 แบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา แบงเปน 3 ดาน คือ ดานที่ 1
ดานครูผูสอน ดานที่ 2 ดานเนื้อหาสาระ ดานที่ 3 ดานคุณคาของสื่อ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยผลที่ไดมีคาเทากับ 0.96 คาความสอดคลอง
ของเนื้อหาสวนใหญ มีความเหมาะสม และนําไปทดลองใชกับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน นําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.94
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลของแบบสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลน
วิชาสังคมศึกษา โดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

93

โดยกําหนดเกณฑการประเมิน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ (Srisa-ard,
2013, 120-127)
ดีมาก
5
คะแนน
ดี
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
นอย
2
คะแนน
ควรปรับปรุง
1
คะแนน
จากนัน้ วิเคราะหคา คะแนนของแบบประเมิน โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต
4.51-5.00
หมายถึง ดีมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต
3.51-4.50
หมายถึง ดี
คาเฉลี่ยตั้งแต
2.51-3.50
หมายถึง ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยตั้งแต
คาเฉลี่ยตั้งแต
1.00-1.50
หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังสื่อออนไลนสําหรับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้
1. ผลจากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ผลวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสํารวจความตองการสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 76.00) อายุ 31-40 ป (รอยละ 74.00) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 64.00) และสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 46.00)
1.2 ผลวิเคราะหขอมูลสภาพการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา พบวา
สภาพการใชสื่อของผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ย 1-3 ครั้ง/วัน (รอยละ
66.00) ระยะเวลาใชสอื่ เฉลีย่ 11-20 ชัว่ โมง/สัปดาห (รอยละ 46.00) ใชสอื่ แผนภาพในการจัดการเรียนการสอน
(รอยละ 24.79) และเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพ (รอยละ 31.68)
1.3 ผลวิเคราะหขอ มูลดานความตองการใชสอื่ ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการเลือกใชสื่อออนไลนจากยูทูป (Youtube) (รอยละ 38.04)
ตองการพัฒนาทักษะจากการใชสอื่ ออนไลนดา นเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการสือ่ ออนไลนเพิม่ เติม
ในเนือ้ หาสาระเศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36) ตองการใชสอื่ การเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24)
ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74)
ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนา
ทักษะการใชสอื่ ประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการสือ่ การเรียนการสอนประเภท Animation
(รอยละ 22.79)
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2. ผลการพัฒนาคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model
เปนแบบจําลองมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ไดเนื้อหาสาระของกลุมสังคมศึกษาของระดับมัธยมศึกษา แนวคิดการสรางสื่อออนไลน
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับคลังสื่อออนไลน ความสําคัญ และประเภทของสื่อการสอน เพื่อเปนฐานใน
การสรางคลังสื่อ นํามาวิเคราะหและจัดเรียงความตองการจากแบบสํารวจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
จัดทําคลังสื่อ
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สาระหลัก ไดแก สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระประกอบดวย ความรูทั่วไป
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอสอบ และมีหมวดความรูทั่วไป ขาวสารขอมูลของสังคมไทย
และสังคมโลก
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) ผูวิจัยสราง “คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา”
ออกมาในรูปแบบของการผสมผสานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 2 ประเภท คือ (1) คลังสื่อออนไลนวิชา
สังคมศึกษา เพื่อการนําเสนอขอมูล มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยที่ผูสอนสามารถใชขอมูลกับ
กลุมยอยจนถึงกลุมใหญ มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อเนนความรูและทัศนคติ เปนที่นําเสนอขอมูลเพื่อประกอบ
การตั ด สิ น ใจใช สื่ อ สั ง คมศึ ก ษา (2) คลั ง สื่ อ สั ง คมออนไลน วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู  ด  ว ยตนเอง
เปนลักษณะการสือ่ สารแบบสองทางโดยประยุกตใชประกอบกับแนวคิดทฤษฎีจติ วิทยาและทฤษฎีการเรียนรู
เปนหลัก เพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของคลังสื่อไดอยางอิสระอีกดวย
ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช (Implementation) การนําคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาไปใช
ในการเรียนการสอน สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรทั่วไป แท็บเล็ต, Desktop PC และ สมารตโฟน เชื่อมโยง
การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ อีกทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
ทีผ่ ศู กึ ษานําไปติดตาม เพือ่ ใหขอ มูลมีการเปลีย่ นแปลงใหทนั สมัยอยูเ สมอบนเว็บไซต ชือ่ www.ppsnnk.com
ขั้นตอนที่ 5: การประเมินผล (Evaluation) การประเมินการใชคลังสื่อสังคมศึกษาศึกษา พบวา
คลังสื่อชวยสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูในสถานที่ตางๆ นอกเหนือจากหองเรียน ผูสอนสามารถใชสื่อ
ไดในทุกๆ สถานที่ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต
3. ผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผูว จิ ยั ไดใหกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนครูสอนสังคมศึกษาไดทดลองใชคลังสือ่ ออนไลนทผี่ วู จิ ยั สรางและ
พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการใชงานของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา
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จากการทดลองใช ค ลั ง สื่ อ ออนไลน ไ ด ผ ลวิ เ คราะห จ ากการประเมิ น การใช ค ลั ง สื่ อ ออนไลน
วิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับดี คือ ดานเนื้อหาสาระ (  = 4.28) ดานครูผูสอน
(  = 4.20) และดานคุณคาของสื่อ (  = 4.08) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ดานเนื้อหาสาระ
อยูในระดับดีมาก คือ สื่อมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (  = 4.62) สื่อมีเนื้อหาที่สงเสริมแนวคิดการนํา
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคม (  = 4.52) ดานครูผูสอน
อยูในระดับดีมาก คือ สื่อที่ใชชวยสรางความมั่นใจใหผูสอนในการใชเชิงวิชาการและวิชาชีพ (  = 4.56)
และดานคุณคาของสื่ออยูในระดับดีทุกรายการประเมิน ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานครูผูสอน

1
2
3
4
5

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
ºÉ°¸ÉÄonª¥¦oµªµ¤¤´ÉÄÄ®o¼o°Äµ¦ÄoÁ·ª·µµ¦Â¨³
ª·µ¸¡
ºÉ ° ¸É Ä o  µ¤µ¦´  µ¦Á¦¸ ¥ µ¦°ª·  µ´  ¤«¹  ¬µÅo
®¨µ®¨µ¥
ºÉ°¸ÉÄoµ¤µ¦¡´µµ¦´µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ®oÂn´Á¦¸¥
ºÉ°¸ÉÄo°¨o°´¦· °¦¼
ºÉ°¸ÉÄoµ¤µ¦¼¦µµ¦µ¦°Â¨³¡´µ¦¼Âµ¦°
ª·µ´¤«¹¬µÅo°¥nµ¦oµ¦¦r
£µ¡¦ª¤

SD

Â¨ªµ¤®¤µ¥

4.56

0.52

¸¤µ

4.30
4.18
4.04

0.65
0.63
0.60

¸
¸
¸

3.94
4.20

0.62
0.60

¸
¸
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ตารางที่ 2
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานเนื้อหาสาระ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ตารางที่ 3
แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ดานคุณคาของสื่อ
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4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
ควรมีการสํารวจการใชสื่อในกลุมสาระสังคมศึกษา และสื่ออื่นในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ การใชแหลง
การเรียนหรือแหลงวิทยาการที่สําคัญในทองถิ่น ชุมชน หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อใหเปนขอมูลในการแลกเปลี่ยน
ความรู ทักษะ และความหลากหลายในการใชสื่อ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระ
สังคมศึกษาตอไป และจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา พบวา ผูประเมินไดเสนอแนะ
เพิม่ เติม ในดานเนือ้ หาของคลังสือ่ ควรเพิม่ เติมวิดที ศั นสรุปการสอน หรือเนือ้ หาในกลุม สาระเพิม่ เติม อีกทัง้ ยัง
มีความตองการในการใชกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครูกับครูตางพื้นที่ในกลุมสาระ
สังคมศึกษา เพือ่ เปนการแลกเปลีย่ นความคิด เทคนิคการสอนตางๆ ใหครูสงั คมศึกษาตางพืน้ ทีไ่ ดนาํ ไปศึกษา
และทดลองใชเพื่อปรับปรุงเทคนิค และวิธีการสอนของตนเองใหพัฒนายิ่งขึ้นดวย

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
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1. ผลวิเคราะหการสํารวจความตองการใชสอื่ ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ผูต อบแบบสํารวจสวนใหญตอ งการสือ่ ออนไลนจากยูทปู (Youtube) (รอยละ 38.04) ตองการพัฒนา
ทักษะจากการใชสอื่ ออนไลนดา นเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการสือ่ ออนไลนเพิม่ เติมในเนือ้ หาสาระ
เศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36)ตองการใชสื่อการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24) ตองการ
ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) ตองการ
ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนาทักษะ
การใชสื่อประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการสื่อการเรียนการสอนประเภท Animation
(รอยละ 22.79) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ The Thailand Development Research Institute (TDRI)
(2015, 1) ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดศึกษาและรายงานชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลัก
สวนหนึ่งของปญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่ไมเอื้อ
ตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึง่ มีผลทําใหการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผล
ที่ยังไมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การแกปญหา เกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง อีกทั้งสภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันกําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของผูเรียนปรากฏอยูใน
หลายพืน้ ที่ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนครู ขาดทักษะ ประสบการณในการสอน แหลงเรียนรูส อื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไมมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย ไมคุมคา และ
ขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบ
2. ผลการพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุม สาระสังคมศึกษาระดับมัธยม ศึกษาแนวคิดการสรางสือ่ ออนไลนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ทีใ่ ชหลักการ ADDIE Model เปนแบบจําลอง ทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห การออกแบบ
การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล ทีส่ ามารถนําไปใชไดกบั อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทกุ ชนิด เชือ่ มโยง
การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มีการรวบรวมและจัดทําเปนหมวดหมู
ขึ้นอยางเปนระบบโดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซต ชื่อ www.ppsnnk.com ชวยสนับสนุนใหผูสอนสามารถใช
สื่อในทุกสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต อีกทั้งหลักการพัฒนา
ยังสรางเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถอัพเดตความกาวหนาของขอมูล
ทีอ่ ยูใ นระบบเครือขายของคลังสือ่ ออนไลนวชิ าสังคมศึกษาใหมคี วามทันสมัย ชวยใหเกิดประโยชนความคุม คา
ตอผูสอนและผูเรียนใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67)
ไดนําเสนอแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อแกปญหา
ขอจํากัดของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (OBECLMS)
ใหสามารถใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได แอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาในลักษณะ
Responsive Web Design โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
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มาเปนแนวทางในการพัฒนาคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ไดกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมเครือขายโรงเรียนทุงผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 3 จํานวน 30 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 17 กลุมเครือขายและครูผูสอนจํานวน 15 คน ผลการทดลอง
พบวาแอพพลิเคชัน่ สามารถใชงานผานอุปกรณเคลือ่ นทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีอ้ าจกลาวไดวา การพัฒนา
คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ควรพัฒนาในลักษณะของการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในกลุมวิชา
สังคมศึกษาใหสามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ ที่ไดรับความนิยมในการใชงาน
ไดแทบทุกระบบ ทําใหครูวิชาสังคมศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอนและผูเรียนยังสามารถเรียนรู
ดวยตัวเองไดบอยครั้งตามตองการ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเขาใจและสามารถจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดีขึ้น
3. ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาสาระโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.28, SD = 0.52) ดานครูผูสอน
โดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.20, SD = 0.60) และดานคุณคาของสื่อโดยรวมอยูในระดับดี (  = 4.08,
SD = 0.53) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67) ที่ไดเสนอแอพพลิเคชั่น
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคลือ่ นที่ เมือ่ นักเรียนใชแอพพลิเคชัน่ ในการทบทวน
เนื้อหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ชวยใหนักเรียนเขาใจ และสามารถจดจํา
เนือ้ หาวิชาเรียนไดดยี งิ่ ขึน้ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีท่ ดลองใชแอพพลิเคชัน่ ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจของครูผูสอนที่ทดลองใช
แอพพลิเคชั่นในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 จาก 5.00

สรุป
การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model ผลการศึกษา
พบวา สภาพการใชสื่อสวนใหญจะใชสื่อแผนภาพและเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพมากที่สุด ซึ่งครูสังคมศึกษา
สวนใหญ มีความตองการในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียน
ชวยสอนใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังสื่อจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา
หนาทีพ่ ลเมือง ประวัตศิ าสตรเศรษฐศาสตร และภูมศิ าสตร อีกทัง้ ยังมีแผนการสอน ความรูท วั่ ไป และขอสอบ
โดยสามารถเลือกใชตามความตองการของครูผสู อน ซึง่ สือ่ ทีร่ วบรวมสวนใหญเปนสือ่ ออนไลนจากอินเทอรเน็ต
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร
ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม
ดานเนื้อหาสาระ ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังสื่ออยูในระดับดี
สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ เรื่องการออกแบบคลังสื่อออนไลน
วิชาสังคมศึกษาผูสอนควรเลือกใชแหลงการเรียนเขามาบูรณาการซึ่งเปนที่สนใจของสังคม สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่สนุกและทาทาย และมีความกระตือรือรนที่จะแสดงความคิดเห็นในการใชสื่อเปนตัวกลาง
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาควรใชสื่อเสริมสราง
ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ในการทํากิจกรรมใหกับผูเรียนอยางเหมาะสมเพื่อให
ครูและนักเรียนนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระรวมทั้งใชสื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับ
ในความคิดเห็นทีแ่ ตกตางของสมาชิกในชัน้ เรียนหรือในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ สวนขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
คือ ควรศึกษากระบวนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะ
ดานการคิดวิเคราะห และศึกษาการใชการใชสื่อออนไลนรายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาตางๆ รวมไปถึงการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบออนไลนโดยใชสื่อที่มีความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา
และศึกษาการสราง Application Mobile เพื่อการศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษาหรือกลุมวิชาอื่นๆ ตอไป
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