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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู                     

2) เพือ่พฒันาคลงัสือ่ออนไลนและศกึษาผลการใชคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศึกษาของคร ูประชากรทีใ่ชศกึษา 

เปนครูสังคมศึกษา 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน โดยใชหลกัการ ADDIE 

Model ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อ มีขั้นตอนดังตอไปน้ี การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา 

การนําไปใช และการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แบบสํารวจความตองการใชสื่อออนไลน                          

วิชาสังคม 2) คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 3) แบบประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

สถิติที่ใช คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา สภาพการใชสื่อ                     

สวนใหญจะใชสือ่แผนภาพและเลือกใชสือ่จากส่ือสิง่พมิพมากท่ีสดุ ซึง่ครูสงัคมศึกษาสวนใหญ มคีวามตองการ

ในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียนชวยสอนใหดียิ่งข้ึน                            

โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังสื่อจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา หนาที่พลเมือง 
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ประวัติศาสตรเศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร อีกทั้งยังมีแผนการสอน ความรูทั่วไป และขอสอบ โดยสามารถ

เลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งสื่อที่รวบรวมสวนใหญเปนสื่อออนไลนจากอินเทอรเน็ต บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาที่เปนความรูในหลายรูปแบบและเปนสื่อคอมพิวเตอร ผลการประเมิน

การใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดานเนื้อหาสาระ 

ดานครูผูสอน และดานคุณคาของสื่อ พบวา คุณภาพของคลังส่ืออยูในระดับดี

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
 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม จงัหวดัเชยีงใหม  สงักดัสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตเิปนสถานศกึษา

ของคณะสงฆอีกทางเลือกหน่ึงที่มีเยาวชนและพอแมผูปกครองกลุมหน่ึงใหความสนใจเลือกทางเลือกน้ี                         

เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนเปนจํานวนมาก โดยโรงเรียนของคณะสงฆมุงหวังจะจัดการศึกษาใหแก

เยาวชนที่อยูในวัยกําลังศึกษาแตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และจัดการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานใหกบัผูเรยีนท่ีอยูในเพศบรรพชิตทัว่ประเทศท่ีกระจายอยูทัว่ทกุพ้ืนทีข่องประเทศ จาํนวน 399 แหง 

แตจากการศึกษาขอมลูพบวา โรงเรียนพระปริยตัธิรรม จงัหวดัเชียงใหม สวนใหญมปีญหาสาํคัญท่ีเหมอืนกนั 

คือ นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน อาจเปนเพราะโรงเรียนยังขาด

ความพรอมทางดานปจจัยตางๆ เชน มีครูไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและ                  

วัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีราคาแพงเน่ืองจากการขาดการจัดสรรงบประมาณ                

ที่เพียงพอ (Ministry of Education, 2010, 25-23) ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Phrachakrapol                            

Siritharo (2016, 228-245) ที่ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยโรงเรียนศรีจันทรวิทยา พบวา               

มีวัสดุ อุปกรณที่จําเปนไมเพียงพอสําหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  และไมมีสื่อการสอนท่ีทันสมัย                       

ครูไมคอยไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 ทําใหนักเรียนไมสนใจเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไมผานการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสาม จึงไดดําเนินโครงการ                                   

เพือ่แกปญหาโดยใชโครงการสงเสริมและพัฒนาครูผูสอน  การจัดสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู  โครงการสราง

พลังรวมเพือ่พฒันาโรงเรยีน  ทัง้ยงัเปนการเพิม่ศักยภาพการบรหิารจดัการองคกรตามแนวการใชโรงเรยีนเปนฐาน 

ซึ่งมีผลทําใหโรงเรียนศรีจันทรวิทยาผานการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                          

ของนักเรียนอยูในระดับดีขึ้น และเมื่อวิเคราะหสภาพปญหาและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน                         

ทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ดังกลาวขางตน พอสรุปไดวาผลการดําเนินงาน                    

ยังไมสามารถกอใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาดานผูเรียนโดยเฉพาะดานกระบวนการคิดในมาตรฐานที่ 4           

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมาตรฐานที่ 5 ซึ่งปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ The Thailand 

Development Research Institute (TDRI) (2015) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่งของปญหาคุณภาพ                     

การศึกษาของไทยในทุกระดบั คอื การทีร่ะบบการศกึษาในปจจบุนัเปนระบบท่ีไมเอือ้ตอการสรางความรับผิดชอบ 

(Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21                               

(21st Century Skills) ดังนั้นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม จึงจะตองมีลักษณะเปนแบบพลวัต นั่นคือ ตองปรับเปล่ียนใหทันและสอดคลองกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน โดยมุงสูทิศทางของสังคมแหงการเรียนรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการสอนออนไลน (Educational Technology Center, 2007, 8)

 ดงันัน้ จากสภาพปญหาของโรงเรียนพระปริยตัธิรรมดงักลาวขางตน ผนวกกบัความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม ที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยเฉพาะสื่อออนไลนมา



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 89

แกไขปญหาในการจดัการการเรยีนรูในวชิาสงัคมศกึษา รวมท้ังเปนการพัฒนาทกัษะและเทคนคิของครูผูสอน

ใหทันตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมความพรอมสูวิสัยทัศนดานการศึกษาในยุค Thailand 4.0                      

ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทําการวิจยัเพ่ือพฒันาคลงัส่ือออนไลนวชิาสังคมศกึษา สาํหรบัแกปญหาการขาดแคลน

สื่อการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา และเพ่ือใหผู เรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตาม                           

ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล รวมทั้งยังสามารถชวยเพิ่มทักษะในการใช

คอมพิวเตอรใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือสํารวจความตองการใชสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม                           

จังหวัดเชียงใหม

 2. เพ่ือพัฒนาคลังสื่อออนไลนและศึกษาผลการใชคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู      

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ผูสอนตองมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ 

คน หรือวิธีการที่ชวยเปนตัวกลางในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ผูสอนตั้งไว                         

ผูสอนควรหลีกเล่ียงการผลิตและการใชสื่อท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาท่ีขัดแยงกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูเรียน

โดยผูสอนสามารถตรวจสอบและศึกษาเพื่อปรับใหเหมาะสมกอนนําสื่อไปใชในสถานการณจริงในหองเรียน 

ซึง่แนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูเปนพ้ืนฐานทีจ่ะนาํมาใชในการออกแบบคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษา ซึง่ทฤษฏี

ที่เกี่ยวของกับการออกแบบคลังสื่อเพ่ือการเรียนการสอนท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ประกอบดวย                     

3 ทฤษฎีหลัก ดังนี้ (Mangkhang, 2018, 45)

 1. ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนยิม (Behaviorism Theory) ทฤษฎีกลุมพฤตกิรรมนยิมเชือ่วา การเรยีนรู

ของมนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและ            

การตอบสนอง (Stimulus and Response) การตอบสนองตอสิง่เราของมนษุยจะเกดิขึน้ควบคูกนัในชวงเวลา

ที่เหมาะสม การสรางส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมเปน                     

การนําเสนอเน้ือหาในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววา เปนลําดับ                          

การสอนที่ดี และผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 2. ทฤษฎีกลุมปญญานิยม (Cognitivism Theory) ทฤษฎีปญญานิยมน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของ

ชอมสกี ้(Chomsky) ทีไ่มเหน็ดวยกบัสกนิเนอร (Skinner) บดิาของทฤษฎีพฤตกิรรมนยิมในการมองพฤตกิรรม

มนุษยมนุษยไววา เปนเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร สวนชอมสก้ี (Chomsky) เช่ือวา พฤติกรรม                     

ของมนุษยนั้นเปนเร่ืองของภายในจิตใจมนุษยไมใชผาขาวท่ีเมื่อใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษย                      

มีความนึกคิด มีอารมณ จิตใจ และความรูสึกภายในที่แตกตางกันออกไป การออกแบบการเรียนการสอน                   
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ก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย ในชวงนี้มีแนวคิดตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน แนวคิด

เกีย่วกับการจาํ (Short Term Memory, Long Term Memory and Retention) แนวคดิเก่ียวกบัการแบงความรู 

ออกเปน 3 ลักษณะคือ ความรูในลักษณะเปนขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่อธิบายวา

ทาํอยางไรและเปนองคความรูทีต่องการลาํดบัการเรยีนรูทีช่ดัเจน ความรูในลกัษณะการอธบิาย (Declarative 

Knowledge) ซึง่ไดแก ความรูทีอ่ธบิายวาคืออะไร และความรูในลกัษณะเงือ่นไข (Conditional  Knowledge) 

ไดแก ความรูที่อธิบายวาเมื่อไร และทําไม ซึ่งความรู 2 ประเภทหลังนี้ไมตองการลําดับ การเรียนรูที่แนนอน

ตายตัว  สือ่ออนไลนเพือ่การศึกษาท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมก็จะมีโครงสรางของบทเรียน

ในลักษณะสาขาอีกเชนเดียวกัน โดยผูเรยีนทุกคนจะไดรบัการเสนอเน้ือหาในลําดับทีไ่มเหมือนกัน โดยเน้ือหา

ที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ

ซึ่งนอกจากผูเรียนแลวการสรางประสบการณใหกับผูเรียนก็มีความสําคัญเชนกัน

 3.  ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสม (Constructivism Theory) เช่ือวาการใหบุคคลหน่ึงบุคคลใด                 

ไดลงมอืกระทาํหรอืสรางสรรคความหมายจากประสบการณของตน องคความรูจะถกูสรางข้ึนโดยคนผูนัน้เอง 

ผานชุดของประสบการณตางๆ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของตนและมีความแตกตางกนัไปในแตละคน การนําทฤษฎี

การเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสมไปใชในการเรียนการสอน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนรูมากที่สุด

เมื่อใชในการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายวิชาเขาดวยกัน และผูเรียน มีพื้นฐานความรูหรือประสบการณ                 

ของเน้ือหาเหลานัน้แลวอยางดีโดยมีกจิกรรมท่ีสนบัสนนุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การประดิษฐ

คิดคน การแกปญหาแบบซับซอนในสถานการณตางๆ เปนตน 

  นกัทฤษฎกีลุมนีเ้ชือ่วากระบวนการเรยีนรูสาํคญักวากระบวนการสอน แตละบคุคลสามารถสราง

ความรูไดดวยตนเอง ฉะนัน้การออกแบบการเรยีนการสอนจงึตองมุงเนนการวางแนวทาง และสภาพแวดลอม

การเรียนใหเอื้อตอการสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McGriff (2000 as cited in 

Wiboolyasarin, 2014) ที่ใชหลักการ เอ็ดด้ี โมเดล (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation: ADDIE Model) ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีไดรับความนิยมมานาน มีความยืดหยุน และใหอิสระ                         

แกผูสอนในการออกแบบและพฒันาสือ่การสอนมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนรูปแบบทีง่ายและมขีัน้ตอนการลงมอื

ปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไปใชกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนา

นวตักรรมสือ่การสอน ADDIE Model เปนแบบจาํลองทีพ่ฒันาใหกบักองทพัของสหรฐัอเมรกิาในป พ.ศ. 2518 

โดยศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรฐัฟลอริดา (Branson, 1975) ไดรบัการพัฒนาโดยกองทัพ

ของสหรัฐอเมริกามาอยางตอเน่ือง (Department of the Army, United States 2011) และถูกใชงาน                         

อยางกวางขวางในสถานศึกษาเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง มขีัน้ตอนประกอบดวย 

การวเิคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development) การนาํไปใช (Implementation) 

และการประเมินผล (Evaluation) 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 1   มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 91

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                      
การเขารวมโครงการใชสื่อออนไลนทั้งชายและหญิงเฉพาะท่ีเปนคฤหัสถเทานั้น 
 2. ขั้นตอนในการวิจัย
      การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการใชแนวคิดของ McGriff (2000) ที่ใชหลักการ ADDIE Model                   
เปนแบบจําลองสําหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอนรายวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู                                
โดยผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา ความตองการ จุดมุงหมาย 
เนื้อหา  ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นการการเรียนจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 
  ขัน้ตอนที ่2 : การออกแบบ (Design) หลังทราบปญหา ความตองการ จดุมุงหมาย เนือ้หาปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาออกแบบออกนวัตกรรมส่ือ 

ซึ่งประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนการออกแบบการสรางคลังสื่อ
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  ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนา (Development) หลังจากที่ไดทดสอบและสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ         

ดานตางๆ จนเกดิความมัน่ใจแลวผูวจิยัออกแบบและพฒันานวตักรรมสือ่การสอน โดยเริม่ดาํเนนิการพฒันา

คลงัสือ่โดยการสรางเวบ็คลงัสือ่ www.ppsnnk.com ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress เปนการดาํเนนิการ

สรางคลังสื่อและมีการทดสอบการทํางานของคลังส่ือออนไลนรวมถึง การประเมินผลระหวางทาง                              

(Formative Evaluation)

  ขัน้ตอนที ่4 :  การนาํไปใช (Implementation) เม่ือผูวจิยัไดออกแบบและพฒันาคลงัสือ่ออนไลน

สังคมศึกษาแลวไดดําเนินการแกไขตามเหมาะสม จากนั้นจึงนําคลังส่ือออนไลนไปใชงานจริงในงานวิจัย

  ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการสอน                       

ตามเกณฑและเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนานวัตกรรมคลังส่ือออนไลนสังคมศึกษาตอไป

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

      3.1 แบบสํารวจความตองการใชสือ่ออนไลนวชิาสังคมศึกษา แบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที ่1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสาํรวจ ตอนที ่2 ขอมลูสภาพการใชสือ่ในจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

ตอนที่ 3 สํารวจความตองการใชสื่อออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสอดคลองเชิงเน้ือหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน                        

ผลที่ไดมีคาเทากับ 0.90 คาความสอดคลองของเนื้อหาสวนใหญมีความเหมาะสมและนําไปทดลองใชกับ                  

ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลําพูน ทั้งหมด 9 โรงเรียน จํานวน 20 คน 

  3.2 คลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา ผูวิจัยสรางคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา                   

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร wordpress โดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซตชื่อ www.ppsnnk.com โดยรวบรวม

และจดัทาํเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ จดัเปน 5 สาระ คอื ศาสนา หนาทีพ่ลเมือง ประวตัศิาสตร 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

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 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 และวิเคราะหขอมูลของแบบประเมินการใชคลังส่ือออนไลน

วิชาสังคมศึกษา โดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย                         
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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

 จากนัน้วิเคราะหคาคะแนนของแบบประเมนิ โดยใชเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลีย่ ดงันี้

   คาเฉลี่ยตั้งแต   4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก

   คาเฉลี่ยตั้งแต   3.51-4.50 หมายถึง ดี

   คาเฉลี่ยตั้งแต   2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง

   คาเฉลี่ยตั้งแต   1.51-2.50 หมายถึง นอย 

   คาเฉลี่ยตั้งแต   1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังสื่อออนไลนสําหรับครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้

 1.  ผลจากการสํารวจความตองการส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้

      1.1 ผลวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสาํรวจความตองการสือ่ออนไลนวชิาสังคมศกึษา 

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 

สภาพการใชสื่อของผูตอบแบบสํารวจสวนใหญใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนเฉล่ีย 1-3 คร้ัง/วัน (รอยละ 

66.00) ระยะเวลาใชสือ่เฉลีย่ 11-20 ชัว่โมง/สปัดาห (รอยละ 46.00) ใชส่ือแผนภาพในการจัดการเรียนการสอน 

(รอยละ 24.79) และเลือกใชสื่อจากสื่อสิ่งพิมพ (รอยละ 31.68)

  1.3 ผลวิเคราะหขอมลูดานความตองการใชสือ่ออนไลนในการจดัการเรียนการสอนสังคมศกึษา 

พบวา ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการเลือกใชสื่อออนไลนจากยูทูป (Youtube) (รอยละ 38.04)                            

ตองการพัฒนาทักษะจากการใชสือ่ออนไลนดานเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการส่ือออนไลนเพ่ิมเตมิ

ในเนือ้หาสาระเศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36) ตองการใชสือ่การเรยีนการสอนผานคอมพวิเตอร (รอยละ 28.24) 

ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) 

ตองการใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นประยุกตใช (รอยละ 25.20) ตองการพัฒนา

ทกัษะการใชสือ่ประเภทบทเรียนชวยสอน (รอยละ 24.16) และตองการส่ือการเรียนการสอนประเภท Animation 

(รอยละ 22.79) 
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 2. ผลการพฒันาคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษาสาํหรบัคร ูโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมจงัหวดัเชยีงใหม 

  ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาที่ใชหลักการ ADDIE Model                    

เปนแบบจําลองมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียด ตอไปน้ี  

  ขั้นตอนท่ี 1: การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ไดเนื้อหาสาระของกลุมสังคมศึกษาของระดับมัธยมศึกษา  แนวคิดการสรางสื่อออนไลน 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับคลังสื่อออนไลน ความสําคัญ และประเภทของส่ือการสอน เพื่อเปนฐานใน

การสรางคลังสื่อ นํามาวิเคราะหและจัดเรียงความตองการจากแบบสํารวจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ                 

จัดทําคลังสื่อ

  ขั้นตอนท่ี 2: การออกแบบ (Design) ผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สาระหลัก ไดแก สาระท่ี 1 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 

เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ซึ่งแตละสาระประกอบดวย ความรูทั่วไป 

แผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและขอสอบ และมีหมวดความรูทั่วไป ขาวสารขอมูลของสังคมไทย

และสังคมโลก 

  ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) ผูวิจัยสราง “คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา”                             

ออกมาในรูปแบบของการผสมผสานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 2 ประเภท คือ (1) คลังส่ือออนไลนวิชา

สังคมศึกษา เพื่อการนําเสนอขอมูล มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยที่ผูสอนสามารถใชขอมูลกับ

กลุมยอยจนถึงกลุมใหญ มีวัตถุประสงคทั่วไปเพ่ือเนนความรูและทัศนคติ เปนที่นําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบ

การตัดสินใจใชสื่อสังคมศึกษา (2) คลังสื่อสังคมออนไลนวิชาสังคมศึกษาเพื่อการเรียนรู ดวยตนเอง                              

เปนลกัษณะการสือ่สารแบบสองทางโดยประยกุตใชประกอบกบัแนวคดิทฤษฎจีติวทิยาและทฤษฎกีารเรยีนรู

เปนหลัก เพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนและการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของคลังสื่อไดอยางอิสระอีกดวย

  ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช (Implementation) การนําคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษาไปใช                       

ในการเรียนการสอน สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรทั่วไป  แท็บเล็ต, Desktop PC และ สมารตโฟน เชื่อมโยง

การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ อีกทั้งขอมูลขาวสารอื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ                      

ทีผู่ศกึษานําไปติดตาม เพือ่ใหขอมลูมกีารเปล่ียนแปลงใหทนัสมัยอยูเสมอบนเว็บไซต ชือ่ www.ppsnnk.com

  ขั้นตอนท่ี 5: การประเมินผล (Evaluation) การประเมินการใชคลังส่ือสังคมศึกษาศึกษา พบวา 

คลังสื่อชวยสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูในสถานท่ีตางๆ นอกเหนือจากหองเรียน ผูสอนสามารถใชสื่อ    

ไดในทุกๆ สถานที่ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนภายใตการเชื่อมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต

 3. ผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 

              ผูวจิยัไดใหกลุมตัวอยางทีเ่ปนครสูอนสงัคมศึกษาไดทดลองใชคลงัสือ่ออนไลนทีผู่วจิยัสรางและ

พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการใชงานของครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา
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 จากการทดลองใชคลังสื่อออนไลนไดผลวิเคราะหจากการประเมินการใชคลังส่ือออนไลน                                   

วิชาสังคมศึกษา โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับดี  คือ ดานเนื้อหาสาระ (   = 4.28) ดานครูผูสอน               

(   = 4.20) และดานคุณคาของส่ือ (   = 4.08) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ดานเนื้อหาสาระ

อยูในระดับดีมาก คือ สื่อมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม      

กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (    = 4.62) สื่อมีเนื้อหาท่ีสงเสริมแนวคิดการนํา                               

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคม (   = 4.52) ดานครูผูสอน                      

อยูในระดับดีมาก คือ สื่อที่ใชชวยสรางความม่ันใจใหผูสอนในการใชเชิงวิชาการและวิชาชีพ (   = 4.56) 

และดานคุณคาของส่ืออยูในระดับดีทุกรายการประเมิน ดังตารางที่ 1-3

ตารางท่ี 1

แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

ดานครูผูสอน
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ตารางท่ี 2

แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                        

ดานเนื้อหาสาระ
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ตารางท่ี 3

แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา                       

ดานคุณคาของส่ือ
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 4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

      จากการสํารวจความตองการสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ                               

ควรมีการสํารวจการใชสื่อในกลุมสาระสังคมศึกษา และส่ืออื่นในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ การใชแหลง                     

การเรียนหรือแหลงวิทยาการที่สําคัญในทองถ่ิน ชุมชน หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อใหเปนขอมูลในการแลกเปล่ียน

ความรู ทักษะ และความหลากหลายในการใชสื่อ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระ

สังคมศึกษาตอไป และจากการประเมินการใชคลังส่ือออนไลนวิชาสังคมศึกษา พบวา ผูประเมินไดเสนอแนะ

เพิม่เตมิ ในดานเนือ้หาของคลงัสือ่ควรเพ่ิมเตมิวดิทีศันสรุปการสอน หรอืเนือ้หาในกลุมสาระเพ่ิมเตมิ อีกทัง้ยงั     

มีความตองการในการใชกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครูกับครูตางพื้นที่ในกลุมสาระ

สงัคมศกึษา เพือ่เปนการแลกเปลีย่นความคดิ เทคนคิการสอนตางๆ ใหครูสงัคมศึกษาตางพ้ืนทีไ่ดนาํไปศกึษา

และทดลองใชเพ่ือปรับปรุงเทคนิค และวิธีการสอนของตนเองใหพัฒนายิ่งข้ึนดวย

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
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 1.    ผลวเิคราะหการสํารวจความตองการใชสือ่ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

  ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญตองการส่ือออนไลนจากยูทปู (Youtube) (รอยละ 38.04) ตองการพัฒนา

ทกัษะจากการใชสือ่ออนไลนดานเทคนิคการสอน (รอยละ 37.63) ตองการส่ือออนไลนเพิม่เตมิในเน้ือหาสาระ

เศรษฐศาสตร (รอยละ 30.36)ตองการใชสื่อการเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร (รอยละ 28.24) ตองการ                 

ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู (รอยละ 27.74) ตองการ

ใชสื่อออนไลนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันประยุกตใช (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 การที่ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่ไมเอ้ือ    

ตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนา

ทกัษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซึง่มผีลทาํใหการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมนิผล 

ที่ยังไมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การแกปญหา เกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง  อีกทั้งสภาพ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันกําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของผูเรียนปรากฏอยูใน                   

หลายพืน้ที ่ซึง่มสีาเหตมุาจากการขาดแคลนคร ูขาดทกัษะ ประสบการณในการสอน แหลงเรยีนรูสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ที่ไมมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย ไมคุมคา และ

ขาดการวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบ

 2. ผลการพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 

              ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดพัฒนาคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง                    

การศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุมสาระสังคมศึกษาระดับมธัยม ศกึษาแนวคิดการสรางส่ือออนไลนในระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษา ทีใ่ชหลักการ ADDIE Model เปนแบบจําลอง ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คอื การวเิคราะห การออกแบบ 

การพฒันา การนาํไปใช และการประเมนิผล ทีส่ามารถนาํไปใชไดกบัอปุกรณอเิล็กทรอนกิสทกุชนดิ เชือ่มโยง

การนําเสนอดวยรูปแบบมัลติมีเดียผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต มีการรวบรวมและจัดทําเปนหมวดหมู                         

ขึ้นอยางเปนระบบโดยเนนการเรียนรูบนเว็บไซต ชื่อ www.ppsnnk.com ชวยสนับสนุนใหผูสอนสามารถใช

สื่อในทุกสถานท่ีทั้งในและนอกหองเรียนภายใตการเช่ือมตอดวยระบบอินเตอรเน็ต อีกท้ังหลักการพัฒนา                   

ยังสรางเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถอัพเดตความกาวหนาของขอมูล                                 

ทีอ่ยูในระบบเครอืขายของคลงัสือ่ออนไลนวชิาสงัคมศกึษาใหมคีวามทนัสมัย ชวยใหเกดิประโยชนความคุมคา

ตอผูสอนและผูเรียนใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67)                          

ไดนําเสนอแอพพลิเคชั่นการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงบนอุปกรณเคล่ือนท่ี เพื่อแกปญหา

ขอจาํกดัของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของสํานกังานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (OBECLMS) 

ใหสามารถใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได แอพพลิเคชั่นถูกพัฒนาในลักษณะ 

Responsive Web Design โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)                      
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มาเปนแนวทางในการพัฒนาคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุ มตัวอยางแบบกลุม ไดกลุ มตัวอยาง                                 

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุมเครือขายโรงเรียนทุงผึ้ง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําปางเขต 3 จํานวน 30 คน จากจํานวนท้ังสิ้น 17 กลุมเครือขายและครูผูสอนจํานวน 15 คน ผลการทดลอง

พบวาแอพพลเิคชัน่สามารถใชงานผานอปุกรณเคล่ือนท่ีไดอยางมปีระสทิธิภาพ ทัง้นีอ้าจกลาวไดวา การพฒันา

คลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา ควรพัฒนาในลักษณะของการรวบรวมส่ือการเรียนการสอนในกลุมวิชา

สังคมศึกษาใหสามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ ที่ไดรับความนิยมในการใชงาน                   

ไดแทบทุกระบบ ทําใหครูวิชาสังคมศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอนและผูเรียนยังสามารถเรียนรู

ดวยตัวเองไดบอยครั้งตามตองการ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเขาใจและสามารถจดจําเนื้อหาวิชาเรียนไดดีขึ้น 

 3. ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษา 

  ผลการวิจัยพบวา ดานเนื้อหาสาระโดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.28, SD = 0.52) ดานครูผูสอน

โดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.20, SD = 0.60) และดานคุณคาของส่ือโดยรวมอยูในระดับดี ( = 4.08,                          

SD = 0.53) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ Woraphitbenja (2015, 58-67) ที่ไดเสนอแอพพลิเคชั่น                    

การจัดการเรียนการสอนในหองเรยีนเสมือนจรงิบนอปุกรณเคล่ือนที ่เมือ่นกัเรียนใชแอพพลิเคช่ันในการทบทวน

เนื้อหาวิชาเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ ชวยใหนักเรียนเขาใจ และสามารถจดจํา

เนือ้หาวชิาเรยีนไดดียิง่ขึน้ โดยผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีท่ดลองใชแอพพลเิคชัน่ในภาพรวม

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 มีความตองการในการใชสื่อออนไลนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาทักษะการใชสื่อออนไลนประเภทบทเรียน

ชวยสอนใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร ในดานการพัฒนาคลังส่ือจัดเปน 5 สาระ คือ ศาสนา                      

หนาทีพ่ลเมอืง ประวตัศิาสตรเศรษฐศาสตร และภมูศิาสตร อกีทัง้ยงัมแีผนการสอน ความรูทัว่ไป และขอสอบ 

โดยสามารถเลือกใชตามความตองการของครูผูสอน ซึง่สือ่ทีร่วบรวมสวนใหญเปนสือ่ออนไลนจากอินเทอรเนต็ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สารคดี เนื้อหาท่ีเปนความรูในหลายรูปแบบและเปนส่ือคอมพิวเตอร                                    

ผลการประเมินการใชคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาสําหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงใหม                      

ดานเนื้อหาสาระ ดานครูผูสอน และดานคุณคาของส่ือ พบวา คุณภาพของคลังส่ืออยูในระดับดี

 สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ เรื่องการออกแบบคลังส่ือออนไลน                    

วิชาสังคมศึกษาผูสอนควรเลือกใชแหลงการเรียนเขามาบูรณาการซ่ึงเปนที่สนใจของสังคม สรางบรรยากาศ

การเรียนรูที่สนุกและทาทาย และมีความกระตือรือรนที่จะแสดงความคิดเห็นในการใชสื่อเปนตัวกลาง                                
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และคลังสื่อออนไลนวิชาสังคมศึกษาควรใชสื่อเสริมสราง

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล ในการทํากิจกรรมใหกับผูเรียนอยางเหมาะสมเพ่ือให

ครูและนักเรียนนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระรวมท้ังใชสื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับ                          

ในความคิดเหน็ทีแ่ตกตางของสมาชิกในชัน้เรยีนหรือในกจิกรรมท่ีจดัข้ึน  สวนขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

คือ ควรศึกษากระบวนการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะ                      

ดานการคิดวิเคราะห และศึกษาการใชการใชสื่อออนไลนรายวิชาสังคมศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์                      

ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาตางๆ รวมไปถึงการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู                           

แบบออนไลนโดยใชสื่อท่ีมีความหลากหลายในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 

และศึกษาการสราง Application Mobile เพื่อการศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษาหรือกลุมวิชาอื่นๆ ตอไป
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