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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  พฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการ
เรียนการ สอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับ
ครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  และ3)  ศึกษาผลการนาํชุดฝึก
อบรมทางไกลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ในชั้นประถมศึกษา  (ป. 1 – 6)  และมธัยมศึกษา  (ม. 1 – 6)  ในสถานศึกษา  สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เขต  2  และเขต  3  จาํนวน  80  คน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ชั้นภมิู  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่   1)  ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการ
สอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  จาํนวน 5 หน่วย  2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม  3)  แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล ในการนาํความรู้จากชุด ฝึกอบรม
ทางไกล ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  และ4)  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล ไดแ้ก่ E1/E2  และการทดสอบค่าที   การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมทางไกลโดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  

 ผลการวิจยัพบว่า  ชุดฝึกอบรมทางไกล สําหรับครูสังคมศึกษา เร่ืองการจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ท่ีพฒันาข้ึนมา 5 หน่วยมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี  หน่วย 1  80.21/81.35  หน่วยท่ี 2  
78.34/80.54  หน่วยท่ี  3  79.29/82.23  หน่วยท่ี  4  83.24/85.95  และหน่วยท่ี  5  82.87/84.05  ตามลาํดบั  ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  ท่ีกาํหนดไว ้ จาํนวน 3  หน่วย  คือ หน่วยท่ี 1  - 3  ส่วนหน่วยท่ี 4 – 5  เกินเกณฑท่ี์
กาํหนด  ส่วนผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมทางไกลหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรม
ทางไกล  สูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุ่มตวัอยา่งไดร้ายงานวา่ ไดน้าํ
ความรู้จากการศึกษาชุดฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนในสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 

คาํสําคญั  :  ชุดฝึกอบรมทางไกล   การสอนวชิาประวติัศาสตร์  ครูสังคมศึกษา 
 

* บทความวิจยัเร่ืองน้ีคดัมาจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและการนาํเสนอผลงานวิจยั ประจาํปี 
2553 จดัโดย สถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เม่ือวนัท่ี 8  เมษายน  2553   
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to: (1) develop a distance training package 
for social studies teachers on the organization of history instruction in schools to meet 
the 80/80 efficiency criterion; (2) compare the pre-training and post-training learning 
achievements of trainees who used the distance training package for social studies 
teachers on the organization of history instruction in schools; and (3) study the effects 
of using the developed distance training package by trainees in organizing history 
instruction in their schools.   
 The employed research sample consisted of 80 social studies teachers who 
were teaching the Social Studies, Religion and Culture Learning Area at the 
elementary level (Prathom Suksa 1 – 6) and secondary level (Mathayom Suksa 1 – 6) 
in schools under the Offices of Bangkok Metropolis Educational Service Area 1, 2, 
and 3, obtained by stratified random sampling.  Research instruments comprised (1) 
five units of the distance training package for social studies teachers on the 
organization of history instruction in schools; (2) a learning achievement test to be 
administered before and after the training; (3) a self-evaluation form for trainees on 
using the knowledge obtained from the distance training package in organizing 
history instruction in schools; and (4) an interview form for interviewing trainees who 
were trained with the distance training package on the organization of history 
instruction in schools.  Statistics employed for verifying the efficiency of the distance 
training package were the E1/E2 efficiency index and t-test; while data obtained from 
the self-evaluation form for trainees of the distance training were analyzed with 
content analysis. 
 Research findings showed that the developed five units of the distance training 
package for social studies teachers on the organization of history instruction in 
schools had efficiency indices of 80.21/81.35 for Unit 1; 78.34/80.54 for Unit 2;  
79.29/82.23 for Unit 3; 83.24/85.95 for Unit 4; and 82.87/84.05 for Unit 5; thus the 
efficiency indices of three units, namely, Unit 1, Unit 2, and Unit 3 met the 80/80 
efficiency criterion, while those of Unit 4 and Unit 5 were above the efficiency 
criterion; the post-training achievement of trainees who were trained with the distance 
training package was significantly higher than their pre-training counterpart at the .05 
level; and trainees in the sample reported that they had applied knowledge obtained 
from the training package in organizing history instruction in their schools more 
systematically and efficiently. 
 
 
 
 
Keywords: Distance training package, History instruction, Social studies teacher 
 
 
 
 
 
 
 

61



บทนํา 
 

“ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผน่ดินมาดว้ยเลือดเน้ือ ดว้ยชีวิต แต่เสียดาย
ตอนน้ี ท่านนายก เขาไม่ให้เรียนประวติัศาสตร์แลว้นะ  ฉันก็ไม่เขา้ใจ เพราะตอนท่ีฉันเรียนอยูท่ี่สวิตเซอร์แลนด ์
ไม่มีประวติัศาสตร์อะไรเท่าไร  แต่เราก็ตอ้งเรียนประวติัศาสตร์ของสวิต ฯ  แต่เมืองไทยน่ี บรรพบุรุษเลือดทา
แผน่ดิน  กวา่จะมาถึงท่ีให้พวกเรา นัง่อยูก่นัอยา่งสบาย มีประเทศชาติ เรากลบัไม่ให้เรียนประวติัศาสตร์ ไม่รู้ใคร
มาจากไหน เป็นความคิดท่ีแปลกประหลาด ........” 
 พระราชเสาวนียใ์นสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2551  ท่ีทรงห่วงใย
การเรียนการสอน “ประวติัศาสตร์ไทย”  วิชาท่ีบ่มเพาะลูกหลานไทยไดรู้้จกั เขา้ใจ และภาคภูมิใจถึงรากเหงา้ และ
ความยากลาํบากของบรรพบุรุษท่ีเสียเลือดเน้ือสร้างชาติสร้างแผ่นดินกว่าจะมาเป็นชาติไทย  นับว่า พระราช
เสาวนียข์องพระองค์ท่าน ไดก้ระตุน้ให้นักวิชาการตอ้งหันมามองว่าเราให้ความสําคญักบัวิชาประวติัศาสตร์ 
โดยเฉพาะประวติัศาสตร์ไทยมากนอ้ยเพียงใด   
 หลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  พุทธศกัราช 2503  ไดจ้ดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์
แยกออกมาเป็นรายวิชาหน่ึงต่างหาก และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาใชห้ลกัสูตรประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
ตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524  ไดจ้ดัวิชาประวติัศาสตร์ เป็น
ส่วนหน่ึงของหมวดวิชาสังคมศึกษา  โดยจัดในลกัษณะการบูรณาการ  ต่อมามีการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 แบ่งการเรียนการสอนเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ไดแ้ก่ กลุ่มภาษาไทย กลุ่ม
คณิตศาสตร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  กลุ่มศิลปะ กลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มภาษาต่างประเทศ  วชิาประวติัศาสตร์กลายเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ดงักล่าว ไดก้าํหนดสาระท่ีเป็นองค์
ความรู้ไว ้5 สาระดว้ยกนัคือ 
 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 
 สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ 
 สาระท่ี 5 ภมิูศาสตร์ 

ปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เนน้การมีคุณธรรม  สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  โดยกาํหนดสาระการเรียนรู้ไว ้5 สาระดว้ยกนั  ประวติัศาสตร์เป็น
สาระท่ีกาํหนดให้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานท่ีแยกออกมาเป็น 1 รายวิชา ไม่ต้องบูรณาการกับสาระอ่ืน ๆ มีการ
กาํหนดเวลาเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนและกาํหนดตวัช้ีวดัชั้นปีและตวัช้ีวดัช่วงชั้นเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     แมว้่าจะมีการเห็นความสําคญัของวิชาประวติัศาสตร์ โดยการระบุไวใ้น พระราช บญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ในมาตรา 23 (1) ระบุว่า “ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและ
ความสัมพนัธ์ของตนกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข” (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 2)  ก็ตาม  แต่การจดัการเรียนการสอนวิชา
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ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์  โดยเนน้การ
พฒันาองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และการสร้างจิตสาํนึกความรัก  ความภาคภูมิใจ  และเห็น
ความเสียสละของบรรพบุรุษของชาติ  ซ่ึงจิตสํานึกดงักล่าวจะนาํไปสู่ความสามคัคีและความรักในชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์ โดยเสนอการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบและมีรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปสู่ปฏิบัติจริงได้  โดยจะให้รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับวิชา
ประวติัศาสตร์  แนวทางการจดัหลกัสูตรวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนวิชาประวติัศาสตร์  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์  ส่ือการเรียนการสอน แหล่งการ
เรียนรู้  และการวดัและประเมินผลในวิชาประวติัศาสตร์  การเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
วิชาประวติัศาสตร์น้ี  ผูว้ิจัย จะจัดทาํเป็นคู่มือ  เพ่ือให้ครูสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัทาํคู่มือน้ี  จดัทาํเป็นชุดฝึกอบรมทางไกล 
 สําหรับชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาน้ี  ครูสังคมศึกษาสามารถใชเ้ป็นคู่มือในการจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายของการสอนประวติัศาสตร์ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรอยา่ง
แทจ้ริง   
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1.  เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจัดการเรียนการ สอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80 / 80 

2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา     

3.  เพ่ือศึกษาผลการนาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
วชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จาํนวน 58  โรง  เขต  2  จาํนวน  43  โรงและเขต  3  จาํนวน  42  โรง  รวม  143  โรง 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ครูสังคมศึกษาท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม ใน
ชั้นประถมศึกษา  (ป. 1 – 6)  และมธัยมศึกษา  (ม. 1 – 6)  ในสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  เขต  2  และเขต  3  ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  (Stratified Sample Random)  จึงมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นจาํนวนโรงเรียน  ดงัน้ี  เขต 1  จาํนวน  15 โรง  เขต  2  จาํนวน  11  โรง  เขต  3  จาํนวน  11  
โรง  แต่ละเขตสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ไดจ้าํนวนครู  80  คน  โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือใชใ้นการทดลองเป็น 2 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย    ไดแ้ก่    
 1.  ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา ประกอบดว้ยประมวลสาระและแนวการศึกษา  จาํนวน 5 หน่วย  ไดแ้ก่    
 หน่วยท่ี  1  แนวคิดเก่ียวกบัวิชาประวติัศาสตร์   
 หน่วยท่ี  2 แนวทางการจดัหลกัสูตรวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 
 หน่วยท่ี  3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ 
 หน่วยท่ี  4  แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวติัศาสตร์ 
 หน่วยท่ี  5 ส่ือการเรียนการสอน  แหล่งการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผลในวิชา 
                                          ประวติัศาสตร์ 
                    นอกจากนั้น ยงัจดัใหมี้ ส่ือเสริม  ไดแ้ก่ ส่ือปฏิสัมพนัธ์  ท่ีเป็นการอบรมแบบเผชิญหนา้โดยวิทยากร 
เพ่ือเสริมเติมเตม็ใหก้ารฝึกอบรมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล เพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมทางไกลเก่ียวกบัเร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา 

 3.  แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล ในการนาํความรู้จากชุดฝึกอบรมทางไกล 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียน  โดยผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจดัทาํเป็นรายงาน (Self Report)  ผลการใชชุ้ดการฝึกอบรมทางไกล 
   4.  แบบสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา 
                การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1.  การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  
เร่ือง “การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา”  ไปทดสอบหาประสิทธิภาพดว้ยตนเอง  ใน
ขั้นทดลองใชเ้บ้ืองตน้  (Try Out)  และขั้นทดลองใชจ้ริงหรือใชใ้นสถานการณ์จริง  (Trial  Runs)   

    ขั้นทดลองใช้เบือ้งต้น  (Try Out)   
    ผูว้ิจัยนําชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคมศึกษา เ ร่ือง  การจัดการเรียนการสอนวิชา

ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ไปทดสอบหาประสิทธิภาพดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพ 
3 ขั้นตอน คือ  การทดสอบแบบเด่ียว  แบบกลุ่ม  และแบบสนาม  ผูว้จิยัไดร้วบรวมรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

1)  การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบเด่ียว  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ไปทดสอบกบัครูสังคมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี จาํนวน  4  คน  โดยให้ทาํแบบทดสอบก่อน
เรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล  แลว้นาํชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปศึกษาดว้ยตนเอง  แลว้จึงให้ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดั
ผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล และใหค้รูสังคมศึกษาทั้ง  4  คน  ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัชุดฝึกอบรมในดา้นภาษา
ท่ีใช ้ เน้ือหา  และความยากง่าย 
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ผูว้ิจยันาํผลจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทั้งก่อนและหลงัเรียน และจากการทาํกิจกรรม
มาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมตามเกณฑ ์ 80/80  เม่ือวิเคราะห์แลว้นาํมาปรับปรุงชุดฝึกอบรม  โดย
นาํส่วนท่ีเป็นขอ้คิดเห็นของครูผูส้อนมาเป็นขอ้มูลพิจารณาดว้ย 

2)  การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีได้
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบกบัครูสังคมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 12  คน โดยให้ทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรมทางไกล  แลว้จึงนาํชุดฝึกอบรมทางไกลใหค้รูผูส้อนไปศึกษาดว้ยตนเอง  
เม่ือศึกษาแลว้  ใหค้รูผูส้อนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และใหค้รูผูส้อนทั้ง  12   คน ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษา
ชุดฝึกอบรมในแง่ของภาษา  เน้ือหา และความยากง่าย   ผูว้ิจยันาํผลจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิและจาก
การทาํกิจกรรมมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมตาม เกณฑ ์ 80/80  แลว้  ปรับปรุงแกไ้ขชุดฝึกอบรม  
โดยนาํความคิดเห็นของครูผูส้อนทั้ง  12  คน  มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 

3)  การรวบรวมขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพแบบสนาม   ผูว้ิจยันาํชุดฝึกอบรมทางไกลท่ี
ไดป้รับปรุงจากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มมาแลว้ไปประเมินประสิทธิภาพกบัครูสังคมศึกษา  ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้ จาํนวน 24  คน  โดยให้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แลว้จึงนาํชุดฝึกอบรมท่ีปรับปรุงแลว้  ไปใหค้รูผูส้อนจาํนวน 24 คน  ไปศึกษาดว้ยตนเอง และเม่ือศึกษาเสร็จแลว้ 
จึงใหท้าํแบบทดสอบหลงัเรียน  แลว้หาประสิทธิภาพของชุดการฝึกอบรมตามเกณฑ ์ 80/80 

 ขั้นทดลองใช้จริง  (Trial Runs)   
                          เม่ือไดชุ้ดฝึกอบรมทางไกลส่ือประสมสาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80  จากขั้นการทดลองใชเ้บ้ืองตน้แลว้  ผูว้ิจยันาํชุดฝึก
อบรมทางไกลน้ี ไปทดลองใชจ้ริงหรือใชใ้นสถานการณ์จริงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40  คน  โดยใหศึ้กษาชุดฝึก
อบรมทางไกลดว้ยตนเองเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  เม่ือศึกษาครบทั้ง 5 หน่วยแลว้  ผูว้ิจยัจดัการฝึกอบรมในส่วน
ของส่ือเสริม คือ การอบรมแบบเผชิญหนา้ โดยระยะเวลาในการอบรม  2 วนั  เพ่ือเสริมเติมเต็มในการฝึกอบรม
ทางไกลใหส้มบรูณ์ยิง่ข้ึน 

 2.  การเขียนรายงานแบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกลเก่ียวกบัผลการใชชุ้ดฝึก
อบรมทางไกล  ภายหลงัการฝึกอบรมแลว้  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดทาํแบบประเมินตนเองเพ่ือรายงานวา่ไดมี้
การนาํความรู้จากชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษาไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียนให้มีองค์ความรู้  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  และจิตสํานึกความรักและความภาคภูมิใจในความ
เป็นมาของชาติตนอยา่งไร  โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจดัทาํเป็นรายงาน (Self Report)  ผลการใชชุ้ดการฝึกอบรม
ทางไกล 
    3.  การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล 

เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกลไดท้าํรายงานการประเมินตนเองเก่ียวกบัผลการใชชุ้ดฝึกอบรม
ทางไกลแลว้  ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวชิา
ประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  โดยสุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  80 คน  ประมาณร้อยละ  
10  แลว้นดัหมายเวลาเพ่ือทาํการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล     
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล 
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 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกล ทั้ง  3  ขั้นตอน  คือแบบเด่ียว  แบบกลุ่ม  และ
แบบสนาม  ตามเกณฑ ์ 80/80  จากสูตร E1/E2  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ 2540 : 211)  ดงัน้ี 
 

การหาค่า E1      ใช้สูตร     

X  100 

X  100 
                                      

 
A
N

x    1
∑

=E  

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นร้อยละจากแบบฝึกปฏิบติั          E1    =   
คะแนนรวมของกิจกรรมหรืองานทุกช้ินท่ีผูเ้รียนทาํไดถ้กูตอ้ง     ∑x    =   
คะแนนเตม็ของกิจกรรมหรืองานทุกช้ินท่ีนาํมาประเมิน        A    =   
จาํนวนผูเ้รียน  (กลุ่มตวัอยา่ง)         N    =   

  
  การหาค่า  E2    ใช้สูตร  

          

B
N

f     2
∑

=E  

 E2    =  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์เป็นร้อยละจากแบบประเมินหลงัเรียน 
                                         ∑f   =  คะแนนรวมของการประเมินหลงัเรียน 
   B     =  คะแนนเตม็ของการประเมินหลงัเรียน 
   N    =  จาํนวนผูเ้รียน  (กลุ่มตวัอยา่ง) 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมทางไกล  การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมทางไกลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับ
การอบรมแบบเผชิญหนา้  ในขั้นทดลองใชจ้ริง  (Trial Runs)  โดยการทดสอบค่าที  (t-test) 
 3.  วิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  การวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมทางไกลซ่ึงเขียนรายงานผลการนาํความรู้จากการศึกษาชุดฝึกอบรมไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนวิชาประวติัศาสตร์ให้กบัผูเ้รียน  (Self  Report) และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  
 

สรุปผลการวจัิย   
 

ผลการวจิยัพบวา่   
1.  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน

สถานศึกษา ทั้ง 5  หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  ตามท่ีกาํหนดไว ้ 3  หน่วยคือ  หน่วยท่ี  1   
80.21/81.35  หน่วยท่ี  2   78.34/80.54   และหน่วยท่ี  3   79.29/82.23  ส่วนหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  เกินเกณฑท่ี์
กาํหนดไว ้ คือ  หน่วยท่ี  4   83.24/85.95  หน่วยท่ี  5   82.87/84.05 

2.  ผลสัมฤทธ์ิในการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดการสอนทางไกลหลงัการฝึกอบรมสูง
กวา่การก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
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3.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีใชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลมีความเห็นว่าชุดฝึกอบรมทางไกลสําหรับครูสังคม
ศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา ให้ความรู้ในการจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวติัศาสตร์มากยิ่งข้ึน  ไดข้ยายโลกทรรศน์เก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์  และสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และชุดฝึกอบรม
ทางไกลน้ีเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือสาํหรับครูสังคมศึกษา  ในการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็น
ระบบต่อไป 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

  การวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง  การจดัการเรียนการสอน
วชิาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา มีขอ้น่าสังเกตดงัน้ี 
        1.  การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา   เร่ือง การจดัการ
เรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 ซ่ึงชุดอบรมทางไกลท่ีผูว้ิจยั
ผลิตและนาํไปทดลองประสิทธิภาพใน 2 ขั้นตอน  คือขั้นทดลองใชเ้บ้ืองตน้ และขั้นทดลองใชจ้ริงนั้น  พบว่า  
การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลขั้นทดลองใชจ้ริง  ยงัมีบางหน่วย  คือหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวท่ี้  80/80  ทั้งในส่วนของคะแนนฝึกปฎิบติั  และคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัการฝึกปฏิบติั  คือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวเ้พียงเล็กนอ้ย   โดยเฉพาะในส่วนของคะแนนจาก
การฝึกปฏิบติั  เกินเกณฑม์าเพียง  0.74 ในหน่วยท่ี 4  และ 0.37  ในหน่วยท่ี 5   ส่วนคะแนนทดสอบหลงัฝึกปฏิบติั  
หน่วยท่ี  4  เกินเกณฑ ์ 3.45  และหน่วย  5  เกินเกณฑ ์ 1.55  ซ่ึงคะแนนจากแบบทดสอบหลงัการฝึกปฏิบติัทั้ง 2  
หน่วยสูงกวา่คะแนนแบบฝึกปฏิบติั   

การท่ีหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ของชุดฝึกอบรมทางไกล  มีค่าประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด  
ต่างจากหน่วยท่ี 1 – 3  ท่ีมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนดนั้น  ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้สังเกตวา่  อาจเป็นเพราะเน้ือหา
ในหน่วยท่ี 4  และหน่วยท่ี 5  ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์    ส่ือการเรียน
การสอน  แหล่งการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนการวดัและประเมินผลในวิชาประวติัศาสตร์  ซ่ึงเน้ือหา
สาระดงักล่าวผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอาจมีความรู้ ความเขา้ใจและเป็นเร่ืองท่ีมีประสบการณ์การสอนมาแลว้  ทาํให้
สามารถเขา้ใจเน้ือหาในประมวลสาระชุดฝึกอบรม  และสามารถปฏิบติักิจกรรมและทาํแบบทดสอบหลงัฝึก
ปฏิบติัไดดี้กวา่หน่วยอ่ืน ๆ   

เกณฑค์วามสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการกบัผลลพัธ์ เป็นการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนในแง่
ของพฤติกรรมต่อเน่ืองหรือกระบวนการ หรือ E1  คือพิจารณาจากผลของการประกอบกิจกรรมระหวา่งเรียนจาก
ประมวลสาระชุดฝึกอบรมทางไกล  โดยการนาํผลของการตอบมาใหค้ะแนนเปรียบเทียบกบัการประเมินผลลพัธ์  
หรือ  E2  ผูว้ิจยัไดต้ั้งเกณฑไ์ว ้ คือ E1/E2 = 80/80  การยอมรับประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลไม่ควรตํ่า
หรือสูงกวา่ ±2.5%   

ในกรณีท่ีประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลมีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดคือมีค่าเกิน 2.5%   ตอ้ง
ปรับกิจกรรมและแบบทดสอบแลว้ทดลองใหม่  หากค่ายงัสูงกวา่ 2.5% ตอ้งปรับเกณฑใ์หสู้งข้ึน  จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ในสถานศึกษา  ท่ีพบวา่หน่วย
ท่ี 4  และหน่วยท่ี 5 นั้น  ผลการทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเกินเกณฑท่ี์กาํหนดไวเ้ลก็นอ้ย  ทั้งในส่วนของคะแนน
แบบฝึกปฏิบัติหรือคะแนนจากกระบวนการ  และคะแนนแบบทดสอบหลงัฝึกปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์  ดังนั้ น  
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 2.  จากการวิจยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม  
ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้ แต่มีขอ้สังเกตคือ คะแนนหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมเพียงเลก็นอ้ย  คือแตกต่างกนัเพียง  3.32  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้สอบหรือแบบประเมินก่อนและหลงั
เรียนยากเกินไป  หรือผูเ้ขา้รับการอบรมมีเวลานอ้ยในการศึกษาเน้ือหาในชุดฝึกอบรม  ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํขอ้สังเกตน้ี
ไปปรับปรุงแบบประเมินก่อนและหลงัเรียนต่อไป 
 3.  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา  ไดเ้สนอแนวคิดการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อย่างเป็นระบบ  โดยให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีทาํให้การเรียนการสอนประวติัศาสตร์มีชีวิตชีวามาก
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงขอ้สังเกตน้ี  มีอยูใ่นรายงานของผูใ้ชชุ้ดฝึกอบรมทางไกลน้ี  นอกจากนั้น  การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้  
ผูว้ิจยัไดป้ระมวลเน้ือหาของส่ือและแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆไวใ้นชุดฝึกอบรมทางไกล  ทาํให้ชุดฝึกอบรม
ทางไกลมีขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ  ครูสังคมศึกษาจึงสามารถใช้
เป็นคู่มือสําหรับการจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นรูปธรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ทั้งน้ีครู
สังคมศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไดน้าํความรู้จากชุดฝึกอบรมไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
  จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  ให้ขอ้เสนอแนะว่า  ควรเพ่ิมแนวคิดหรือ
เน้ือหาเก่ียวกับการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไทยและประวติัศาสตร์ท้องถ่ินให้มากกว่าน้ี  ซ่ึงสอดคล้องกับ
นกัวชิาการท่ีเห็นความสาํคญัของวชิาประวติัศาสตร์ไทย  วิชาท่ีบ่มเพาะลูกหลานไทยไดรู้้จกั เขา้ใจ และภาคภูมิใจ
ถึงรากเหงา้ และความยากลาํบากของบรรพบุรุษท่ีเสียเลือดเน้ือสร้างชาติสร้างแผน่ดินกวา่จะมาเป็นชาติไทย   ซ่ึง
ผูว้ิจัยจะนําข้อเสนอแนะน้ีไปเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ไทยและ
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดจิตสาํนึกดงักล่าวต่อไป   
  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทางไกล  ใหข้อ้สังเกตวา่  ควรมีการใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมิน
เจตคติ  โดยเฉพาะการตรวจสอบหรือประเมินเก่ียวกบัจิตสาํนึกความรัก ความภาคภูมิใจในชาติของตน  ซ่ึงผูว้ิจยั
จะนําไปเพ่ิมเติมในส่วนของการวดัและประเมินไวใ้นประมวลสาระชุดฝึกอบรมทางไกลต่อไป  เพ่ือความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
     1)  ชุดฝึกอบรมทางไกลสาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน

สถานศึกษา  เป็นชุดฝึกอบรมท่ีจดัทาํเป็นคู่มือ  ท่ีครูสังคมศึกษาสามารถจะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  เพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาประวติัศาสตร์ มีกระบวนการคิด  และมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าของ
บรรพบุรุษ  และมีความรักชาติของตน  อยา่งเป็นระบบ 
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  2)  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา นั้น สามารถใชเ้ป็นคู่มือเพ่ือจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนในทุกระดบัชั้นทั้งระดบัประถมศึกษา  
และมธัยมศึกษาทุกชั้นปี   

2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
                      1) ชุดฝึกอบรมทางไกล  สาํหรับครูสังคมศึกษา  เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา  ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นชุดฝึกอบรมทางไกลท่ีเนน้ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือปฏิสัมพนัธ์  ควรมีการวิจยั
โดยใชส่ื้อประเภทอ่ืน ๆ โดยเฉพาะส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
 2)  ชุดฝึกอบรมทางไกล สาํหรับครูสังคมศึกษา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ใน
สถานศึกษา ควรมีการวิจยัในลกัษณะดงักล่าว  แต่เน้นเฉพาะการจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ไทยหรือ
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  เพราะเอกสารหรือความรู้เก่ียวกบัเร่ืองประวติัศาสตร์ไทยหรือประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินยงัไม่
เผยแพร่มากนกั     
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