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ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองและความต้องการของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านเนือ้ หาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสือ่ และแหล่งเรียนรู้
ด้านการวัดผลและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน
390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มใช้การสรุปวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนตามเพศและระดับชั้น
พบว่าไม่แตกต่างกัน
2. ความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองตามระดับชั้น พบว่าไม่
แตกต่างกัน
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3. ความต้องการของนักเรียนทีม่ ตี อ่ กระบวนการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม พบว่านักเรียนต้องการให้มีการปรับลดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เน้นการใช้สื่อ
การสอนประเภทเทคโนโลยี มอบหมายการบ้านให้นอ้ ยลงและออกข้อสอบทีม่ คี วามยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
คำ�สำ�คัญ : ความคิดเห็น การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Abstract
The purposes of this study were to study the students and parents opinions and
students’needs concern the learning management of Social Studies, Religion, and Culture Learning
Substance : a case of Piboonbumpen Demonstration school Burapha University. The learning
management covered, subject content , teaching and learning activities, instructional medias and
measurement and evaluation. The samples in this study were 390 lower and upper secondary
students in the second semester of the academic year of 2009 Piboonbumpen Demonstration
school. The instruments which were used in this study consisted of 1) Questionnaires. 2) Focus
Group. Statistics used to analyze the data were percentage (for the questionnaire), mean (X),
standard deviation (SD) and t-test. The data analysis for focus group discussion was content
analysis. The findings were as follows:
1. The students’ opinion to the learning management of Social studies, Religion, and
Culture Learning Substance was found at the high level in all aspects in the opinion as the result
of the differences in education level and gender. There was no statistically significant difference.
2. The parents opinion to the learning management of Social studies, Religion, and
Culture Learning Substance was at the high level in all aspects when was compared based on
the education level, it was found no statistical significant difference.
3. The student focus group discussion data analysis on the learning management of
Social Studies, Religion, and Culture Learning Substance revealed that students needed less
content, needed field trip activities, more use of instructional media, less class assignments
and the level of difficulty of the examination should be made appropriate to student’s ability.
Key words : Opinion; Learning management; Social Studies, Religion, and Culture Learning
Substance

บทนำ�
การศึกษาเป็นกระบวนการทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน
พั ฒ นาให้ บุ ค คลได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม โดยผ่าน
กระบวนการสอน และการเรียนรู้เพื่อให้ได้ความรู้และ

ทักษะต่างๆ (นาตยา ปิลนั ธนานนท์, 2550, หน้า 285)
การให้การศึกษาจึงเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชาติบ้านเมือง
โดยถือว่าการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้อง
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กับความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ของประเทศจะสามารถสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่สงั คมไทย (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2535, หน้า 2)
จากความส�ำคัญของการศึกษาซึง่ เป็นกระบวน
การในการสร้างและพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากร
ที่ มี คุ ณ ค่ า และส่ ง ผลต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของ
ประเทศในอนาคต ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก�ำหนด
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความ
สามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตส�ำนึกรักษ์ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะเพื่อส่วน
รวม ตลอดจนมีจติ ส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความ
สุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3-4) และ
เมื่อพิจารณาจากจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นับเป็น
ศาสตร์ความรู้หนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการ
ให้การศึกษาแก่เยาวชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ให้การจัดการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด
ไว้ เพราะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถน�ำความ
รู้จากอดีตมาสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศ เพื่อการตัดสินใจในการเป็นพลเมืองดี น�ำ
ความรู้เรื่องการเมือง การปกครองมาตัดสินใจเกี่ยวกับ
การปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติของตน
ตลอดจนน�ำความรู้ และวิธีการทางสังคมศาสตร์มา
ก�ำหนดแนวทาง ประพฤติ ปฏิบัติที่สร้างสรรค์ต่อส่วน
รวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 7) นอกจาก
นี้ยังมีส่วนช่วยให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่

ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพ แวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เข้าใจถึงการพัฒนา
การเปลีย่ นแปลงตามเหตุปจั จัยต่างๆ เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสังคม มี
คุณธรรม สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิต
ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ สังคมโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 132)
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นหน่วยงานที่บริหารงานอิสระภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ อยู่ภายใต้การก�ำกับของมหาวิทยาลัย
บูรพา มีปณิธาน ความมุ่งมั่นในการเป็นเลิศด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยท�ำการศึกษา วิจัย ทดลอง
หลักสูตร และวิธสี อนให้นกั เรียนเป็นผูใ้ ฝ่หาความรู้ เป็น
คนดี มีคณ
ุ ธรรม น�ำความรู้ สามารถยืนหยัดบนพืน้ ฐาน
ของความเป็นไทย และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ตลอดทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
ด้านฝึกสอน ฝึกงาน และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ของนิสิตในคณะศึกษาศาสตร์และหน่วยงานอื่น
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผเู้ รียน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ�ำเพ็ ญ ”
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาในด้ า นเนื้ อ หาสาระ ด้ า นการ
จัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้ และด้านการ
วัดผลและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับ
มัธยมศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน และ
ผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ทีม่ ตี อ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 1,973 คน
1.2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 1,973 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
		 2.1.1 สถานภาพของนักเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น เพศ และระดับชั้นของนักเรียน
		 2.1.2 สถานภาพของผู ้ ป กครอง
นักเรียน โดยแบ่งตามระดับชั้นของนักเรียน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		 2.2.1 ความคิดเห็นของนักเรียน และ
ผู้ปกครองต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อความเป็น
เลิศในแต่ละด้าน โดยวัดจากการใช้แบบสอบถาม
		 2.2.2 ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ
ในแต่ละด้าน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ระยะเวลาที่ท�ำการวิจัยนี้กระท�ำในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในลักษณะของการ
วิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปในประเด็นความคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองต่อกระบวนการจัดการเรียน
รู้เพื่อความเป็นเลิศในแต่ละด้าน และความต้องการ
ของนักเรียน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ
ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ตามลักษณะของข้อมูลที่
ต้องการศึกษา ได้แก่
2.1 กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2552 จ�ำนวน 390 คน ซึ่งก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางส�ำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970, p. 608-609) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากหัวหน้าห้องเรียนต่างๆ จ�ำนวน 48
คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) จ�ำนวน 342 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างข้อ 2.1 จ�ำนวน
390 คน
2.3 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส�ำหรั บ ศึ ก ษาความ
ต้องการของนักเรียนแต่ละด้าน โดยการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) ศึกษากับนักเรียน ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2.1 จ�ำนวน 96 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามส�ำหรับนักเรียน มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) และ
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียน
รู้เพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ
และแหล่งเรียนรูจ้ �ำนวน และด้านการวัดผล และประเมิน
ผล จ�ำนวน 45 ข้อ
2. แบบสอบถามส�ำหรับผู้ปกครอง มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert) ซึ่ง
แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หาสาระ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ และแหล่งเรียนรู้จ�ำนวน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล จ�ำนวน 12 ข้อ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้งสองฉบับผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence
: IOC) และผ่านการทดลองใช้กบั นักเรียนและผูป้ กครอง
นักเรียน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผู้วิจัยและอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย โดยจ�ำนวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นนักเรียน จ�ำนวนทั้งสิ้น 450 ฉบับ ได้กลับคืน
มาจ�ำนวน 422 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.7 แล้วคัด
เลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์ไว้จ�ำนวน 390 ฉบับ และ
แบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครอง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 450 ฉบับ ได้กลับคืนมา จ�ำนวน 395
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.7 แล้วคัดเลือกฉบับที่มีความ
สมบูรณ์ไว้ จ�ำนวน 390 ฉบับ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุม่
(Focus Group Discussion) ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสนทนา
กลุม่ กับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2553
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์
หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบค่าที (t – test) โดยการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบด้วยวิธีการทางสถิติ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ ส�ำหรับข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) ผู้วิจัยท�ำการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ เพื่อแปลความ ตีความ และสรุปความ
จากข้อมูลการสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของนักเรียนเพศชาย และ
นั ก เรี ย นเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และเมือ่ เปรียบเทียบ

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
ความคิดเห็นของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงโดยรวม
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2. ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในด้านเนือ้ หา
สาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้
ด้านการวัดผล และประเมินผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในด้าน
เนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และ ด้านการวัดผล และประเมินผลอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิด
เห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4. ความต้องการของนักเรียนทีม่ ตี อ่ กระบวนการ
จัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นต้องการ
ให้ปรับลดเนื้อหาสาระให้มีจ�ำนวนน้อยลง ต้องการให้
ครูผู้สอนน�ำเกมหรือกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
มาสอน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการศึกษานอก
สถานที่ ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยแปลก
ใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะสื่อการสอนประเภทเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ต้องการให้ครูผู้สอนมอบ
หมายการบ้านหรืองานต่างๆ ให้น้อยลง และน�ำผล
งานหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนมาประเมิน
ผลทุกครั้ง
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นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ต้องการให้ครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาสาระที่
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ต้ อ งการให้ มี ก าร จั ด ทั ศ นศึ ก ษา
กิจกรรมหรือค่ายนอกโรงเรียน ใช้สื่อการสอนที่มีความ
หลากหลายน่าสนใจ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต และต้องการให้ครูผู้สอนออกข้อสอบที่
มีความยากง่าย และเหมาะสมตามความสามารถของ
ผู้เรียน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ มีประเด็นส�ำคัญทีค่ วร
น�ำมาอภิปรายดังนี้
1. ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พบว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในด้านเนือ้ หาสาระ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผล
และประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนกลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษา ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนสามารถ
ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัด และความพร้อม
ของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงศักยภาพ และความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในมาตรา 24 ว่าให้สถานศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตก
ต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด รวมทั้งจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้ สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น
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ท�ำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นมนุษยท์ สี่ มบูรณ์แบบทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข อีกทั้งผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรุณศรี ปลัดศรีช่วย (2545, บทคัดย่อ)
ปาริฉตั ร ภูมลู นา (2547, บทคัดย่อ) และศนิชา เลิศการ
(2547, หน้า 92) ที่ได้ท�ำการวิจัยศึกษาความคิดเห็น
และทัศนคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งพบว่านักเรียนมีความคิดเห็น
และทัศนคติในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านเนื้อหาสาระ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสือ่ และแหล่งเรียนรู้ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล
2. ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นที่
มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่าผู้ปกครอง
นักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียน
รู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดผล และ
ประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
ผูป้ กครองมีความเห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายของโรงเรียน ในการจัดการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีมี
ความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาดังที่ วันเพ็ญ วรรณโกมล (2542,
หน้า 21) กล่าวว่า วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่สอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมุ่งพัฒนาชีวิต
ให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคม
โลก เช่นเดียวกับแนวคิดของ อัญชลี เศรษฐเสถียร

(2528, หน้า 22) จารึก ถึงลาภ (2543, หน้า 5) และ
สมพร โตนวล (2551, หน้า 5) ที่กล่าวถึงความส�ำคัญ
ของวิชาสังคมศึกษาโดยสรุปได้วา่ วิชาสังคมศึกษาเป็น
วิชาที่มีส่วนส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณสมบัติ
ของพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง
ขึ้น และยังสามารถสนองต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545, หน้า 9) และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 114) ที่ก�ำหนดว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีจุด
มุ่งหมายที่ส�ำคัญคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความ
รู้ ความเข้าใจการด�ำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อเป็นพลเมือง
ดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ภายใต้การปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นที่ มี ต ่ อ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า
มีประเด็นที่ควรน�ำมาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
3.1 ด้านเนือ้ หาสาระ พบว่านักเรียนต้องการ
ให้ปรับลดจ�ำนวนเนือ้ หาสาระให้มจี �ำนวนน้อยลงและคัด
เลือกเนื้อหาสาระที่จ�ำเป็นต่อการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนเห็นว่า
รายวิชาในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมนัน้ มีจ�ำนวนมากหลากหลายเนือ้ หาสาระ บาง
เรือ่ งอาจมีเนือ้ หายากเกินไปไม่เหมาะกับความสามารถ
ของผู้เรียน แต่ทั้งนี้เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกเนื้อหาสาระ
ล้วนมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของนักเรียนทั้งสิ้น
ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่
ดีให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญของการเรียนเนื้อหาวิชา
สังคมศึกษา ดังที่ จอยส์ (Joyce, 1972, p. 6-7) ซึ่ง
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ว่า วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียน

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
ให้สามารถเข้าใจชีวิต สามารถปรับตัวให้เหมาะสมต่อ
สภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ
รอบตัวผูเ้ รียนซึง่ ประสบการณเ์ หล่านีจ้ ะเกิดประโยชนใ์ น
การด�ำรงชีวิตต่อไป
3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องการให้ครูผู้สอนน�ำ
เกมหรือกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานมาสอน ซึ่ง
การน�ำเอาเกมมาประกอบการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช า
สังคมศึกษาถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้ ความคิด และทักษะในด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคม ตลอดจนช่วยกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียนจนน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและสร้างความ
สนุกสนานให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตามที่ ทิศนา แขมมณี
(2545, หน้า 85) ได้เสนอแนวคิดในการน�ำเกมมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ว่า เป็นการสอนอีกวิธีหนึ่ง
ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้
รับความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ จากการเล่น ทั้งยัง
ท�ำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย และอยู่คงทน ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องการให้
ครูผู้สอนจัดทัศนศึกษาหรือกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้การจัดทัศนศึกษานับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักเรียน เพราะเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นสถานที่ จ ริ ง ท�ำให้ ไ ด้ รั บ ความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังที่ บลาวท์ และคลาวสเมียร์
(Blount and Klausmeir, 1968) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยกิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา
ว่า การจัดทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการศึกษาหาความ
รู้ที่เป็นประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ที่
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้เกิดขึ้น
ในตั ว ผู ้ เรี ย น นอกจากนี้ ค วามต้ อ งการดั ง กล่ า วยั ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2545,
หน้า 52) และนันทพร จุลพันธ์ (2547, หน้า 72-73)
ที่ท�ำการศึกษาความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีความต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม การค้นหา
ประสบการณ์นอกหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์ตรงจากการไปศึกษานอกสถานที่
3.3 ด้านสือ่ และแหล่งเรียนรู้ พบว่านักเรียน
ต้องการให้ครูผสู้ อนใช้สอื่ และแหล่งเรียนรูท้ มี่ คี วามทัน
สมัยน่าสนใจ โดยเฉพาะสื่อการสอนประเภทเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ในโลกยุคปัจจุบันสื่อประเภทเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
และอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การด�ำเนิ น
ชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน นักเรียนจ�ำนวนมากเรียน
รู้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากสื่อประเภทเทคโนโลยีเป็น
ส่วนใหญ่ จึงท�ำให้ครูผสู้ อนวิชาสังคมศึกษาจะต้องรูจ้ กั
ปรับเปลี่ยนและพิจารณาคัดเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสม ดังที่ รัชนีกร ทองสุขดี (2545,
หน้า 60-61) ได้ให้ความเห็นว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาต้องมี
การเลือกสรรอย่างเหมาะสม เพราะธรรมชาติของวิชา
นีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ครูผสู้ อนจ�ำเป็นต้อง
ตื่นตัวรู้ทันและอยู่เหนือข้อมูล เป็นผู้ชี้แนะให้ผู้เรียน
ออกไปสู่สังคมภายนอกในฐานะนักคิด นักพิสูจน์ นัก
ตั้งค�ำถาม นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ นักตั้งสมมุติฐาน
นักริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ส�ำคัญต้องเป็นผู้ที่สามารถเลือก
ใช้ความรู้และแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาดอีก
ทั้งความต้องการดังกล่าวของนักเรียนยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2545, หน้า 52-53)
ที่ศึกษาความต้องการของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษาพบว่า ในด้านการใช้สื่อการเรียน
การสอนนัน้ นักเรียนต้องการให้มกี ารใช้สอื่ การเรียนการ
สอนทีม่ คี วามหลากหลาย ทันสมัย ประเภทอินเตอรเ์ น็ต
คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์และสไลด์
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3.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า
นักเรียนต้องการให้ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดผล ที่มีความ
หลากหลายทั้งการท�ำงานกลุ่มและงานเดี่ยว ตลอดจน
ผลงานหรือการร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งใน และ
นอกห้ อ งเรี ย น ดั ง นั้ น ในการวั ด ผลและประเมิ น ผล
ในวิชาสังคมศึกษาครูผู้สอนจึงควรพิจารณาคัดเลือก
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายตามสภาพของการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2545,
หน้า 219) ได้เสนอแนะแนวทางการวัดผลและประเมิน
ผลการเรี ย นว่ า การเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม ดังนั้นการวัดผลและประเมินผล
จึงควรเน้นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากสภาพจริง โดย
ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งจะช่วยค้นหา
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย ทัน
โลก ทันเหตุการณ์และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดย
การเข้าอบรม ประชุม สัมมนาในด้านหลักสูตร ด้าน
ทักษะการสอน ด้านผลิต และการใช้สื่อการสอน ด้าน
การวัดผล และประเมินผล เพื่อจะได้น�ำความรู้ และ
ทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบตั ใิ ช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเสนอความต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ ดังนั้นทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงควร
พิจารณาวางแผนและด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
3. ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรวางแผน จั ด สรร
งบประมาณ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง
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