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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา ฯ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 183 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาสังคมศึกษา และนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้นักศึกษาครูสังคมศึกษาฯ ซึ่งมี 
การสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 9 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
จากนั้นตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความถูกต้อง
และเหมาะสม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาฯ โดยอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจำสาขาวิชา
สังคมศึกษา จำนวน 24 คน โดยใช้แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้  
ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  และคู่มือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์อยู่ในระดับน้อยและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาฯ อยู่ในระดับมาก 2) องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา (2) การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา  
(3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา (4) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา (6) คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 วิธี ได้แก่ การฝึกอบรม การเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติ  การโค้ช การนิ เทศการสอน และการสัมมนา ซึ่ งแนวทางการพัฒนามีความถูกต้องและ 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของ 
แนวทางการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาโดยภาพรวม ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยและหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก  
คำสำคัญ: แนวทาง, สมรรถนะการจัดการเรียนรู้, นักศึกษาครูสังคมศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    กลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 
Abstract 
  This research was to develop guidelines for developing learning management 
competencies of pre-service social studies teachers, Rajabhat University Rattanakosin 
Group by conducted in 4 steps: Step 1, study the state and problems in developing 
learning management competencies of pre-service social studies teacher by questionnaire 
from a sample of 183 people consisted of lecturers in social studies program and pre-
service social studies teachers, Rajabhat University Rattanakosin Group; Step 2, develop 
and check guidelines for developing learning management competencies of pre-service 
social studies teachers which were interviewed about guidelines from 9 experts using  
a semi-structured interview form. Then check the draft guidelines for developing by 
evaluating the accuracy and propriety of the draft guidelines from 5 experts using the 
accuracy and propriety evaluation form; Step 3, assess the feasibility and utility of 
guidelines for developing learning management competencies of pre-service social studies 
teachers by 24 supervisors and lecturer in social studies using the feasibility and utility 
evaluation form; Step 4, conduct experiment based on the guidelines for developing 
learning management competencies of pre-service social studies teachers. The samples 
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were 30 pre-service social studies teachers, Phranakhon Rajabhat University. The research 
instruments in this step were learning management competencies evaluation form, and 
handbook of guidelines for developing learning management competencies of pre- social 
studies teachers. The statistics used to analyze the quantitative data were mean and 
standard deviation. The qualitative data obtained from the interviews and content 
analysis. 
 The research results revealed that 1) The present state of learning management 
competencies of pre-service social studies teachers, Rajabhat University Rattanakosin 
Group was at a low level and the problem in developing learning management 
competencies of pre-service social studies teachers was at a high level, 2) Components 
of learning management competencies were 5 components  which are (1) knowledge 
about social studies curriculum (2) social studies learning design (3) social studies 
learning activities (4) using and developing media, innovation and learning technology in 
social studies, (5) measuring and evaluating in social studies, (6) characteristics of pre-service 
social studies teachers. The guideline for developing learning management competencies 
consisted of 5 methods:  training workshop, action learning, coaching, teaching supervision, 
and seminars, in which the guidelines was accuracy and propriety at the highest level,  
3) The feasibility and utility of guidelines for developing was at the highest level, 4) The results 
of the experiment based on guidelines for developing learning management competencies 
of pre-service social studies teachers in overall all before the development was at a low 
level and after the development was at a high level.  

Keywords: Guidelines, Learning Management Competencies, Pre-service Social Studies 
Teachers, Rajabhat University Rattanakosin Group 

 
บทนำ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน คือ ให้ผู้เรียน
มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 113-114, 119) ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 ระบุไว้ว่า สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจำการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการให้มีสมรรถนะ
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ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ คุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0 ที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ (learning person) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(innovative co-creator) และพลเมืองที่เข้มแข็ง (active citizen) (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561: 3)  
 แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูมากขึ้น แต่
นักศึกษาครูยังขาดสมรรถนะที่สำคัญในการเป็นครู สอดคล้องกับการศึกษาเบื้องต้น (Pilot Study) ของ
ผู้วิจัยที่ได้ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูสังคมศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิชาชีพครูมีความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  (   = 4.65) สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังขาดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาครูสังคม
ศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำวิชาชีพครูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการสอนและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ ในด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ซึ่งธรรมชาติของสังคมศึกษาเป็นการศึกษา 
เชิงบูรณาการท่ีมีขอบข่ายเนื้อหาจากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยหลักสูตร
สังคมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 
5) ภูมิศาสตร์ (พิชาติ  แก้วพวง, 2563: 7) ฉะนั้น หากนักศึกษาครูสังคมศึกษาขาดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หาก
นักศึกษาครูสังคมศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพได้จะทำให้คุณภาพของ
ผู้เรียนสังคมศึกษาในสถานศึกษาลดลง 
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
ซ่ึงสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เป็นสมรรถนะที่สำคัญประการหนึ่งของสมรรถนะครู จึงสามารถนำหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครูได้ 
เนื่องจากการพัฒนานักศึกษาครูเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะไปประกอบวิชาชีพครู  
ในอนาคต ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของนิภาภรณ์  
ซ้ายโพธิ์กลาง (2561: 80) ที่เสนอไว้ว่า ในการพัฒนาสมรรถนะจะต้องใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากการทำงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้
สังเคราะห์แนวคิดของนฤมล ยุตาคม และคณะ (2559: 310-311) ไฉไลศรี เพชรใต้ และพชรวิทย์  
จันทร์ศิริสิร (2563: 176) จึงได้พิจารณาเลือกวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่จะนำมาใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 3) การโค้ช 4) การนิเทศการสอน และ 
5) การสัมมนา  
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 จากการศึกษาความสำคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยพัฒนานักศึกษาครู
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ตลอดจน
ผู้วิจัยมุ่งหวังให้แนวทางที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ในสถาบันการผลิตครู และครูในโรงเรียน
ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 3. เพ่ือประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 4. เพ่ือทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาสร้างกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาครูในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติ  
การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งชะรอยวรรณ ประเสริฐผล และคณะ (2556: 48)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ความรู้และทักษะในการใช้
หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 2) ความรู้และทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ 3) ความรู้และทักษะใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4) ความรู้และทักษะในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 5) ความรู้และ
ทักษะในการวัดและประเมินผล 6) ความรู้และทักษะในการวิจัยทางการศึกษา และ 7) คุณลักษณะของครู
ใหม่ รัฐพล พรหมสะอาด สุรชัย มีชาญ และอรอุมา เจริญสุข (2563: 265) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดทำแผนการจัด 
การเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
4) ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
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 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสังเคราะห์องค์ประกอบ
ย่อยของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 2) การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 4) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 5) การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้สังคมศึกษา และ 6) คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
 2. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของนิภาภรณ์  ซ้ายโพธิ์กลาง (2561: 8) ที่เสนอไว้ว่า ในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้จะต้องใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความยั่งยืน เพ่ือให้ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำหลักการไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากการทำงาน 
และการฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแนวคิดของนฤมล ยุตาคม และคณะ (2559: 316)  
ที่เสนอไว้ว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 3 วิธี ดังนี้ 1) การฝึกอบรม  2) การนิเทศ  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบสัมมนาและเครือข่ายสังคม แนวคิดของไฉไลศรี เพชรใต้ และ 
พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2563: 176) ที่เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ไว้ 8 วิธี ดังนี้ 1) 
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 4) การศึกษา
ดูงาน 5) การบูรณาการสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน 6) การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 7) การนิเทศ และ 
8) ระบบพ่ีเลี้ยงและการสอนแนะ (การโค้ช)  
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 3) การโค้ช 4) การนิเทศการสอน และ 
5) การสัมมนา 
 3. การประเมินการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2021: 
Online) โดยนำมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้อง (accuracy) ความเหมาะสม (propriety) 
ความเป็นไปได้ (feasibility) และความเป็นประโยชน์ (utility) มาใช้ในประเมินแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
9i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือนำมาประกอบการจัดทำ
กรอบแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ จำนวน 25 คน และนักศึกษาครูสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
จำนวน 270 คน รวมทั้งสิ้น 295 คน 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่รัตนโกสินทร ์

1. ความรูเ้กีย่วกับหลักสูตรสังคมศกึษา  
2. การออกแบบการเรยีนรู้สังคมศกึษา 
3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
4. การใชแ้ละพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 
5. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้สังคมศกึษา 
6. คุณลักษณะของนักศกึษาครูสังคมศึกษา 

วิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรู ้
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

 

1. การฝกึอบรม  
2. การเรยีนรู้จากการปฏิบัต ิ
3. การโค้ช 
4. การนิเทศการสอน 
5. การสมัมนา 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ครูสังคมศึกษา มหาวทิยาลยั 

ราชภฏักลุ่มรตันโกสินทร์ 

การประเมินแนวทาง 
1. ความถูกต้อง 
2. ความเหมาะสม 
3. ความเป็นไปได้ 
4. ความเป็นประโยชน ์

การทดลองใช้
แนวทาง 

บริบทของการพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู ้

 

สภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรู้  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ จำนวน 24 คน และนักศึกษาครูสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
จำนวน 159 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 607-610) รวมทั้งสิ้น 183 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง สภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
 1. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา หรือ
เป็นผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 9 คน  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา โดยมีคุณวุฒิการศึ กษาระดับปริญญาเอก 
ด้านการศึกษา จำนวน 9 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 2. ยกร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยนำผลการวิเคราะห์เอกสาร การสำรวจสภาพและปัญหา รวมทั้งการสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการยกร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  3. ตรวจสอบร่างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา จำนวน 5 ปีขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา จำนวน 
5 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถูกต้องและความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ               
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  ผู้วิจัยประเมิน
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู  
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยการนำแนวทางที่สร้างและตรวจสอบจากข้ันตอนที่ 
2 ไปให้อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาประเมินความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ในการนำไปใช้ของแนวทางดังกล่าว 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  อาจารย์นิ เทศก์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 25 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสั งคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 24 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรในการวิจัยนี้  ทั้งนี้
ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970: 607-610) 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ในการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. สร้างคู่มือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแนวทางการทดลองใช้ตามแนวทางที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2. ดำเนินการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จำนวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 3. ประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยนำไปทดลองใช้ในสถาบันการผลิตครู คือ วิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครูสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ จำนวน 750 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาครูสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร จำนวน 30 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นตัวแทน
ของประชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เหตุผลในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เนื่องจากผู้วิจัยยังเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงสามารถ
วางแผนและอำนวยความสะดวกในการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาได้  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือวิจัย ดังนี้ แบบสอบถาม แบบประเมินความถูกต้องและความเหมาะสม  
แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ และแบบประเมินสมรรถนะ จากนั้นนำหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไปยังคณบดีคณะครุศาสตร์/วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยประสานกับฝ่ายธุรการช่วยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและแบบประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตทำการบันทึกเสียงและจดบันทึกประเด็นสำคัญ รวมทั้ง
สังเกตลักษณะท่าทาง น้ำเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ตามความจริงที่สังเกตเห็น จากนั้นถอดเทปบันทึกเสียง
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้  วิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ก่อนและหลังการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และจากการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอำนาจจำแนกของข้อคำถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีครอนบาช  
  
ผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 
ตารางที่ 1 สภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักลุม่รัตนโกสินทร์ 
สภาพปัจจบุันของสมรรถนะ ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะ 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 2.04 0.49 น้อย 4.27 0.47 มาก 
2. การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.30 0.50 น้อย 4.49 0.48 มาก 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.29 0.51 น้อย 4.61 0.49 มากที่สุด 
4. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 

2.48 0.44 น้อย 4.62 0.51 มากที่สุด 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.25 0.51 น้อย 4.31 0.47 มาก 
6. คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 2.50 0.53 น้อย 3.72 0.53 มาก 

รวม 2.31 0.39 น้อย 4.34 0.49 มาก 

 
  จากตารางที่ 1 สภาพปัจจุบันของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย (  = 2.31) และ

ปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก (  = 4.34)  
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  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้นักศึกษา
ครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้นักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ได้ดังภาพประกอบที่ 2 
 

 

ภาพประกอบที ่2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
 

  องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 2) การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 4) การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้
สังคมศึกษา 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และ 6) คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาฯ ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย 
ดังนี้ 
 1. การฝึกอบรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเติมเต็ม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา เพ่ือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสะท้อนความคิดกับผู้เรียน โดยเน้น  
การสร้างองค์ความรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และพัฒนาเจตคติระหว่าง
นักศึกษาครูสังคมศึกษาด้วยกัน 
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 3. การโค้ช ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาทำหน้าที่เป็นโค้ช (Coacher) 
แก่นักศึกษาครูสังคมศึกษา โดยชี้แนะและกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้จากหลักสูตรสังคมศึกษาไปใช้ 
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ผู้โค้ชจะต้องให้แนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติในการจัดการเรียนรู้
ด้วยการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนปฏิบัติการ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
สังคมศึกษา 
 4. การนิเทศการสอน ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สังเกตพฤติกรรมการสอน
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา ซึ่งเป็นการนิเทศการสอนในบริบทของการทดลองการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาในห้องเรียน ผู้สอนทำหน้าที่จำลองเป็นอาจารย์นิเทศก์ โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาครูสังคมศึกษา สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรและบทเรียน 
 5. การสัมมนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาดำเนินการจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยเชิญวิทยากร รุ่นพ่ี หรือศิษย์เก่าที่เคย  
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายการฝึกปฏิบัติการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วิทยากรสัมมนาเน้นการอภิปรายถึงปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักลุม่รัตนโกสินทร์ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 4.80 0.35 มากที่สุด 4.80 0.35 มากที่สุด 
2. การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 4.88 0.27 มากที่สุด 4.88 0.27 มากที่สุด 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 4.96 0.09 มากที่สุด 4.96 0.09 มากที่สุด 
4. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
6. คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.05 มากที่สุด 4.97 0.05 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความถูกต้องและความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีความถูกต้อง 
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.97) และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.97) 
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 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักลุม่รัตนโกสินทร์ 
ความเป็นได้ ความเป็นประโยชน ์

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 4.23 0.39 มาก 4.40 0.38 มาก 
2. การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 4.37 0.40 มาก 4.49 0.40 มาก 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 4.36 0.39 มาก 4.49 0.38 มาก 
4. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 

4.51 0.37 มากที่สุด 4.61 0.37 มากที่สุด 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 4.34 0.39 มาก 4.47 0.41 มาก 
6. คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 4.60 0.37 มากที่สุด 4.68 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.30 มาก 4.52 0.32 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.40) และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52)  

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษาครูสังคมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรม  4.61 0.52 มากที่สุด 4.63 0.52 มากที่สุด 
2. การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ 4.64 0.51 มากที่สุด 4.66 0.51 มากที่สุด 
3. การโค้ช 4.79 0.41 มากที่สุด 4.83 0.38 มากที่สุด 
4. การนิเทศการสอน 4.36 0.54 มาก 4.38 0.54 มาก 
5. การสัมมนา 4.58 0.52 มากที่สุด 4.60 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.37 มากที่สุด 4.62 0.36 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60) และความเป็นประโยชน์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62) 

  
 ตอนที่ 4 ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  
ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

  S.D. แปลผล 
  S.D. แปลผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา 2.02 0.49 น้อย 3.99 0.62 มาก 
2. การออกแบบการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.29 0.50 น้อย 4.28 0.49 มาก 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.28 0.50 น้อย 4.23 0.56 มาก 
4. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีการเรียนรู้สังคมศึกษา 

2.47 0.43 น้อย 4.43 0.47 มาก 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 2.23 0.50 น้อย 4.23 0.49 มาก 
6. คุณลักษณะของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 2.49 0.53 น้อย 4.53 0.52 มากที่สุด 

รวม 2.30 0.37 น้อย 4.28 0.43 มาก 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาครูสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยพิจารณาจากสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวม ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับ
น้อย (  = 2.30) และหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (  = 4.28)  

 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. สภาพและปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อยและมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากขณะที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนักศึกษาครูสังคมศึกษายังไม่ได้เรียนรู้รายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษามากเท่าที่ควร จึงไม่ค่อยมีสมรรถนะพ้ืนฐานด้าน
การจัดการเรียนรู้ ประกอบกับอยู่ระหว่างการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด จึงมีข้อจำกัดด้าน



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

2429 

 

พัฒนาโดยใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษายังคงเป็นจุดที่ควรพัฒนาสำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา สอดคล้องกับ
การวิจัยของสำราญ กำจัดภัย (2562: 152-160) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูในการ
เตรียมฝึกปฏิบัติการสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ก่อนการทดลอง 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งก่อนพัฒนารูปแบบได้ศึกษาปัญหาของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาขาด
ทักษะในการนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผล การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการประเมินเพ่ือพัฒนา  
  2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
   2.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 5 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีการมีจุดเด่นและข้อดี ดังนี้ 1) การ
ฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการ
ฝึกอบรมได้เน้นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ทำให้นักศึกษาครูนำหลักสูตรสังคม
ศึกษาสู่การปฏิบัติ 2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาในสถานการณ์จำลอง ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา สามารถสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาเจตคติร่วมกันจนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 3) การโค้ช เป็นกระบวนการ
ชี้แนะและกระตุ้นให้เกิดความคิดเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
สังคมศึกษาโดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาทำหน้าที่เป็นโค้ช 4) การนิเทศการสอน 
เป็นกระบวนการสังเกตพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาครูสังคมศึกษา ซึ่งเป็นการนิเทศการสอนในการ
ทดลองจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศก์ให้คำแนะนำชี้แนะปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 5) การสัมมนา เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาครูสังคมศึกษา
กับวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนและเติมเต็มความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาครูสังคมศึกษา 
   2.2 ผลการตรวจสอบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.97) และ

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.97) เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่ง โดยครอบคลุมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นภาพรวมและ
สมรรถนะย่อย รวมถึงผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา และผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทำให้มีมุมมองในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านการบริหาร
การศึกษาและการสอนสังคมศึกษา ส่งผลให้ความถูกต้องและความเหมาะสมของการพัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  พบว่า โดยภาพรวม 
มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.40) และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) 

เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างลุ่มลึก มีการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตรวจสอบด้านความถูกต้องและความเหมาะสมก่อน แล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
จากนั้นประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ทำให้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังที่  
บุญชม ศรีสะอาด (2560) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ผู้วิจัยจะต้องพัฒนาขึ้นมา โดยศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมด้วย 
  4. ผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยภาพรวมก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย (= 2.30) และหลัง

การพัฒนาอยู่ในระดับมาก (  = 4.28)  ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน ทั้งนี้ เพราะวิธีการพัฒนาสมรรถนะ

มีความหลากหลายตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  
สอดคล้องกับการวิจัยของเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขต
พ้ืนที่สูงชายแดนไทย-เมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในด้านการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาทักษะ  
การเรียนรู้ผู้เรียนยุคใหม่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาเครือข่าย 
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
เอกสารอ้างอิง 
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