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ความเป็นมาและความส าคญั 

 

 การศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงเป็นทรัพยากรอนัมีค่า 
และมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงพระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลั ความตอนหน่ึงวา่ “...การศึกษา
เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง และพฒันาความรู้ ความคิด  ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล  
สังคม และบา้นเมืองใดใหก้ารศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนไดอ้ยา่งครบถว้น ลว้นพอเหมาะกบัทุก ๆ ดา้น 
สังคม และบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของ
ประเทศชาติไว ้ และพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด ...” (มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย และ
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2543) 
 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผดิชอบในการจดัการศึกษาจึงมีการปรับปรุง 
และพฒันาหลกัสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัของประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้การปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ข้ึนโดยสาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  เป็น
สาระหน่ึงท่ีถูกก าหนดใหน้กัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้ 
2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ส  3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและ 
การบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ และมาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและ
สถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) แต่จากผลการทดสอบ
ระดบัชาติ  (O - NET) ระหวา่งปีการศึกษา 2556 – 2558 สาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปลาย  
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ดงัแสดงตารางท่ี 1.1 
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ตารางที ่1.1  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O – NET) สาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัประเทศ  
                     และระดบัโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา  ปีการศึกษา 2556 – 2558 
 

คะแนน ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ค่าเฉล่ีย 42.76 30.59 54.66 38.93 57.16 48.76 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

16.33 14.20 17.75 19.45 12.42 11.10 

ท่ีมา : (โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา, 2559) 
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์  
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากการทดสอบระดบัชาติ (O - NET) ของนกัเรียน
ระดบัประเทศ อยูใ่นเกณฑ์ต ่ากวา่ร้อยละ 50  ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยาในปีการศึกษา 
2556  อยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่ร้อยละ 50  ส าหรับปีการศึกษา 2557  และ 2558  อยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ์ 
ขั้นต ่า ซ่ึงเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา จะตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ 
ระดบัชาติ (O-NET)ในระดบัท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระเศรษฐศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อยูใ่นระดบัต ่า อาจเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากเน้ือหาสาระในวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองไกลตวั นกัเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงทฤษฏี
การเรียนรู้ในห้องเรียนไปเช่ือมโยงกบัสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนได ้ หรืออาจจะมีผลสืบเน่ืองมา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู ดงัท่ี วชิยั (2558) ไดส้อบถามความคิดเห็นครูผูส้อน 
วชิาเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสงขลา  ถึงสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าในวชิาเศรษฐศาสตร์ ผลจากการศึกษาสรุปพบวา่ มีสาเหตุทั้งดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน ท่ีส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ธีิการสอนแบบบรรยาย  และขาดเทคนิค 
การสอนท่ีน่าสนใจ ท าให้นกัเรียนขาดความสนใจในการเรียน และดา้นผูเ้รียน พบวา่ นกัเรียน 
จดจ าขอ้มูลท่ีเรียนผา่นมาแลว้ไม่ได ้เม่ือเรียนในเร่ืองต่อ ๆ ไป จึงไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลได ้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากเน้ือหาวชิาเศรษฐศาสตร์ในบางเน้ือหามีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั  ดงันั้น
หากนกัเรียนไม่เขา้ใจ หรือไม่สามารถจดจ าทฤษฏีในเน้ือหาท่ีไดศึ้กษาในช่วงแรก ๆ การเรียนใน
หวัขอ้ต่อไปก็มีโอกาสท าใหเ้ขา้ใจยากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนกัเรียนไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการเลือกวธีิสอนหรือเทคนิคการสอน เพื่อน ามาออกแบบการจดั



3 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ นบัวา่มีส่วนส าคญัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และ
สามารถจ าจดเน้ือหาท่ีเรียนผา่นไปแลว้ไดน้าน นัน่คือมีความคงทนในการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิง่ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการ   

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบวา่วธีิสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) เป็นวธีิสอนท่ี
ครูผูส้อนส่วนใหญ่เคยชิน และนิยมน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และถูกมองวา่เป็นวธีิสอน
ท่ีน่าเบ่ือไม่น่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงวธีิสอนแบบบรรยายยงัคงเป็นวธีิสอนท่ีส าคญั และมีคุณค่า 
เหมาะกบัการสอนเน้ือหาท่ียาก ซบัซอ้นใหผู้เ้รียนจ านวนมากเขา้ใจในเวลาอนัจ ากดั และสามารถ
ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักในวิชาท่ีเรียนได ้(ปราณภา, 2552)  เพียงแต่ครูจะตอ้งน าเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 
มาจดักิจกรรมร่วมกบัวธีิสอนแบบบรรยาย ดงัท่ี สุวมิล (2545) และทิศนา (2550) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัการน าวธีิสอนแบบบรรยายไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ สรุปความวา่ “ผูส้อนจะตอ้งเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน และขั้นสรุป ในขณะเดียวกนัในขั้นการสอน ควรน าส่ือ
การสอน การใชค้  าถาม หรือเทคนิคต่าง ๆ มาใชร่้วมกบัการสอนแบบบรรยายก็จะส่งผลท าให ้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน” สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราณภา (2552)   
กล่าววา่ “ในการสอนแบบบรรยายหากครูผูส้อนไดใ้ชส่ื้ออิเลกทรอนิกส์ โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ  
มาประกอบการบรรยาย ส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ รูปภาพ แผนภูมิ แผนผงั Power Point ฯลฯ สามารถ 
ท าใหก้ารบรรยายน่าสนใจยิง่ข้ึนเป็นอยา่งมาก และจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน    
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ พบวา่กราฟิก เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีสามารถ
น ามาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทน
ในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนได ้ ดงัท่ี พิมพพ์นัธ์ (2544) และทิศนา (2550)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
การใชก้ราฟิก สรุปความวา่ “การน ากราฟิกมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะช่วยใหผู้เ้รียนจดั
ขอ้มูลท่ีกระจดักระจายใหเ้ป็นระบบระเบียบอยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน จะส่งผลท าใหผู้เ้รียน
เกิดความเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไดดี้และจดจ าไดน้านข้ึน”  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุไรวรรณ (2553) 
เกษมศกัด์ิ (2552) มโนทย ์(2554) และวชิยั (2557) ท่ีไดน้ าเทคนิคกราฟิกไปใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ พบวา่การน าเทคนิคกราฟิกมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เทคนิค
กราฟิก เป็นเทคนิคการสอนประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมในการน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
สามารถน ามาใชร่้วมกบัวธีิสอนแบบต่าง ๆ ได ้นอกจากนั้นการน ากราฟิกมาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ดงัผลจากการวจิยัของนิซรีน และศิริพนัธ์ุ  
(2554) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการใชแ้ผนผงัความคิดซ่ึงเป็นกราฟิกประเภท
หน่ึง ผลการวจิยัพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยนกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น
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สรุปความวา่ “การใชแ้ผนผงัความคิดช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอดท่ีเห็นภาพชดัเจน ท าให้
เขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย และเช่ือมโยงเน้ือหาไดดี้ข้ึน ช่วยใหจ้  าและระลึกขอ้มูลท่ีซบัซอ้นได”้   

นอกจากนั้นเทคนิคการใชค้  าถาม ยงัเป็นเป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีครูผูส้อนควรน ามาใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากการใชค้  าถามในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้จะเป็น
ตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวั สามารถตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ
ท่ีสอนหรือไม่ รวมทั้งช่วยเนน้ประเด็นสาระส าคญัส าคญั ดงัท่ี วฒันาพร (2542) สุวมิล (2545)   
สุวทิย ์และอรทยั (2545) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ การใชค้  าถามในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
สรุปความวา่ “การใชค้  าถามในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ช่วยให้
นกัเรียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ ช่วยกระตุน้ความคิด และความสนใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยเนน้ย  ้าประเด็นส าคญัของสาระการเรียนรู้ท่ีเรียน  
การทบทวนบทเรียน ช่วยในการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา
มากนอ้ยเพียงไร ”และจากผลการวจิยัของอุมาภรณ์ (2556) และ แฝงกมล (2556)  ซ่ึงไดน้ าเทคนิค
การใชค้  าถามไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัวธีิสอนแบบต่าง ๆ ผลปรากฏวา่สามารถ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดน้ าเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถามมาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัวธีิสอนแบบบรรยาย  หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
รายวชิา ส32102 เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั
สมบูรณ์กุลกนัยา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยคาดหวงัวา่การน าเทคนิคกราฟิก และการใช้
ค  าถาม มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัวธีิสอนแบบบรรยาย  สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนในสาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

 เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก 
และการใชค้  าถาม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้  
เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ รายวชิา เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั- 
สมบูรณ์กุลกนัยา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีเรียนรายวชิา  
เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102 จ านวน 5 หอ้งเรียน จ านวน 242 คน ซ่ึงมีการจดัหอ้งเรียนแบบคละ
ความสามารถ  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั- 
สมบูรณ์กุลกนัยา  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน  
1 หอ้งเรียน จ านวน  51 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
              3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ รายวิชา  
เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
 จ  านวน  14  คาบ 
 5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

5.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
5.1.1  ตวัแปรอิสระ (Active Variable) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้

วธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม 
                           5.1.2  ตวัแปรอิสระ (Moderator Variable) คือระดบัผลการเรียนของนกัเรียน  
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
                                     1)   ระดบัผลการเรียนต ่า 

          2)   ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
                                     3)   ระดบัผลการเรียนสูง 

5.2  ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
 5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102   

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
 5.2.2  ความคงทนในการเรียนรู้รายวชิา เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102  

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
                           5.2.3  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิสอน
แบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม 
 



6 
 

สมมุติฐานของการวจิัย 
 1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอน 
แบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่า  ปานกลาง และสูง ท่ีไดรั้บ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดบัผลการเรียนแตกต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
 4. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ
บรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก  และการใชค้  าถาม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คร้ังท่ี 1   
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคร้ังท่ี 2  ไม่แตกต่างกนั 
 5. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีระดบัผลการเรียนต ่า  ปานกลาง และสูง ท่ีไดรั้บ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก  และการใชค้  าถาม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คร้ังท่ี 1 กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คร้ังท่ี 2             
ไม่แตกต่างกนั 
 6. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ
บรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก  และการใชค้  าถาม มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 

นิยามศัพท์ 
 1.  วธีิสอนแบบบรรยาย หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดย้ดึขั้นตอน
ในการสอน ประกอบดว้ย  4  ขั้นดงัน้ี 
        ขั้นท่ี 1  ขั้นน า   ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ 3 ขั้น คือ 
   ขั้นท่ี 1.1  น าเขา้สู่บทเรียน  น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์
ปัจจุบนั มาเสนอผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจใคร่รู้ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา โดยใช้
บทความ ข่าวหนา้หนงัสือพิมพห์รือแผน่โปสเตอร์ ฯ  เป็นตน้ 

         ขั้นท่ี 1.2 แจง้จุดประสงคข์องบทเรียน  เพื่อใหผู้เ้รียนทราบวา่ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังผูเ้รียนจะตอ้งบรรลุจุดประสงคอ์ะไรบา้ง เพื่อผูเ้รียนไดมี้เป้าหมาย
ในการเรียน 
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              ขั้นท่ี 1.3  ทบทวนความรู้เดิม  โดยทบทวนความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษา 
ไปแลว้เม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมา หรือท่ีเคยศึกษามา เป็นการกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียน 
จะไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้   น าเสนอความรู้ใหม่ใหก้บัผูเ้รียนโดยใชส่ื้อต่าง ๆ 
ประกอบการจดักิจกรรม รวมทั้งการน าเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม มาใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้  
  ขั้นท่ี 3  ขั้นสรุป  นกัเรียนและครู ร่วมกนัสรุปสาระส าคญัของบทเรียนท่ีไดจ้าก
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการสุ่มถามนกัเรียน และหรือประเมินจากการตอบค าถามใน 
ใบกิจกรรม 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นประเมินผล ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใชว้ธีิการทดสอบหลงัเรียน และหรือการตอบค าถามในใบกิจกรรม 
            2.  เทคนิคกราฟิก หมายถึง เทคนิคในการน าเสนอขอ้มูล ความรู้ หรือความคิดออกมาโดยใช้
แผนภาพแบบต่าง ๆ อาทิ แผนภูมิ  กราฟ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
            3.  การใชค้  าถาม หมายถึง การตั้งประเด็นค าถามต่าง ๆ ในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ค าถามท่ีใชถ้ามนกัเรียนจะปรากฏในขั้นน า หรือขั้นกิจกรรม หรือขั้นสรุป 
            4. วธีิสอนแบบบรรยาย ร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม หมายถึง การน าขั้นตอน
ของวธีิสอนแบบบรรยาย 4 ขั้นมาเป็นขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และในขณะจดักิจกรรม
การเรียนรู้ไดน้ ากราฟิกมาเป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ อีกทั้งก าหนดใหน้กัเรียนไดน้ าเสนอขอ้มูล
เป็นกราฟิกประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นครูไดต้ั้งประเด็นค าถามต่าง ๆ ในขณะจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยค าถามท่ีใชถ้ามนกัเรียนจะปรากฏในขั้นน า หรือขั้นกิจกรรม หรือขั้นสรุป 
            4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบั
เทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม ซ่ึงวดัจากคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 5.  ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ ภายหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยาย
ร่วมกบัเทคนิคกราฟิก และการใชค้  าถาม หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์  และสามารถ
ระลึกเน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้แลว้  โดยก าหนดช่วงเวลาในการสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 และการสอบ 
หลงัเรียนคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 4 สัปดาห์  



8 
 

 6.  ระดบัผลการเรียน  หมายถึง ระดบัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียน โดย 
พิจารณาจากต าแหน่งค่าเปอร์เซ็นตไ์ทล ์ จากระดบัผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  โดยแบ่งระดบัผลการเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
                   6.1  ระดบัผลการเรียนต ่าหมายถึง นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นต าแหน่งเปอร์เซ็นไทลต์ั้งแต่ 0.00 – 24.99 
                   6.2  ระดบัผลการเรียนปานกลาง หมายถึง นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นต าแหน่งเปอร์เซ็นไทลร์ะหวา่ง  
25.00 – 74.99 
                   6.3  ระดบัผลการเรียนสูง หมายถึง นกัเรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล ์ตั้งแต่ 75.00 ข้ึนไป 
 7.  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบบรรยายร่วมกบัเทคนิคกราฟิก  และการใชค้  าถาม 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ รายวชิา ส32102 เศรษฐศาสตร์  ในดา้นการจดั 
การเรียนรู้   ดา้นผลการจดัการเรียนรู้  และ  ดา้นพฤติกรรมครูผูส้อน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัระดบั 
ผลการเรียนของนกัเรียน 
 2. ผลการวจิยัเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไดน้ าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และเกิดความคงทนในการเรียนรู้  
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