
 

 

 

 

บทที ่1 
บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

การศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เป็นทรัพยากรอนัมีค่า  
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) 

สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีถูกก าหนดให ้
ผูเ้รียนทุกระดบัชั้นไดท้  าการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัมธัยมศึกษา โดยใน 
ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดน้ าสาระเศรษฐศาสตร์บูรณาการเขา้ไปในสาระ 
อ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส่วนในระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย สามารถจดัแยกสาระเศรษฐศาสตร์ มาก าหนดเป็นรายวชิาพื้นฐานหรือจะจดัแบบ 
บูรณาการกบัสาระอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ทั้งน้ีข้ึน 
อยูก่บัสถานศึกษาเป็นผูก้  าหนด ในกรณีท่ีจดัเป็นรายวชิาพื้นฐาน สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถ
ก าหนดช่ือรายวชิาแตกต่างกนัออกไป บางสถานศึกษาใชช่ื้อวา่ รายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (เศรษฐศาสตร์) หรือ รายวชิาเศรษฐศาสตร์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง เวลาเรียน 40 ชัว่โมง 
ต่อภาคเรียน  การก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสาระเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา 
จนถึงระดบัมธัยมศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากวชิาเศรษฐศาสตร์ เป็นวชิาท่ีมีความส าคญัท่ีผูเ้รียนสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติจริง เขา้ใจบทบาทของรัฐในการใชม้าตรการต่าง ๆ ในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลก 
ดงัท่ี วนัเพญ็ (2544) วทิยากร (2538 อา้งตาม สิริวรรณ, 2549) และณรงคศ์กัด์ิ (2550) ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์ สรุปความวา่ “วชิาเศรษฐศาสตร์เป็นวชิาส าคญัท่ีผูศึ้กษาสามารถ
น าไปใชท้ั้งในฐานะผูบ้ริโภค  ผูผ้ลิต และเขา้ใจในฐานะผูก้  าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  
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หรืออีกนยัหน่ึงคือผูเ้รียนสามารถน าความรู้จากการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวติได ้ตั้งแต่
ต่ืนนอน จนกระทัง่เขา้นอน  เขา้ใจบทบาทของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ”  ดว้ย
เหตุท่ีสาระเศรษฐศาสตร์เป็นสาระท่ีมีความส าคญัดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดให้
สาระเศรษฐศาสตร์ เป็นสาระพื้นฐานสาระหน่ึงใน 5 สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้2 มาตรฐาน และ 6 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชท้รัพยากรท่ีมี 
อยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ 
การด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ โดยมี 3 ตวัช้ีวดั คือ 1) อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบ
เศรษฐกิจ  2) ตระหนกัถึงความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ  3) ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและ
ประเทศ   มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ 
ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก โดยมี 3 ตวัช้ีวดั คือ  
1) อธิบายบทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบายการเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   
2) วเิคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย  
3) วเิคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ (ส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)   
 

 จากการจดัการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบนั
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ดงัผลทดสอบระดบัชาติ (O – NET) 
สาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557  ดงัแสดงใน 
ตารางท่ี 1.1  
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ตารางที ่1.1  แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ (O – NET) สาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัประเทศ  

                     และระดบัโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา  ปีการศึกษา 2554 – 2557 

คะแนน ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

ค่าเฉล่ีย 36.52 29.31 52.68 42.01 42.76 30.59 54.66 38.93 
ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

13.73 11.77 13.59 13.51 16.33 14.20 17.75 19.45 

 

(ท่ีมา  :โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา , 2558) 

 จากตารางท่ี 1.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ใน
ระดบัประเทศของปีการศึกษา 2554  คะแนนเฉล่ีย 29.31   ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉล่ีย 42.01  
ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ีย 30.59  และปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉล่ีย 38.93 (โรงเรียนหาดใหญ่
วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา, 2558 : 10) จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปลาย ของนกัเรียนระดบัประเทศยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์
ร้อยละ 50 ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาจากผลทดสอบระดบัชาติ (O – NET) สาระเศรษฐศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา 2554 – 2557 ของนกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่
วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา พบวา่ ปีการศึกษา 2554  คะแนนเฉล่ีย 36.52 ปีการศึกษา 2555 คะแนน
เฉล่ีย 52.68  ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉล่ีย  42.76 และปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉล่ีย 54.66 
(โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา, 2558)  จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ระดบัชาติของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
หาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา ยงัอยูใ่นระดบัต ่าเกณฑร้์อยละ 50  ยกเวน้ปีการศึกษา 2557  
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียผา่นเกณฑข์ั้นต ่า  และเม่ือพิจารณาจากผลการทดสอบระดบัโรงเรียนในรายวชิา 
เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส32102 ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ระดบัผลการเรียนต ่า
กวา่ระดบัคุณภาพพอใช ้ยงัมีจ  านวนมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2  
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ตารางที ่1.2 แสดงระดบัผลการเรียนรายวชิา เศรษฐศาสตร์ รหสัวชิา ส 32102 ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
       ปีท่ี 5  ปีการศึกษา  2555 – 2557 
 

ระดบั 
ผลการเรียน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4 67 12.18 52 10.36 11 2.25 
3.5 88 16.00 88 17.53 47 9.63 
3 125 22.73 110 21.91 84 17.21 

2.5 83 15.09 104 20.72 108 22.13 
2 62 11.27 80 15.94 99 20.29 

1.5 125 22.73 44 8.76 67 13.73 
1 - - 24 4.78 34 6.97 
0 - - - - 38 7.79 

รวม 550 100.00 502 100.00 488 100.00 
 

(ท่ีมา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั
สมบูรณ์กุลกนัยา, 2558) 
 

 จากตารางท่ี 1.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ในปีการศึกษา 2555 มีนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน 
ต ่ากวา่ระดบัคุณภาพพอใช(้ระดบัผลการเรียน 2 )ลงมามีร้อยละ 22.73   ปีการศึกษา 2556  ร้อยละ 
13.54 และปีการศึกษา 2557 ร้อยละ  28.49 ซ่ึงยงัเป็นระดบัการเรียนท่ียงัไม่พึงประสงค ์(กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา,  2558) 

 

 นอกจากการพฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีผูส้อน
จะตอ้งประเมินผูเ้รียนในดา้นความรู้แลว้ สมรรถนะส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิดข้ึนคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
เป็นทกัษะท่ีส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หากผูเ้รียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความฉลาดทางสติปัญญา ความสามารถแกปั้ญหา      
การประเมิน การตดัสินใจ และสรุปขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรับรู้ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล อนัเป็นพื้นฐานการคิด
ในมิติอ่ืน ๆ  (รัตนา, 2551) สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
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ท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์(วจิารณ์, 2555) นอกจากนั้น
คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการคิด  ยงัเป็นสมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนอีกดว้ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  และหากพิจารณาจากตวัช้ีวดัของสาระเศรษฐศาสตร์ ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมดา้นการคิดวเิคราะห์
เช่นกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 

 จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เป็นคุณลกัษณะส าคญั
ท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลกัษณะดงักล่าวข้ึน แต่จากสภาพปัจจุบนัพบวา่ คุณลกัษณะ
ดา้นความสามารถในการคิดของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัต ่า ดงัแสดงใหเ้ห็นจากผลการประเมินของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมินดา้นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ (สุรเกียรติ, 2553) นอกจากนั้นจาก
การศึกษาผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาพบวา่ มาตรฐานท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ควรไดรั้บ 
การปรับปรุงคือ มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค ์ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งใหค้วามสนใจในการฝึกฝน ใหผู้เ้รียนรู้จกั 
คิดวเิคราะห์ (เสง่ียม, 2546) สอดคลอ้งกบัผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (ช่วงปี2544-2548) ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) สะทอ้นวกิฤติถึงคุณภาพการศึกษาไทยในระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานค่อนขา้งชดัเจนวา่ จ านวนสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไดม้าตรฐานขั้นต ่า ในการจดั
การศึกษาตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มีประมาณ 1 ใน 3 
และอีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกวา่ 2 หม่ืนแห่ง)ยงัไม่ไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตรต ่า สัดส่วนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดบัดี ในมาตรฐานดา้นผูเ้รียนเก่ียวกบัการมีความรู้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
(คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีวจิารณญาณ) มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
เพียงประมาณร้อยละ 12 และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองประมาณร้อยละ 24  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)   
 

 ดงันั้นการพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในทุกระดบัชั้น 
แต่ในสองทศวรรษท่ีผา่นมาการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ยงัท าไดใ้นขอบเขตจ ากดัและยงัไม่
บรรลุเป้าหมายสูงสุดท่ีตอ้งการ ผูเ้รียนมกัสามารถท าไดดี้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะขั้นพื้นฐาน 
แต่เม่ือมาถึงส่วนท่ีตอ้งใชค้วามคิดและเหตุผล ผูเ้รียนยงัไม่สามารถท าได ้ซ่ึงปัญหาคุณภาพ       
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ดา้นการคิดวเิคราะห์ของเด็กไทยจึงควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (ส านกัวชิาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2549) ในขณะเดียวกนันกัการศึกษาจ านวนมากเช่ือวา่การพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สามารถกระท าได ้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
ไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูเ่สมอ และหากสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต  ก็จะท าให้นกัเรียน 
มีความสามารถเหนือบุคคลอ่ืนในดา้นสติปัญญา และการด าเนินชีวติ  เน่ืองจากการคิดวเิคราะห์ 
เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล  และสามารถยกระดบัมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการไดอี้กดว้ย
(ประพนัธ์ศิริ, 2551) 
 ดงันั้นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถใน      
การคิดวเิคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้นบัวา่มีความส าคญัท่ีควรส่งเสริม 
ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน ทั้งน้ีหากผูเ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาท่ีเรียนผา่นมาแลว้ได ้จะช่วยท าใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดดี้ และเขา้ใจง่ายข้ึน ดงัท่ีศูนยก์ารศึกษาส าหรับครูไปรษณีย ์ กล่าวถึง
ประโยชน์ของความคงทนในการเรียนรู้สรุปไดว้า่ จะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดดี้ เขา้ใจง่าย 
ประหยดัเวลา ขณะเดียวกนัสามารถน าประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ และจ าไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
ในชีวติประจ าวนั (พงศสุ์วรรณ, 2543) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพงษพ์นัธ์ (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การเรียนรู้ส่ิงใหม่บางอยา่งถา้ไดอ้าศยัประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ส่ิงใหม่นั้น
ดีข้ึน เพราะเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนจะเช่ือมโยงความรู้ในคร้ังก่อนมาใชก้บั 
การเรียนรู้คร้ังใหม่ จึงท าให้เรียนรู้ส่ิงใหม่ไดเ้ร็วข้ึน อนัจะส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีการพฒันาดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดสู้งข้ึน ดงันั้นการพิจารณาหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และ
ความคงทนในการเรียนรู้ คือการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการเช่ือมโยงการเรียนรู้ในเน้ือหากบั
ชีวติจริง รวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก
ในกลุ่ม เน่ืองจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนนอกจากเกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจากตวัผูเ้รียนเองแลว้ ยงั
สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มอีกดว้ย ดงัท่ี พงษพ์นัธ์ (2544) กิดานนัท์
(2548) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ สรุปวา่ “การเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนไดมี้หลายปัจจยั
อาทิ วฒิุภาวะ ความพร้อมของผูเ้รียน แรงจูงใจของผูเ้รียน การเสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
สภาพแวดลอ้ม” ดงันั้นในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ผูว้จิยัจึงไดน้ าทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสานมาเป็นแนวคิดใน
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การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีความเช่ือวา่
ความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ตอ้งใชค้วามคิดท่ีลึกซ้ึงบาง
ประเภทมีความซบัซอ้นมาก จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในขั้นสูง ดงันั้นขั้นตอนในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้จะตอ้งใชท้ั้งวธีิการท่ีใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งวธีิท่ีผูส้อนจะตอ้งคอย
กระตุน้ เสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อีกดว้ย 
 

2.  วตัถุประสงค์การวจิัย 
           2.1 เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน          
วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
           2.2 เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัน้ี 
  2.2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อน และหลงัเรียนโดย 
การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  2.2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนก่อน และ 
หลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 
  2.2.3 ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  2.2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน  
 

3. สมมุติฐานการวจิัย 
 

   3.1 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
   3.2 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย         
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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   3.3 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย      
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดา้นคิดความส าคญัหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน 
   3.4 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดา้นคิดหลกัการหลงัเรียนสูงกวา่ 
ก่อนเรียน 
   3.5 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดา้นคิดความสัมพนัธ์หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน 
            3.6 นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย         
ท่ีพฒันาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 กบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนคร้ังท่ี 2 ไม่แตกต่างกนั 
      
4.  ขอบเขตการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 4.1 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดใหญ่-
วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา  อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา เศรษฐศาสตร์ 
รหสัวชิา ส32102   
 4.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั  3  ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา  2556 – 2558 
 4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา  ประกอบดว้ย 
  4.3.1  ตวัแปรอิสระ  คือ การใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  4.3.2  ตวัแปรตาม  คือ 
             1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
             3) ความคงทนในการเรียนรู้ 
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             4) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  
5.  นิยามศัพท์ 
     5.1  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  หมายถึง รูปแบบการเรียน 
การสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยน าแนวคิดหลกัการสอนของทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ทั้งทฤษฏี
เรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม ของโนลส์ (Knowles) ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ของธอร์นไดค ์
(Thorndike)  พาฟลอฟ (Pavlov) กทัธรี (Guthrie) ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ของเกสตลัท์
(Gestalt)  ทอลแมน (Tolman)  เพียเจต ์(Piaget) บรุนเนอร์ (Bruner) ทฤษฏีการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ของกานเย  (Gagne’) ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของ สลาวนิ (Slavin)  เดวดิ จอห์น
สัน (David Johnson) และ รอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) มาสังเคราะห์และสรุปเป็นหลกั 
การสอน และน าหลกัการสอนดงักล่าวไปบูรณาการร่วมกบัการสังเคราะห์ขั้นตอนของวธีิสอน 
ต่าง ๆ ท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทน
ในการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ จนไดข้ั้นตอนและแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน  7 ขั้นดงัน้ี 
      ขั้นท่ี 1  น าเขา้สู่บทเรียน  (Warm-Up/Lead-in)ครูผูส้อนตอ้งน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ปัจจุบนั มาน าเสนอผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใคร่รู้ในเร่ือง 
ท่ีก าลงัศึกษา อาจใชบ้ทความ ข่าวหนา้หนงัสือพิมพ ์  หรือแผน่โปสเตอร์ ฯ  เป็นตน้ 

      ขั้นท่ี 2 แจง้จุดประสงคข์องบทเรียน (Objective Indication) ครูผูส้อนแจง้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบวา่ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังผูเ้รียนจะตอ้ง
บรรลุจุดประสงคอ์ะไรบา้ง ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้เป้าหมายในการเรียน 
 ขั้นท่ี 3 ทบทวนความรู้เดิม (Review Background Knowledge) ครูผูส้อนจะตอ้ง
ทบทวนความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาไปแลว้เม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมา หรือท่ีเคยศึกษามา ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การกระตุน้ความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 

 ขั้นท่ี 4 น าเสนอความรู้ใหม่ (Presentation) ครูผูส้อนน าเสนอความรู้ใหม่ใหก้บั
ผูเ้รียน  ครูผูส้อนตอ้งเลือกวธีิสอน/เทคนิคการสอนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 
รวมทั้งน าสารสนเทศร่วมสมยัมาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีนบัเป็นขั้นตอน 
ท่ีมีความส าคญัโดยครูผูส้อนจะเลือกวธีิสอน/เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใชใ้นการจดักิจกรรม  
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การเรียนรู้ อาทิ การจดัการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั สหกรณ์ การน าเทคนิค
กราฟิกและสารสนเทศร่วมสมยั มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองเงินเฟ้อ  ดุลการช าระเงิน  
ดุลการคา้ เป็นตน้ 
 

 ขั้นท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้/สะทอ้นผลการเรียนรู้/สรุปผลการเรียนรู้ (Exchanging 
Reflection/Conclusion ) เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนจดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท ากิจกรรม
กลุ่มและไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยกนั  และใหข้อ้แนะน าเพิ่มเติมเพื่อ
ความครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหา 
        ขั้นท่ี  6 ประเมินผล  (Evaluation) ครูผูส้อนด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบ การประเมินช้ินงานหรือผลงาน   
โดยใชว้ธีิการประเมินผลอยา่งหลากหลาย 
       ขั้นท่ี 7 การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้( Application of Knowledge ) ครูผูส้อน
ด าเนินการใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง   
                    5.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรวชิาเศรษฐศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้จิยั 
สร้างข้ึน 
         5.3  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  หมายถึงความสามารถในการคิดแยกแยะ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเร่ืองราวใด หรือเหตุการณ์ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ และหาความสัมพนัธ์ 
เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนั และท าใหเ้ราทราบ 
ถึงความส าคญั และความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ย ๆ ท่ีจ  าแนกหาสาเหตุ หาผล และความส าคญั 
ทั้งปวงของเร่ืองนั้น โดยวดัจากแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
            5.4 ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บภายหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ 
การเรียนการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์ ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนในเน้ือหาวชิาเศรษฐศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และสามารถระลึก
เน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้แลว้ ก าหนดช่วงเวลาในการสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 1 และการสอบหลงัเรียนคร้ังท่ี 2 
ห่างกนั 4 สัปดาห์ โดยวดัจากการท าแบบทดสอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตาม
หลกัสูตรวชิาเศรษฐศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   5.5 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฏี 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
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หมายถึง ความคิดเห็นและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของนกัเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน ใน 
ดา้นต่อไปน้ี 1) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน  2)  ดา้นประโยชน์ของรูปแบบการเรียนการสอน   
3) ดา้นพฤติกรรมการสอนของครู วา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัใด  
   

6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัและพฒันาเพื่อคน้หารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
ท่ีจะน าไปใชพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และความคงทน 
ในการเรียนรู้วชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยประโยชน์ 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจ าแนกไดด้งัน้ี 
 6.1 องคค์วามรู้ใหม่ คือ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน โดยน าแนวคิด
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการสังเคราะห์งานวจิยัท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้วชิาเศรษฐศาสตร์มาเป็น
แนวทางในการพฒันา ซ่ึงสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความคงทนในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัสนองตอบต่อแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และช่วยส่งเสริมการปฏิรูปการเรียน
การสอน ท าใหค้รูผูส้อนวชิาเศรษฐศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีทางเลือกในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 6.2 การแกปั้ญหาทางวชิาการ คือ เป็นงานวจิยัท่ีน าแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อฝึกฝนพฒันานกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์สูงข้ึน และมีทกัษะการคิด
วเิคราะห์ จึงสามารถแกปั้ญหาคุณภาพการศึกษาดา้นผูเ้รียนเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิสาระเศรษฐศาสตร์ 
และการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนได้ 
  6.3 การน าไปใชป้ระโยชน์ คือเป็นงานวจิยัท่ีผูส้อนในสาระอ่ืน  ๆ สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ ดงันั้นหากผูส้อนตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิด
คุณลกัษณะดงักล่าวก็สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
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7. กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
\ 
\ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบรูปแบบ

การเรียนรู้การสอน 

ตามแนวคิดทฤษฏี 

การเรียนรู้แบบ

ผสมผสานฯ 

1.ทฤษฏี/หลกัการ/

แนวคิดของรูปแบบ   

2.วตัถุประสงคข์อง

รูปแบบ  

3.กระบวนการเรียน 

การสอนของรูปแบบ  

4.การวดัแลประเมินผล 
 

ตรวจสอบ

คุณภาพรูปแบบ 

การเรียนการสอน

ฯ 

รูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้

แนวคิดทฤษฏี 

การเรียนรู้แบบ

ผสมผสานรายวชิา

เศรษฐศาสตร์  

ทดลองใชรู้ปแบบ 

การเรียนการสอนฯ

ตามแผน O1  x  O2 

ประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน 

การสอนฯ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

3. ความคงทนในการเรียนรู้ 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลจาก 

1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.ผลการทดสอบระดบัชาติ และ

โรงเรียน ในสาระท่ี 3 

เศรษฐศาสตร์ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.งานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สภาพปัญหาคุณภาพเด็กไทย

ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

และความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ 

4.เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏี

การเรียนรู้แบบผสมผสาน  

การพฒันารูปแบบการเรียน 

การสอน 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียน และความสามารถใน 

การวเิคราะห์ สาระเศรษฐศาสตร์

6. การสมัภาษณ์ครูสงัคมศึกษา  

ท่ีสอนรายวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สรุปสาระส าคญัเกีย่วกบั ปัญหาคุณภาพผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิ  

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

วชิาเศรษฐศาสตร์  วธีิสอน/เทคนิคการสอนท่ีสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และความคงทนใน 

การเรียนรู้ แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน หลกัการสอนตาม

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ต่าง ๆ  แนวทางการพฒันารูปแบบการเรียน 

การสอน
สงัเคราะห์สรุปเป็นกรอบความคิดใน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้แบบผสมผสาน

รายวชิาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเมิน 

1.ความเหมาะสม

ของรูปแบบฯ 

2. ความสอดคลอ้ง

ขององคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ของ

รูปแบบการเรียน

การสอน ตาม

แนวคิดทฤษฏี 

การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน  
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