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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้

แบบสบืเสาะ สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลย ี

และการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

Development of the Instructional Model by Using Blended Learning and Inquiry 

Cycle Learning In Economics Strand to Enhance Information Media and Technology  

Skills and ICT Literacy of Upper Secondary Students 

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ1  

Kiadtisak Chaiyana1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะ สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยการตอบแบบสอบถาม

ของครูผู้สอนรายวชิาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จ านวน 105 คน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นตรวจสอบความเหมาะสม

โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ

การเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 45 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ 

และเทคโนโลยี แบบประเมินการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจ และ 4) ประเมนิรับรองรูปแบบ

การเรียนการสอนด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน สถิติท่ีใช้วเิคราะห์

ข้อมูลเชงิปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนปีระสิทธิผล และสถิตทิดสอบทีแบบไมเ่ป็นอิสระ

ตอ่กัน ข้อมูลเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

  1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  

  2. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 
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  3. ผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .50 2) นักเรียนมีทักษะ

ด้านขอ้มูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยหีลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 3) นักเรียนมกีารรู้เท่าทัน

เทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดับด ีและ 4) นักเรียนมคีวามพงึพอใจในการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

  4. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ พบวา่ มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้และความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน  ทักษะดา้นข้อมูลขา่วสาร สื่อ และเทคโนโลยี  การรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to develop the instructional model by using blended learning and inquiry cycle 

learning in economics strand to enhance information media and technology skills and ICT literacy of upper 

secondary students. The research procedure followed 4 steps: 1) study problems and guidelines of instructional in 

economics strand for upper secondary students by questionnaires of 105 upper secondary social studies teachers 

in Chiang Mai, under the secondary educational service Area office 34, 2) create and develop the instructional 

model, examine this model by 5 experts using model evaluation form, 3) study results of implement the 

instructional model for sampling group was the 45 students in Wattanothaipayap school at the second semester 

of academic year 2019 using achievement test, evaluation form of information media and technology skills, ICT 

literacy scale, and satisfication questionnaire, and 4) assess the instructional model by 5 experts. The statistics 

used for quantitative data analysis were mean, percentage, standard deviation, effective index, dependent 

sample t-test and content analysis for qualitative data. 

 The results were as follows: 

  1. The state of instruction was moderate level, the problem of instruction was highest level, and the 

guidelines of instruction was highest level, as a whole. 
 2. The developed of instructional model was 5 components : 1) principles, 2) objectives, 3) contents,  

4) instructional process and 5) measurement and evaluation. The appropriate of the Instructional model was high 

level. 

  3. The results of using the developed of instructional model were: 1) Effectiveness index of the model 

was .50. 2) After the experimented students had been learned through the model, information media and 

technology skills was statistically higher than before at .01 level of significance. 3) The students’ ICT literacy was 

good level, as a whole. 4) The students’ satisfaction toward the instructional model was at the high level. 

  4. The assessment of the instructional model revealed that this model was actually utility, feasibility and 

propriety at high level. 

Keywords : Instructional model, Information media and technology skills, ICT literacy 
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ภูมิหลัง 

 เศรษฐศาสตร์เป็นสาระส าคัญดังระบุไว้ในองค์ความรู้

หลักท่ีมีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 

ท้ังนี้เยาวชนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

และเป็นพลโลกที่ดี ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประเด็นส าคัญ

ท่ีบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยถักทอหรือ

ประสานไปพร้อมกับองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 

ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน  เศรษฐกิจ ธุรกิจ และ

การเป็นผู้ประกอบการ (The Partnership for 21st Century Skills, 

2009, p. 2) การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์จึงส าคัญต่อ

การเรียนรู้แห่งโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสาร

บนฐานเศรษฐกิจความรู้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์

อย่างรวดเร็ว ดังทัศนะการปรับฐานคิดท่ียังอ่อนล้าของประชากร

ให้เข้มแข็งโดยการเรียนรู้อย่างลึกซึ ้งในความเป็นไทย 

และเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมโลกอย่างระมัดระวังควบคู่กับ

การยกระดับสู่สังคมข้อมูลขา่วสาร (ชมพ ูโกติรัมย์, 2555)  

 เทคโนโลยีจึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็นทางการศึกษาในยุค

โลกดิจิตัล เมื่อเผชญิกับปรากฏการณ์เหล่านี้วิชาสังคมศึกษา

ควรสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และกระบวนทัศน์การเรียนรู้ซึ่งโดดเด่นด้วย

หลักการของการเข้าถึงข้อมูล การจัดการ ระะบบอัตโนมัติ 

และการสื่อสาร การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนรู้

สังคมศึกษาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

ระดับโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมศึกษาแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกา (National Council for Social Studies (NCSS) 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะหลักสามประการ

ของศตวรรษท่ี 21 รวมถึงทักษะด้านข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี 

โดยร่วมมือภาคีความร่วมมือเพื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

(The Partnership for 21st Century Learning) (Farisi, 2016, p. 16) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) จึงเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงความรู้ทาง

อินเทอร์เน็ต ความรู้คอมพิวเตอร์ และความรู้สารสนเทศ

ท้ังสามรูปแบบของการรู้หนังสือท่ีขาดไม่ได้ในหลาย ๆ ด้าน

ของชีวิตมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 (Santos, Ramos, Escola, & 

Reis, 2019, p. 19) ดังนั้นการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงนับเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับสาระความรู้หลักท่ีจ าเป็น

ส าหรับพลโลกท่ีมีศักยภาพ นอกจากนี้การเชื่อมโยงของโลก

มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในทุกด้านของสังคมและชีวิตของ

มนุษย์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือท่ีมีบทบาทเพิ่ม

มากขึ้น ต่างจากอดีตท่ีโรงเรียนเป็นเพียงแห่งเดียวท่ีนักเรียน

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่ทว่าทุกวันนี้หลาย

ประเทศต่างมีอุปกรณ์พกพาและสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ท่ีบ้านได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ความสนใจกับวิธีการใหม่ ๆ 

ท่ีผู้เรียนจะได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ (UNESCO, 2014, p. 43)  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียนได้เรียน

สาระเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับการผลิต การแจกจ่าย และ

การบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรท่ี

มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมี

ดุลยภาพ และการน าหลัก เศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน ก าหนดไว้ในมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ (ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2551, หนา้ 19-21) 

 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมดีุลยภาพ  

 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ

ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของ

การร่วมมอืกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  

 เมื่อพจิารณาผลการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับประเทศจ าแนกตามสาระ

พบว่า สาระเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงอยู่ในล าดับท่ี 2 

(ค่าเฉลี่ย 37.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.20) (สถาบัน

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ 2560, หนา้ 6) และปีการศึกษา 
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2560 ระดับประเทศจ าแนกตามสาระพบว่าสาระเศรษฐศาสตร์ 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงอยู่ในล าดับท่ี 4 (ค่าเฉลี่ย 31.08 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 12.06) (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 

2561, หน้า 7) จากข้อมูลดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยลดลง 6.08 คิดเป็นร้อยละ 16.36 เมื่อพิจารณา

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระหว่าง

ปีการศึกษา 2559-2560 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมต้องเปลี่ยนแปลง

ไปตามสภาพการณ์ของกระแสโลก ครูต้องปรับการเรียน

เปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเมื่อเรียนจบ

การศึกษา ท้ังนี้ความสามารถในการท างานมิได้ขึ้นกับรู้มาก

หรือรู้น้อยแต่ขึ้นกับทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ 

อยากเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจาก

ทุกสถานท่ี มีทักษะชีวิตท่ีดีปรับตัวได้ทุกคร้ังเมื่อพบอุปสรรค 

ยืดหยุ่นตัวเองได้ทุกรูปแบบเมื่อพบปัญหาชีวิต นอกจากนี้

ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ ใหม่แห่งศตวรรษท่ี  21 เด็กและเยาวชนใน

ศตวรรษท่ี 21 ต้องการทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 เพื่อจะ

ด ารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการศกึษาไทยปัจจุบันไม่ได้ให้

และให้ไม่ได้ แล้วจะท าอย่างไร (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 

2555, หน้า 67) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนสังคม

ศึกษาท่ีมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาสู่การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและให้บทบาทแก่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้มากกว่า

เป็นผู้รับความรู้จากครูเพียงฝ่ายเดียว ตลอดจนการบูรณาการ

ทักษะของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 อย่างเป็นรูปธรรม ดังงานวิจัย

เร่ือง วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: 

โครงการวิจัยปฏิบัติการของครู โดยตรวจสอบประสิทธิผล

ของวิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบในห้องเรียนสังคมศึกษา

ของโรงเรียนมัธยม ได้แก่ 1) การเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน

เป็นศูนย์กลาง 2) การเรียนการสอนท่ีขับเคลื่อนด้วยครูหรือ

แบบดั้งเดิม และ 3) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

ผลการวิจัยระบุรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

มปีระสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับท้ังวิธีการสอนแบบดั้งเดิม

และท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้เทคโนโลยีสามารถ

ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนหากมีความสมดุลและเหมาะสม 

(Aaron, 2013) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พยายามผลักดัน

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

การสอนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกานา: 

มุมมองทางเทคโนโลยี ผลการวิจัยส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชา

สังคมศึกษาเข้าใจสามมิติความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยี เนื้อหา 

และการสอน เพื่อให้ครูสังคมศึกษาสามารถรวมเทคโนโลยี

เข้ากับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Yalley, 2017, p. 

101) อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยระบุว่าการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

ด้านทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) (เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ, 2563, 

หนา้ 175) 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อน ามาสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แล้วจึง 

ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนจากนั้นประเมินรับรอง

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ท่ัวไปเพื่อพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน

การสอนสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

  2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

  3. ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

  4. ประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                            วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

63 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

1. ส ารวจสภาพ ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัด 

การเรียนการสอน ดังนี ้

1.1 ด้านการออกแบบ        

การจัดการเรียนการสอน  

1.2 ด้านการจัดกิจกรรม          

การเรียนการสอน  

1.3 ด้านส่ือและแหลง่           

การเรียนรู้  

1.4 ด้านการวัดและประเมินผล 

1.5 ด้านขอ้เสนอแนะ          

และแนวทาง 

2. ศกึษาสังเคราะห์แนวคิด       

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การเรียนการสอน          

แบบผสมผสาน 

2.2 การเรียนรู้แบบสบืเสาะ 

 

2. สังเคราะห์องค์ประกอบ     

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

1) หลักการ 

2) วัตถุประสงค์ 

3) เนือ้หา 

4) กิจกรรมการเรียนการสอน  

5) การวัดและประเมินผล 

3. ร่างรูปแบบการสอนฯ        

โดยน าข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1  

มาร่างรูปแบบการเรียนการสอน

โดยมีขัน้การเรียนรู้แบ่งเป็น 7 ขั้น 

ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความรู้เดิม 

ขั้นท่ี 2 เร้าความสนใจ 

ขั้นท่ี 3 ส ารวจและค้นหา 

ขั้นท่ี 4 อธิบาย 

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 

ขั้นท่ี 7 น าความรู้ไปใช ้

2. ตรวจสอบคุณภาพ           

โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3. ปรับปรุง แก้ไข 

4. ศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 

(ทดลองใชรู้ปแบบ) 

ระยะที่ 1 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎ ี

และการส ารวจสภาพ ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ (R1) 

น ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใชก้ับ

กลุ่มตัวอยา่ง 

1.1 ประสิทธิผลของรูปแบบ 

1.2 ทักษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

สื่อ และเทคโนโลย ี

1.3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.4 ความพงึพอใจของนักเรียน 

ระยะที3่ 

ศึกษาผลการใช้รปูแบบ 

การเรียนการสอน (R2) 

ระยะที่ 2  

สร้างและพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอน (D1) 

ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้

รูปแบบการสอน (D2) 

ประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน

ตามมาตรฐานการประเมินผล 

ทางการศกึษา (Joint Committee 

on Standards for Educational 

Evaluation, 2010)  

4.1 ความเป็นประโยชน์  

4.2 ความเป็นไปได้ 

4.3 ความเหมาะสม 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ 

สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อสง่เสริมทักษะด้านข้อมูลขา่วสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์

ของการวจิัย ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษา

สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระ

เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (Research : R1) 

  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

   1. แหล่ งข้อมู ล ท่ี ใช้ ในการสั งเคราะห์ เอกสาร 

ประกอบไปด้วย เอกสาร ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ท่ีมีช่วงการผลิตหรือการตีพิมพ์ระหว่างปี 2552 ถึง 2562 

โดยต้องเป็นเอกสารต าราท่ีมีค วามน่าเชื่อถือ แต่งโดย

คณาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือผู้ท่ีมีคุณวุฒิทาง

การศึกษาระดับปริญญาเอก วารสารบทความวิชาการจะต้อง

เป็นวารสารและบทความท่ีมีคุณภาพ ปรากฏอยู่ในฐานดัชนี

อา้งอิงวารสารไทย (TCI)  

   2. แหลง่ข้อมูลท่ีใชใ้นการส ารวจ ประกอบไปด้วย  

    2.1 ประชากร คือ ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 ปีการศึกษา 2560-2561 จ านวนท้ังหมด 139 คน 

      2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 รวมจ านวน 105 คน ได้มาโดยวิธีการสุ ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยขั้นแรก

ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี

ร้อยละ 95 ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 90 คน (Krejcie 

and Morgan, 1970) ขั้นท่ีสองผู้วิจัยท าการสุ่มแบบชั้นภูม ิ

(Stratified Random sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็น

ชั้นภูมิ ซึ่ งขนาดของโรงเรียนแบ่งตามการจ าแนกขนาด

สถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีเกณฑ์ก าหนดคือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเป็นโรงเรียน

ที่มีนักเรียนจ านวน 2,500 คนขึ้นไป โรงเรียนขนาดใหญ่ 

คือโรงเรียนท่ีมีนักเรียน จ านวนระหว่าง 1,500-2,499 คน 

โรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนนักเรียนระหว่าง 500-1,499 คน 

หลังจากนั้นขั้นท่ีสามผู้วิจัยจึงสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อครูผู้สอนตามขนาด

โรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ โรงเรียนขนาดกลาง 28 คน 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 58 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษ 19 คน 

รวม 105 คน 

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด คือ แบบสอบถาม

สภาพ ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ด้านการน าสื่อมาประกอบการจัดการเรียน

การสอน และด้านการใช้วิธีวัดและประเมินผล มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 

90 ข้อ การแปลผลคะแนนความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ (Best, 

1997, p. 190) 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยด าเนินการ

ตรวจสอบความตรงตาม เนื้ อห า  (Content validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน แล้วน าผลการประเมินมาหาค่า

ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม  (index of 

Congruence: IOC) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 แล้วน าแบบสอบถาม

ไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับ

ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่น

ท้ังฉบับ (α) เท่ากับ 0.92 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

   ด าเนินการสืบค้นฐานข้อมูล เอกสาร ต าราเพื่อ

ด าเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร ส่วนข้อมูลที่ใช้ใน

การส ารวจผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามใช้ท้ัง

ระบบไปรษณีย์และระบบออนไลน์ โดยประสานกับเจ้าหน้าท่ี

และครูแต่ละโรงเรียนในการแจกแบบสอบถามและรับคืน 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีส่งแบบสอบถามกลับมา จ านวน 105 ฉบับ 

อัตราการตอบกลับคดิเป็นร้อยละ 100  
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  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

   การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิต ิ

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับ

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การวเิคราะห์เนื้อหา 

 ขั้นตอนที ่2 สร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านข้อมูล

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สารสน เทศของนั ก เรี ยนมั ธยมศึ กษาตอนปลาย 

(Development : D1) 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   การวิจัยในขั้นนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้หาคุณภาพ คือ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนสังคม

จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สอนสังคมศึกษาไมน่อ้ย

กว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโทหรือ

เอกทางด้านการสอนสังคมศึกษา และเป็นผู้ เชี่ยวชาญ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์

สอนสังคมศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่า

ระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ และ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 ท่าน 

เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปี ส าเร็จการศึกษา

ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านเทคโนโลยี

ทางศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน

จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปี 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านหลักสูตร

และการสอน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผล

ทางการศกึษา จ านวน 1 ท่าน โดยเป็นผู้ท่ีมปีระสบการณ์สอน

อย่างน้อย 5 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก

ทางด้านการวัดประเมินผลทางการศกึษา  

   กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้รูปแบบการสอน (Pilot Study) 

เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 45 คน ในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชยีงใหม่ 

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นนี้ม ี4 ชุด ได้แก่ 1) คู่มือ

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 

3) แบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน 

และ 4) แบบประเมินความเหมาะสมของแผนจัดการเรียนรู้ 

เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลคะแนน

ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ  

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

   วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยขั้นนี้ผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างเคร่ืองมือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือ

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนจัดการเรียนรู้ 

และแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแผน  

การจัดการเรียนรู้ จากนั้นน าเคร่ืองมือแต่ละส่วนไปประเมิน

ความเหมาะสมโดยผู้ เชี่ยวชาญ  แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 

โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 45 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2561 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ตลอดจนศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการและน าข้อมูลท่ีได้มา

ปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

   การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิต ิ

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับ

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพใช้การวเิคราะห์เนื้อหา 

 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์เพื ่อส่งเสริมทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(Research : R2) 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร นัก เร ียนระด ับม ัธยมศึกษาป ีที ่  5 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเรียนในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 11 ห้องเรียน รวมท้ังสิน้ 498 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเรียนในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 45 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) เนื่องจากโรงเรียนจัดชั้นเรียน

แบบคละความสามารถ 
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 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้มี 6 ชุด ได้แก่ 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน ใชเ้วลา 20 ชั่วโมง

2) คลังทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์สาระเศรษฐศาสตร์ 

จ านวน 18 ตอน แต่ละตอนประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด 

และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับการสบืค้น 3) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีลักษณะ

เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

4) แบบประเมินทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลย ี

เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผล

คะแนนการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ 5) แบบประเมินการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยสีารสนเทศ มรีะดับคุณภาพการประเมินตามเกณฑ์ 

และ 6) แบบสอบถามความพงึพอใจ เป็นลักษณะมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลคะแนนความคิดเห็นเป็น 

5 ระดับ 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย

ในขั้นนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม

ระดับมาก (X  = 4.77, S.D. = 0.41) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญและผลการทดลองใช้ 2) คลังทรัพยากร

การเรียนรู้ออนไลน์สาระเศรษฐศาสตร์ มีความเหมาะสม

ระดับมากที่สุด ( X  = 4.85, S.D. = 0.28) ปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผลการทดลองใช้  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ

กับมาตรฐานตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แล้วน าข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงแก้ไข มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.64–0.80 

ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22–0.57 และค่าความเชื่อมั่น 

(KR-20) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 4) แบบประเมินทักษะด้านข้อมูล

ข่าวสาร สื ่อ และเทคโนโลยี มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อค าถามกับนิยาม (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 และ

มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ (α) เท่ากับ 0.78 5) แบบประเมิน

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ

มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และ

ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ (α) เท่ากับ 0.73 

 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

   การวิจัยขั้นนี้มีแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว

ทดสอบก่อนหลัง  (One Group Pretest-Posttest Design) 

โดยมขีั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

    1. ก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียน

ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเมนิทักษะ

ด้านขอ้มูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Pre-test) 

    2. ด าเนนิการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 45 คน ในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2562  

    3. สิน้สุดการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียน

ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเมนิทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี (Post-test) และประเมิน

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

ส่วนครูประเมนิการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

   การวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และสถิตทิดสอบ

ทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent samples) 

และวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหา 

 ขั้นตอนที่ 4 ประเมนิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้

แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์เพื ่อส่งเสริมทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(Development : D2) 

  กลุ่มตัวอย่าง 

   การวิจัยในขั้นนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้หาคุณภาพ คือ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนสังคม

จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์สอนสังคมศึกษาไม่

น้อยกว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท

หรือเอกทางด้านการสอนสังคมศึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์

สอนสังคมศึกษาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี ส าเร็จการศกึษาไม่นอ้ยกว่า

ระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า

ระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านเทคโนโลยีทางศึกษา และ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 ท่าน 

เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปี ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน และ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผลทางการศึกษา จ านวน 

1 ท่าน โดยเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปี ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านการวัดประเมินผล

ทางการศกึษา 

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือ 1 ชุด คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีพัฒนาขึ้น ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และ

ด้านความเหมาะสม ลักษณะค าถามให้เลอืกตอบเป็นลักษณะ

มาตราประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

   การวิจัยขั้นนี้ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

เค ร่ืองมือโดยท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา          

โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม (IOC) 

มคี่าระหว่าง 0.80-1.00 แลว้ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

   การวิจัยในขั้นนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย        

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียน

การสอนสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลาย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 4.40, S.D. = 0.85) ปัญหา

การจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X  = 4.51, S.D. = 0.66) และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (X  = 4.55, S.D. = 0.65)  

 2. ผลพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้

แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์

เพื่อส่งเสรมิทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และ

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  

  2.1 รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย  5 

องคป์ระกอบ ได้แก่ 

   2.1.1 หลักการ แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ

กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่  

    ส่วนท่ี 1 การเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 

1) จัดให้มีการเรียนแบบเผชิญหน้า  2) จัดให้มีการเรียน

ด้วยตนเองแบบออนไลน์ และ 3) จัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน  

    ส่วนท่ี 2 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย 1) เน้นการฝึกให้นักเรียน

คิด ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 2) ครูจะต้องใช้วิธีกระตุ้น

ให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยก่อนโดยการถามให้คิด 3) ถามเพื่อ

รวบรวมข้อมูลหรือเสนอปัญหาแก่นักเรียน 4) นักเรียน

เป็นผู้ใชค้วามคิดแก้ปัญหาของนักเรียนเอง 5) ผู้เรียนเรียนเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ 6) ครูเป็นท่ีปรึกษาให้ก าลังใจ  

    ส่วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนการเรียนบนเว็บ  คือ 

การพัฒนาคลังทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์สาระเศรษฐศาสตร์

บนเว็บไซต์ ผู้สอนสามารถจัดกลุ่มบัญชีผู้ใช้งานของนักเรียนได้ 

เพิ่ม/แก้ไข/ลบกิจกรรมหรือทรัพยากรต่าง ๆ ได้ และติดตาม

ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนได้ และเพื่อให้นักเรียน

สามารถท าแบบทดสอบ/แบบฝึกหัดออนไลน์ได้  และ

ดูผลคะแนนตา่ง ๆ ของตนเองได้  

    ส่วนท่ี 4 เคร่ืองมือสนับสนุนการเรียน คือ การเลือกใช้

เครื่องมอืหรือโปรแกรมส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งประกอบด้วย Google Form, TodaysMeet, Kahoot, YouTube, 

Google, PDF, PowerPoint, Microsoft Visio, Google Classroom, 

Sway, Flinga, Quizizz, Facebook, Line, Instagrame และ Pantip  

    ส่วนท่ี 5 วิธีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 

1 )  วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่า งนัก เรียนกับนัก เรียน  และ 

2) การปฏสิัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน  

    ส่วนท่ี 6 บทบาทผู้เรียน ประกอบด้วย 1) บทบาท

ของนักเรียนท่ีต้องรับผิดชอบทุกคน ได้แก่ ผู้เรียน และผู้ประเมิน 

และ 2) บทบาทของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม ได้แก่ ผู้น า 

ผู้สบืค้น ผู้จัดการขอ้มูล ผู้น าเสนอ  

    ส่วนท่ี 7 บทบาทผู้สอน ได้แก่ ผู้สนับสนุน ผู้สอน 

ผู้ประเมิน ผู้ให้ค าปรึกษา และผู้สังเกตการณ ์
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   2.1.2 วัตถุประสงค์  คือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร 

สื่อ และเทคโนโลย ีและการรู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   2.1.3 เนื้อหา แบ่งออกเป็น 6 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ 

1) นโยบายการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 2) นโยบายการคลัง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 4) รายได้

ประชาชาติ 5) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ 6) ความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังหมด 20 ชั่วโมง 

   2.1.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

2 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียมการก่อนจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปฐมนิเทศ 2) จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน 

3) ลงทะเบียนและฝึกปฏิบัติการใชง้านเว็บไซต์คลังทรัพยากร

การเรียนรู้ออนไลน์ และ 4) ทดสอบก่อนเรียน และขั้นจัดการ

เรียนการสอน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

    1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  (Elicitation Phase) 

ครูผู ้สอนวัดความรู้พื ้นฐานของนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ

การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ Google Forms, Todaysmeet และ Kahoot  

    2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) ผู้สอน

สร้างความสนใจในการเรียนให้กับนักเรียน และเชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิมเข้ากับเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนรู้ด้วยใช้รูปภาพ 

เพลง ข่าว คลิปวดิีโอ และ YouTube   

    3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) ครูให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มส ารวจและสืบค้นผ่าน  Google เว็บไซต์

คลังทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีรองรับรูปแบบการเรียน

การสอน และ PDF นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อ

การเรียนรู้ของกันและกัน โดยการช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้ 

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ผู้สอนคอยช่วยเหลือนักเรียนและ

ให้ค าชีแ้นะ 

    4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ครูและนักเรียน

ร่วมกันใช้คลังทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์, Microsoft Visio 

และ PowerPoint (Online) อธิบายหลักการ สาระส าคัญเนื้อหา

ท่ีร่วมกันศึกษาในแต่ละเร่ือง ซึ่งครอบคลุมสาระการเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน

ประเด็นการเรียนรู้ จากนั้นครูผู้สอนสรุปเนื้อหาของหน่วย

การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปด้วย และเปิด

โอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนวา่ได้รู้และเข้าใจในเนื้อหา

สาระอยา่งถูกตอ้ง  

    5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion/Elaboration Phase) 

ครูให้นักเรียนใช้เคร่ืองมือ FLINGA, Google Classroom ต่อยอด

ความรู้ที่ได้เรียนเชื่อมโยงไปยังชีวิตประจ าวันของนักเรียน  

อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานกลุ่ม และหาแนวทางแก้ไข 

แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน

ของเพื่อนในกลุ่มโดยให้กล่าวตักเตือนหรือยกย่องชื่นชม

ซึ่งกันและกัน แล้วประเมินพฤตกิรรมการท างานกลุ่มของตนเอง

และของเพื่อนในกลุ่ม ส่วนผู้สอนประเมนินักเรียนเป็นรายบุคคล  

    6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ครูประเมินผล

นักเรียนโดยใช้ Google Forms, Kahoot และคลังทรัพยากรการ

เรียนรู้ออนไลน์ เป็นการท าแบบฝึกหัดย่อยในคลังทรัพยากร

การเรียนรู้ออนไลน์ โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถช่วยเหลือ

กันได้ ผู้สอนคอยควบคุมดูแลการสอบภายในห้องเรียนให้อยู่

ในความเรียบร้อย  

    7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ครูให้นักเรียน

เผยแพร่การน าความรู้ไปใช้โดยใช้ Instagram, Twitter, Line 

และ Facebook นักเรียนช่วยกันสร้างผลงานกลุ่มตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีได้

รับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มท่ีก าหนดไว้ 

ครูผู้สอนคอยชว่ยเหลอืนักเรียนเป็นรายกลุ่มโดยการให้ค าชี้แนะ  

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    2.1.5 การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 

1) การทดสอบก่อนเรียน 2) การฝึกท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

3) การสร้างและน าเสนอผลงานกลุ่ม 4) การสังเกตพฤติกรรม

การท างานกลุ่มของนักเรียน 5) การท าแบบทดสอบยอ่ย และ 
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6) การทดสอบหลังเรียน เมื่อนักเรียนผ่านทุกกระบวนการ 

เสร็จสิ้นแล้วนักเรียนจะทราบคะแนนพัฒนาการเรียนรู้และ

ได้รับเกียรติบัตรจากคลังทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างขวัญ

และก าลังใจในการเรียนของนักเรียน 

   2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

โดยผู ้เชี ่ยวชาญ ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  ( X  = 4.49, 

S.D. = 0.51) 

 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้

แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะสาระเศรษฐศาสตร์

เพื่อส่งเสรมิทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และ

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

  3.1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ .50 คิดเป็นร้อยละ 50  

  3.2 ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01  

  3.3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน

ในภาพรวมอยูใ่นระดับด ี(X  = 3.45, S.D. = 0.35) 

  3.4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดับมาก (X  = 4.48, S.D. = 0.38) 

 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X  = 4.49, S.D. = 0.50)  

 สรุปผลการวิจัย 

  1. สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด 

  2. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้ วย  5 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 

4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 5) การวัดและ

ประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  

  3. ผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า 1) รูปแบบการเรียน

การสอนมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .50 2) นักเรียนมีทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียน

มีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับดี 

และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก   

  4. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีพัฒนาขึน้ พบวา่ มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และ

ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 

 1. สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เป็นเพราะครูผู้ให้ข้อมูล

ยังมุ่งแต่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะสาระ

เศรษฐศาสตร์ที่ต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเรียน

การสอนจึงเน้นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ซึ่งสวนทางกับ

ความสนใจของผู้เรียนยุคปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุก

สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัย

เร่ือง วธีิการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21: 

โครงการวิจัยปฏิบัติการของครู และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

การสอนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกานา: 

มุมมองทางเทคโนโลยี พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน

แบบผสมผสานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับท้ังวธีิการ

สอนแบบดั้งเดิมและท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การใช้

เทคโนโลยีสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

และการส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาเข้าใจเทคโนโลยี 

เนื้อหา และการสอนเข้าดว้ยกันเพื่อให้ครูสังคมศึกษาสามารถ

รวมเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Aaron, 

2013; Yalley, 2017, p. 101) 

 2. รูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาขึ้นโดยเร่ิมจาก

การศกึษา วเิคราะห ์สรุป และสังเคราะห์ขอ้มูลตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

แล้วน ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล สอดคล้อง

กับหลักการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

(Arend, 19 9 9 ; Joyce and Weils, 1996; Joyce, Weils and 

Calhoun, 2004) ส่วนผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะสอดคล้องกับสภาพหรือ

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอย่างมีระบบ

ระเบียบ มีแบบแผนตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

หรือความเชื่อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอน

ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไป

ตามหลักการที่ยึดถือ (ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 3-4) 

อีกทั้งเป็นผลมาจากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 1 ศกึษา เป็นไปในลักษณะ

เดียวกับผลการวิจัยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การเรียนการสอนอยูใ่นระดับมาก (ประทวน คล้ายศรี, 2559, 

หน้า 194; ศุภักษร ฟองจางวาง และกอบสุข คงมนัส, 2560, 

หนา้ 121) 

 3. ผลการใชรู้ปแบบการสอน พบวา่ 1) รูปแบบการเรียน

การสอนมดีัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .50 แสดงว่าโดยภาพรวม

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50 

2) นักเรียนมีทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3) นักเรียนมีการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี เป็นเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยีในการสืบค้น จัดการ สร้างสรรค์ และประเมิน

ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ 4) นักเรียนมี

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังในด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อและอุปกรณก์ารเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า 

มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ตามมาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility 

Standards) ได้แก่ มีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีเชื่อถือได้ รูปแบบ

การเรียนการสอนมีความน่าสนใจในแวดวงการศึกษา  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ มีคุณค่า มีกระบวนการ 

และผลผลิตท่ีมีความหมาย ทันเวลา ด้านความเป็นไปได้

(Feasibility Standards) ได้แก่ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สอดคล้องตามสภาพบริบท และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ได้แก่ ให้ความส าคัญ

ด้านการตอบสนองและความครอบคลุม ชัดเจนและยุติธรรม 

โปร่งใสและเปิดเผยในการด าเนินการ (Yarbrough et al., 2010) 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยประเมินรูปแบบส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก 

(นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, สายฝน วิบูลรังสรรค์ และอรุณี 

ออ่นสวัสดิ์, 2560, หนา้ 164) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ส าหรับผู้สอนที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอน

ไปประยุกต์ใช้ควรมีสภาพบริบททางการเรียนการสอน

ท่ีคล้ายคลึงกัน และศึกษาองค์ประกอบให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ

ประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรยีน 

  2. ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ประกอบด้วย 

ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา 

ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความคิด ขั้นประเมินผล ขั้นน าความรู้ไปใช ้

ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างยาวนาน 

จึงไม่จ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง 

อนึ่งครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงอื่น  ๆ ต่อไป

หรือมอบหมายเป็นภาระงานตามความเหมาะสม 

  3. นอกจากนักเรียนเป็นผู้ประเมินผลทักษะด้านข้อมูล

ข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยีแล้วเพื่อนสมาชกิในกลุ่มของนักเรียน

ยังสามารถร่วมประเมินผลทักษะดา้นนี้ควบคู่ไปด้วย 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะ

ด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรียน 

  2. ควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัยในเชิงคุณภาพ

เพิ่มขึน้ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การประเมนิสภาพจริง

จากแบบสังเกตทักษะดา้นข้อมูลขา่วสาร สื่อ และเทคโนโลยี 

  3. ควรศึกษาทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนทางเศรษฐศาสตร์

ของนักเรียนแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน เช่น ทักษะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ ทักษะการตัดสนิใจอย่างมเีหตุผล เป็นต้น  
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