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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมทดลอง
ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน   
กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต  ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 2 หองเรียนและสุมแยก
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน มีจํานวน 3 แผน แตละแผนประกอบดวยขั้นตอน
การเรียนรู  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นนําเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นประเมินผล ซึ่งเปน 
รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนฝกการเรียนรูดวยตัวเอง สงเสริมใหผูเรียนเกิด             
ความสนใจแสวงหาความรู  คนควาหาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการ 
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2) แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย
ขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และข้ันสรุป 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่น .74 
คาสถิติที่ ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ไดแก   สถิติที  และการวิเคราะห                    
ความแปรปรวนรวม   

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสามารถสรางช้ินงานไดอยางหลากหลายใน                 
การเรียนรู ไดแก โครงงานการทํานาแปลง  โครงงานการทําปุยหมักชีวภาพ โครงงาน
การทํานํ้าสมุนไพรไรพิษ โครงงานการทํากระดาษรีไซเคิล โครงงานการปลูกผักสวน
ครัว โครงงานการทํานํ้าสมแขก และโครงงานการเล้ียงปลา  และจากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบวา  1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น               
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีกวานักเรียนที่เรียนรูตามปกติ 
 
คําสําคัญ :  กิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study learning achievement on 
sufficiency  economy using work project activities of Mattayomsuksa 1 students, and 
to compare learning achievement on sufficiency  economy of the experimental group 
taught by work project activities and a control group using regular lesson plans.  

The samples of this research were students in Mattayomsuksa 1 in the second 
semester of 2010 academic year of Muang Thalang school, Phuket Province, selected 2 
classrooms by mean of purposive sampling, and divided into two groups by mean of 
simple random sampling, a control group and an experimental group. 

Research instruments were as follows : 1) three sufficiency economy lesson 
plans using work project activities contained four steps of self learning which were 
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introducing, planning, practicing and evaluating,  2) regular lesson plans contained 
three steps of learning: introducing, presenting and summarizing , and 3) a 30- item of 
sufficiency economy achievement test with a reliability of .74 . Data were analyzed by 
t- test and Analysis of covanance. 

The findings revealed that the using result of work project activity lesson 
plans  could encourage students to produce their works (methodology) , and apply to 
their everyday lives (practicing). Learning achievement after the experiment was 
higher than before at the .01 level of significant. The findings also revealed that the 
students taught by work project activity lesson plans could conduct sufficiency 
economy projects on the farm plots, bio-fertilizer, non-toxic herbal liquid, recycled 
paper ,vegetable gardens , and etc.  
 
Keywords  :  work project activities , sufficiency economy learning  
 
บทนํา 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน       
กวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ํา    
แนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึง    
แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัวระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก 
ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุง
พัฒนาที่ครูเปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการถายทอดความรู 
และปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแกเด็ก ดังน้ัน จึงควรสงเสริมครูใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะ เมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกเด็กได ครูจะสอนใหเด็กรูจักพอ ครูจะตองรูจักพอกอน โดยอยูอยางพอเพียงและ
เรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีสติในการเลือกรับขอมูลตางๆที่เขามา 
รูจักเลือกรับและรูจักตอยอดองคความรูที่มีอยู หมั่นศึกษา เพ่ิมพูนความรูอยางเปนขั้น
เปนตอน ไมกาวกระโดด ในการเลือกรับขอมูลน้ัน ตองสามารถพิจารณารับอยางเปนขั้น
เปนตอน รูจักแกไขปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน ประเมินความรูและสถานการณอยู
ตลอดเวลา มีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับสภาพ และผลจากการเปล่ียนแปลงใน
มติตางๆไดอยางรอบคอบและระมัดระวัง 

เปาหมายสําคัญของการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําใหเด็ก
รูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม บมเพาะใหเด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขา
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรูตางๆเพื่อสอนใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอยาง
สมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น 
รูจักเอื้อเฟอเ ผ่ือแผและแบงปน  มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปล่ียนแปลงตางๆ รูวาตนเองเปน
องคประกอบหน่ึงในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของโลก การกระทําของตนยอมมีผล
และเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมในโลกท่ีตนเองเปนสมาชิกอยูดวย การจะบรรลุ
เปาหมายดังกลาวขางตน สิ่งสําคัญคือครูตองรูจักบูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและ
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีลักษณะยังยึดติดกับตัวครูผูสอน
และตํารา มุงเนนการสอนแบบทองจําเน้ือหาไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดปฏิบัติ
จริงผูเรียนไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ไมรูจัก
วางแผนและสรางทางเลือกในการทํางานกับบุคคลอื่น ทําใหผูเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการใฝหาคําตอบซึ่งเปนคุณลักษณะของบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบ     
จึงทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตรที่มุงเนนใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได(สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 6) 
การสอนวิชาสังคมศึกษาแนวใหมจึงมีลักษณะบูรณาการทั้งสาระความรูและทักษะ
กระบวนการ ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถ  ในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาทั้งดาน
สวนตัวและสังคม มุงใหผูเรียนเกิดความรูและความคิด เพราะความคิดเปนสื่อสําคัญที่
ช วยใหมนุษยสืบคนหาความรู ด วย ตัว เองมาแกปญหาในชี วิตได (สํ า นักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ, 2543 : 6-7) การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน มีหลักการเรียนรูที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาปจจุบัน รวมถึงการเรียนรู
ตามแนวการสรางความรู มาตรฐานการศึกษา การเรียนรูงานรวมกัน เรียนรูตามสภาพ
จริงเนนทักษะการคิดใหนักเรียน คิดเอง ทําเอง แกปญหาดวยตนเองและมีสวนรวมใน
การเรียนรู เพราะเปนผูปฏิบัติศึกษาคนควาดวยตนเอง  โดยการพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห แสวงหาความรูและอธิบายเหตุผล (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 145)  

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงานกับ 
นักเรยีนที่เรียนรูตามปกติ 
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 1.   ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จังหวัดภูเก็ต 

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแกนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน  2 หองเรียน สุมแยกเปนกลุม
ทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  โดยใชเวลา
รวม 12 ช่ัวโมง ผูวิจัยเปนผูทําการทดลองโดยสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย
ตัวเอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 
1.  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือ

สรางช้ินงาน จํานวน 3 แผน ใชเวลาในการทดลอง 12 ช่ัวโมง มีใบงานของแตละ
แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรม  การทดลอง 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 1.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นนําเสนอ  เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู กําหนด

สถานการณ ศึกษาสถานการณ เลนเกม ดูรูปภาพ หรือผูสอนใชเทคนิคการต้ังคําถาม
เก่ียวกับสาระการเรียนรูที่กําหนด 

 2) ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดม
ความคิด อภิปรายหารือขอสรุปของกลุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 3) ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่
เกิดขึ้นจากการวางแผนรวมกัน 

 4) ขั้นประเมินผล เปนขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให
บรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีผูสอนผูเรียนและ
เพ่ือนรวมกันประเมิน 

2.  แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จํานวน 3 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งลักษณะ

ขอสอบเปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ.74 สําหรับทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนใชเวลาใน การทดสอบจํานวน 1 ช่ัวโมง   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.   นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 41 คน 
โดยใชเวลา 60 นาที บันทึกคะแนนจากการสอบคร้ังน้ีเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) เปนรายบุคคล 
 2.    ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ช่ัวโมง 
จํานวน 3 แผน กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
 3.    ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และไดบันทึกผลการทดสอบไวเปน
คะแนนหลังเรียน ( Posttest ) ควบคูกับคะแนนกอนเรียน เปนรายบุคคล 
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4.    ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําผลที่ได
ไปวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการทดลองเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบมีกลุม
ทดลองและมีกลุมควบคุม และมีการสอบครั้งแรกและครั้งหลัง (Two group pretest 
posttest design) มีลักษณะการทดลอง แสดงดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 65) 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E  1T  X  2T  
C  1T  ~ X  

2T  
 

สัญลักษณที่ใชในแผนแบบการวิจัย 
E  แทน กลุมทดลอง ใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน 
C แทน กลุมควบคุม ใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

1T  แทน การทดสอบกอนเรียน 
2T  แทน การทดสอบหลังเรียน 

X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน 

~X  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการการจัดการเรียนรูตามปกติ 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน  
เ พ่ือสราง ช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ผู วิจัยได กําหนดวิธีการใน                      
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
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 1. วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห 
หาคาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย  (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard 
deviation) คาสถิติ (t-test) คาสถิติเอฟ (F-test)      
 2.   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง               
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยใช t-test for dependent sample 
 3.  ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูง
กวากลุมควบคุมที่ เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติโดยใชการวิเคราะห               
ความแปรปรวนรวม (Analysis of covariane: ANCOVA) โดยใชคะแนนทดสอบกอน
เรียนเปนตัวแปรรวม  
 
ผลการศึกษา 
 1.   ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน มีลําดับของแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 3 แผน แตละแผนมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นนําเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และ               
ขั้นประเมินผล โดยแตละแผนไดกําหนดใหมีช้ินงาน เมื่อจัด  การเรียนรูครบท้ัง 3 แผน 
จะรวบรวมสรุปช้ินงานทั้งหมดเปนเลมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 3 แผน จะตองมีความตอเน่ืองกัน จากการวิจัยพบวา ผลการใชแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน ไดพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค จากการลงมือทํา
โครงงานตามข้ันตอนอยางละเอียด ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดจากแหลงความรูใน
ชุมชนของตัวเอง และชุมชนใกลเคียง สามารถเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษา 
สืบทอด และนํามาสูการปฏิบัติ การประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทั้งเปนการสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล ใชเหตุผลในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ          
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 2.  ผลการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
กลุมทดลองที่จัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน ปรากฏดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  1 กลุมทดลองท่ีเรียนรู  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน 

 
กอนเรียน หลังเรียน   กลุม 

n ⎯X S.D. n ⎯X S.D. t p 

กลุมทดลอง 41 4.32 1.46 41 26.80 1.45 66.73 .000** 

**p<.01 

จากตาราง 1  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   กลุมทดลอง ที่เรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสราง
ช้ินงาน  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  เทากับ  4.32   คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 26.80  
เมื่อทําการทดสอบดวย t – test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา ผลการศึกษาการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรม
โครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1หลังเรียนสูงขึ้น 

3.  ผลการศึกษาผลการเรียนรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
กลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน กับกลุมควบคุมที่
เรียนรูตามปกติ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of covariane: 
ANCOVA) โดยใชคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม ปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงานกับกลุมควบคุมที่ เรียนรูตามปกติ  โดยใชการวิเคราะห         
ความแปรปรวนรวม   

 

กลุมตัวอยาง                                                                                  (adjusted  mean) X X
                                กอนเรียน           หลังเรียน                          กอนเรียน           หลังเรียน 
กลุมทดลอง                     4.32               26.81                                    4.32                    26.80        
กลุมควบคุม                    4.44               15.15                                     4.44                   15.14         

 
จากตาราง   2  พบวา   คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของกลุมทดลองกอนเรียนและ

หลังเรียนเปน 4.32 และ  26.81 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียนเปน 
4.44  และ  15.15    ตามลําดับ  เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวม  คือ ความรูกอนเรียน
ออกไปแลว   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุมทดลองหลังเรียนเปน 26.80   
กลุมควบคุมหลังเรียนเปน 15.14  แสดงวา   ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองโดยใช 
กิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงานกับกลุมควบคุมที่เรียนตามปกติ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการทดลองสูง
กวาการทดลอง ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงใหเห็นวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานไดชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองใหมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ     
มนัสชนก อุดมดี (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ทั้งน้ี เพราะผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือ
สรางช้ินงาน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัย
ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนดใหนักเรียนตองมีช้ินงาน และกําหนดให  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การประเมินระดับช้ันเรียนไดกําหนดใหผูสอนใช
เทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การซักถาม  การสังเกต   การตรวจการบาน 
การประเมินโครงงาน และการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน เปนตน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช กิจกรรมโครงงาน  เ พ่ือสรางช้ินงาน           
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูทดลอง บันทึก
ผล และสรุปผลเปนองคความรูดวยตัวเอง ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู                
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดนําเสนอเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่อยากศึกษาดวยตัวเอง และใหนักเรียนแตละ
กลุมนําเสนอเรื่องที่สนใจใหเพ่ือนๆฟง โดยมีครูเปนผูคอยกระตุนดวยคําถามเพ่ือให
นักเรียนเกิดแนวคิด หรือเกิดแรงจูงใจในการเลือกเร่ืองที่สนใจ ในขั้นน้ีพบวา นักเรียน
สวนใหญสามารถเลือกเรื่องที่สนใจได มีเพียงบางกลุมที่ไมสามารถนําเสนอได ครูจึงให
ดูตัวอยางโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ และเพ่ือน  ในหองชวยเสนอแนวคิดให 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เปนการดําเนินงานตอจากขั้นตอนที่ 1 นักเรียนนําเรื่องที่เลือกหรือ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือ
สรางช้ินงาน เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา               
การวิเคราะหสังเคราะห และนําผลที่ไดไปผลิตหรือสรางช้ินงาน เปนการเรียนรูสู               
การปฏิบัติ สอดคลองกับหลักสัทธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมที่วาดวยธรรมของคนดี               
ธรรมของสัตบุรุษ ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอนคือ  

1)  ปริยัติสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนไดศึกษาหลักทฤษฏีตางๆในบทเรียน 
พรอมทั้งทําความเขาใจในเน้ือหาวิชาตาง ๆ ใหถองแท นําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
วางแผนดําเนินการ 
 2) ปฏิบัติสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนลงมือปฏิบัติตามความรู และ
ประสบการณที่ไดรับมา เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยผานกระบวนการทางปญญา    
คือ  สุตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการฟง  จินตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการคิด               
ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากปฏิบัติ 
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 3)  ปฏิเวธสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนไดรับผลของการปฏิบัติ เปนการสรุปผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติไดผลมากนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญาของแตละบุคคล 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพองเพียง  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานกลุมทดลอง             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 2 แสดงวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงาน        
มีทักษะในการทํางาน มีการคิดวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค 
และมีพัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้น สอดคลองกับ รจนา จันทรกอง (2546 : 19)     
กลาววา บทบาทของนักเรียนดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ จาก                 
การทําโครงงาน เชน ทําใหมีความรูในเนื้อหาวิชาอันเปนผลจากการศึกษาคนควาจาก
เอกสารตางๆ และผูรูโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เปนขอคนพบของ การทําโครงงาน     
ทําใหนักเรียนมีกระบวนการและทักษะในการแสวงหาความรู มีความสามารถใน                 
การถายโยงการเรียนรู รูจักกระบวนการแกปญหาดวยตนเอง ทําใหเกิดเจตคติจากการท่ี
ไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจศึกษาคนควา และคนพบคําตอบของปญหาดวยตนเอง 
ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความชอบสนใจ มีเจตคติคานิยมการใฝรู มีเหตุผล มีใจกวาง              
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซื่อสัตย อดทน นอกจากน้ี ยังทําใหนักเรียนมีคุณสมบัติอื่นๆ 
เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค เช่ือมั่นในตนเอง มีวินัยในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สอดคลองกับ สุภาพร เทศวิรัช (2548 : 28) กลาววา     
การจัดการเรียน  การสอนแบบโครงงาน เปนการจัดการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง  โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาตามความ
สนใจแลว ใชกระบวนการแกปญหาในการศึกษา หาความรู ตามวิธีการของตน โดยมีครู
เปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวก กระตุนใหคิดยอมรับความคิดเห็นของเด็ก แสดงให
เด็กเห็นวา ครูใหความสนใจ เพ่ือใหเด็กเกิดความม่ันใจในการเรียนรูสิ่งตางๆ เหลาน้ัน 
สอดคลองกับศิรินาถ บัวคลี่ (2549 : 58) กลาววา ลักษณะสําคัญของโครงงาน                     
เปนการศึกษาที่มีการเช่ือมโยง หรือบูรณาการระหวางความรูทักษะประสบการณเดิมกับ              
สิ่งใหมโดยที่เปดใหผูเรียนไดเลือกเรื่องที่ศึกษาอยูในสาระการเรียนรูหรือนอกเหนือจาก
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จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงวา การจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือสราง
ช้ินงาน สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน เปน   
การสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง แลวนําความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  ความรูที่ผูเรียนไดรับ       ซึ่งเกิดจากเรียนรูดวยตนเอง 
ตามความถนัด  ความสนใจ และเกิดจากการลงมือปฏิบัติช้ินงาน สามารถทําใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งยังสามารถพัฒนา
ตอยอดองคความรูใหดียิ่งขึ้นดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจจะเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูใน 2 ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรมีการนํากิจกรรมโครงงานไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันอื่นๆ โดยปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลองกับหลักสูตรและระดับของผูเรียน             
เพ่ือพัฒนากระบวนจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆตอไป 

1.2  ควรนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน
ไปใชในเน้ือหาสาระตางๆ  เพราะจะทําใหเขาใจงายและสงเสริมการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรนํา ไปใชพัฒนารวมกับตัวแปรดานอื่นๆ เชน เจตคติตอการทํา
โครงงาน ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับการทําโครงงาน  
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 2.2  ควรมีการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ                
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน
สําหรับเรื่องอื่นๆ 
 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน กับการสอนรูปแบบอื่นๆ 
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