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บทคัดยอ 
    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
โดยใชรูปแบบการสอน 4P เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  กอนเรียนและหลังเรียน                 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบการสอน 4P กับกลุมที่สอน
แบบปกติ 3) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยรูปแบบ               
การสอน 4P  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต  จํานวน  7  หองเรียน  กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2              
ที่ไดมาจากกการเลือกแบบเจาะจง  2 หองเรียนและสุมแยกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 
และกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก               
1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชรูปแบบการสอน 4P  ซึ่งมีจํานวน    
4 แผน ไดแก แผนที่ 1  Preparation : (เตรียมพ้ืนฐานชีวิต)   แผนที่ 2 Perception :      
 
*  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2554   
**  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
***  รองศาสตราจารย   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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(เรียนรูสักนิดชีวิตพอเพียง)   แผนที่ 3  Power :  (รอยเรียงเปนพลัง) แผนที่ 4 
Presentation   :  (เดนดังโชวผลงาน) และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน                   
4  แผน   2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน  30 ขอ  3) แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค   4) แบบสอบถามความพึงพอใจ   สถิติที่ใชไดแก    สถิติที   และ                    
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม   

ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่ เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ               
การสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และกลุมที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มี 
4  ดาน ไดแก  1) ใฝเรียนรู  2)อยูอยางพอเพียง 3) มุงมั่นในการทํางาน และ 4) มีจิต
สาธารณะ อยูในระดับมาก  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอน 4P  อยูในระดับมากที่สุด     
 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4 P  สรุปไดวา  
กอนที่จะใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาหรือทฤษฎี  ถาผูสอนมีการเตรียมความพรอมหรือ
เตรียมพ้ืนฐานแลวคอยใสความรูลงไปจะทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น  เพราะ
ผูเรียนจะมองเห็นภาพองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนตอมาใหผูเรียนได
พบกับสถานที่จริงและไดลงมือประดิษฐช้ินงานโดยการทํางานเปนทีม ทําใหผูเรียนได
คิดวิเคราะหขอมูลตางๆ  สรางเปนความรูของตัวเอง   โดยนําเสนอแนวทางใน                    
การประดิษฐช้ินงาน  และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  แลวลงมือ
ประดิษฐสิ่งของตามความสนใจ  ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานแลวนําเสนอ
งานออกมาในรูปแบบของ วีดีทัศนและการจัดนิทรรศการ   
 
คําสําคัญ :  การจัดการเรียนรู  รูปแบบการสอน 4P เศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare learning achievement in 

sufficiency economy unit of social study, religion ,and culture subject of Prathomsuksa 
2 students before and after studying using 4P model teaching method , 2) to compare 
the level of achievement of students taught by 4P model teaching method and 
conventional methods , 3) to study desired characters of students resulting the 4P 
model teaching method , and 4) to study students’ satisfaction toward the 4P model 
teaching method.  
  The samples of this research were students in Pratomsuksa 2 of Anubaan 
Phuket school 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. The research instruments consisted of the followings: 1)  4 lesson plans 
developed by a researcher on sufficiency economy using 4P model teaching method : 
Preparation, Perception, Power, and Presentation  , 2) 30 items of achievement test , 3) 
observation form of students’ desired characters ,and 4) a satisfactory questionnaire.  
The data were analyzed by utilizing t – test, means, and ANCOVA.  

The findings revealed that : 1)learning achievement in sufficiency economy 
unit of social study, religion ,and culture subject of  Prathomsuksa 2 students taught by 
4P model teaching method after studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) 
learning achievement of students taught by 4P model teaching method was higher than 
those taught by conventional methods at the .01 level of significance , 3) the desired 
characters of students at high level in paying attention to learn , living sufficiently, 
engrossing to work, and having public minds , and 4) students’ satisfaction toward the 
4P model teaching method was at high level. 
 The results of using lesson plans of 4P model teaching method could be 
concluded that : 1) teachers should prepare readiness of students in basic contents or 
theory before teaching because the students could easily understand contents and 
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composition of sufficiency economy, 2) field trips and learning by doing could 
encourage critical thinking in conducting self- knowledge via offering ways of 
inventing works and searching information from various sources , and 3) students 
should be encouraged to conduct works with pride and interest and present them in 
VCD or exhibition.   
 
Keywords  : learning,  4P  model teaching method, sufficiency economy 

 
บทนํา 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งพระราชทานแก
นักเรียนนักศึกษาและผูแทนสถานศึกษา  ณ  ศาลาผกาภิรมย  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม     
พ.ศ 2546  “…การศึกษานั้นเปนทั้งรากฐานและปจจัยอันสําคัญในการสรางและพัฒนา
ความรูความคิดความสามารถตลอดจนความประพฤติของบุคคลใหสามารถดํารงตนอยู
ในสังคมอยางมีความสุข  การศึกษาท่ีดีมิใชหมายถึงเฉพาะดานวิชาการอยางเดียวแต
รวมถึงการศึกษาอบรมทุกอยางที่ทําใหบุคคลมีความเฉลียวฉลาด  มีความละเอียด
รอบคอบ  รูจักรับผิดชอบ  รูจักตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม…”  (รัตนา  
เจริญเผา,  2546: 1)   
 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน”  อันเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา
ของสังคมใหไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมขาวสารและสังคมแหงการเรียนรูเชนปจจุบันไดอยางมี
ความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545  : 2) 
 นับต้ังแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เมื่อป พ.ศ 2542  
เปนตนมา  ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
คิดวิเคราะห  สังเคราะหความรูได  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง  คุณภาพของผูเรียนน้ันนอกจากจะเก่ียวของ
กับองคประกอบในตัวผูเรียน  เชน  ความพรอม  สติปญญา  เจตคติ  และสภาพแวดลอม
อื่นๆ   แลว  กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอผลสัมฤทธ์ิ
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             ผูวิจัยไดตระหนักถึงการเรียนการสอน  ความสําคัญของการเรียนกลุมสาระ             
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 การปลูกฝงใหเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กรุนใหม มีภูมิคุมกันที่ดี  และพรอมรับการเปล่ียนแปลง  โดยการฝกใหเด็ก
รูจักใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน การมีสวนรวมในการสรางความพอเพียงระดับ
โรงเรียน  และชุมชนใกลตัวโดยเริ่มจากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนชุมชน            
มีสวนรวมในการดูและบํารุงรักษาทรัพยากรตางๆ  ทั้งดานวัตถุ  สิ่งแวดลอม  ภูมิปญญา  
วัฒนธรรม    ผูวิจัยจึงไดจัดทํารูปแบบการสอน 4P  ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียน
ไดปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูตางๆ   ที่ผู วิจัยไดจัด
กระบวนการเรียนรูไวในแตละแผนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูคูกับคุณธรรมใหกับ
นักเรียน  
   
วัตถุประสงค 
             1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  กอนเรียนและหลังเรียน 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
4P เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 
วิธีการวิจัย 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน  
300  คน 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 จํานวน 
2 หอง รวม 100  คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 กําหนดใหเปนกลุมทดลอง จํานวน 50 คน และกลุมที่ 
2 กําหนดใหเปนกลุมควบคุม จํานวน  50 คน โดยจับฉลาก 
 3. ตัวแปรที่ใชในศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 2  กับการสอนแบบปกติ 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
      1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรู                
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 45 

     2) คุณลักษณะอันพึงประสงคที่มีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   
     3) ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

        การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553  ผูวิจัยมี             
การทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  4  แผน โดยใชเวลา 12 ช่ัวโมง              
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนรู   และวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบการสอน  4P 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

                1. แผนการจัดการเรียนรู  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ประกอบดวย 
  1.1   แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน  4P  จํานวน            
1 หนวยการเรียนรู 4  แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง  
  1.2  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการสอนแบบ
ปกติ จํานวน 2 หนวยการเรียนรู 4 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
    2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30  ขอ   
    3.   แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P   เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale)   
5 ระดับ  จํานวน 4 ดานคือ 1)ใฝเรียนรู 2) อยูอยางพอเพียง 3) มุงมั่นในการทํางาน 4) มี
จิตสาธารณะ  
   4.   แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การดําเนินการทดลอง  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาทดสอบนักเรียน
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แลวบันทึกการสอบเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 2. นําแผนจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P ไปใชกับกลุมทดลอง 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชกอนการทดลองแตมีการสลับขอสอบ 
 4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหโดย
ใชวิธีการทางสถิติ  เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 5. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม  วิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค  และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอน  4P 
 6. นําแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งประกอบดวย 1) ใฝเรียนรู                 
2) อยูอยางพอเพียง  3) มุงมั่นในการทํางาน  4) มีจิตสาธารณะ ไปใชกับผูเรียนแลวนํามา
วิเคราะห 
 7. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  ไปใชกับนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบ
การสอน 4P แลวนํามาวิเคราะห 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ผู วิจัยไดกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ดังตอไปน้ี 
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 แบบแผนการวิจัย เปนการวิจัยก่ึงทดลอง  ที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
และมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  มีลักษณะการทดลองดังน้ี 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 ~X T2 

            
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
E    แทน   กลุมทดลอง  ใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน 4P  

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
            C    แทน   กลุมควบคุม   ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
            T1  แทน   การทดสอบกอนเรียน 
            T2  แทน   การทดสอบหลังเรียน 
            X   แทน   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง  
           ~X   แทน   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ 1  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบ
การสอน 4P เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน               
โดยคํานวณจากสูตร  t-test  for  dependent  sample 
 2. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ  2  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง  ของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรู
แบบปกติ ใชการวิเคราะหความแปรปรวน  (Analysis  of  covariance :  ANCOVA) 
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 3. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ 3  ไดแก  นักเรียนที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมาก  โดยใช สถิติที 
 4. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ  4  ไดแก  นักเรียนที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    โดยใชคา X  และ  S.D. 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน   4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา  นักเรียนสวนใหญ
ที่เรียนรู  โดยใชรูปแบบการสอน 4P  ในการทํากิจกรรมของแตละแผนการจัดการเรียนรู
นักเรียนไดทํางานเปนทีมมีการแบงงานกันทํา  และการสรางเปนความรูของตนเอง                
จากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  นักเรียนไดเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว  บริเวณ
โรงเรียน  นักเรียนพูดคุยถึงการใชสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนและคุมคาโดยนักเรียน
แสดงจากการวาดภาพซึ่งรวบรวมได  4 วิธี  1)การใชอยางประหยัด  2)การนํากลับมาใช
ใหม 3)การใชสิ่งอื่นทดแทน 4)การบําบัดและฟนฟู  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 นักเรียน
เรียนรูทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หลังจากน้ันใหนักเรียนรวมกันทําแบบทดสอบโดยวิธี 
cross-check   คือการตรวจคําตอบของกันและกัน  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 นักเรียน
รวมกันคนควาความรู เรื่องการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช  และเสนอ
สิ่งประดิษฐของกลุมตนเอง  นักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และนําความรูที่ไดจาก
การไปทัศนศึกษามาคิดวิเคราะหและประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุตามความสนใจ เชน  
การทําเทียน  นํายาอเนกประสงค(นํ้ายาลางจาน)  การระบายสีแกว  การทําปุยหมัก
ชีวภาพ  แผนการจัดการเรียนรูที่  4  นักเรียนสรุปและนําเสนองาน พรอมทั้งคุณธรรมที่
นักเรียนนําไปใช โดยบันทึกเปนวีดิทัศน   หลังจากนั้น นักเรียนรวมกันจัดนิทรรศการให
เพ่ือนหองตางๆ  เขามาดูผลงานของแตละกลุมและไดรับความช่ืนชมจากเพื่อนหองตางๆ  
ทําใหผูนําเสนอเกิดความภาคภูมิใจ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  ระหวาง
กลุมที่ใชรูปแบบการสอน  4P กับแบบปกติ  ปรากฏในตาราง  1  

 
ตาราง 1   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน 

 

N x̄ การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P 
 

S.D. t P 

กอนเรียน 50 8.30 2.719 15.285 .000** 

หลังเรียน 50 23.36 3.546   

** P < .01 
จากตาราง  1  พบวาการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มีคะแนนคาเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 8.30  คะแนนคาเฉล่ีย
หลังเรียน  เทากับ  23.36  คาสถิติ t เทากับ 15.285  คา P เทากับ .000  แสดงวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P  มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ปรากฏ ในตาราง 2   
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ตาราง 2  คาเฉล่ียที่ปรับแลวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากการเรียนรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

x̄  

กลุมตัวอยาง 
กอนเรียน หลังเรียน หลังเรียน (adjusted mean) 

กลุมทดลอง 8.30 23.10 23.198 

กลุมควบคุม 11.08 17.10 16.00 

จากตาราง 2 พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของนักเรียนกลุมทดลอง  กอน
และหลังเรียนเปน 8.30 และ 23.10 ตามลําดับ  สวนคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของนักเรียน
กลุมควบคุม  กอนเรียนและหลังเรียนเปน 11.08  และ 17.10 ตามลําดับ  เมื่อขจัดอิทธิพล
ของตัวแปรรวมคือ  ความรูกอนเรียนไปแลวคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเปน 23.198   
ของนักเรียนที่เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมเปน 16.00 
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
                      4.  ผลการวิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค  ปรากฏในตาราง 3   
 

ตาราง 3  การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2  ที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 N x̄  S.D. t P 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 50 4.28  .29230 15.500 .000** 

**p<.01        
จากตารางพบวา   คาเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เรียนรูโดยใช

รูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ              
ทางสถิติที่ะดับ .01 
 4  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนรูโดยใช
จัดรูปแบบการสอน4P   เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   ปรากฏในตาราง  4  
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ตาราง 4   การทดลองสมมติฐานความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่
เรียนรู  โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 N x̄  S.D. t P 
ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน 4P 50 4.63  .29110 15.400 .000** 

**p<.01 
 จากตารางพบวา  คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เปน 4.63  เมื่อเปรียบเทียบกับคาความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (3.50)  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา               
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  
อยูในระดับมากที่สุด  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  อภิปรายผล  ไดดังตอไปน้ี 

1.ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กอนเรียน
และหลังเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังทดลองนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง    หลังเรียนสูงกวากอนเรียน               
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วงเดือน  วงษพันธ  (2551: 47) ไดวิจัยเรื่องผลการใช
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เพ่ือสงเสริมการเรียนรู  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา   และวัฒนธรรม   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  พบวาเมื่อใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  นักเรียนมีผล
การเรียนรูหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ
ดีมากหลังจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จากสถานการณที่
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2. ผลสัมฤทธิ์การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ                  
การสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  พบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนน
สูงกวากลุมควบคุม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลําดับขั้นการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่
ผูวิจัยใชในการวิจัย  มีขั้นตอนดังน้ี 1) Preparation (เตรียมพ้ืนฐานชีวิต)  การเตรียม             
ความพรอม การเตรียมความรูเพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน วิธีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   สาธิตวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมในความคิดของ
นักเรียน 2) Perception (เรียนรูสักนิดชีวิตพอเพียง) เรียนรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การนําหลักปรัชญาไปใชกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  3) Power                  
(รอยเรียงเปนพลัง)  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  การคนหาขอมูล จาก 
อินเทอรเน็ต  หองสมุด  สอบถามจากผูรู (ผูปกครอง) ใหออกมาในรูปการประดิษฐ
ช้ินงานจากเศษวัสดุ 4) Presentation (เดนดังโชวผลงาน) นักเรียนแสดงนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐในรูปของวีดิทัศน รายการนักประดิษฐตัวนอย   การจัดนิทรรศการ (แผนภูมิ  
แสดงสิ่งประดิษฐ)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดวงสมร  สารแสน (2550 :67) ไดวิจัย 
เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับมาก คุณลักษณะที่ผูวิจัย
ใชครั้งน้ี มีทั้งหมด 4  ดาน  1)ใฝเรียนรู  2) อยูอยางพอเพียง  3) มุงมั่นในการทํางาน  4) มี
จิตสาธารณะ ทั้งน้ีมาจากการใหนักเรียนเรียนรูจากตัวอยางของผูที่ไมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและใหนักเรียนใหผลลัพธของการที่เราไมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน            
1) ใฝเรียนรู  คือ เราจะเรียนหนังสือไมเกง สอบไดคะแนนไมดี   2) อยูอยางพอเพียง คือ 
ถาเราไมรูจักพอดี  เชน กินมากเกินไป  เราก็อาจจะปวดทองหรือไมสบายได  หรือ ถาเรา
ไมรูจักประหยัดใชเงินฟุมเฟอยเราก็จะไมมีเงินเหลือที่จะใชในยามท่ีจําเปน  3)  มุงมั่นใน
การทํางาน  คือ  ถาเราไมต้ังใจทํางานใหเสร็จงานของเราก็จะเพ่ิมพูมมากขึ้นเปนดินพอก
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                    4.ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 3  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สังคม รังทอง (2547 : 95)  เรื่อง                
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทฤษฎีใหมสูการเรียนรูมุงสูเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ             
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 ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2  ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.ขอเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษา              
แหลงเรียนรูตางๆ  ตามความสนใจของนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดใหกับ
นักเรียนใหนักเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  จากผูที่มีความเช่ียวชาญโดยตรง 
    1.2.ในการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง               
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมใหความสําคัญกับการออกแบบ
กิจกรรม ใหนักเรียนไดแสดงผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนนําเสนอผลงานใน
รูปแบบที่นักเรียนแตละกลุมถนัด และสนใจ 
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 2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 ควรจะมีการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชรูปแบบการสอน  4P  สําหรับเรื่องอื่นๆ 
    2.2 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชรูปแบบการสอน 4P  กับการสอนรูปแบบอื่นๆ 
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