
 

การพฒันาการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโดยใช้โครงงาน  
(สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3  

 Development of Learning in Social Studies, Religion and Culture Subject  
(Strand 3: Economics) using a Project for Prathomsuksa 3 Students 

 
วรัญญา พกัอยู่1 

อญัชล ีทองเอม2 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม (สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์)โดยใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาพฤติกรรม
การท างานกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม(สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์) 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดยใช้โครงงาน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นเขาพระ จงัหวดัพิจิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน เร่ือง 
การผลิตและการแข่งขนัทางการคา้ 2) แบบประเมินโครงงาน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม               
4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
โดยใชโ้ครงงาน สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ Paired 
Sample t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการพฒันาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์) โดยใชโ้ครงงาน นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 
2) นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.42-3.56 3) 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (t = 17.16 , sig = .000) 4) ผล
การศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)
โดยใชโ้ครงงานภาพโดยรวมความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.65 , S.D. = 0.49)  

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน , วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์) 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม มุ่งให้นกัเรียนอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย
และสังคมโลกอยา่งสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:10) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 (คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี 2553 : 4-5) ท่ีมีเป้าหมาย เพื่อ
ท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จในประเทศ โดยการสร้าง  “พลเมือง” ท่ีมี
ความสามารถปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง สมาชิกในสังคมท่ีใชสิ้ทธิเสรีภาพ โดยมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น และต่อสังคม โดยบุคคลท่ีเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย จะมี
พฤติกรรมท่ีส าคญั คือ การมีคารวะธรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกนัและกนั เคารพ
ในระเบียบกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบงัคับของสังคมส่วนรวม มีความสามคัคีธรรม เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกของบุคคลซ่ึงอยูร่่วมกนัในสังคมและมีการท างานร่วมกนั มีการประสานประโยชน์ของหน่วยงาน
และองคก์รร่วมกนั มีลกัษณะการร่วมคิด ร่วมท าหรือท างานเป็นทีมดว้ยความเต็มใจเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 
และตั้งใจปฏิบติังานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีปัญญาธรรมเป็น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกในดา้นผูใ้ชส้ติปัญญาใช้เหตุผลและความถูกตอ้งในการพฒันาหรือแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนินชีวติประจ าวนั (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 2555:25-28)  

จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระท่ี  3 
เศรษฐศาสตร์) ท่ีผ่านมายงัไม่ได้ผล นอกจากน้ีเน้ือหาตามท่ีหลักสูตรก าหนดก็เป็นวิชาการมาก อีกทั้ง
หลกัสูตรและวิธีการจดัการเรียนการสอนเน้นความรู้ภาคทฤษฎีและวิธีการบรรยาย ทั้งๆท่ีเน้ือหารายวิชา
สังคมศึกษาแบ่งออกเป็นสาระต่างๆทั้ง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา สังคมเศรษฐกิจและวฒันธรรม มี
เน้ือหาคือ บทบาทหน้าท่ีการปฏิบติัตน การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ื้น เคารพกติกา มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สินคา้และบริการตลอดจนเศรษฐกิจพอเพียง และการไดม้าซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวตอ้งจดัการเรียน
การสอนแบบคิดวิเคราะห์ ฝึกฝนผ่านกิจกรรมเชิงกระบวนเรียนรู้ของกลุ่มร่วมกนันอกจากน้ีในปัจจุบนั
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตยในโรงเรียนซ่ึงสัมพนัธ์กบัการสร้างความเป็นพลเมืองให้เป็นคนดีใน
สังคมโดยตรงนั้น เท่าท่ีปรากฏในสถานศึกษาเป็นแต่เพียงการเลือกตั้งสภานกัเรียนทั้งๆท่ีประชาธิปไตยเป็น
เร่ืองของวถีิชีวติ การอยูร่่วมกนัในสังคม (คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้น
พฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี 2553:2) ซ่ึงจากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชา
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สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์) ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
นานาชาติ (IEA) ด้านความรู้เก่ียวกบัวิชาน้ี พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย 452 ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 500 
คะแนนของ ICCS และเม่ือจ าแนกระดบัความสามารถของนกัเรียนไทยพบวา่มีความสามารถระดบั 3 ร้อยละ 
25 ความสามารระดบั 2 ร้อยละ 29 ความสามารถระดบั 1 ร้อยละ 38 และความสามารถต ่ากวา่ระดบั 1 ร้อยละ 
25 (IEA:2010 , อา้งถึงในสมหวงั พิธิยานุวฒัน์,2557 : online) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาดคุณลกัษณะของ
นกัเรียนไทย อีกทั้งยงัมีปัญหาในดา้นการจดัการศึกษาซ่ึงจากการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) พบวา่คะแนนเฉล่ียในรายวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนบา้นเขาพระ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดั
พิจิตร มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) อยูข่องนกัเรียนในโรงเรียนบา้นเขาพระอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ากวา่ ร้อยละ 50 
เป็นส่วนใหญ่ 

วจิารณ์ พานิช (2558, น.9) ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 
น้ีคือ ทกัษะพื้นฐานท่ีมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ทุกคนตอ้งเรียน เพราะโลกจะยิง่เปล่ียนแปลงเร็วข้ึนเร่ือยๆ และ
มีความซบัซอ้นซ่อนเง่ือนมากข้ึน ครูจึงตอ้งเอาใจใส่ พฒันาขีดความสามารถของตนเองในดา้นน้ี ใหส้ามารถ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษยเ์รียนรู้และพฒันาทกัษะของตนเองในดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมไดต้ลอด
ชีวิต วิธีออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษยมี์ทกัษะน้ี ใชห้ลกัการวา่ ตอ้งมีการเรียนรู้แบบท่ีเด็กร่วมกนัสร้างความรู้
เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และ เรียนรู้เป็นทีม  

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) นบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท า
รายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหน้าท่ี
สรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยุทธ์วธีิให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิง
ท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญั (พิมพนัธ์ 
เดชะคุปต์, 2544 :15) ดังนั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะต้องเลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั 
โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การ
เรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง และ Blackcom (1992) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นกลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จโดยผูเ้รียนกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีความสามารถต่างกัน ใช้กิจกรรมการเรียนท่ี
หลากหลาย ในการปรับปรุงความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีมจะไม่เพียงจะต้องมีความ
รับผดิชอบแต่ตอ้งช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ซ่ึงสร้างบรรยากาศของสัมฤทธ์ิผลในการเรียนอีกดว้ย  
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การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี ตั้งอยูบ่นความเช่ือ และหลกัการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ คือ เช่ือมัน่ในศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ภายใตห้ลกัการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และสอดคลอ้งกบัสภาพจริงในทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ผูเ้รียนได้เลือกเร่ือง ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการจะ
ศึกษาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายลงมือปฏิบติั เรียนรู้ไดบู้รณา
การทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัตามสภาพจริง ผูเ้รียนเป็นผูส้รุปสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น และไดน้ าไปใชจ้ริง ซ่ึงมีขั้นตอน การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
มีดงัน้ี ขั้นก าหนดความมุ่งหมาย ขั้นน้ีครูเป็นผูช้ี้แนะให้นกัเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนวา่จะเรียนเพื่อ
อะไร เม่ือก าหนดขั้นตอนแลว้จึงเร่ิมวางแผนหรือโครงการ นกัเรียนจะช่วยกนัวางแผนว่าท าอย่างไรจึงจะ
บรรลุตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้จะใชว้ิธีใดในการท ากิจกรรม แลว้ลงมือด าเนินการเป็นขั้นท่ีนกัเรียนลงมือ
ท ากิจกรรม หรือลงมือแกปั้ญหาตามแผนท่ีวางไว ้ครูคอยส่งเสริมให้นกัเรียนไดก้ระท า ไดคิ้ด และตดัสินใจ
ด้วยตวัเองให้มากท่ีสุดและช้ีแนะให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการวดัการท างานเป็นระยะๆ และประเมินผล 
นักเรียนเป็นผูป้ระเมินผลกิจกรรม หรือดครงงานท่ีท านั้นว่าบรรลุตามความมุ่งหมายท่ีตั้ งไวห้รือไม่มี
ขอ้บกพร่อง และควรแกไ้ขยา่งไร (กรมวชิาการ, 2544, น.28) 

การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) ไดแ้นะน าวธีิการสอนท่ีเกือบจะเหมือนชีวติจริงและส่ิงแวดลอ้ม
ในโลกของการท างานของศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้แบบโครงงาน(PBL) เป็นการรวมทกัษะท่ีหลากหลาย
รวมกนัอยู่เป็นทกัษะท่ีมีอยู่ในโลกแห่งความจริง เช่น การตั้งค  าถาม (Driving Question) กระบวนการเสาะ
แสวงหาความรู้ในเชิงลึกด้วยตนเอง (In-Depth Inquiry) การเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับเน้ือหาสาระ
(Significant Content) การฝึกทกัาะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มา
ใช้ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมทา้ทายไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ไดแ้ก่ความร่วมมือใน
สถานท่ีท่ีท างาน การท างานเป็นทีมและคระกรรมการท่ีมีความเขม้แขง็ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น 
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน สุพล วงัสินธ์ุ (2543) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน (Project 
Approach) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเพราะมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เป็น
การคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล สร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง ยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัท าโครงงาน
แบบต่างๆได ้การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานซ่ึงเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน และเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริงสอดคลอ้งกบั ยุทธ ไกรวรณ์ (2544, น.7) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
(Learning Process on Project Approach) เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยครูผูส้อนพยายามจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดค้น้หาค าตอบด้วยตนเอง จากการไดศึ้ กษา
คน้ควา้ ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง (วมิลรัตน์ สุนทรโรจน,์2553, น.50-53) 

การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing ผูเ้รียน
จะเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ แนวคิดน้ีจะจดัการสอนแบบโครงการ (Project-based learning) เป็นการ
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สอนท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการปฏิบติัจริง เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรง ผูเ้รียนไดท้ดลองท าปฏิบติั 
เสาะหาขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล พิจารณาหาขอ้สรุป คน้ควา้หาวิธีการ กระบวนการดว้ยตนเอง หรือร่วมกนั
เป็นกลุ่ม เน้นให้ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลกัประชาธิปไตยให้ผูเ้รียนได้รู้จกัการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลความรู้จากแหล่งต่างๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ท าให้ผูเ้รียนเกิด
นิสัยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองไดด้ว้ยความมัน่ใจ ผลการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีประสบการณ์
ของจอห์น ดิวอ้ี ดงัท่ีกล่าวมาแลว้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Opportunities) เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมของโครงงานโดยครูมี
บทบาทยอมรับความคิดการแสดงออกของผูเ้รียน อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้อยา่งอิสระซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการส่งเสริมพฒันาการ โดยเฉพาะการสร้างเสริมทกัษะดา้นสังคมซ่ึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ของพฒันาการทุกๆดา้น  

จากสภาพการณ์และเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะผูป้ฏิบติังานสายผูส้อนจึงสนใจท่ีจะท า
การพฒันาการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์) ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้โครงงานเพื่อการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธ์ิและนกัเรียนมีเจตคติท่ีดี และเป็นการปลูกฝังคูณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียนซ่ึงส่งผลถึงสังคม
ประเทศชาติใหเ้กิดความสงบสุขร่มเยน็ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อพฒันาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม(สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์)โดยใช้
โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบโครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3  

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี3 
เศรษฐศาสตร์)โดยใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
สมมติฐานการท าวจัิย  

1. นกัเรียนมีคะแนนผลงานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) 
จากการท าโครงงานมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  

2. นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบั ดี  
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี              
ระดบั .05  

4. นักเรียนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี  3 
เศรษฐศาสตร์) โดยใชโ้ครงงานอยูใ่นระดบัมาก 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1 จ านวน 20 คน โรงเรียน

บา้นเขาพระ จงัหวดัพิจิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ตัวแปรทีศึ่กษา  

1. ตัวแปรต้น  
 การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน 

2. ตัวแปรตาม  
1) ความสามารถในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์) 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 4) ความพึงพอใจ 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี3 เศรษฐศาสตร์)
ในคร้ังน้ี คือ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การผลิตและการแข่งขนัทางการคา้ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
ชัว่โมง รวมเป็นจ านวน 16 ชัว่โมง โดยมีรายละเอียดของเร่ืองดงัน้ี 

1. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
2. ปัญหาพื้นฐานและการแกปั้ญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ  
3. การผลิตสินคา้และบริการ 

ระยะเวลาด าเนินการวจิยั 
ระยะเวลาในการวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 แผน รวมทั้งหมด 16 ชัว่โมง 
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2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์) จ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

3) แบบประเมินโครงงาน จ านวน 1 ชุด 
4) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียน จ านวน 1 ชุด 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ

วฒันธรรม โดยใชโ้ครงงาน จ านวน 1 ชุด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นเตรียม 

1. ครูผูส้อนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เป็น
ขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 1 ชุดทั้งหมด 20 ขอ้และโดยใชค้ะแนนจาดการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียน มาจดักลุ่มจ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนแบบคละความสามารถ จากนั้นผูส้อนแนะน าวิธีการ
ท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกกลุ่ม โดยแนะน าใหน้กัเรียนทุกกลุ่มสลบัหนา้ท่ีในกลุ่มไดใ้นแต่ละคร้ังท่ี
มีการท ากิจกรรม 

 2. ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของเร่ืองท่ีเรียนแต่ละแผน จากหน่วยการเรียนรู้เร่ือง การ
ผลิตและการแข่งขนัทางการคา้ ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งท าเป็นโครงงาน คือ  

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จ านวน 5 ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ปัญหาพื้นฐานและการแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จ านวน 5 ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 การผลิตสินคา้และบริการ จ านวน 6 ชัว่โมง 

ทั้ง 3 แผนการเรียนรู้น้ีผูส้อนให้นกัเรียนท าโครงงานแบบส ารวจ 1 โครงงาน ทั้งน้ีทั้ง 3 แผนการเรียนรู้จะ
เป็นโครงงานต่อเน่ืองกนั 

 3. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดยการพูดคุย ซักถามนกัเรียน เปิดวิดีทศัน์และส่ือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน หลงัจากนั้นเขา้สู่การเรียนรูโดยใชโ้ครงงาน 

 
ขั้นด าเนินการ 

1. ผูส้อนแนะน านกัเรียนให้ทราบถึงการท าโครงงาน หลงัจากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดช่ือ
โครงงานท่ีจะศึกษาโดยตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองการผลิตและการแข่งขนัทางการคา้ 
แต่ละกลุ่มตอ้งไม่ซ ้ ากนั ซ่ึงแต่ละกลุ่มด าเนินการตามกระบวนการดงัน้ี  
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1) การวางแผนการท างาน 
2) การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล 
3) การด าเนินการ 
4) การสรุปผล 
5) การรายงานโครงงาน 

2. ผูส้อนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและด าเนินการศึกษาค้นควา้ในการหาค าตอบของ
โครงงานตามเร่ืองท่ีสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

3. ผูส้อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมโครงงานท่ีวางแผนไวแ้ละช่วยกัน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าข้อมูลยงัไม่ครบถ้วน ต้อง
ท าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมโดยนกัเรียนสามารถขอค าปรึกษาจากครูเม่ือเกิดขอ้สงสัยหรือมีปัญหาเกิดข้ึน 

 4. ผูส้อนให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอโครงงาน โดยผูส้อนช่วยตรวจสอบ และแนะน า
เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาในเร่ืองท่ีนกัเรียนไดท้  าโครงงาน หลงัจากนั้นประเมินผลโครงงานและ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

 5. เม่ือครบกระบวนการแลว้ผูส้อนไดท้ดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน (Posttest) ซ่ึงเป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pretest)  

 
ข้ันสรุป 

ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการท าแบบประเมินการท าโครงงาน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)ก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบประเมิน
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจมาวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Simple t-test 

 2. แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
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ผลการวจัิย 
1. ผลการพฒันาการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดย

ใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.42-3.56 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดย
ใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 20 คน พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 (t = 17.16, sig = .000)  

4. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (สาระ 
ท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดยใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าภาพโดยรวมความพึงพอใจ
ของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.65, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Mean = 4.72, S.D. = 0.45) ดา้นส่ือการเรียนรู้ (Mean = 4.67, S.D. 
= 0.51) ดา้นผูเ้รียน (Mean = 4.64, S.D. = 0.51) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (Mean = 4.61, S.D. = 0.51) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการพฒันาการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดย
ใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 จากการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนกัเรียนทุกกลุ่มด าเนินการขั้นตอนดงัน้ี 1) การ
วางแผนการท างาน ไดแ้ก่ ก าหนดเร่ืองท่ีจะศึกษา วเิคราะห์และการวางแผนการปฏิบติังาน ก าหนดเคร่ืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์ในการสืบค้น แบ่งหน้าท่ีในการท างานของสมาชิก ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ                    
2) การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ไดแ้ก่ คน้ควา้ห้าอมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ขอ้มูลจากการคน้ควา้มีความถูกตอ้ง
เช่ือถือได้ มีความน่าสนใจ ความรวดเร็วในการค้นควา้ข้อมูล มีความสอดคล้องกับโครงงาน 3) การ
ด าเนินการ ไดแ้ก่ การก าหนดขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน การปฏิบติัตามขั้นตอนและวธีิการท่ีก าหนด การ
เอาใจใส่และความรับผิดชอบของสมาชิก การใชเ้คร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ในการท างานการบนัทึกขอ้มูลและ
จดักระท าขอ้มูล 4) การสรุปผล ไดแ้ก่ การสรุปขอ้มูล การสรุปมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา สรุปผลตามล าดบั
ความกระชบัของใจความส าคญัวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสม 5) รายงานโครงงาน ไดแ้ก่ความสมบูรณ์
ครบถว้นของเอกสารรายงานรูปแบบและวธีิการน าเสนอโครงงาน การตอบขอ้ซกัถามในการเสนอโครงงาน
ใช้ภาษาเหมาะสม การใช้เวลาในการน าเสนอตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนั้นยงัเป็นเร่ืองการท างาน
กลุ่มมี การวางแผนการท างาน การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล การด าเนินการ การสรุปผลและน าเสนอ  ทั้งหมดท่ี
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กล่าวมาสอดคลอ้งกบัทิศนา เขมมณี (2548) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดัสภาพการณ์
ของการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ สังเกต และก าหนด
เร่ืองท่ีตนเองสนใจ วางแผนในการท าโครงงานร่วมกนัคือการศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ  าเป็นและปฏิบติัตาม
แผนงานท่ีวางเอาไวจ้นไดข้อ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แลว้จึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณชน 
เก็บขอ้มูลแลว้น าผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความคิดกนั และสรุปผล
การเรียนรู้ท่ีไดรั้กจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมดและล าดวน เกษตรสุนทร (2550 : 48) กล่าววา่การสอน
แบบโครงงานหมายถึงรูปแบบการสอน ท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียน
เป็นผูมี้บทบาทในการเลือกเร่ืองท่ีเรียน เลือกวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยผูส้อนเป็นผูรั้บความ
คิดเห็นของผูเ้รียนและแสดงให้ผูเ้รียน เห็นวา่ผูส้อนให้ความสนใจและเช่ือมต่อในความคิดของผูเ้รียนและ
ใหโ้อกาสผูเ้รียนเรียนรู้ตามความคิด และวธีิการของตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชโลธร ใจหาญ 
(2558) การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงาน 
โดยภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.00 ไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว ้มีพฒันาการความคิด
สร้างสรรค ์เร่ือง การพฒันาทกัษะการประดิษฐ์วสัดุเหลือใช ้คิดเป็นร้อยละ 82.66 ผา่นเกณฑ์ และไพทูล ค า
คอนสาร (2559) การพฒันาการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ช่างปูนป้ัน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา ผล
การศึกษาพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถท าให้ ทกัษะขบวนการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก การประเมินผลงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยใชโ้ครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่
นกัเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.42-3.56 แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยคือ ความกระตือรือร้นในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.75) การ
น าเสนอผลงานกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.67) การใหค้วามร่วมมือในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.59) การแสดงความคิดเห็น 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) การวางแผนการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.34) การท างาน
กลุ่มของนักเรียนในลกัษณะโครงงานน้ีนักเรียนไม่เคยท ามาก่อน ตามปกตินักเรียนจะท างานกลุ่มแบบ
ทัว่ๆไปท่ีครูส่วนใหญ่ใชก้นั ดงันั้นการท างานกลุ่มโดยใชโ้ครงงานน้ีนกัเรียนจึงมีการวางแผน มีขั้นตอน มี
ระเบียบวิธีและลงมือปฏิบติัจริงดงัท่ี จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) กล่าววา่ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ได้
ดว้ยประสบการณ์และการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง และทิศนา แขมมณี(2547)การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียนสร้างความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ดว้ยตนเอง เนน้เร่ืองปัญหา เนน้การ
เรียนรู้โดยวิธีคน้พบ (Discovery Approach) หรือการคน้หาความรู้ดว้ยวิธีสอบสวน (Inquiry Learning) ของ 
บรูเนอร์ (Bruner) ซ่ึงเป็นวิธีการพฒันาทกัษะการคิด และสุดทา้ยคือความรู้ท่ีสร้างข้ึนด้วยตนเองอย่างมี
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ความหมาย (Meaningful Learning) ของออซูเบล (Ausubell) เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่กับ
หลกัการ หรือกฎท่ีเคยเรียนมาแลว้ เป็นความรู้ท่ีอยู่คงทน ไม่ลืมง่าย และยงัสามารถถ่ายทอดความรู้ความ
เขา้ใจใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของตวัเองไดดี้ ความรู้ท่ีสร้างข้ึนนั้นยงัจะเป็นฐานใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้
ใหม่ต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

3 .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์) โดยใช้
โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 (t = 17.16 , sig = .000) หลงัการเรียนรู้การเรียนรู้วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
(สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์)โดยใชโ้ครงงาน นกัเรียนทุกคนมีคะแนนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณี ศรี
สิทธิชูชาติ (2557) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางสังคม 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตวัอยา่งการวิจยัหลงัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสูงกวา่ก่อนเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 คะแนนเฉล่ียทกัษะทางสังคมท่ีประเมินหลงัเรียนแบบโครงงานสูงกวา่ร้อยละ 60 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ ไพทูล ค าคอนสาร (2559) การพฒันาการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง ช่าง
ปูนป้ัน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

4. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม (สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร์)โดยใช้โครงงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ภาพโดยรวมความพึงพอใจของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ ท าให้นกัเรียนรู้จกั
ทอ้งถ่ินตนเองมากข้ึน ช่วยฝึกวิธีการคน้หาค าตอบ รวบรวมขอ้มูล และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง ช่วยฝึกการ
วางแผนการท างานร่วมกบัเพื่อนคนอ่ืนๆ ดา้นส่ือการเรียนรู้ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนรู้เขา้กบัเน้ือหาในบทเรียน ส่ือ
การเรียนรู้ น่าสนใจและน่าต่ืนเตน้ ส่ือมีจ านวนมากเหมาะสมกบัการท าโครงงาน ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ มีความ
กระตือรือร้น พอใจกบัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสุขในการท าโครงงาน กลา้แสดงออกและมัน่ใจ ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มีการวางแผนท างานร่วมกนั กิจกรรมท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น มีการท างานงานเป็นขั้นตอน มีความเข้าใจเน้ือหามากข้ึน ดังจะเห็นได้ว่า ส่ือบุคคล ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและส่ือเทคโนโลยีมีสอดคล้องกบัเน้ือหาในบทเรียน นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆจากการท ากิจกรรมเร่ืองการแข่งขนัทางการคา้และยงัส่งเสริมการปฏิบติังานเป็นขั้นตอน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ (2557) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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และทกัษะทางสังคม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 พบว่า ความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ชโล
ธร ใจหาญ (2558) การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยโครงงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย 4.17) 
 
ข้อค้นพบในการวจัิย 
 นกัเรียนเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานแบบส ารวจ ซ่ึงท าตามขั้นตอนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
1) การวางแผนการท างาน 2) การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล 3) การด าเนินการ 4) การสรุปผล 5) การรายงาน
โครงการ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยประสบการณ์และการเรียนรู้ดว้ย
การปฏิบติัจริง ส าหรับการท าโครงงานน้ีผูส้อนไดใ้ห้นกัเรียนไปส ารวจเก่ียวกบัเร่ืองสินคา้และบริการใน
ชุมชนบา้นเขาพระ นกัเรียนไดมี้การวางแผนการท างานและการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนบา้นเขาพระ จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกลุ่มผลิตสินคา้ในชุมชน ท าใหเ้กิดทกัษะจากการ
ท างานเป็นขั้นตอน มีการแบ่งหนา้ท่ีและช่วยกนัแกปั้ญญาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของนกัเรียน และยงัท าให้
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มเป็นไปในทางท่ีดี ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในการ
ท างานมากข้ึนกว่าเดิม อีกทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้การท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1) การจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้โดยการเน้นการปฏิบติัจริงและ

ขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้ตอ้งใช้เวลาในการเรียนมากข้ึน ดงันั้นครูผูส้อนอาจปรับเวลา
ตามความเหมาะสมเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานควรเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจและสามารถหา
แหล่งขอ้มูลไดห้ลากหลาย เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถท างานตามขั้นตอนไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 3) ส่ือท่ีใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีผูส้อนใชส้อน หรือมีความใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในบทเรียนนั้นๆ  

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาการพฒันาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยใชโ้ครงงานประเภท

อ่ืนๆ เช่น โครงงานประดิษฐ ์โครงงานทดลอง เป็นตน้ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 
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ควรศึกษาการพฒันาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม โดยใช้โครงงานใน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ 
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สวนสุนนัทา 
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