51262401 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คําสําคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน / ผลการเรี ยนรู ้ / ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดวงพร อิ มแสงจันทร์ : การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
และรศ.สมพร ร่ วมสุ ข. 235 หน้า.
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศของนักเรี ย นชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 5 ก่ อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
โครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 3) ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษา
ปี ที 5 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5/3 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 44 คน ได้มาจาก
การสุ่ มอย่างง่ าย เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จั ย ได้แ ก่ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที จัด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน เรื อง
หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การพัฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศ แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เรื อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
การแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน แบบประเมิ นความสามารถในการทําโครงงาน และ
แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบโครงงาน สถิติทีใช้ในการวิเ คราะห์ขอ้ มู ล
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ได้แก่ ค่าเฉลีย (ˉx) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเรี ยนรู ้ เรื อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังเรี ยน (ˉx = 33.59, S.D. = 2.34) สู งกว่าก่อนเรี ยน (xˉ = 13.52 , S.D. = 2.87) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ .05
2. พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ˉx = 2.32, S.D.= 0.38)
3. ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง
(xˉ = 2.68, S.D.= 0.35)
4. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีสุ ด (xˉ = 4.63, S.D. = 0.21)
ภาควิ ชาหลัก สู ตรและวิ ธี ส อน
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51262401 : MAJOR : TEACHING SOCIAL STUDIES
KEY WORD : PROJECT – BASED LEARNING / LEARNING OUTCOME / PROBLEM SOLVING ABILITIES.
DUANGPORN IM SEANG CHAN: DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ON
PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY FOR THE NATIONAL DEVELOPMENT ON ECONOMY
AND PROBLEM SOLVING ABILITIES THROUGH THE PROCESS OF PROJECT–BASED LEARNING
OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.ORAPIN SIRISAMPHAN,
Ph.D., ASST.PROF.CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. AND ASSOC.PROF. SOMPORN
RUAMSUK. 235 pp.

The purposes of this experimental research were to: 1) compare the Mathayomsuksa 5 students’
learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy and the national development of economy before
and after the implementation of the project–based learning; 2) study Mathayomsuksa 5 students’ problem
solving behaviors through the process of project–based learning; 3) study the Mathayomsuksa 5 students’
abilities to do project work and 4) study Mathayomsuksa 5 students’ opinions towards the project–based
learning. The sample used for the study consisted of forty–four Mathayomsuksa 5/3 students at
Phothawattanasenee School, 1st semester of academic year 2011. They were randomly selected. The research
instruments were lesson plans of the project–based learning on philosophy of sufficiency economy and the
national development of economy, tests on philosophy of sufficiency economy and the national development
of economy, an observation form of behavioral abilities to solve problems through the process of project–
based learning, an assessment form of the abilities to do project work and a questionnaire used for surveying
Mathayomsuksa 5 students’ opinions of towards the project–based learning. The data were analyzed by mean
(xˉ), standard deviation (S.D.) and t – test dependent .
The results of the research were:
1. The Mathayomsuksa 5 students’ learning outcomes on the philosophy of sufficiency economy
and the national development of economy after the implementation of the project–based learning were
significantly higher than before the implementation at .05 level.
2. The behavioral abilities of Mathayomsuksa 5 students on problem solving through the process
of project–based learning were fairly high in general.
3. The abilities of Mathayomsuksa 5 students to do project work were high in general.
4. The opinions of Mathayomsuksa 5 students towards the project–based learning were the most
agreeable in general.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื อง การพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณา
ในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําอย่างดียงจาก
ิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริ ธรรม และรองศาสตราจารย์สมพร ร่ วมสุ ข ผูเ้ ป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาและควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ตงแต่
ั เริ มต้นจนสําเร็ จเรี ยบร้อย รวมทังคณาจารย์ทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชา ผูว้ ิจยั รู้สึก
ซาบซึงในความกรุ ณาของท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่ วมบุญลือ ผูท้ รงคุณวุฒิทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
แก้ไขข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพือให้ผลงานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นริ น ทร์ สังข์รั ก ษา อาจารย์อนัน ปั นอิน ทร์
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ นําสมบูรณ์ อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ และอาจารย์ภาณี คูสุวรรณ์ ทีกรุ ณา
เป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตรวจพิจารณาแก้ไขของบกพร่ องของเครื องมือการวิจยั
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุพา ถันอาบ อาจารย์ปัญญา อ.โพธิทอง อาจารย์สุพิศ รัตนเสถียร
ที กรุ ณ าให้ค วามช่ ว ยเหลือและให้ก าํ ลัง ใจเสมอมา และขอบใจนัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที 5/3
โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนีทุกคนทีให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั ครังนีเป็ นอย่างดี
ท้ายสุ ด นี ขอน้อมระลึก ถึงพระคุณ บิดามารดา ซึงเป็ นผูว้ างรากฐานในการศึก ษาจนผูว้ ิจ ัย
ศึกษาสําเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดีสมความปรารถนา และประโยชน์ใดๆอันเกิดจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี
ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาพระคุ ณบิ ดามารดา ครู อาจารย์ต ลอดจนผูม้ ีพระคุ ณ ทุก ท่านที ได้อบรมสั งสอน
ชีแนะแนวทางและเป็ นแรงบันดาลใจทีสนับสนุนให้ผวู้ ิจยั ประสบความสําเร็ จ

ฉ

