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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบมโนทัศน์เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ตามแบบแผนการวิ จั ย ก่ อ นทดลอง (Pre Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The One Group
Pretest – Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนบ้านโคกตูม จ.ลพบุรี จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดมโนทัศน์และแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจั ย พบว่า 1. มโนทัศน์ เรื่ อ งปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของนั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน; มโนทัศน์; การถ่ายโยงการเรียนรู้; เศรษฐกิจพอเพียง

*Received

May 20, 2021; Revised July 10, 2021; Accepted July 11, 2021

120

ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 Vol. 10 No. 4 October - December 2021

Abstract
The purposes of this research were to: 1. Compare the concepts of
Sufficiency Economy Philosophy of the fifth- grade students before and after the
project learning activities and 2. Compare the ability of learning transfer of
Sufficiency Economy Philosophy of the fifth Grade students before and after the
project learning activities. The research model was an experimental research.
According to the Pre - Experimental Research, the One Group Pretest – Posttest
Design. The sample group used in this research consisted of 30 students of grade
5 / 1 at Bankhoktoom School, Lopburi Province. The research instruments were
learning unit plan of the project learning activities, tests on Sufficiency Economy
Philosophy concepts, and ability of learning transfer tests. The statistics used for
the data analysis were arithmetic mean (𝑥̅ ), standard deviation (S.D.), and t-test
dependent.
The research findings were summarized as follows: 1. The concepts of
Sufficiency Economy of the fifth-grade students after the implementation of the
project learning activities were significantly higher than before at the
implementation at .05 level. 2. The ability of learning transfer about Sufficiency
Economy Philosophy of the fifth grade students after the implementation of the
project learning activities were significantly higher than before at the
implementation at .05 level.
Keywords: Project Learning Activities; Concepts; Ability of Learning Transfer;
Sufficiency Economy Philosophy

บทนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลง
มื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในการแสวงหาความรู้ ห รื อ ค้ น คว้ า หาค าตอบในสิ่ ง ที่ อ ยากรู้ อ ยากเห็ น โดยใช้
กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายจนได้ข้อสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นซึ่งเป็นการ
เรี ย นรู้ ที่ ให้ ผู้ เรี ย นได้ศึกษา ค้น คว้า ทดลองนาเสนอผลงานตามความสามารถของแต่ล ะคน
(กุลิสรา จิตรชญาวณิช, 2563) อีกทั้งลัดดา ภู่เกียรติ (2544) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานเป็ น การเรี ย นการสอนที่เน้ น ผู้ เรี ยนเป็นส าคัญเพราะผู้ เรียนเป็นผู้ ส ร้างองค์ ค วามรู้
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติในสภาพความเป็นจริง ตัดสินใจเลือกศึกษาปัญหาที่สนใจ สารวจข้อมูล
ลงมือปฏิบัติบันทึกและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกอย่างอิสระ
ได้คิดอย่างหลากหลาย คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
จึ ง เป็ น กระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว
(รัชกาลที่ 9) ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่
ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถ
ด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) เป็นการนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ สามารถ
นามาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวันและพึ่งตนเองได้เหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะวิกฤต
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย
ปัจจุบันเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์อื่นได้ ผู้ เรียนสามารถตอบสนองต่อ
สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมโดยใช้ป ระสบการณ์ที่ผ่ านมาเรียนรู้สิ่งใหม่ เมื่อการเรียนรู้สามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ นักจิตวิทยาการศึกษาระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายโยง
การเรียนรู้เป็นการนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก่อนมาสนับสนุนให้ ได้ซึ่งความรู้ใหม่ซึ่งเป็น
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนต้องถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้และทักษะ
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ได้ (จตุพร พงศ์พีระ, 2556) และตรงตามเป้าหมายหลั ก ของ
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในทางที่ สร้างคุณค่าในโลกนอกห้องเรียน
ผู้เรียนจึงควรเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้โดยมีครูช่วยแนะนาและช่วยออกแบบกิจกรรมให้ผู้ เรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช , 2555)
ด้ว ยเหตุนี้ การจั ดการเรี ย นการสอนที่ จ ะส่ งเสริ มให้ ผู้ เ รียนเกิด ความสามารถในการถ่า ยโยง
การเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้เป็นการสอนเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในความรู้
ของเนื้อหาที่กว้างขวางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถพัฒนาทัศนคติและเจตคติ
ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถระบุความรู้ที่มีความสาคัญในอดีตที่เคยเรียนมาเกี่ยวข้อง
ต่อสิ่งที่กาลังจะเรียนรู้ใหม่ มีการดึงความรู้เก่ามาใช้สร้างความสั มพันธ์กับสิ่ งที่ผู้เรียนเรียนรู้
ในปัจจุบัน หรือขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้น นาไปสู่การฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้จนเกิดทักษะ
และกระบวนการใช้ความรู้ใหม่แล้วถ่ายโยงนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ตลอดจนสามารถ
สะท้อนความคิดเห็นต่อความรู้นั้น (ณัฐิกานต์ รักนาค, 2552)
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และเป็นไปตามบริบทได้นั้นผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจมโนทัศน์ผู้สอนจาเป็นต้องพัฒนามโนทัศน์
ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นความคิดนามธรรมที่ใช้ในการจัดจาแนกกลุ่มของวัตถุ เหตุการณ์หรือความคิด
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ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญของการจัดหลักสูตร การจัดจาแนกจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือตัว แทน
ความคิ ด ที่ ท าให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจง่ า ยขึ้ น (รั ต นาลั ก ษณ์ พั น จั ก ร, 2555) และมโนทั ศ น์ จึ ง มี
ความสาคัญในการเรียนรู้อย่างมากเพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ช่วยลดความซับซ้อนของ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เมื่อมีการเรียนรู้เรื่องหนึ่ง ๆ สามารถ
น าไปใช้ ไ ด้ เ ลยโดยไม่ ต้ อ งเรี ย นซ้ า ช่ ว ยในการแก้ ปั ญ หา ท าให้ รู้ จั ก ว่ า วั ต ถุ นั้ น อยู่ ใ นกลุ่ ม ใด
เหตุการณ์ใหม่อยู่ ในกลุ่ มใดแล้ ว ทาให้ เกิ ดการตั ดสิ นใจต่ อไป และช่ว ยในการเรียนการสอน
เพราะในการเรียนการสอนต้องอาศัยการสื่อสารกันในรูปการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้มุ่งศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ครงงานมาพัฒ นา
มโนทัศน์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็น
การจั ดการเรี ย นการสอนที่เน้ น กระบวนการสอนให้ นักเรียนเกิดประสบการณ์ที่จะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บมโนทั ศ น์ เ รื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ทดลองแบบกลุ่ มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (The One Group Pretest - Posttest Design)
ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553: 143-144)
ทดสอบก่อนการทดลอง
การจัดกิจกรรม
ทดสอบหลังการทดลอง
การเรียนรู้โครงงาน
T1
X
T2
แบบแผนการทดลอง (The One Group Pretest - Posttest Design)
T1
แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
X
แทน กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
T2
แทน การทดสอบหลังการทดลอง
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ผลการวิจัย
ผลของการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ครงงานที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลเปรี ย บเที ย บมโนทั ศ น์ เ รื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน
มโนทัศน์เรื่องปรัชญาของ จานวน คะแนน
S.D.
t
p
̅
𝒙
เศรฐกิจพอเพียง
นักเรียน
เต็ม
ก่อนเรียน
30
20
5.83 2.05 17.71 .000
หลังเรียน
30
20
14.40 2.56
*p  .05
สรุปได้ว่า คะแนนมโนทัศน์เรื่องปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงของนักเรียน
ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน (𝑥̅ =14.40, S.D.=2.56) สูงกว่าก่อนเรียน (𝑥̅ =5.83, S.D.=2.05)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โครงงาน
ความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้เรื่องปรัชญาของ
เศรฐกิจพอเพียง

จานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

̅
𝒙

S.D.

t

p

ก่อนเรียน
30
27
9.03 2.23 22.23 .000
หลังเรียน
30
27
23.16 2.86
*p  .05
สรุปได้ว่า คะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน (𝑥̅ =23.16, S.D.=2.86) สูงกว่าก่อนเรียน
(𝑥̅ =9.03, S.D.=2.23) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล การวิจั ย เรื่ องผลการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้โ ครงงานที่ มี ต่ อ
มโนทัศน์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถนามาสู่การอภิปรายผลได้ดังนี้
1. มโนทัศน์เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเน้นการเรี ยนรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
มีการศึกษาปั ญหาอย่ างลุ่ มลึ กโดยตัว นั กเรี ยนเพื่อให้ ได้มาซึ่งคาตอบของปัญหาที่ กาหนดไว้
ซึ่งจะส่งผลทาให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาในการทางานอย่างเป็นระบบ รู้จักการวางแผน
ใน
การทางาน ฝึกการคิดระดับต่าง ๆ และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้โครงงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน เป็น
ขั้นตอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมโดยเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนามา
ผสมผสานกันได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหาและการเน้นกระบวนการ การ
สอนแบบร่วมกันคิดซึ่งทาให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดมโนทัศน์ในเรื่องที่เรียนสามารถสรุปความคิด
ออกมาเป็นหลักการ นิยาม ทาให้อธิบายลักษณะ บอกความแตกต่าง จัดหมวดหมู่หรือบอก
ลักษณะทั่วไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี แจ้งข่าว (2561) ผลการใช้วิธีสอน แฮร์
บาร์ตที่มีต่อมโนทัศน์และการประยุกต์ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า มโนทัศน์เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีสอนแฮร์บาร์ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน การ
สอนโดยใช้วิธีสอนแฮร์บาร์ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการถ่ายโยงการเรี ยนรู้เรื่ องปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐ านข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ครงงาน
ที่ผู้วิจัยนามาใช้ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการ
เน้นให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแยกแยะประเด็นประเด็นของปัญหา
ซึ่ง
ประกอบด้วยการระดมสมอง ช่วยให้ผู้เรียนในด้านการมองความสัมพันธ์ของมโนมติต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในปัญหานั้น โดยผู้เรียนอธิบายและให้ขอบเขตของปัญหาจากความเข้าใจของผู้เรียนเอง ทา
ให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการระบุสาระสาคัญและผู้เรียนยังต้องวางแผนในการแก้ปัญหา
ดึงความรู้เก่ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ พิจารณาหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กับสิ่งที่เคยเรียนรู้แล้วไปสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือขยายขอบเขตความรู้ในเรื่อง
นั้น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ศรีสว่าง (2559) การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน SSCS มีพัฒนาการสูงขึ้น

องค์ความรู้จากการวิจัย
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย

มโนทัศน์เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นัก เรีย นมีมโนทัศน์เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
สู ง ขึ้ น จากการจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยโครงงาน
เนื่อ งจากจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ยโครงงานเป็ นการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนามาผสมผสานกัน
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การ
เน้นกระบวนการการสอนแบบปริศนาความคิด ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเองจนทา
ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดและความเข้าใจออกมา
เป็นหลักการ นิยาม ทาให้สามารถอธิบายลักษณะและ
เกิด ภาพความคิดซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งหลายสิ่งที่ต่างกัน
แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน บอกความแตกต่าง จัด
หมวดหมู่ และบอกลักษณะทั่วไปของแนวคิดเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้

นักเรียนมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
สูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วย
โครงงานเน้นให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และแยกแยะประเด็ น ประเด็ น ของปั ญ หา ซึ่ ง
ประกอบด้วยการระดมสมอง ช่วยให้ผู้เรียนใน
ด้านการมองความสัมพันธ์ของมโนมติต่าง ๆ ที่มี
อยู่ ใ นปั ญ หานั้ น โดยผู้ เ รี ย นอธิ บ ายและให้
ขอบเขตของปัญหาจากความเข้าใจของผู้เรียนเอง
ผู้เรียนสามารถดึงความรู้เก่าที่สัมพันธ์กับ สิ่งที่
เรียนรู้ใหม่มาฝึกปฏิบัติการสะท้อนความคิด ช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ครงงานที่ มี ต่ อ มโนทั ศ น์ แ ละความสามารถ
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้ บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนน าการจั ด การเรี ยนรู้โ ครงงานไปใช้เ พื่ อ ส่ งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติในสภาพความเป็นจริง ตัดสินใจเลือก
ศึกษาปัญหาที่สนใจ สารวจข้อมูล ลงมือปฏิบัติ บันทึกและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยตนเอง
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกอย่างอิสระได้คิดอย่างหลากหลายและมีการคิดอย่า ง
สร้างสรรค์
2. ผู้สอนที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนพัฒนามโนทัศน์ที่ถูกต้องเป็นความคิดที่เป็นนามธรรม
ได้โดยสามารถจัดจาแนกกลุ่มของวัตถุ เหตุการณ์หรือความคิด สามารถใช้การจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนโครงงานเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนามโนทัศน์ให้แก่นักเรียนและ
ควร
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนน าขั้ น ตอนของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนี้ ไ ปใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมทั้งกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่มีลักษณะหรือธรรมชาติของรายวิชาที่เหมาะสมต่อการพัฒนามโนทัศน์
อันจะเกิดขึน้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ให้เกิดกับนักเรียนต่อไป
3. ผู้สอนที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ระบุความรู้
ที่มีความสาคัญในอดีต ที่เคยเรียนมาเกี่ยวข้องต่อสิ่งที่กาลังจะเรียนรู้ใหม่ มีการนาความรู้เดิม
มาใช้สร้างความสัมพันธ์กั บสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในปัจจุบันหรือขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้น
นาไปสู่การฝึ กปฏิบั ติการใช้ความรู้จ นเกิดทักษะและกระบวนการใช้ความรู้ใหม่แล้ว ถ่า ยโยง
นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นต่อความรู้นั้นและนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานไปพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นทางเลือ กหนึ่ ง
ในการส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรมีการนากระบวนการเรียนรู้โครงงาน
ไปใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ครูสังคมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอันจะนาไปสู่
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน ผู้สอนควรสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนในการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยแนะนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินการและแก้ปัญหา
อันจะนาไปสู่การสร้างความสาเร็จในผลงานร่วมกัน
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2. ผู้สอนควรเตรียมแหล่งข้อมูล สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเพื่อการใช้เวลาที่คุ้มค่าในการทากิจกรรม นอกจากนี้ยังสามารถเชิญ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้เรียนทาโครงงาน อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นต้น มาร่วมประเมินและสะท้อนผลจากการทากิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนจะได้รับมุมมองความรู้
ที่กว้างขวางมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบ
การสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น การใช้บริบทเป็นฐาน การวิจัยเป็นฐาน
และการใช้ปั ญหาเป็น ฐาน เพื่อให้นักเรีย นได้พัฒนาความสามารถ ทักษะ กระบวนการและ
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์
2. ควรมี ก ารน ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ครงงานไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้นี้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและทักษะ
ส าคั ญ ที่ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เช่ น การอ่ า น การเขี ย น การตั้ ง ค าถาม
การสังเกต การวิเคราะห์ การตีความ การเชื่อมโยง การสังเคราะห์ และการนาเสนอผลงาน
เป็นต้น
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