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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

7
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุํงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู๎วิจัยสร๎างและพัฒนาขึ้น 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เจตคติตํอ
วิชาวิทยาศาสตร๑และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวํางกํอนและหลังเรียน
ด๎วยคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่มีความฉลาดทางอารมณ๑สูง ปานกลาง และต่า กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวําง
กํอนและหลังเรียน ด๎วยคูํมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใกล๎เคียงกันหรือไมํ อยํางไร กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ๎านศรีวิชา
“คุรุราษฎร๑อุทิศ” สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 จานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 1) คูํมือกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ที่มีการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 แผน 40 ชั่วโมง เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา คําเฉลี่ยเทํากับ 4.67
สํวนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ คําความเที่ยงเทํากับ 1 คําความเชื่อมั่นเทํากับ .80 และแบบวัดเจต
คติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ คําความเชื่อมั่นเทํากับ .84 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําความเที่ยงเทํากับ 1 คํา
ความเชื่อมั่นเทํากับ .92 สถิตทิ ี่ใช๎ในการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคําที (t–test for
Dependent Samples) (t–test One Samples) การวิเคราะห๑ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One –Way MANOVA) และการ
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
** คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
*** ผู๎อานวยการกองอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ABSTRACT
The first purpose of this study was to investigate the effectiveness index of the learning activity management
handbook of the scientific project. These learning activities were incorporated by the principles of the Sufficiency
Economic Philosophy. They were parts of the Scientific Substance Group studied by Prathom Suksa 4 students. The
project’s activities were constructed by the researcher and the handbook was entitled “Plants around Us” The second
purpose of this research was to compare Prathom Suksa 4 students scientific process skills possessed before and after
they had learnt through the constructed handbook while the third objective of the study was to examine the students’
attitudes toward science and the fourth one was to compare the students’ learning achievements gained before and
after they had learnt through this constructed learning activity handbook. In the meantime, the scientific process skills,
attitudes toward science and learning achievements among the students of different emotional quotients (high, medium
and low) would be compared in the fifth purpose of the study. The subjects were 30 Prathom Suksa 4 students who
were studying in the second semester of 2012 academic year at Ban Sriwicha “Kururajutid” School under Sakon
Nakhon Primary Educational Service Area 1. They were gained by simple random sampling. The instruments included 1)
the learning activity management handbook of the scientific project entitled “Plants around Us” with 4.67 of mean 2)
the test to measure the students’ scientific process skills test with 1 IOC and .80 reliability, 3) the questionnaire to
measure the students’ attitudes toward science test with .92 reliability, 4) the test to examine the students’
achievements test with 1 IOC and .92 reliability of learning science. The activities developed in the scientific project
were assimilated by the principles from the Sufficiency Economic Philosophy. These activities were classified into three
activity plans taking 40 hours of learning / teaching. The statistics used for data analysis consisted mean, standard
deviation, t – test (Dependent Samples), t – test (One Sample), analyses of variance (One Way ANOVA) and
(MANOVA).
The study unveiled these results:
1. The scientific project learning activity management handbook constructed by incorporating the principles
of the Sufficiency Economic Philosophy had its effectiveness index of 0.60.
2 had learnt through the scientific project learning activity management handbook constructed by
incorporating the principles of the Sufficiency Economic Philosophy, their scientific process skills of “Plants around Us”
were significantly higher than those of before at .05 statistical level.
3. After the students had learnt through the scientific project learning activity management handbook
constructed by incorporating the principles of the Sufficiency Economic Philosophy, their attitudes toward science were
significantly higher than those of before at .05 statistical level.
4. After the students had learnt through the scientific project learning activity management handbook
constructed by incorporating the principles of the Sufficiency Economic Philosophy, their learning achievements were
significantly higher than those of before at .05 statistical level.
5. By using Multivariate Analysis of Variance to analyze the data gained after the students had learnt
through the scientific project learning activity management handbook constructed by incorporating the principles of the
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Sufficiency Economic Philosophy, it was found that Prathom Suksa 4 students whose emotional quotients were different
had significantly different mean score of scientific process skills, different attitudes toward science and different
achievements at .05 statistical levels. By using One Way ANOVA to analyze the data, the following outcomes had also
been found.
5.1 Prathom Suksa 4 students whose emotional quotients were different had significantly different
scientific process skills at .05 statistical level. Students with high emotional quotients possessed higher scientific process
skills than those with medium and low emotional quotients while those with medium and low emotional quotients did
not have different scientific process skills.
5.2 The students whose emotional quotients were different did not have different attitudes toward science.
5.3 The students whose emotional quotients were different did not have different had significantly
different learning achievements at .05 statistical level. Students with high emotional quotients possessed higher learning
achievements than those with medium and low emotional quotients.

ภูมิหลัง
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร๑ระดับประถมศึกษา ผู๎วิจัยพบวํา ประสบปัญหามากไมํวําจะเป็นด๎าน
กระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครู สํวนมากจะมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ ให๎ผู๎เรียนจดจาเนื้อหาทฤษฏีตามที่ครูสอนมากกวํา
การที่ จะให๎ นั กเรียนได๎ศึกษาค๎ นคว๎า เพื่ อสร๎ างองค๑ความรู๎ ด๎วยตนเอง และจากการสารวจข๎ อมู ลเชิงสัมภาษณ๑ นั กเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านศรี วิชา“คุรุราษฎร๑ อุทิศ” พบสาเหตุ ของปัญหานักเรียนร๎อยละ 90 ไมํเคยทาโครงงาน
วิทยาศาสตร๑ ไมํเคยปฏิบัติการทดลองด๎วยตนเอง นักเรียนชอบศึกษาค๎นคว๎าด๎วยการปฏิบั ติการทดลอง แตํเนื่องจากโรงเรียน
ระดับประถมศึกษามีอุปกรณ๑การทดลองไมํเพียงพอ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑และสารเคมี สํงทาให๎นักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ไมํชอบวิชาวิทยาศาสตร๑และขาดเจตคติที่ดี เนื่องจากนักเรียนยังไมํเข๎าใจการเรียนแบบ
โครงงานการสอนยังเน๎นทฤษฎีสอนให๎นักเรียนทํองจามากวําการทาความเข๎าใจรู๎จักคิดวิเคราะห๑เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจึง
ทาให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต่า
ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะใช๎รูปแบบการสอนด๎วยคูํมอื การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจโดยการนาความฉลาดทางอารมณ๑มาชํวยในการจัดกลุํมนักเรียนเพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียน เป็นคนเกํง คนดีและเรียนรู๎
อยํา งมีค วามสุ ข คนเกํ ง คื อ คนที่ มีส มรรถภาพสู ง ในการด าเนิน ชีวิต ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ ทักษะการปฏิบัตเิ กํง หมายถึง มีความรู๎แจ๎งแล๎วยังมีความชานาญปฏิบัติได๎เป็นอยํางดีสํวนดี หมายถึง เป็นผู๎มี
เจตคตินิยมที่ดที ั้งตํอการเรียน และมีสุข หมายถึง สนุกกับการเรียนและสามารถใช๎ชวี ติ อยูอํ ยํางพอเพียงรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุขปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม สํงเสริมให๎รู๎ และทันกับนวัตกรรมตําง ๆ ให๎เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ทาให๎เกิดทักษะพื้นฐานที่ดแี ละสํงผลให๎มีเจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร๑สํงผลให๎นักเรียนสํวนใหญํมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของคูํมือการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู๎วิจัยสร๎างและ
พัฒนาขึน้
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวําง
กํอนและหลังเรียน ด๎วยคูํมือการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวํางกํอนและ
หลังเรียน ด๎วยคูํมือการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวํางกํอนและหลัง
เรียน ด๎วยคูํมือการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
ความฉลาดทางอารมณ๑สูง ปานกลาง และต่า กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ระหวํางกํอนและหลัง
เรียน ด๎วยคูํมอื การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใกล๎เคียงกันหรือไมํ
อยํางไร

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู๎ วิจั ยสนใจศึกษาผลการสอนด๎ วยคูํ มื อการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู๎ แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร๑ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เจตคติตํอ
วิชาวิทยาศาสตร๑ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
โครงงานวิทยาศาสตร์
มี 4 ขั้นตอน
1. ขั้นนาเสนอ
2. ขั้นวางแผน
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นประเมินผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลัก 3 หํวง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคมุ๎ กันในตัวทีด่ ี
หลัก 2 เงื่อนไข
1. เงื่อนไขคุณธรรม
2. เงื่อนไขความรู๎

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คู่มอื กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มี 4 ขั้นตอน
1. ขั้นนาเสนอสอดแทรก 3 หํวง 2 เงื่อนไข
2. ขั้นวางแผนสอดแทรก 3 หํวง 2 เงือ่ นไข
3. ขั้นปฏิบัตสิ อดแทรก 3 หํวง 2 เงื่อนไข
4. ขั้นประเมินผล สอดแทรก 3 หํวง 2 เงื่อนไข

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร๑
เจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรควบคุม
(ตัวแปรจัดประเภท)
ความฉลาดทางอารมณ๑
1. สูง
2. ปานกลาง
3. ต่า

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู๎วิจัยกาหนดวิธีกาหนดวิธีการ เป็นขั้นตอนดังนี้ คือ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนใน
ศูนย๑เครือขํายห๎วยยางพังขว๎างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีบริบทใกล๎เคียงกัน และเป็นนักเรียนที่
มีความฉลาดทางอารมณ๑สูง ปานกลาง และต่า จานวน 289 คน จาก 12 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ๎านศรีวิชา“คุรุราษฎร๑
อุทิศ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
คูํมอื การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พืชใกล๎ตัว
เรา สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 10 แผน ทั้งหมด 40 ชั่วโมง
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 30 ข๎อ
แบบทดสอบวัดเจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา แบบอัตนัยและแสดงข๎อคิดเห็น ทั้งหมด 30 ข๎อ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 30 ข๎อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
1. คูํมือการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พืชใกล๎ตัว
เรา จากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญ ด๎วยคําเฉลี่ย ( )
2. ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) ของคูํมอื การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู๎วจิ ัยสร๎างและพัฒนาขึน้ มีคํามากกวํา 0.50
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ วิเคราะห๑หาดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ความยากงําย (P) คําอานาจ
จาแนก (r) และหาคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
4. แบบวัดเจตคติตอํ วิชาวิทยาศาสตร๑ หาคําความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) คําอานาจจาแนกรายข๎อ (rxy) โดยใช๎คํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางคะแนนรายข๎อกับคะแนนรวม (Item – Total Correlation) และหาคําความเชื่อมั่น
5 . แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคําความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ความยากงําย (P) คําอานาจจาแนก (r)
และคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

สรุปผลการวิจัย
1. คูํมอื การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานวิทยาศาสตร๑โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index : E.I ) เทํากับ 0.60
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เรื่องพืชใกล๎ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด๎วยคูํมือการ
จัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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3. เจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด๎วยคูํมือการจัดการ
เรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูํในระดับดีมากขึ้นไปอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชใกล๎ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด๎วยคูํมอื การจัดการ
เรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. จากการวิเคราะห๑ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One–Way MANOVA) พบวํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
มีความฉลาดทางอารมณ๑แตกตํางกัน หลังเรีย นด๎วยคูํ มือการจัดการเรียนรู๎ แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1 นักเรียนที่มคี วามฉลาดทางอารมณ๑แตกตํางกัน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑หลังเรียน
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ๑สูงจะมีคะแนนเฉลี่ยด๎านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ สูงกวํานักเรียนที่มี ความฉลาดทางอารมณ๑ปานกลางและต่า สํวนนักเรียนที่มี ความฉลาดทาง
อารมณ๑ปานกลางและต่ามีคะแนนเฉลี่ยด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ ไมํแตกตํางกัน
5.2 นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ๑แตกตํางกัน มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอํ วิชาวิทยาศาสตร๑หลังเรียนไมํแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 นักเรียนที่มคี วามฉลาดทางอารมณ๑แตกตํางกัน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ๑สูงจะมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวํานักเรียนที่มคี วามฉลาดทางอารมณ๑ปานกลางและต่า

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบวํา กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู๎ตามคูํมอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อนาไปใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุํมโรงเรียนเครือขํายห๎วยยาง
พังขว๎าง แล๎วทาให๎นักเรียนมี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑สูงขึ้น มีเจตคติตํอวิชาวิทยาศาสตร๑อยูํในระดับมาก และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นครูผู๎สอนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา ควรนาผลการวิจัยไปใช๎กับนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีบริบทของโรงเรียนใกล๎เคียงกัน รวมถึงกลุํมโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ให๎มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
1.2 สาหรับครูผู๎สอนที่จะนาแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร๑ เรื่อง พืชใกล๎ตัวเราโดยคูํมอื การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช๎ ควรวางแผน
และเตรียมตัวให๎พร๎อมกํอนทาการสอน เชํน การศึกษาทาความเข๎าใจนักเรียน การจัดเตรียมสภาพแวดล๎อม วัสดุอุปกรณ๑ และ
สื่อการเรียนรู๎ให๎หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับนักเรียนและสภาพของโรงเรียน การฝึกใช๎คาถามกระตุน๎ ให๎นักเรียนคิด
และควรเสริมแรง เพื่อกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีการบูรณาการระหวํางทฤษฎีการเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎มีความสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามคูํมอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครูควรจัดสภาพแวดล๎อมในการจัดกิจกรรมโดยจูงใจให๎เกิดการเรียนรู๎ และสร๎างสถานการณ๑ให๎นักเรียน
ได๎แสดงออกมีกระบวนการคิด ฝึกคิด ฝึกทาด๎วยตนเองและพยายามปรับปรุงตนเองอยูเํ สมอ
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1.4 ในการสร๎างสถานการณ๑ปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู๎ตามครูควรมีคูํมอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างสถานการณ๑ที่ใกล๎ตัวของนักเรียน ที่นักเรียนคุ๎นเคยและพบเห็นใน
ชีวติ ประจาวันของตัวนักเรียนเอง จะทาให๎นักเรียนเกิดความยากรูอ๎ ยากเห็นมากยิ่งขึ้น
1.5 ในกิจกรรมฐานความชํวยเหลือ ครูควรมีอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อมัลติมิเดีย สื่อวีดีโอ สื่อที่
เป็นลิงค๑ตําง ๆ เพื่อให๎มีแหลํงเรียนรู๎แนวทางการแก๎ปัญหาที่หลากหลายและสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาที่ต๎องการให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎กับเทคโนโลยีตาํ ง ๆ ซึ่งครูสามารถนามาบูรณาการใช๎กับกิจกรรมการเรียนรู๎ดังกลําวได๎
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช๎กจิ กรรมการเรียนรู๎ตามคูํมอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับนักเรียนชัน้ อื่น ๆ เพื่อจะได๎ขอ๎ สรุปที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึน้
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ตามคูํมอื การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุํมสาระอื่น ๆ วําจะได๎ผลประการใด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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