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การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 3) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม4) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย
ทีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ อาํเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 30 คน เครืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 2) แบบประเมินโครงงาน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม 4) แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 5) 
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ paired sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน ภาพรวม
จากการประเมินตนเอง คุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.11 และทไีม่มี
คุณลักษณะคิดเป็นร้อยละ 8.89 2) พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ระดับ
ดี ค่าเฉลีย 3.4 3) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ( t = 16.245*, Sig. = .000 ) 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59 , S.D. = 0.49 ) 
คําสําคญั : การเรียนรู้แบบโครงงาน, พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม , คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดีใน ระบอบประชาธปิไตย , นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งให้นักเรียนอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาการเหน็
คุณค่าของทรัพยากรและสิงแวดล้อม ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 10) เพือทาํให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความสาํเร็จในประเทศโดยการสร้าง “พลเมือง” ทีมีความสามารถปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธปิไตย ซึงหมายถึง สมาชิกในสงัคมทใีช้สิทธ ิเสรีภาพ โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้อนื และต่อสงัคม โดยบุคคลทเีป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย มีพฤติกรรมทสีาํคัญ คือ การ
มีคารวะธรรม เป็นพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นถึงความเคารพซึงกันและกัน เคารพในระเบียบ
กฎเกณฑห์รือระเบียบข้อบังคับของสงัคมส่วนรวมมีความสามัคคีธรรม เป็นพฤติกรรมทแีสดงออก
ของบุคคลซึงอยู่ร่วมกันในสังคมและมีการทาํงานร่วมกันหรือทาํงานเป็นทมีด้วยความเป็นนาํหนึง
ใจเดียวกันและตังใจปฏิบัติงานให้สาํเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที
กาํหนดไว้ (สาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฏร, 2555, น. -28) 

การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาํเรจ็ได้นัน ประชาชนจะต้อง
เป็น “ พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมทใีช้สิทธิเสรีภาพโดยมี
ความรับผิดชอบ เคารพผู้อนื เคารพความแตกต่างและเคารพกติกา (คณะอนุกรรมการกนป. ด้าน
พัฒนาการศึกษาเพือสร้างความเป็นพลเมืองดี,2554: - ) สาํหรับกระบวนการสร้างความเป็น
พลเมืองทผ่ีานมานัน พบว่า ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ได้จัดให้มี “การศึกษา
เพือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)” เพือเปลียนประชาชนให้เป็นพลเมือง ซึงประสบ
ความสาํเรจ็จนเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศต่างๆ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 59)  

สิงหนึงทีจะทาํให้สังคมไทยมีความสงบสุขได้ คือ คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักประชาธิปไตยในการดาํรงชีวิต ปฏบัิติตามกฎหมายและ
ทาํตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึงการสร้างความเป็นพลเมืองไม่ใช่การทาํให้ประชาชนรู้สึกถึง
สิทธิและหน้าทขีองตัวเองมีแต่สิงทจีะต้องทาํให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง สงิแรก
คือ "พืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย" มี 3 ประการ คือ 

1. เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันอาจล่วงละเมิดได้ การ
มีอิสรภาพและความเสมอภาคการยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละคน โดยไม่คาํนึงถึงสถานภาพ
ทางสงัคมยอมรับความแตกต่างของทุกคน 

2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฏกติกาของสังคมทีเป็นธรรม โดยให้ความสาํคัญต่อ
สิทธิเสรีภาพ การมีกฏกติกาทวีางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพไม่ให้ถูกละเมิด 



3. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อืนและสังคม โดยคาํนึงถึงบทบาท หน้าทีของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นไปทีคุณลักษณะสาํคัญในหน้าทแีละความรับผิดชอบ
ของตนเองต่อสงัคมและการช่วยเหลือเกอืกูลกนั ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล 

ดังนัน หากประชาชนได้เข้าใจในหลักพืนฐานความเป็นพลเมืองทงั 3 หลักการทกีล่าว
มาข้างต้นแล้ว และสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็จะทาํให้สังคมไทยพัฒนาเป็นสังคม
ประชาธปิไตยได้อย่างแท้จริง (ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด, 2014) 

ความเป็นพลเมือง ( Citizenship ) เป็นคาํทมีีความสาํคัญต่อการพัฒนาประชาธปิไตย 
ประชาธปิไตยจะประสบความสาํเรจ็ได้ไม่ใช่เพียงมีรัฐธรรมนูญทดีีเทา่นัน แต่ประชาชนจะต้องเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย วรากรณ์ สามโกเศศ (2554) กล่าวคือ มีสมาชิกของ
สงัคมทใีช้สิทธเิสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสทิธผู้ิอนื เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา 
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี จัดให้มีการศึกษาเพือสร้างความ
เป็นพลเมือง (Civic Education) ขึนมาทงันีในยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการกนป. ด้านพัฒนา
การศึกษาเพือสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554:21-22) ได้ระบุไว้จะต้องอาศัยการเรียนรู้ โดยการ
ลงมือปฏบัิติเพือการเป็นพลเมืองและควรปรับเปลียนการเรียนการสอนจากเดิมมาเป็นการเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน (Project Learning)โดยใช้การเรียนโครงงานโดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในชุมชน
และให้ประมวลความรู้นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอวิธีแก้ไข และลงมือปฏิบัติ
เพือให้เกดิจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการเป็น “พลเมือง” โดย
การลงมือปฏบัิติหรือกล่าวได้ว่า การศึกษาเพือสร้างความเป็นพลเมืองนันควรเน้นท ี“ความคิด” 
หรือ “การคิด” มากกว่า “ความรู้” ดังนัน วิธีการเ รียนการสอนทีเหมาะสมจึงควรเน้นที 
“กจิกรรม”เพือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย  

 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตังอยู่บนความเชือ และหลักการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้คือ เชือมันในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้หลักการจัดการเรียนรู้ทยึีดผู้เรียนเป็น
สาํคัญ และสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิน กล่าวคือ ผู้เรียนได้เลือกเรืองหรือประเดน็ปัญหาที
ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่งข้อมูลทีหลากหลายลงมือ
ปฏบัิติ เรียนรู้ ได้บูรณาการ ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ สงิแวดล้อมรอบตัวตามสภาพจริง ผู้เรียน
เป็นผู้สรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลียนเรียนรู้กบัผู้อนื และได้นาํไปใช้จริง ซึงมีขันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี ขันกาํหนดความมุ่งหมาย ขันนีครูเป็นผู้ชีแนะให้
นักเรียนตังความมุ่งหมายของการเรียน ว่าจะเรียนเพืออะไร เมือกาํหนดขันตอนแล้วจึงเริม
วางแผนหรือโครงการ นักเรียนจะช่วยกันวางแผนว่าทาํอย่างไรจึงจะบรรลุตามความมุ่งหมายทตีัง
ไว้ จะใช้วิธีใดในการทาํกิจกรรม แล้วลงมือดาํเนินการเป็นขันทนัีกเรียนลงมือทาํกิจกรรมหรือลง
มือแก้ปัญหาตามแผนทวีางไว้ ครูคอยส่งเสริมให้นักเรียนได้กระทาํ ได้คิดและตัดสนิใจด้วยตัวเอง
ให้มากทีสุดและชีแนะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการวัดการทาํงานเป็นระยะๆและประเมินผล 



นักเรียนเป็นผู้ประเมินผลกจิกรรม หรือโครงงานททีาํนันว่าบรรลุตามความมุ่งหมายทตีังไว้หรือไม่
มีข้อบกพร่อง และควรแก้ไขอย่างไร (กรมวิชาการ. 2544 : 28) 

 สาํหรับงานวิจัยในครังนี ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาทคีวามตระหนัก (Awareness) ในความ
เป็นพลเมืองของนักเรียนเนืองจากความตระหนัก คือ ความรู้สึกหรือสาํนึกทบุีคคลจะมีขึนได้จาก
การได้รับประสบการณ์หรือสิงเร้าและทีสาํคัญ ความตระหนักจะนาํไปสู่พฤติกรรมของบุคคลใน
ทสีดุ (Good,  อ้างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554)พฤติกรรมทว่ีานีคือ คุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี กจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึงผู้วิจัยมีฐานคิดทว่ีา การจะทาํให้นักเรียน
มีความตระหนักในความเป็นพลเมืองทีดีตามระบอบประชาธิปไตยได้นัน ควรเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เนืองนักเรียนยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทาํโครงงานมาก่อน 
ดังนันกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดและลงมือปฏบัิติจริง ซึง
จะทาํให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความเป็นพลเมืองด้วยตนเองในทสีดุ  
 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

.เพือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี  โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  

3. เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ก่อนและหลังโดยการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ  

4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี   

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยมีคะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยการ

เรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดย

การเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก 
 
 
 



ขอบเขตของการวิจยั 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 โรงเรียนวัดศรี

มหาโพธ ิอาํเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 30 คน  
 2. ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 
   2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้แบบโครงงาน 
   2.2 ตัวแปรตาม คือ  
 1. คุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยโดยใช้การเรียนรู้

แบบโครงงาน 
 . ผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาสงัคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 . ความพึงพอใจทมีีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. ขอบเขตดา้นเนอืหา 
เนือหาทใีช้ในการวิจัยคือ สาระท ี2 หน้าทพีลเมือง วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตใน

สงัคมชันประถมศึกษาปีท ี5 หน่วยการเรียนรู้ท ี2 วัฒนธรรมและการดาํเนินชีวิตในสงัคม 
สาระสาํคัญ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมนัน ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตาม

สถานภาพ บทบาท สทิธเิสรีภาพ และหน้าทขีองตนเองในฐานะพลเมืองดี 
 4. ระยะเวลาดําเนนิการวิจยั 
  ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปีที  จาํนวน 3 แผน รวมทงัหมด  ชัวโมง 
2. แบบประเมินโครงงาน  
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  
4. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธปิไตย 
5. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลตามลาํดับขันตอนดังนี 
 ขนัเตรียม 
 1. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ก่อนเรียน (Pretest)เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 1 ชุด จาํนวน 20 ข้อ โดย



ใช้คะแนนการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน มาจัดกลุ่มละ  คนแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ  
ครอบครัวๆละ  คน จาํนวน  คน แบบคละความสามารถจากนันผู้สอนแนะนาํการทาํงานกลุ่ม
และบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม โดยแนะนาํให้นักเรียนทุกกลุ่มสลับหน้าทใีนกลุ่มได้ในแต่ละครังที
มีการทาํกจิกรรม 
 2. ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรืองทีเรียนแต่ละแผนซึงนักเรียนทาํเป็นโครงงาน 
คือ  
 แผนการเรียนรู้ท ี1 การปฏบัิติตนตามสถานภาพ บทบาทและหน้าท ีจาํนวน 5 ชัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ท ี  การปฏบัิติตนตามสทิธแิละเสรีภาพ จาํนวน 5 ชัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ท ี  คุณลักษณะของพลเมืองดี จาํนวน 5 ชัวโมง 
 3. นาํเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนา ซักถามนักเรียน เปิดวิดีทศัน์และสือเกียวกับเรือง
ทเีรียน เพือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหลังจากนันเข้าสู่การเรียนรู้โดยใช้โครงงานสาํรวจ 
 ขนัดาํเนินกจิกรรม 
 1. แนะนาํนักเรียนให้ทราบถึงขันตอนการทาํโครงงานสาํรวจหลังจากนันให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มตังชือโครงงานทจีะศึกษาโดยต้องเป็นเรืองทเีกยีวข้องกบัหน่วยการเรียนรู้ ซึงแต่ละกลุ่ม
ดาํเนินการตามกระบวนการดังนี 
 (1) การวางแผนการทาํงาน 
 (2) การค้นคว้าหาข้อมูล 
 (3) การดาํเนินการปฏบัิติ 
 (4) การสรุปผล 
 (5) การนาํเสนอโครงงาน 

 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและดาํเนินการศึกษาค้นคว้าในการหาคาํตอบของ
โครงงานตามประเดน็ทคีรูกาํหนดให้ 

 . นักเรียนลงมือปฏิบัติตามขันตอนกิจกรรมโครงงานทีวางแผนไว้และช่วยกัน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ โดยนักเรียนสามารถขอ
คาํปรึกษาจากครูเมอืเกดิข้อสงสยัหรือมีปัญหาเกดิขึน 

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอโครงงานโดยครูผู้สอนแนะนาํเพิมเติมเพือให้เนือหาใน
เรืองทนัีกเรียนได้รับมอบหมาย โดยแต่ละครังทนัีกเรียนไปสาํรวจข้อมูลจากครอบครัวจะไม่ซาํกนั
ในประเดน็ทไีปสาํรวจ เนืองจากแต่ละกลุ่มมีจาํนวน 6 คนแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ  ครอบครัวๆละ 
 คน จาํนวน  คน  

 5. นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเองเกียวกับคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธปิไตยทใีช้การเรียนรู้แบบโครงงานททุีกคนได้ร่วมกนัทาํทงัในกลุ่มและในชันเรียน 



6. ในขณะทนัีกเรียนทาํโครงงาน ครูประเมินผลการทาํโครงงาน ประเมินคุณลักษณะ
การเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มจนสินสุดการเรียนการ
สอน 

ขนัสรุป 
 1. เมือครบกระบวนการแล้วได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการเรียนรู้วิชา
สังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยโครงงาน (Posttest) ซึงเป็นข้อสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลังจากนันให้นักเรียนช่วยสรุป
การเรียนรู้ทไีด้จากการเรียนรู้แบบโครงงานและบันทกึข้อมูลส่ง 
 2.นาํผลทีได้จาการแบบประเมินการทาํโครงงาน แบบประเมินคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธกีารทางสถิติ 
การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้ ดังนี 
 1. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบน 
(S.D) และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Simple t-test  
 2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 
สรุปผลการวิจยั 

ตอนที  ผลการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ จาํนวน 30 
คน โดยประเมินตนเอง พบว่า ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
91.11 และทไีม่มีคุณลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 8.89  

ตอนท ี  ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน แบ่งเป็น  กลุ่ม ๆ  คน พบว่า ทุกกลุ่ม ภาพรวม
พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ระดับดี ค่าเฉลีย .  ขนึไป 

ตอนท ี  ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี  ก่อนและหลังโดยการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ ผลสัมฤทธิทางการเรียน
ก่อนเรียนมีค่า  = 9.87 , S.D. = .  และหลังเรียนมีค่า  = 15.73 , S.D. = .  และ
เมือทดสอบด้วยสถิติ Paired Simple t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสุงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ( t = 16.245* , Sig. = .000 ) 

ตอนท ี4 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 จาํนวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้



แบบโครงงานสาํรวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.59 , S.D. = 0.49 ) เมือพิจารณา
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เมือเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน และ ด้าน
ผู้เรียน (  = 3.67, S.D. = 0.47 ) ด้านบรรยากาศ (  = 3.54, S.D. = 0.50 ) และด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน(  = 3.48, S.D. = 0.50 ) ตามลาํดับ 
 การอภิปรายผล  

 ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็น 4 ตอนดังนี 
 ตอนที  ผลการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ จาํนวน 30 
คน โดยประเมินตนเอง พบว่า ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
91.11 และทไีม่มีคุณลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 8.89  

จะเห็นได้ว่าจากการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจนีทําให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการประเมินตนเองได้และจากการ
ประเมินของครูเมือสนิสดุการจัดกจิกรรมทงันีเกดิจากการเรียนรู้จากการทาํโครงงานสาํรวจทแีต่ละ
กลุ่มได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเลียนแบบผู้ใหญ่ คือคนใน
ครอบครัว และข้อมูลจากครอบครัวของเพือนทร่ีวมทาํมาด้วยกัน จึงเป็น”ตัวแบบ” (Modeling) 
ตามความหมายของ แบนดูรา (Bandura, 1977 น. 22) ทีมีความเชือว่า การเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เนืองจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิงแวดล้อมทีอยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ ผู้เรียนต้องสามารถทีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดี
หรือไม่ดีอย่างไร และจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย นอกจากนันนักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมายและความสุข (Ausubel , 1963) สอดคล้องกับงานวิจัยของเกียวกับ
คุณลักษณะการเป็นพลเมือง ดังทีจันทนา บุญญานุวัตร์ ( ) ศึกษาเรืององค์ประกอบที
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ี  จังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบว่า การอบรมเลียงดูการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ความเชือมันในตนเอง ความวิตก
กงัวลและความสามารถในการควบคุมตนเองมีความสมัพันธก์บัคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
ดีอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  และสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบโครงงานดังที ปภัสสร 
ไพบูลย์ฐิติพรชัย ( ) ศึกษาเรืองความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชการแห่งหนึง
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านความเชือมันในตนเองและการอบรมเลียงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนและสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของวรัญญา พักอยู่ (2560) เรือง การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยใช้โครงงาน (สาระที 3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 3 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( สาระท ี  
เศรษฐศาสตร์ ) โดยใช้โครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ   



ตอนท ี  ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  
จากการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ จาํนวน  คน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
การเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  จาํนวน  คน แบ่งเป็น  
กลุ่ม ๆ  คน พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ระดับดี ค่าเฉลีย .  เมือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม กลุ่มทมีีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มระดับดีทสีุด ค่าเฉลีย .  คือกลุ่มท ี  และ กลุ่ม
ท ี  

สิงทปีรากฏให้เหน็แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการทาํงานในด้านต่างๆ ด้านทอียู่ระดับดี
มาก คือ การแสดงความคิดเหน็ ส่วนด้านอืนๆอยู่ระดับมากเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
การวางแผนการทาํงาน การให้ความร่วมมือในการทาํงาน และ การความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน และ ความรับผิดชอบต่อหน้าท ีนักเรียนมีคะแนนการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ มีคะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มการทาํโครงงานของทุกกลุ่มมีคะแนนแต่
ละด้านโดยภาพรวมคือ การวางแผนการทาํงาน และการนาํเสนอโครงงาน คิดเป็นร้อยละ  
การสรุปผล คิดเป็นร้อยละ  การค้นหาข้อมูล และการดาํเนินการ คิดเป็นร้อยละ  ดังท ีวลัย 
พานิช (2549, น. 114) , วัฒนา มัคคสมัน (2550 ,น. 38-39) กล่าวถึง การเรียนแบบ
โครงงานนาํมาใช้ได้ดี โดยให้นักเรียนแสวงหาความรู้ในสถานท ีจริงทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ได้ดี โดยการลงพืนทีหรือศึกษาเรืองทีตนสงสัย สนใจ เพือให้ได้ข้อมูล คาํตอบ อีกทังการทาํ
โครงงานของนักเรียนนันต้องมีการรวมกลุ่มทําให้เกิดการพึงพาอาศัยซึงกันและกัน ได้ใช้
สติปัญญาเพราะช่วยกันระดมสมองในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงทาํให้ผลงานประสบความสาํเรจ็
ตามเป้าหมายทีวางไว้ ครูมีบทบาทสาํคัญมากต้องคอยให้คาํปรึกษา อธิบาย แนะนําวิธีการทาํ
โครงงานท ีถูกต้องและต้องมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงงาน หมันคอยสงัเกตการ
ทาํงานร่วมกัน การนําเสนอ การวางแผนจนผลงานผ่านและมีคุณภาพและสุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2550 : 56-57) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานว่าเป็นการสอนที
มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริงคิดเอง ทาํเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนรู้จักแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะในการ
แก้ปัญหา ในกระบวนการทาํงาน ในการเคลือนไหวทางกาย ได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ทาํงานร่วมกับผู้อืนได้ ฝึกความเป็นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นซึงกันและกัน มีเหตุผล 
ยอมรับ ในความรู้ความสามารถซึงกันและกนั ได้ฝึกลักษณะนิสัยทดีีในการทาํงาน เช่นการสังเกต 
จดบันทึก ข้อมูล เกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบ ซือตรง เอาใจใส่ ขยันหมันเพียรในการ
ทาํงานรู้จักทาํงานอย่างเป็นระบบ ทาํงานอย่างมีแผน ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดริเริม
สร้างสรรค์และสามารถนําความรู้ ความคิด แนวทางทีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตหรือใน
สถานการณ์อนืได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรัญญา พักอยู่ (2560) เรืองการพัฒนาการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้โครงงาน (สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชัน



ประถมศึกษาปีท ี3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มอยู่ในระดับมาก
ทสีดุ มีคะแนนเฉลียตังแต่ . -3.56  

ตอนท ี  ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีระดับ .  ( t = 16.245 , Sig. = .000 ) จากคะแนนดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ ก่อนทีนักเรียนจะเริมทาํ
โครงงานทุกๆครังนักเรียนต้องเรียนรู้เนือหากับประเดน็คาํถามทจีะนาํไปใช้ เมือทาํแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรียนจึงทาํให้คะแนนหลังเรียนสูงขึน คะแนนเฉลียก่อนเรียน 9.87 และ
คะแนนเฉลียหลังเรียน 15.73 สอดคล้องกับงานวิจัยของปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย ( ) 
ศึกษาเรืองความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชการแห่งหนึงในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
นักเรียนระดับชันปวช.ปีท ี -  มีความเป็นพลเมืองดีในระดับสูงปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียน 
อนัได้แก่ เพศ สาขาทศึีกษาและผลการเรียนทแีตกต่างกนัมีความเป็นพลเมืองดีทแีตกต่างกนัอย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  และ รังศิมา ชูเทยีน (2557) ศึกษาเรือง การพัฒนาการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ปีการศึกษา 2557 พบว่า 
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลียก่อนเรียน
เท่ากับ 8.20 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.40 ค่าคะแนนเฉลียหลังเรียนเท่ากับ 16.17 มีค่า S.D.
เท่ากับ 1.49 มีค่า t – test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากบั 3.77 ซึงมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรัญญา พักอยู่ (2560) การ
พัฒนาการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้โครงงาน (สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์) 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาํคัญทรีะดับ .  (t = 17.16*, sig = .000 )  

ตอนท ี4 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ 
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี5 จาํนวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานสาํรวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.59 , S.D. = 0.49 ) เมือพิจารณา
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน และ ด้าน
ผู้เรียน (  = 3.67, S.D. = 0.47 ) ด้านบรรยากาศ (  = 3.54, S.D. = 0.50 ) และด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ (  = 3.48, S.D. = 0.50 ) ตามลําดับ ด้านผู้สอน ได้แก่ 
ครูผู้สอนมีวิธีกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจเรืองทีทาํ และครูผู้สอนติดตามการเรียนรู้ทงัในและนอกชัน
เรียน ครูผู้สอนติดตามการเรียนรู้ทงัในและนอกชันเรียน และครูผู้สอนให้คาํแนะนาํกับนักเรียน
อย่างสมาํเสมอ ด้านผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรืองที
เรียนอีกแบบหนึง มีความเข้าใจในการเรียนแบบโครงงานสาํรวจ เรืองทีนักเรียนได้ทาํนันมี
ประโยชน์ต่อนักเรียน และมีส่วนร่วมในการทาํงานกบัเพือน ด้านบรรยากาศ ได้แก่ ได้เรียนรู้นอก



ห้องเรียนและสนุกกับการเรียน การเรียนรู้แตกต่างจากการเรียนปกติ การเรียนรู้แตกต่างจากการ
เรียนปกติ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสาํรวจ ได้แก่ ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิมขึน 
มีความเข้าใจในเนือหาของโครงงานททีาํ สามารถปฎิบัติตามขันตอนได้ สามารถสรุปและนาํเสนอ
โครงงานได้ เรืองทนีาํมาให้ผู้เรียนช่วยทาํให้การเรียนรู้ ดังท ีกิตติธัช อมิวัฒนกุล, (2553 ,น. 8) 
กล่าวถึง ลักษณะความพึงพอใจ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิงที
คาดหวังกับสิงทีได้รับจริงในสถานการณ์หนึง สามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัย
แวดล้อมและสถานการณ์ทเีกิดขึน ผ่านการแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิงหนึงสิงใดเป็นความรู้สึกชอบสิงใดสิงหนึงทีผันแปรได้ตามปัจจัยทีเกียวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนีความพึงพอใจเป็นความรู้สกึทแีสดงออกมาในระดับมาก
น้อยได้ขึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิงทีได้รับจริงกับสิงทีคาดหวังไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รังศิมา ชูเทียน ( 2557 ) เรือง การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์
บาํรุง จังหวัดปทุมธานี จาํนวน 30 คน ปีการศึกษา 2557 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนทีมี
ต่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.47 อยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรัญญา พักอยู่ (2560) เรือง การพัฒนาการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้โครงงาน (สาระท ี3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ( สาระที  เศรษฐศาสตร์ )โดยใช้โครงงานภาพโดยรวมความพึงพอใจของ
นักเรียนอยู่ในระดับมากทสีดุ ( Mean = 4.65 , S.D. = 0.49 )  
ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 

นักเรียนได้เกิดการค้นพบการเรียนรู้แบบใหม่ในสิงทนัีกเรียนไม่เคยได้เรียนรู้และเกดิ
ความคิดสร้างสรรค์และการทาํงานร่วมกันในกลุ่ม นักเรียนได้แสดงความคิดเหน็กันในกลุ่ม ได้
แบ่งหน้าทกีารรับผิดชอบช่วยเหลือซึงกนัและกัน นักเรียนได้ลงมือปฏบัิติจริง เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ซึงกันและกันในกลุ่มเดียวกันและกลุ่มอืน ทาํให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู้
เพิมขึนและกิจกรรมแต่ละครังนักเรียนได้ทาํ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความ
สนุกสนานในการเรียน ผลทีเหน็ได้ชัดคือ นักเรียนเรียนรู้เรืองการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยการเรียนรู้แบบโครงงานซึงมีผู้ปกครองเป็นตัวแบบ และ
นักเรียนสามารถทาํโครงงานแบบสาํรวจได้ในครังต่อมา เพราะมีขันตอนของการฝึกฝนทีชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยั  

 ข้อเสนอแนะการนาํไปใช้ 
 ) การทาํโครงงานสาํรวจนัน ครูต้องอธิบายสาํหรับงานทีต้องไปปฏิบัติเพือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเรืองทีจะต้องทาํ โดยเฉพาะเรืองทีค้นคว้า ครูอาจต้องติดตามทุกกลุ่มอย่าง



ใกล้ชิด เพือให้ข้อแนะนาํ เพราะบางเรืองเป็นเรืองทนัีกเรียนไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มา
ก่อน เช่นเรืองคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองทดีีในระบอบประชาธปิไตย 

 ) สาํหรับการทาํโครงงาน ครูต้องตามการปฏิบัติงานของนักเรียน อย่างใกล้ชิด ซึง
เป็นเรียนรู้นอกชันเรียน คอยติดตามการทาํงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มและอาจต้องให้
คาํแนะนาํในบางเรืองโดยเฉพาะการทาํงานครังแรกของนักเรียน และต้องติดตามอย่างต่อเนือง 
หรือแบบสุ่มในครังต่อไปทีให้งานนักเรียนทาํนอกชันเรียน หรือหาครูผู้ช่วยเพือติดตามงานได้
อย่างทวัถึง 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป  
 1) ควรการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบโครงงานสาํรวจกับการคิดวิเคราะห์ สาํหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
 2) ควรใช้แบบโครงงานบูรณาการกบัวิชาอนืได้ เช่นวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภมิูศาสตร์ หรือศิลปะ เป็นต้น   
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