การพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
โดยการเรียนรูแ้ บบโครงงานของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ เพือ 1) พั ฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 โดยการเรี ย นรู้ แบบโครงงาน 2) ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการทํา งานกลุ่ ม 3) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าสั ง คม ศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม4) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มเป้ าหมาย
ทีใช้ ใ นการวิ จัยคื อ นั ก เรี ยนชั นประถมศึ ก ษาปี ที 5 โรงเรี ยนวั ดศรี มหาโพธิ อํา เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน เครืองมือในการวิจัย ได้ แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงาน 2) แบบประเมินโครงงาน 3) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํา งานกลุ่ ม 4) แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย 5)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติ paired sample t-test
ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมือ งดี ใ น
ระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน ภาพรวม
จากการประเมินตนเอง คุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็ นร้ อยละ 91.11 และทีไม่มี
คุณลักษณะคิดเป็ นร้ อยละ 8.89 2) พฤติกรรมการทํางานกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ระดับ
ดี ค่าเฉลีย 3.4 3) ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดั บ .05 ( t = 16.245*, Sig. = .000 ) 4) นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ยนรู้ แ บบ
โครงงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59 , S.D. = 0.49 )
คําสําคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน, พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม , คุณลักษณะความเป็ นพลเมือง
ดีใน ระบอบประชาธิปไตย , นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งให้ นักเรียนอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาการเห็น
คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรและสิ งแวดล้ อม ความรั ก ชาติ แ ละความภาคภู มิ ใ จในความเป็ นไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 10) เพือทําให้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความสําเร็จในประเทศโดยการสร้ า ง “พลเมือง” ทีมีความสามารถปกครองตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึงหมายถึง สมาชิกในสังคมทีใช้ สิทธิ เสรีภาพ โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ผู้อนื และต่อสังคม โดยบุคคลทีเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีพฤติกรรมทีสําคัญ คือ การ
มี ค ารวะธรรม เป็ นพฤติ ก รรมทีแสดงให้ เ ห็น ถึ งความเคารพซึ งกัน และกัน เคารพในระเบี ยบ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้ อบังคับของสังคมส่วนรวมมีความสามัคคีธรรม เป็ นพฤติกรรมทีแสดงออก
ของบุคคลซึงอยู่ร่วมกันในสังคมและมีการทํางานร่วมกันหรื อทํางานเป็ นทีมด้ วยความเป็ นนําหนึง
ใจเดียวกันและตังใจปฏิบัติงานให้ สาํ เร็จลุ ล่วงไปได้ ด้วยดีและตามวั ตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที
กําหนดไว้ (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2555, น. -28)
การปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้ นัน ประชาชนจะต้ อง
เป็ น “ พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมทีใช้ สิทธิเสรี ภาพโดยมี
ความรับผิดชอบ เคารพผู้อนื เคารพความแตกต่างและเคารพกติกา (คณะอนุกรรมการกนป. ด้ าน
พัฒนาการศึกษาเพือสร้ างความเป็ นพลเมืองดี ,2554: - ) สําหรับกระบวนการสร้ างความเป็ น
พลเมืองทีผ่านมานัน พบว่า ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ได้ จัดให้ มี “การศึกษา
เพือสร้ างความเป็ นพลเมือง (Civic Education)” เพือเปลียนประชาชนให้ เป็ นพลเมือง ซึงประสบ
ความสําเร็จจนเป็ นตัวอย่างให้ แก่ประเทศต่างๆ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 59)
สิงหนึ งทีจะทําให้ สังคมไทยมีความสงบสุขได้ คือ คนไทยทุกคนต้ องปฏิบัติตนเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิ ต ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ทําตัวให้ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึงการสร้ างความเป็ นพลเมืองไม่ใช่การทําให้ ประชาชนรู้สึกถึง
สิทธิและหน้ าทีของตัวเองมีแต่สิงทีจะต้ องทําให้ ประชาชนได้ เรียนรู้และเข้ าใจอย่างถูกต้ อง สิงแรก
คือ "พืนฐานความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" มี 3 ประการ คือ
1. เคารพศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันอาจล่วงละเมิดได้ การ
มีอิสรภาพและความเสมอภาคการยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละคน โดยไม่คาํ นึง ถึงสถานภาพ
ทางสังคมยอมรับความแตกต่างของทุกคน
2. เคารพสิทธิ เสรี ภาพ และกฏกติกาของสังคมทีเป็ นธรรม โดยให้ ความสําคัญต่ อ
สิทธิเสรีภาพ การมีกฏกติกาทีวางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพไม่ให้ ถูกละเมิด



3. รั บผิดชอบต่อตนเอง ผู้อืนและสังคม โดยคํา นึ งถึงบทบาท หน้ าทีของความเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้ นไปทีคุณลักษณะสําคัญในหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ของตนเองต่อสังคมและการช่วยเหลือเกือกูลกัน ใช้ สติปัญญาในการแก้ ไขปัญหาด้ วยเหตุผล
ดังนัน หากประชาชนได้ เข้ าใจในหลักพืนฐานความเป็ นพลเมืองทัง 3 หลักการทีกล่าว
มาข้ า งต้ น แล้ ว และสามารถนํา ไปปฏิบั ติ ใ ห้ เ กิด ผลได้ ก ็จ ะทํา ให้ สั ง คมไทยพั ฒ นาเป็ นสั ง คม
ประชาธิปไตยได้ อย่างแท้จริง (ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด, 2014)
ความเป็ นพลเมือง ( Citizenship ) เป็ นคําทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได้ ไม่ใช่เพียงมีรัฐธรรมนูญทีดีเท่านัน แต่ประชาชนจะต้ องเป็ น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยด้ วย วรากรณ์ สามโกเศศ (2554) กล่ าวคือ มีสมาชิ กของ
สังคมทีใช้ สิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิผ้ ูอนื เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี จัดให้ มีการศึกษาเพือสร้ างความ
เป็ นพลเมือง (Civic Education) ขึนมาทังนีในยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการกนป. ด้ านพัฒนา
การศึกษาเพือสร้ างความเป็ นพลเมืองดี, 2554:21-22) ได้ ระบุไว้ จะต้ องอาศัยการเรียนรู้โดยการ
ลงมือปฏิบัติเพือการเป็ นพลเมืองและควรปรับเปลียนการเรียนการสอนจากเดิมมาเป็ นการเรียนรู้
โดยใช้ โครงงาน (Project Learning)โดยใช้ การเรียนโครงงานโดยให้ นักเรียนศึกษาข้ อมูลในชุมชน
และให้ ประมวลความรู้นาํ มาใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ เสนอวิธีแก้ ไข และลงมือปฏิบัติ
เพือให้ เกิดจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ น “พลเมือง” โดย
การลงมือปฏิบัติหรือกล่าวได้ ว่า การศึกษาเพือสร้ างความเป็ นพลเมืองนันควรเน้ นที “ความคิด”
หรื อ “การคิ ด ” มากกว่ า “ความรู้ ” ดั ง นั น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที เหมาะสมจึ ง ควรเน้ น ที
“กิจกรรม”เพือให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตังอยู่บนความเชือ และหลักการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้คือ เชือมันในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้ หลักการจัดการเรียนรู้ทยึี ดผู้เรียนเป็ น
สําคัญ และสอดคล้ องกับสภาพจริงในท้ องถิน กล่าวคือ ผู้เรียนได้ เลือกเรืองหรือประเด็นปั ญหาที
ต้ องการจะศึกษาด้ วยตนเอง ผู้เรี ยนเลือกและหาวิธีการตลอดจนแหล่ งข้ อมูลทีหลากหลายลงมือ
ปฏิบัติ เรียนรู้ได้ บูรณาการ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ สิงแวดล้ อมรอบตัวตามสภาพจริง ผู้เรียน
เป็ นผู้สรุปสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลียนเรียนรู้กบั ผู้อนื และได้ นาํ ไปใช้ จริง ซึงมีขนตอน
ั
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี ขันกําหนดความมุ่งหมาย ขันนีครูเป็ นผู้ชีแนะให้
นั กเรี ยนตังความมุ่ ง หมายของการเรี ยน ว่ า จะเรี ยนเพื ออะไร เมือกํา หนดขันตอนแล้ วจึ ง เริ ม
วางแผนหรือโครงการ นักเรียนจะช่วยกันวางแผนว่าทําอย่างไรจึงจะบรรลุตามความมุ่งหมายทีตัง
ไว้ จะใช้ วิธีใดในการทํากิจกรรม แล้ วลงมือดําเนินการเป็ นขันทีนักเรี ยนลงมือทํากิจกรรมหรื อลง
มือแก้ ปัญหาตามแผนทีวางไว้ ครูคอยส่งเสริมให้ นักเรียนได้ กระทํา ได้ คิดและตัดสินใจด้ วยตัวเอง
ให้ มากทีสุด และชี แนะให้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้ จ ากการวั ด การทํา งานเป็ นระยะๆและประเมิ นผล



นักเรียนเป็ นผู้ประเมินผลกิจกรรม หรือโครงงานทีทํานันว่าบรรลุตามความมุ่งหมายทีตังไว้ หรือไม่
มีข้อบกพร่อง และควรแก้ ไขอย่างไร (กรมวิชาการ. 2544 : 28)
สําหรับงานวิจัยในครังนี ผู้วิจัยมุ่งเน้ นศึกษาทีความตระหนัก (Awareness) ในความ
เป็ นพลเมืองของนักเรียนเนืองจากความตระหนัก คือ ความรู้สึกหรือสํานึกทีบุคคลจะมีขึนได้ จาก
การได้ รับประสบการณ์หรื อสิงเร้ าและทีสําคัญ ความตระหนักจะนําไปสู่พฤติกรรมของบุคคลใน
ทีสุด (Good,
อ้ างถึงใน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554)พฤติกรรมทีว่านีคือ คุณลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองดี กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึงผู้วิจัยมีฐานคิดทีว่า การจะทําให้ นักเรียน
มีความตระหนักในความเป็ นพลเมืองทีดีตามระบอบประชาธิปไตยได้ นัน ควรเป็ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน เนืองนักเรี ยนยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทําโครงงานมาก่ อน
ดังนันกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานจะมีส่วนช่วยให้ นักเรียนได้ ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจริง ซึง
จะทําให้ นักเรียนได้ เรียนรู้และตระหนักในความเป็ นพลเมืองด้ วยตนเองในทีสุด
วัตถุประสงค์การวิจยั
.เพือพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. เพื อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื อศึ กษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาสัง คม ศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรมของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ก่อนและหลังโดยการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ
4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที
สมมติฐานในการวิจยั
1. นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งดี โ ดยการเรี ย นรู้ แ บบ
โครงงาน โดยมีคะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับดี
3. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดย
การเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมาก



ขอบเขตของการวิจยั
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรียนวัดศรี
มหาโพธิ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน
2. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้ น คือ การเรียนรู้แบบโครงงาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ
1. คุณลักษณะการเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยโดยใช้ การเรียนรู้
แบบโครงงาน
. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
. ความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. ขอบเขตด้านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิจัยคือ สาระที 2 หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตใน
สังคมชันประถมศึกษาปี ที 5 หน่วยการเรียนรู้ที 2 วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
สาระสําคัญ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมนัน ทุกคนจะต้ องปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้ าทีของตนเองในฐานะพลเมืองดี
4. ระยะเวลาดําเนินการวิจยั
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงาน ในรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปี ที จํานวน 3 แผน รวมทังหมด ชัวโมง
2. แบบประเมินโครงงาน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
4. แบบประเมินคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลตามลําดับขันตอนดังนี
ขันเตรียม
1. ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ก่อนเรียน (Pretest)เป็ นข้ อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 ข้ อ โดย



ใช้ คะแนนการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน มาจัดกลุ่มละ คนแบ่ งเป็ น 5 กลุ่มๆละ
ครอบครัวๆละ คน จํานวน คน แบบคละความสามารถจากนันผู้สอนแนะนําการทํางานกลุ่ม
และบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม โดยแนะนําให้ นักเรียนทุกกลุ่มสลับหน้ าทีในกลุ่มได้ ในแต่ละครั งที
มีการทํากิจกรรม
2. ชีแจงจุ ดประสงค์การเรียนรู้ของเรืองทีเรียนแต่ละแผนซึงนักเรียนทําเป็ นโครงงาน
คือ
แผนการเรียนรู้ที 1 การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาทและหน้ าที จํานวน 5 ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที การปฏิบัติตนตามสิทธิและเสรีภาพ จํานวน 5 ชัวโมง
แผนการเรียนรู้ที คุณลักษณะของพลเมืองดี จํานวน 5 ชัวโมง
3. นําเข้ าสู่บทเรียนโดยการสนทนา ซักถามนักเรียน เปิ ดวิดีทศั น์และสื อเกียวกับเรือง
ทีเรียน เพือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนหลังจากนันเข้ าสู่การเรียนรู้โดยใช้ โครงงานสํารวจ
ขันดําเนินกิจกรรม
1. แนะนํานักเรียนให้ ทราบถึงขันตอนการทําโครงงานสํารวจหลังจากนันให้ นักเรียน
แต่ละกลุ่มตังชือโครงงานทีจะศึกษาโดยต้ องเป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับหน่วยการเรียนรู้ ซึงแต่ละกลุ่ม
ดําเนินการตามกระบวนการดังนี
(1) การวางแผนการทํางาน
(2) การค้ นคว้ าหาข้ อมูล
(3) การดําเนินการปฏิบัติ
(4) การสรุปผล
(5) การนําเสนอโครงงาน
2. ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าในการหาคําตอบของ
โครงงานตามประเด็นทีครูกาํ หนดให้
. นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิบั ติ ต ามขั นตอนกิ จ กรรมโครงงานทีวางแผนไว้ แ ละช่ ว ยกั น
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทีได้ ว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นหรื อ ไม่ โดยนั ก เรี ย นสามารถขอ
คําปรึกษาจากครูเมือเกิดข้ อสงสัยหรือมีปัญหาเกิดขึน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงงานโดยครูผ้ ูสอนแนะนําเพิมเติมเพือให้ เนือหาใน
เรืองทีนักเรียนได้ รับมอบหมาย โดยแต่ละครังทีนักเรียนไปสํารวจข้ อมูลจากครอบครัวจะไม่ซากั
ํ น
ในประเด็นทีไปสํารวจ เนืองจากแต่ละกลุ่มมีจาํ นวน 6 คนแบ่งเป็ น 5 กลุ่มๆละ ครอบครัวๆละ
คน จํานวน คน
5. นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเองเกียวกับคุณลักษณะการเป็ นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยทีใช้ การเรียนรู้แบบโครงงานทีทุกคนได้ ร่วมกันทําทังในกลุ่มและในชันเรียน



6. ในขณะทีนักเรียนทําโครงงาน ครูประเมินผลการทําโครงงาน ประเมินคุณลักษณะ
การเป็ นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการทํางานกลุ่มจนสินสุดการเรี ยนการ
สอน
ขันสรุป
1. เมือครบกระบวนการแล้ วได้ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการเรียนรู้วิชา
สั ง คม ศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรมโดยโครงงาน (Posttest) ซึ งเป็ นข้ อสอบชุ ด เดี ย วกั บ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลังจากนันให้ นักเรียนช่วยสรุป
การเรียนรู้ทได้
ี จากการเรียนรู้แบบโครงงานและบันทึกข้ อมูลส่ง
2.นําผลทีได้ จาการแบบประเมินการทําโครงงาน แบบประเมินคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองดีใ นระบอบประชาธิป ไตย แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยนวิ ช าสัง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ก่อ นเรี ยนและหลั งเรี ยน แบบประเมิน พฤติก รรมการทํา งานกลุ่ มและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ ดังนี
1. นํา ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ โดยการหาค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย ( ) และส่ ว นเบี ยงเบน
(S.D) และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Simple t-test
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
ตอนที ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ จํานวน 30
คน โดยประเมินตนเอง พบว่า ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็ นร้ อยละ
91.11 และทีไม่มีคุณลักษณะ คิดเป็ นร้ อยละ 8.89
ตอนที ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน แบ่งเป็ น กลุ่ม ๆ คน พบว่า ทุกกลุ่ม ภาพรวม
พฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ระดับดี ค่าเฉลีย . ขึนไป
ตอนที ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที ก่อนและหลังโดยการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ก่อนเรียนมีค่า = 9.87 , S.D. = . และหลังเรียนมีค่า = 15.73 , S.D. = . และ
เมือทดสอบด้ วยสถิติ Paired Simple t-test นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสุงกว่าก่อนเรี ยนอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ( t = 16.245* , Sig. = .000 )
ตอนที 4 ผลศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู้แบบโครงงานสํารวจ
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้



แบบโครงงานสํารวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59 , S.D. = 0.49 ) เมือพิจารณา
ในแต่ละด้ านอยู่ในระดับมาก เมือเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน และ ด้ าน
ผู้เรียน ( = 3.67, S.D. = 0.47 ) ด้ านบรรยากาศ ( = 3.54, S.D. = 0.50 ) และด้ านการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน( = 3.48, S.D. = 0.50 ) ตามลําดับ
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลเป็ น 4 ตอนดังนี
ตอนที ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นระบอบ
ประชาธิปไตย ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ จํานวน 30
คน โดยประเมินตนเอง พบว่า ภาพรวมคุณลักษณะของพลเมืองดี ของนักเรียน คิดเป็ นร้ อยละ
91.11 และทีไม่มีคุณลักษณะ คิดเป็ นร้ อยละ 8.89
จะเห็น ได้ ว่ า จากการเรี ย นรู้ แบบโครงงานสํา รวจนี ทํา ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ และ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้ วยการประเมินตนเองได้ และจากการ
ประเมินของครูเมือสินสุดการจัดกิจกรรมทังนีเกิดจากการเรียนรู้จากการทําโครงงานสํารวจทีแต่ละ
กลุ่มได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ ได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเลียนแบบผู้ใหญ่ คือคนใน
ครอบครัว และข้ อมูลจากครอบครัวของเพือนทีร่ วมทํามาด้ วยกัน จึงเป็ น”ตัวแบบ” (Modeling)
ตามความหมายของ แบนดูรา (Bandura, 1977 น. 22) ทีมีความเชือว่า การเรียนรู้ของมนุ ษย์
ส่ ว นมากเป็ นการเรี ย นรู้ โ ดยการสัง เกตหรื อ การเลี ย นแบบ เนื องจากมนุ ษ ย์ มี ป ฏิสัม พั น ธ์กับ
สิงแวดล้ อมทีอยู่ ร อบ ๆ ตัวอยู่ เสมอ ผู้ เรี ยนต้ องสามารถทีจะประเมิ นได้ ว่า ตนเลี ยนแบบได้ ดี
หรือไม่ดีอย่างไร และจะต้ องควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ด้วย นอกจากนันนักเรียนได้ เรียนรู้
อย่ า งมี ค วามหมายและความสุ ข (Ausubel , 1963) สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของเกี ยวกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ นพลเมื อ ง ดั งทีจั น ทนา บุ ญ ญานุ วั ตร์ (
) ศึ ก ษาเรื ององค์ ป ระกอบที
สัมพันธ์กับคุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองดีของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที จังหวัดพัทลุง ผล
การศึกษาพบว่า การอบรมเลียงดูการใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความเชือมันในตนเอง ความวิตก
กังวลและความสามารถในการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของความเป็ นพลเมือง
ดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และสอดคล้ องกับการเรี ยนรู้แบบโครงงานดังที ปภัสสร
ไพบูลย์ฐิติพรชัย (
) ศึกษาเรืองความเป็ นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรีย นพณิชการแห่งหนึง
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้ านความเชือมันในตนเองและการอบรมเลียงดูแ บบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพั น ธ์ทางบวกกับความเป็ นพลเมืองดีของนั กเรี ยนและสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของวรั ญญา พั กอยู่ (2560) เรื อง การพั ฒนาการเรี ยนรู้ วิช าสังคมศึก ษาศาสนาและ
วั ฒ นธรรมโดยใช้ โ ครงงาน (สาระที 3 เศรษฐศาสตร์ ) ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที 3
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( สาระที
เศรษฐศาสตร์ ) โดยใช้ โครงงาน นักเรียนทุกกลุ่มมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ คิด
เป็ นร้ อยละ



ตอนที ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
จากการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ จํานวน คน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
การเรี ยนรู้แบบโครงงานสํารวจ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน คน แบ่ งเป็ น
กลุ่ม ๆ คน พบว่ า ภาพรวมพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ระดับดี ค่าเฉลีย . เมือพิ จารณา
เป็ นรายกลุ่ม กลุ่มทีมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มระดับดีทสุี ด ค่าเฉลีย . คือกลุ่มที และ กลุ่ม
ที
สิงทีปรากฏให้ เห็นแต่ ละกลุ่มมีพฤติกรรมการทํางานในด้ านต่ างๆ ด้ านทีอยู่ระดับดี
มาก คือ การแสดงความคิดเห็น ส่วนด้ านอืนๆอยู่ระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหาน้ อยได้ แก่
การวางแผนการทํางาน การให้ ความร่ วมมือในการทํางาน และ การความกระตือรื อร้ นในการ
ทํางาน และ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที นักเรียนมีคะแนนการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ มีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็มผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่มการทําโครงงานของทุกกลุ่มมีคะแนนแต่
ละด้ านโดยภาพรวมคือ การวางแผนการทํางาน และการนําเสนอโครงงาน คิดเป็ นร้ อยละ
การสรุปผล คิดเป็ นร้ อยละ การค้ นหาข้ อมูล และการดําเนินการ คิดเป็ นร้ อยละ ดังที วลัย
พานิ ช (2549, น. 114) , วั ฒ นา มั ค คสมั น (2550 ,น. 38-39) กล่ า วถึ ง การเรี ย นแบบ
โครงงานนํามาใช้ ได้ ดี โดยให้ นักเรียนแสวงหาความรู้ในสถานที จริงทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ
ได้ ดี โดยการลงพื นทีหรื อศึ ก ษาเรื องทีตนสงสัย สนใจ เพื อให้ ได้ ข้อ มู ล คําตอบ อีกทังการทํา
โครงงานของนั ก เรี ย นนั นต้ อ งมี ก ารรวมกลุ่ ม ทํา ให้ เ กิด การพึ งพาอาศั ย ซึ งกั น และกัน ได้ ใ ช้
สติปัญญาเพราะช่วยกันระดมสมองในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึงทําให้ ผลงานประสบความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายทีวางไว้ ครู มีบทบาทสําคัญมากต้ องคอยให้ คาํ ปรึ กษา อธิบาย แนะนําวิ ธีการทํา
โครงงานที ถูกต้ องและต้ องมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้ องของโครงงาน หมันคอยสังเกตการ
ทํางานร่ วมกัน การนําเสนอ การวางแผนจนผลงานผ่านและมีคุณภาพและสุคนธ์ สินธพานนท์
(2550 : 56-57) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานว่าเป็ นการสอนที
มุ่งให้ ผ้ ูเรียนมีบทบาท มีส่วนร่ วม ได้ ปฏิบัติจริงคิดเอง ทําเองอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็ น
ระบบ ผู้เรี ยนรู้จักแสวงหาข้ อมูล สร้ างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเองมีทักษะในการ
แก้ ปั ญ หา ในกระบวนการทํางาน ในการเคลื อนไหวทางกาย ได้ ฝึ กกระบวนการกลุ่ มสัมพั นธ์
ทํา งานร่ วมกับผู้ อืนได้ ฝึ กความเป็ นประชาธิปไตยรั บ ฟั งความคิดเห็นซึ งกันและกัน มีเหตุผล
ยอมรับ ในความรู้ความสามารถซึงกันและกัน ได้ ฝึกลักษณะนิสัยทีดีในการทํางาน เช่นการสังเกต
จดบันทึก ข้ อมูล เก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ ซือตรง เอาใจใส่ ขยันหมันเพียรในการ
ทํางานรู้จักทํางานอย่างเป็ นระบบ ทํางานอย่างมีแผน ใช้ เวลาว่างเป็ นประโยชน์ เกิดความคิดริเริม
สร้ างสรรค์และสามารถนําความรู้ ความคิด แนวทางทีได้ ไปใช้ ในการแก้ ปัญ หาในชี วิตหรื อใน
สถานการณ์อนได้
ื สอดคล้ องกับงานวิจัยของวรัญญา พักอยู่ (2560) เรืองการพัฒนาการเรี ยนรู้
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ โครงงาน (สาระที 3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชัน



ประถมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มอยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีคะแนนเฉลียตังแต่ . -3.56
ตอนที ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาสังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิ ติ ทีระดั บ . ( t = 16.245 , Sig. = .000 ) จากคะแนนดังกล่ า วข้ า งต้ นแสดงให้ เห็นว่ า
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ ก่อนทีนักเรียนจะเริมทํา
โครงงานทุกๆครั งนักเรียนต้ องเรี ยนรู้เนือหากับประเด็นคําถามทีจะนําไปใช้ เมือทําแบบทดสอบ
วั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนจึ งทําให้ คะแนนหลั งเรี ยนสูงขึน คะแนนเฉลี ยก่อนเรี ยน 9.87 และ
คะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยน 15.73 สอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของปภัสสร ไพบู ลย์ฐิติพ รชั ย (
)
ศึกษาเรืองความเป็ น พลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชการแห่งหนึงในจังหวัดนนทบุรี พบว่า
นักเรี ยนระดับชันปวช.ปี ที - มีความเป็ นพลเมืองดีในระดับสูงปั จจัยส่วนบุคคลของนักเรี ยน
อันได้ แก่ เพศ สาขาทีศึกษาและผลการเรียนทีแตกต่างกันมีความเป็ นพลเมืองดีทแตกต่
ี
างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และ รังศิมา ชูเทียน (2557) ศึกษาเรือง การพัฒนาการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที 1 โรงเรี ยนบุ ญ คุ้ มราษฎร์ บํา รุง จั งหวั ด ปทุ มธานี จํา นวน 30 คน ปี การศึ กษา 2557 พบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่ อ นเรี ยนโดยมี คะแนนเฉลี ยก่ อ นเรี ยน
เท่ากับ 8.20 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.40 ค่ าคะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนเท่า กับ 16.17 มีค่า S.D.
เท่ากับ 1.49 มีค่า t – test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 3.77 ซึงมีความแตกต่างอย่าง
มี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ .05 และสอดคล้ องกับ งานวิ จั ยของวรั ญ ญา พั กอยู่ (2560) การ
พัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ โครงงาน (สาระที 3 เศรษฐศาสตร์)
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ . (t = 17.16*, sig = .000 )
ตอนที 4 ผลศึกษาความพึ งพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู้แบบโครงงานสํารวจ
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แบบโครงงานสํารวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59 , S.D. = 0.49 ) เมือพิจารณา
ในแต่ ละด้ านอยู่ ในระดับมากเรี ยงลําดับค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน และ ด้ าน
ผู้เรียน ( = 3.67, S.D. = 0.47 ) ด้ านบรรยากาศ ( = 3.54, S.D. = 0.50 ) และด้ านการ
จัดการเรี ยนรู้แบบโครงงานสํารวจ ( = 3.48, S.D. = 0.50 ) ตามลําดับ ด้ านผู้สอน ได้ แก่
ครูผ้ ูสอนมีวิธีกระตุ้นผู้เรียนให้ สนใจเรืองทีทํา และครูผ้ ูสอนติดตามการเรียนรู้ทงในและนอกชั
ั
น
เรียน ครูผ้ ูสอนติดตามการเรียนรู้ทงในและนอกชั
ั
นเรียน และครูผ้ ูสอนให้ คาํ แนะนํากับนักเรียน
อย่างสมําเสมอ ด้ านผู้เรียน ได้ แก่ นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความรู้ความเข้ าใจในเรืองที
เรี ยนอีก แบบหนึ ง มีความเข้ า ใจในการเรี ยนแบบโครงงานสํา รวจ เรื องทีนั ก เรี ยนได้ ท าํ นั นมี
ประโยชน์ต่อนักเรียน และมีส่วนร่วมในการทํางานกับเพือน ด้ านบรรยากาศ ได้ แก่ ได้ เรียนรู้นอก



ห้ องเรียนและสนุกกับการเรียน การเรียนรู้แตกต่างจากการเรียนปกติ การเรียนรู้แตกต่างจากการ
เรียนปกติ ด้ านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสํารวจ ได้ แก่ ทําให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพิมขึน
มีความเข้ าใจในเนือหาของโครงงานทีทํา สามารถปฎิบัติตามขันตอนได้ สามารถสรุปและนําเสนอ
โครงงานได้ เรืองทีนํามาให้ ผ้ ูเรียนช่วยทําให้ การเรียนรู้ ดังที กิตติธัช อิมวัฒนกุล, (2553 ,น. 8)
กล่ าวถึง ลักษณะความพึ งพอใจ ความพึ งพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่ า งสิงที
คาดหวั งกับ สิงทีได้ รั บ จริ ง ในสถานการณ์ หนึ ง สามารถเปลี ยนแปลงได้ ต ลอดเวลาตามปั จ จั ย
แวดล้ อมและสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึน ผ่านการแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิงหนึงสิงใดเป็ นความรู้สึกชอบสิงใดสิงหนึงทีผันแปรได้ ตามปั จจัยทีเกียวข้ องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนีความพึงพอใจเป็ นความรู้สกึ ทีแสดงออกมาในระดับมาก
น้ อยได้ ขึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิงทีได้ รับจริ งกับสิงทีคาดหวังไว้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ รั งศิมา ชู เทียน ( 2557 ) เรื อง การพั ฒนาการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์
บํารุง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ปี การศึกษา 2557 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี
ต่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลังใช้ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.47 อยู่
ในระดับมาก และสอดคล้ องกับงานวิ จัยของวรัญญา พักอยู่ (2560) เรือง การพัฒนาการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ โครงงาน (สาระที 3 เศรษฐศาสตร์) ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา
และวั ฒ นธรรม ( สาระที เศรษฐศาสตร์ )โดยใช้ โครงงานภาพโดยรวมความพึ งพอใจของ
นักเรียนอยู่ในระดับมากทีสุด ( Mean = 4.65 , S.D. = 0.49 )
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
นักเรียนได้ เกิดการค้ นพบการเรียนรู้แบบใหม่ในสิงทีนักเรียนไม่เคยได้ เรียนรู้และเกิด
ความคิดสร้ างสรรค์และการทํางานร่ วมกันในกลุ่ม นักเรียนได้ แสดงความคิดเห็นกันในกลุ่ม ได้
แบ่งหน้ าทีการรับผิดชอบช่วยเหลือซึงกันและกัน นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลียน
เรียนรู้ซึงกันและกันในกลุ่มเดียวกันและกลุ่มอืน ทําให้ นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู้
เพิ มขึนและกิจกรรมแต่ ละครั งนักเรี ยนได้ ทาํ นักเรี ยนให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ า งดีและมี ค วาม
สนุ กสนานในการเรี ยน ผลทีเห็นได้ ชัดคือ นักเรี ยนเรียนรู้เรืองการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยการเรียนรู้แบบโครงงานซึงมีผ้ ูปกครองเป็ นตัวแบบ และ
นักเรียนสามารถทําโครงงานแบบสํารวจได้ ในครั งต่อมา เพราะมีขันตอนของการฝึ กฝนทีชัดเจน
และเป็ นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
ข้ อเสนอแนะการนําไปใช้
) การทําโครงงานสํารวจนัน ครู ต้องอธิบายสํา หรั บ งานทีต้ อ งไปปฏิบัติ เพื อสร้ า ง
ความรู้ ความเข้ าใจเรื องทีจะต้ องทํา โดยเฉพาะเรื องทีค้นคว้ า ครู อาจต้ องติดตามทุกกลุ่มอย่าง



ใกล้ ชิด เพือให้ ข้อแนะนํา เพราะบางเรืองเป็ นเรืองทีนักเรี ยนไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มา
ก่อน เช่นเรืองคุณลักษณะของการเป็ นพลเมืองทีดีในระบอบประชาธิปไตย
) สําหรับการทําโครงงาน ครูต้องตามการปฏิบัติงานของนักเรียน อย่างใกล้ ชิด ซึง
เป็ นเรี ยนรู้ น อกชั นเรี ยน คอยติดตามการทํา งานกลุ่ ม ของนั กเรี ยนแต่ ล ะกลุ่ มและอาจต้ อ งให้
คําแนะนําในบางเรืองโดยเฉพาะการทํางานครังแรกของนักเรียน และต้ องติดตามอย่างต่อเนือง
หรื อแบบสุ่มในครังต่ อไปทีให้ งานนั กเรี ยนทํานอกชันเรี ยน หรื อหาครู ผ้ ู ช่วยเพื อติดตามงานได้
อย่างทัวถึง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1) ควรการจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ แ บบโครงงานสํา รวจกับ การคิดวิ เคราะห์ สํา หรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2) ควรใช้ แบบโครงงานบูรณาการกับวิชาอืนได้ เช่นวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ หรือศิลปะ เป็ นต้ น
บรรณานุกรม
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว. (
). บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนา
ความเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1),
1-18
กรมวิชาการ. (
). การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ทีสุดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ.
กิตติธชั อิมวัฒนกุล. (2553). ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทยจังหวดนครราชสีมา.
โครงงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมโยธา, สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ด้ านพัฒนาการศึกษาเพือสร้ างความ
เป็ นพลเมืองดี. (2554). ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือสร้างความเป็ นพลเมือง
พ.ศ. 2553-2561. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
จันทนา บุญญานุวัตร์. (2549). องค์ประกอบทีสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของความเป็ นพลเมืองดีของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที เขตพืนทีการศึกษาพัทลุง. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา ) มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ปริ ญ ญา เทวานนฤมิ ต รกุ ล . (
) การศึ กษาเพื อสร้า งพลเมื อ ง (Civic Education).
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุค๊ ส์พับลิเคชันส์.



ประภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย. (
). การศึกษาความเป็ นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยก
รรม บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (การ
จัดการ ภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2554). การศึกษาเพือสร้างความเป็ นพลเมือง. ค้ นเมือ วันที 19 มกราคม
2561. สื บ ค้ น จ า http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=
22720&Key =hotnews
วลั ย พานิ ช. (2549). การใช้แ ผนผังกราฟิ ก ใน ประมวล บทความกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย นสู่
มาตรฐาน การเรี ย นรู ้ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
วั ฒ นา มั ค คสมั น . 2550. การสอนแบบโครงงาน. กรุ ง เทพฯ : สํา นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุคนธ์สนิ ธพานนท์. (2550). การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ. กรุงเทพฯ: อักษร
เจริญทัศน์.
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (
). รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ:
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
เอกลักษณ์ธนเจริญพิศาล. (2554). ความตระหนักและ การยอมรับการนํา ระบบการจัดการสิง
แวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การ ภาครัฐ : ศึกษากรณีสาํ นักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง แวดล้อม. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา บัณฑิต
สาขาการจัดการสิงแวดล้ อม คณะ พัฒนาสังคมและสิงแวดล้ อม สถาบัน บัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์).
Bandura, A. (1977). Social Leaming Theory. Englewood Cliffs,N.J.: Pretice Hall.
Ausubel, D.P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York : Gruner
and Stratton



