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ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่า
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Abstract
The purpose of this study were : 1) to develop a honestly honestly five
features of Wattaopoon School Students by project activities morality. 2) to compare
a honestly five features of Wattaopoon School Students during before and after
activities. 3) to find out level opinion of Wattaopoon School Students for the
project activities morality. Using quantitative research methods. A sample was selected
from Prathom 4 to Pratom 6 students in school the second semester of 2558
a cademic year. Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. Amount 87 students
are simple Random Sampling using tables and Crazy Morgan. The research instruments
used in the study were : a honestly five features evaluation form, a thinking
questionnaire. The achievement test by the frequency analyse, mean, standard
deviation were the parameters used for statistical analysis, and t – test for
Dependent Sample to test the hypothesis.
The result of this study were :
1. The level of student honestly five features after study was at a very.
2. A honestly five features score of student after the study higher than
before as .05
3. The level of student activities project thinking was at a very.

ประกาศคุณูปการ
วิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าช่ ว ยเหลื อ แนะน าและให้ ค าปรึ ก ษาอย่ า งดี ยิ่ ง
จากนายสมโพธิ ช้างสีทา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเตาปูน อาจารย์ ดร.สาเริง อ่อนสัมพันธุ์ และอาจารย์
ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์จากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้กรุณาถ่ายทอด ความรู้ แนวคิด วิธีการ คาแนะนา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย และได้กรุณาปรับ ปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง อีกทั้งให้ คาแนะนาในการสร้างเครื่องมือให้ ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม
ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจนนักเรียนทุกคน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณคณะทางานโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ ยุวสถิรคุณ และโรงเรียนสุจริต
ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและส่งเสริมกาลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลืออีก
หลายท่าน ซึง่ คณะผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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