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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 3) ศึกษาความสามารถ

ในการท าโครงงานของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนศึกษา

ประชาสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน ซึ่งได้มา

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนดิไม่เป็นอิสระแก่กัน  

 ผลการวจิัยพบวา่ 

  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ท่ีพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/88.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 80/80 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

  3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนท่ีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 87.11 ซึ่งสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว้ท่ี ร้อยละ 75 

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน อยูใ่นระดับมากที่สุด (X  = 4.62, S.D. = 0.51) 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to determine the efficiency of learning activities of history subject 

entitled Civilization of the Ancient World based on project-based learning for Mathayomsuksa 5 students, 2) to 

compare students’ learning achievement before and after the intervention, 3) to investigate ability to perform a 

project work of students after the intervention, and 4) to examine students’ satisfaction toward learning through 

the developed learning activities. A sample, selected by cluster random sampling, was 19 Mathayomsuksa 5 

students who enrolled in the first semester of academic year 2020 at Suksa Pracha Samakkee school under the 

Secondary Educational Service Area Office 23. The research instrument comprised: 1) lesson plans, 2) a learning 

achievement test, 3) an assessment form of project work ability, and 4) a form of satisfaction questionnaires. 

Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. 

 The findings were as follows: 

  1. The efficiency of learning activities of history subject entitled Civilization of the Ancient World based on 

project-based learning was 87.78/88.23, which was higher than the set criteria of 80/80. 

  2. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before the 

intervention at the .01 statistical significance level. 

  3. The students’ ability to perform a project work after the intervention achieved 87.11 percent, which was 

higher than the set criteria of 75 percent. 

  4. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities was at the highest 

level (X  = 4.62, S.D. = 0.51). 

Keywords : Project-Based Learning,  Ability to Perform the Project Work 

ภูมิหลัง  

 ในยุคสังคมท่ีมีความรู้เป็นฐาน เป็นสังคมท่ีต้องมีคนใน

สังคมเป็นผู้ เรียนรู้แบบตลอดชีวิตหรือเรียนรู้แบบยั่งยืน 

เพื ่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนและ

การอยู่รวมกันในสังคมโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาให้เยาวชน

คนไทยมีลักษณะดังกล่าว คือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

เด็กเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้โดยอาศัย

กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการท าโครงงาน  เป็นต้น     

การจัดการเรียนรู้ท้ังหลายดังกล่าวข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด เรียนรู้

ตามความสนใจ ตามความถนัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพของตน อันเป็นทักษะส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เรียนค้นคว้า

และสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเองมากขึ้น (สถาบัน

พัฒนาคุณภาพวชิาการ, 2558, หนา้ 14)  

 การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยท่ีผ่านมา

มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรต่าง ๆ 

ในดินแดนประเทศไทยเป็นหลัก และได้รับเนื้อหาความรู้

ข้อมูลจากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันความเจริญ

ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้มี

ความตื่นตัวในเร่ืองของการศึกษาประวัติศาสตร์ ของอารยธรรม

ชนชาติต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยศึกษาเรียนรู้ผ่านหนังสอืต่าง ๆ และ

สื่อออนไลนต์่าง ๆ มากขึ้นแม้ว่าจะมีการศึกษาประวัตศิาสตร์

ของอารยธรรมต่างๆ มากขึ้น แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้

ถึงท่ีมาท่ีไปในประวัตศิาสตร์ของอารยธรรมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง 

นั้นก็อาจเป็นเพราะประวัติศาสตร์ของอารยธรรมนั้น ๆ ไม่ได้

มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต หรือความเป็นอยู่ของตนเอง 

จึงเป็นเหตุผลท่ีไม่จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียด เนื้อหาให้มากนัก 
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แต่ถ้าศึกษาถึงรายละเอียด เนื้อหาอย่างถ่องแท้ จะพบว่า

ประวัตศิาสตร์ของอารยธรรมตา่ง ๆ ท่ัวโลกกับประวัตศิาสตร์

ของอารยธรรมไทยเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมกันมา

เป็นเวลานานแล้ว และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและ

วิถีชีวิตแบบไทยเป็นอย่างมาก เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางด้านภาษา ค่านิยม พฤติกรรมและทัศนคติของคน 

ท าให้สังคมไทยมีลักษณะเป็นสากลหรือตะวันตกมากขึ้น 

และมีความเจริญ รุ่งเรืองในด้านต่าง  ๆ มากขึ้น  ฉะนั้น

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอารยธรรมอื่น ๆ 

จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน เพราะจะท าให้ได้

เข้าใจถึงประวัตศิาสตร์ของมนุษยชาติท่ีสะท้อนถึงความเจริญ 

และความก้าวหน้าของอารยธรรมท่ีมนุษย์ในแต่ละดินแดนได้

พัฒนาขึ้นมา 

 ปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน

ศึกษาประชาสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวิชา

ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากการวัดและประเมินผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ได้พบปัญหาเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชา

ประวัติศาสตร์ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 60.75 

ซึ่งก าหนดมาตรฐานไว้ร้อยละ 80 และจากการสังเกตและ

การสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า ในการเรียนการสอน นักเรียน

ไม่ให้ความส าคัญและขาดคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ในวิชา

ประวัติศาสตร์ โดยมองว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีเป็น

เนื้อหาและการท่องจ า ท าให้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ยาก 

ในเรื่องของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ก็มีเนื้อหาสาระท่ี

เยอะมาก แต่จัดเวลาเรียนในหลักสูตรไว้เพียงสัปดาห์ละ 1 คาบ 

เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตาม

เนื้อหาสาระ และไม่มคีวามต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอน

ส่วนใหญ่ยังคงเน้นข้อมูลและสร้างความเข้าใจในสาระเนื้อหา 

เน้นการบรรยาย การเล่าเรื่องและความจ าเป็นส่วนใหญ่ 

ท าให้นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน เบ่ือหน่ายต่อการเรียน 

นักเรียนจึงเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียงเท่านั้น  

ไม่ตั้งใจเรียนเท่าท่ีควร เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนต่ า ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลาย 

ใช้วธีิสอนท่ีเน้นการท่องจ า นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

และไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดทักษะ

จากการเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงต่ า 

 จากความเป็นมาและปัญหาท่ีพบดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย

ได้ศึกษารายละเอียดการเรียนรู้แบบโครงงาน และมีความสนใจ

ท่ีจะน าการเรียนรู้แบบโครงงาน มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบ

ในสิ่งท่ีผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการ

เรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือ

ของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานท่ีสามารถน า

ผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2550, หนา้ 1) 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีการน าการเรียนรู้

แบบโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปะ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก ่อนเรียน 

อย่างไรก็ตามพบว่า มีการน าการเรียนรู้แบบโครงงานมาใชใ้น

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม เพยีงจ านวนน้อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเนื้อหา

สาระประวัติศาสตร์ มีนักวิจัยน าการเรียนรู้แบบโครงงานมา

ใชใ้นการจัดการเรียนรู้เพยีงไม่กี่คน 

 ดังนัน้ผู้วิจัยเห็นวา่ การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นวิธีสอน

อกีวิธีหนึ่งท่ีชว่ยให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมด้วยตนเอง ได้แสดง

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี ผู้วิจัยจึงสนใจ

ท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศึกษา

ประชาสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนา

ความสามารถในการท าโครงงาน ของนักเรียนให้สูงขึ้น และ

สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์

ของการวจิัยไว้ ดังนี้ 

  1. เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 

 

 

  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 

  3. เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน

ที ่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ว ิชาประวัติศาสตร์ เรื ่อง 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

ศึกษาประชาสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 

2 ห้องเรียน รวมนักเรียนท้ังหมด 42 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5/1 

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 

1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 19 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน

เป็นหน่วยการสุ่ม ซึ่งแตล่ะห้องเรียนมกีารจัดนักเรียนเข้าห้อง

แบบคละความสามารถ มท้ัีงนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง      

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ตามแนวคิดการเรียน รู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 แผน 

ใชเ้วลาในการจัดกิจกรรม 16 ชั่วโมง (ไมร่วมการทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน) 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ประวัติ ศาสต ร์  เร่ือง  อารยธรรมของโลกยุค โบราณ         

เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน     

40 ข้อ มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.55-0.75 และค่าอ านาจ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การสอนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้ 

วชิาประวัตศิาสตร์ เร่ือง อารยธรรม 

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

วชิาประวัตศิาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลก 

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ความสามารถในการท าโครงงาน 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน 
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จ าแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.60 ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ

เท่ากับ 0.78 

  3. แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน  

เพื่อวัดความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียน เป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 4 ระดับ คือ เยี่ยม ดี 

พอใช ้และปรับปรุง จ านวน 9 ข้อ  

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ซึ่งเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

จ านวน 20 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  แบบแผนในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง

ตามแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เป็นการทดลอง

กลุ่มเดียว และมีการวัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีการ

ด าเนนิการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

   1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แล้วบันทึก

คะแนนเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 

   2. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   

   3. สังเกตพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนในระหว่าง

เรียนเพื่อประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ 

   4. ประเมินความสามารถในการท าโครงงานจาก

การตรวจประเมินผลงานการท าโครงงานของนักเรียน 

   5. หลังจากการทดลองสิ้นสุดลงจึงด าเนนิการทดสอบ

หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับ

เดิมอกีครัง้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   6. ให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วชิาประวัติศาสตร์ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เร่ือง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ จ านวน 20 ข้อ และน าผลท่ีได้มาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการ ดังนี้ 

   1.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 

80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2  

   1.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การทดสอบค่าที t-test (Dependent 

Sample) 

   1.3 วิเคราะห์ความสามารถในการท าโครงงาน

ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 

เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชค้่าเฉลี่ย (X ) และร้อยละ 
 1.4 การวิเคราะห์หาระดับความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมี

ต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชค้่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ  

   ผู้วิจัยเก็บข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ การสังเกต 

และสอบถามความคิดเห็น ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผล แล้วน ามาเขียน

เป็นความเรียงเป็นประเด็นและหัวข้อ เพื่อสะท้อนผลจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5  

 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิ ติ พื้ น ฐาน  ได้ แก่  ค่ า ร้อยละ  (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพ

เคร่ืองมือ ได้แก่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อม่ัน (KR20)  
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  3. สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

      3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนและก่อนเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 

   3.2 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

วเิคราะห์โดยใชสู้ตร E1/E2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/88.23 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 80/80 

 2. ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนัก เรียน ท่ี เรียน        

วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ    

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

 3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนท่ีเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ    

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ   

ร้อยละ 87.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 75 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานอยูใ่น

ระดับมากที่สุด (X  = 4.62, S.D. = 0.51) 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้    

วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ     

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรม

ของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 87.78/88.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ี 80/80 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมโดยผ่าน

กระบวนการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 

โดยเร่ิมจากการศกึษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน ตามแนวคิดของ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2550, หน้า 70-71) 

และแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 90-140) และ

กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน จึงท าให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก ท่ีสุด              

(X  = 4.83) โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะมี     

2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะก่อนท าโครงงาน จะให้ความรู้

เกี่ยวกับ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ และความรู้

เกี่ยวกับการท าโครงงาน และระยะท่ี 2 ระยะด าเนินการท า

โครงงาน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอน

ท่ีให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อโครงงาน พร้อมท้ังศึกษาเอกสาร

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 2) ขั้นวางแผนงาน เป็นขั้นตอน

ท่ีให้นักเรียนได้วางแผนในการท างานและการเขียนเค้าโครง

ของโครงงาน 3) ขั้นด าเนินงาน เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียน

ท าโครงงานด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการท่ีวางไว้ 4) ขั้นสรุป

การด าเนินการ เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนได้เขียนรายงาน

โครงงาน และ 5) ขั้นประเมินผลงานเป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียน

ได้น าเสนอผลงานโครงงานผ่านรูปแบบการน าเสนอผลงาน

ท่ีเหมาะสม ซึ่งในจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แต่ละคร้ังจะประกอบ

ไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุป 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ รัตติยา แหวนวงศ์ 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

โครงงานแบบเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด าเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 33 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงาน

แบบเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.67/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ศรีค า (2556, บทคัดย่อ) 
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ได้ท าการวจิัยเร่ืองการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน เร่ืองภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นอีสาน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นอีสาน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.98/85.78 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ คือ 80/80 และสอดคล้องกับ พิรุณพร เหล่าสุวรรณ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  2 เรื่อง 

แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน เร่ือง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.67/82.31 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ (80/80) 

  2. ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี เรียน        

วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ     

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ

พัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์

ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้  ท้ังนี้เนื่องมาจากการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

มีความส าคัญ ท่ีสุด  โดยให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง            

มีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ มีเรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบัติจริง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยการท า

โครงงานทางประวัติศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีต้องท าอย่าง

ตอ่เนื่องตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนขั้นสุดท้าย ท าให้ผู้เรียนจึงได้ฝึกทักษะ

ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

การใช้ค าถาม การอ่าน การแสดงความคิดเห็น การสังเกต 

ตลอดจนการได้ฝึกฝนคุณธรรมในการด าเนินชีว ิต  เช่น 

ความอดทน มารยาท และมนุษย์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังฝึกฝน

ความเป็นกลาง ความไม่มีอคติต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ความคิด ความเชื่อท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

บุญเลีย้ง ทุมทอง (2550, หนา้ 70-71) ได้กลา่วว่า การเรียนรู้

แบบ โค รงงาน  เป็ นการส่ ง เส ริม ให้ นั ก เรียน ได้ แสด ง

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี เป็นไปตาม

ธรรมชาติ ความถนัด และความสนใจ เน้นเร่ืองคุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน สามารถน าไปใช้ใน

การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  การเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นการสอนท่ีเป็นพื้นฐานในการฝึกทักษะกระบวนการคิด 

การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลา

ทุกสถานที่  ท า ให้นัก เรียน ได้ เรียน รู้อย่า งมีความสุข  

เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

สามารถประเมินการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรม

ตามวัย และระดับความสามารถของนักเรียน โดยครูให้

ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้นักเรียนเกิด

การสนใจ และก าลังใจในการท าโครงงาน และสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 90-140) ได้กล่าวว่า 

การเรียนรู้โดยท าโครงงานเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มี รากฐานมาจากทฤษฎีการส ร้างความ รู้ด้ วยตนเอง

(Constructivism) ของ Piaget และ Vygotsky ซึ่งเชื่อว่าพัฒนาการ

ทางเชาว์ปัญญาของบุคคล มีการปรับตัวผ่านกระบวนการ

ซึมซาบหรือดูดซึม  (assimilation) และกระบวนการปรับ

โครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้น

เมื่อบุคคลรับและซึมซาบ ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไป

สัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม  

คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาว์ปัญญาไปตามล าดับขัน้จากการ

มีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์  

การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม วุฒิภาวะ สถาบันสังคม

จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของแต่ละบุคคล       

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย วริิจินดา (2553, บทคัดยอ่) 

ได้ท าการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สาระประวัติศาสตร์และความพึงพอใจ  ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการแบบโครงงานกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ผลการวจิัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการ

แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์  

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ ป้ิงผลพูล 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู้

และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์

ข้อมูลเบือ้งต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้

แบบโครงงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้อง

กับงานวจิัยของ ฉววีรรณ ศรีค า (2556, บทคัดยอ่) ได้ท าการวจิยั

เร่ืองการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เร่ือง ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่นอีสาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวจิัยของ 

พรุิณพร เหลา่สุวรรณ (2560, บทคัดยอ่) ได้ท าการวจิัย เร่ือง

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 2 เร่ือง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียน 

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01  

  3. ความสามารถในการท าโครงงานของนักเรียนท่ีเรียน

วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ     

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ   

ร้อยละ 87.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 75 ท้ังนี้

เนื่องมาจากผู้วิจัยได้น าหลักการ แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐานมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างชิ้นงานอันเป็นหลักฐานแสดง

ความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังเนื้อหาเป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนมีความสนใจ 

มีการให้ความรู้พื้นฐานเป็นแนวทางในการต่อยอด จัดล าดับ

เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามล าดับ

เป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปหายาก ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยใช้

ทักษะกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ในการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีตัวอย่างโครงงาน

ให้ผู้เรียนได้เห็นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายงานโครงงาน 

ครูผู้สอนแนะน าวิธีการท าโครงงาน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 

เสนอแนะอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือกันในการท างาน 

และมีน าเสนอผลงานโครงงานได้หลายรูปแบบอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552, หน้า 

84-85) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีวัตถุประสงค์ 

4 ประการ คือ 1) เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพลัง

ความอยากรู้อยากเห็น 3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจ

ว่าจะท าอะไร กับใครอย่างไร และเสริมสร้างความมั่นใจ

ว่าผู้เรียนมีความรู้ ความช านาญในเร่ืองท่ีเขาต้องการค้นหา

ค าตอบ 4) เพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558, หน้า 113) กล่าวว่า การเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ทักษะการศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดท่ีใช้ในการศึกษาหา

ค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น แนะน าให้

ค าปรึกษาแก่ผู ้เร ียนในกระบวนการท างานทุกขั ้นตอน 

ตัง้แตก่ารเลอืกหัวข้อเร่ืองท่ีจะท าการศกึษา ค้นคว้า วางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดขั้นตอนการท างาน ส ารวจรวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 

และออกแบบน าเสนอผลงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วไิล เดชตุม้ (2552, หนา้ 111) ท่ีท าการศกึษาความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานโดยใชแ้หล่งเรียนรู้วัดโพธ์ิของ

นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ผลการวิจัยพบว่า  ผล

การประเมินความสามารถในการท าโครงงานโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้วัดโพธิ์ของนักเรียนมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  51.58 จาก

คะแนนเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ 85.96 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

คือ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร อิ่มแสงจันทร์ (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการท าโครงงาน
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

( X  = 2.68, S.D. = 0.35) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จุไรรัตน์ ป้ิงผลพูล (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เร่ือง 

การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งตน้ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา

ปีท่ี  5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า 

ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ี

จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมมีความสามารถอยู่

ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสามารถ

อยู่ในระดับสูงมากเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการวางแผนในการท า

โครงงาน การลงมือท าโครงงาน และการน าเสนอผลงาน 

ส่วนด้านการเขียนรายงาน และการเลือกหัวข้อเร่ืองหรือ

ปัญหาที่จะศกึษา มคีวามสามารถอยูใ่นระดับสูง  

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อารยธรรมของโลก

ยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.62, S.D. = 0.51) สาเหตุท่ีเป็น

เชน่นี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัตศิาสตร์ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  มีวิธีศึกษา

อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน

ในการศึกษาอย่างละเอียด และลงมือปฏิบัติตามท่ีวางแผนไว้

จนได้ขอ้สรุปหรือผลการศกึษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ 

ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก 

และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรียนรู้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

เร่ือง อารยธรรมของโลก ยุคโบราณ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และในการท าวิจัยคร้ังนี้  มีนักเรียนหลายคนได้สะท้อน

ความรู้สึกเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เช่น  

“ผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่การท าโครงงานเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยให้ผมกล้าพูด กล้าตอบค าถาม และกล้าแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้นครับ” (นักเรียนเลขท่ี 4) “การท างาน

กลุ่มช่วยให้พวกหนูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกัน 

ท าให้หนูได้มีความรู้มากขึ้น และหนูสนุกกับการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์มากขึ้นเลยค่ะ” (นักเรียนเลขท่ี 15) “การท า

โครงงาน ท าให้พวกเราเกิดการพัฒนาความคิด รู้จักรับฟัง

ความคิดเห็นผู้อื่น รู้จักหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ค่ะ” (นักเรียนเลขท่ี 16) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน   

การวิจัยของ พรจิต สุดจริง (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัย

เร่ืองการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี เร่ืองผลิตภัณฑ์

จากรังไหม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีความพึงพอใจต่อ

การเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุ่ม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองผลิตภัณฑ์

จากรังไหมอยูในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เปรมฤดี พันธ์ุวิเศษ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง วันส าคัญทางพุทธ

ศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบโครงงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง 

วันส าคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ ป้ิงผลพูล 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลการเรียนรู้

และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวิเคราะห์

ข้อมูลเบือ้งต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมนักเรียน

มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท้ังสามด้าน ดังนี้ ด้านประโยชน์

ท่ีได้รับจากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  และด้านบรรยากาศในการเรียน รู้ 

ตามล าดับ จากงานวจิัยท่ีกล่าวมาข้างตน้ พบวา่ การจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียน

มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม มีความสุขในการเรียนรู้ และมีความรู้สึกที่ดี

ตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

   1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ตามแนวคิดการเรียน รู้      

แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ดังนั้น หากจะน าไปใช้กับระดับชั้นอื่นในช่วงชั้น

เดียวกัน ผู้สอนจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน    

โดยศึ กษาหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 

พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศกึษา และบริบทพื้นฐาน 

   2. ผู ้สอนควรให้ความส าคัญกับการปฐมนิเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการทดลองด้วยการให้

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

เป็นฐาน ขั้นตอนการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน และผู้สอนใน

การท ากิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้  

ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

 

   3. ผู้สอนควรเตรียมแหล่งข้อมูล สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

ท่ีทันสมัยอย่างเพียงพอต่อการใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 

ของผู้เรียน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการท ากิจกรรม 

   4. ในการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังควรยดืหยุ่นด้านเวลา

ตามความเหมาะสม หรือมอบหมายงานให้ผู้เรียน ได้ศึกษา

เพิ่มเตมินอกเหนอืเวลาเรียน 

   5. การน าเสนอผลงานโครงงานอาจท าได้หลายรูปแบบ

ตามความเหมาะสม เช่น การเล่าเร่ือง การสาธิต การสร้าง

สถานการณ์จ าลอง การจัดนทิรรศการ เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   1. ควรมีการศกึษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

หรือระดับช้ันอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

   2. ควรศกึษาเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงานเป็นฐานกับวธีิสอนดว้ยวธีิอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้วธีิการ

สอนท่ีเหมาะสมกับรายวชิา 

   3. ควรศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

การคิดแก้ปัญหา หรือตัวแปรอื่น ๆ อันเป็นผลจากการจัด 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธกิาร. (2551). ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ตามหลักสูตรแกนกลางศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551. กรงุเทพฯ: โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

 แห่งประเทศไทย. 

จุฑาภรณ์ หวังกุหล า. (2557). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาประวัตศิาสตร์ เร่ือง เหตุการณ์ส าคัญ 

 ทางประวัตศิาสตร์สากลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ระหว่างวธีิสอนแบบโครงงานกับวธีิสอนแบบปกติ.  

 วทิยานพินธ์ ศษ.ม. สงขลา: มหาวทิยาลัยหาดใหญ่. 

จุไรรัตน์ ป้ิงผลพูล. (2555). การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น  

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. วิทยานพินธ์ ศษ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ฉวีวรรณ ศรีค า. (2556). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นอีสาน  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6. วทิยานพินธ์ กศ.ม. มหาสารคาม:  

 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

ดวงพร อิ่มแสงจันทร์. (2554). การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ของประเทศและความสามารถในการแกปั้ญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5. วทิยานพินธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

ทิศนา แขมมณี. (2554). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (พมิพค์รัง้ท่ี 14).  

 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

บุญเลีย้ง ทุมทอง. (2550). แนวทางพัฒนาการสอนกระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: เดอืนตุลา. 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                            วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

49 

เปรมฤดี พันธ์ุวิเศษ. (2554). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 เร่ืองวันส าคัญทางพุทธศาสนา ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2. วทิยานพินธ์ ค.ม. บุรีรัมย์: มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

พรจิต สุดจริง. (2551). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง 

 ผลิตภัณฑจ์ากรังไหม ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4. วทิยานพินธ์ กศ.ม. มหาสารคาม: มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 

พรุิณพร เหลา่สุวรรณ. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 เร่ือง แหลง่อารยธรรม 

 ในทวปีเอเชยี โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. วทิยานพินธ์ ค.ม. มหาสารคาม: มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 มหาสารคาม. 

รัตติยา แหวนวงศ์. (2555). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานแบบเนน้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นกับการด าเนนิชีวิต 

 แบบเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มัธยมศกึษา เขต 33. วทิยานพินธ์ ค.ม. สุรนิทร์: มหาวทิยาลัยราชภัฏสริุนทร์. 

วราลี สิริปิยธรรม. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

 โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. วทิยานพินธ์ ค.อ.ม. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

 ลาดกระบัง. 

วไิล เดชตุม้. (2552). การศึกษาท าการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยการท าโครงงานโดยใชแ้หลง่เรียนรู้วัดโพธิ์ 

 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 3. วทิยานพินธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2558). คู่มอืครูหนังสือเรียน เล่ม 2 ประวัตศิาสตร์สากล พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ 

 ของมนุษยชาติ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4-6. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

สมชาย วิริจินดา. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระประวัตศิาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียน 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการแบบโครงงานกับวิธีการทางประวัตศิาสตร์. 

 วทิยานพินธ์ ค.ม. เชยีงราย: มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2558). การสอนประวัตศิาสตร์ ประวัตศิาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน.  

 กรุงเทพฯ: โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. (2550). ตน้ไม้ท่ีไรค้่าทางเดินสู่เส้นชัย บันทึกประสบการณ์ โครงงานวจิัยวทิยาศาสตร์ 

 ดีเด่น “การแตกของฝักต้อยต่ิง”. กรุงเทพฯ: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. 

 . (2550). การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สุวทิย ์มูลค า และอรทัย มูลค า. (2552). 20 วธีิจัดการเรียนรู้ (พมิพค์รัง้ท่ี 8). กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย. 

 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร




