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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัย

อยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 14 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test  
(Dependent Sample) 

จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงที่สุด คือ 26 คะแนน และคะแนนที่น้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 
คะแนน ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน/กระบวนการจดัการเรียนรู้ผ่านประสอบการณ์ 
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ABSTRACT 
A study of historical achievement in history and important works of important people in 

the Ayutthaya period by using the learning management process through experience for students in 
grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon Boonprakong Phitthayakhom), Khampangphet. This 
research aims were 1) To study by historical achievement in history and works of important people 
in the Ayutthaya period by using the learning management process through experience. 2) To 
compare the learning achievement pretest and posttest learning score by historical achievement in 
history and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management 
process through experience. 3) To study students’ satisfaction by historical achievement in history 
and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management process 
through experience. The sample were 14 students grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon 
Boonprakong Phitthayakhom)., which was obtained by purposive sampling. The instruments in this 
study were plans for learning activities by using the learning process through experience. Learning 
achievement test and questionnaires measuring student satisfaction towards learning activities. 
Statistics used are percentage. Mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample).  

According to studies, it has been found that Learning achievement of students receiving 
teaching and learning on history and important works of important people in the Ayutthaya period 
by using the learning management process through experience For grade 5 students in Tessaban 3 
School of the score after studying Of grade 5 students, the highest score is 26 points and the lowest 
score is 20 points. The difference of the score is 6 points. The comparison results of the pre-school 
and post-test are the post-test scores of students higher than before learning at the statistical 
significance level of .05 and satisfaction. The students are satisfied at a high level. With an average 
of 4.28 

Keywords: learning achievement / learning management process through examination 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขและในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถกูต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผล
ประโยชนส่วนรวมและของประเทศชาติร่วมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้ จั กพึ่ งตนเอง มี ความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์  ใฝ่ รู้  และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อ เนื่ อง
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มปีัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน คือ 
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ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ อันเป็นสากล และมี 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มสีขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
มสีขุนิสยัและรักการออกก าลงักาย มคีวามรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยูร่่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    

วิชาประวัติศาสตร์เป็นสาระที่ 4 ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เริ่ม ประกาศใช้ในโรงเรียน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในอดีตและมีร่องรอยหลักฐานส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบุคคลส าคัญในอดีต ทั้งประวัติและผลงาน
ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์หากจะมองโดยผิวเผินก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพราะมีแต่อดีต ซึ่งต้อง
อาศัยการจดจ าเหตุการณ์มากมาย จดจ าเรื่องราว จนท าให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ และไม่มีสิ่งเร้าที่จูงใจได้เลย 
เนื่องจากไม่รู้จักบุคคลซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในสมัยนั้น และไม่รู้จักประวัติและผลงานท่ีบุคคลส าคัญเหล่านั้นได้สร้างไว้ 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ในเรื่องของประวัติและผลงานบองบุคคลส าคัญ เพราะนักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในอดีต และบุคคลส าคัญบ้างท่านนักเรียนไม่รู้จัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง 
ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่
เรียกว่า  Experiential learning หรือ Learning cycle การเรียนรู้แบบนี้จะเน้นที่การมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ 
โดยตรง โดยมีวงจร 4 ขั้น ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การอ่านหนังสือ การดูวีดีทัศน์ การสนทนาพูดคุย การทดลอง 
2.  การทบทวน ไตร่ตรอง คือการน าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาครุ่นคิดใคร่ครวญ เช่น เขียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ 

การสนทนา หรือ discussion 
3. สรุปหลักการ หรือทฤษฎี ผู้เรียนจะน าสิ่งที่ได้จากขั้นที่ 1 และ 2 มาสรุปออกมาเป็นทฤษฎีส่วนตัวด้วย

วิธีการ เช่น การเขียน mind mapping การสรุปการเรียนรู้ออกมาเป็น model การน าเสนอผลการเรียนรู้ 
4. การน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งไหนใช้ได้ สิ่งไหนต้องปรับปรุง จากน้ันจะกลับเข้าสู่ขั้นตอน

ที่ 1 อีกครั้ง 
ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงสนใจน าวิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวชิาประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู  ้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 

(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อยู่ในระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พุทธสักราช 2551 ดังนี ้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

 ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้อง ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ระยะเวลา 

ภาคเรยีนที่ 2/2561 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ์ 

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3              
( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 
บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ หรือผลการเรียนด้านประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลในสมัยอยุธยาของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน
สายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากการแสดงออกทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ ทักษะและ    
เจตคติ ดึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งทักษะและเจตคติ
ใหม่จากการเรียนแบบเดิม ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 
3  (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางการกระท า ท่ีสามารถวัดจากการกระท าได้ เช่น เดก็ชอบ
การจัดการเรยีนการสอนแบบผ่านประสบการณ์ เด็กมคีวามสนุกในการท ากิจกรรม เป็นต้น 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดความรู้ในวิชาประวัตศิาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ทั้งขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  
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กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  

 1.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทัรมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1.3 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  

 1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรี ยนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์  

 1.5 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.6 ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 1.7 สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ พร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  

 1.9 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง 

แก้ไขตามค าแนะน า  

 1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

  

 

       กระบวนการจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์
มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่
1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  
2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(Publishing)   
3. ขั้นอภิปรายผล (Discussing)  
4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  
5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying) 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคญัในสมัยอยธุยา 
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 ขั้นตอนท่ี 2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้

 2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

 2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  

 2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  

 2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับผู้เช่ียวชาญ 2.5 น า
แบบประเมินที่ผู้เช่ียวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence ) ตามวิธีของโรวิเนลลี  (Rovinelli)   

 2.6 น าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  

 2.7 น าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามวิธีของโลเวทท์ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.2 ด าเนินการสร้างรายการค าถาม 10 ข้อในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจทีไ่ด้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  

 3.5 ท าการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

 3.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจได้ท าการประเมินแล้วมาสรุปความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดย
ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
6.1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร P  ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545  :  104) 

    สูตร 100
N

f
P  

เมื่อ P   แทน  ร้อยละ 
    f  แทน   ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N  แทน   จ านวนความถี่ท้ังหมด 
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N

R
IOC




 6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด  
(2545  :  105) 

สูตร 
N

X
X


  

   เมื่อ      X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

                 X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
                   N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 6.1.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สามารถหาได้จากสูตร 

สูตร 𝑆. 𝐷. =  √
𝑛Σ𝑓𝑥2−(∑fx)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เมื่อ     𝑆. 𝐷.     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             𝑛           แทน จ านวนนักเรียน 

             x            แทน คะแนนแต่ละตัว  

             𝑥2         แทน คะแนนยกก าลังสอง 

             fx          แทน คะแนนคูณกับความถี่ในช้ัน  

             Σ𝑓𝑥2    แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสองคูณกับความถี่ในช้ัน 

               ∑fx        แทน ผลรวมของคะแนนสองคูณกับความถี่ในช้ัน 
6.2 สถิติที่ใช้หาคณุภาพ ได้แก ่
6.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ สมนึก ภัททิยธนี  ( 

2546 : 220 )  
 

 
  เมื่อ    IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค ์

                               R        แทน  ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N   แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 6.2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร P 
(Difficulty) ของสมนึก  ภัททิยธนี  ( 2546  :  183 – 212 )     

N

R
P   

  เมื่อ       P  แทน  ระดับความยาก 
       R  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด  
    N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   
 6.2.3 หาประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใช้สตูรต่อไปนี้    

สูตรที่ 1 E1 = 
∑𝑥

𝑁

𝐴
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6.3 สถิติใช้ในการเปรียบเทียบ ไดแ้ก ่
6.3.1 หาค่า t-test  (Dependent  Saple) พิจารณาความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง  โกวิทย์  ประวาลพฤกษ์, กมล  ภู่ประเสริฐ  และสงบ  ลักษณะ   

สูตร   
 
1

22







 



N

DN

D
t

D
 

df     =   N – 1 
 เมื่อ        t            แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา 
  D           แทน   ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

  D      แทน   ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

  D
2        แทน  ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  D
2   แทน  ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกที่แต่ละตัว                                                             

             ยกก าลังสอง 
  N          แทน   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ทดลอง 
  Df        แทน   ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ล าดับขั้นการน าเสนอข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยที่
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญ
ในสมัยอยุธยา โดยผู้วิจัยจัดล าดับขั้นการเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
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 เลขที ่

 

ชื่อ - สกุล 

 

หลัง

เรียน 

30 

1 เด็กชายภูวดล         ทิพสร 24 

2 เด็กชายภูมิพัฒน์      อรุณจักร 22 

3 เด็กชายปิยวัฒน์       จรล ี 26 

4 เด็กชายณัฐชัย         พัดเสือ 20 

5 เด็กชายกฤษณะ       สังข์ทอง 24 

6 เด็กชายวุฒิภัทร       แสงจันทร ์ 20 

7 เด็กชายกฤษณะ       บุญคุณ 23 

8 เด็กหญิงวรรณษา      คงอรุณ 26 

9 เด็กหญิงพรทิพย์       อยู่ยืน 23 

10 เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ศักดิ์เพ็ชร 20 

11 เด็กหญิงดาราวรรณ   ใจแสน 24 

12 เด็กหญิงธารณ์พิมล    ส าลีศร ี 25 

13 เด็กหญิงกชกร          สิงห์เรือง 21 

14 เด็กหญิงศภุาวรรณ    หนูพิน 22 

รวม 320 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า คะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนน
สูงที่สุด คือ 26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 คะแนน 
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ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลังเรียนชนิดเลือกตอบ ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3  

(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3  
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

รวม 4.28 0.38 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ครูให้โอกาสนักเรียน
ซักถามปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และข้อที่มีคววามพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น

เลขที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน D D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

รวม 179 320 141 1,547 

�̅� 12.79 22.86   

SD. 2.75 2.11   
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กลุ่ม/เป็นคู่ และครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
ตารางที่ 4 แสดงอันดับที่และความถี่ของข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
 
อันดับ

ที ่

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 อยากให้ครูสอนแบบน้ีอีก 1 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ตอบแบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจจ านวน 14 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 คน ซึ่งข้อเสนอที่มีนักเรียนแสดงความคิดเห็นสูงที่สุด 
คือ อยากให้ครูสอนแบบน้ีอีก จ านวน 1 คน  

สรุปผลลการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงท่ีสุด คือ 26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของ
คะแนน คือ 6 คะแนน  

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า คะแนนก่อนเรียนสูงที่สุด คือ 17 คะแนน คะแนนที่น้อยที่ คือ 9 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน คือ 8 
คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรียนที่ได้สูงที่สุด คือ 26 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน 
คือ 6 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 3. จากผลการตอบแบบสอบถามการความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3   
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

อภิปรายผล 
1. ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา  ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ และมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ และผล
การเรียนรู้ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา จ านวน 4 แผน 
และขั้นตอนในการแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยามีกระบวนการ
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สร้างอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักการสร้าง และได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งในส่วนของเนื้อหา หลักสูตร 
และการวัดประเมิน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีการปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน 
และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีค่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เพราะว่าผู้เรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ท าท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการ
เรียน มีความสนุกสนานในการเรียน และตั้งใจท ากิจกรรม 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ที่เรียนสอนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ขณะที่ผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน ามากกวา่ที่จะบอกค าตอบให้ผูเ้รียน 
    2. ในการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู้ให้ละเอียดในทุกข้ันตอนเพื่อ
ความเข้าใจง่าย และสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ครูควรหาเนื้อหาหรือศึกษาข้อมูลในการจดัการเรียนการสอนมาให้ละเอียด 
    2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนการสอนและน าไปประยกุต์เพื่อใช้กับการจัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อกระตุน้ให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรยีนรู้ 
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