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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดจิตสาธารณะ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบจิตสาธารณะ 
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิด  
จิตสาธารณะ แบบทดสอบวัดจิตสาธารณะก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิด 

จิตสาธารณะทั้ง 3 แผน มีคณุภาพในระดับด ี
2. จิตสาธารณะของนักเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและด้านพฤติกรรม หลังจากการจัดการ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 ทั้งสองด้าน 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study to the quality level of 

experience learning management plans in order to develop students to create 
public mind, and 2) compare the public mind of grade 6 students under Nakhon 
Sawan the Primary Educational Service Area Office 3 before and after learning 
using the experience management plans. The research sample consisted of 19 
grade 6 students of academic year 2019. The research instruments included 
learning experience management plans for students develop public mind 
and a test on public mind administered before and after learning. The data 
were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research showed that: 
1. The quality level of 3 plans of the experience learning management 

in order to develop the students to create public mind had a good level. 
2. The level of development of public mind of students in cognition and 

behavior, after learning through experience learning management was higher than  
before the implementation at the statistical significance level of 0.05 on both sides. 

 
Keywords: Experience Learning Management, Public Mind, Primary Education 


