
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2553 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2553 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A STUDY OF  LEARNING OUTCOME ON DVARAVATI  KINGDOM AND ANALYTICAL 
THINKING ABILITY  OF  MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS  

BY  USING FIELD TRIP ACTIVITIES 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Supradid  Supplab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหวิทยานิพนธ เร่ือง “การศึกษาผลการเรียนรู 
เร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี” เสนอโดย นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 
 
       ................................................................................... 
                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ)                              
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ................ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ 
 2. รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
.................................................................ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ) 
................../……………..../…………….. 
 
.................................................................กรรมการ          .................................................................กรรมการ 
(อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต)                                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพิณ  ศิริสัมพันธ) 
................../……………..../……………..                       ................../……………..../…………….. 
 
 .................................................................กรรมการ  .................................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม) 
................../……………..../……………..               ................../……………..../…………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง 

49262306 : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่/ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สุประดิษฐ  ทรัพยพลับ : การศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะห
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 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่  งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 40  
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สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 12 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและ
หลังเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย )X(  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ(%)  และการทดสอบคาที t-test แบบ Dependent  
  
      ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการเรียนรู เรื่องอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีคารอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช และหลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70   

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ในภาพรวมอยูในระดับ มาก 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธ  เ ร่ือง  การศึกษาผลการเรียนรู เ ร่ือง  อาณาจักรทวารวดี  และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ี เลมน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือ เปน
อยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ    รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ  
และผูชวยศาสตราจารย  ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จ
เรียบรอย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหความอนุเคราะหเวลาในการใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจ
ตลอดมา สงผลใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
  ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร .สุธา  ลีนะวัต ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข
ขอบกพรอง และใหความรูในดานวิชาการ เพื่อความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงคณาจารยผู
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานท่ีใหคําปรึกษาและแนะนํา ทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีสมบูรณ
ยิ่งข้ึน ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยดวยความเคารพอยางสูง 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย อนัน ปนอินทร ดร.จตุรงค อินทรรุง และอาจารย
สิโรตม  ภินันทรัชตธร ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการทําวิจัยซึ่งทําให
สามารถดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธใหมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางดี และขอขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาทุก
ทานที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา และเปนกําลังใจเสมอมา  
  ทายสุดน้ี  ขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา  มารดา  ซึ่งเปนผูใหชีวิตและเปนผู
วางรากฐานทางการศึกษารวมถึงอุดหนุนปจจัยและใหกําลังใจในการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด  
ประโยชนใดๆอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา อุปชฌาย ครูบา
อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางและเปนแรงบันดาลใจท่ี
สนับสนุนใหผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูเปนการศึกษาท่ีชวยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสราง
พลังท่ีมีอยูในตัวมนุษยซึ่งสามารถทําไดตั้งแตจุดแรกเร่ิมและตลอดชวงชีวิตของบุคคล การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545) ถือวา
เปนการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีลักษณะเปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข ดังน้ันการจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะ เกง ดี มีสุข จะตองพัฒนาผูเรียน
เต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความเชื่อที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ
รูปแบบการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ : 12-14)  
 ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยมีจุดเนนท่ีสําคัญคือมุง
พัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ ใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรูไดศึกษา
คนควาและคนพบความรูดวยตนเอง เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ที่จะนําไปสูการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนกระบวนการกลุมแบบรวมมือ เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดโดยมีพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ดี (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2539 : 141) 
 จากเหตุผลและความจําเปนของการปฏิรูปการเรียนรู จึงผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบ
การศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งเปาหมายสูงสุดในการปฏิรูปการศึกษาคือ การศึกษาท่ีจัดข้ึนน้ันจะตอง
สามารถสรางคนไทยใหเปนทรัพยากรบุคคล และเปนกําลังแรงงานที่มีความรู และความสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และเม่ือออกจากการศึกษาในระบบยังสามารถท่ีจะเรียนรู  สนุกสนานที่จะเรียน 
และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต สิ่งเหลาน้ีจะตองมีการวางรากฐานท่ีดีเพื่อใหทุกคนมีชองทางใน
การเรียนรู และปรับปรุงตนเอง เพราะธรรมชาติของมนุษยจะปรับตัวเมื่อพบการเปล่ียนแปลงจึงตอง
พยายามสอนใหบุคคลมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหไดโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 
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เปนหัวใจสําคัญที่จะฝกฝนใหผู เรียนสนุกสนานที่จะเรียนรู และชอบที่จะเรียน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 4 ) 
 การท่ีจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษามีทิศทางที่มุงจะพัฒนาบุคคล
เชนน้ัน หนาท่ีสําคัญของครูในยุคปฏิรูปการศึกษาก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ โดย
ใชนักเรียนเปนศูนยกลางสําหรับการเรียนรู และครูเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
และเหมาะสมกับผูเรียน รวมเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในสถานการณจริง รูศักยภาพที่
แตกตางกันของผูเรียนแตละคน และสงเสริมใหผูเรียนไดนําศักยภาพนั้นมาใช ( คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู 2543 : 7 ) 
 ทามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ความผันผวนทางการเมือง ความเสื่อมถอยทาง
วัฒนธรรมและศีลธรรม ความพายแพในสนามแขงขันระดับนานาชาติที่ตองวัดกันดวยคุณภาพและ
ความสามารถของมนุษย คนไทยและสังคมไทยเร่ิมต่ืนตัวที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงน้ัน เมื่อใด
ก็ตามท่ีคนสวนใหญของประเทศยังยากจน ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
การทํามาหากินท่ียากลําบาก ทําใหเกิดเสียงเรียกรองใหมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา ดั งจะ
เห็นไดจากท่ีผานมารัฐบาลไดทุมเทงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพ ทั้งน้ีผูบริหาร ครู ผูปกครอง และชุมชนไดแสดงความมุงม่ันในการปรับปรุงกระบวนการ
ศึกษาทุกดานใหสามารถตอบสนองความตองการของชีวิตและสังคม และกาวทันตอความกาวไกล
ของสังคม การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการศึกษาจึงมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา แตผลของ
การปรับปรุงและพัฒนาน้ันยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ ดี  
สูงสวาง ( 2547 : 1 ) ไดเสนอไววา ระบบการศึกษายังไมสามารถกูสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพ
สังคมของประชาชน คนทุกวัยต้ังแตเกิดจนจบมหาวิทยาลัย ยังคงเรียนแตวิชา รูแตหนังสือถูกลอม
กรอบดวยตารางสอนและหองเรียน การพัฒนาคนจึงไมเอ้ือใหคุณสมบัติ มองกวางคิดไกล ใฝสูงมุง
ทํางาน เช่ียวชาญทักษะชีวิต สวนสภาพการเรียนการสอนยังขาดการเนนกระบวนการท่ีใหผูเรียนได
พัฒนาดานการวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู 
 จากสภาพปญหาการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนการสอนในหองเรียนเปนสวนมาก โดย
คํานึงถึงความรู ความคิดเปนสําคัญ จนขาดการฝกปฏิบัติและขาดคุณลักษณะที่สําคัญ ไดแก การ
สงสัยใฝรูในการแสวงหาความรูใหมๆเพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจของแตละ
บุคคล และยังเนนการสอนเน้ือหาสาระมากกวาการสอนความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากน้ันยัง
ขาดความเช่ือมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาตางเห็นพองกันวาถึงเวลาท่ีตองมีการปฏิรูปวัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทยทั้งชาติ         
( สําเริง ยอยรูรอบ 2547 : 3) สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
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2551 มีจุดหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ควรจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น   ( สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 4 )    จึงเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาสามารถพัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
และความตองการของโรงเรียนในแตละชุมชนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะนี้ จึงเปนการ
เนนใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆภายในชุมชน ซึ่งเปนการสงเสริมให
นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในชุมชนและทองถิ่นของตนเอง และมุงใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงกับชีวิต จึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เพื่อตองการใหนักเรียนมีความเขาใจในการดํารงชีวิตของมนุษย การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
เกิดความเขาใจตนเองและผูอ่ืน ยอมรับในความแตกตาง สามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิต (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 1) 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดมุงใหนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับ
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธกันและมีความแตกตางกัน เพื่อใหสามารถปรับตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอม จึงทําใหครูผูสอนสังคมศึกษาจะตองนําเทคนิคการสอนมาปรับใชให
เหมาะสมกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตางๆ ซึ่งมีธรรมชาติเนื้อหาแตกตางกันโดยพิจารณาจาก
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพน้ัน ครูเปนบุคคล
สําคัญที่เปนผูวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดเปนสิ่งสําคัญสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสัมพันธกับระดับ
การคิด เน่ืองจากการคิดเปนทักษะท่ีสมองจัดกระทํากับขอมูลโดยผานการไตรตรอง ใครครวญและ
หาเหตุผลแลวจึงถายทอดมาสูการปฏิบัติ การคิดสามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ1) ทักษะการคิด
พื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ทักษะการส่ือสาร เชน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ฯลฯ และทักษะท่ี
เปนแกนหรือทักษะขั้นพ้ืนฐานทั่วไป เชน ทักษะการสังเกต การจําแนก การตีความ และการสรุป
ความ ฯลฯ และ 2) ทักษะการคิดชั้นสูง เชน ทักษะการสังเคราะห การจัดโครงสราง การพิสูจน และ
การประยุกต ฯลฯ ทักษะการคิดชั้นสูงประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญและเปนพ้ืนฐานใหทักษะการคิด
ระดับอ่ืน คือทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical) เพราะความสามารถในการคิดวิเคราะหเปน
สมรรถภาพเบื้องตน และเปนความสามารถพ้ืนฐานที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับผูเรียน เพื่อที่จะพัฒนา
ความสามารถในการคิดประเภทอ่ืนๆ รวมท้ังความสามารถในการคิดไตรตรอง คิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดสรางสรรค (จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช  2544 : 15) 
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 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือการคิดโดยใชปญญาไตรตรองหาความสัมพันธเชิง
เหตุผลระหวางองคประกอบตางๆ ที่แฝงอยูภายในเหตุการณหรือสถานการณนั้น เพื่อคนหาสาเหตุ
ที่แทจริง การวิเคราะหจึงเปนการคิดท่ีชวยใหคนตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล มีความเขาใจและรู
กระจางในขอมูลมากย่ิงข้ึนชวยใหมองเห็นสาเหตุของปญหาและหาทางออกไดอยางเหมาะสม การ
คิดวิเคราะหเปนการคิดซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนไดดีในชวงอายุประมาณ 11 - 15 ป 
เพราะเปนชวงท่ีเด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้น สามารถตั้งสมมติฐาน
และแกปญหาได (สุรพล  พยอมแยม 2544 : 33)  ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กลาวไววา 
นักเรียนจะเรียนรูลึกข้ึนในความเฉพาะ และความถนัด เปนการพัฒนาทักษะข้ันพื้นฐานในการคิด
วิเคราะหและแกปญหาในระดับสูงขึ้น เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีมากข้ึนในการศึกษาหา
ความรู มุงเนนใหนักเรียนสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อการศึกษาตอในระดับที่
สูงข้ึน หรือเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน 
ทักษะในการดํารงชีวิตตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม ใหผูเรียนมีความสมดุลท้ังดานความรู 
ความคิด ความดีงาม มีความภูมิใจในความเปนไทย  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 
8 )  รวมท้ังในสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ในขอ 2 ที่ระบุวามีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการเรียนรู 
การสรางความคิดรวบยอด การจําแนกแยกแยะโดยพิจารณาปจจัยรอบดานอยางกวางไกลลึกซึ้ง มี
เหตุผลนํามาคิดสรุปเปนความรูความเขาใจของตนในการพิจารณาตัดสินใจ แสวงหาแนวคิดใหม
อยางเหมาะสม เปนระบบ และมีคุณคา ( สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551 : 10 )  
 ดังน้ันในการจัดการเรียนรูครูจึงจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  ฝกใหผู เรียนไดคิดวิเคราะหมีความ
รับผิดชอบและทํางานกลุมแบบรวมมือ โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคลและเนนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง แตปญหาในการจัดการศึกษาท่ีผานมาพบวา การศึกษาทุกระดับตั้งแตอนุบาลถึง
มหาวิทยาลัยเปนการศึกษาที่สรางความออนแอทางสติปญญาและทําลายศักยภาพในการเรียนรู
เนื่องจากเนนการถายทอดเนื้อหาในหองเรียนและทองจําจากตํารา ผูเรียนขาดประสบการณหรือ
ขอมูลมาสังเคราะหใหเปนปญญาท่ีสูงข้ึน จึงควรมีการปฏิรูปการเรียนรูใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห
การจัดการเรียนรูจําเปนตองใหผูเรียนไดเรียนรูแบบเช่ือมโยง (ประเวศ วะสี 2537 : 23-24)
โดยเฉพาะปญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และ
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วัฒนธรรม ซึ่งผูวิจัยเปนครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูนี้พบวามีปญหามาก เชน นักเรียนไมกลา
ซักถาม ไมเขาใจเน้ือหาท่ีสอน การจัดการเรียนการสอนสวนใหญครูเปนศูนยกลาง ครูยึดเน้ือหา
แทนมาตรฐานและตัวช้ีวัด สอนโดยการบรรยายนักเรียนขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด วิธีการถาม-ตอบ ซึ่งไมตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล จึงทําใหการเรียนการสอนไม
บรรลุตัวช้ีวัดของหลักสูตร  ซึ่งสอดคลองกับปญหาท่ีพบจากงานวิจัยของพรนิภา สมาเอม  
(2544:33)ไดกลาวไววา การสอนแบบเดิมยังเนนครูเปนผูบรรยาย นักเรียนไมไดแกปญหาดวย
ตนเอง ไมไดเรียนจากประสบการณจริง ครูเปนผูถายทอดความรู สภาพแวดลอมและบรรยากาศไม
เอ้ือตอการเรียนรู จึงทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จและสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราภรณ 
พิมละมาศ (2544:6) ไดกลาวไววาการสอนไมตอบสนองกับการพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการ
คิดสังเคราะห การคิดวิเคราะห และการคิดสรางสรรค จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจบทเรียน จากสภาพ
การเรียนการสอนดังกลาวนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ําและทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญของผูเรียนในกลุมสาระนี้  สอดคลองกับ
ขอมูลของฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ที่รายงานผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใน 3 ปการศึกษาคือป
การศึกษา 2548-2550 พบวานักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยลดลงอยางตอเน่ือง กลาวคือ ป
การศึกษา 2548 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.94 ปการศึกษา 2549 มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.59 และปการศึกษา 
2550 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.41 (ฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 2551:12)    
นอกจากน้ันในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูใน
เกณฑตองปรับปรุง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2549 : 53)  รวมท้ัง
จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) พบวา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนอยูในจุดท่ีตองพัฒนา  (ฝายวิชาการโรงเรียนเทศบาล 
๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 2550:120)  จึงนับวาเปนปญหาสําคัญที่ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตองหาวิธีการที่จะพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนใหดีขึ้น 
 ดวยสภาพปญหาและแนวคิดสําคัญในขางตนน้ัน ทําใหผูวิจัยตระหนักและสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน   โดยการสรางประสบการณการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี (Field trip)  
เนื่องจากการเรียนการสอนในหองเรียนนั้นในบางโอกาสไมเอ้ือตอสภาพการเรียนรูที่ดีได ดังน้ัน
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ครูผูสอนอาจใชแหลงเรียนรูตางๆท่ีอยูภายนอกหองเรียนใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษา และไดรับ
ประสบการณตรงในเน้ือหาและรายวิชาตางๆไดอาทิ เชน ภูมิศาสตร วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร 
ประวัติศาสตร สังคมศาสตร ธรรมชาติศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอาชีพ ดนตรี 
ศิลปะ ฯลฯ โดยการที่นักเรียนไดศึกษาเรียนรูจากทรัพยากรหรือแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชนน้ัน 
สามารถสรางประโยชนและทําใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการตางๆในการแสวงหาความรู 
รวมท้ังไดใชความคิดในการวิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดจากการเรียนรูที่ไมสามารถนํามาในหองเรียน
ไดหรือไมสะดวกซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรูจักสังคมภายนอกมากขึ้น ไมใชแตเพียงในหองเรียนเทาน้ัน 
การศึกษานอกสถานท่ียังสามารถชวยใหนักเรียนไดรูจักชุมชนดีขึ้น รวมทั้งมีความพรอมและรูจัก
ปรับตัวกับชีวิตความเปนอยูในสังคมสรางมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม สงเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี จึงนับไดวาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สามารถเชื่อมโยงการ
เรียนรูของนักเรียนกับสังคมภายนอกท่ีชวยการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูไดเปนอยางดี (สมสิทธิ์  จิตรสถาพร 2535 : 1-2)  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูวิจัย
นํามาใชในการพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนในคร้ังน้ี เปน
แนวทางที่ไดจากการสังเคราะหวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) ของทิศนา แขมมณี 
(2550: 344-345) , สมสิทธิ์  จิตรสถาพร (2535: 37-39) และ เฟนตัน ( Fenton, 1996 : 8-11) จาก
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ และแนวคิดเก่ียวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งวิธีการสอนแบบศึกษานอก
สถานที่   และแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาตินั้น 
มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสสภาพชีวิตและความเปนจริงนอกสถานที่ และเก็บเกี่ยวความรูจาก
สถานท่ีที่เขาไปศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก
หองเรียน การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีจัดวาเปนประสบการณตรงที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย 
โดยพบวา ผูที่เรียนจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมจะมีประสบการณมากกวาผูเรียนจากสิ่งท่ีเปนนามธรรม 
ตามแนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar Dale ,อางถึงใน ชัยยงค พรหมวงศ 2521 : 24)    

จากการศึกษางานวิจัยของ สุรศักดิ์  ปะตังถาโต (2543 : 77-78)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต ( สังคมศึกษา ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70  
และของธิดา  สุบรรนาจ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6  เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร   ตามแนวคิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยลักษณะของการจัด
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กิจกรรมในโปรแกรมนี้อยูในรูปแบบของการศึกษานอกสถานที่ ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ของนักเรียนหลังการเขารวม
โปรแกรมสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม   นอกจากน้ี  ศรีสกุล  วิบูลยวงศรี (2544 : 79-80) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการใชแหลง
ทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ พบวานักเรียนในกลุมทดลองที่สอนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชน
มีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมท่ีสอนปกติ และนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ี
ดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมาใชในการเรียนการสอน 
 แหลงเรียนรูที่ผูวิจัยสนใจเลือกศึกษาคือโบราณสถานในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดท่ีมีการพัฒนา เพื่อ รองรับการขยายตัวจาก
กรุงเทพมหานครในหลายๆดาน ทั้งดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ความเปนอยูตางๆ รวมท้ัง
ในดานการศึกษา  มีสถานศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาเขามาต้ังอยู
ในทองท่ีหลายแหงนอกจากนี้ในจังหวัดนครปฐมยังมีแหลงวิชาการและแหลงเรียนรูตางๆที่จัดต้ัง
ขึ้นเพื่อเปนแหลงความรูใหกับประชาชน นักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาหาความรู เชน 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ วัด ฯลฯ โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  เน่ืองจากเปน
เมืองท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน นักปราชญทางประวัติศาสตร และโบราณคดี 
สันนิษฐานวานาจะเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี   ซึ่งเจริญรุงเรืองระหวางพุทธศตวรรษที่  
12  ถึง  16  มีหลักฐานสําคัญคือ เมืองโบราณขนาดใหญที่สุด     ในประเทศไทย และในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวา 7 ตารางกิโลเมตร มีพระประโทณเจดีย เปนโบราณสถาน
สําคัญอยูกลางเมือง นอกจากน้ีแลวยังพบหลักฐานที่เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุกระจายอยู
ทั่วไป ซึ่งนับวาเปนจังหวัดที่มีความนาสนใจ มีความเปนมาวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่ควรคาใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู เพื่อธํารงรักษาและสืบทอดสิ่งท่ีดีงาม 
ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณตางๆของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป  
 จากการศึกษางานวิจัยตางๆและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี จะ
เห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ มีสวนชวยสงเสริมผลการเรียนรู
และทักษะกระบวนการตางๆของผูเรียนใหดีขึ้น รวมท้ังชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลตางๆที่ไดจากการเรียนรู อีกทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวย
ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเร่ืองที่เรียน ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง ไดใชแหลงชุมชนให
เปนประโยชนตอการเรียนรูทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งตอสถานท่ีนั้นและตอการ
เรียนรู (ทิศนา  แขมมณี 2550 : 343) ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรทุกระดับท่ีตองการ
ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถนําไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําวิธีสอนดังกลาวมาจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระ          
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูและสงเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูสาระการเรียนรูอ่ืนๆไดดีขึ้นตอไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) ของทิศนา      
แขมมณี (2550 : 344-345) , สมสิทธิ์  จิตรสถาพร (2535: 37-39) และ เฟนตัน (1996 : 8-11) ซึ่งมี
รายละเอียดข้ันตอนการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีดังนี ้
              ทิศนา  แขมมณี (2550: 344-345) ไดเสนอข้ันตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานท่ีไวดังนี้ 

1. การวางแผน : ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษาซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง เร่ืองท่ีจะศึกษา วิธีการท่ีจะศึกษา กําหนดการ คาใชจายและหนาท่ี     
ความรับผิดชอบ 

2. การเดินทางไปทัศนศึกษา 
3. การศึกษาในสถานที่เปาหมาย : ผูสอนควรประชุมผูเรียนท้ังหมดกอนปลอยผูเรียนใหไป

ศึกษาตามความสนใจ โดยย้ําถึงวัตถุประสงคของการมาศึกษา การเคารพตอสถานท่ี ความปลอดภัย 
การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา และการนัดหมายและการตรงตอเวลา 

4. การเดินทางกลับและสรุปบทเรียน : สามารถทําไดหลายวิธี เชนการอภิปรายรวมกัน การ
เขียนเปนรายงาน การจัดนิทรรศการ และการถายทอดความรูแกผูเรียน 

สมสิทธิ์  จิตรสถาพร (2535:37-39)ไดเสนอข้ันตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานท่ีไวดังนี ้

1. ขั้นบันทึกขอมูลและเตรียมการเบ้ืองตน ประกอบดวยการสํารวจความสนใจและความ
ตองการเบ้ืองตนของนักเรียน การกําหนดจุดประสงค กิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี การวางแผน
และเตรียมงานเบื้องตน 

2. ขั้นวางแผนและเตรียมการ จะตองมีการวางแผนกิจกรรม วางแผนบุคลากร ติดตอ
หนวยงาน   ที่เกี่ยวของ จัดทํารายละเอียดในการเดินทาง วางแผนงบประมาณ ขออนุญาตผูปกครอง 
เตรียมเก่ียวกับยานพาหนะ จัดหาผูนําทางหรือมัคคุเทศก ประชุมนักเรียนที่เขารวมโครงการ และ
ประชาสัมพันธใหทุกฝายเขาใจเปาหมาย 

3. ขั้นดําเนินการระหวางการศึกษานอกสถานท่ี  เปนขั้นที่ครูชวยนักเรียนในการคนหา
คําตอบโดยใหนักเรียนมีสวนรวมโดยการต้ังคําถาม และใหนักเรียนจดบันทึกหรือถายภาพ 
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4. ขั้นดําเนินการภายหลังการศึกษานอกสถานที่  จะตองจัดใหมีการอภิปรายหรือสัมมนา
เพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ใหนักเรียนประเมินขอดี ขอเสียเพื่อหาแนว
ทางแกไข และใหนักเรียนทํารายงานและสรุปผลท่ีไดจากการศึกษานอกสถานท่ี 

เฟนตัน ( Fenton 1996 : 8-11) ไดเสนอข้ันตอนการสอนโดยใชกิจกรรมการศึกษานอก
สถานท่ี ไวดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการข้ันตน ประกอบดวยการวางแผนซึ่งครูเปนผูกําหนด การกําหนดสถานที่
และกําหนดเวลาในการเดินทาง การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  และการ
เตรียมตัวของนักเรียนในการ สังเกต จดบันทึก และวิเคราะห 

2.ขั้นดําเนินการระหวางการศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ครูกระตุนใชคําพูดคําถามให
นักเรียนเกิดประเด็นปญหา 

3.ขั้นดําเนินการภายหลังการศึกษานอกสถานท่ี  เปนขั้นท่ีครูนํานักเรียนมารวมกันแลว
อภิปรายเพื่อตอบคําถามตางๆ นักเรียนซักถามครูเกี่ยวกับปญหาที่พบ และการประเมินผล 

จากขอมูลขางตน  ผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีโดยนําแนวความคิด ของเฟนตัน ( Fenton 1996 : 8-11) มาปรับใชซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี เปนข้ันท่ีครูผูสอนและผูเรียน
จะตองรวมกันกําหนด  และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานท่ีครั้งน้ี   

2. ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว  เปนข้ันที่ผูเรียนจะได
ลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว  เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะ
ความสามารถตาง ๆ   

3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี   เปนข้ันท่ีผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานท่ี   

4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน    เปนขั้นที่ครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอก
สถานท่ีดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล  โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน 
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 ผูวิจัยไดสังเคราะหวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) ซึ่งสามารถสรุป
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีไดดังแผนภูมิที่  1 

 
                         ตัวแปรตน                                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี  กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  
 
คาํถามการวิจัย 

 1.  ผลการเรียนรู เ ร่ืองอาณาจักรทวารวดี  กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 
70 หรือไม 

ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักร 
ทวารวด ี

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี
ขั้นที่ 1 วางแผนและใหประสบการณกอน
         ออกศึกษานอกสถานที่
ขั้นที่ 2   ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวน- 
 การหรือวิธีการศึกษาตามท่ี
 วางแผนไว
 ขั้นที่ 3   สรุปผลการเรียนรูภายหลัง  
   จากศึกษานอกสถานที่
 ขั้นที่ 4   ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ี  
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 3.   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีอยูในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

 1.   ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1.   ตัวแปรที่ศึกษา 
                    สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 
         1.1   ตัวแปรตน (Independent  Variable)  คือ การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
         1.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ 
                 1.2.1   ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี  
                 1.2.2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
    1.2.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี

2    ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         2.1   ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา  2553  จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน  160  คน 
                 2.2    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียนเทศบาล ๔(เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 40  คน  ไดมาดวยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
 3.   เน้ือหาที่ใชในการทําวิจัย 
         เน้ือหาท่ีใชในการทําวิจัยไดจากสาระการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี ซึ่งนํามาจาก
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  : หนวยการเรียนรู เร่ืองรัฐโบราณใน
ดินแดนไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ซึ่งมีรายละเอียด
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สําคัญประกอบดวย 1) การต้ังถิ่นฐานสมัยทวารวดี 2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี 3) ศิลปะและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี และ 4) สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี 
   

 4.   ระยะเวลา 
        ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 โดยดําเนินการจัดการ
เรียนรูรวม 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยการออกไปศึกษา         
พระประโทณเจดีย   จุลประโทนเจดีย และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย        
 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทของการวิจัย  ดังนี้ 
 1.   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี   หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนใชใน
การสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด    ดวยการจัดกิจกรรมเปน 4 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 1 วางแผนและใหประสบการณกอนออก
ศึกษานอกสถานท่ี   ขั้นที่ 2  ศึกษานอกสถานที่ตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาตามท่ีวางแผนไว  
ขั้นท่ี 3  สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่ และ ขั้นท่ี 4   ประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 2.   ผลการเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี  หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผล      
การเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
 3.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง   พฤติกรรมของผูเรียนในการแยกแยะขอมูล   
เนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอยและการคนหาความสัมพันธของขอมูลซึ่งมี 3 
ลักษณะไดแก การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ประเมิน
ไดจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น
        3.1  การวิเคราะหเนื้อหา  หมายถึง  การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน  และ
สรุปขอมูลนั้น
   3.2  การวิเคราะหความสัมพันธ  หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางขอมูลหลักกับขอมูลยอยอื่น ๆ  

              3.3  การวิเคราะหหลักการ  หมายถึง  การวิเคราะหรูปแบบ  วัตถุประสงคและเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอด   
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4.   ความคิดเห็น  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
และดานประโยชนที่ไดรับ โดยวัดจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดของ   
ลิเคิรท (Likert)     

5.   นักเรียน  หมายถึง ผูเรียนที่กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553  โรงเรียนเทศบาล ๔ ( เชาวนปรีชาอุทิศ ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ที่ไดรับการสอนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู เร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยกําหนดหัวขอดังนี ้
              1.   หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 

2.    อาณาจักรทวารวดี 
 3.    การศึกษานอกสถานท่ี 
 4. การคิดและการคิดวิเคราะห  
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
   
1. หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหอยูรวมกันในสังคม ที่มี
ความเชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตัวเองกับ
บริบทสภาพแวดลอม เปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ี
เหมาะสม  โดยไดกําหนดสาระตางๆไวดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  2551 : 1 - 3) 
 สาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม :  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไป
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมดีงาม 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
 สาระท่ี 2 : หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม :  ระบบการเมือง
การปกครองในสังคมปจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ลักษณะและความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

14 
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คานิยมความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   สิทธิ  
หนาที่  เสรีภาพการดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 สาระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร :  การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ   และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
 สาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร : เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทาง
ประวัติศาสตร พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตางๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรม
ที่สําคัญของโลก 
 สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร : ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลง
ทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย   และภูมิภาคตางๆของโลก การใชแผนที่และเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน  การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ              
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.1   สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 สาระท่ี  1  :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

         มาตรฐาน  ส  1.1 :  รูและเขาใจประวัติ  ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 
         มาตรฐาน  ส  1.2  :  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 สาระท่ี 2 :  หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

         มาตรฐาน  ส  2.1  : เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม
ที่ดีงามและธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอยางสันติสุข   
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        มาตรฐาน  ส  2.2  : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดม่ัน   
ศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  
 สาระท่ี  3  :  เศรษฐศาสตร 
         มาตรฐาน  ส  3.1  : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
        มาตรฐาน  ส  3.2  : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทาง    
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
                     สาระท่ี  4  :  ประวัติศาสตร 
         มาตรฐาน  ส 4.1  : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ 
                            มาตรฐาน  ส  4.2  : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ืองตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
      มาตรฐาน  ส  4.3  : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยมี
ความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 สาระท่ี  5  :  ภูมิศาสตร 
        มาตรฐาน  ส 5.1  : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการ
คนหาวิเคราะห  สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
                            มาตรฐาน ส 5. 2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่ กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   เน้ือหาท่ีใชในการทําวิจัยไดจากสาระการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี ซึ่งนํามาจาก
สาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : หนวยการ
เรียนรูเร่ืองรัฐโบราณในดินแดนไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551  ซึ่งนํามาจาก สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1  มาตรฐาน ส 4.2 และมาตรฐาน ส 4.3 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังที่แสดงในตารางตอไปน้ี 
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1.2   สาระท่ี 4  :  ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ 
 
ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.1   
 
ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 1 1.  วิเคราะหความสําคัญ   
     ของเวลาในการศึกษา  
     ประวัติศาสตร 
 
 
 
 

-  ความสําคัญของเวลาและชวงเวลาสําหรับการศึกษา 
   ประวัติศาสตร 
-  ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและ 
    อนาคต 
-  ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสาร 
   ประวัติศาสตรไทย 

2. เทียบศักราชตามระบบ 
    ตางๆที่ใชศึกษา 
    ประวัติศาสตร 
 
 

-  ที่มาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทยไดแก  
    จ.ศ./ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
-  วิธีการเทียบศักราชตางๆและตัวอยางการเทียบ 
-  ตัวอยางการใชศักราชตางๆที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร 
   ไทย 

3. นําวิธีการทาง 
     ประวัตศิาสตรมาใช 
     ศึกษาเหตุการณทาง 
     ประวัติศาสตร 

-  ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตรและวิธีการทาง 
    ประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
-  ตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย  
    ทั้งหลักฐานช้ันตน และหลักฐานช้ันรอง (เชือ่มโยงกับ  
    มฐ.ส4.3) เชนขอความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
-  นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเร่ืองราวของ 
   ประวัติศาสตรไทยท่ีอยูในทองถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได  
   (สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย  
    สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร) และเหตุการณ  
    สําคัญในสมัยสุโขทัย 
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  มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.2   
 
ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 1 1.   อธิบายพัฒนาการทางสังคม  
      เศรษฐกิจ และการเมืองของ 
      ประเทศตางๆในภูมิภาค 
      เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 
 
 
 
 
2. ระบุความสําคัญของแหลง 
    อารยธรรม ในภูมิภาคเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต 
 
 

-  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศตางๆใน 
   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีผลตอ 
   พัฒนาการทางดานตางๆ 
-  พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และ 
    การเมืองของประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต 
-  ความรวมมือผานการรวมกลุมเปนอาเซียนของ 
   ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ถือวา 
   เปนพัฒนาการของภูมิภาค 
 
-  ที่ตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรมใน 
   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน แหลงมรดก 
   โลกในประเทศตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
    (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 
-  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มี 
    ตอพัฒนาการของสังคมไทยในปจจุบัน 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19 

 มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 
ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระท่ี 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.3   
 
ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม. 1 1.  อธิบายเร่ืองราวทาง 
     ประวัติศาสตรสมัยกอน    
     สมัยสุโขทัยในดินแดน 
    ไทยโดยสังเขป 

-  สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป 
- รัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ศรีวิชัย ตามพรลิงค   
   ทวารวดี 

2.  วิเคราะหพัฒนาการของ 
     อาณาจักรสุโขทัยในดาน 
     ตางๆ 

-  รัฐไทยในดินแดนไทย เชน ลานนา 
   นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เปนตน 

3.  วิเคราะหอิทธิพลของ 
     วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
    ไทย สมัยสุโขทัยและ 
    สังคมไทย ปจจุบัน 
 
 

- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและปจจัยที่เกี่ยวของ  
  (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก)   
-  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดานการเมือง 
   การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ 
   ระหวางประเทศ 
- วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เชน ภาษาไทย วรรณกรรม  
   ประเพณีสําคัญ ศิลปกรรมไทย 
- ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน การชลประทาน  
   เคร่ืองสังคโลก 
- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

 
 จากมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลางในสาระประวัติศาสตร ของกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปไดวา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองเนนใหนักเรียนเขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุค
สมัยทาง ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพ้ืนฐานของความเปนเหตุเปนผล
มาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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ในแงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบ ที่เกิดข้ึน และเขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ไทยมีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย  
              
1.3   โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวน
ปรีชาอุทิศ) ไดจัดโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ดังนี ้
 
ตารางที่  4   โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

รหัส วิชา จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/ภาค จํานวนหนวยกิต 

ชั้น ม.1 
ภาคเรียนท่ี 1 

ส 21101 
 

ส 21102 
ภาคเรียนท่ี 2 

ส 21103 
 

ส 21104 
ชั้น ม.2 

ภาคเรียนท่ี 1 

ส 22101 
 

ส 22102 
 

 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
 

 
 

3 
 
1 
 
3 
 
1 
 
 
3 
 
1 

 
 

1.5 
 

0.5 
 

1.5 
 

0.5 
 
 

1.5 
 

0.5 
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ตารางที่   4   (ตอ) 
 

รหัส วิชา จํานวนชั่วโมง/สัปดาห/ภาค จํานวนหนวยกิต 

ชั้น ม.2 
ภาคเรียนท่ี 2 

ส 22103 
 

ส 22104 
 

ชั้น ม.3 
ภาคเรียนท่ี 1 

ส 23101 
 

ส 23102 
ภาคเรียนท่ี 2 

ส 23103 
 

ส 23104 

 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
 
 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 

 
 

3 
 
1 
 
 

 
3 
 
1 
 
3 
 
1 

 
 

1.5 
 

0.5 
 
 

 
1.5 

 
0.5 

 
1.5 

 
0.5  

 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบดวย 5 สาระไดแก 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   สาระที่ 2  หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม  สาระท่ี  3 เศรษฐศาสตร  สาระที่  4  ประวัติศาสตร  สาระที่  5  ภูมิศาสตร ในแตละสาระ
จะกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาโดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษา
เฉพาะสาระท่ี  4  ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร และมีมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 

มาตรฐาน ส 4.1  :  เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆอยางเปนระบบ     
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มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 สาระการเรียนรูที่  4  ประวัติศาสตร เปนสาระท่ีมุงใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึง
ปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญใน
อดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก 
 
1.4  โครงสรางการจัดหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวน
ปรีชาอุทิศ) ไดจัดโครงสรางการจัดหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร  สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่  5 โครงสรางการจัดหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ลําดับที ่ ชื่อหนวยการเรียน มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

1 เวลา และการแบง 
ยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร 
 

 

ส 4.1     ม.1/1  
ม.1/2 
  

เวลา ชวงเวลา และการเทียบศักราชตาม
ระบบตางๆ มีความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตร ทําใหเห็นความสัมพันธ
และความสําคัญของอดีตที่มีตอปจจบุัน
และอนาคต 

6 

2 วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร  

ส 4.1     ม.1/3 
 

การนําวิธีการทางประวัติศาสตร มาใชใน
การศึกษาประวัตศิาสตรทองถิ่น และ
ประวัติศาสตรสุโขทัย จะทําใหไดขอมูล 
ที่นาเช่ือถือ 

6 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 
ลําดับที ่ ชื่อหนวยการเรียน มาตรฐานการ

เรียนรู / ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

3  รัฐโบราณในดินแดน
ไทย  

ส 4.3    ม.1/1  
 

ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ร า ว ส มั ย ก อ น
ประ วัติ ศ าสตร ในดินแดนไทย  รั ฐ
โบราณ รัฐไทยในดินแดนไทย โดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตร   จะทําให
ทราบเร่ืองราวท่ีถูกตอง สอดคลองกับ
ความเปนจริง 

9 

4 พัฒนาการของ 
อาณาจักรสุโขทัย 

ส 4.3     ม.1/2 
ม.1/3 

อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการในดาน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธระหวางประเทศ 
สงผลตอภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยปจจุบัน 

8 

5 พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต  

ส 4.2    ม.1/1  
 

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร มีผลตอ
พัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมือง ของประเทศตางๆ  ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

6 

6 แหลงอารยธรรมใน
ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต 

ส 4.2    ม.1/2 
 

แหล งอารยธรรมในภูมิภาค เอ เ ชีย
ตะ วันออก เ ฉี ย ง ใต   มี อิ ท ธิพลต อ
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และสังคมไทยปจจุบัน 

5 

  
 จากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ในสวนของสาระ
ประวัติศาสตรไดกําหนดโครงสรางหนวยการเรียนรูในสาระประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยม ศึกษา  
ปที่ 1 ใหนักเรียนตองศึกษาหนวยการเรียนรู เร่ือง รัฐโบราณในดินแดนไทย ที่มีสาระสําคัญคือ 
การศึกษาเร่ืองราวสมัยกอนประวัติศาสตร ในดินแดนไทย รัฐโบราณ รัฐไทยในดินแดนไทย โดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตร จะทําใหทราบเร่ืองราวท่ีถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริง สําหรับการ
วิจัยครั้งน้ีไดศึกษาอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเปนอาณาจักรโบราณในประเทศไทย 
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2.  อาณาจักรทวารวดี 
2.1 ประวัติความเปนมา 
 ความเปนมาของอาณาจักรทวารวดี    เมื่อประมาณ 80 กวาปมาแลวสมเด็จพระเจา   
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงใชคําวา “ ทวารวดี” (Dvaravati)  มาใชกําหนดอายุ
โบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งไดรับอิทธิพลของอินเดียหลายสมัย   แตอิทธิพลอินเดียเห็นไดชัดใน
ศิลปะกลุมน้ีคือศิลปะสมัยราชวงศคุปตะ(Gupta) อายุราวพุทธศตวรรษท่ี10 - 11 และสกุลศิลปะ
สมัยหลังคุปตะ (Post Gupta) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ตลอดจนถึงศิลปะแบบปาละ-
เสนะ (Pala-Sena) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 17 มาสรางสรรคงานทางดานศิลปะท่ีเรียกวา
ศิลปะทวารวดีแถบที่ราบลุมภาคกลางขึ้นระหวางพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 (กรมศิลปากร 2509 : 23 -
25)  
 คําวา “ทวารวดี” ที่นํามาใชเรียกชื่อศิลปกรรมดังกลาวซึ่งพบทางภาคกลางนั้นไดพบวา 
มีการใชคําน้ีจากเอกสารตาง ๆ คือ  จากจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษที่12 ที่เขียนโดยภิกษุจีน
เห้ียนจังเรียกพื้นท่ีบริเวณน้ีวาโต-โล-โป-ติ (To-Lo-Po-Ti) ราว พ.ศ. 1170 - 1152 บันทึกทาง
พงศาวดารของจีนราชวงศถัง ฉบับเกาท่ีเรียกวา จิวกังซูย  (นลินี เหมนิธิ 2514 : 6 - 7) ไดอางถึง
ประเทศหนึ่งช่ือ “ตอเหอหลอ”  มีอาณาเขตทางทิศตะวันตก จดทะเลใหญ ทางทิศใตมีอาณาเขตจด
แควน พัน- พัน (Pan-Pan)  ทางทิศตะวันออกมีพื้นท่ีจดอาณาจักรเจนละ พื้นท่ีดังกลาวคือพื้นที่แถบ
ที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยในปจจุบัน และจากขอความในบันทึกของหลวงจีนงี่เจ็ง ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 12 ไดกลาวถึงอาณาจักร ตู-เหอ-ปอ-ติ  ซึ่งตามสถานท่ีตั้งท่ีกลาวถึงน้ันตรงกับพื้นท่ี
ภาคกลางของประเทศไทยปจจุบันเชนกัน  สวนศิลาจารึกของพระเจาราเชนวรมันท่ี 2  พ.ศ. 1496 มี
ขอความดังน้ี “สวนบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งช่ือวาวาป อุเปนทร (Vap Upendra) ก็ไดรับพระบรม    
ราชโองการใหครองนครทวารวดี แตในจารึกหลักน้ีไมไดบอกตําแหนงท่ีตั้งของทวารวดีแนนอน 
สําหรับจารึกบนแผนทองแดงพบท่ี เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของอักษรคลายแบบ
ตัวอักษรขอมโบราณ  ภาษาสันสกฤต  มีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี  12 ปรากฏนามของ
พระมหากษัตริย ในคําจารึก 2 พระองคคือ พระเจาหรรษาวรมัน และพระเจาอิศานวรมัน  (นิติพันธุ 
ศิริทรัพย  2524 : 7) 
 คําสันนิษฐานของนักวิชาการบางทานท่ีไดศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนี้     เชน นายแซมมวลบีล 
(Samuel Beal) เมื่อ พ.ศ. 2427 เปนคนแรกท่ีกลาวคําวา อาณาจักร โต-โล-โป-ติ   อยูในดินแดน
ประเทศไทยในปจจุบัน ลูเนต เดอลาจองกีแยร (Lunet de Lajanquiere) เมื่อ พ.ศ.2452 ไดรายงาน
เกี่ยวกับการคนควาทางวิชาการ คือ วิชาโบราณคดี ในประเทศไทยเรียกชื่อของศิลปะท่ีพบในแถบ
ภาคกลางวา กลุมซึ่งมีอิทธิพลอินเดีย  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25 

พระนิพนธในหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2469 เร่ือง ตํานานพุทธเจดียสยาม ทรงกลาวถึงอาณาจักรทวารวดีวา
เปนอาณาจักรแรกในดินแดนท่ีเปนประเทศไทย ถึงกระน้ันชื่อของอาณาจักร กลุมของอิทธิพล
อินเดีย ที่เรียกวาทวารวดี  เปนแตเพียงคําสันนิษฐานโดยเทียบเคียงมาจากคําท่ีจีนเรียกวา   “โต-โล-
โป-ติ”  (วินัย พงศศรีเพียร 2543 : 47 - 48) 
 ในป พ.ศ. 2486 มีผูขุดพบหมอดินเผา ขางในมีเหรียญเงิน มีคําจารึกอยู 2 เหรียญ โดย
บังเอิญ ขอความท่ีจารึกเปนภาษาสันสกฤต ตัวอักษรท่ีจารึกอยูในสมัยปลลวะ  ศาสตราจารยยอรซ 
เซเดส เปนผูอานมีขอความวา “ศรีหฺวารวฺดี”  และปจจุบันไดพบเหรียญลักษณะคลายกันที่อําเภอ    
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เหรียญ ตลอดจนพบที่ อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรีอีก 1 เหรียญ 
ดังนั้นคําวา โต-โล-โป-ติ  จึงนาจะตรงกับคาํวา ทวารวดี จริง  (นลินี เหมนิธิ  2514 : 2 - 3) 
 สมัยทวารวดี สมเด็จเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงบัญญัติขึ้นน้ันได
พิจารณาลักษณะของกลุมประติมากรรม ซึ่งพบเปนสวนใหญที่นครปฐม ศาสตราจารย ยอรซ เซเดส 
ใหชื่อประติมากรรมกลุมน้ีวา “ทวารวดี” โดยถอดคําวา โต-โล-โป-ติ ซึ่งเปนท่ีรูจักกันจากจดหมาย
เหตุจีนวาเปนอาณาจักรท่ีรุงเรืองอยูในพุทธศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู ณ ที่แหงหน่ึงระหวางศรีเกษตรกับ
อิศานปุระ ยิ่งกวาน้ันยังไดพบประติมากรรมแบบทวารวดีที่พบในเมืองลพบุรี   และรอบ ๆ เมือง
ลพบุรี  เมืองน้ีอาจเปนเมืองท่ีเรียกวา  ลวปุระ  ซึ่งมีคําจารึกช่ือน้ีอยูบนเหรียญที่คนพบ  (นิติพันธุ    
ศิริทรัพย  2524 : 9) 
 

2.2 ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
 ศิลปะทวารวดีรับอิทธิพลศิลปะแบบคุปตะจากอินเดียในขณะที่ศิลปะแบบคุปตะซึ่งเปน
ยุคทองของอินเดียกําลังรุงเรือง การสรางรูปประติมากรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูป รูปพระโพธิสัตว 
เทวดา  มนุษย ในสมัยทวารวดีมีลักษณะเปนแบบคุปตะของอินเดียอยางมาก  ศิลปะเหลาน้ีสรางข้ึน
เพื่อรับใชพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธรูปอาจแบงออกไดเปน 3 รุนใหญ ๆ ตามฝมือชาง คือ   
(เสนอ นิลเดช  2516 : 4 - 5) 
 1.   รุนแรก  ประมาณพุทธศตวรรษที่  11 - 13  มีลักษณะเปนแบบคลายศิลปะคุปตะของ
อินเดีย มีสัดสวน คือ พระองคตั้งตรง ผึ่งผาย พระอังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก มีเสนพระกายรอบ
นอกโคง เขาออกอยางมีชีวิตจิตใจ ผาบางไมมีริ้ว แนบสนิทกับพระองค 
 2.   รุนกลาง  ประมาณพุทธศตวรรษที่  13 - 16  สวนมากสรางดวยหิน ดินเผา ปูนปน
สําริด ลักษณะคลี่คลายจากสมัยคุปตะ คอยๆเปนลักษณะพ้ืนเมือง พระนาสิกโดงคลายคุปตะ แต
แบนกวาเล็กนอย พระโอษฐหนาข้ึน พระอังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก ครองจีวรบางแนบเนื้อแตดู
หนาขึ้น 
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 3.   รุนปลาย  ประมาณพุทธศตวรรษที่  16 - 18  ฝมือพื้นเมืองมากตอนปลายมีอิทธิพล
ขอมเขาผสม รูปลักษณะของพระพักตรคอนขางแบบ พระขนงเปนเสนโคงตอกันคลายปกกา      
พระเนตรโปน พระนาสิกคอนขางแบน พระโอษฐหนา พระองคมีสัดสวนไมดี จีวรลางโคง        
  สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีจากรูปทรงที่ไดพบเห็นตามพระพิมพ  และซากอาคารท่ี
เหลืออยูมีลักษณะเปนเจดียยอดแหลม  มีฐานสูง โดยรอบฐานมีเจดียขนาดเล็ก สี่องคอยูที่มุม และมี
ภาพปูนปนประดับอยูโดยรอบ ตลอดจนมีเจดียอีกแบบหน่ึงท่ีประดับตกแตงมาก เปนเจดียเหลี่ยม 
แบบสี่เหลี่ยมซอนเปนช้ัน ๆ ไดหาช้ัน แตละดานมีพระพุทธรูปประดับ เชน เจดียวัดกูกุด จังหวัด
ลําพูน ศาสนสถานใหญที่สุดเทาท่ีพบคือสถูปท่ีวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม  สรางเปนซุมคูหา  4  
คูหา ภายในคูหาประดิษฐพระพุทธรูปปางประทานพรสี่องคๆละซุม สถูปนี้มีระเบียงลอมรอบ 
ลักษณะเปนแบบเดียวกับ อานันทเจดีย  เมืองพุกาม  ประเทศพมา  (ศักดิ์ชัย สายสิงห 2547 :          
108 – 109) 
               จากการพิจารณารูปปนตาง ๆ ทั้งรูปจําหลัก รูปปนดินเผา ปูนปน ลักษณะคนสมัยทวารวดี  
คงมีหนากลมและเหลี่ยม  ริมฝปากหนา หัวคิ้วสวนมากโคงจนเขาทางสันจมูก ผมมีชนิดหยิกและ
เหยียดตรง การไวทรงผมมีทรงแปลกๆ สวมตางหู เปนตุมกลมหวงใหญ วัสดุที่ใชทําเปนดีบุก เงิน 
ทอง  บางคนสวมสรอยคอเปนหวงกลม  มีการสวมลูกปดแกว ลูกปดหินสีตางๆ หญิงนุงผาชนิดจีบ
หนา แตจีบไมมาก ชายนุงโจงกระเบน หรือนุงแบบจีบหนาอยางยาวมีสายคาดเอว  (นลินี เหมนิธิ  
2514 : 6 - 8) 
 เคร่ืองประดับอ่ืน  ๆ  ไดแก แหวน กําไลมือ กําไลขอเทา มีการทอผา เพราะไดพบ         
ที่ปนดาย ที่เรียกวา แวดินเผา โดยท่ัวไปคนชาวทวารวดีมีการติดตอคาขายไปมาหาสูกันท้ังทางบก
และทางน้ํา โดยไดพบรูปปูนปนรูปเรือ  รูปชาง  รูปมา (นลินี เหมนิธิ  2514 : 5 - 6) สิ่งของเคร่ืองใช
ที่พบมากที่สุดมีลักษณะสี่เหลี่ยม มีฐานมีลูกบดทําดวยหิน มีลักษณะกลมเปนแทงยาว  อาจจะมิได
ใชบดเพียงอยางเดียวแตบดแปงทําอาหารหมอดินเผามีทั้งชนิดเน้ือบางและเน้ือหนา  (เสนอ นิลเดช 
2516 : 4 - 5) 
 การสิ้นสุดของอาณาจักรทวารวดีนั้นไดมีการสันนิษฐานกันหลายทาง คือพระเจาอนิรุท 
มหาราช แหงพุกามยกทัพมาตีนครปฐม ทําใหอาณาจักรทวารวดีหมดอํานาจลง อีกประการหนึ่ง
ขอมมีอํานาจมากข้ึน ทางตะวันออกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษท่ี  16  แลวขยายอํานาจมายัง       
ภาคกลางของประเทศไทย ทําใหอาณาจักรทวารวดีสิ้นสุดลง  (นิติพันธุ ศิริทรัพย  2524 : 11) 
 

2.3   ประวัติเมืองนครปฐม 

 นครปฐมเปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึงในดินแดนภาคกลางของประเทศไทย เปนเมืองท่ีมี
ความสําคัญมาต้ังแตคร้ังโบราณ มีโบราณวัตถุ โบราณสถานที่เกาแกเหลืออยูเปนพยานไดหลาย
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อยางเชน พระปฐมเจดีย  วัดพระเมรุ  พระประโทนเจดีย  วัดธรรมศาลา  ฯลฯ  อีกทั้งพบธรรมจักร
มากท่ีสุดในประเทศไทย (ธนิต อยูโพธิ์  2508 : 16 - 20) ประมาณถึง  30  วง  บางวงมีกวางหมอบ
ประกอบกับไดพบสถูปที่มีจารึก พระพุทธรูปตลอดจนพระพิมพเปนจํานวนมาก 
 เมืองนครปฐมโบราณแตเดิมเขาใจวาเปนเมืองต้ังอยูริมทะเล  บริเวณท่ีเปนอาว คงกิน
เน้ือที่เร่ือยมาทางทิศตะวันออกจนถึงตําบลดอนยายหอม มีแมน้ําลําคลองผานหลายสาย โดยเฉพาะ
แมน้ําทาจีน และแมน้ําแมกลองก็เคยไหลผาน เชน พบสมอเรือเดินทะเลขนาดใหญในลําคลองท่ีตื้น
เขินใกลวัดธรรมศาลา แตตอมาแมน้ําคงเปลี่ยนทางเดินใหม จึงทําใหตื้นเขินเขา  คลายแมน้ําจระเข
สามพันท่ีอูทอง ไดเปลี่ยนสายการเดินทางจึงเปนเหตุใหตองยายเมือง จากเหตุนี้เองอันเน่ืองมาจาก
การเปล่ียนทางเดินของแมน้ําใหมไกลหางตัวเมืองออกไปมาก จนทําใหเมืองนครปฐมดอนขึ้น  แต
เดิมนครปฐมคงจะไมดอนเหมือนปจจุบัน คงมีแมน้ําอุดมสมบูรณ จึงไดพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่หลงเหลืออยูอยางมากอันแสดงถึงความรุงเรืองในอดีตท่ีผานมา  (นิติพันธุ ศิริทรัพย  2524 : 12) 
 โบราณสถานที่พบที่ เมืองนครปฐมแตละแหงสรางดวยฝมือประณีตงดงามมี
เคร่ืองประดับอาคารทําดวยปูนปน และดินเผาเปนรูปพระพุทธรูป รูปยักษ  สิงห ชางมา รูปเทวดา  
ตลอดจนภาพคน และลวดลายตาง ๆ ในเมืองนครปฐมโบราณมีเจดียอีกหลายสิบองคที่ยังเหลืออยู 
สวนท่ีถูกทําลายไปก็มาก ตลอดจนท่ีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รอบเมืองเกากําแพงแสน
ออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็พบโบราณสถานหลายองค (นลินี เหมนิธิ  2514 : 9 - 17) 
 ในบริเวณตัวเมืองนครปฐม คงจะรางไปต้ังแตประมาณ พ .ศ. 1800  ตอมาจนกระท่ังถึง
สมัยอยุธยา จึงกลับฟนฟูขึ้นอีกคร้ังหน่ึง คือ ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อ พ .ศ. 2091  
หลังจากเสร็จทัพหงสาวดีคร้ังแรกแลวไดเตรียมการปองกันประเทศใน พระราชพงศาวดารแสดงให
เห็นวาทรงต้ัง เมืองนครชัยศรี  ที่ตําบลทานา  ริมแมน้ํานครชัยศรี ทางทิศตะวันออกของนครปฐม 
ทั้งนี้เน่ืองจากในขณะน้ันบริเวณพระปฐมเจดียอันเปนศูนยกลางคงรางเปนปา ตอมาผูคนพลเมืองก็
พากันอพยพมาอยูที่เมืองนครชัยศรีมากขึ้น สวนเมืองนครปฐมเดิมก็คงสภาพรกรางวางเปลาเร่ือยมา
อีกหลายรอยป จนกระทั้งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เมื่อคร้ังทรงผนวชไดเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย และ
ไดกราบทูลใหซอมแซมก็หาโปรดไม รับสั่งวา  “ เปนของอยูในปารกจะทําข้ึนก็ไมเห็นประโยชน
อันใดนัก”  (นิติพันธุ ศิริทรัพย  2524 : 13) 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสวยราชย จึงโปรดเกลาฯใหปฏิสังขรณองค
พระปฐมเจดีย จนแลวเสร็จสมบูรณในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่  6  และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดยายมณฑลนครไชยศรี        
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มาต้ังอยูที่บริเวณองคพระปฐมเจดีย  และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว           
ไดเปลี่ยนจากมณฑลนครไชยศรี เปนจังหวัดนครปฐมในปจจุบัน  

 

3.   การศึกษานอกสถานที่ 
 

3.1   ความหมายของการศึกษานอกสถานที่ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการศึกษานอกสถานท่ี ไวดังนี้ 
 อาบรัสคาโต และฮาสสารด (Abruscato and Hassard 1976 : 131) ไดใหความหมายของ
การศึกษานอกสถานท่ีไววา การศึกษานอกสถานที่จัดเปนตนกําเนิดของการเรียนรูและสํารวจ
สําหรับเด็ก พอแม และครู ทําใหการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เปน
สวนเชื่อมระหวางการเรียนในชั้นเรียนของเด็กกับประสบการณที่เด็กไดพบเห็นภายนอกโรงเรียน 
 เดคเกอรและเดคเกอร (Decker and Decker 1984 : 57) ไดใหความหมายของการศึกษานอก
สถานท่ีไววา การศึกษานอกสถานที่ คือ การวางแผนพาเด็กไปศึกษา ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง นอกหองเรียน
หรือนอกอาคารเรียน อาจเร่ิมตนดวยการเดินดวยเทาจนถึงการใชพาหนะตาง ๆ 
 สมคิด สรอยน้ํา (2540 :65) กลาววา การศึกษานอกสถานท่ี เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ศึกษา รูจักสังเกตคิดหาเหตุผลดวยตัวเองวิธีหนึ่ง  เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรสงเสริมให
มากเพราะชวยใหนักเรียนมีประสบการณโดยตรง  และเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอันจําเจ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการท่ีนักเรียนไดออกไปพบเห็นสภาพของชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ  และ
สาธารณสถาน จะชวยใหเด็กเกิดความรัก ความภูมิใจในความเปนไทย  เกิดความ คิดท่ีจะอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดีกวาการอานหรือการใชโสตทัศนูปกรณเพียงอยางเดียว 
 สมใจ แซโงว (2541:14) กลาววา การศึกษานอกสถานท่ี เปนการศึกษาและสังเกตสิ่งตาง ๆ
นอกหองเรียน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมีประสบการณในเร่ืองท่ีสอนไปแลวในช้ันเรียน และยัง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาดานสังคม และใหรูความรับผิดชอบตอ
สังคม ตอตนเอง และสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีดวย สถานที่ที่ครูจะพานักเรียนไปศึกษา 
ไดแก บริเวณโรงเรียน โรงงาน สถานท่ีราชการ โบราณสถานและสถานที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับ
บทเรียน 
 ศรีสกุล วิบูลยวงศรี (2544 : 27) ไดใหความหมายของการศึกษานอกสถานที่ไววาเปน
เทคนิคและวิธีการชนิดหน่ึงท่ีจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับประสบการณตรงจากแหลงวิทยากร
นอกหองเรียน ไมวาจะเปนสถานท่ีสําคัญ วัตถุสิ่งของ หรือบุคคลสําคัญ ทําใหผูเรียนมีโอกาสรูจัก
ชุมชนดียิ่งขึ้นมีความพรอมและสามารถปรับตัวกับชีวิตความเปนอยู ในสังคมไดเปนอยางดี 
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 ทิศนา แขมมณี (2550:343) ไดใหความหมายของวิธีการสอนแบบศึกษานอกสถานที่ไววา 
เปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานท่ีอันเปนแหลงความรูเร่ือง
นั้น (ซึ่งอยูนอกสถานท่ีที่เรียนกันอยูเปนปกติ) โดยมีการศึกษาสิ่งตาง  ๆ ในสถานท่ีนั้นตาม
กระบวนการหรือวิธีที่ไดวางแผนไว และมีอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษามา  
 จากความหมายขางตน พอสรุปไดวา การศึกษานอกสถานท่ี  หมายถึง การเรียนรูจาก
สถานที่ สิ่งมีชีวิต รวมถึงวัตถุสิ่งของทุกอยางท่ีอยูภายนอกสถานศึกษาอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูผานประสบการณตรงในสภาพจริงที่ปรากฏอยูในชุมชน และทองถิ่นของตน 
 

3.2   ความสําคัญของการศึกษานอกสถานที่  
 ความสําคัญของการศึกษานอกสถานที่  นักการศึกษาไดกลาวถึงคุณคาและประโยชนของ
การศึกษานอกสถานท่ีไวดังนี้  
 สมสิทธิ์  จิตรสถาพร (2535 : 33) ไดกลาววา การศึกษานอกสถานท่ีนอกจากจะมีคุณคาใน
ฐานะสื่อประเภทหน่ึงแลว ยังมีคุณคาพิเศษในตัวสื่อการศึกษานอกสถานท่ีดวยดังนี้ 
 1. สามารถนําไปเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดหลายวิชาและหลายระดับชั้น ตั้ งแต
อนุบาลไปจนถึงข้ันมหาวิทยาลัย โดยผูที่มาศึกษาตางระดับชั้นกัน เมื่อมาศึกษาในแหลงเดียวกัน 
อาจจะเปนจุดประสงคที่แตกตางก็เปนได  

2. ชวยใหเขาใจเน้ือหาท่ีศึกษาและความหมายไดดียิ่งข้ึนในลักษณะที่ถาวรเพราะการ
เรียนรูบางอยางไมอาจจะเสนอไดงายนักในหองเรียน นอกจากจะใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการศึกษานอกสถานท่ี เมื่อผูเรียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายข้ึน สามารถนําไปใช
ใหสัมพันธกับหลักสูตรในรายวิชาตางๆไดอยางกวางขวาง 

3. สามารถเปล่ียนทัศนคติที่พึงประสงคได เชน สามารถปลูกฝงใหเยาวชนรูหวงแหน 
ภาคภูมิใจและรักษาศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งสําคัญตางๆที่เปนสมบัติของ
ชาติ มีทัศนคติที่ดีตอการรักษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาที่ดีใหคงอยูตอไป 

4. ชวยสรางความกระตือรือรนในการเรียนรู  สรางความสนใจ เพราะในวัยเรียนของ
นักเรียนชอบผจญภัย สํารวจ อยากลอง และอยากรูอยากเห็น 

5. เปนการเรียนรูในสิ่งท่ีตนเองชอบ 
6. ชวยใหความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครู นักเรียนกับชุมชนดียิ่งข้ึน เปนการสราง

มนุษยสัมพันธที่ดีตอชุมชน 
7. ชวยพัฒนาความสัมพันธในกลุมนักเรียนใหดียิ่งข้ึน และเปนการฝกฝนทักษะทาง

สังคมในขณะเดินทาง 
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8. ชวยใหครูและนักเรียนมีความเขาใจหรือใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะชวยใหทั้งครูและ
นักเรียน มีความเขาใจกันมากข้ึน 

9. ชวยใหนักเรียนรูจักโลกภายนอกมากขึ้น(นอกหองเรียน) ชวยใหรูจักการปรับตัวกับ
ชีวิตความเปนอยูทางสังคม 

10. เพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฟง และการพูด  
11. พัฒนาการเรียนรูดวยการสังเกต พินิจพิจารณาสิ่งตาง ๆ มากข้ึน 
12. ชวยพัฒนาผูเรียนใหรูจักมีความรับผิดชอบมากข้ึน ทั้งตอตนเอง ตอกลุม และตอสังคม 

ตรงตอเวลาแลมีระเบียบวินัย  
13. สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ทําใหการเรียนไมนาเบ่ือ เพราะไดเปลี่ยนบรรยากาศ  ซึ่ง

นอกจากจะไดความรูโดยตรงแลว ยังไดรับการพักผอนหยอนใจอีกดวย ทําใหมีสุขภาพที่ดี 
14. ชวยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง 

 นภเนตร ธรรมบวร (2544 : 40) ไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษานอกสถานท่ีวา 
ความสําคัญของการไปทัศนศึกษาน้ัน นอกจากเด็กจะไดเรียนรูจากประสบการณตรงแลว การไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ยังจะชวยขยายโลกทัศนหรือมุมมองใหมๆใหกับเด็กอีกดวยทําใหเด็กมี
ความตระหนักในส่ิงแวดลอมที่ตนอาศัยอยูมากข้ึน เด็ก ๆ ไดมีโอกาสเช่ือมโยงความรูที่ตนเรียนมา
กับเหตุการณในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันการศึกษานอกสถานท่ีก็ถือเปนการ
เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูของเด็กจากที่เคยเรียนแตเฉพาะในหองสี่เหลี่ยมแคบ  ๆ ครูคนเดิม เปน
การเรียนรูจากโลกกวาง และชุมชนรอบตัว 
 ทิศนา  แขมมณี (2550 : 345) ไดกลาวเกี่ยวกับขอดีของการสอนโดยใชการศึกษานอก
สถานท่ี ไวดังนี้  
 1. เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง มี
การเช่ือมโยงระหวางการเรียนในหองเรียนและความเปนจริง 
 2. เปนวิธีสอนท่ีสงเสริมการใชทรัพยากรทองถิ่นและชุมชนใหเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของผูเรียนและชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 3. เปนวิธีสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการ
วางแผน ทักษะการประสานงาน ทักษะการทํางานกลุม และทักษะการแสวงหาความรู นอกจากน้ัน
ยังสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความเสียสละ เปนตน 
 4. เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน และความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 
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 จากที่กลาวมาขางตนนั้น สรุปไดวา การศึกษานอกสถานที่นั้นมีความสําคัญตอผูเรียน 
เพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเ รียนไดรับประสบการณตรงจากสภาพการณจริง
นอกสถานศึกษา นอกจากจะเปนขยายขอบเขตความรูใหแกผูเรียนแลวยังชวยใหผูเรียนไดฝกฝน
ทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต การสํารวจ การวางแผน การเก็บรวบรวม
ขอความรู รวมท้ังเปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมทั้งยังเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียน 
ผูเรียน และชุมชนทองถิ่นดวย 
 

3.3   ประเภทของการจัดการศึกษานอกสถานที่  
 ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2526 , อางถึงใน สุชาดา 
พจนพิมล 2542 : 21) ไดแบงประเภทของการจัดการศึกษานอกสถานท่ีไวดังนี้ 

1. การศึกษานอกสถานท่ีภายในบริเวณโรงเรียน เหมาะสมกับเด็กเล็ก ๆ เพราะทําให
เขาใจสภาพแวดลอมรอบตัวไดดี 

2. การทองเที่ยว  แบงออกเปน  2  ประเภท คือ 
2.1 การทองเท่ียวภายในประเทศ  จังหวัดใกลเคียง 
2.2 การทองเที่ยวนอกประเทศ  เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 

3.  การศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อชมการทําสวน ทําไร  และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ  
4. การต้ังคายพักแรม  เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ เชน การกินอยูหลับนอน  

การเลนรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะ  ทําใหเด็กไดพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีตาง  ๆ เชน  ความเชื่อมั่น
ในตนเอง  ความสามัคคี  การแกปญหาเฉพาะหนา  และความอดทน 

5. การศึกษานอกสถานท่ีเปนรายบุคคล  ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนไปคนควาเร่ืองราว  
สัมภาษณบุคคลเพื่อนํามารายงานในช้ันเรียน 

6. การเย่ียมเยียนระหวางโรงเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเพิ่มพูนความรูซึ่งกัน
และกันระหวางกลุมโรงเรียน 

7. การศึกษานอกโรงเรียนแบบจินตนาการ  คือ  ครูคิดสมมติขึ้น   การศึกษาจาก
ภาพยนตร  หรือจําลองแผนที่  ภาพถาย  แลวสมมุติเร่ืองราวตาง  ๆ  ที่ตองการศึกษา 
 สมสิทธ  จิตรสถาพร (2535 : 36) ไดแบงการศึกษานอกสถานที่เปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1.  แบงตามวัตถุประสงค 
1.1 การศึกษาภายในบริเวณโรงเรียนหรือใกลสถานศึกษา   (Local  School Trips)  

การศึกษาในลักษณะน้ี  อาจจะใชเวลาในชั่วโมงท่ีกําลังเรียน  หรือนอกเวลาก็ได  ทุกอยางท่ีควรคา
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ตอการศึกษานอกสถานท่ี  เชน  เพื่อวัดระยะทาง  ศึกษาตนไม  ดอกไมซึ่งอยูภายในโรงเรียน  หรือ
อยูหลังโรงเรียน  ฯลฯ  เปนตน 

1.2 การศึกษาภายในชุมชนใกลเคียง (Community  Trips)  การศึกษาแหลงวิชาใน
ชุมชนสามารถชวยขยายโลกทัศนของนักเรียนใหกวางย่ิงข้ึนที่ไมใชเฉพาะแตในหองเรียนเทาน้ัน  
การศึกษานอกสถานท่ีลักษณะนี้เปนการศึกษานอกสถานที่บริเวณที่ไมไกลจากโรงเรียนของ
นักเรียนมากนัก  เชน  สวนสัตว  พิพิธภัณฑ  เปนตน  ซึ่งจะตองใชเวลามากกวาคาบเรียนปกติ  ทํา
ใหนักเรียนเขาใจชุมชนดียิ่งข้ึนท้ังในดานสังคมศาสตร  เศรษฐศาสตร  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งความ
จริงแลวการจัดการศึกษาในลักษณะน้ีเปนแนวคิดของนักการศึกษาหลาย  ๆ  ทาน  เชน  โคเมนิอุส  
(Comenius)  เปสตาลอสซี่ (Pestaozzi)  เฮอรบาท (Herbart)  และฟอรเบล (Froebel) ที่เนนการศึกษา
ตองเปนไปตามธรรมชาติ  และเปนการใหความเจริญแกตนเอง 

1.3 การทัศนาจร  หรือ  ทองเท่ียว  (Tour or Journey) การศึกษานอกสถานท่ีใน
ลักษณะนี้ตองใชเวลามากขึ้น  เชน  อาจจะเปนหลายวัน  ตองใชการวางแผนในการเดินทางมากข้ึน  
การศึกษานอกสถานท่ีในลักษณะน้ีเนนเพ่ือความเพลิดเพลินในชวงวาง  ๆ  หลังจากการเรียน  หรือ
การทํางานมาเปนเวลานาน     

1.4 การศึกษานอกสถานท่ีในจินตนาการ  (Imaginary  Tours)  การศึกษานอกสถานท่ี
ในลักษณะนี้มุงเนนเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู  เปนการศึกษานอกสถานท่ีที่ตองมีการศึกษา  
วางแผนอยางละเอียดในการเดินทาง  มีการศึกษาหาความรูอยางจริงจังในเร่ืองหรือขอบขายท่ี
กําหนด  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองราวท่ีไดไปศึกษารายงานผล  ฯลฯ  นับเปนการศึกษา
นอกสถานท่ีในจินตนาการท่ีควรจะจัดจริง  ๆ   

1.5 การเยี่ยมเยียนระหวางโรงเรียน  (Inter – School  Visits  of  Study  Visits) การ
เยี่ยมเยียนระหวางโรงเรียนอาจสรุปได  2  ประการ  คือ 
   1.5.1  ระหวางกลุมเฉพาะ   เชน   ระหวางชมรมตาง  ๆ   เพื่อเปลี่ยนทัศนะ  
ขอคิดเห็น  และการดําเนินงานตาง  ๆ  เปนตน 
   1.5.2  ระหวางกลุมที่ไมไดเฉพาะเจาะจง  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ัว ๆ  
ไป  หรือเพื่อสัมพันธไมตรีเทานั้น 

1.6 การศึกษานอกสถานท่ีเปนรายบุคคล  (Individual  Trips)  การศึกษานอกสถานท่ี 
ในลักษณะนี้เปนการศึกษารายบุคคลเพื่อเก็บขอมูลตามท่ีไดรับมอบหมายจากครู  อาจารย  เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการเรียน  เชน  ทางชีววิทยา  ปฐพีวิทยา  ธรรมชาติศึกษา  โบราณคดี  และ
มานุษยวิทยา  เปนตน 
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  1.7  การศึกษานอกสถานท่ีตางประเทศ  (Abroad Trips) การศึกษานอกสถานที่
ประเภทนี้กําลังไดรับความสนใจมากข้ึนตามลําดับ  แตการไปศึกษานอกสถานท่ีตางประเทศ
คอนขางยุงยากและมีคาใชจายสูง  แตก็เปนการจัดการเรียนรูไดรับประสบการณตรงท่ีมีคามากอยาง
หนึ่ง  จากสถานท่ีมีประชาชนพูดตางภาษา  ตางเช้ือชาติและตางวัฒนธรรม  ประเพณี  นับเปน
การศึกษานอกสถานท่ีประเภทหน่ึงที่คนสวนใหญปรารถนาโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน 

2. แบงตามสภาพภูมิศาสตร 
2.1  การศึกษานอกสถานท่ีในเมือง  เปนการศึกษานอกสถานท่ีในบริเวณชุมชนเมืองท่ี

มีประชากรอยูหนาแนน  เชน  บริเวณท่ีอยูในเขตเทศบาลของแตละจังหวัด  และแตละอําเภอ       
เปนตน 

2.2  การศึกษานอกสถานท่ีนอกเมือง  เปนการศึกษานอกสถานท่ีในบริเวณท่ีมีความ
หนาแนนของประชากรนอย  ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติโบราณคดี
เปนตน 

2.3 การศึกษานอกสถานท่ีตางประเทศ 
 3.   แบงตามระยะทางจากโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกสถานที่      
  3.1  ศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน 
  3.2  ศึกษาภายในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 
  3.3  ทัศนาจรเพ่ือการศึกษา  หมายถึง  การศึกษานอกสถานที่ที่ตองใชเวลาในการ
เดินทางมาก  นอกชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  หรืออยูไกลจากโรงเรียน 

 4.  แบงตามระยะเวลาของการเดินทาง 
  4.1  การศึกษานอกสถานท่ีระยะใกล 
  4.2  การศึกษานอกสถานท่ีระยะไกล 

 5.  แบงตามระเบียบวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ในการแบงตามประเภทของการศึกษานอกสถานท่ีของกระทรวงศึกษาน้ัน  ยึด
ระยะเวลาและระยะทางเปนเกณฑในการแบง  เพราะการศึกษานอกสถานท่ี  มีตั้งแตชวงเวลาสั้น  ๆ  
เชน  5 นาที  ไปจนถึงสัปดาห  ซึ่งการแบงตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการน้ีแบงได  3  
ประเภท  คือ   
    5.1  การพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน  เปนการศึกษานอกสถานที่ในระยะ 
ใกล  ๆ  อาจจะเปนต้ังแตภายในบริเวณโรงเรียน  ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  หรือในพื้นที่ที่สามารถ
ไปศึกษาไดโดยไป – กลับ  ไดภายในวันเดียว 
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  5.2  การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน  เปนการศึกษานอกสถานที่ที่มีระยะ
ทางไกลออกไป  จําเปนตองคางคืน  ( การไปอยูคายลูกเสือและเนตรนารีจะไมถือวาเปนการศึกษา
นอกสถานท่ี ) 
  5.3  การพาไปนอกราชอาณาจักร 

 6. แบงตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษานอกสถานที่ พ.ศ.  2518   
  การแบงหรือจําแนกประเภทของการศึกษานอกสถานท่ีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
มีลักษณะคลายกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งแบงเปน  3  ประเภท  เชนเดียวกัน  คือ  
                       6.1 การศึกษานอกสถานท่ีโดยไมคางคืน 

6.2  การศึกษานอกสถานท่ีโดยคางคืน 
6.3  การศึกษานอกราชอาณาจักร   

   

  สรุปไดวา  การแบงประเภทของการศึกษานอกสถานท่ีนั้น  สามารถแบงไดหลาย
รูปแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง  ซึ่งไดแก  วัตถุประสงค  สภาพภูมิศาสตร  ระยะทาง
จากโรงเรียน  ระยะเวลาของการเดินทาง  และระเบียบของสถาบัน  ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้เปน
การศึกษานอกสถานที่โดยแบงตามวัตถุประสงค ประเภทการศึกษาภายในชุมชนใกลเคียง  
(Community  Trips)    
 

3.4   แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
  เฟนตัน (Fenton 1996 : 8-11)  ไดสรุปขั้นตอนการพาเด็กออกศึกษาสภาพแวดลอม
นอกสถานท่ี  เปน  3  ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการขั้นตน 
2. ขั้นทํากิจกรรมนอกสถานท่ี 
3. ขั้นทํากิจกรรมภายหลังศึกษานอกสถานท่ี 

 1.  ขั้นเตรียมการขั้นตน   เปนข้ันที่ทํากิจกรรมในหองเรียน  เปนการใหประสบการณแก
เด็กกอนออกศึกษานอกสถานท่ี  เชน  ใหการศึกษาจากวีดิทัศน  สไลด  หรือรูปภาพที่เกี่ยวของกับ
สถานที่  หรือสิ่งที่พาเด็กไปศึกษา  การใชเพลง  เกม  และมีการเตรียมการในเร่ืองตอไปนี้ 
  1.1  การวางแผน  ครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน  เพื่อใหนักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่  มิฉะนั้นแลวจะเปนการจัดการศึกษาที่ไรคา  ซึ่งสอดคลอง
กับเดคเคอรและเดคเคอร  (Decker  and  Decker,  1984)  และสคอบ้ี (Scobey , 1986)  ที่ไดกลาวถึง
การวางแผนเพ่ือศึกษานอกสถานท่ีไววา  การวางแผนจัดการศึกษานอกสถานที่อยางมีประสิทธิผล
นั้น  ตองครอบคลุมรายละเอียดตาง  ๆ  โดยเร่ิมจากการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมใหเด็กไดทราบถึง
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ประวัติความเปนมา  เพื่อทําใหเด็กเกิดความคิดและวางแผนลวงหนา  เมื่อเด็กกลับจากเรียนรูนอก
หองเรียนแลว  อาจใหเด็กไดลองปฏิบัติดวยตนเอง  การวางแผนการศึกษานอกสถานที่ควรมีการ 
ตกลงกฎระเบียบ  การวางตัว  ใหเด็กทุกคนทราบแลวปฏิบัติรวมกันเพ่ือความปลอดภัย  ใหเด็ก
ไดรับรูจึงจุดประสงคของการศึกษา  การสังเกต  การกําหนด  ใหชัดเจนวาจะตองทําความเขาใจกับ
สิ่งใดบาง  การเก็บขอมูลและการตอบคําถามที่ตองการรู 
  1.2  การกําหนดสถานท่ีและกําหนดเวลาในการเดินทาง 
   สําหรับการสํารวจสถานท่ีที่จะไปน้ัน  วินัย  วีระวัฒนานนท   (2532:28)  กลาววา  
ครูจะตองรูจักสถานที่ที่จะพานักเรียนไปศึกษาเปนอยางดี  เชน  จะตองใชเวลาเดินทางเทาไร  
สถานท่ีกวางพอท่ีจะใหจํานวนนักเรียนที่พาเขาไปหมดหรือไม  มีสิ่งใดที่เปนสิ่งท่ีนาศึกษาบางฯลฯ 
นอกจากน้ี ชัยยงค  พรหมวงศ (2521:47)  กลาวถึงการเลือกสถานท่ีไววาตองไมไกลเกินไป  หากอยู
ในระยะทางที่เดินไปไดยิ่งดี  ระยะเวลาท้ังการเดินทางไปกลับและการเย่ียมเยียนสถานท่ีควร
เหมาะสมกับอายุและกิจวัตรประจําวัน  เชน  เวลาอาหารกลางวัน  การตรวจสอบวาสถานที่ที่เลือก
นั้นเด็กเคยไปมาแลวหรือไม    มีความปลอดภัยแกเด็กเพียงพอที่จะนําเด็กไปหรือไม   และตองใช
เวลานานเทาใดในการเดินทาง  ซึ่งในเร่ืองของเวลาในการเดินทางน้ัน  โบชอมป  และแชแลนด             
(Beauchamp and Challand, 1961)  ไดใหความเห็นวาการศึกษานอกสถานท่ีสําหรับเด็กน้ัน  อาจจะ
ใชเวลาเดินทางเพียง  10  นาที  หรือขยายออกไปเร่ือย  ๆ  จนถึงการใชพาหนะเดินทาง 

1.3 การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี 
สมิทธ (Smith 1976) และสวอน (Swan 1970 ,อางถึงในสุชาดา  พจนพิมล 

2542:25)  มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวของครูไวดังนี้ 
1.3.1  ออกสํารวจและการศึกษาสถานท่ีลวงหนากอนนําเด็กไป  เพราะอาจเกิด

ปญหาที่ไมคาดคิดมากอน 
1.3.2  ตรวจสอบอุปกรณที่ตองใช  เชน  อุปกรณที่เด็กควรใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  จุดพักระหวางทาง  หรือภายในสถานท่ี  เปนตน 
1.3.3  เตรียมขอมูลตาง  ๆ  สําหรับเด็กที่จะกระตุนใหเด็ก  ๆ  สนใจสิ่งท่ีจะไป

ศึกษาใหมากที่สุด 
1.3.4  เตรียมขอมูลความรูใหแกตนเองในเร่ืองธรรมชาติ  และวิทยาศาสตร  

เพื่อที่จะไดชี้นําใหเด็กสํารวจ  และสรางความรูสึกเกี่ยวกับประสบการณที่ตนไดรับใหมากท่ีสุด 
1.3.5  เตรียมกิจกรรมหลังกลับจากการศึกษานอกสถานท่ี  ไดแก  ใหเด็กไดมีการ

อภิปรายสรุป  แลกเปลี่ยนประสบการณ  และใหเด็กไดมีโอกาสไดกลาวถึงสิ่งท่ีพวกเขาประทับใจ
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มากที่สุดในการศึกษานอกหองเรียนคร้ังน้ี  รวมทั้งใหมีการประเมินผลการเรียนรูของเด็กเมื่อกลับ
มาแลว  ซึ่งเด็กอาจไดรับประโยชนอ่ืน  ๆ  นอกเหนือไปจากจุดประสงคที่วางไวอีกดวย 

1.4 การเตรียมตัวนักเรียน 
สวอน  (Swan 1970  อางถึงใน  สุชาดา  พจนพิมล  2542 :26) กลาวถึง  สิ่งท่ีครู

ควรคํานึงในการเตรียมตัวเด็กมีดังนี้ 
1.4.1  ใหเด็กเขาใจถึงเหตุผลของการศึกษานอกสถานท่ี เด็กควรมีความรูพื้นฐาน

ที่จะชวยเสริมประสบการณการศึกษานอกสถานท่ี  เขาใจความสัมพันธของการเรียนรูในหองเรียน
ที่ผานมากับประสบการณที่จะพบ เมื่อศึกษานอกหองเรียน 

14.2  ควรมีการเตรียมตัวเด็กใหมีการสังเกตท่ีดี  มีการจดบันทึกอยางถูกตอง  มี
การวิเคราะห  สรุปบทเรียนนั้น  ๆ   

1.4.3  ตองใหเด็กไดรูจุดมุงหมายในการออกศึกษานอกหองเรียน 
1.4.4  ควรจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กรูสึกวานาสนใจ  มีคุณคา  ไมเปนแตเพียง

บทเรียนซ้ําซากอีกบทหนึ่งเทานั้น 
1.4.5  ใหเด็กทุกคนมีสวนรวมโดยการแบงความรับผิดชอบใหทํา  เชน  กลุมจด

บันทึกขอมูล  กลุมสังเกตติดตามผล  กลุมทดลองโดยใชประสาทสัมผัส  เปนตน 
1.4.6  กําหนดขอตกลงในเร่ืองของพฤติกรรมรวมกันใหเขาใจถึงเหตุผลที่ควร

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีวางไว  รวมถึงทํารายการสิ่งที่ควรสังเกตเมื่อไปถึงสถานที่นั้น 
1.4.7  นําระบบกลุมยอย   หรือการจัดคูมาใช เพื่อช วยดูแลซึ่งกันและกัน  

โดยเฉพาะเม่ือเด็กมีอายุตางกันหรือระดับช้ันตางกันรวมไปศึกษานอกหองเรียนดวยกัน  เด็กโตจะ
เปนผูดูแลชวยเหลือแนะนําเด็กเล็กไดเปนอยางดี 
 2.  ขั้นทํากิจกรรมนอกสถานท่ี  เปนขั้นที่ออกไปศึกษาสํารวจสภาพแวดลอมนอกสถานท่ี  
โดยใชธรรมชาติตาง  ๆนอกหองเรียนเปนสื่อ  ในข้ันนี้ครูตองมีการแนะนํา  กระตุน  ใชคําพูด /
คําถาม  ใหสํารวจส่ิงตาง  ๆ  ชวยใหเด็กเกิดปญหา  รูจักรวบรวมขอมูลตามท่ีไดมีการวางแผนกันไว  
และในการทํากิจกรรมนอกสถานท่ีนั้น  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2532:11)  ไดใหความเห็นวา  ครู
ควรติดตามและดูแลเด็กไปตลอด  เพื่อใหมีการซักถามอภิปรายในสิ่งใหม  ๆ  ที่พบเห็น  แนะใหเด็ก
คิดและหาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่ใหคําปรึกษา  นอกจากนี้  ธีฟ (Thiev 1970:28)  ยังกลาววาในขั้น
นี้การเก็บรวบรวมในสถานการณนอกสถานที่เพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ  จําเปนตองมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลในหองเรียนดวย 

พิกุล  ประเสริฐศรี  (2535 : 31)  ไดเสนอแนะสิ่งท่ีควรใหนักเรียนมีโอกาสได
ปฏิบัติในขณะออกกิจกรรมนอกสถานท่ี  ดังตอไปน้ี 
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    1.  ใหเด็กสังเกต เชน สังเกตตนไม  หญา สระนํ้า สี สวนประกอบ และรูปทรง 
    2.  ใหเด็กไดสัมผัสตาง ๆ เชน  สัมผัสพ้ืนผิวของตนไม  ขูดเปลือกไม และดม
ดอกไม 

   3.  ใหเด็กสนทนาพูดคุยกับเพื่อน ๆ  ครู  เชน  ตนไม  ใบไม  หรือดอกไม  เหลาน้ี
มีอะไรคลายคลึงกันบาง  ไดพบเห็นตนไม  ดอกไมชนิดไหน 
   4.  ใหเด็กไดเขาใจมโนทัศนงาย ๆ  ตามวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่
ในแตละคร้ัง 
                       5.  ใหเด็กฝกทํางานดวยกัน  ฝกรับผิดชอบ 
                       6.  ปลูกฝงความรูสึกซาบซึ้ง  และรักธรรมชาติ 
                        7.  ปลูกฝงคุณธรรมท่ีดีงามตาง  ๆ  เชน  ความเมตตากรุณา   
   ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 345) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับขอปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงยัง
สถานท่ีที่จะศึกษาแลววา  ผูสอนควรประชุมผูเรียนท้ังหมดกอนปลอยผูเรียนใหไปศึกษาตามความ
สนใจของตน  โดยย้ําถึงวัตถุประสงคของการมาศึกษา  การเคารพตอสถานที่  ความปลอดภัย  
การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา  และการนัดหมายและการตรงตอเวลา เมื่อทําความเขาใจแลว  จึง
ปลอยใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนสังเกตการณทั่ว ๆ ไป 
 3.  ขั้นทํากิจกรรมภายหลังศึกษานอกสถานท่ี  เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมนอกหองเรียน
แลว  ครูตองนําเด็กมารวมกันแลวอภิปรายเพื่อตอบคําถามตาง  ๆ  รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กซักถาม
เกี่ยวกับปญหาท่ีเขาพบ  และตองการทราบ  การอภิปรายซึ่งเปนกิจกรรมหลังทํากิจกรรมนอก
หองเรียนนั้น  อาจนํากลับมาทําท่ีโรงเรียนหรือหองเรียนได  สุดทายของการอภิปราย  เด็กควรได
แนวความคิดในเร่ืองที่ศึกษา 
  3.1  การทํากิจกรรมที่สัมพันธกันกับสิ่งที่ศึกษา  อาจแบงไดเปน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
   3.1.1  เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสิ่งท่ีศึกษา  หรือรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
นอกหองเรียน  เพื่อนํามาสูกิจกรรมในหองเรียน  เพื่อวิเคราะหถึงความรูและประโยชนที่ไดรับจาก
การศึกษานอกหองเรียน 
   3.1.2  เปนการรวมมือกันทําสมุดบันทึกสิ่งท่ีไดรับจากการไปศึกษานอก
หองเรียน  หรือนักเรียนเลาถึงสิ่งท่ีเขาพอใจ  ถาเปนนักเรียนอนุบาลก็ใหครูเขียนตามท่ีนักเรียนเลา
ใหครูฟง 
   3.1.3  เปนกิจกรรมท่ีครูพาเด็กออกไปสูธรรมชาติใหมอีกคร้ัง  โดยสอนตามสิ่งท่ี
เด็กพบและสนใจจริง  ๆ  ถาเปนไปไดพยายามสังเกตเด็ก  วาเด็กสนใจอะไรแลวสรางหลักสูตรราย
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สัปดาห  เนื่องจากหากเตรียมลวงหนาก็จะเปนการไมใหความสนใจกับวิธีคิดและการสํารวจของ
เด็กที่เขาคิดกันเอง 
  3.2  การประเมินผล  เปนการวิเคราะหวาการศึกษานอกหองเรียนคร้ังน้ีประสบ
ความสําเร็จหรือไม    หรือบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  ซึ่งอาจจะพิจารณาไดจากการรายงาน  การ
อภิปราย  การพูดคุย  หรือการทดสอบ 
 จากขอมูลขางตน  ผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการศึกษานอกสถานที่ตามแนวความคิด 
ของเฟนตัน (Fenton 1996 : 8-11) ไดดังนี้   

1. ขั้นเตรียมการข้ันตน ประกอบดวยการวางแผนซึ่งครูเปนผูกําหนด การกําหนดสถานที่
และกําหนดเวลาในการเดินทาง การเตรียมตัวของครูสําหรับกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  และการ
เตรียมตัวของนักเรียนในการ สังเกต จดบันทึก และวเิคราะห 

2.ขั้นดําเนินการระหวางการศึกษานอกสถานที่ เปนขั้นที่ครูกระตุนใชคําพูดคําถามให
นักเรียนเกิดประเด็นปญหา 

3.ขั้นดําเนินการภายหลังการศึกษานอกสถานท่ี  เปนขั้นท่ีครูนํานักเรียนมารวมกันแลว
อภิปรายเพื่อตอบคําถามตางๆ นักเรียนซักถามครูเกี่ยวกับปญหาที่พบ และการประเมินผล 

จากการศึกษาแนวความคิดของเฟนตัน(Fenton 1996)  ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหใหมซึ่ง
สามารถสรุปขั้นตอนของการศึกษานอกสถานที่ไดดังตอไปนี้ 
 1.  วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี  เปนข้ันที่ครูผูสอนและผูเรียน
จะตองรวมกันกําหนด  และวางแผนเก่ียวกับการศึกษานอกสถานที่คร้ังน้ี  ไดแก  การกําหนด
วัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่  การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่  การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานท่ี  การสํารวจเสนทางการเดินทาง  
การเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน  ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใช
กระบวนการคิดดวยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบหลักและองคประกอบยอย  
กระบวนการคิดในการลําดับกิจกรรม และไดเกิดทักษะท่ีใชในการศึกษา เชน การสังเกต การ
ซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน 
 2.  ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ีวางแผนไว   เปนข้ันที่ผูเรียนจะ
ไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีไดวางแผนไว     เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะ
ความสามารถตาง ๆ  โดยครูผูสอนมีหนาท่ีทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานท่ี  
ขอตกลง  และการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่  รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ  ที่ได
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเร่ิมศึกษาเรียนรู  และในระหวางท่ีผูเรียนศึกษานอกสถานท่ี
นั้นครูผูสอนตองสังเกตการณ  และกระตุนความสนใจของผูเรียนในสิ่งตาง  ๆ  ที่พบเห็น  โดยการ
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ใชคําพูดหรือคําถามทาทายใหผูเรียนคิด  ซึ่งในข้ันน้ีผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดในการทํา
กิจกรรม ไดใชทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหา และไดเกิดทักษะท่ีใชในการศึกษา เชน การ
สังเกต การซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน 
  3.   สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานท่ี  โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอก
สถานที่  โดยการถาม – ตอบเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีไดจากการศึกษานอกสถานท่ี หรือใหผูเรียน ทํา    
แผนพับ จัดทํารายงาน  จัดปายนิเทศ  ฯลฯ  และเพ่ือเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอกสถานท่ีที่
เกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนท่ีไดกําหนดไวหรือไม  ซึ่งในข้ันนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะ
การคิดเกี่ยวกับการประมวล ประเมิน และจําแนกประเภทขอมูล และทักษะการคิดวิเคราะห ในการ
ออกแบบและนําเสนอขอมูล 
 4.   ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   เปนข้ันที่ครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอก
สถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล  โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียน
ความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานท่ี    เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง  ๆ  ที่
เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานท่ี  สาเหตุของปญหา  รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ  และ
แนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย  ซึ่งในข้ันน้ีผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดการ
ประเมินคุณคาและวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อการศึกษานอกสถานท่ีที่ใหประโยชนสมบูรณในคร้ัง
ตอไป 
 

3.5   ประเภทของแหลงความรูท่ีใชในการจัดการศึกษานอกสถานท่ี 

มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2522:49) ไดแบงประเภทของแหลงความรูเปน 2 ประเภท คือ 
1. แหลงความรูในชุมชนเมือง เปนแหลงความรูที่อยูตามเมือง เชน ในอําเภอในจังหวัด 

ในเขตเมืองหลวง ซึ่งมีอยูมากมายท่ัวไป ดังนี้ 
  1.1 วัสดุอุปกรณที่มีอยูทั่วไป จัดเปนวัสดุที่ไมใชแลว นํามาประยุกตใชในการเรียน
การสอนได เชน กลองกระดาษ หนังสือพิมพ ปฏิทิน ถุงพลาสติก และขวดนมชนิดตาง ๆ ฯลฯ 
  1.2 บุคคลในชุมชนเมือง เปนแหลงความรูที่มีบุคคลสามารถถายทอดความรูใหแก
นักเรียนได เพราะเปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะ เชน พอคา นักธุรกิจ พนักงานสหกรณ แอรโฮสเตส 
นักบิน แพทย พยาบาล พนักงานธนาคาร พนักงานเทศบาล ตํารวจ ทหาร และผูแทนราษฎร เปนตน 
  1.3 สถานที่ในเมือง ไดแก อาคารสถานที่ สิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนในอดีตหรือปจจุบัน 
เพื่อแสดงความเจริญรุงเรืองในอดีต เร่ืองของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งเพ่ือกิจกรรมของ
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รัฐบาล หรือธุรกิจ เชน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ สวนสาธารณะ สวนสัตว โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีตํารวจ ที่ทําการไปรษณีย กระทรวงตาง ๆ โรงพยาบาล โบสถ วัด และมัสยิด ฯลฯ 
  1.4 กิจกรรมที่จัดข้ึนในเมือง เปนกิจกรรมที่ทางเทศบาล ทางรัฐบาล หรือทางเอกชน
จัดข้ึนตามวาระตาง ๆ เปนประเพณีสืบตอกันมา เชน วันสําคัญของชาติ ไดแก วันพอแหงชาติ วัน
แมแหงชาติ วันรัฐธรรมนูญ วันปยมหาราช วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล กิจกรรมที่จัดข้ึนในวัน
เหลาน้ี เปนการจัดข้ึนเพื่อระลึกถึงผูมีพระคุณตอชาติบานเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะใหขอมูลแก
นักเรียนไดเปนอยางดีในเร่ืองพิธีกรรมในวันสําคัญ สิ่งท่ีควรปฏิบัติตนในวันเหลาน้ัน เอกลักษณ
ของประเพณีแตละชุมชน และวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา 
 2. แหลงความรูในทองถิ่น ทองถิ่นในประเทศไทยน้ันมีลักษณะเปนสังคมการเกษตร 
ประชาชนสวนมากมีอาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก แหลงความรูประเภทนี้จึงเก่ียวของกับ
เกษตรกรรมเปนสวนใหญ ดังน้ี 
  2.1 วัสดุอุปกรณในทองถิ่น เปนวัสดุที่หาไดงาย และมีอยูตามทองถิ่นท่ัวไป ซึ่งหาได
ไมยาก และสามารถนํามาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนไดดี เชน ฟางขาว ดิน หิน 
ไมไผ ใบไม และฝกหางนกยูง เปนตน 
  2.2 บุคคลในทองถิ่น เปนแหลงความรูที่ใชบุคคลในทองถิ่นที่มีความรู มีความชํานาญ
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะใหนักเรียนไดรับความรู หรือเพื่อตอบปญหาขอสงสัยใหแกนักเรียน บุคคลเหลาน้ี 
ไดแก พระสงฆ กํานัน ผูใหญบาน ชางฝมือ ชาวสวน ชาวนา ชาวไร และชาวประมง เปนตน 
  2.3 สถานที่ในทองถิ่น ไดแก สิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึนมาในอดีตจนเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรไดดี รวมทั้งสถานที่ที่มีอยูทั่วไปในทองถิ่น ไดแก โบราณสถาน วัด ไร  นา สวน 
เขื่อน ฝาย ปา ภูเขา ชายทะเล และบอเลี้ยงปลา เปนตน 
  2.4 กิจกรรมในทองถิ่น หมายถึง งานประเพณีทางศาสนา และประเพณีที่สําคัญใน
ทองถิ่นท่ีประชาชนในทองถิ่นไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา สิ่งท่ีไดจากกิจกรรมในทองถิ่นจะ
เปนเร่ืองเกี่ยวกับประเพณี ซึ่งเปนเอกลักษณวัฒนธรรมของทองถิ่นที่สืบตอกันมาในเร่ืองของ
พิธีกรรมและการประพฤติปฏิบัติตนในวันเหลานั้น 
 นิพนธ ศุขปรีดี (2539:38) ไดเสนอแหลงความรูในชุมชนที่นํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถจัดแบงประเภทตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
 1. แหลงความรูประเภททองถิ่น หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณที่หางายในทองถิ่นท่ีครูและ
ผูเรียนสามารถนํามาดัดแปลงใชในกระบวนการเรียนการสอนได เชน ใบไม กอนหิน ดิน แร 
กระดาษ เปลือกหอย ตนกก เศษไม และเหรียญโบราณ ฯลฯ 
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 2. แหลงความรูประเภทบุคคล หมายถึง บุคลากรในทองถิ่นท่ีครูผูสอนและผูเรี ยน
สามารถเชิญมาใหความรูในโรงเรียน หรือออกไปพบปะ พูดคุย สัมภาษณได เชน กํานัน ผูใหญบาน 
นายอําเภอ ตํารวจ ทหาร นายกสมาคม พระสงฆ พอคาแมคา พนักงานไฟฟา เจาหนักงานอําเภอ 
และแพทย ฯลฯ 
 3. แหลงความรูประเภทสถานท่ี หมายถึง อาคาร บริเวณกอสราง รวมท้ังวัสดุอุปกรณใน
ทองถิ่นท่ีครูและผูเรียนสามารถออกไปศึกษาหาความรูใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีตรงกับเปาหมายของ
การเรียนการสอนได เชน สํานักงานไปรษณีย โรงไฟฟา โรงประปา ที่วาการอําเภอ คายทหาร วัด 
สถานีตํารวจ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สวน ไรนา แมน้ํา และภูเขา ฯลฯ 
 4. แหลงความรูเฉพาะกิจ หมายถึง แหลงความรูที่กิจกรรมของชุมชนในทองถิ่นท่ีจัดข้ึน
ในเวลาและโอกาสที่ เหมาะสม ผู เรียนและครูสามารถท่ีจะออกไปศึกษาไดจากชุมชน เชน            
วันปยมหาราช วันสงกรานต งานวันข้ึนปใหม วันเฉลิมพระชนพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม หรือประเพณีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติมาของทองถิ่น ฯลฯ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:24) ไดแบงแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
ออกเปน 2 สวน คือ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีขึ้นกับสวนกลาง ซึ่งมีเนื้อหาท่ีมีความเปนสากลสูง
และใหบรกิารทางการศึกษาแกคนหมูมาก ในขณะที่แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีขึ้นอยูกับเขตพ้ืนท่ี 
มีเนื้อหาหนักไปในเร่ืองของทองถิ่นและตอบสนองความตองการการบริการทางการศึกษาของคน
ในทองถิ่นเปนสําคัญ 
 ฒามรา ผลัดธุระ (2543:47) ไดแบงประเภทของสื่อที่เปนแหลงทรัพยากรในชุมชน 
(Community Resources) ไวดังนี้ 
 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไดแก ดิน หิน แรธาตุ แมน้ํา น้ําตก ทะเล เกาะ แกง ภูเขา ปา
ไม และลําธาร ฯลฯ ใชสอนโดยการพาผูเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือสัมผัสของจริง 
 2. ทรัพยากรบุคคล ไดแก บุคลากรในทองถิ่นท่ีมีความรูความสามารถ และเช่ียวชาญใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ที่เราเรียกวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาควรเชิญมาเปนวิทยากร 
ในกรณีที่ครูผูสอนไมสามารถใหความรูแกผูเรียนไดลึกซึ้งในแขนงวิชาชีพตาง ๆ เชน พระสงฆ ครู 
ผูใหญบาน ตํารวจทหาร และแพทย ฯลฯ 
 3. ทรัพยากรทางสังคม ไดแก สถานท่ีตาง ๆ ที่สถานท่ีใหความรู มีคุณคา และเปน
ประโยชนตอชุมชน เชน พิพิธภัณฑ วัด โรงพยาบาล ศาลจังหวัด ธนาคาร และศาลากลางจังหวัด 
ฯลฯ โดยครูผูสอนพาผูเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู เกิดคานิยมและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ตาง ๆ 
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 โดยสรุปแลว แหลงความรูที่ใชในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีนั้น สามารถแบงไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง ซึ่งถาแบงประเภทของแหลงความรูตามสภาพภูมิศาสตร
ของที่ต้ังแหลงความรูน้ัน จะแบงไดเปน แหลงความรูในชุมชนเมือง และแหลงความรูในทองถิ่นถา
แบงตามลักษณะของแหลงความรูนั้น สามารถแบงไดเปนแหลงความรูประเภททองถิ่น แหลง
ความรูประเภทบุคคล แหลงความรูประเภทสถานที่ และแหลงความรูเฉพาะกิจ นอกจากน้ียัง
สามารถแบงโดยใชชนิดของแหลงความรูเปนเกณฑ ไดแก แหลงความรูที่ เปนทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ แหลงความรูที่เปนทรัพยากรบุคคล และแหลงความรูที่เปนทรัพยากรทางสังคม 
 

3.6   วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงความรู 
 วาสนา ชาวหา (2533:41) กลาววา วิธีการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน
ในการเรียนการสอน อาจทําไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. นําแหลงทรัพยากรชุมชนหรือแหลงความรูนั้น ๆ มาสูผูเรียน ดังเชน การเชิญผูรูหรือ
วิทยากรมาบรรยายใหขอคิดหรือสาธิตใหผูเรียนไดฟงและชม เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกวางขวาง
ยิ่งข้ึน หรือนําวัสดุอุปกรณ ฯลฯ มาใชในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากการสัมผัส
ดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูมีความหมาย และนาสนใจข้ึน 
 2. นําผูเรียนไปสูแหลงทรัพยากรชุมชน ในกรณีที่ไมสามารถนําแหลงทรัพยากรเขามาใช
ในโรงเรียนหรือหองเรียนได เนื่องจากแหลงทรัพยากรนั้นเปนสถานที่  หรือมีน้ําหนักมาก
เคลื่อนยายไมได หรือดวยเหตุผลอ่ืน ๆ  จําเปนตองนําผูเรียนไปยังแหลงทรัพยากรนั้น ๆ ซึ่งตอง
อาศัยการเดินทางไมวาจะเปนการเดินทางในระยะใกล ๆ ไมตองอาศัยยานพาหนะ ที่เรียกวาการ
เดินทางโดยเทา (Walking Trip) ไปจนถึงการเดินทางในระยะไกล ๆ ตองอาศัยยานพาหนะตลอดจน
ที่พักคางคืน ซึ่งการเดินทางเพื่อศึกษาหาความรูในสิ่งตาง ๆ เรียกวา ทัศนศึกษา หรือการศึกษานอก
สถานท่ี (Educational Field Trip) 
 พนิจดา วีระชาติ (2542:39) ไดเสนอวิธีการใชประโยชนจากการใชแหลงทรัพยากรชุมชน
ไว 3 วิธี  คือ 
 1. การนําสิ่งตาง ๆ นั้นเขามาในหองเรียน ครูอาจเอามาเอง หรือใหนักเรียนชวยกันนํามา 
ครูตองพิจารณาดูวานักเรียนตองนํามาไดสะดวก ไมยุงยากลําบากในการนํามา และการเดินทางของ
นักเรียน สิ่งท่ีนักเรียนนํามาสวนมากเปนสัตวเลี้ยง หรือไมก็เปนเพียงสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งท่ีจะ
เรียนรู เชน ใบไม กิ่งไม ดิน หิน และแร เปนตน 

2. ครูนํานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาสิ่งตางๆน้ันตามจุดมุงหมายท่ี
กําหนดของการเรียนรู เชน นํานักเรียนไปสวนสาธารณะ ไปดูปาไม แมน้ํา ภูเขา สวนสัตว ฟารม
เลี้ยงสัตว เหมืองแร นาและไรเปนตน  
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 3. การท่ีนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือเสริมความรู ความเขาใจสิ่งตางๆ เชนใหนักเรียนเลี้ยง
สัตวในโรงเรียน ปลูกตนไม เก็บตัวอยางของพืช ดิน หินและแรเปนตน ครูอาจใหนักเรียนทําท่ี
โรงเรียน หรือทําที่บานก็ไดแลวแตความเหมาะสม 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การนําแหลงความรูมาใหผูเรียนศึกษาและสัมผัสภายใน
หองเรียน หรือการนําผูเรียนออกไปเรียนรูจากแหลงความรูที่อยูภายนอกหองเรียนรวมถึงการให
ผูเรียนทํากิจกรรมเสริมท่ีมีโอกาสไดสัมผัสกับแหลงความรูดวยตัวเองน้ัน ลวนเปนวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชแหลงความรูที่มีคุณคาอยางย่ิง เพราะวิธีดังกลาวน้ันเปนโอกาสใหผู เรียน
ไดเรียนรูโดยตรงจากทรัพยากร และสิ่งมีชีวิต เพราะวิธีการดังกลาวน้ันเปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูโดยตรงจากทรัพยากร และสิ่งมีชีวิตรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีกําลังศึกษา สงผลใหผู
เรียนรูเกิดความสนใจ และความเพลิดเพลินในการเรียนรูควบคูไปกับการไดรับความรูและ
ความสามารถที่มีประโยชนดวย 
 

4.  การคิดและการคิดวิเคราะห    
 

4.1  ความหมายของการคิด 

มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของ “การคิด” ไวดังนี้ 
 บรูเนอร และคณะ (Bruner and other, อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ 2528 : 46) ให

ความหมายท่ีสอดคลองกันวาการคิดเปนกระบวนการท่ีใชในการสรางแนวความคิดรวบยอด  
(Concept Formation) ดวยการจําแนกความแตกตางของการจัดกลุมและกําหนดเรียกชื่อขอความจริง
ที่ไดรับ และเปนกระบวนการที่ใชในการแปลความหมาย ขอมูลรวมถึงการสรุปอางอิงดวยการ 
จําแนกรายละเอียด การเช่ือมโยง ความสัมพันธของขอมูลท่ีไดรับ และนํากฎเกณฑตาง ๆ ไป
ประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 

กิลฟอรด (Guildford 1967 : 176) ใหความหมายวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการ
แยกแยะคุณสมบัติสิ่งตางๆ หรือความจริงท่ีไดรับ แลวทําการวิเคราะหเพื่อหาขอมูลสรุปอันเปน
หลักการของความจริงนั้น ๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 

จํานง วิบูลยศรี (2536 : 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานของจิตใจมนุษยในขณะท่ีพยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เชนการ
คิดเพื่อตอบปญหา หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

ประพันธ สุเสารัจ (2541 : 3) ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกลไกของสมองท่ีเกิดข้ึน
เกือบตลอดเวลา ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย ความคิดเปนผลที่เกิดข้ึนจากการที่สมองถูก
รบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว 
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ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542 : 8) กลาวถึงการคิดวาเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในสมองซึ่งมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยอยางมาก  นักจิตวิทยาเช่ือวามนุษยจะมีความคิดเกิดข้ึนได
ตลอดเวลาไมวาจะอยูในสถานท่ีใดและอิริยาบถใด ซึ่งอาจจะไดรับจากสิ่งเราใดเปนพิเศษ 

ทิศนา แขมมณี  (2544 : 5) กลาววา การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษย ซึ่งมี
ศักยภาพสูงมาก  และเปนสวนที่ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกอ่ืน  ๆ  ตั้งแตอดีตท่ีมี
ความสามารถในการคิดในแตละยุคสมัย ตางก็พยายามคิดคนหาคําอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่งแฝงอยู
ในเร่ืองของการเรียนรูของมนุษยไวอยางหลากหลาย การศึกษาแนวคิดในอดีตนอกจากจะเปน
พื้นฐานท่ีสําคัญที่สามารถชวยใหเกิดความเขาใจในแนวคิดใหม ๆ แลวยังเปนการทบทวนภูมิปญญา
ของนักคิดในอดีต ซึ่งอาจจะตกหลนสูญหายหรือเสื่อมความนิยมไปดวยกาลสมัย แตอาจยัง
ทรงคุณคามหาศาลตอการเรียนรู 

นัจภัค บูชาพิมพ (2551 : 65) ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิด หมายถึง 
กระบวนการทางสมองของมนุษยที่มีความสามารถในการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน การสราง
แนวความคิดเปนของตนเอง โดยท้ังน้ีตองอาศัยกระบวนการท่ีเปนระบบ มีการรวบรวมขอมูล การ
แปลผล  ความนาเช่ือถือของขอมูลที่ไดรับ มีการใชหลักการมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการคิดจะ
ไมไดรับการตอบสนองในทันทีทั้งน้ีเพราะการคิดน้ันจะตองผานกระบวนการกลั่นกรองมาเปน
อยางดีแลว 

จากความหมายของการคิดดังกลาว สรุปไดวาการคิด  หมายถึง กระบวนการทํางานของ
สมองท่ีสัมพันธกับจิตใจของมนุษยในการแปลความหมายของขอมูลท่ีได รับโดยอาศัย
ประสบการณที่มีอยู เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการกระทํา
การตัดสินใจ ตลอดจนการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  

 

4.2   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
 เพียเจท (Piaget 1972, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2544 :32-33) เชื่อวาสติปญญาหมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมระหวางท่ีปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพแหงชีวิตจะ
เกิดการเรียนรูและความคิดขึ้นดวย เพียเจท ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 2 ระดับ คือ 
 1. การปรับดวยการซึมซับทีละขั้น (Assimilation) 
 2. การปรับดวยการนํามาใชโดยตรง (Accommodation) 
 ผลการทํางานของขบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง  (Schema) ขึ้นในสมอง
โครงสรางตาง ๆ จะพัฒนาตามระดับอายุและจะสมบูรณเมื่ออายุประมาณ 15 ป เพียเจทถือวาเปนไป
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ตามลําดับขั้นจะขามข้ันไมได แตอัตราของการพัฒนาการจะแตกตางกันไปในเด็กแตละคนอัน
เน่ืองมาจากความแตกตางกัน มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
 เพียเจทแบงการพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยเปน 4 ขั้น ตามลําดับอายุ คือ 
 1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensori Motor Stage) ขั้นน้ีเร่ิมต้ังแตแรกเกิด
จนถึงอายุประมาณ 2 ป เปนขั้นที่เด็กรูจักการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ 
 2. ชั้นความคิดกอนการปฏิบัติการ (Preoperational Stage) ชั้นน้ีเร่ิมต้ังแตอายุประมาณ 1 
ปครึ่งถึง 6 ป  เปนขั้นที่เด็กเร่ิมเรียนรูการพูดและเขาใจเคร่ืองหมายทาทางท่ีสื่อความหมายเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ ไดดีขึ้น แตเปนเพียงการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและยกเหตุผลมา
อางอิงได 
 3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นน้ีเร่ิมจากอายุประมาณ 7-11 
ป พัฒนาการในชวงนี้เด็กสามารถใชเหตุผลกับสิ่งท่ีแลเห็นได เชน การแบงกลุมสิ่งเราตาง ๆ 
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งเราตาง ๆ ไดดีขึ้น 
 4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) ขั้นน้ีจะเร่ิมต้ังแตอายุประมาณ 
11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดีขึ้นสามารถต้ังสมมติฐาน
และแกปญหาได การคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร (Logical Thinking) จะพัฒนาไปสูความ
สมบูรณ และเกิดโครงสรางทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กวัยนี้มีความคิดในระดับเดียวกับผูใหญ 
อาจแตกตางกันที่คุณภาพ เนื่องจากมีประสบการณนอยกวา 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท เปนทฤษฎีที่กําหนดชวงอายุอยางชัดเจนและ
อธิบายความสามารถของแตละข้ันพัฒนาการไดอยางละเอียด จึงสามารถนําไปใชในการพัฒนา
สติปญญาและใชประโยชนดานอ่ืน ๆ ไดดี ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดน้ันผูสอนจะตองคํานึงถึงชวงอายุ และพัฒนาการของผู เ รียนเพื่อที่จะไดพัฒนา
ความสามารถในการคิดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ผูวิจัยไดนําทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี
ประกอบดวยทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) และทฤษฏีกรวยประสบการณ
ของ เอดการ เดล (Edgar Dale) แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ตามหลักการของทฤษฏีนี้เชื่อวาการได
สัมผัสหรือการมีประสบการณสามารถสรางความรูใหมได  เพียเจตอธิบายวาพัฒนาการทางเชาวน
ปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา พัฒนาการเกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับและซึมซาบขอมูลหรือประสบการณใหมเขา
ไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม หากไมสามารถสัมพันธกันได จะเกิด
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ภาวะไมสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยูในภาวะสมดุล โดยใชกระบวนการปรับ
โครงสรางทางปญญา เพียเจทเชื่อวาคนทุกคนจะมีพัฒนาเชาวนปญญาไปตามลําดับขั้น จากการมี
ปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (Piaget 1972 : 1-12 อางถึงใน ทิศนา 
แขมมณี 2550 : 90-91) ในการเรียนการสอนผูเรียนจะเปนผูมีบทบาทในการเรียนรูอยางต่ืนตัว 
ผูเรียนจะตองเปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตาง ๆ และจะตองสรางความหมายใหกับ
สิ่งน้ันดวยตนเอง โดยการใหผูเรียนอยูในบริบทจริง  โดยเฉพาะประสบการณตรงจากการสัมผัส
ดวยประสาทสัมผัสท้ังหาในสถานที่จริงจนเกิดการเรียนรูในสิ่งท่ีตองการรูตามทฤษฎีกรวย
ประสบการณของเอดการ เดล (Edgar Dale) แหงมาวิทยาลัยโอไฮโอ ซึ่งกอใหเกิดการเห็นคุณคาตอ
สภาพธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมไดมาก  โดยเฉพาะอย าง ย่ิง เ ก่ียวกับภูมิประเทศ  แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติความเปนมา เปนตน ซึ่งตามหลักทฤษฎีกรวยประสบการณของ        
เอดการ เดล ( Edgar  Dale) เชื่อวาวิธีการที่ดีที่สุดในการท่ีจะเสริมสรางความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับโลกและสังคมใหเกิดในตัวนักเรียน คือการเรียนรูโดยใชประสบการณตรง (รจรินทร  
พรหมศิริ  2539 : 10 -11) 
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ใหแกผูเรียนแลวยังชวยใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต 
การสํารวจ การวางแผน การเก็บรวบรวมขอความรู รวมท้ังเปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมท้ัง
ยังเปนการสรางความใกลชิดระหวางโรงเรียน ผูเรียน และชุมชนทองถิ่นดวย 
 

4.3   ระดับของการคิด 
 การคิดมีหลายระดับ การจะพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจึงควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหมีความสอดคลองและสัมพันธกับระดับการคิดน้ัน ๆ เพื่อสามารถบงช้ีไดวาผูเรียนมี
การพัฒนาความสามารถในการคิดระดับนั้นจริงหรือไม ซึ่งไดมีการนําพฤติกรรมดานพุทธพิสัยของ
นักเรียนมาเปนแนวทางในการกําหนดระดับการคิดไว คือ 
 บลูม (Bloom 1971, อางถึงใน ทิวาวรรณ ภาสุคํา 2544 : 15) กลาวถึงลําดับขั้นพุทธิพิสัยวา
เปนความสามารถทางสมองของบุคคลในดานการคิดโดยจะอาศัยกระบวนการที่สลับซับซอนใน
การจดจํา เขาใจและวิเคราะหสิ่งตาง ๆ อยางเปนระบบ ซึ่งบลูมไดจัดลําดับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย
เปน 6 ดานดังนี้ 
 1. ความรูความจํา (Memory) เปนความรูที่ไดจากการจําขอเท็จจริงยอย ๆ จนกระทั่งถึง
หลักทฤษฎีตาง ๆ เชนรูจักวิธีการ รูขอเท็จจริง รูศัพทรูความคิดรวบยอด รูระบบ รูจักประเภท รู
หลักการ รูทฤษฎี ฯลฯ 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการเขาใจความหมายซ่ึงอาจเปน
การแปลความหมายเปนอีกรูปแบบหนึ่ง เชน จากคําพูดเปนตัวเลข หรือเปนการตีความซึ่งไดจาก
การอธิบายหรือสรุปหรืออาจเปนการทํานายผลได 
 3. การนําไปใช (Application) เปนการนํากฎ หรือวิธีการ หลักการ ทักษะ ความเขาใจ
ความคิด ฯลฯ ไปใชในสถานการณใหม การเรียนรูประเภทนี้ตองการความเขาใจท่ีมีระดับสูงกวา
ขั้นที่ 2 
 4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถที่จะจําแนกสิ่งหน่ึงออกเปนสวนยอย
เพื่อใหเขาใจโครงสรางของสิ่งน้ัน จะรวมถึงการช้ีบงสวนตาง ๆ การคนหาความสัมพันธของสวน
เหลานั้น ซึ่งตองเขาใจทั้งเน้ือหาและโครงสรางของสิ่งนั้นดวย 
 5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถรวมสวนยอยเขาดวยกันแลวสราง
เปนสิ่งใหม อาจเก่ียวกับการสราง การสื่อความหมายข้ึนใหม เชน สุนทรพจน หรือแนวเร่ือง 
(theme) แผนการทํางาน และความสัมพันธที่เปนนามธรรม การสังเคราะหเปนพฤติกรรมเชิง
สรางสรรคเกี่ยวกับการสรางกระสวนใหม โครงสรางใหม ประดิษฐสิ่งใหม ๆ ประกอบสิ่งตาง ๆ 
ใหเปนรูปเปนรางขึ้นมา 
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 6. การประเมินคา (Evaluation) ไดแก ความสามารถในการตัดสินคาของสิ่งตาง ๆ เชน คํา
บอกเลา นิยาย โคลง รายงานการวิจัย การพิจารณาตัดสินขึ้นอยูกับเกณฑที่แนนอน อาจจะเปน
เกณฑภายในซึ่งจะมีสวนเกี่ยวของกับวัตถุประสงค 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 29-62) แบงการคิดออกเปน 2 ระดับ 
คือ ทักษะการคิดท่ีเปนแกน และทักษะการคิดขึ้นสูง 
 1. ทักษะการคิดท่ีเปนแกน (Core/General Thinking Skills) หมายถึงทักษะการคิดท่ี
จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานของการคิดระดับสูงท่ีมีความ
สลับซับซอน  ประกอบดวย  การสังเกต (Observing) การสํารวจ  (Exploring) การตั้งคําถาม 
(Questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information Gathering) การระบุ (Identifying) การจําแนก
แยกแยะ (Discriminating) การจัดลําดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัดหมวดหมู 
(Classifying) การสรุปอางอิง (Ordering) การแปล  (Translating) การตีความ (Interpreting) การ
เชื่อมโยง (Connecting) การขยายความ  (Elaborating) การใหเหตุผล (Reasoning) การสรุปยอ 
(Summarizing) 
 2. ทักษะการคิดข้ันสูงหรือทักษะการคิดท่ีซับซอน (Higher-Ordered /More Complex 
Thinking Skills) เปนทักษะการคิดท่ีมีหลายข้ันตอน และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและ
ทักษะการคิดท่ีเปนแกนหลาย ๆ ทักษะในแตละขั้น ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได เมื่อเด็กได
พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว ทักษะการคิดข้ันสูงประกอบดวย
ทักษะยอย ๆ ดังน้ี การสรุปความ (Drawing Conclusion) การใหคําจํากัดความ (Definition)         
การวิเคราะห (Analyzing) การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบความคิด (Organizing) 
การสรางองคความรู (Construction) การกําหนดโครงสราง (Structuring) การสรางองคความรูใหม 
(Restructuring) การคนหาแบบแผน  (Finding Patterns) การหาความเช่ือพื้นฐาน (Finding 
Underlying Assumption) การคาดคะเน/พยากรณ (Predicting) การต้ังสมมติฐาน (Formulating 
Hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) การต้ังเกณฑ (Establishing) การพิสูจน
ความจริง (Verifying) การประยุกตใชความรู (Applying) 
 สรุประดับของการคิดสามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับไดแก 
 1. ทักษะการคิดท่ีเปนแกน  เปนทักษะการคิดท่ีเปนพื้นฐานของการคิดในระดับท่ีสูงข้ึน
ไปเปนการคิดท่ีใชในการดํารงชีวิต มีการพิจารณาไตรตรองเหตุการณหรือขอมูลตาง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณเปนหลักในการตัดสินใจ 
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 2. ทักษะการคิดระดับสูง เปนทักษะการคิดท่ีตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและ
ซับซอนมีการกลั่นกรองขอมูลหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางสมเหตุผลโดยอาศัยประสบการณและ
การเรียนรูที่ตอเน่ืองชวยในการตัดสินใจ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ไดศึกษาเร่ืองความสามารถในการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนทักษะการคิด
ระดับสูงท่ีตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมาย ทักษะ
การคิดที่เปนแกนหลาย ๆ ประเภท ทักษะการคิดข้ันสูงจึงจะพัฒนาได 
 
4.4   มิติของการคิด 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 5-13) ไดกลาวไววา จากการศึกษาคนควา      
การวิเคราะหขอมูลและความคิดเห็นตาง ๆ ไดมีการสรุป “การคิด” เปนมิติและไดจัดมิติของการคิด
ไว 6 ดาน เพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ประกอบดวย 
 1. มิติดานขอมูลหรือเน้ือหาท่ีใชในการคิดในการคิดบุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหา
ของการคิดไดเพราะการคิดเปนกระบวนการ ดังน้ันในการคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับคิด
อยางไร ซึ่งขอมูลที่มนุษยใชคิดพิจารณาแกปญหาแบงออกเปน 3 ดานดวยกันคือ 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
  3. ขอมูลวิชาการ 
  ในการพิจารณาหาทางแกปญหา บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลทั้ง 3 สวนน้ี ควบคูไป
อยางผสมกลมกลืน จนกระทั่งพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 
 2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด 
  ในการพิจารณาเร่ืองใด ๆ โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ นั้นคุณสมบัติสวนตัวบางประการมี
ผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนท่ีมีใจกวางยอมยินดีที่จะรับฟงขอมูลจากหลายฝายจึง
อาจจะไดขอมูลมากกวาคนท่ีไมรับฟง ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะมีผลตอการคิด ชวยใหการคิดพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ มีความรอบคอบมากข้ึน หรือผูที่ชางสงสัยอยากรูอยากเห็น มีความใฝรูยอมมีความ
กระตือรือรนท่ีจะแสวงหาขอมูลและคนหาคําตอบซึ่งคุณสมบัตินี้มักจะชวยสงเสริมการคิดใหมี
คุณภาพขึ้น ดังน้ันคุณภาพของการคิดสวนหน่ึงจึงยังตองอาศัยคุณสมบัติสวนตัวบางประการ แตใน
ทํานองเดียวกัน พัฒนาการดานการคิดของบุคคลก็มักจะมีสวนยอนกลับไปพัฒนาคุณสมบัติสวนตัว
ของบุคคลนั้นดวย 
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  คุณสมบัติภายในของมนุษยที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการคิดมีอยูหลายประการ อาจเรียกได
วาเปนลักษณะนิสัยที่ตองสะสมมานานสามารถจัดกลุมไดเปน 6 กลุม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรม
วิชาการ 2543 : 7) 
  1. ความใจกวางและเปนธรรม 
  2. มีความกระตือรือรน ใฝรู 
  3. ชวงวิเคราะหชวงผสมผสาน 
  4. ขยัน ตอสู และอดทน 
  5. มั่นใจในตนเอง 
  6. นารัก นาคบ 
 3. มิติดานทักษะการคิด 
  ในการคิดบุคคลจําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐานหลายประการในการดําเนินการคิด เชน 
ความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางของท้ัง 2 สิ่ง หรือมากกวา และความสามารถ
ในการจัดกลุมของท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 
ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมขอมูล และการต้ังสมมติฐาน เปนทักษะพ้ืนฐานใน
กระบวนการคิดแกปญหา  ทักษะท่ีนับวา เปนทักษะการคิดพ้ืนฐานจะมีลักษณะยอย  ซึ่งมี
กระบวนการหรือข้ันตอนในการคิดไมมาก ทักษะท่ีมีกระบวนหรือขั้นตอนมากและซับซอนสวน
ใหญจะตองใชทักษะผสมผสานกัน ซึ่งเราจะเรียกวา “ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง” 
  ทักษะการคิดเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดี จําเปนตองมีทักษะการ
คิดท่ีจําเปนมาแลวและเชนเดียวกันการคิดของบุคคลก็จะมีสวนสงไปถึงการพัฒนาทักษะการคิด
ของบุคคลนั้นดวย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 8-10) ไดวิเคราะหทักษะตาง ๆ พบวา 
  1. ทักษะการคิดพื้นฐานท่ีสําคัญ มีจํานวนมากดังน้ี 
   1.1 ทักษะการสื่อสาร ไดแก 
     ทักษะการฟง  ทักษะการบรรยาย 
     ทักษะการใชความรู  ทักษะการเก็บความรู 
     ทักษะการจํา  ทักษะการดึงความรู 
     ทักษะการอธิบาย  ทักษะการพูด 
     ทักษะการอาน  ทักษะการเขียน 
     ทักษะการทําความกระจาง  ทักษะการจําได 
     ทักษะรับรู  ทักษะการแสดงออก 
   1.2 ทักษะท่ีเปนเกณฑหรือทักษะข้ันพื้นฐานท่ัวไป ไดแก 
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     ทักษะการสังเกต  ทักษะการจัดหมวดหมู 
     ทักษะการระบุ  ทักษะการอางอิง 
     ทักษะการสํารวจ  ทักษะการตีความ 
     ทักษะการแปลความ  ทักษะการจําแนกความแตกตาง 
     ทักษะการต้ังคําถาม  ทักษะการเชื่อมโยง 
     ทักษะการจัดลําดับ  ทักษะการขยายความ 
     ทักษะการรวบรวมขอมูล  ทักษะการใชเหตุผล 
     ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการสรุปความ 
  2. ทักษะการคิดขั้นสูง ที่สําคัญมีดังน้ี 
           ทักษะการนิยาม  ทักษะการหาความเชื่อพ้ืนฐาน 
           ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการทํานาย 
     ทักษะการผสมผสาน  ทักษะการต้ังสมมติฐาน 
     ทักษะการจัดระบบ    ทักษะการทดสอบสมมติฐาน 
     ทักษะการสราง  ทักษะการกําหนดเกณฑ 
     ทักษะการจัดโครงสราง  ทักษะการพิสูจน 
     ทักษะการปรับโครงสราง  ทักษะการประยุกต 
     ทักษะการหาแบบแผน 
  จะเห็นไดวามิติดานการคิดนั้นแบงออกเปน  2  ระดับคือ   ทักษะการคิดขึ้นพื้นฐานและ 
ทักษะการคิดข้ันสูง ซึ่งทักษะการคิดท้ังสองระดับนี้จะเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะกอให เกิดกระบวน    
การคิด 
 4. มิติดานลักษณะการคิด 
  ลักษณะของการคิด เปนประเภทของการคิดท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจน ลักษณะ
การคิดแตละลักษณะจะอาศัยทักษะพ้ืนฐานบางประการและมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิด
ไมมากนัก ลักษณะการคิดใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีมากและซับซอนขึ้น จะเรียกการคิดน้ัน
เปน “กระบวนการคิด” 
  ลักษณะการคิดท่ีมีความสําคัญ สมควรนําไปใชพัฒนาเด็กและยาวชนของชาติมี 8 
ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2543 : 11) 
  1. การคิดคลอง 
  2. การคิดหลากหลาย 
  3. การคิดละเอียดลออ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52 

  4. การคิดชัดเจน 
  5. การคิดกวาง 
  6. การคิดไกล 
  7. การคิดลึกซึ้ง 
  8. การคิดอยางมีเหตุ 
  ลักษณะการคิดท้ัง 8 ประการน้ี สามารถนําไปใชพัฒนาเยาวชนของประเทศใหเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพได 
 5. มิติดานกระบวนการคิด 
  กระบวนการคิด เปนการคิดซึ่งประกอบดวยขั้นตอนในการคิดซึ่งมีมากบาง นอยบาง
แลวแตความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ และในแตละข้ันตอนของการคิดตองอาศัยการคิด
พื้นฐานและข้ันสูงตามความเหมาะสม  กระบวนการคิดท่ีจําเปน คือกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีสําคัญที่ตองนําไปใชในกระบวนการ หรือ
สถานการณอ่ืน ๆ อีกจํานวนมากเชนกระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
คิดริเร่ิมสรางสรรค กระบวนการวิจัย เปนตน 
 6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง 
  การควบคุมการรูคิดของตนเอง หมายถึง การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมินการคิดของตนเองและใชความรูนั้นในการควบคุมหรือปรับการ
กระทําของตนเอง ซึ่งการคิดในลักษณะน้ี เรียกวา การคิดอยางมียุทธศาสตร (strategic thinking) จะ
ครอบคลุมไปถึงการวางแผน การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบความกาวหนา 
และการประเมินผล 
  มิติดานการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเองน้ีนับวาเปนมิติที่มีความสําคัญ
ของการคิด บุคคลที่มีการตระหนักรูและประเมินการคิดของตนเองได จะสามารถปรับปรุง
กระบวนการคิดของตนใหดีขึ้นเร่ือย ๆ การพัฒนาความสามารถของผูเรียนในมิตินี้จะสงผลตอ
ความสามารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม 
  ดังน้ัน การท่ีผูเรียนจะเกิดกระบวนการคิดไดนั้น ครูผูสอนจะตองพัฒนาทักษะการคิด
กอนเพราะการสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดในเบ้ืองตนจะเปนการปูพื้นฐานใหผูเรียนสราง
กระบวนการคิดของตนเองได ในสุด 
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4.5   การคิดวิเคราะห 
  การคิดวิเคราะหเปนการคิดพิจารณาไตตรองหาเหตุผลใหกับขอมูลตาง  ๆ  โดยนํา
องคประกอบหลักและยอยของขอมูลนั้น  ๆ  มาหาความสัมพันธเชื่อมโยง  จนสามารถประกอบเปน
โครงสรางหรือภาพรวม  และหาทางออกหรือแนวทางแกปญหาได  มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
  บลูม  (Bloom 1974 : 163 ,  อางถึงใน  พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 28)  ไดกลาวถึง
ความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการเนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอย  และ
เปนการคนหาความสัมพันธและแนวทางที่ใชในการจัดการ  การวิเคราะห  ซึ่งสามารถสื่อออกมาให
เห็นไดโดยผานเทคนิคและวิธีการสรุปความท่ีมีประสิทธิภาพ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 35)  ใหนิยามวา  การคิดวิเคราะห  หมายถึง  การคิดแยกแยะ
หาความสัมพันธระหวางเหตุผล  และระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ อันจะชวยใหเห็น
ถึงความเก่ียวพัน ความสัมพันธขององคประกอบหรือสิ่งตาง ๆ เหลานั้น  
        อรพรรณ  พรสีมา  (2543 : 24)  ใหความหมายวา  การคิดวิเคราะห  เปนทักษะการคิด
ระดับกลางซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาตอจากทักษะการคิดข้ันพื้นฐานมีการพัฒนาแงมุมของขอมูล
โดยรอบดานเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง  ๆ 
  ทิศนา แขมมณี  (2545 : 41) ไดใหความหมายของคําวา คิดวิเคราะห  คือ การคิดท่ีตอง
ใชคําตอบแยกแยะขอมูลและหาความสัมพันธของขอมูลที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหน่ึงคือการเรียนรู
ในระดับท่ีผู เ รียนสามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ  เหตุผล  หรือแรงจูงใจท่ีอยู เบื้องหลัง
ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง   
  สุวิทย  มูลคํา (2547 : 9) ใหความหมายและองคประกอบของการคิดวิเคราะหวา 
หมายถึง ความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจจะเปน
วัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ  และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน
เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง หรือสิ่งสําคัญที่กําหนดให 
  จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาการคิดวิเคราะห คือการพิจารณาหาเหตุผล
ใหกับขอมูลตาง  ๆ  โดยนําองคประกอบหลักและองคประกอบยอยของขอมูลนั้น  ๆ  มาหา
ความสัมพันธเชื่อมโยง  จนสามารถประกอบเปนโครงสรางหรือภาพรวม  และหาทางออกหรือ
แนวทางแกปญหาได   
 

 4.6   ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหไว  ดังนี้ 
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  คลารก  (Clark 1970 : 11 – 13 , อางถึงใน  สมนึก ปฏิปทานนท 2542 : 49)  ไดแบง
ลักษณะการคิดออกเปน  3  สวน  คือ 
  1.  การคิดวิเคราะหเนื้อหา  ไดแก    ความสามารถในการสรุปและแยกแยะขอมูล 
  2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  ไดแก  ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูลมี
ความสอดคลองกันหรือไม 
  3.  การคิดวิเคราะหหลักการ  ไดแก  การวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการส่ือสารถึงสิ่งใด 
  บลูม  (Bloom 1974 : 163,  อางถึงใน  พัชราภรณ  พิมละมาศ  2544 : 29 – 30)  กลาวถึง
ลักษณะของการคิดวิเคราะหมี  3  ประเภท  คือ 

1. การวิเคราะหเนื้อหา   ในขอมูลตาง  ๆ   นั้นอาจจะประกอบดวยสวนที่ เปน
ขอเท็จจริง  ความคิดเห็นของผูเขียน  หรือคานิยมซึ่งไดแก 
1.1 ความสามารถในการตระหนักรูซึ่งไมกลาวถึงขอสันนิษฐาน 
1.2 ทักษะในการจําแนกความจริงจากสมมติฐาน 
1.3 ความสามารถในการจําแนกความจริงจากขอมูลเบื้องตน 
1.4 ทักษะในการบงช้ีและในการพินิจพิเคราะหระหวางกระบวนการพฤติกรรม

กับอางถึงยังแตละบุคคลและกลุม 
1.5 ความสามารถที่บงชี้ขอสรุปจากขอมูล 

  2.  การวิเคราะหความสัมพันธ  ผูอานจะตองมีทักษะในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางขอมูลหลักกับสวนอ่ืน  ๆ  เชน  สมมติฐาน  ซึ่งไดแก 
   2.1  ทักษะความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิดในขอความ 
   2.2  ความสามารถในการระลึกในสวนของเหตุผลของการตัดสินใจ 
   2.3  ความสามารถในการระลึกซึ่งเปนความจริงหรือขอสมมติฐานเปนสําคัญ  หรือ
ขอโตแยงท่ีสนับสนุนขอความนั้น 
   2.4  ความสามารถในการตรวจสอบความเท่ียงของสมมติฐานซึ่งใหขอมูลและขอ
สันนิษฐาน 
   2.5  ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบจากสวน
อ่ืน  ๆ  ของความสัมพันธ 
   2.6  ความสามารถในการจําแนกความสัมพันธของขอมูลในขอโตแยงไปยัง
ความสามารถในการจําแนกความเกี่ยวของของขอมูลที่นอกเหนือไป 
   2.7  ความสามารถในการระลึกความสัมพันธและรายละเอียดท่ีสําคัญและไม
สําคัญในขอมูลนั้น   
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  3.  การวิเคราะหหลักการ  เปนการวิเคราะหระบบ  หลักการโครงสรางท่ีเกี่ยวของรวม
ไปถึงความชัดเจนและไมชัดเจนของโครงสรางในการวิเคราะหหลักการนี้จะตองวิเคราะหแนวคิด  
จุดประสงค  และมโนทัศน  ซึ่งไดแก 
   3.1  ความสามารถในการวิเคราะห  ในรายละเอียดของงาน  ความสัมพันธของ
ขอมูลและความหมายขององคประกอบตาง  ๆ 
   3.2  ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน  ความสามารถในการ
วิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน  ความเห็นของผูเขียนและความรูสึกที่มีตองาน 
   3.3  ความสามารถในการวิเคราะหถึงมโนทัศนของผูเขียนวากําลังกลาวถึงสิ่งใด 
   3.4  ความสามรถในการวิเคราะหถึงสวนที่เปนโฆษณาชวนเชื่อ 
   3.5  ความสามารถในการวิเคราะหถึงจุดท่ีเปนอคติของผูเขียน 
  ลาวัณย  วิทยาวุฑฒิกุล (2533 : 33) กลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวา
ประกอบดวย  3  สวน  คือ 

     1.  การคิดวิเคราะหเนื้อหา  ประกอบดวย 
1.1  ความสามารถในการจําแนกและสรุปความรู 

              1.2  ความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและขอสมมติฐานได 
1.3  ความสามารถในการระบุขอมูลสําคัญได 
1.4  ความสามารถอธิบายปจจัยที่ทําใหบุคคลและกลุมตางๆ มีความแตกตางกันได 
1.5  ความสามารถสรุปขอความได 

2.  การคิดวิเคราะหความสัมพันธ  ประกอบดวย 
2.1  ความสามารถเช่ือมโยงความคิดตาง  ๆ 
2.2  ความสามารถตัดสินไดวาขอมูลน้ันสมเหตุสมผลหรือไม 
2.3  ความสามารถตรวจสอบความถูกตองของสมมติฐานท่ีอานพบได  
2.4  ความสามารถสรุปไดวาขอใดเปนแนวคิดสําคัญ 
2.5  ความสามารถเช่ือมโยงเหตุผลในแตละสถานการณได 
2.6  ความสามารถวิเคราะหขอความท่ีขัดแยงที่ปรากฏในเน้ือเร่ืองได   

3.  การคิดวิเคราะหหลักการ  ประกอบดวย 
3.1  ความสามารถวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางของขอมูลได 
3.2  ความสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของผูเขียน 
3.3  ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเปนหลักการได 
3.4  ความสามารถเรียนรูเทคนิควิธีการที่ปรากฏในเน้ือเร่ืองได 
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3.5  ความสามารถแยกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและอคติที่มีอยูได 
 นอกจากน้ี  บุญชม  ศรีสะอาด (2541 :  22)  ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวา
เปนความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ  วาสิ่งน้ันประกอบกันอยูเชนไร  
แตละอันคืออะไร  มีความเก่ียวพันกันอยางไร  อันใดเปนสําคัญมากนอย  ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถ
แยกออกเปน 3 ขอยอย  คือ 

1. การวิเคราะหความสําคัญ  เปนความสามารถในการหาสวนประกอบท่ีสําคัญของ
เร่ืองราวหรือปรากฏการณนั้น  ๆ  เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเร่ือง 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ 

3. การคิดวิเคราะหหลักการ  เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเร่ืองราวหรือปรากฏการณนั้น  ๆ  วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
 กลาวโดยสรุป  ความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถแบงไดเปน  3 ลักษณะไดแก 

1. การวิเคราะหเนื้อหา  เปนการแยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน  และสรุปขอมูล
นั้น 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ  เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
ขอมูลหลักกับขอมูลยอยอื่น ๆ  

3. การวิเคราะหหลักการ  เปนการวิเคราะหรูปแบบ  วัตถุประสงค  และเช่ือมโยง
ความคิดรวบยอด 
 จากความหมายลักษณะของความคิดวิเคราะห จะพบวาการคิดดังกลาวเปนพฤติกรรม
การเรียนรูในการแยกแยะขอมูล เนนการตีความขอมูลหลักไปยังองคประกอบยอยและการคนหา
ความสัมพันธของขอมูล ซึ่งมี 3 ลักษณะ ไดแก การวิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหความสัมพันธ และ
การวิเคราะหหลักการ ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการการเรียนรู 
 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 รจรินทร  พรหมศิริ  ( 2539 : 77-78 ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานท่ีกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของ
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หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา
โดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานท่ีกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  2  กลุมคือ 
กลุมทดลอง และ กลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 นราลักษณ  ขจีจิตร ( 2542 : 91-93 )  ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทํางานเปนกลุม ในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของ
ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หนวยการเรียนที่ 2 เร่ืองชีวิตในบาน โดยใชแหลงความรูจากชุมชน 
โดยใชกลุมตัวอยางเฉพาะกรณีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 คน วัตถุประสงคการ
วิจัย ไดแก 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เร่ืองชีวิตใน
บานของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ 75 ขึ้นไป  2) เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเปน
กลุมของผูเรียนโดยใชแหลงความรูชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แหลงความรูชุมชนมากกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด 2) 
นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทักษะการทํางานเปนกลุมที่ดีขึ้นจนอยูในระดับเกณฑที่ดี 

สุรศักดิ์  ปะตังถาโต ( 2543 : 77-78 )ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช
ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต            
(สังคมศึกษา) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึง  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต( สังคมศึกษา ) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ดวยรูปแบบการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 คน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 70% 
 ธิดา  สุบรรนาจ (2544 : บทคดัยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เพ่ือสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตามแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยลักษณะของการจัด
กิจกรรมในโปรแกรมน้ีอยูในรูปแบบของการศึกษานอกสถานท่ี วัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึงเพ่ือ
เปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปที่  5 – 6 อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตามแนวคิดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  กลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 - 6 จํานวน 40 คน  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความ
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ตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอน
การเขารวมโปรแกรม 
 ศรีสกุล  วิบูลยวงศรี ( 2544 : 79-80 ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่   1  ที่สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ  
วัตถุประสงคการวิจัย ไดแก 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่
สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการสอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   2 กลุมคือ กลุมทดลอง และ กลุมควบคุม กลุมละ 30 คน  ผลการวิจัยพบวา 1)
นักเรียนในกลุมทดลองท่ีสอนโดยใชแหลงทรัพยากรชุมชนมีผลการเรียนรูสูงกวานัก เรียนในกลุม
ควบคุมท่ีสอนปกติ   2) นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นที่ดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมา
ใชในการเรียนการสอน 
 พลากร ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนอกสถานท่ี เร่ือง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วัตถุประสงคการ
วิจัย ไดแก 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่  2) เพื่อศึกษาเจตคติ
ตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนอกสถานท่ี กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    2 กลุมคือ กลุมทดลอง และ 
กลุมควบคุม กลุมละ 45 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สุขภาพกับ
สิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
สถานที่แตกตางกัน โดยท่ีหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู   2) เจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
สถานท่ีแตกตางกัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู   
 

งานวิจัยตางประเทศ 

 ลี ชู เว็น (Lee Shu-Wen 1997 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาเร่ือง การประเมินผลกระทบของ
การศึกษานอกสถานที่ ตอผลการเรียนรูและทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยชีววิทยาโดยตัวอยางเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัย นอรทเทริน โคโลราโด แบงเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 เปนกลุมควบคุมจะเรียนอยู
ในหองทดลอง (Laboratory) จํานวน 86 คนและกลุมท่ี 2 เปนกลุมทดลอง เปนกลุมท่ีไปทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี ผลการศึกษาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหรือกลุมท่ีไปศึกษานอก
สถานท่ีสูงกวากลุมควบคุม  หรือกลุมที่เรียนอยูในหองทดลอง (Laboratory)  และนักเรียนท่ีเรียนอยู
ในหองทดลอง (Laboratory) จะมีทัศนคติทางบวกตอการไปศึกษานอกสถานท่ีมากกวากลุมท่ีไป
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ศึกษานอกสถานที่ แตอยางไรก็ตามพบวากลุมท่ีไปศึกษานอกสถานที่จะไดรับประสบการณที่
กวางขวางเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 
  จากการศึกษางานวิจัยท้ังในและตางประเทศ แสดงใหเห็นวา การจัด กิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่สามารถใชไดกับการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู  เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงการสงเสริมทักษะการทํางานเปนกลุม    ความตระหนักในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  และเจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหผู เรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง ผูวิจัยจึงสนใจนําหลักการของการจัดการศึกษานอกสถานท่ี มาใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เร่ือง อาณาจักรทวารวดี ในสาระประวัติศาสตร เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
  

5.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 สมนึก  ปฏิปทานนท (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการเรียนการสอนดวยวิธี             
สตอร่ีไลน  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิ เคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวานักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา
ดวยวิธีสตอร่ีไลน  มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมท่ีเรียน
แบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนระหวางกลุมกอนเรียน  และหลังเรียนดวยวิธีสตอร่ีไลนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 พัชราภรณ  พิมละมาศ  ( 2544 : บทคัดยอ )  ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนวิชาสังคมศึกษาตามแนวคิด  4  MAT  ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ผลการศึกษา
พบวา  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนในกลุมทดลองหลังเรียนไมสูงกวารอยละ 60  
และนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด 4 MAT มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหไมแตกตางจากนักเรียนกลุมท่ีไมไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด    
4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ศักดา เดชมา (2549 : 73-76) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวย
ตนเองตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะหในวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นปที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ในวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ชั้นปที่ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยตนเองกับกลุม
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติ   กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 ชั้นปที่ 1 จํานวน        
80 คน โดยแบงกลุมทดลอง 40 คน ดําเนินการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสราง
ความรูดวยตนเอง และ กลุมควบคุม กลุมละ 40 คน ซึ่งดําเนินการสอนโดยการจัดการเรียนรู
ตามปกติ   ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง    
สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ชลวษา ปยะนฤพัทธ (2551 : 85-87) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้น
ปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา วัตถุประสงคการวิจัย ไดแก 1) ศึกษาผล          
การเรียนรู เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่ไดรับ          
การจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา  2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน เร่ือง 
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดย
ใชหลักการซิปปา  3) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนเตรียมทหารช้ันปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา  และ 4) 
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 จํานวน 30 นาย ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรู 
เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
หลักการซิปปา มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) ผลการเรียนรู เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชหลักการซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา สูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  4) ความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการ
ซิปปา  เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 นัจภัค บูชาพิมพ  (2551 : 101-102) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห เร่ือง ภูมิปญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดหวยจรเขวิทยาคม ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   วัตถุประสงคการวิจัย ไดแก 
1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง ภูมิปญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรู
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แบบสืบเสาะหาความรู  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  2) เปรียบเทียบความสามารถดานการคิด
วิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  กลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  กอนและหลังการจัด     
การเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผลการจัดการเรียนรูหลัง          
การจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  2) ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่นักเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี  3) ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก 
งานวิจัยตางประเทศ 
 

       ลัมพคิน (Lumpkin 1991 : 3694-A) ไดศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 
ผลการวิจัยพบวา เมื่อไดสอนทักษะการคิดวิเคราะหแลว นักเรียนระดับ 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สําหรับ
นักเรียนระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษาสูงกวากลุมควบคุม 
        โอเวอรตัน (Overton 1993 : 3024-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลของการจัดการ
เรียนการสอนทักษะการคิด ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6 เปนงานวิจัยเชิงก่ึง
ทดลอง กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนจํานวน 82 คน แบงเปนกลุมทดลอง 41 คน และกลุมควบคุม 41 
คน ทั้ง 2 กลุมไดรับการทดสอบกอนการทดลองดวยแบบทดสอบดานทักษะการคิด Criterion 
Referenced Tests of Talents from A และทดสอบความรูดานเนื้อหาวิชากอนการทดลองของ
นักเรียนในระดับ 4 ทั้ง 2 กลุม โดยใช Stanfort Achievement Test (SAT) from K กลุมทดลองใน 
แตละระดับไดรับการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดเปนเวลา 26 สัปดาห ดวยรูปแบบของการ
ไมจํากัดความสามารถ ผลการวิจัยพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคาเฉลี่ย
คะแนนกอนและหลังการทดลองของนักเรียนในดานความสามารถในการคิด การติดตอสื่อสาร 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดทําใหพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะการคิดสรางสรรค 
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  แซมส ( Sams 2004 : 3 )  ไดศึกษาวิธีสอนไวยากรณเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและ
เขียนอธิบายได  โดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผานกระบวนการตั้งคําถามเพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ของประโยคใหชัดเจน  ผลการทดลองพบวาการสอนดวยวิธีนี้ทํา
ให  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่มข้ึน  และนักเรียนสามารถเขียนอธิบายเปน
ขั้นตอนในรูปแบบแผนภาพได  ซึ่งแผนภาพจะมีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น  เพราะ
แผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลักและประเด็นยอยตาง  ๆ  ในประโยค
ไดชัดเจนข้ึน  อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยคและเช่ือมโยงความคิดในประโยคหลักใหเขา
กับประโยคยอยตาง ๆ ได 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ แสดงใหเห็นวา การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหนั้น สามารถเกิดไดกับทุกคน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการคิดจะ
สงผลตอผลการเรียนรูของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ี  ก็เปนอีกรูปแบบของ
การจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งจะเปน
เคร่ืองมือท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนได ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู 
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกสถานท่ี  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนการวิจัย
เชิงทดลอง(Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู 
เร่ืองอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี    2)  ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 3. การดําเนินการทดลอง 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
 
ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จ.นครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553  
จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 160 คน 
 
กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔              
( เชาวนปรีชาอุทิศ ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม  ที่กําลังศึกษาอยูใน    
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 40  คน ไดมาจากการสุม    
อยางงาย ( Simple Random Sampling ) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 4.    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ี

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ี (Field Trip) 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระ  
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกี่ยวกับขอบเขตสาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับเน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 
  1.3 กําหนดเนื้อหาท่ีนํามาใชในการทดลอง ไดแก เร่ืองอาณาจักรทวารวดีซึ่งมี
รายละเอียดสําคัญไดแก 1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี  2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี   3) ศิลปะและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี  และ 4) สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี 
  1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยทําการ
จัดการเรียนรู 5 สัปดาห สัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปดวย 
   1.4.1 สาระสําคัญ 
   1.4.2 ตัวช้ีวัด 
   1.4.3  วัตถุประสงคการเรียนรู 
   1.4.4 สาระการเรียนรู 
   1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งแบงเปนขั้นตอน ดังน้ี 
    1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี 
    2. ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาตามท่ีวางแผนไว 
    3. สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี 
    4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
   1.4.6 สื่อการเรียนรู 
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   1.4.7 การวัดและประเมินผล 
   1.4.8  บันทึกหลังการสอน 
       1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
พิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
    1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตอผู เชี่ยวชาญ 3  ทาน ประกอบดวย           
1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 2) ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษานอกสถานท่ี 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity)   
โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
(Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)   (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535:139)    
 ซึ่งมีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 

 +1               หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับ 
                                วัตถุประสงค 
   0   หมายถึง  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับ 
                                 วัตถุประสงคหรือไม 

 - 1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความสอดคลองกับ 
     วัตถุประสงค 
 โดยคา IOC  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู 
 ผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงค  เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Index  of  Item  Objective  Congruence 
: IOC)  มีคาระหวาง 0.67 -1.00 (รายละเอียดในภาคผนวกหนา 205) และผูวิจัยไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในดานเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู       
การวัดและประเมินผล รวมท้ังปรับสํานวนการใชภาษาใหถูกตอง      
 1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแลวนําแผนการ
จัดการเรียนรูเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองอีกคร้ัง กอนนําไปใช
ในการทดลอง 
 1.8 นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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  2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง อาณาจักรทวารวดี 
  2.1 ศึกษารูปแบบ และการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จากหนังสือเทคนิค
วิธีการสรางแบบสอบ (เยาวดี วิบูลยศรี 2539 : 178-225)  
  2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระ        
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.3 วิเคราะหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และตัวชี้วัด 
  2.4  สรางตารางวิเคราะหขอสอบ  ซึ่งประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  
จํานวน 40 ขอ โดยวัดทักษะดานพุทธิพิสัยทั้ง 6 ดานของบลูม (Bloom 1961 : 48-50) ไดแก        
ความรูความจํา  ความเขาใจ  นําไปใช  วิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคา  ดังตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงการวิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง อาณาจักรทวารวดี 
 
           พฤติกรรมการวัด 
 
สาระการเรียนรู 

ความรู
ความ
จํา 

ความ
เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมนิคา รวม 

การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี 2 3 1 3 - 1 10 

เมืองโบราณสมัยทวารวดี 3 3 1 2 - 1 10 

ศิลปะและสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี 

3 3 - 2 - 2 10 

สังคมและความเ ช่ือสมัย
ทวารวดีได 

2 3 1 3 1 - 10 

รวม (ขอ) 10 12 3 10 1 4 40 

รอยละ 25 30 7.5 25 2.5 10 100 

 
  2.5 ดําเนินการสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ตามสาระ
การเรียนรู และตัวชี้วัด 
  2.6 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
ระหวางเนื้อหาของขอสอบกับตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 
 ซึ่งมีเกณฑการประเมิน   ดังนี้ 
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 +1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด 
   0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 -1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับตัวชี้วัด  
 โดยคา IOC  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัด      
  ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู พบวา คาดัชนีความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูมีคาเฉลี่ย เทากับ 1.00 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 207 ) 
  2.7  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในเร่ืองการปรับภาษา
การตั้งประโยคคําถาม และการแทรกรูปภาพประกอบคําถามในเร่ืองศิลปะและสถาปตยกรรมสมัย
ทวารวดี จากน้ันนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง ม.2/1โรงเรียนเทศบาล ๔ 
(เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 40 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.8 นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบ มาตรวจใหคะแนน โดยคําตอบ           
ที่ถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบท่ีผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน แลวนํามาหาคาคุณภาพ          
ของแบบทดสอบ ไดแกคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ         
แลวเลือกเฉพาะขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง .20-.80 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 
ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 129) จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีความครอบคลุมเน้ือหาตามพฤติกรรม   
ที่มุงวัด โดยคัดเลือกใหครอบคลุมตารางวิเคราะหขอสอบ ซึ่งผลการวิเคราะหขอสอบที่ผูวิจัยเลือก
มานั้นมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23-0.69 
    2.9 นําแบบทดสอบ ที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกดังกลาวมาหาคาความ
เชื่อมั่น โดยใชสูตร KR -20 ของคูเดอร และริชารดสัน (Kuder and Richardson) ผลการวิเคราะห    
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 211) นําขอสอบที่ไดปรับปรุงตาม
เกณฑแลว ไปใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ทั้งน้ีขอสอบที่ใชทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบชุดเดียวกัน โดยใชวิธีการสลับขอ และสลับตัวเลือก     
    
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางและหลังการเรียนรู   ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบความสามารถในการวิเคราะหสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยสรุปความหมายของ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom 1961 : 145-151, อางถึงใน 
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พัชราภรณ พิมละมาศ 2544 : 50-51) ประกอบดวย 
   1. การวิเคราะหเนื้อหา 
    1.1 การคนหาประเด็นในขอมูล 
    1.2 แยกแยะขอเท็จจริงออกจากสมมติฐาน 
    1.3 แยกแยะขอความสรุปจากขอความยอย 
    1.4 บอกสิ่งจูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุมจากขอความ 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ 
    2.1 เขาใจความสัมพันธของแนวคิดในขอความและบทความตาง ๆ  
    2.2 รูวาสิ่งใดเก่ียวของกับการตัดสินใจแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานท่ี
เปนใจความสําคัญหรือขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนสมมติฐาน 
    2.3 ตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาโดยการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุ
และผลจากความสัมพันธวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง 
    2.4 แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูล 
    2.5 สรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ 
   3. วิเคราะหหลักการ 
    3.1 วิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององคประกอบ 
    3.2 วิเคราะหรูปแบบการเขียน 
    3.3 วิเคราะหจดุประสงคของผูเขียน 
    3.4 วิเคราะหความเห็นของผูเขียน หรือลักษณะของการเขียนดานตาง ๆ 
    3.5 วิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตาง ๆ 
 3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบอัตนัย จํานวน 20 ขอ ไดแก
การวิเคราะหเนื้อหา 8 ขอ การวิเคราะหความสัมพันธ 8 ขอ และการวิเคราะหหลักการ 4 ขอ ซึ่ง
ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนมีลักษณะเปน Rubric โดยแบงเกณฑในการตรวจเปน 3 ดาน คือ 
   1.  ดานเนื้อหา  2  คะแนน  แบงเปน 
    1.1  เน้ือหาถูกตองและครอบคลุมประเด็นสําคัญ            ให   2   คะแนน 
    1.2  เน้ือหาถูกตองแตไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ           ให   1   คะแนน 
    1.3  เน้ือหาไมถูกตอง และไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ     ให   0   คะแนน 
   2.  ดานความสัมพันธ  2  คะแนน  แบงเปน 
    2.1  เหตุผลถูกตองและสัมพันธกับเนื้อหา    ให   2   คะแนน 
    2.2   เหตุผลถูกตองแตไมสัมพันธกับเน้ือหา     ให   1   คะแนน 
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    2.3  เหตุผลไมถูกตองและไมสัมพันธกับเนื้อหา    ให   0   คะแนน 
   3.  ดานหลักการ  2  คะแนน  แบงเปน 
    3.1  หลักการถูกตองและเชื่อมโยงความคิดรวบยอด    ให   2   คะแนน 
    3.2  หลักการถูกตองแตไมเชื่อมโยงความคิดรวบยอด       ให   1   คะแนน 
       3.3 หลักการไมถูกตองและไมเชื่อมโยงความคิดรวบยอด ให   0   คะแนน                     
 3.3 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไข โดยผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในเร่ือง
การปรับภาษาการต้ังประโยคคําถามใหมีลักษณะเปนคําถามเชิงสถานการณ 
 3.4 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย  1) ผู เช่ียวชาญดานเนื้อหา 2) ผู เชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษานอกสถานที่                 
3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ใหสมบูรณ  แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ระหวางเนื้อหาของขอสอบกับตัวช้ีวัด             
เพื่อวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  จากผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ     
ในการคิดวิเคราะห อยูระหวาง 0.67-1.00  (รายละเอียดในภาคผนวกหนา 209) 
               3.5  นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว           
ไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียน
เทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน  
 3.6  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบโดยพิจารณาคาความยากและคาอํานาจ
จําแนกใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ มีคาความยากระหวาง .20 - .80 และมีคาอํานาจจําแนก 
ระหวาง .20 - 1.00 ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบพบวาไดขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 
10 ขอ โดยมีคาความยากระหวาง  0.33 ถึง 0.44 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.77 ถึง 0.88   
                3.7 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบบอัตนัย โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ( Cronbach) ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเทากับ 0.75 ( รายละเอียดในภาคผนวก
หนา 214) 
 3.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชกับกลุมตัวอยาง   
 
 4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
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  4.1   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)   จากเอกสารและตําราที่เก่ียวของ 
   4.2   สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี แบงเปน  2  ตอน  ดงันี ้
 ตอนที่  1    การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาโดย ประกอบดวยประโยคขอความ   
จํานวน  15  ขอ   พรอมดวยมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  เห็นดวยนอยที่สุด  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert)   จากหนังสือคูมือ
การสรางเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัยของสํานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
(2539:47 – 77)  ดังนี้ 
  เห็นดวยมากท่ีสุด ใหระดับคะแนน  5 
  เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนน  4 
  เห็นดวยปานกลาง ใหระดับคะแนน  3 
  เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนน  2 
  เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนน  1 
 ตอนที่  2  การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโดยใชคําถามปลายเปด 
  4.3     เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจดู
ความถูกตองและเหมาะสม 
  4.4    ปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
  4.5     เสนอแบบสอบถามความคิดเห็นตอผู เชี่ยวชาญ  3  ทาน   เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถาม   (Index  
of  Item  Objective  Congruence : IOC)       
 ซึ่งมีเกณฑการประเมิน   ดังน้ี 
 +1      หมายถึง       แนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
   0            หมายถึง      ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับพฤติกรรม 
   ที่ตองการวัด หรือไม 
                  -1           หมายถึง       แนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่                                              
                                  ตองการวัด   
 โดยคา IOC  0.50 แสดงวามีความเหมาะสมและสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคในการถาม    
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      คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต   0.50  ขึ้นไป เก็บไว และปรับปรุง
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตํ่ากวา  0.50 ใหมีความถูกตอง  ไดคาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการถาม   (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  
วิเคราะห  เทากับ 1.00 ( รายละเอียดในภาคผนวกหนา 216) 
      4.6    นําแบบสอบถามท่ีไดแกไขปรับปรุง โดยการปรับภาษาใหมีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง 
  
 แบบแผนการทดอง 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชแบบแผน            
การทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังนี ้ 
( มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 44 ) 
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 
เมื่อกําหนดให 
 T1 หมายถึง การทดสอบกอนทดลอง (Pretest)   
 X หมายถึง การสอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังทดลอง (Posttest) 
 

การดําเนินการทดลอง 

 1. ทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2.   ดําเนินการทดลองกับนักเรียน  
  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว ไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชเคร่ืองมือที่จัดเตรียมไว ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 
  2.1  เวลาท่ีใชในการทดลอง  จํานวน 5 สัปดาห ตามแผนการจัดการเรียนรู 5 แผน เวลา 
12 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
   2.1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานที่   เวลา  2  ชั่วโมง   เปนขั้นท่ีครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนดวัตถุประสงค 
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ขอตกลง การปฏิบัติตน  การวางแผนการดําเนินกิจกรรมในการศึกษานอกสถานท่ี  และทดสอบ
ระหวางเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ในข้ันน้ีจะจัดกิจกรรม      
การเรียนรูภายในหองเรียน 
                             2.1.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานท่ี   เวลา 2 ชั่วโมง เปนขั้นที่ครูผูสอนจะตองใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี
แกผูเรียน รวมทั้งการสํารวจเสนทางการเดินทาง  การเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนใน
การศึกษานอกสถานท่ี  ในขั้นนี้จะจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน 

2.1.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาท่ีวางแผนไว   เวลา  3  ชั่วโมง   เปนขั้นท่ีผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีได
วางแผนไว    เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถตาง ๆ โดยเนนการใหความรูกับ
ผูเรียนในเร่ืองสถาปตยกรรมและประติมากรรมสมัยทวารวดี ในข้ันนี้จะจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
หองเรียน และรับฟงการบรรยายจากวิทยากรภายนอก ณ พระประโทณเจดีย  จุลประโทนเจดีย และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย        
   2.1.4  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาท่ีวางแผนไว   เวลา  3  ชั่วโมง   เปนขั้นท่ีผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีได
วางแผนไว    เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถตาง ๆ โดยเนนการใหความรูกับ
ผูเรียนในเร่ืองสังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี  และทดสอบระหวางเรียนโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห  ในข้ันน้ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และรับฟง       
การบรรยายจากวิทยากรภายนอก ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย        

2.1.5  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอก
สถานท่ีและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เวลา  2  ชั่วโมง    เปนข้ันที่ผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานที่  และประเมินผลการศึกษานอกสถานที่ดวยรูปแบบของ
กิจกรรมการประเมินผลโดยการประชุมอภิปรายรวมกัน  การเขียนความรูสึกที่มีตอการศึกษานอก
สถานท่ี และทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ในข้ันน้ี    
จะจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในหองเรียน 
 3.   ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดีชุดเดียวกันกับที่ใชสอบกอนการทดลอง  
 4. ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
 5. นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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 6. รวบรวมขอมูลจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อนํามาใชวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปผล
การทดลองตามลําดับดังนี้ 
 1.   สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

  วิเคราะหและคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห ตามเกณฑมาตรฐาน โดยการคิดคํานวณหาคา p, r 
และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129) 

1.1  คาความยากงายของขอสอบปรนัยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129) 
 
   p = 

N
R  

 
เมื่อ   p คือ คาความยากงายของคําถามแตละขอ 
   R คือ จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
   N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

1.2  คาอํานาจจําแนกของขอสอบปรนัย ใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 128-129) 
 
   r = 

N/2
RR eu  

เมื่อ   r คือ คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
   uR  คือ จํานวนผูตอบถูกในขอน้ันในกลุมเกง 
   eR  คือ จํานวนผูตอบถูกในขอน้ันในกลุมออน 
   N คือ จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

1.3    คํานวณความเช่ือมั่นของขอสอบปรนัยจากสูตร KR- 20 ของคูเดอร ริชารดสัน
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 120-125) 

   xxr  = 21
1 t

pq

sn
n  

 
เมื่อ   xxr  คือ ความเชื่อมั่น 
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   n คือ จํานวนขอ 
   p คือ สัดสวนของนักเรียนที่ตอบขอสอบถูก 
   q คือ 1- p 
   pq คือ ความแปรปรวนของ pq 
   2

ts  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
  1.4   คํานวณคาระดับความงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบอัตนัย โดยคาความ
ยากงายใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 184, 486) 
 
   EP  = 

)X(X2N
)YN2(SS

MIXMAX

MIXLU  

 
คาอํานาจจําแนกใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 184, 186) 
 
   D = 

)X(XN
SS

max

LU

mix

 

 
เมื่อ   EP  คือ ดัชนีความงาย 
   D คือ ดัชนีคาอํานาจจําแนก 
   US  คือ ผลรวมของคะแนนกลุมเกง 
   LS  คือ ผลรวมของคะแนนกลุมออน 
   N คือ จํานวนผูเขาสอบกลุมเกงหรือกลุมออน 
   

MAX
X  คือ คะแนนท่ีนักเรียนทําไดสูงสุด 

   
MIX

X  คือ คะแนนท่ีนักเรียนทําไดต่ําสุด 
  1.5 คํานวณความเชื่อมั่นของขอสอบอัตนัยโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 218-219) 
 

    = 2

2

1
1 x

i

s
s

k
k  

 
เมื่อ    คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   k คือ จํานวนขอสอบ 
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   2
iS  คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

   2
xS  คือ คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดีกอนและหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย )X(  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน ( Dependent ) 
  2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางและหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย )X(   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคารอยละ(%)  แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับตัวบงช้ี จากคารอยละเฉลี่ย ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคกรมหาชน) (2548 : 9-10) ตามตารางท่ี 7 ดังนี ้
 
ตารางที่ 7  เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ จากคารอยละเฉลี่ย 
 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

คะแนน 
ต่ํากวารอยละ 50 

คะแนน 
ระหวางรอยละ 50-74 

คะแนน 
ระหวางรอยละ 75-89 

คะแนน 
รอยละ 90 ขึ้นไป 

    
  2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  โดยใช  คาเฉลี่ย   )X(   , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
แลวนําไปเทียบกับเกณฑดังตอไปน้ี 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00  -  1.49 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50  -  2.49 หมายถึง    เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง  2.50  -  3.49 หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง  3.50    -  4.49 หมายถึง  เห็นดวยมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 4.50  -  5.00 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล

  การวิจัยค ร้ังน้ี เปนการศึกษาผลการเรียนรู เ ร่ือง  อาณาจักรทวารวดี  และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ี โดยมีวัตถุประสงค  การวิจัยเพื่อ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี 
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ผูวิจัยขอเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลเปน 3  ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1    ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี จําแนกคะแนนตามสาระการ
เรียนรู 
  ตอนท่ี 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี   
  ตอนท่ี 3    ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
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ผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1   ผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  จําแนก
คะแนนตามสาระการเรียนรู 

 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน        
เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน  จําแนกคะแนนตามสาระ
การเรียนรูโดยสถิติที่ใชทดสอบไดแก ทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปนอิสระตอกัน (Dependent) 
คาเฉลี่ย )X( และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด 
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  จําแนกคะแนนตามสาระการเรียนรู  
 

สาระการเรียนรู 
 

คะแนน
เต็ม 

 

กอนเรียน หลังเรียน t p 
X   S.D.   X     S.D.   

1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี 10 5.35 1.73 7.80 1.07 -9.49 .00 
2) เมืองโบราณสมัยทวารวดี 10 5.53 1.66 7.78 1.00 -8.91 .00 
3) ศิลปะและสถาปตยกรรม 
    สมัยทวารวดี 

10 6.25 1.72 8.75 1.01 -9.25 .00 

4) สังคมและความเช่ือสมัย   
ทวารวดี 

10 5.23 1.83 7.40 0.98 -7.43 .00 

รวม 40 22.35 6.53 31.73 3.59 -9.47 .00 
 
   จากตารางท่ี   8 พบวา ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดีของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.53 
สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี     
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 31.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.59  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการ
เรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแลว พบวา ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
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เมื่อพิจารณาเปนรายสาระการเรียนรูมีรายละเอียดดังน้ี 1) การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี กอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.35  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.73  สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู
เทากับ 7.80  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07   2) เมืองโบราณสมัยทวารวดีกอนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 5. 53  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66  สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจากไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู เทากับ 
7.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00   3) ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีกอนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.25  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72  สวนผลการเรียนรูหลังเรียนจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู 
เทากับ 8.75  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.01   และ  4) สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี      
กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.23  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.83  สวนผลการเรียนรูหลัง
เรียนจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  มีคะแนนเฉลี่ยของผล
การเรียนรู เทากับ 7.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 
1 คือ ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ตอนท่ี 2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี    

  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      
จากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ระหวางเรียนและ     
หลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  ซึ่งผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70  โดยสถิติที่ใชทดสอบไดแก คาเฉลี่ย )X( และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ( %)  ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและรอยละของความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน 
ระหวางเรียนและหลังเรียน กับเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 

 

จากตารางท่ี 9  จากตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและรอยละของความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน ระหวางและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ โดยผูวิจัยไดศึกษาคะแนนการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ดาน 
ไดแก  การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ  และการวิเคราะหหลักการ พบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธมากท่ีสุด เปนลําดับที่ 1 คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน    
คิดเปนรอยละ 75.00 อยูในระดับดี  ลําดับท่ี 2 คือ ดานการวิเคราะหเนื้อหา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
2.88 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.00 อยูในระดับพอใช  ลําดับที่ 3 คือ ดานการ
วิเคราะหหลักการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.40 จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.00 อยูใน
ระดับพอใช  และมคีะแนนเฉล่ียรวม )X(   เทากับ 7.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปน
รอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2 ที่วา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ รอย
ละ 70   

สวนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธมากท่ีสุด เปนลําดับที่ 1 คือมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.25 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน    
คิดเปนรอยละ 81.25 อยูในระดับดี    ลําดับท่ี 2 คือ ดานการวิเคราะหเนื้อหา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.10 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 อยูในระดับดี  ลําดับท่ี 3 คือ ดานการวิเคราะห
หลักการ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.45 จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.50 อยูในระดับ
พอใช และมีคะแนนเฉล่ียรวม )X(   เทากับ 7.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  คิดเปน    

ประเภทการ
วิเคราะห 

คะแนน 
เต็ม 

ระหวางเรียน หลังเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย
( X ) 

S.D. รอยละ แปลผล 
 

ลําดับ 
ที่ 

คะแนน 
เฉลี่ย 
( X ) 

S.D. รอยละ แปลผล 
 

ลําดับ 
ที่ 

เนื้อหา 4 2.88 0.61 72.00 พอใช 2 3.10 0.74 77.50 ดี 2 
ความสัมพันธ 4 3.00 0.68 75.00 ดี 1 3.25 0.67 81.25 ดี 1 
หลักการ 2 1.40 0.50 70.00 พอใช 3 1.45 0.50 72.50 พอใช 3 

รวม 10 7.28 0.96 72.80 พอใช - 7.95 1.08 79.50 ดี - 
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รอยละ 79.50 อยูในระดับดี  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  คือ รอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 2 ที่วา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ      
รอยละ 70   

 

ตอนท่ี 3    ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัด         
การเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  จํานวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
แบงเปน 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชน
ของการจัดการเรียนรู และเรียงลําดับเปนรายขอโดยใช คา เฉลี่ย )X(  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และนําผลสรุปของการวิเคราะหมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ดังตารางท่ี 10  
 
ตารางที่ 10  ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปนวิธีสอน
ที่เนนกระบวนการเรียนรูเปนขั้นตอน 

4.25 0.49 มาก 1 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนดานการเรียน 4.00 0.60 มาก 4 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.15 0.58 มาก 3 

4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนเพ่ิมพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห 4.18 0.64 มาก 2 

5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีสามารถ
สรางองคความรูใหมและเกิดความจําระยะยาวแกผูเรียน                    3.90 0.74 มาก 5 

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.10 0.41 มาก ( 2 ) 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

รายการ  X  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่ 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่มีกิจกรรมที่
นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในการเรียน 

 
4.10 

 
0.67 

 
มาก 

 
5 

7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น และชวยเหลือกัน 

 
4.15 

 
0.70 

 
มาก 

 
3 

8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีเปนการสราง
ประสบการณใหมแกตนเอง 

4.23 0.66 มาก 1 

9. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

4.20 0.79 มาก 2 

10. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 4.13 0.65 มาก 4 

รวมดานบรรยากาศในการเรียนรู 4.16 0.52 มาก ( 1 ) 
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู 
11. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด 

4.03 0.58 มาก 3 

12. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเริมให
ผูเรียนไดรูจักการแกปญหา 3.83 0.78 มาก 5 

13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่สงเสริมให
ผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล 4.10 0.63 มาก 2 

14. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น 3.93 0.69 มาก 4 

15. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร 4.13 0.65 มาก 1 

รวมดานประโยชนของการจัดการเรียนรู 4.00 0.46 มาก ( 3 ) 
รวมทุกดาน 4.09 0.42 มาก - 

 
จากตารางท่ี 10 พบวาความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการ

เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 
0.42) โดยเรียงตามลําดับเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 1) ดานบรรยากาศในการเรียนรู  ( X = 4.16, 
S.D. = 0.52)   2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.10, S.D. = 0.41)  และดานประโยชนของ
การจัดการเรียนรู ( X = 4.00, S.D. = 0.46)  ซึ่งแตละดานมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 ดานบรรยากาศในการเรียนรู คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ  มาก ทุกดานเรียงลําดับดังน้ี          
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง 
( X = 4.23, S.D. = 0.66) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ( X = 4.20, S.D.=0.79) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 
และชวยเหลือกัน ( X = 4.15, S.D. = 0.70) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ( X = 4.13, S.D. = 0.65) และการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีมีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผู เรียนอยากมีสวน
รวมในการเรียน ( X = 4.10, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มาก ทุกดานเรียงตามลําดับดังน้ี        
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปนวิธีสอนที่เนนกระบวนการเรียนรู
แบบเปนข้ันตอน ( X = 4.25, S.D. = 0.49) การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห ( X = 4.18, S.D. = 0.64)  การจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ้น ( X = 4.15, S.D. = 0.58)  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ชวยให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนดานการเรียน ( X = 4.00, S.D. = 0.60)  และการจัดการเรียนรูโดยใช การ
จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีสามารถสรางองคความรูใหมและเกิดความจําระยะยาวแกผูเรียน   
( X = 3.90, S.D. = 0.74) ตามลําดับ  

 ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มาก ทุกดานเรียงตามลําดับ
ดังน้ี การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร ( X = 4.13, S.D. = 0.65)  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีสงเริมใหผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล ( X = 4.10, S.D.= 0.63) การจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด( X = 4.03, S.D. = 0.58)      
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น  
( X = 3.93, S.D. = 0.69)  และการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีสงเสริม ให
ผูเรียนไดรูจักการแกปญหา   ( X = 3.83, S.D. = 0.78) ตามลําดับ               
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาผลการเรียนรู เร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี   2) ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โดย
ใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่
มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๔( เชาวนปรีชาอุทิศ )  จํานวน 160 คน  กลุมตัวอยาง
เปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชา
อุทิศ) 1 หองเรียน  จํานวน 40  คน  กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย  (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชแบบเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 แผน ผูวิจัยใชเวลาใน
การจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 12 ชั่วโมง    2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
เร่ืองอาณาจักรทวารวดี   มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ                
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  ประกอบดวย  การวิเคราะห เ น้ือหา                
การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ  
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช    
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  เปนแบบวัดประเมินคา 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็น      
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนของการจัด    
การเรียนรู  ซึ่งแบงเปนขอยอยจํานวน 15 ขอ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ (1) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูโดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย )X( สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และคารอยละ(%)  
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และการทดสอบคาที  ( t-test)  แบบไม เปนอิสระตอกัน (Dependent)   (2)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย )X( สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และคารอยละ(%) (3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  โดยวิเคราะหคาสถิติไดแก คาเฉลี่ย )X(  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางเรียนโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีมีคารอยละ 72.80  อยูในระดับพอใช และหลังเรียนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 
รอยละ 70   

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพื่อศึกษา  ผลการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี  และความสามารถในการคิด
วิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีนั้น สามารถอภิปรายผลของการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการเรียนรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว คือ ผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ทั้งน้ีเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาท่ีศึกษาไดดียิ่งข้ึนในลักษณะท่ีถาวร  
เพราะการเรียนรูบางอยางไมอาจจะเสนอไดงายนักในหองเรียน นอกจากจะใหผู เรียนได รับ
ประสบการณตรงจากการศึกษานอกสถานท่ี เมื่อผูเรียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายข้ึน 
สามารถนําไปใชใหสัมพันธกับการเรียนรูในรายวิชาตางๆไดอยางกวางขวาง   อีกทั้งยังชวยให
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ผูเรียนไดฝกฝนทักษะความสามารถที่สําคัญตอการเรียนรู เชน การสังเกต การสํารวจ   การวางแผน 
การเก็บรวบรวมขอความรู รวมท้ังเปนการฝกฝนใหผูเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน    ทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกันรวมท้ังยังเปนการสรางความ
ใกลชิดระหวางโรงเรียน ผูเรียน และชุมชนทองถิ่นดวย    ดังจะเห็นไดจากกระบวนการในการ
จัดการเรียนรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1  วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษา
นอกสถานท่ี  เปนข้ันท่ีครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนด  และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
นอกสถานท่ี ไดแก  การกําหนดวัตถุประสงค       ในการศึกษานอกสถานท่ี  การกําหนดขอตกลง
และการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานท่ี     การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอก
สถานท่ี  การสํารวจเสนทางการเดินทาง  การเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนในการศึกษา 
เปนตน ซึ่งในขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดดวยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบ
หลักและองคประกอบยอย  กระบวนการคิดในการลําดับกิจกรรม และไดเกิดทักษะท่ีใชใน
การศึกษา เชน การสังเกต การซักถาม การบันทึก   การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน   ขั้นท่ี 2 
ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ีวางแผนไว    เปนข้ันท่ีผูเรียนจะไดลงมือ
ศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีไดวางแผนไว      เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะความสามารถ
ตาง ๆ โดยครูผูสอนมีหนาท่ีทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานท่ี  ขอตกลง  และการ
ปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานท่ี  รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ  ที่ไดวางแผนไวใหกับผูเรียน
กอนที่ผูเรียนจะเร่ิมศึกษาเรียนรู  และในระหวางท่ีผู เรียนศึกษานอกสถานท่ีนั้นครูผูสอนตอง
สังเกตการณ  และกระตุนความสนใจของผูเรียนในสิ่งตาง  ๆ  ที่พบเห็น  โดยการใชคําพูดหรือ
คําถามทาทายใหผูเรียนคิด ซึ่งในข้ันน้ีผู เรียนจะไดใชกระบวนการคิดในการทํากิจกรรม ไดใช
ทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหา และไดเกิดทักษะท่ีใชในการศึกษา เชน การสังเกต การ
ซักถาม การบันทึก การตรวจสอบขอมูล การสรุป เปนตน   ขั้นท่ี 3   สรุปผลการเรียนรูภายหลังจาก
ศึกษานอกสถานท่ี เปนขั้นท่ีผูเรียนจะตองสรุปความรูและทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานท่ี  
โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ีโดยการถาม ตอบเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีได
จากการศึกษานอกสถานท่ี หรือใหผูเรียนจัดทํารายงาน  เพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอก
สถานท่ีที่เกิดข้ึนเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนท่ีไดกําหนดไวหรือไม  ซึ่งในข้ันน้ีผูเรียนจะได
ใชทักษะการคิดเก่ียวกับการประมวล ประเมิน และจําแนกประเภทขอมูล และทักษะการคิด
วิเคราะห ในการออกแบบและนําเสนอขอมูล   และ ขั้นท่ี 4 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน   เปน
ขั้นที่ครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอกสถานท่ีดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล  โดย
การประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียนความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานท่ี    เพื่อใหผูเรียน
ทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดข้ึนในการศึกษานอกสถานท่ี สาเหตุของปญหา  
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รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย ใน
ขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดการประเมินคุณคาและวิธีการแกไขปรับปรุง เพื่อการศึกษานอก
สถานท่ีที่ใหประโยชนสมบูรณในคร้ังตอไป  ซึ่งในแตละขั้นตอนนั้นมีสวนในการชวยสงเสริมให
เกดิพัฒนาการทางการเรียนแกผูเรียนทั้งสิ้น   ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2550:343) อธิบายวาวิธีการสอน
แบบศึกษานอกสถานที่ เปนกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานท่ี
อันเปนแหลงความรูเร่ืองน้ันซึ่งอยูนอกสถานที่  ที่เรียนกันอยูเปนปกติโดยมีการศึกษาสิ่งตาง ๆ ใน
สถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีที่ไดวางแผนไว และมีอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลท่ีได
ศึกษามา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลากร     ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ เร่ือง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูนอกสถานท่ี  ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีแตกตาง
กัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรู ซึ่งไดใหเหตุผลวา กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่มี
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การทดลองนอกช้ันเรียน การใชศูนยการเรียน การ      
ทัศนศึกษา และการใชแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ ซึ่งเปนการสรางความกระตือรือรนใน
การแสวงหาความรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเบื่อหนาย ซึ่งตรงกับขั้นตอนของ การจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ขั้นท่ี 2 ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธี
การศึกษาท่ีวางแผนไว สอดคลองกับท่ี สมสิทธิ์  จิตรสถาพร (2535 : 33) ไดกลาววา การศึกษานอก
สถานที่ชวยใหเขาใจเน้ือหาท่ีศึกษาและความหมายไดดียิ่งข้ึนในลักษณะท่ีถาวรเพราะการเรียนรู
บางอยางไมอาจจะเสนอไดงายนัก ในหองเรียน นอกจากจะใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
การศึกษานอกสถานที่ เมื่อผูเรียนไดเห็นดวยตาตัวเองจะชวยใหเขาใจงายข้ึน สามารถนําไปใชให
สัมพันธกับหลักสูตรในรายวิชาตางๆไดอยางกวางขวาง  สอดคลองกับงานวิจัยของรจรินทร    
พรหมศิริ  ( 2539 : 77-78 ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คานิยมดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบ
การศึกษานอกสถานท่ีกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก 
กรมสามัญศึกษา โดยวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบการศึกษานอกสถานท่ีกับ
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

87 

พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีไดรับการสอนแบบ
การศึกษานอกสถานท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการ
สอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ     
ศรีสกุล  วิบูลยวงศรี ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ โดยวัตถุประสงคการ
วิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่สอนโดยการใช
แหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองท่ีสอนโดยใช
แหลงทรัพยากรชุมชนมีผลการเรียนรูสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมท่ีสอนปกติ  
  2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
เรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคารอยละ 72.80 อยูในระดับพอใช  และหลังเรียน
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคารอยละ 79.50 อยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด คือ รอยละ 70  สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ไดกําหนดไว คือ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70  ทั้งน้ีเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนั้น  มีสวนชวยสงเสริมผลการเรียนรูและทักษะ
กระบวนการตางๆของผูเรียนใหดีขึ้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอมูลตางๆท่ีไดจากการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากข้ันตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 
วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี  ซึ่งในข้ันนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการ
คิดดวยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกองคประกอบหลักและองคประกอบยอย  กระบวนการคิดใน
การลําดับกิจกรรมซึ่งเปนการคิดวางแผนเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่จะตองไปศึกษา ขั้นท่ี 2  ศึกษานอก
สถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ีวางแผนไว ซึ่งในขั้นน้ีผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิด
ในการทํากิจกรรม โดยการวิเคราะหความสัมพันธในการตรวจสอบวาขอมูลของเร่ืองท่ีศึกษามี
ความสอดคลองกันหรือไม รวมทั้งไดใชทักษะการคิดสรางสรรคและแกปญหาเฉพาะหนาขณะ
ดําเนินกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  ขั้นที่ 3  สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี ซึ่งใน
ขั้นนี้ผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดเก่ียวกับการประมวล ประเมิน และจําแนกประเภทขอมูล และ
ทักษะ ในการออกแบบและนําเสนอขอมูล  ซึ่งตองอาศัยการวิเคราะหหลักการในการเช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดของความรูที่ไดรับภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี และข้ันที่ 4   ประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน   ซึ่งในข้ันน้ีผูเรียนจะไดใชทักษะการคิดการประเมินคุณคาและวิธีการแกไข
ปรับปรุง เพื่อการศึกษานอกสถานที่ที่ใหประโยชนสมบูรณในคร้ังตอไป  ซึ่งตั้งแตขั้นที่ 1 ถึงข้ันท่ี 4 
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ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดดวยเหตุผล และทักษะการคิดวิเคราะหทั้งสิ้น รวมทั้งมีสวนชวยให
ผูเรียนสรางกระบวนการทางสติปญญา ซึ่ง สมจิต สวธนไพบูลย ( 2541 : 38) กลาววาการคิด
สามารถท่ีจะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดอยางลึกซึ้งตอเมื่อผูเรียนไดมีโอกาสจัด
กระทํากับวัตถุ หรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเองน้ันเนนการระดมพลังสมอง และเราความสนใจ
ของผูเรียนดวยสถานการณ จึงสงผลใหผู เรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูงดานการคิด
วิเคราะหดี  ในการวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน นั้นผูวิจัยไดวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง 3 ประเภท ไดแก การ
วิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ผลการวิจัยพบวาคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหเรียงตามลําดับดังน้ี ดานความสัมพันธ ดานเนื้อหา และดาน
หลักการ ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก  การคิดวิเคราะหความสัมพันธเปนความสามารถในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางขอมูลหลักกับขอมูลยอยอ่ืน ๆ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดฝกการเช่ือมโยงขอมูลที่อยูเดิมกับขอมูลใหม ทั้งจากครู เพื่อนรวมหอง และ
จากแหลงเรียนรูที่นักเรียนไดออกไปศึกษานอกสถานที่ จึงสงผลใหมีความชํานาญจนเกิดการพัฒนา
ทักษะในประเภทนี้มากกวาประเภทอ่ืน   ความสามารถในการวิเคราะหที่ไดคะแนนรองลงมาคือ  
การวิเคราะหเนื้อหาเน่ืองจากการวิเคราะหเน้ือหาน้ันหมายถึงการแยกแยะขอเท็จจริงออกจาก
สมมติฐานและสรุปขอมูลนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนนั้นนักเรียนจะไดฝกการสรุป  การ
แยกแยะขอเท็จจริงของขอความรูจากแหลงเรียนรูที่ตางกัน   นักเรียนจึงสามารถวิเคราะหเน้ือหา
ของสิ่งตางๆได  สวนความสามารถในการวิเคราะหประเภทท่ีมีคะแนนนอยที่สุด  คือ  การวิเคราะห
หลักการ    ซึ่งเปนการวิเคราะหรูปแบบวัตถุประสงคและเช่ือมโยงความคิดรวบยอด   ในการจัดการ
เรียนการสอนเพียง  2-3  ชั่วโมงน้ัน  อาจจะมีขอจํากัดดานเวลา  คือ  เวลาไมเพียงพอใหนักเรียนทุก
คนไดซักถาม   แสดงความคิดเห็น  ในชวงทายช่ัวโมงผูสอนไมมีเวลาสรุปความเปนหลักการได  
รวมท้ังความเขาใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน  ผูเรียนอาจยังไมสามารถสรางแนวคิด
หรือหลักการของตนเองไดอยางสมบูรณ   หากมีการพัฒนาและฝกฝนอยางตอเนื่องผูเรียนจะ
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหรูปแบบ  วัตถุประสงคและเช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดท่ีไดรับมาอยางสมบูรณได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลวษา ปยะนฤพัทธ (2551 : 85-87) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง เศรษฐศาสตร
ในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา 
วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เ ร่ือง เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนเตรียมทหารช้ันปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการ
ซิปปา  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ือง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
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ของนักเรียนเตรียมทหารท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการซิปปา สูงกวาเกณฑรอยละ 50 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ นัจภัค บูชาพิมพ (2551 : 101-
102)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถดานการคิดวิเคราะห เร่ือง ภูมิ
ปญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  วัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียน         
มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี   

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่มีตอการสอนโดยใชการจัด
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับ มาก  โดยเรียงตามลําดับไดแก    ดานบรรยากาศ
ในการเรียนรู    ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   และดานประโยชนของการจัดการเรียนรู   ดานท่ี    
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  ดานบรรยากาศในการเรียนรู  เน่ืองจากนักเรียนไดใหความคิดเห็นวา        
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู   
ซึ่งข้ันตอนสวนใหญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีนั้น   
เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน   เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานท่ีจริง  เปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น   การชวยเหลือกันในชั้นเรียน   และการชวยเหลือกัน
ระหวางการศึกษานอกสถานท่ี  และสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง  
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน   เชน  ผูเรียนบางคนไมกลาแสดงความคิดไมกลา
ถามเพราะกลัวผิด   รวมถึงความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนอีกดวย  การจัดการเรียนรูโดยใช
การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนั้นผูสอนจะตองสรางความคุนเคย  มีความเปนกันเอง  เพื่อให
ผู เรียนเกิดความไววางใจ   กลาถามกลาแสดงความคิด   สรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู              
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ทิศนา  แขมมณี(2548: 17) ที่กลาววากิจกรรมการเรียนรูที่สามารถชวย
ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหว  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน  
สามารถกระตุนใหผู เรียนใชความคิดอยางเต็มท่ี  รวมท้ังชวยใหผู เรียนมีปฏิบัติสมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางกวางขวาง  และสงเสริมการนําความรูไปประยุกตใช  กิจกรรมน้ันจะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนั้นเปนวิธีการ
สอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบเปนขั้นตอน  จากกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดใหผูเรียนทั้ง  4  
ขั้น  ไดแก วางแผนกอนออกศึกษานอกสถานที่  ศึกษานอกสถานที่  สรุปผลการเรียนรู  และ
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ประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน   จากการจัดการเรียนรูทั้ง  4  ขั้นสงผลใหผู เรียนมีความ
กระตือรือรน  เนื่องจากมีการกระตุนการเรียนรูดวยการต้ังคําถาม  เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา
นอกสถานที่  ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
อยางเต็มท่ี  รูจักการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลแลกเปลี่ยนความรู  ไดรับความรูโดยการ
บรรยายจากวิทยากรภายนอก  สามารถวิเคราะหกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถสรางองค
ความรูใหมใหแกผูเรียนไดเกิดความจําระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   ศรีสกุล วิบูลยวงศรี 
( 2544 : 79-80 ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่
สอนโดยการใชแหลงทรัพยากรชุมชนกับการสอนปกติ  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหนึ่ง เ พ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่มีตอการสอนโดยการใชแหลงทรัพยากร
ชมุชน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอการนําแหลงทรัพยากรชุมชนมา
ใชในการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคลองกับ พลากร ศรีวะรมย (2550 : 72-73) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ี เร่ือง สุขภาพกับสิ่งแวดลอม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยสวนหน่ึง เพื่อศึกษาเจตคติตอการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
สถานท่ี  ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่
ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่แตกตางกัน โดยที่หลังการเรียนรูสูงกวา
กอนการเรียนรู   
  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่  เปนการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนในการพัฒนาทั้ง  4  ดาน  คือ  รางกาย  อารมณ   
สังคม  และสติปญญา  ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีสามารถ
พัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 

ขอเสนอแนะ 

  
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเปนการสอนที่เนนการปฏิบัติ
และศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองตามสภาพจริง ผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหว าง
บุคคล สภาพความพรอมของรางกายและจิตใจของนักเรียน ความรูพื้นฐานหรือประสบการณเดิม
ของนักเรียนแตละคน รวมท้ังเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
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 2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เปนการสอนที่ผูสอนตอง
เตรียมตัวกอนการจัดการเรียนรูใหดี ตั้งแตการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การกําหนดรูปแบบ      
วัน เวลา และวิธีที่จะนําความรูสูนักเรียน ผูสอนควรศึกษาเน้ือหาในการจัดกิจกรรมอยางละเอียด
เพื่อความคลองตัวและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางราบร่ืน 
 3.  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนบางสวนมีอาการ
ประหมา ไมกลาซักถามวิทยากร เนื่องจากนักเรียนไมมีประสบการณในการศึกษานอกสถานท่ีใน
เชิงวิชาการมากอน ผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนมีความม่ันใจในตนเอง และกระตือรือรนที่จะหา
ความรูดวยการซักถามหรือสังเกตจากสิ่งท่ีพบเห็น โดยควรฝกทักษะรวมทั้งมารยาทในการศึกษา
นอกสถานท่ีแกนักเรียนกอนนํานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่จริง 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ไปใชในการพัฒนา
ทักษะการคิดในระดับสูง เชน การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค เปนตน   
  2. ควรนําการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีไปใชรวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูหรือ
เทคนิคการสอนแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูดวยการทําโครงงานจากการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ี  
  3. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีมาใชในการพัฒนา
ทักษะในการทํางานกลุมหรือการทํางานเปนทีมของนักเรียน   
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รายชื่อผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

1. อาจารย อนัน  ปนอินทร   อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 
 
2. ดร.จตุรงค  อินทรรุง    ผูอํานวยการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 
      “สังวรเจษฏประภาคมอุปถัมภ” 
      ตําบลสระกะเทียม  อําเภอเมืองนครปฐม 
      จังหวัดนครปฐม 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล 
 
3. นายสิโรตม   ภินันทรัชตธร   นักวิจัย  สถาบันไทยคดีศึกษา 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร 
      กรุงเทพมหานคร 
      ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสังคมศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ จํานวน 5 แผน 

 

  - แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองอาณาจักรทวารวดี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
    จํานวน 40 ขอ 

 

  - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  แบบอัตนัย  จํานวน 10 ขอ 

 

 - แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจดัการเรียนรู 
   โดยใชการจัดกิจกรรม ศึกษานอกสถานท่ี 
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ส 21104   ประวัติศาสตร      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1          ภาคเรียนที่ 2       ปการศึกษา 2553 
เร่ือง  การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี    เวลา  2  ชั่วโมง         ผูสอน  นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ  
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเปนไทย 
ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 4.3  ม 1/1 : อธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 
สาระสําคัญ 

 การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลง
ความรูโดยตรง ไมวาจะเปนสถานที่สําคัญ วัตถุสิ่งของ เหตุการณหรือบุคคลสําคัญ ซึ่งจะชวยพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานความรู วิธีการหาความรู และพัฒนาความคิดของผูเรียน อีกทั้งยังเปนการขยาย
ประสบการณใหกับผูเรียนนอกเหนือจากประสบการณที่ไดรับภายในหองเรียน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีได 
 2. นักเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานท่ีได 
 3. นักเรียนสามารถบอกขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานท่ีได 
สาระการเรียนรู 
  การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  เปนการใหผูเรียนไปศึกษาหาความรูจากแหลงความรู
ตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลงความรู
โดยตรง ซึ่งอาจเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานท่ี ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โบราณสถาน  
พิพิธภัณฑ อุทยานแหงชาติ  เปนตน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่ นอกจากจะทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงที่นาสนใจแลว ยังเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยพัฒนาผูเรียนท้ัง
ดานความรู วิธีการหาความรู และเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนอีกดวย 
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              คุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
    1. เปนการจัดประสบการณตรงแกผูเรียนตามสภาพความเปนจริง 
 2. ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได 
 3. เปดโอกาสใหผู เรียนพัฒนาและสรางคุณลักษณะเฉพาะตนเชน ความ

รับผิดชอบ การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย   ความมีมนุษยสัมพันธ การรูจักสังเกต
และการแกปญหา เปนตน 

 4. ทําใหผูเรียนมีประสบการณกวางไกลและสนุกสนานในการเรียน 
              

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
   1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี     เปนขั้นที่
ครูผูสอนและผูเรียนจะตองรวมกันกําหนด  และวางแผนเก่ียวกับการศึกษานอกสถานท่ี  ไดแก  การ
กําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานท่ี  การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออก
ศึกษานอกสถานท่ี  การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานท่ี  การสํารวจเสนทางการ
เดินทาง  การเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน 
   2. ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว      เปนข้ัน
ที่ผูเรียนจะไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว    เพื่อนําไปสูการเรียนรูและฝกฝน
ทักษะความสามารถตาง ๆ  โดยครูผูสอนมีหนาท่ีทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานท่ี  
ขอตกลง  และการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่  รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ  ที่ได
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเร่ิมศึกษาเรียนรู   
   3.  สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี    เปนขั้นที่ผูเรียนจะตอง
สรุปความรูและทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานที่  โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจาก
ศึกษานอกสถานที่  โดยการถาม – ตอบเกี่ยวกับเน้ือหาที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ หรือให
ผูเรียน ทําแผนพับ จัดทํารายงาน  จัดปายนิเทศ  ฯลฯ  และเพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอก
สถานท่ีที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนท่ีไดกําหนดไวหรือไม   
   4.  ประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน      เปนขั้นท่ีครูผูสอนจัดประเมินผล
การศึกษานอกสถานท่ีดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล  โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน 
และ การเขียนความรูสึกท่ีมีตอการศึกษานอกสถานที่    เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึง
ปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดข้ึนในการศึกษานอกสถานท่ี  สาเหตุของปญหา  รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอ
ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย   
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กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1.  ครูใหนักเรียนดูภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม โดยครูถาม
นักเรียนวา จากภาพท่ีนักเรียนเห็น นักเรียนคิดวาเปนสถานที่ใด และอยูในยุคสมัยใด (เจดียจุลประ
โทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม อยูในสมัยทวารวดี) ( ทักษะการจํา) 
 2.  ครูชูภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม ใหนักเรียนดู แลวถาม
นักเรียนวา นักเรียนเคยไปยังสถานท่ีดังกลาวหรือไม และถาจะตองไปศึกษาหาขอมูลยังสถานท่ี
เหลานั้น นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร ( ทักษะการคิดวิเคราะห) 
 3.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปคําตอบ (ทักษะการสรุปความ) จากน้ันครูเชื่อมโยงมาสูเร่ือง
การแสวงหาความรูโดยการศึกษานอกสถานท่ี และสรุปวาวันนี้เราจะมาเรียนเร่ืองการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ี 
 
 ขั้นสอน 
  1.  ครูแบงกลุมนักเรียนโดยคละตามความสามารถเกง ปานกลาง ออน โดยพิจารณาจาก
คะแนนวิชาประวัติศาสตร จํานวน  4  กลุม กลุมละ 10 คน 
 2.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความหมายของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี พรอม
ทั้งหาคําตอบวาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่มีคุณคาอยางไรบาง แลวออกมาเขียนคําตอบบน   
กระดาน ( การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หมายถึง การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไปศึกษาหา  ความรู 
จากแหลงความรูตางๆท่ีนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ซึ่งมีคุณคาคือ  
  1.) ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง   
  2.)  ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได   
  3.)  เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาและสรางคุณลักษณะเฉพาะตนเชน ความรับผิดชอบ  
   การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย เปนตน   
  4.) ทําใหผูเรียนมีประสบการณกวางไกลและสนุกสนานในการเรียน  (จุดประสงคการ 
       เรียนรูที่ 1 , ทักษะการคิดวิเคราะห ) 

3.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเพิ่มเติม วาการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี หมายถึงอะไร 
และมีคุณคาอยางไรบาง จากน้ันใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ืองการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ี ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปดวย ความหมาย คุณคา และข้ันตอนของการจัดกิจกรรม
ศกึษานอกสถานท่ี จากนั้นใหนักเรียนสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี
ลงในสมุด ( ทักษะการอาน, ทักษะการสรุปความ 
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 4.  ครูนําภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม มาใหนักเรียนดูอีกคร้ัง
แลวถามนักเรียนวา ถาจะศึกษาเร่ืองราวในสมัยทวารวดีโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 
นักเรียนจะกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่อยางไรบาง  ( ทักษะการคิดวิเคราะห) 
 5.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับ
เร่ืองราวสมัยทวารวดี ( ทักษะกระบวนการกลุม)   โดยครูเปนผูกําหนดขอบเขตเน้ือหาและสถานท่ี
ที่จะไปศึกษาดังตอไปน้ี  ขอบเขตเนื้อหาประกอบดวย  
  1)  การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
  2) รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี    
  3) ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
  4) สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี  
 และสถานท่ีที่จะไปศึกษาไดแก   
  1) พระประโทณเจดีย    
  2) จุลประโทณเจดีย  
  3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย        

6.  ครูถามถึงวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวสมัยทวารวดีที่
นักเรียนแตละกลุมกําหนด โดยใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน เมื่อ
นักเรียนแตละกลุมเขียนคําตอบครบหมดแลว ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงวัตถุประสงคในการ
ออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับเร่ืองราวสมัยทวารวดี โดยคัดเลือกจากคําตอบของแตละกลุมท่ีมี
ลักษณะรวมเหมือนกัน  แลวใหนักเรียนที่เหลือจดบันทึกลงสมุด (วัตถุประสงคในการออกศึกษา
นอกสถานที่เกี่ยวกับเร่ืองราวสมัยทวารวดี   
 1)  ศึกษาลักษณะการต้ังถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
 2) ศึกษารูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี  
 3) ศึกษาลักษณะของศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี  
 4) ศึกษาลักษณะทางสังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี   (จุดประสงคการเรียนรูที่ 2  , 
ทักษะการคิดวิเคราะห ) 

7.  ครูถามนักเรียนวา เมื่อนักเรียนรูวัตถุประสงคในการออกศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับ
เร่ืองราวสมัยทวารวดีแลว สิ่งสําคัญตอไปท่ีนักเรียนจะตองรูเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือ
ความเปนระเบียบในการออกศึกษานอกสถานที่คืออะไร (ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะออก
ศึกษานอกสถานท่ี )  ( ทักษะการเชื่อมโยงความรู ) 
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8.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานท่ี โดยมีครูเปนผูแนะนํา จากน้ันตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนคําตอบบนกระดาน 
เมื่อนักเรียนแตละกลุมเขียนคําตอบครบหมดแลวครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงขอตกลงและการ
ปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานท่ี โดยคัดเลือกจากคําตอบของแตละกลุมท่ีมีลักษณะรวม
เหมือนกัน  แลวใหนักเรียนท่ีเหลือจดบันทึกลงสมุด ( ขอตกลง และการปฏิบัติตนขณะออกศึกษา
นอกสถานท่ี   

1) การแตงกายดวยเคร่ืองแบบนักเรียนที่ถูกตองเรียบรอย   
2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานท่ีที่ไปศึกษาอยางเครงครัด  
3) มีมารยาทในการเปนผูฟงที่ดีขณะวิทยากรบรรยาย   
4) พยายามรักษาสถานที่ที่ไปศึกษาใหอยูในสภาพเดิม ) (จุดประสงคการเรียนรูที่ 3 , ทักษะ
การคิดวิเคราะห ) 
 

 ขั้นสรุป  
1.  ครูสุมตัวแทนนักเรียนแตละกลุมจํานวน 4 คนเพื่อให  
 1)บอกความหมายของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี   
 2) บอกคุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี     
 3) บอกวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานท่ีที่กําหนด   

4) บอกขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอกสถานท่ี  โดยมีเพื่ อนสมาชิก
ภายในกลุมเปนผูชวยและครูเปนผูสรุปปดทาย(จุดประสงคการเรียนรูที่1,2, 3  , ทักษะ
กระบวนการกลุม ) 

2.  ครูมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมไปคนควาขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองราวสมัย
ทวารวดีเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษานอกสถานท่ี ดังตอไปนี้   

กลุมที่ 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี    
กลุมที่ 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี   
 กลุมที่ 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
กลุมที่ 4 :  สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี 
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สื่อการเรียนรู 
 1.  ภาพเจดียจุลประโทน และ วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม 

 2.  ใบความรูที่ 1 เร่ืองการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
การวัดและประเมินผล 

 

 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ดานความรู 
- ความหมายและคุณคา
ของการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานที่ 
- วัต ถุประสงค ใน
การศึกษานอกสถานที่ 
- ขอตกลงและการปฏิบัติ
ตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่ 

 

- การตอบคําถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนบนกระดาน 
- การสรุปใบความรู ใน
สมุด 

 

- คําถาม 
 

- ครูผูสอน 

ดานทักษะ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการเช่ือมโยง
ความรู 
- ทักษะกระบวนการกลุม 

 
- การตอบคําถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- กระบวนการกลุม 

 
- คําถาม  

 

- ครูผูสอน 

ด าน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
- ความตั้งใจ 
- มารยาทในช้ันเรียน 
- ความรับผิดชอบ 

 

 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

 

- ครูผูสอน 
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บันทึกหลังการสอน 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี 
นักเรียนใหความสนใจ นักเรียนสวนใหญสามารถบอกความหมายและคุณคาของการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ได สามารถรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่และบอก
ขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานท่ีได 
 

ปญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนบางคนท่ีไมสามารถบอกความหมายและคุณคาของการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีได เน่ืองจากยังขาดความสนใจและเอาใจใสในการเรียน 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ควรมีการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเร่ิมการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรม
เสริมสรางสมาธิเบื้องตนในการเรียน หรือ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจมากข้ึน  

 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 
                                                                                                 (นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ) 

        ผูสอน 
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ใบความรูท่ี 1   เร่ืองการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 

การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  เปนการใหผูเรียนไปศึกษาหาความรูจากแหลงความรู
ตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแหลงความรู
โดยตรง ซึ่งอาจเปนการเรียนรูจากบุคลากร สถานท่ี ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โบราณสถาน  
พิพิธภัณฑ อุทยานแหงชาติ  เปนตน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี นอกจากจะทําใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงที่นาสนใจแลว ยังเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยพัฒนาผูเรียนท้ัง
ดานความรู วิธีการหาความรู และเปนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียนอีกดวย 
  
   คุณคาของการศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานท่ีจะมีคุณคาตอผูเรียนหลายประการ ดังนี้  
1) เปนการจัดประสบการณตรงแกผูเรียนตามสภาพความเปนจริง  
2) ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในหองเรียนกับนอกหองเรียนได  
3) เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาและสรางคุณลักษณะเฉพาะตน เชน ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา ความมีระเบียบวินัย มนุษยสัมพันธ การรูจักสังเกต และการแกปญหา เปนตน  
4) ผูเรียนมีประสบการณกวางไกล มีความรูสึกสนุกสนานในการเรียน  
 

      ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีแบงวิธีการ
ดําเนินการออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. วางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี     เปนข้ันท่ีครูผูสอนและ
ผูเรียนจะตองรวมกันกําหนด  และวางแผนเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานท่ี  ไดแก  การกําหนด
วัตถุประสงคในการศึกษานอกสถานที่  การกําหนดขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะออกศึกษานอก
สถานที่  การวางแผนการดําเนินกิจกรรมขณะศึกษานอกสถานท่ี  การสํารวจเสนทางการเดินทาง  
การเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่จําเปนในการศึกษา เปนตน 
 2. ศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่วางแผนไว      เปนข้ันที่ผูเรียนจะ
ไดลงมือศึกษาและทํากิจกรรมตามท่ีไดวางแผนไว    เพ่ือนําไปสูการเรียนรูและฝกฝนทักษะ
ความสามารถตาง ๆ  โดยครูผูสอนมีหนาท่ีทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานท่ี  
ขอตกลง  และการปฏิบัติตนขณะศึกษานอกสถานที่  รวมถึงลําดับขั้นของกิจกรรมตาง ๆ  ที่ได
วางแผนไวใหกับผูเรียนกอนที่ผูเรียนจะเร่ิมศึกษาเรียนรู   
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 3.  สรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานท่ี    เปนขั้นท่ีผูเรียนจะตองสรุปความรู
และทักษะท่ีไดจากการศึกษานอกสถานที่  โดยครูผูสอนทํากิจกรรมสรุปภายหลังจากศึกษานอก
สถานท่ี  โดยการถาม – ตอบเก่ียวกับเน้ือหาท่ีไดจากการศึกษานอกสถานที่ หรือใหผูเรียน ทําแผน
พับ จัดทํารายงาน  จัดปายนิเทศ  ฯลฯ  และเพื่อเปนการตรวจสอบวาการศึกษานอกสถานท่ีที่เกิดข้ึน
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม   
 4.  ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน     เปนขั้นท่ีครูผูสอนจัดประเมินผลการศึกษานอก
สถานที่ดวยรูปแบบของกิจกรรมการประเมินผล  โดยการประชุมอภิปรายรวมกัน และ การเขียน
ความรูสึกที่มีตอการศึกษานอกสถานท่ี    เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันพิจารณาถึงปญหาตาง  ๆ  ที่
เกิดขึ้นในการศึกษานอกสถานท่ี  สาเหตุของปญหา  รวมถึงการไดมีโอกาสเสนอขอเสนอแนะ  และ
แนวทางแกไขรวมกันผานกิจกรรมดังกลาวดวย   
 
 
 
 
ที่มา : สมสิทธิ์   จิตรสถาพร.   เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานท่ี.  กรุงเทพมหานคร :  โครงการ        

บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,  2535. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานท่ี 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ส 21104   ประวัติศาสตร       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนท่ี 2         ปการศึกษา 2553 
เร่ือง  ยอนรอยทวารวดี                                เวลา  2  ชั่วโมง         ผูสอน  นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ  
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเปนไทย 
ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 4.3  ม 1/1 : อธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 
สาระสําคัญ 

 จังหวัดนครปฐมเปนดินแดนที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน นับแตสมัยทวารวดีที่มีการต้ัง
ถิ่นฐานของผูคน ซึ่งพัฒนาจากชุมชนเปนรัฐและไดสรางสรรคความเจริญข้ึนจนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมรวมท้ังเปนรากฐานของคนในยุคปจจุบัน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะการต้ังถิ่นฐานสมัยทวารวดีได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีได 
 3. นักเรียนสามารถยกตัวอยางเมืองโบราณสมัยทวารวดีได 
สาระการเรียนรู 
 เมืองโบราณสมัยทวารวดีไมมีแผนผังท่ีตายตัว แตที่พบโดยทั่วไปน้ันจะมีลักษณะเปน
รูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งลักษณะดังกล าวอาจ
ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ โดยตัวเมืองมักจะต้ังอยูบริเวณลํานํ้า โดยมีดานหนึ่งของตัวเมืองติดลํานํ้า มีคู
น้ําคันดินลอมรอบ สําหรับปองอุทกภัย สาธารณูปโภค และใชปองกันขาศึก สวนการต้ังบานเรือน
นั้นไมพบหลักฐานที่เปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถานท่ีกอดวยอิฐ ซึ่ง
พบทั้งในเขตกําแพงเมืองและนอกเขตกําแพงเมืองเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง สวน
ใหญจะตั้งอยูบริเวณทารบลุมแมน้ําและมักอยูในเขตที่มีการติดตอคาขายกับชุมขนอ่ืนไดสะดวก 
โดยเร่ิมจากเมืองทาบริเวณใกลชายฝงทะเล หรือตามแนวเสนทางการคาสมั ยโบราณ  เชน           
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เมือง นครชัยศรี เมืองกําแพงแสน  เมืองอูทอง เมืองคูบัว เมืองพงตึก ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง 
ลุมแมน้ําทาจีน เปนตน 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1.  ครูทบทวนงานท่ีมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเก่ียวกับเร่ืองราวสมัยทวารวดี
ดังตอไปน้ี 
  กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
  กลุม 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี    
  กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
  กลุม 4 : สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี  
 
 2.  ครูถามนักเรียนถึงปญหาท่ีพบในการไปคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองราวสมัยทวารวดี 
ของนักเรียนแตละกลุม 
 3.  นักเรียนและแสดงความคิดเห็น โดยครูเปนผูสรุปปญหาของนักเรียนแตละกลุม พรอม
ทั้งอธิบายแนวทางในการคนควาขอมูลเพิ่มเติม 
 
 ขั้นสอน 
  1.  นักเรียนดูแผนท่ีทะเลโบราณยุคกอนประวัติศาสตรสมัยทวารวดี แลวตอบคําถาม        
วา จากแผนที่ที่นักเรียนเห็น นักเรียนคิดวาแสดงใหเห็นถึงอะไรบาง (ทะเล, แมน้ํา, แผนดิน) (ทักษะ
การสังเกต) 
 2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา แผนที่ที่นํามาใหนักเรียนดูนั้นเปนแผนที่แสดงแนวทะเลโบราณ 
เมื่อราว 10,000 ปมาแลวของทะเลอาวไทย ที่มีการต้ังถิ่นฐานของคนในสมัยโบราณมากอน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการต้ังถิ่นฐานของคนสมัยทวารวดี 
 3.  ครูถามนักเรียนวา ถานักเรียนดูจากแผนท่ี นักเรียนจะเห็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี
กระจายตัวอยูโดยรอบซึ่งสามารถบอกอะไรใหกับนักเรียนไดบาง (การต้ังถ่ินฐานสมัยทวารวดี
มักจะกระจายตัวอยูบริเวณท่ีราบลุมใกลแมน้ําสําคัญและมีทางออกสูทะเล) (จุดประสงคการเรียนรู
ที่ 1, ทักษะการคิดวิเคราะห) 
 4.  ครูใหนักเรียนดูรูปภาพแผนผังเมืองโบราณนครปฐม แลวถามนักเรียนวาเปนรูปภาพ
เกี่ยวกับอะไร (แผนผังเมืองโบราณ)  ( ทักษะการสังเกต, ทักษะการตรวจสอบขอมูล) 
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 5.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวาเปนแผนผังเมืองโบราณนครปฐม ซึ่งเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  
   6.  ครูใหนักเรียนดูรูปแผนผังเมืองโบราณนครปฐม แลวถามนักเรียนวา จากแผนผังเมือง
โบราณนครปฐม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบาง (คูน้ํา, ถนน, ลําน้ํา) (ทักษะการสังเกต) 

7.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาไมมีแผนผังท่ีตายตัว แต
พบโดยทั่วไปมักจะมีรูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวเมือง
มักจะตั้งอยูบริเวณใกลลําน้ําโดยมีคูน้ําคันดินลอมรอบ 

8.  ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 2 เร่ืองการต้ังถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
และใบความรูที่ 3 เมืองโบราณสมัยทวารวดี แลวทําใบงาน (ทักษะการบันทึก ) 

9. ครูถามนักเรียนวา จากการท่ีไดศึกษาใบความรูที่ 2  เร่ืองการต้ังถิ่นฐานกอนจะเปนเมือง
โบราณสมัยทวารวดี ใหนักเรียนอธิบายรูปแบบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาเปนอยางไร 
(รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดีวาไมมีแผนผังที่ตายตัว แตพบโดยทั่วไปมักจะมีรูปทรงเรขาคณิต 
ตั้งแตวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวเมืองมักจะตั้งอยูบริเวณใกลลําน้ําโดยมีคูน้ําคัน
ดินลอมรอบ) 
 10. ครูถามนักเรียนวา เมืองโบราณสมัยทวารวดีมีตัวอยางท่ีใดบาง (เมืองโบราณนคร
ชัยศรี จ.นครปฐม, เมืองคูบัว จ.ราชบุรี, เมืองอูทอง จ.สุพรรณบุรี เปนตน) (จุดประสงคการเรียนรูที่  
3 , ทักษะการตรวจสอบขอมูล) 
 
 ขั้นสรุป  
 1.  ครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐาน และรูปแบบของเมืองโบราณสมัย
ทวารวดี จากใบความรูและใบงานท่ี 2 และ 3 

2.  ครูทบทวนนักเรียนวาสัปดาหหนาเราจะออกศึกษานอกสถานท่ี ที่พระประโทณเจดีย  
จุลประโทนเจดียและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ใหนักเรียนเตรียมตัวในการศึกษาให
พรอมและเปนไปตามวัตถุประสงคและขอตกลง 
  
สื่อการเรียนรู 
 1.  แผนที่แนวทะเลโบราณชวงยุคกอนประวัติศาสตรสมัยทวารวดี 

 2.  แผนผังเมืองโบราณนครปฐม 
 3. ใบความรูที่  2  เร่ืองการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
 4. ใบงานท่ี 2  เร่ืองการตั้งถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
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 5. ใบความรูที่ 3   เร่ืองเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
 6. ใบงานท่ี 3   เร่ืองเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ดานความรู 
- ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
สมัยทวารวดี 
- รูปแบบของเมืองโบราณ
สมัยทวารวดี 
- ตัวอย าง เ มืองโบราณ
สมัยทวารวดี 

 

- การตอบคําถาม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การทําใบงาน 
 

 

- ใบงานท่ี 2 เรื่อง การต้ัง
ถิ่นฐานกอนจะเปนเมือง
โบราณสมัยทวารวดี 
- ใบงานท่ี 3 เรื่อง เมือง
โบราณสมัยทวารวดี 
- คําถาม 

 

- ครูผูสอน 

ดานทักษะ 

- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการตรวจสอบ
ขอมูล 

 
- การตอบคําถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 
- คําถาม 
- ใบงานท่ี 2 เรื่อง การต้ัง
ถิ่นฐานกอนจะเปนเมือง
โบราณสมัยทวารวดี 
- ใบงานท่ี 3 เรื่อง เมือง
โบราณสมัยทวารวดี 
 

 

- ครูผูสอน 

ด านคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค 
- ความตั้งใจ 
- มารยาทในช้ันเรียน 
- ความรับผิดชอบ 

 

 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

 

- ครูผูสอน 
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บันทึกหลังการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 : ขั้นวางแผนและใหประสบการณกอนออกศึกษานอกสถานที่ 
นักเรียนสวนใหญ สามารถบอกลักษณะการต้ังถิ่นฐาน อธิบายรูปแบบของเมือ งโบราณ และ 
สามารถยกตัวอยางเมืองโบราณสมัยทวารวดีได 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 นักเรียนบางคนยังไมสามารถอธิบายรูปแบบของเมืองโบราณได  เนื่องจาก เน้ือหา
คอนขางมากไมสามารถจัดใหเหมาะสมกับเวลาได นักเรียนบางคนที่ยังไมเขาใจจึงไมมีเวลาถาม 
หรือตอบขอสงสัย 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ควรกําหนดขอบเขตของเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลา เพื่อใหมีเวลาสรุปบทเรียนและให
นักเรียนซักถามขอสงสัย 
 

 
ลงช่ือ........................................................... 

                                                                                                 (นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ) 
        ผูสอน 
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ใบความรูที่ 2 

เร่ือง การต้ังถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
 

บริเวณภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนลางบริเวณรอบอาวไทย ดินแดนแถบน้ีปรากฏ
หลักฐานการอาศัยอยูของมนุษยมาแลวต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชและการ
รับอารยธรรมจากภายนอกเขามาปรับใชจนเกิดลักษณะเฉพาะของชุมชน ซึ่งตอมาพัฒนากลายเปน
เมือง เกิดโดยมีพัฒนาตามลําดับ ดังนี้ 

จากหลักฐานทางธรณีวิทยา แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝงทะเลขึ้นลง
มาแลวหลายคร้ัง เมื่อราว 1,500 ป ที่ผานมาแนวชายฝงทะเลจะอยูลึกเขาไปในแผนดินมากกวาใน
ปจจุบนัและอยูใกลเคียงกับเมืองโบราณสมัยทวารวดีดังแผนที่ดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนที่แนวชายฝงทะเลโบราณ  และเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
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-ทิศตะวันตก ทะเลอาวไทยเว้ิงเวาเขามาถึงอําเภอเมือง อําเภอนครชัยศรี และบางอําเภอของ
จังหวัดนครปฐม นวมท้ังบางอําเภอของจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี แลวแผสูงข้ึนไปถึงอําเภอ    
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนั้นยังไมมีแมน้ําทาจีน สวนแมน้ําแมกลองไหลออกทะเลบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทุกวันน้ี 

-ทิศตะวันออก  ทะเลอาวไทยเว้ิงเขาไปถึงจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี 

-ทิศเหนือ ทะเลอาวไทยลึกขึ้นไปถึงบริเวณจังหวัดชัยนาท และบางสวนของจังหวัด
นครสวรรค 

มีการพบหลักฐานการต้ังถิ่นฐานของมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตรบริเวณเทือกเขาตาม
แมน้ําแควนอยแควใหญ ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนบรรพบุรุษของกลุมชุมชน บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง
แมน้ําทาจีน  

มีการคนพบกลองมโหระทึก ในวัฒนธรรมดองซอน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พบ
เคร่ืองประดับหูที่ทําดวยหินสีเขียวและรูปสัตวสองหัว ณ แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี และท่ีเมืองโบราณอูทอง จังหวัดกาญจนบุรี แสดงใหเห็นวากลุมชุมชนเหลาน้ีไดมีการ
ติดตอแลกเปลี่ยน สินคากับดินแดนตางๆท่ีอยูหางไกลออกไป เชน อินเดีย โรมัน   

 

 
 

กลองมโหระทึก พบที่ถ้ําองบะ จ.กาญจนบุร ี
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ตุมหูรูปสัตวสองหัว พบที่เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 
 
 

 
 

ตะเกียงแบบโรมันสําริด พบที่ ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุร ี
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ลูกปดหินคารเนเลียน พบท่ีแหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จ.กาญจนบุร ี
 

การคาขายกับอินเดีย ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรม เขามายังดินแดนแถบน้ี  ซึ่งตอมาไดหยั่ง
รากและผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิม ของชาวพื้นเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

 

 
 

พระพุทธรูปสําริด ปางแสดงธรรม ศิลปะอินเดีย(สมัยหลังคปุตะ)พบที่พบที่ ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุร ี
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ประติมากรรมดินเผา รูปพระภิกษุอุมบาตร 3 องค พบที่เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุร ี
 

 
 

 ช้ินสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูปนาคปรก 
พบที่เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 
ชิ้นสวนพระพุทธรูปดินเผา และ ชิ้นสวนพระเพลาและพระขนดนาคของพระพุทธรูปนาค

ปรกเปนหลักฐานที่เกาที่สุดเก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีสรางขึ้นดวยฝมือชางทองถิ่น 
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จากการคนพบหลักฐานทางศิลปกรรมหลายอยางแสดงใหเห็นถึงการยอมรับอารยธรรม
จากภายนอกเขามา โดยเฉพาะความเช่ือทางศาสนา และเร่ิมสรางงานที่เปนของตนเองขึ้นใชทําให
ชุมชนเติบโตขึ้นเปนเมือง ซึ่งถือเปนระยะเร่ิมตนของจุดกําเนิดของอารยธรรมทวารวดีในเวลาตอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงรองรอยการต้ังถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
 

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศ   
ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  

          กรมศิลปากร. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย. นครปฐม : เพรเกษมการพิมพ, 2548.  
          ศักด์ิชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ  

: สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 2 
เร่ือง การต้ังถิ่นฐานกอนจะเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดี 

 

1.จงนําชื่อโบราณวัตถุตอไปน้ีไปใสในสถานท่ีคนพบใหถูกตอง 
กลองมโหระทึก      ตุมหูรูปสัตวสองหัว     ตะเกียงโรมันสําริ    ลูกปดหินคารเนเลียน พระพุทธรูปสําริด     
ประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษอุุมบาตร 3 องค    ช้ินสวนประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูปนาคปรก 
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2. จงนําชื่อเมืองเหลานี้ ไปเติมลงในแผนที่ใหถูกตองตามตําแหนงของเมืองที่ตั้งอยูตามแนวชายฝง
ทะเลโบราณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชลบุรี เมืองอูทอง   เมืองอูตะเภา ราชบุรี

  อยุธยา เพชรบุรี     สุพรรณบุรี    นครนายก

    ปราจีนบุรี   เมืองสุพรรณบุรี   ลพบุรี

เมืองคูบัว กาญจนบุรี   กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126 

ใบความรูที่ 3 

เร่ืองเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี
 จาการสํารวจทางโบราณคดีที่ผานมาไดพบหลักฐานแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี 
ประมาณ 106 แหลง ราว 70 แหลง อยูในเขตที่ราบลุมภาคกลางตามลํานํ้าเจาพระยาและภาค
ตะวันออก สวนที่เหลืออยูในภาคอีสานประมาณ 30 แหลง นอกจากน้ันอยูในเขตภาคเหนือ 2-3 
แหลง สวนใหญตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมใกลลํานํ้าสําคัญ สามารถติดตอกับชุมชนอ่ืนไดสะดวก โดย
เร่ิมจากบริเวณเมืองทาใกลชายฝงทะเลหรือตามเสนทางการคาในสมัยโบราณ 
แผนผังของเมืองโบราณ

เมืองโบราณสมัยทวารวดีไมมีแผนผังท่ีตายตัว แตที่พบโดยทั่วไปน้ันจะมีลักษณะเปน
รูปทรงเลขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบจะเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผา ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจ
ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ     ตัวเมืองมักจะต้ังอยูบริเวณลําแมน้ํา โดยมีดานหน่ึงของตัวเมืองอยู
ติดกับลํานํ้า มีคูน้ําและคันดินลอมรอบ         สําหรับการสรางคูน้ําคันดินน้ันสันนิษฐานวาคงสราง
ขึ้นเพื่อปองกันอุทกภัย สาธารณูปโภคและใชปองกันขาศึก สวนการตั้งบานเรือนน้ัน ไมพบ
หลักฐานท่ีเปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถาน ฐานเจดีย ฐานอาคารขนาด
เล็กกอดวยอิฐ ซึ่งพบท้ังในเขตกําแพงเมืองและเขตนอกกําแพงเมือง

แผนผังเมืองโบราณคูเมือง จ.สิงหบุรี
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แผนผังเมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

แผนผังเมืองโบราณนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
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สภาพโดยท่ัวไปของเมืองโบราณสมัยทวารวดี
ท่ีตั้ง 

แผนทีเ่มืองโบราณสมัยทวารวดีของประเทศไทย 
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1. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง 
สวนใหญจะตั้งอยูที่ราบลุมแมน้ํา มักอยูในเขตที่มีการติดตอกับชุมชนอ่ืนไดสะดวก โดย

เร่ิมจากเมืองทาบริเวณใกลชายฝงทะเล หรือตามเสนทางการคาสมัยโบราณ ซึ่งสามารถแบงเปน
กลุมไดตามลุมแมน้ําดังนี้

- ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เมืองโบราณสําคัญที่พบคือ เมืองนครชัยศรี (จังหวัดนครปฐม) 
เมืองกําแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) เมืองอูทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) เมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี) 
เมืองพงตึก (จังหวัดกาญจนบุรี) 

- ลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก เมืองโบราณสําคัญท่ีพบคือ เมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)  เมือง       
คูเมือง (จังหวัดสิงหบุรี) เมืองอูตะเภา (จังหวัดชัยนาท) เมืองจันเสน (จังหวัดนครสวรรค) และเมือง
ศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ)

- ลุมแมน้ําบางปะกง เมืองโบราณท่ีสําคัญท่ีพบ คือ เมืองพระรถ (จังหวัดชลบุรี) เมือง
ศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) และ เมืองดงละคร (จังหวัดนครนายก)

2. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคอีสาน
เมืองโบราณที่พบในเขตภาคอีสาน สวนใหญจะพบแถบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน สกลนคร อุดรธานี และกาฬสินธุ  เมือง
โบราณท่ีพบ คือ เมืองเสมา (จังหวัดนครราชสีมา) เมืองฟาแดดสงยาง (จังหวัดกาฬสินธุ)
3.เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคเหนือ ไดแก เมืองหริภุญชัย (จังหวัดลําพูน) เมืองไตรตรึงส 
(จังหวัดกําแพงเพชร) 
4. เมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคใต ไดแก  เมืองยะรัง (จังหวัดปตตานี)

ที่มา : กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปในประเทศ   
ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  

           ศักดิ์ชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. 
กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 3 

เร่ืองเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
 

1. แผนผังเมืองโบราณตอไปนี้ เปนแผนผังเมืองโบราณของเมืองใด 
 

 
 

 

 
 

 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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2. จงนําชื่อเมืองโบราณตอไปน้ีไปเติมลงกรอบชองในเขตภูมิภาคใหถูกตอง 
 

1.เมืองเสมา  6.เมืองหริภุญชัย 
2.เมืองยะรัง  7.เมืองคูบัว 
3.เมืองนครชัยศรี  8.เมืองพงตึก 
4.เมืองคูเมือง   9.เมืองพระรถ  
5.เมืองฟาแดดสงยาง 10.เมืองอูทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคกลาง

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคอีสาน

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคเหนือ

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

เมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคภาคใต

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 : ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ีวางแผนไว 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา  ส 21104   ประวัติศาสตร      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1        ภาคเรียนที่ 2         ปการศึกษา 2553 
เร่ือง  ศิลปกรรมทวารวดี     เวลา  3  ชั่วโมง        ผูสอน  นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ  
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเปนไทย 
ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 4.3  ม 1/1 : อธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 
สาระสําคัญ 

 สถาปตยกรรมและประติมากรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเจริญใน
สังคมมนุษย ซึ่งจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร คติความเชื่อ 
ศาสนา ของผูคนในแตละสังคม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดีได 
สาระการเรียนรู 

จากหลักฐานท่ีพบสวนใหญสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีเปนศาสนสถาน พบเหลือแตซาก
และสวนฐานของอาคารเทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการ
สราง กออิฐสอดวยดิน ซึ่งเปนดินเหนียวดิบ  ผนังและสวนฐานอาคารมักตกแตงดวยลวดลาย
ประดับท่ีทําจากปูนปนหรือดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับ
น้ําหนัก  เราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1) ศาสนสถานกลางแจง  พบโดยท่ัวไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารวดี ไดแก เจดีย วิหาร  

2) ศาสนสถานในถ้ํา  เชน บริเวณเขางู (จังหวัดราชบุรี)  
 

 นอกจากน้ีหลักฐานท่ีคนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี ยังสามารถแบง
ลักษณะอาคารอยางกวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ  
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 1) เจดีย มีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่สําคัญในสมัยทวารวดี ไดแก เจดียจุลประโทน (จังหวัด
นครปฐม) เจดียวัดพระเมรุ (จังหวัดนครปฐม) 

2) วิหาร เปนอาคารที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เชน วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว (จังหวัด
ราชบุรี) เมืองโบราณพงตึก (อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา  (ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 1.  ครูทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ ขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะ
ออกศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางๆ 
 2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ตามที่เคยแบงกลุมกันไวแลว ในช่ัวโมงแรก คือ 
  กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
  กลุม 2 : รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี    
  กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
  กลุม 4 : สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี 
 3.  นํานักเรียนเดินทางจากท่ีโรงเรียนเทศบาล ๔(เชาวนปรีชาอุทิศ) มายังพระประโทณเจดีย 
 
 ขั้นสอน 
  1.  ครูแนะนําวิทยากรภายนอกซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัย     
ทวารวดีมาบรรยายใหนักเรียนฟง 
 2.  นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเร่ืองพระประโทณเจดีย เจดียและ
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีลงในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจด
บันทึก) 
 3.  นักเรียนเดินทางจากพระประโทณเจดียมายังเจดียจุลประโทน เพื่อศึกษาเร่ืองราว
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
 4.  วิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับเร่ืองเจดียจุลประโทนและสถาปตยกรรมสมัย 
ทวารวด ี
 5.  นักเรียนซักถามเกี่ยวกับเร่ืองเจดียจุลประโทนและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี (ทักษะ
การซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจดบันทึก) 
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   6.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ชวยกันตอบคําถามจากใบงานท่ี 4 เร่ือง สถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี โดยศึกษาจากใบความรูที่ 4 เร่ือง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี รวมกับการศึกษาของ
วิทยากร (ทักษะกระบวนการกลุม) 

7.  ครูถามนักเรียนวา สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี มีลักษณะอยางไร โดยใหตัวแทนแตละ
กลุมตอบคําถาม (สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี สวนใหญเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซากและสวน
ฐานของอาคารเทาน้ัน สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการสราง ) 
(จุดประสงคการเรียนรูที่ 1 , ทักษะกระบวนการกลุม, ทักษะการคิดวิเคราะห, ทักษะการสรุปความ) 

8.  นํานักเรียนเดินทางจากจุลประโทนเจดียมายังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 9. วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับศิลปะและประติมากรรมสมัยทวารวดีใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 10. นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับศิลปะและประติมากรรมสมัย
ทวารวดีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการ
จดบันทึก) 
 11. ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ชวยกันตอบคําถามจากใบงานท่ี 5 เร่ือง ประติมากรรม
สมัยทวารวดี โดยศึกษาจากใบความรูที่ 5 เร่ือง ประติมากรรมสมัยทวารวดี รวมกับการศึกษาของ
วิทยากร (ทักษะกระบวนการกลุม) 
 12. ครูสุมถามตัวแทนนักเรียนแตละกลุมวา ประติมากรรมสมัยทวารวดี มีลักษณะเดน
อยางไร (งานประติมากรรมสวนใหญจะมีความเก่ียวของกับศาสนา ซึ่งทํามาจากศิลา ปูนปน ดินเผา 
ประติมากรรมสมัยทวารวดีสวนมากท่ีพบไดแก พระพุทธรูป ธรรมจักร ภาพปูนปนบุคคล เปนตน) 
(จุดประสงคการเรียนรูที่2 , ทักษะกระบวนการกลุม, ทักษะการคิดวิเคราะห, ทักษะการสรุปความ) 
 ขั้นสรุป  
 1. นักเรียน ครู และวิทยากร รวมกันอภิปรายสรุปลักษณะสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี และ
ลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดี (จุดประสงคการเรียนรูที่1, 2 , ทักษะการสรุปความ) 

2.  ตัวแทนนักเรียนกลาวขอบคุณวิทยากร พรอมมอบของที่ระลึก 
สื่อการเรียนรู 
 1. ใบความรูที่  4  เร่ือง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
 2. ใบงานท่ี 4  เร่ือง สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
 3. ใบความรูที่ 5  เร่ือง ประติมากรรมสมัยทวารวดี 
 4. ใบความงานท่ี 5  เร่ือง ประติมากรรมสมัยทวารวดี 
 5. วิทยากรภายนอก 
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การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ดานความรู 
- ลักษณะสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี 
-ลักษณะประติมากรรม
สมัยทวารวดี 

 

- การตอบคําถาม 
- การทําใบงาน 
 

 

- ใบงานท่ี  4 เรื่อง 
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ส มั ย   
ทวารวดี 
- ใบงานท่ี  5 เรื่อง 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ส มั ย   
ทวารวดี 
- คําถาม 

 

- ครูผูสอน 

ดานทักษะ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการซักถาม 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการบันทึก 
- ทักษะกระบวนการกลุม 

 
- การตอบคําถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 
- การจัดกระบวนการกลุม 
 

 

- ครูผูสอน 

ด าน คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค 
- ความตั้งใจ 
- มารยาทในการฟง
วิทยากร 
- ความรับผิดชอบ 

 

 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

 

- ครูผูสอน 
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บันทึกหลังการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 : ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่
วางแผนไว นักเรียนสวนใหญสามารถอธิบายลักษณะทางสถาปตยกรรม และลักษณะเดนของ
ประติมากรรมสมัยทวารวดีได ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  รูจักการคนควาหาความรู
จากแหลงขอมูลแลกเปลี่ยนความรู  ไดรับความรูโดยการบรรยายจากวิทยากรภายนอก 
 

ปญหาและอุปสรรค 

เมื่อนักเรียนไดเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี พบวานักเรียนบางคนไมกลาซักถามและ
แสดงความคิดเห็น เนื่องจากยังไมคุนเคยกับผูสอนและวิทยากร  จึงไมสามารถอธิบายลักษณะ     
ทางสถาปตยกรรม และลักษณะเดนของประติมากรรมสมัยทวารวดีได  

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ผูสอนและวิทยากรควรสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน โดยอาจมีการเพ่ิมเกม หรือ กิจกรรม
นันทนาการ เพื่อใหผูเรียนเกิดความไววางใจ   กลาถามกลาแสดงความคิด   สรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู               
 
 

 
ลงช่ือ........................................................... 

                                                                                                 (นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ) 
        ผูสอน 
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ใบความรูที่ 4 

เร่ืองสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
สถาปตยกรรม 

จากหลักฐานท่ีพบสวนใหญเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซากและสวนฐานของอาคาร
เทาน้ัน สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการสราง กออิฐสอดวยดิน 
ซึ่งเปนดินเหนียวดิบ  ผนังและสวนฐานอาคารมักตกแตงดวยลวดลายประดับท่ีทําจากปูนปนหรือ
ดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับน้ําหนัก 
 จากการศึกษาสถาปตยกรรมในสมัยทวารวด ีเราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ 
ออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ศาสนสถานกลางแจง  พบโดยท่ัวไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารวดี ไดแก เจดีย วิหาร  
 

 
 

วัดโขลง (สุวรรณคีรี) เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
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โบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 2. ศาสนสถานในถํ้า  ในวัฒนธรรมทวารวดี พบ การใชถ้ําเปนศาสนสถานดวยเชนกัน เชน 
บริเวณเขางู (จังหวัดราชบุรี) ถ้ําพระโพธิสัตว (ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี)       
ถ้ําถมอรัตน เมืองศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ) ถ้ําคูหาสวรรค (อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร
ธานี) 
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ถ้ําฤๅษีเขางู จงัหวัดราชบุรี 

 
 

ภาพสลักถํ้าพระโพธิสัตว จังหวัดสระบุร ี
 

 
 

ภาพสลักที่ถ้ําเขาถมอรัตน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
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ประเภทอาคาร 

 จากหลักฐานท่ีคนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี สามารถแบงอยางกวางๆ 
ไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1. เจดีย ที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่สําคัญในสมัยทวารวดี ไดแก เจดียจุลประโทน (จังหวัด
นครปฐม) เจดียวัดพระเมรุ (จังหวัดนครปฐม) 
 

 
 

 

เจดียจุลประโทน (บูรณะแลว) 
 

 
 

วัดพระเมรุ จ.นครปฐม 
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แผนผัง วัดพระเมรุ จ.นครปฐม 
 
- นอกจากเจดียที่มีแผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแลว ยังพบเจดียที่มีแผนผังที่มีลักษณะเปนรูปแปด
เหลี่ยมดวยเชนกัน เชน เจดียหมายเลข 13 เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
 

 
 

                      
                                                                          

  เจดียหมายเลข 13 และ แผนผังเจดีย 
                                                                               เมืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
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2. วิหาร เปนอาคารที่มีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เชน วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี) 
เมืองโบราณพงตึก (อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี) และ เขาคลังใน เมืองศรีเทพ (จังหวัด
เพชรบูรณ) 
 

 
 

วัดโขลง สุวรรณคีรี เมืองคูบัว จ.ราชบุรี 
 
 

 
 

เขาคลังใน เมืองศรเีทพ จ.เพชรบรูณ 
 
 
ที่มา :  กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ

ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  
           ศักดิ์ชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. 

กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 4 

เร่ืองสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 
 

จงนําชื่อหรือคุณลักษณะ สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี ไปใสใหตรงกับภาพที่ใหมาในตอไปน้ี 
 

(1) เจดียจุลประโทน เจดียท่ีสําคัญสมัยทวารวดี   

(2) ศาสนสถานในถํ้า ในจังหวัดราชบุรี 
(3) วัดพระเมรุ เจดียท่ีอยูในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ  
(4) ศานสถานกลางแจง อยูในเมืองโบราณคูบัว 

(5) เจดีย มีแผนผังลักษณะแปดเหลี่ยม พบท่ีเมืองโบราณอูทอง  
(6) วิหาร ท่ีมีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา อยูท่ี เมืองศรีเทพ  
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ใบความรูที่ 5 

ประติมากรรมสมัยทวาราวดี 
 

ประติมากรรม  
 การแบงยุคสมัยงานประติมากรรมทวารวดี 
1. สมัยทวารวดีตอนตน (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13) ประติมากรรมสมัยนี้ มีลักษณะอิทธิพลของ
ศิลปะอินเดียมากที่สุด 
 
2. สมัยทวารวดีตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ประติมากรรมสมัยนี้ มีวิวัฒนาการทาง
ศิลปกรรมจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะของทวารวดีอยางแทจริง 
 
3. สมัยทวารวดีตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-18) เปนสมัยท่ีวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลง มี
ลักษณะของศิลปกรรมไมเดนชัดและพบปรากฏมีอิทธิพลของศิลปะขอมเขามาผสมอยูมาก 
 
งานประติกรรม 

 งานประติมากรรมสวนใหญจะมีความเก่ียวของกับศาสนาเปนสวนใหญ งานประติมากรรม
สมัยทวารวดีที่นาสนใจมีดังน้ี 
 
พระพุทธรูป  พบทําขึ้นจาก ศิลา ปูนปน ดินเผา พบทําขึ้นจากสําริดบาง เราสามารถแบงลักษณะ
ของพระพุทธรูปไดดังน้ี 
 

1. แบบสมัยทวารวดีตอนตน  ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย พระพักตรจึงคลายคลึงกับ
พระพุทธรูปศิลปะอินเดีย มีทั้งลักษณะประทับยืนและประทับน่ัง พระพุทธรูปยืน จะยืนในทาเอียง
ตัว (ตริภังค) ครองจีวรเรียบไมมีร้ิว ชายจีวรตกลงไปยังขอพระบาทและมีสวนของขอบจีวรพาดผาน
ขอพระกรซายและขวา ชายจีวรที่ตกลงไปน้ันเปนรูปโคง โดยพบแสดงลักษณะทาทาง (ปาง) ตางๆ
ดังนี ้
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 -  พระพุทธรูปปางประทานพร พระหัตถขวาหอยตรงขนานกับพระวรกาย หงายพระหัตถ
ซายออกดานหนา พระกรซายจับยึดชายจีวรไวระดับอก  

 

 
 

พระพุทธรูปปางประทานพร  พบท่ีเวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 
 

 
 

พระพุทธรูปปางประทานพร  ศิลปะทวารวดีตอนตน  
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 พบที่วัดรอ จ.อยุธยา 
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 -  ปางแสดงธรรม ยกพระหัตถทั้งสองขางข้ึนและยืดออกไปดานหนา  ในระดับอก         
(พระอุระ) พระหัตถจีบเปนวงกลมท้ังสองขาง  
 

 
 

พระพุทธรูปปางแสดงธรรม พบที่วัดพระประโทณเจดีย ตีดนุเปนทองคํา 
 

2. แบบสมัยทวารวดีตอนกลาง มีอิทธิพลศิลปะพ้ืนเมืองมากข้ึน พระพักตรเล็ก พระขนงตอ
กันเปนรูปปกกา และมีสันสูงข้ึน พระเนตรโปนและเปด พระโอษฐแบะกวางและแนวพระโอษฐ
เปนเสนตรง ขอบพระโอษฐหนา ขมวดพระเกศาเปนกนหอยขนาดใหญและแบนแนบติดหนังศีรษะ  
สวนชายผาน้ันขอบสบงตกลงมาถึงขอพระบาท มีร้ิวและจีบดานขางเล็กนอย ขอบจีวรดานหนาโคง
เปนเสนตอจากดานหลังพาดพระกรท้ังสองขาง และตกลงเบื้องหนาเปนวงโคงเหนือขอบสบง    
สมัยนี้นิยมสรางพระพุทธรูปนั่งและยืน ดังน้ี 
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 -  พระพุทธรูปยืน แสดง ปางประทานพร  ปางวิตรรกะ และปางปฐมเทศนา ยืนตรง        
(สมภังค) ครองจีวรหมคลุม ชายจีวรตกลงมาเทากันทั้งสองขาง 
 

 
 

พระพุทธรูปปางประทานธรรม  ศิลปะทวารวดีตอนกลาง  
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ไดจากกรุวัดเชิงทา จ.นนทบุร ี

 

 
 

พระพุทธรูปปางประธานธรรม  
ศิลปะทวารวดีตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15  

พบที่วัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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 -  พระพุทธรูปนั่ง สวนใหญแสดงปางสมาธิ นั่งขัดสมาธิอยางหลวมๆ และพระพุทธรูปนั่ง
อีกกลุมหนึ่ง คือ พระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาท พระหัตถขวาทรงแสดงธรรม พระหัตถซาย
วางเหนือพระเพลา ซึ่งสลักจากหินขนาดใหญ 

 
 

พระพุทธรูปประทับน่ังหอยพระบาท ปางทรงแสดงธรรม พบที่เมืองนครปฐม 
 

3. แบบสมัยทวารวดีตอนปลาย  เปนระยะเวลาท่ีศิลปะสมัยทวารวดีเร่ิมเสื่อมลงแลว สวน
หนึ่งอาจเปนเพราะอิทธิพลทางการเมืองและศิลปะของขอมเขามาแทนที่ พระพุทธรูปมีลักษณะท่ี
แตกตางจากรูปแบบของของทวารวดีโดยสิ้นเชิง มีพระพักตรคอนขางยาว พระนลาฏกวาง พระหนุ
เสี้ยม ขมวดพระเกศาสูงใหญ พระขนงทําเปนสันนูนตอกัน พระเนตรโปน พองโตอยางมาก เจาะ
เม็ดพระเนตรเปนรูจนเปนลักษณะเดนจนดูนากลัว พระโอษฐหนาและแบะ มีพระมัสสุ (หนวด) ซึ่ง
นาจะมาจากศิลปะขอม 

 
 

เศียรพระพุทธรูป ไดจากการขุดคนที่ตําบลพระประโทน จ.นครปฐม 
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พระพุทธรูปปางประธานธรรม พบที่เมืองโบราณอูทอง จ.สุพรรณบุร ี
 

 
 

เศียรพระพุทธรูป พบทีเ่มืองโบราณนครปฐม จ.นครปฐม 
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พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี 
เปนประติมากรรมที่พบเฉพาะแตในศิลปะทวารวดีเทาน้ัน มีลักษณะเปนภาพสลักนูนต่ํา  ทําดวย
ศิลาหรือดินเผา เปนพระพุทธรูปแสดงปางประทานธรรม (วิตรรกะ) ทั้ง 2 พระหัตถ ประทับน่ังหรือ
ยืนเหนือหนาสัตวที่มีลักษณะพิเศษ เรียกวา พนัสบดี ซึ่งมีลักษณะคลายกับการนําสัตวสัตว 3 ชนิด
มารวมกัน อันเปนพาหนะของเทพเจา 3 องคในศาสนาพราหมณ คือ มีเขาคลายโค พาหนะของ   
พระศิวะ มีจงอยปากคลายครุฑ พาหนะของพระนารายณ มีปกคลายหงส พาหนะของพระพรหม 

 
 

พระพุทธรูปประทบัเหนือพนัสบดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
 

 
 

พระพุทธรูปประทบัเหนือพนัสบดี จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
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ธรรมจักร 

 พบเฉพาะในศิลปะทวารวดีเทาน้ัน การสรางรูปธรรมจักรคงสรางข้ึนตามคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมจักรนั้นเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนคร้ังแรก ชื่อวา “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่ง
แปลวา พระสูตรวาดวยเร่ืองพระพุทธเจาทรงหมุนลอแหงธรรมแกปญจวัคคีย  ดวยเหตุที่มักมีกวาง
หมอบอยูในบริเวณใกลๆ กับท่ีพบธรรมจักร สันนิษฐานวาสรางข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณที่แสดงให
เห็นถึงคร้ังนั้นที่เกิดขึ้น ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน (ปากวาง) 
 

 
 

ธรรมจักร พบที่เมืองโบราณนครปฐม 
 

 
 

ธรรมจักร พบที่เมืองโบราณนครปฐม 
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ประติมากรรมรูปบุคคลและภาพเลาเร่ือง 

 หนาตาคนทวารวดี  จากการคนพบประติมากรรมรูปบุคคลเปนจํานวนมากในแหลง
โบราณคดีสมัยทวารวดี ทําใหเราไดทราบถึงลักษณะหนาตาของคนในสมัยทวารวดีวา มีใบหนา
กลมแปน คิ้วตอกันเปนปกกา ตากลมโต จมูกคอนขางใหญ ปลายแบน ปากแบะเล็กนอย ขอบปาก
หนา ผมเหยียดตรง รวบผมเปนมวย และมักจะสวมตุมหู หรือตางหูทรงกลมที่มีขนาดใหญ  
 

 
 

รูปหนาบุคคล ศิลปะทวารวดีตอนตน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 พบที่ เมืองคูบัว จ.ราชบุร ี

 

 
 

รูปหนาบุคคล ศิลปะทวารวดีตอนกลาง 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 พบที่ จ.นครปฐม 
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นักดนตรี เปนประติมากรรมท่ีแสดงรายละเอียดการแตงกายของสตรีในสมัยทวารวดี ที่
รางกายทอนบนมีผาแพรขนาดเล็กพาดไวที่บา รางกายทอนลางนุงผาคลายโสรงหรือผาถุง ไวผม
ยาวเกลาเปนมวยขึ้นกลางศีรษะ รัดไวดวยเคร่ืองประดับ สวมตุมหูทรงกลมปลายโคงเขาหากันถวง
ใหหูยาวลงจรดถึงบา และยังแสดงรายละเอียดของเคร่ืองดนตรี เชน พิณ กรับ ฉิ่ง ซึ่งประติมากรรม
นี้ไดสะทอนใหเห็นถึงคนในสมัยทวารวดี หนาตา เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองดนตรี ไดเปนอยางดี 

 

 
 

นักดนตรีสตรี 5 คน ศิลปะทวารวดีตอนกลาง 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14  พบที่ เมืองคูบัว จ.ราชบุร ี
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ภาพเลาเร่ืองชาดก  เปนประติมากรรมประดับศาสนสถานโดยบอกเลาเร่ืองราวการบําเพ็ญบุญกุศล
ในชาติตางๆ ของพระโพธิสัตวกอนที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา และการทําความดีของสาวก ตาม
คําสอนท้ังของพุทธหินยานและมหายาน 

 
 

ภาพชาดกเลาเรื่อง ฉัททันตชาดก ประดับฐานเจดียจุลประโทน 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 

 

 
 

ภาพชาดกเลาเรื่อง กัจจปาวทาน ประดับฐานเจดียจุลประโทน 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 

  

ที่มา :  กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  

           ศักดิ์ชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. 
กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 5 
ประติมากรรมสมัยทวาราวดี 

 
ใหนักเรียนบันทึกขอมูลเก่ียวกับ โบราณวัตถุ ในสมัยทวารวดีในภาพดานลางนี้ ที่จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโบราณวัตถุ..............................................
......................................................................

ลักษณะ.........................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
...................................................................... 

แหลงท่ีคนพบ...............................................
......................................................................
......................................................................

มีอายปุระมาณ..............................................
......................................................................
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แหลงท่ีคนพบ.....................................................................................................................

มีอายปุระมาณ.....................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี4 :ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ีวางแผนไว 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา  ส 21104   ประวัติศาสตร       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ภาคเรียนที่ 2         ปการศึกษา 2553 
เร่ือง  สังคมทวารวดี      เวลา  3  ชั่วโมง           ผูสอน  นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ  
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเปนไทย 
ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 4.3  ม 1/1 : อธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 
สาระสําคัญ 

 มนุษยจําเปนตองมีการอยูรวมกันเปนสังคมเพ่ือการอยูรอดในการดํารงชีวิต ซึ่งในแตละ
สังคมก็จะมีคติความเช่ือที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะทางภูมิศาสตรและกระบวนการรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางสังคมและความเช่ือในสมัยทวารวดีได 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยทวารวดีได 
สาระการเรียนรู 

สังคมในสมัยทวารวดี มีลักษณะของเมืองที่มีการแบงชนช้ัน มีชนชั้นปกครอง โดยมี
รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย   

มีการแบงชนช้ันวรรณะซึ่งสังเกตไดจาการแตงกาย โดยชนช้ันเจานาย (กษัตริย) มีการ
ประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประดับและศิราภรณ สาวใชที่ตกแตงรางกายเรียบงายไมมี
เคร่ืองประดับใดๆ (ภาพปูนปนประดับศาสนาสถาน) 

นอกจากเร่ืองระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกับเราอีกวา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปน้ี 

- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานท่ีพบในเมืองโบราณนครปฐม ประกอบดวยภาพบุคคล
สามคนถูกมัดมือไขวหลัง และมีบุคคลหนึ่งกําลังยกเทาถีบ ภาพดังกลาวหมายถึงนักโทษและผู
ควบคุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในสมัยนั้นไดมีการจับกุมนักโทษและการลงโทษ 
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- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน แสดงถึงกลุมนักรบ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงการมีนักรบ หรือทหาร ในสมัยทวารวดี 

- ปูนปนประดับอาคารแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี สะทอนใหเห็นวาใน
สมัยนั้นมีการละเลนดนตรี และมีเคร่ืองดนตรีอะไรบาง 

- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเคร่ืองแตงกายท่ีบอกได
วาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 
พบที่ จ.นครปฐม  แสดงใหเห็นถึงกลุมของเดียรถียและกลุมปญจวัคคียที่ยังไมไดบวช โดยมีหนวด
เครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย  หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคลทั้งดิน
เผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ 

 
กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา  (ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ เชาวนปรีชาอุทิศ) 
 1.  ครูทบทวนวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ ขอตกลงและการปฏิบัติตนขณะ
ออกศึกษานอกสถานที่ รวมถึงลําดับขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางๆ 
 2.  ครูแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ตามที่เคยแบงกลุมกันไวแลว ในช่ัวโมงแรก คือ 
  กลุม 1 : การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
  กลุม 2 : เมืองโบราณสมัยทวารวดี    
  กลุม 3 : ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
  กลุม 4 : สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี 
 3.  นํานักเรียนเดินทางจากท่ีโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) มายังพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย 
 
 ขั้นสอน (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย) 
  1.  ครูแนะนําวิทยากรภายนอกซึ่งเปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยทวาร
วดีมาบรรยายใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับเร่ืองสังคม เศรษฐกิจและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี 
 2. นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเร่ืองสังคม เศรษฐกิจและคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดีลงในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจด
บันทึก) 
 3.  แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุมชวยกันตอบคําถามในใบงานท่ี 6 เร่ืองสังคม เศรษฐกิจและ
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี และใบงานท่ี 7 เร่ืองคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี โดย
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ศึกษาจากใบความรูที่ 6 เร่ืองสังคม เศรษฐกิจและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี  และใบ
ความรูที่ 7 เร่ืองคติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี  รวมกับการปรึกษาวิทยากร (กระบวนการ
กลุม,ทักษะการซักถาม) 
 4.  ครูถามนักเรียนวา ลักษณะทางสังคมสมัยทวารวดีมีลักษณะอยางไร (สังคมสมัยทวารวดี
มีลักษณะของเมืองท่ีมีชนชั้น โดยมีชนชั้นปกครองและชนช้ันใตปกครอง)(จุดประสงคการเรียนรู  
ที่1 ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการสรุปความ ) 
 5.  ครูถามนักเรียนวา คติความเชื่อและศาสนาในสมัยทวารวดีมีลักษณะอยางไร (ชาว  
ทวารวดีมีคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา คือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน ศาสนาพราหมณ-
ฮินดูรวมดวย) (จุดประสงคการเรียนรูที่1 ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห , ทักษะ
การสรุปความ ) 
   6. วิทยากรบรรยายใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจในสมัยทวารวดี จากหลักฐานทางโบราณคดี
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  
 7.  นักเรียนซักถามและจดบันทึกความรูที่ไดรับเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจในสมัยทวารวดีลง
ในสมุดบันทึก (ทักษะการซักถาม, ทักษะการสังเกต, ทักษะการจดบันทึก) 

8.  ครูถามนักเรียนวา เศรษฐกิจในสมัยทวารวดี มีลักษณะอยางไร (เศรษฐกิจในสมัยทวาร
วดีมีลักษณะเกี่ยวของกับการเกษตร นอกจากน้ันยังมีการติดตอคาขายกับชุมชนใกลเคียงและชุมชน
ภายนอกซึ่งอยูหางไกลออกไป โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน) (จุดประสงคการ
เรียนรูท2ี, ทักษะกระบวนการกลุม,ทักษะการคิดวิเคราะห , ทักษะการสรุปความ ) 
  
 ขั้นสรุป  
 1. นักเรียน ครู และวิทยากร รวมกันอภิปรายสรุปลักษณะเก่ียวกับเร่ืองสังคม เศรษฐกิจและ
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยทวารวดี (จุดประสงคการเรียนรูที่1, 2 , ทักษะการสรุปความ) 
 2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียน 

3.  ตัวแทนนักเรียนกลาวขอบคุณวิทยากร พรอมมอบของที่ระลึก 
4. เดินทางจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย กลับโรงเรียน 

 
สื่อการเรียนรู 
 1. ใบความรูที่  6  เร่ือง สังคมสมัยทวารวดี 
 2. ใบงานท่ี 6  เร่ือง สังคมสมัยทวารวดี 
 3. ใบความรูที่ 7  เร่ือง คติความเช่ือและศาสนาสมัยทวารวดี 
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 4. ใบงานท่ี 7  เร่ือง คติความเชื่อและศาสนาสมัยทวารวดี 
 5.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหระหวางเรียน 
 6.  วิทยากรภายนอก 
การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ดานความรู 
- ลักษณะทางสังคมและ 
ความเช่ือสมัยทวารวดี 
-ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
  สมัยทวารวดี 

 

- การตอบคําถาม 
- การทําใบงาน 
 

 

- ใบงานที่ 6 เรื่อง สังคม
ในสมัยทวารวดี  
- ใบงานท่ี 7 เรื่อง คติความ
เ ช่ื อ แ ล ะ ศ า ส น า ส มั ย   
ทวารวดี 
- คําถาม 

 

- ครูผูสอน 

ดานทักษะ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการซักถาม 
- ทักษะการสังเกต 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการบันทึก 
- ทักษะกระบวนการกลุม 

 
- การตอบคําถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม    
    

 
- แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห 
- คําถาม 
 

 

- ครูผูสอน 

ด าน คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค 
- ความตั้งใจ 
- ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ฟ ง
วิทยากร 
- ความรับผิดชอบ 

 

 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสงงาน 
 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

 

- ครูผูสอน 
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บันทึกหลังการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 :ขั้นศึกษานอกสถานท่ีตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาท่ี
วางแผนไว นักเรียนสวนใหญสามารถอธิบายลักษณะทางสังคม ความเชื่อและลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในสมัยทวารวดีได  ผูเรียนมีความกระตือรือรน  เนื่องจากมีการกระตุนการเรียนรูดวยการตั้งคําถาม  
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษานอกสถานที่  ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง  เปดโอกาสให
ผู เรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  รูจักการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูล สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการฟงบรรยายของวิทยากร  
 

ปญหาและอุปสรรค 

นักเรียนบางคนไมกลาซักถามและแสดงความคิดเห็น เน่ืองจากยังไมคุนเคยกับวิทยากร 
และขอจํากัดในดานเวลาท่ีศึกษาเพียง 3 ชั่วโมงยังนอยเกินไป 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรสรางความคุนเคยใหกับนักเรียน โดยใชเกม หรือ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหนักเรียน
เกิดความไววางใจ กลาแสดงความคิดเห็น รวมท้ังเพ่ิมเวลาในการศึกษานอกสถานท่ีใหมากขึ้น   
 
 

 
ลงช่ือ........................................................... 

                                                                                                 (นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ) 
        ผูสอน 
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ใบความรูที่ 6 

สังคมในสมัยทวารวด ี
 

 สังคมในสมัยทวารวดี มีลักษณะของเมืองที่มีการแบงชนช้ัน มีชนชั้นปกครอง โดยมี
รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย  ซึ่งสิ่งที่ทําใหทราบถึงรูปแบบสังคมสมัยทวารวดีนั้นมากจากการ
ตีความหลักฐานทางโบราณคดีสําคัญที่พบในเมืองโบราณนครปฐม คือ เหรียญเงินโบราณจํานวน 2 
เหรียญ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร  
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

เหรียญจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ พบที่บานเนินหิน เมอืงโบราณนครปฐม จ.นครปฐม 
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ดานหนาของเหรียญเหรียญหนึ่งเปนรูปแมโคกําลังใหนมลูก สวนอีกเหรียญเปนรูปแจกันมีเถาวัลย
เลื้อย สวนดานหลังของเหรียญทั้งสองพบจากรึกตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต ซึ่งถอดความไดวา 

“ ศรีทวารวดี ศฺวรปุณยะ ” 
 

แปลความไดวา 
บุญกุศลของพระราชาแหงทวารวด ี

 
นอกจากน้ียังพบหลักฐานช้ินอ่ืนๆอีกเชน 
 

- จารึกฐานธรรมจักร พบที่ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ถอดความไดวา “ พระ
ธรรมจักรของพระมเหสิเจา มีเวียนสามรอบ มีอาการสิบสอง คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 
กําหนดแลวดวยอาการละ 4 ”  ซึ่งคําวา “พระมเหสิเจา” นั้นหมายถึง พระมเหสีของพระราชาซึ่งเปน
ผูโปรดใหสรางพระธรรมจักรขึ้น 
 

 
 

ฐานธรรมจักร พบที่ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
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- ประติมากรรมประดับศาสนาสถานรูปชาดก ที่เจดียจุลประโทน จ.นครปฐม เร่ือง สุรูปะ 
กลาวถึง พระมหากษัตริยที่มากดวยทานบารมี ยอมประทานพระโอรสใหแกยักษ ซึ่งเปนพระอินทร
แปลงมา ในภาพดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงการแบงชนช้ันวรรณะซ่ึงสังเกตไดจากการแตงกาย 
โดยชนช้ันเจานาย(กษัตริย) มีการประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประดับและศิราภรณ สาวใชที่
ตกแตงรางกายเรียบงายไมมีเคร่ืองประดับใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประติมากรรมประดับศาสนสถานรูปชาดก ที่เจดียจุลประโทน จ.นครปฐม 
 
 

นอกจากเร่ืองระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกับเราอีกวา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปน้ี 

 
- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานที่พบในเมืองโบราณนครปฐม ประกอบดวยภาพบุคคล

สามคนถูกมัดมือไขวหลัง และมีบุคคลหนึ่งกําลังยกเทาถีบ ภาพดังกลาวหมายถึงนักโทษและผู
ควบคุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในสมัยนั้นไดมีการจับกุมนักโทษและการลงโทษ 
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ภาพปูนปนนักโทษ พบที่เมืองโบราณนครปฐม จ.นครปฐม 
- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน แสดงถึงกลุมนักรบ ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึงการมีนักรบ หรือทหาร ในสมัยทวารวดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน จ.นครปฐม 
 
- ปูนปนประดับอาคารแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี สะทอนใหเห็นวาใน

สมัยนั้นมีการละเลนดนตรี และมีเคร่ืองดนตรีอะไรบาง 
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ประติมากรรมแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุร ี
- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเคร่ืองแตงกายท่ีบอกได

วาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนตํ่าพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 
พบที่ จ.นครปฐม  แสดงใหเห็นถึงกลุมของเดียรถียและกลุมปญจวัคคียที่ยังไมไดบวช โดยมี    
หนวดเครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย  หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคล
ทั้งดินเผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ 
                                                                                                 
 
 
                                                                                                               ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา  
                                                                                                               พบที่ จ.นครปฐม 
 
 
 
 
 
                  ภาพบุคคล(ชาวอาหรับ) พบที่เมืองโบราณอูทอง  
                  อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 

 

 
ที่มา :  กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ

ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  
           ศักดิ์ชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. 

กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 6 

สังคมในสมัยทวารวด ี
 

จงใชหลักฐานทางโบราณคดีที่ใหดังตอไปน้ี  อธิบายลักษณะทางสังคมสมัยทวารวดีวามีลักษณะ
เปนอยางไร 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรูที่ 7 

เร่ืองคติความเช่ือและศาสนาสมัยทวารวดี 
 

คติ ความเชื่อ และศาสนา 
ชาวทวารวดีมีการนับถือ ศาสนาและความเช่ืออยางไรน้ัน สามารถศึกษา ตีความ และ

สันนิษฐานไดจากหลักฐานทางโบราณคดี ที่คนพบ ดังตอไปนี้ 
ชิ้นสวนพระพุทธรูป และ ประติมากรรมดินเผา 
 หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานั้น เร่ิมตนท่ีมีการคนพบ 
ชิ้นสวนพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ และประติมากรรมดินเผารูปพระภิกษุอุมบาตร ที่เมือง        
อูทอง ราวพุทธศตวรรษท่ี 9 -11 โดยใชประดับศาสนสถาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาไดมีการสราง    
ศาสนสถานในศาสนาพุทธขึ้นแลว  
 

   

พระพุทธรูปนาคปรก ปูนปน พบที ่
เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แผนดินเผาพระภิกษุสามองคอุมบาตร พบที ่
เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
พุทธเถรวาท 

 ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทคงแพรหลายอยางมากในพุทธศตวรรษท่ี 11-12  เพราะจาก
หลักฐานท่ีพบนั้น สวนใหญเปนพระพุทธรูป นอกจากน้ียังพบศาสนสถานที่สรางข้ึนพรอมๆ กัน 
เชน เจดียกอดวยอิฐ  ฐานเจดีย  ซึ่งพบโดยท่ัวไปตามเมืองตางๆในสมัยทวารวดี  
 

 
 
 

ฐานเจดีย เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะทวารวดีตอนกลาง 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบที ่จ.บุรีรัมย 

 

 
 

พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะทวารวดีตอนกลาง 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 พบทีเ่มืองโบราณอูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
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 หลักฐานท่ีสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ ธรรมจักรและกวางหมอบ ซึ่งพบอยูเกือบทุกแหงท่ีมีอารย
ธรรมทวารวดี  โดยธรรมจักรจะตั้งอยูบนหัวเสาและคงอยูกลางแจง บริเวณเดียวกับศาสนสถาน  
ธรรมจักรน้ีมีหลายขนาด  ทั้งที่เปนสองดานและดานเดียว  เปนท้ังแบบทึบและแบบโปรง  โดยมาก
มักพบกวางหมอบบริเวณใกลเคียงหรือไมก็อยูคูกันกับบริเวณท่ีคนพบ   ซึ่ง ‘กวาง’ นั้นหมายถึง 
สถานที่ที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร แกปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน (ปากวาง) 
 

 
 

ธรรมจักร 
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-13 

ไดจากวัดเสนาหา(ราง) จังหวัดนครปฐม 
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 การที่คนพบธรรมจักรกับกวางหมอบซึ่งหมายถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจา  จึง
มีความหมายในเร่ืองของการประกาศหลักธรรม และการเผยแพรทางพระพุทธศาสนาไปยังท่ีตางๆ 
ในสมัยทวารวดี 

สิ่งสําคัญประการสุดทายท่ียืนยันวาศาสนาพุทธเปนที่ยอมรับนับถือกันในอารยาธรรมทวาร
วดีนั้น สวนใหญเปนพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือจารึกที่ปรากฏตามท่ีตางๆ เชน บนสถูป พระ
พิมพ  ธรรมจักร เสาตั้งธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป หรือตามผนังถ้ํา ฯลฯ  จารึกที่ปรากฏ สวนใหญ
เปนอักษรปลลวะ (อักษรอินเดีย) ซึ่งพบแพรหลายมากโดยเฉพาะเมืองใหญๆ หรือเมืองท่ีไดชื่อวา
เปนศูนยกลางของทวารวดี ไดแก นครปฐม อูทอง ลพบุรี  

 
 
 

 
 

พระพิมพ แสดงภาพพุทธประวัติตอน ยมกปาฏิหาริย ดานหลังมจีารึก เยธมฺมา 
ศิลปะทวารวดีตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ไดจากเมืองโบราณอูทอง  

 อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
จารึกดังกลาวมักเปนคาถา หรือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยเฉพาะท่ีพบมาก คือ คาถา 

เย ธัมมา ซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา  สําหรับขอความและหลักธรรมคําสอนสวนใหญจะคัด
มาจากคัมภีรพระไตรปฎก ฉบับบาลี  
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พุทธมหายาน 

 ถึงแมชาวทวารวดีสวนใหญจะนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท แตก็มีหลักฐานทาง
โบราณคดีบางอยางแสดงใหเห็นรองรอยของการยอมรับนับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน ซึ่งมี
แทรกเขามาในบางชวงเทานั้น เชน พบประติมากรรมพระรูปพระโพธิสัตว พบที่เมืองคูบัว (จังหวัด
ราชบุรี) หรือรูปเคารพที่เปนประติมากรรมสําริดบางอยางท่ีแสดงแนวคิดวาเปนแบบมหายาน ที่
เมืองศรเีทพ (จังหวัดเพชรบูรณ) เปนตน 
 

 
 

พระโพธิสัตว พุทธศิลปทวารวดีตอนตน ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 
ไดจากเมืองโบราณคูบัว ตําบลคบูัว จังหวัดราชบรุ ี
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พราหมณ-ฮินดู 
 ชาวทวารวดีนั้นมีการนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู อยูบาง และดูเหมือนวาจะไมเปนที่
แพรหลายมาก มากนัก มีทั้งกลุมท่ีอยูรวมศาสนาพุทธ และกลุมท่ีแยกออกมาตางหาก โดยศาสนา
พราหมณ-ฮินดูคงอาจมีบทบาทเก่ียวของกับพระราชพิธีในราชสํานัก หรือพิธีกรรมบางอยางของ
ชาวบาน และพราหมณก็เปนเพียงองคประกอบท่ีสําคัญในการทําหนาท่ีทางประเพณีตางๆ แตคง
ไมใชศาสนาหลักของชาวทวารวดี 
 

 
 

พระวิษณุ  ศิลปะทวารวดีตอนกลาง 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ไดจากวัดทอ จังหวัดราชบุรี 

 
ที่มา :  กรมศิลปากร. สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ. ศิลปะทวารวดี:ตนกําเนิดพุทธศิลปใประเทศ

ไทย. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพอมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง,  2552.  
           ศักดิ์ชัย  สายสิงห.ศิลปะทวารวดี:วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย. 

กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพเมืองโบราณ,  2547.  
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ใบงานท่ี 7 

เร่ืองคติความเช่ือและศาสนาสมัยทวารวดี 
 

หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยทวารวดีเหลาน้ี  สรางขึ้นภายใตความเชื่อของศาสนาใด 
 พุทธเถรวาท  พุทธมหายาน  พราหมณ-ฮินดู 
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 : ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่และ                
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รายวิชา  ส 21104   ประวัติศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1          ภาคเรียนที่ 2        ปการศึกษา 2553 
เร่ือง  ทวารวดีที่นครปฐม                              เวลา  2  ชั่วโมง       ผูสอน  นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ  
______________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเปนไทย 
ตัวชี้วัด 

 มาตรฐาน ส 4.3  ม 1/1 : อธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัยในดินแดน
ไทยโดยสังเขป 
สาระสําคัญ 

 จังหวัดนครปฐมมีแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับการศึกษาเร่ืองราวสมัยทวารวดีเปนจํานวน
มาก ผูคนในทองถิ่นจึงควรมีจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัย
ทวารวดี เพ่ือใหเปนแหลงความรูคูชาวนครปฐมตอไป 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.นักเรียนสามารถสรุปความรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดีภายหลังจากการศึกษานอกสถานที่ได 
2.นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี

ได 
สาระการเรียนรู 

เมืองโบราณสมัยทวารวดีไมมีแผนผังท่ีตายตัว แตที่พบโดยทั่วไปน้ันจะมีลักษณะเปน
รูปทรงเรขาคณิต ตั้งแตรูปวงกลม วงรี หรือเกือบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งลักษณะดังกลาวอาจ
ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ โดยตัวเมืองมักจะต้ังอยูบริเวณลํานํ้า โดยมีดานหนึ่งของตัวเมืองติดลํานํ้า มี     
คูน้าํคันดินลอมรอบ สําหรับปองอุทกภัย สาธารณูปโภค และใชปองกันขาศึก สวนการตั้งบานเรือน
นั้นไมพบหลักฐานที่เปนตัวอาคารสําหรับอยูอาศัย แตจะพบซากของโบราณสถานท่ีกอดวยอิฐ ซึ่ง
พบทั้งในเขตกําแพงเมืองและนอกเขตกําแพงเมืองเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลาง สวน
ใหญจะตั้งอยูบริเวณทารบลุมแมน้ําและมักอยูในเขตที่มีการติดตอคาขายกับชุมขนอ่ืนไดสะดวก 
โดยเร่ิมจากเมืองทาบริเวณใกลชายฝงทะเล หรือตามแนวเสนทางการคาสมัยโบราณ เชน เมืองนคร
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ชัยศรี เมืองกําแพงแสน  เมืองอูทอง เมืองคูบัว เมืองพงตึก ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง ลุมแม
น้ําทาจีน เปนตน 

จากหลักฐานท่ีพบสวนใหญสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีเปนศาสนาสถาน พบเหลือแตซาก
และสวนฐานของอาคารเทานั้น สวนยอดมักหักพังไปหมด ตัวอาคารใชอิฐเปนสวนประกอบในการ
สราง กออิฐสอดวยดิน ซึ่งเปนดินเหนียวดิบ  ผนังและสวนฐานอาคารมักตกแตงดวยลวดลาย
ประดับท่ีทําจากปูนปนหรือดินเผา สวนฐานพบมีการใชศิลาแลงรวมอยูดวยในสวนที่เปนฐานรับ
น้ําหนัก  เราอาจจําแนกศาสนสถานไดอยางกวางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1) ศาสนสถานกลางแจง  พบโดยท่ัวไปทุกเมืองโบราณในสมัยทวารววดี ไดแก เจดีย วิหาร  

2) ศาสนสถานในถ้ํา  เชน บริเวณเขางู (จังหวัดราชบุรี)  
 นอกจากนี้หลักฐานที่คนพบจากแผนผังของซากอาคารในสมัยทวารวดี ยังสามารถแบง
ลักษณะอาคารอยางกวางๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1)เจดีย เปนอาคารท่ีมีผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยเจดียที่สําคัญในสมัยทวารวดี  ไดแก เจดีย
จุลประโทน (จังหวัดนครปฐม) เจดียวัดพระเมรุ (จังหวัดนครปฐม) 

2) วิหาร เปนอาคารท่ีมีผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เชน วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว (จังหวัด
ราชบุรี) เมืองโบราณพงตึก (อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)  

 
สังคมในสมัยทวารวดี มีลักษณะของเมืองที่มีการแบงชนช้ัน มีชนชั้นปกครอง โดยมี

รูปแบบการปกครองแบบกษัตริย   
มีการแบงชนช้ันวรรณะซึ่งสังเกตไดจาการแตงกาย โดยชนช้ันเจานาย (กษัตริย) มีการ

ประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประดับและศิราภรณ สาวใชที่ตกแตงรางกายเรียบงายไมมี
เคร่ืองประดับใดๆ (ภาพปูนปนประดับศาสนาสถาน) 

นอกจากเร่ืองระบบการปกครองแลว หลักฐานทางโบราณคดียังบอกกับเราอีกวา เมือง
ทวารวดี มีลักษณะทางสังคมเปนเชนไร จากการตีความโบราณวัตถุของนักวิชาการดังตอไปน้ี 

- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานท่ีพบในเมืองโบราณนครปฐม ประกอบดวยภาพบุคคล
สามคนถูกมัดมือไขวหลัง และมีบุคคลหนึ่งกําลังยกเทาถีบ ภาพดังกลาวหมายถึงนักโทษและผู
ควบคุม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในสมัยนั้นไดมีการจับกุมนักโทษและการลงโทษ 

- ภาพปูนปนประดับศาสนสถานเจดียจุลประโทน แสดงถึงกลุมนักรบ ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถึงการมีนักรบ หรือทหาร ในสมัยทวารวดี 

- ปูนปนประดับอาคารแสดงภาพนักดนตรี พบที่เมืองคูบัว จ.ราชบุรี สะทอนใหเห็นวาใน
สมัยนั้นมีการละเลนดนตรี และมีเคร่ืองดนตรีอะไรบาง 
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- มีการติดตอกับชาวตางชาติตางภาษา ซึ่งศึกษาไดจากหนาตาและเคร่ืองแตงกายที่
บอกไดวาไมใชชาวทองถิ่น เชน การโพกผา มีหนวดเครา เชน ภาพสลักนูนต่ําพระพุทธรูปปางปฐม
เทศนา พบที่ จ.นครปฐม  แสดงใหเห็นถึงกลุมของเดียรถียและกลุมปญจวัคคียที่ยังไมไดบวช โดยมี
หนวดเครา และโพกผาแบบชาวอินเดีย  หรือ ภาพพอคาชาวตางชาติที่พบหลักฐานเปนภาพบุคคล
ทั้งดินเผาและปูนปนแสดงลักษณะของหนาตาชาวอาหรับ 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา   
 1.  ครูถามนักเรียนวา จาการท่ีไดไปศึกษานอกสถานที่ยังแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีใน
จังหวัดนครปฐมประกอบไปดวย 1) พระประโทณเจดีย   2) จุลประโทนเจดีย  3) พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย  นักเรียนมีความรูสึกประทับใจในสถานที่ใดมากท่ีสุด และใหเหตุผล
ประกอบวาประทับใจในสถานที่นั้นเพราะอะไร (ทกัษะการประเมินคา) 
 2.  ครูถามนักเรียนวาจากสถานท่ีนักเรียนมีความรูสึกประทับใจ นักเรียนไดรับความรูอะไร
กลับมาจากสถานท่ีนั้นบาง (ทักษะการประมวลขอมูล,ทักษะการคิดวิเคราะห  ) 
 3.  นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ผานมา  
 ขั้นสอน  
 1.  ครูแบงนักเรียน 4 กลุม ตามประเด็นท่ีครูไดมอบหมายใหไปศึกษาคนควาในชั่วโมงแรก    
                     คือ 
  กลุมที่ 1 :  การตั้งถิ่นฐานสมัยทวารวดี   
  กลุมที่ 2 :  รูปแบบเมืองโบราณสมัยทวารวดี    
  กลุมที่ 3 :  ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   
  กลุมที่ 4 :  สังคมและความเช่ือสมัยทวารวดี  
  ใหตัวแทนแตกลุมออกมานําเสนอโดยการสรุปความรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี หนาช้ัน
เรียน (ทักษะการสรุปความ, ทักษะการนําเสนอ) 
 2. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอสรุปความรูเร่ืองอาณาจักรทวารวดี ใน
ประเด็นท่ีกลุมตนเองรับผิดชอบ โดยสมาชิกกลุมอ่ืนมีหนาท่ีจดบันทึกที่เพื่อนนําเสนอลงในสมุด 
(ทักษะการสรุปความ, ทักษะการจดบันทึก) 
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 3.  เมื่อแตละกลุมออกมานําเสนอครบแลว ครูสุมนักเรียนแตละกลุมท่ีไมไดเปน
ตัวแทนออกมานําเสนอ มาสรุปความรูที่ไดรับจากกลุมอ่ืนๆ โดยมีครูคอยแนะนํา )(จุดประสงคการ
เรียนรูที1่ ทักษะการประมวลขอมูล,ทักษะการคิดวิเคราะห  ) 
 4.  ครูถามนักเรียนวา จากการท่ีไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดี
ในจังหวัดนครปฐม นักเรียนคิดวามีแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี
อยางไร (สรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาและเห็นคุณคาความสําคัญของแหลง
เรียนรูสมัยทวารวดี)(จุดประสงคการเรียนรูที2, ทักษะการคิดวิเคราะห) 
 5.  ครูใหนักเรียนแตละคนจดคําตอบของตนเองลงสมุด แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม (ทักษะการจด
บันทึก ) 
  
 ขั้นสรุป  
 1. ครูถามนักเรียนวา จากการท่ีไดไปศึกษานอกสถานท่ีในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดี ใน
จังหวัดนครปฐม  นักเรียนมีความรูสึกตอการไปศึกษานอกสถานท่ีอยางไร  มีปญหาหรือ
ขอเสนอแนะอยางไรบาง โดยครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย 
 2. ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 8 เร่ืองความรูสึกท่ีมีตอการไปศึกษานอกสถานท่ี 

3.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน  
 
สื่อการเรียนรู 
 1. ใบงานท่ี 8 เร่ืองความรูสึกที่มีตอการไปศึกษานอกสถานที่ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน  
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การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผูประเมิน 

ดานความรู 
- แนวทางในการอนุรักษ
ศิลปะและสถาปตยกรรม
สมัยทวารวดี 
-สรุปความรูเรื่อง
อาณาจักรทวารวดี 

 

- การตอบคําถาม 
- การสรุปความรูลงสมุด 
 

 

- ใบงานท่ี  8 เรื่อง 
ความรู สึกตอการศึกษา
นอกสถานที่  
- คําถาม 

 

- ครูผูสอน 

ดานทักษะ 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการนําเสนอ 
- ทักษะการสรุปความ 
- ทักษะการบันทึก 
- ทักษะการประมวล 
   ขอมูล 

 
- การตอบคําถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม    
-การทําแบบทดสอบ  
 

 
- แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห  
- การจัดกระบวนการ 
  กลุม 
 

 

- ครูผูสอน 

ด าน คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค 
- ความตั้งใจ 
- มารยาทในการฟง   
  วิทยากร 
- ความรับผิดชอบ 

 

 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสงงาน 
 

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

 

- ครูผูสอน 
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บันทึกหลังการสอน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 : ขั้นสรุปผลการเรียนรูภายหลังจากศึกษานอกสถานที่และ                
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน นักเรียนสวนใหญสามารถสรุปความรูและเสนอแนะแนวทาง    
ในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมเร่ืองอาณาจักรทวารวดีภายหลังจากการศึกษานอกสถานที่
ไดเปนอยางดี 
 

ปญหาและอุปสรรค 

นักเรียนบางคนยังขาดความม่ันใจ ไมกลาแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษศิลปะและสถาปตยกรรมเร่ืองอาณาจักรทวารวดี 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรเสริมสรางความม่ันใจใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น และรูจัก
ใชความคิดในการวิเคราะห วิจารณในการตอบคําถาม โดยใชการเสริมแรงทางบวก 
 
 

 
ลงช่ือ........................................................... 

                                                                                                 (นายสุประดิษฐ  ทรัพยพลับ) 
        ผูสอน 
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ใบงานท่ี 8 

ความรูสึกตอการศึกษานอกสถานที่ 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1.นักเรียนมีความรูสึกตอการไปศึกษานอกสถานท่ีอยางไรบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนพบปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ขอเสนอแนะในการไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งตอไป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ชื่อ..........................................................................ชั้น....................เลขที่ …........ 
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  เร่ือง อาณาจักรทวารวดี ( กอนเรียน/หลังเรียน) 
      จํานวน 40 ขอ 40  คะแนน เวลา 1 ชั่วโมง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 

 ______________________________________________________________________________ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย       ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ขอใดขอหน่ึงที่ถูกตองท่ีสุด
เพียงขอเดียว 
การต้ังถิ่นฐานสมัยทวารวดี  ขอ 1-10 

1.  ศูนยกลางของเมืองโบราณนครปฐมต้ังอยูบริเวณใด (ความจํา) 
 ก. พระปฐมเจดีย  ข. พระประโทนเจดีย ค. วัดพระเมรุ ง. วัดพระงาม 
2.  ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีมักมีการตั้งถิ่นฐานในลักษณะภูมิประเทศแบบใด  (ความจํา) 
   ก. ที่ราบเชิงเขา  ข. ที่ราบสูง  ค. ที่ราบลุม ง. ที่ราบลูกฟูก 
3.  ชาวทวารวดีใชวิธีการใดในการปองกันปญหานํ้าทวมในฤดูน้ําหลาก (เขาใจ) 
 ก. สรางเมืองบนท่ีราบสูง  ข. ยายถิ่นฐานไปยังที่ราบสูงในฤดูน้ําหลาก 
   ค. ยายลงไปอยูในเรือในฤดูน้ําหลาก ง. ตั้งถิ่นฐานบริเวณลําน้ําสายรองท่ีแยกจากแมน้ําสายใหญ 
4.  การเปล่ียนแปลงของเสนทางนํ้าและแนวชายฝงทะเลสงผลตอเมืองโบราณนครปฐมอยางไร  
 (เขาใจ) 
   ก. เกิดการโจมตีของขาศึกบอยคร้ังขึ้น ข. เกิดปญหาโรคระบาดอยางรุนแรง 
   ค. เกิดการยายถิ่นฐานและถูกทิ้งรางของเมือง ง. เกิดปญหานํ้าทวมครั้งใหญภายในเมือง 
5.  ขอใดไมใชรูปแบบการต้ังถิ่นฐานของเมืองโบราณนครปฐม  (เขาใจ) 
   ก. อยูบริเวณท่ีราบลุมใกลลําน้ําสําคัญ        ข. อยูในเขตที่ราบสูงซึ่งน้ําทวมไมถึง 
   ค. อยูใกลกับเสนทางการคาสมัยโบราณ    ง. อยูบริเวณท่ีมีการติดตอกับชุมชนอ่ืนไดสะดวก 
6.  ความรูเร่ืองการต้ังถิ่นฐานสมัยทวารวดีไมสามารถนําไปใชไดกับลักษณะภูมิประเทศแบบใด   

(นําไปใช) 
   ก. ที่ราบติดแมน้ํา  ข. ที่ราบสูง ค. ที่ราบลุม ง. ที่ราบริมทะเล 
7.  ปจจัยสําคัญที่ทําใหเมืองโบราณนครปฐมถูกลดบทบาทการเปนเมืองทาศูนยกลางทางการคา  
     คือขอใด  (วิเคราะห) 
   ก. ความเจริญรุงเรืองของเมืองโบราณคูบัว  ข. เกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในการคาขาย 
   ค. เกิดสงครามแยงชิงอํานาจภายในเมือง    ง. แนวชายฝงทะเลลดลงและแมน้ําเปลี่ยนทางเดิน  
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8.  ลุมแมน้ําทาจีน :  เมืองโบราณนครปฐม  =  ลุมแมน้ําแมกลอง  :  _______   จากขอความดังกลาว  
      จงใชตัวเลือกตอไปน้ีเติมลงในชองวางใหมีความสัมพันธกัน  ( วิเคราะห )  
   ก. เมืองโบราณคูบัว   ข. เมืองโบราณศรีเทพ 
   ค. เมืองโบราณจันเสน   ง. เมืองโบราณศรีมโหสถ 
9.  ปจจัยที่แสดงรูปแบบการต้ังถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญที่สุดคือปจจัยในขอใด  
    ( วิเคราะห ) 
   ก. มีศาสนสถานขนาดใหญใจกลางเมือง ข. มีแหลงน้ําขนาดใหญอยูภายในเมือง  
   ค. มีเสนทางเขาเมืองทั้งทางบกและทางนํ้า ง.  มีคูน้ําและคันดินลอมรอบอาณาเขตเมือง 
10.  การตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝงแมน้ําสําคัญและใกลชายฝงทะเลสงผลใหการคาขายของชุมชนสมัย 
       ทวารวดีมีความเจริญรุงเรือง จริงหรือไม เพราะเหตุใด (ประเมินคา) 

     ก. จริง เพราะ สินคาที่สําคัญสมัยทวารวดีคือสัตวน้ํา 
    ข. ไมจริง เพราะ เสนทางการคาสวนใหญอยูในทางบก 

      ค. จริง เพราะ การติดตอคาขายกับชุมชนใกลเคียงและตางชาติใชเสนทางนํ้าเปนหลัก 
     ง. ไมจริง เพราะ การคาขายสมัยทวารวดีกระทํากันเฉพาะในชุมชนของตนเองเทานั้น  
    เมืองโบราณสมัยทวารวดี  ขอ  11 – 20 

11.  ขอใดตอไปน้ีไมใชเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตภาคกลางของประเทศไทย  (ความจํา) 
       ก. เมืองโบราณกําแพงแสน  ข. เมืองโบราณอูทอง 

       ค. เมืองโบราณคูบัว  ง. เมืองโบราณหริภุญชัย 
12.  ขอบเขตรอบนอกสุดของเมืองโบราณสมัยทวารวดีมักจะปรากฏสิ่งใดใหเห็นอยูเสมอ    
       ( ความจํา ) 

        ก.  กําแพงอิฐ   ข.  คูน้ําและคันดิน 
        ค.  ปอมปราการ   ง.  ปราสาทหิน 

13.  โบราญสถานใดตอไปนี้ไมพบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม  (ความจํา) 

                                                       
                     ก. เจดียพระประโทน   ข. เจดียจุลประโทน 
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                   ค. วัดโขลงสุวรรณคีรี ง. วัดพระเมรุ 

14.  เพราะเหตุใดเราจึงไมพบหลักฐานส่ิงกอสรางที่เปนอาคารบานเรือนในสมัยทวารวดี ( เขาใจ ) 
   ก. เพราะอาคารบานเรือนถูกเผาทําลายจากการทําสงครามในอดีต 
   ข. เพราะอาคารบานเรือนสวนใหญสรางดวยไมจึงผุพังไปตามกาลเวลา 
   ค. เพราะหลักฐานสวนใหญถูกทําลายจากการขยายตัวของเมืองในปจจุบัน 
   ง. เพราะชาวทวารวดีสวนใหญอพยพยายถิ่นฐานบอยจึงไมมีที่อยูอาศัยแนนอน 
15.  นักโบราณคดใีชอะไรเปนตัวกําหนดความสัมพันธของเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่พบใน 
        ประเทศไทย ( เขาใจ ) 
   ก. หลักฐานทางศิลปกรรม  ข. รูปแบบของคูน้ําคันดิน 
   ค. คติความเชื่อทางศาสนา  ง. ภาษาที่ใชติดตอสื่อสาร 
16.  จากการพบโบราณสถานท้ังในและนอกเขตกําแพงเมืองสมัยทวารวดี แสดงใหเห็นถึงสิ่งใด  
       ( เขาใจ ) 
   ก. ความมั่งค่ังของอาณาจักรทวารวดี   
   ข. การขยายอิทธิพลของศาสนาสมัยทวารวดี 
   ค. ความเชี่ยวชาญในการกอสรางของชาวทวารวดี   
   ง. การกระจายตัวของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี  
17.  รูปแบบการสรางเมืองโบราณสมัยทวารวดีไมสามารถนําไปใชในพ้ืนที่แบบใดได  ( นําไปใช )  
   ก. ที่ราบลุม   ข. ที่ราบลุมใกลลําน้ํา 
   ค. เทือกเขาสูง   ง. เมืองทาชายฝงทะเล 
18.  ปจจัยทางสภาพภูมิศาสตรที่สําคัญสําหรับการต้ังเมืองโบราณสมัยทวารวดี คือขอใด   
        ( วิเคราะห )  
   ก. อยูในบริเวณท่ีมีปาไมอุดมสมบูรณ ข. อยูบนพ้ืนที่สูงที่น้ําทวมไมถึง 
   ค. อยูในบริเวณที่ราบลุมใกลลําน้ําสําคัญ ง. อยูในบริเวณท่ีที่มีดินดีเหมาะแกการทํานา 
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19.  ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหผูคนสมัยทวารวดีมีการติดตอคาขายกับพอคาตางชาติ คือขอใด   
          ( วิเคราะห )  
   ก. ความตองการเรียนรูเทคโนโลยีจากพอคาตางชาติ 
   ข. ความตองการสินคาประเภทของปาของพอคาตางชาติ 
   ค. การมีเสนทางนํ้าเชื่อมตอทางทะเลในเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
   ง. การมีทรัพยากรแรธาตุที่อุดมสมบูรณเปนที่ตองการของตางชาติ 
20.  รูปแบบของเมืองโบราณสมัยทวารวดีจําเปนตองมีแผนผังเปนรูปทรงเรขาคณิตหรือไมเพราะ 
        เหตุใด (ประเมินคา ) 
   ก. จําเปน เพราะ เปนคติความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมานาน 
   ข. จําเปน เพราะ สะดวกตอการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมือง  
   ค. ไมจําเปน เพราะ แผนผังของเมืองสรางขึ้นตามความพอใจของกษัตริยผูปกครอง 
   ง. ไมจําเปน เพราะ ขึ้นอยูกับภูมิประเทศและการวางตัวของเมืองตามลําน้ําสําคัญ   
ศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี   ขอ  21 – 30 

21.  แรงบันดาลใจท่ีสําคัญในการสรางงานศิลปกรรมของผูคนสมัยทวารวดีคืออะไร  ( ความจํา ) 
   ก. ความงามของธรรมชาติ   ข. คติความเชื่อและศาสนา 
   ค. ความตองการของกษัตริย  ง. ความเจริญของบานเมือง 
22.  ธรรนจักรและกวางหมอบเปนศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่แสดงถึงคติความเชื่อในศาสนาใด   
        ( ความจํา ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   ก. ศาสนาพราหมณ  ข. ศาสนาฮินด ู
   ค. ศาสนาพุทธแบบเถรวาท  ง.  ศาสนาพุทธแบบมหายาน 
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23.  ขอใดตอไปน้ี ไมใช สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่พบในจังหวัดนครปฐม   ( ความจํา ) 
 

                                                                    
                  ก.  เจดียจุลประโทน                               ข.  เจดียเมืองคูบัว 
 

                                                                              
                  ค.  เจดียพระประโทณ                 ง.  เจดียวัดพระเมรุ 
24.  เพราะเหตุใดเราจึงไมสามารถทราบถึงรูปทรงที่สมบูรณของเจดียในสมัยทวารวดีไดทั้งหมด    
   ( เขาใจ ) 
       ก.  ขาดผูมีความรูเฉพาะทางในการศึกษา ข. เกิดจากการทําลายโบราณสถานของคนในปจจุบัน 
       ค.  ไมมีผูสนใจศึกษาคนควาอยางจริงจัง   ง. หลักฐานท่ีเหลือใหศึกษามีเฉพาะสวนฐานของเจดียเทาน้ัน 
25.  ธรรมจักรและกวางหมอบในสมัยทวารวดีเปนสัญลักษณที่สื่อความหมายอยางไร ( เขาใจ ) 

 

 
 
 
 
 
 

 

   ก. การประกาศหลักธรรมทางพุทธศาสนา ข. การแสดงอาณาเขตของเมืองโบราณ 
   ค. การแสดงอาณาเขตของวัดโบราณ  ง. การแสดงเขตในการประกอบพิธีกรรม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 194 

26.  ประติมากรรม “ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ” สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในเร่ืองใด ( เขาใจ ) 

                                          
       ก.  พระพุทธเจาเปนเทพในศาสนาพราหมณ   
       ข.  พระพุทธศาสนาย่ิงใหญเหนือศาสนาพราหมณ 
       ค.  พระพุทธศาสนาเปนสวนหน่ึงของศาสนาพราหมณ   
       ง.  พระพุทธเจาแสดงธรรมสั่งสอนเทพในศาสนาพราหมณ 
27.  ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีนิยมใชอิฐเปนวัสดุในการกอสราง คือขอใด  
       ( วิเคราะห ) 
   ก. มีความสวยงามกวาวัสดุชนิดอ่ืน  ข. สามารถผลิตขึ้นใชไดเองในทองถิ่น 
   ค. เปนคติความเชื่อตามหลักศาสนา  ง. มีมูลคาถูกกวาวัสดุกอสรางชนิดอ่ืน 
28.  ธรรมจักรและกวางหมอบ : ประติมากรรม   =  เจดียจุลประโทน: _______  จากขอความดังกลาว     
        จงใชตัวเลือกตอไปน้ีเติมลงในชองวางใหมีความสัมพันธกัน  ( วิเคราะห )  
   ก. จิตรกรรม  ข. ศิลปกรรม  ค. สถาปตยกรรม ง. วิศวกรรม 
29.  อิฐเปนวัสดุกอสรางท่ีดีที่สุดในงานสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี จริงหรือไม เพราะเหตุใด  
       (ประเมินคา ) 
   ก. จริง เพราะ เปนวัสดุที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยในทุกพื้นที่ 
   ข. จริง เพราะ เปนวัสดุที่สามารถทําขึ้นใชเองและเหมาะสมกับทองถิ่น 
   ค. ไมจริง เพราะ ศาสนสถานท่ีสรางดวยอิฐสวนใหญมักพังถลมไดงาย 
   ง. ไมจริง เพราะ ชาวทวารวดีใชอิฐในการกอสรางอาคารท่ีมีขนาดเล็กเทานั้น 
30.  การใหความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหกับคนในชุมชน เปนวิธีการรักษามรดกทางศิลปะ 
        และสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีที่เหมาะสมท่ีสุด จริงหรือไม เพราะเหตุใด (ประเมินคา ) 
     ก. จริง เพราะ คนในชุมชนจะมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการอนุรักษ 
     ข. จริง เพราะ เปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับคนในชุมชนไดปฏิบัติ 
     ค. ไมจริง เพราะ นําไปปฏิบัติจริงไดนอยและไมเกิดประสิทธิภาพ 
     ง. ไมจริง เพราะ ขาดผูนําที่มีความรูความสามารถในการทํางาน 
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สังคมและความเชื่อสมัยทวารวดี   ขอ  31 – 40 

31.  กลุมบุคคลท่ีมีจํานวนมากที่สุดในสังคมสมัยทวารวดี คือขอใด  ( ความจํา ) 
   ก. ทหาร   ข. นักบวช  ค. สามัญชน  ง. เชลย 
32.  ผูคนในสังคมสมัยทวารวดีสวนใหญนับถือศาสนาใด  ( ความจํา ) 
   ก. ศาสนาพราหมณ  ข. ศาสนาฮินด ู
   ค.ศาสนาพุทธแบบเถรวาท  ง.  ศาสนาพุทธแบบมหายาน 
33.  เพราะเหตุใดศาสนาพราหมณจึงนับถือแพรหลายเฉพาะในหมูชนชั้นปกครองเทานั้น ( เขาใจ ) 
   ก. เพราะผูนับถือตองมีเงินทองจํานวนมาก 
   ข. เพราะเปนกฎระเบียบของสังคมสมัยทวารวดี 
   ค. เพราะชนช้ันปกครองสวนใหญเปนพราหมณ  
    ง. เพราะมีสวนชวยเสริมสถานะทางสังคมของชนชั้นปกครอง 
34.  เพราะเหตุใดรัฐทวารวดีทางตะวันออกของลุมน้ําเจาพระยาจึงมีความหลากหลายทางสังคมและ 
       วัฒนธรรมนอยกวาทางตะวันตก ( เขาใจ ) 
   ก. เพราะเปนพื้นที่ที่ไมมีเสนทางออกสูทะเล  ข. เพราะดินมีความอุดมสมบูรณนอยกวา 
   ค. เพราะประสบปญหาแหงแลงเปนเวลานาน ง. เพราะมีศึกสงครามเกิดขึ้นบอยครั้ง 
35.  การคาขายและแลกเปลี่ยนสินคากับชาวตางชาติในสมัยทวารวดี เกิดขึ้นได เพราะเหตุใด ( เขาใจ ) 
   ก. มีผูนําที่มีความสามารถทางการคา          ข. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
   ค. ชนชั้นปกครองมีความตองการสินคาของตางชาติ  ง. ที่ตั้งของเมืองอยูใกลลํานํ้าสําคัญและอยูติดทะเล 
36.  กลุมบุคคลใดมีบทบาททางดานการประกอบพิธีกรรมในสังคมสมัยทวารวดีมากที่สุด ( วิเคราะห ) 
    ก. กษัตริย  ข. นักบวช  ค. สามัญชน  ง. พอคา 
37.  จากการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจและสังคมสมัยทวารวดีนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดในดาน 
        ใด ( นําไปใช ) 
       ก.  การปกครองคนในสังคม    
       ข.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ค.  การสรางความรวมมือในการทํางาน   
       ง.  การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
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38.  หากที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีไมไดอยูใกลลําน้ําสําคัญและเปนเมืองทาชายฝงทะเลจะ 
        สงผลอยางไรตอเศรษฐกิจและสังคมสมัยทวารวดี (สังเคราะห) 
   ก. เปนสังคมท่ีไมมีการสรางสรรคทางศิลปกรรม 
   ข. สินคามีจํานวนลดลงและขาดความหลากหลาย 
   ค. ขาดการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   ง. การติดตอคาขายกันเฉพาะกลุมคนพื้นเมืองเทานั้น 
39.  ปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหสังคมสมัยทวารวดีเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ คือขอใด  
       ( วิเคราะห ) 
   ก. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ข. เปนศูนยกลางของการศึกษาสมัยโบราณ 
   ค. เปนเมืองทาคาขายชายฝงทะเลที่สําคัญ ง. เปนศูนยกลางของการเผยแผศาสนาตางๆ 
40.  นักเรียนคิดวาสังคมในสมัยทวารวดีมีลักษณะเดนอยางไร   ( วิเคราะห ) 
       ก.  เปนสังคมท่ียึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
       ข.  เปนสังคมขนาดเล็กที่ไมมีการแบงชนชั้น 
       ค.  เปนสังคมท่ีมีความเครงครัดในกฎระเบียบ 
       ง.  เปนสังคมท่ีประกอบดวยความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
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                                                                   ชื่อ…...........................................ชั้น ม.1/1 เลขที่……… 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ระหวางเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 

คําสั่ง: จงตอบคําถามตอไปน้ี ดวยการเขียนอธิบายโดยใชหลักการคิดวิเคราะหใหถูกตองและ
สมบูรณ 
 
1. จากการที่นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในสมัยทวารวดี นักเรียนมีหลักการในการเลือกสถานที่ที่จะ
ไปศึกษาอยางไร (วิเคราะหหลักการ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุลประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร  (วิเคราะหเนื้อหา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุลประโทนเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ืองศาสนา
และความเชื่อในสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีความสําคัญ
ตอการศึกษาเร่ืองราวในสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. จากการที่นักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ พระประโทณเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ือง
สถาปตยกรรมสมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                   ชื่อ…...........................................ชั้น ม.1/1 เลขที่……… 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
หลังเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 

 

คําสั่ง: จงตอบคําถามตอไปน้ี ดวยการเขียนอธิบาย โดยใชหลักการคิดวิเคราะห ใหถูกตองและ
สมบูรณ 
 

1. หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานท่ีในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน 
คิดวา การศึกษาเร่ืองราวสมัยทวารวดี มีความสําคัญอยางไร (วิเคราะหเน้ือหา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
คิดวา การศึกษาเร่ืองราวสมัยทวารวดี มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ืองใดบาง                     
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานท่ีในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
คิดวา ควรใชหลักการใดในการอนุรักษมรดกทางศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีใหอยูคู
กับจังหวัดนครปฐมอยางยั่งยืน (วิเคราะหหลักการ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
สามารถสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับ ลักษณะของสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีไดอยางไรบาง  
(วิเคราะหเนื้อหา) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม นักเรียน
สามารถอธิบายความสัมพันธของคนในสังคมสมัยทวารวดีไดอยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

 เก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  

 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับน้ี  จัดทําข้ึนเพ่ือใช เปนขอมูลประกอบงานวิจัยเร่ือง 
การศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง อาณาจักรทวารวดี และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่

การจัดทําแบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคในการวัดและประเมินการจัดการเรียนรูโดย
ใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อนําความคิดเห็น  และขอเสนอแนะไปปรับปรุง 
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่  จึงขอความกรุณาใหผูตอบ
แบบสอบถาม ตอบตามความจริง เพื่อจะไดเกิดประโยชนกับการศึกษาตอไป 
 
คําชี้แจง     แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวยสวนของคําถาม 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1    เปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 
 ( Rating Scale ) ตามแนวคิดของ ลิเคอรท โดยมีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ   
การกําหนดคาระดับความคิดเห็นของขอคําถามในแบบสอบถาม มีดังนี้ 

  เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับคะแนนเทากับ 5 
  เห็นดวยมาก  ใหคาระดับคะแนนเทากับ 4 
  เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับคะแนนเทากับ 3 
  เห็นดวยนอย  ใหคาระดับคะแนนเทากับ 2 
  เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาระดับคะแนนเทากับ 1 
  

ตอนท่ี 2   แบบสอบถามปลายเปด เสนอแนะความคิดเห็นและขอขัดของ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี     
        

             ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 
                                                                                                     ผูวิจัย 
                                                                                               นายสุประดิษฐ   ทรัพยพลับ 
                                                                          นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   
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ตอนท่ี 1   ใหนักเรียนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับ  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรม
ศึกษานอกสถานท่ี  โดยเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

ความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เปนวิธีสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบ
เปนขั้นตอน 

     

2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ชวยใหผู เรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียน 

     

3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เปดโอกาสใหนักเรียนคิดและแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 

     

4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีชวยใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห 

     

5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ี สามารถสรางองคความรูใหมใหแกผูเรียน
และเกิดความจําระยะยาว 

     

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ี มีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยาก
มีสวนรวมในการเรียน 

     

7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 

     

8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานท่ีเปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง 

     

9. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่สงเสริมความสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
ผูเรียน 

     

10. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน 
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ความคิดเห็น 
มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู 
11. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีนั้นสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
การคิด 

     

12. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีนั้นสง เสริมใหผู เ รียนไดรู จักการ
แกปญหา 

     

13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีนั้นสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคน
ขอมูล 

     

14. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีนั้นชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ดีขึ้น 

     

15. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกสถานท่ีนั้นชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาประวัติศาสตร  

     

 

ตอนท่ี 2    ใหนักเรียนแสดงขอเสนอแนะและปญหาที่พบในการจดัการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอก
สถานที่ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................................................... 
ดานบรรยากาศในการเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................................................... 
ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................................................... 
ปญหาและขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

 

ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 11  คาความตรงเชิงเน้ือ และดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัดการเรียนรู  
                   โดยใชการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีของผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน                  
ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC 1 2 3 

ระดับความคิดเห็น 

องคประกอบของแผนจัดการเรียนรู 
  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรูครบถวนตามรูปแบบ
ของแผนจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีลําดบัขั้นตอนเปน
ระบบ +1 +1 +1 3.00 1.00 

สาระสําคัญ
  สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา 

+1 0 +1 2.00 0.67 

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

  จุดประสงคการเรียนรู ชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมได +1 +1 +1 3.00 1.00 
  เขียนจดุประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 +1 0 2.00 0.67 
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู
เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

   เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
   การจัดลําดับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
   เนื้อหาหรือสาระการเรียนรูมคีวามเหมาะสมกับเวลา +1 0 +1 2.00 0.67 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค 
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา 0 +1 +1 2.00 0.67 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดบัขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ
ตอเนื่องกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 

สื่อการเรียนรู 
  ส่ือการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 

  ส่ือการเรียนรู สอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 

รายการประเมิน                  
ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC 1 2 3 

ระดับความคิดเห็น 

สื่อการเรียนรู 
  ส่ือการเรียนรู สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

  ส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

0 +1 +1 2.00 0.67 

  การวัดและประเมินผลสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 0 +1 2.00 0.67 
  การใชภาษาถูกตองชัดเจน ตรงประเด็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
  เครื่องมือทีใ่ชวัดผลมีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
  การวัดและการประเมินผลมีเกณฑการประเมินท่ีเหมาะสม 0 +1 +1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 12   คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
                     เร่ือง   อาณาจักรวารวดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 ขอ
ขอ 

เนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู ประเภท 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC 1 2 3 

ระดับความคิดเห็น 

1 

1. การตั้งถิ่นฐาน 
สมัยทวารวดี 
 

1.นักเรียนสามารถบอก
ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน 
สมัยทวารวดีได 
 

ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 นําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 ประเมนิคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 

2. เมืองโบราณ
สมัยทวารวดี 

1.นักเรียนสามารถอธิบาย
รูปแบบของเมืองโบราณ 
สมัยทวารวดีได 
2. นักเรียนสามารยกตัวอยาง
เมืองโบราณสมัยทวารวดีได 
 

ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 นําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 ประเมนิคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 

3. ศิลปะและ
สถาปตยกรรม 
สมัยทวารวดี 

1.นักเรียนสามารถอธิบาย 
ลักษณะสถาปตยกรรม 
สมัยทวารวดีได 
2. นักเรียนสามารถอธิบาย 
ลักษณะเดนประติมากรรม 
สมัยทวารวดีได 

ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 12 (ตอ

ขอ เนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู ประเภท 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC 1 2 3 

ระดับความคิดเห็น 

27 3. ศิลปะและ
สถาปตยกรรม 
สมัยทวารวดี 

3.นักเรียนสามารถเสนอแนะ
แนวทางการอนุรักษ
ศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมสมัยทวารวดี 

วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 นําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 นําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 

4. สังคมและ
ความเช่ือ 
สมัยทวารวดี 

1.นักเรียนสามารถอธิบาย 
ลักษณะทางสังคม 
สมัยทวารวดีได 
2.นักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัย
ทวารวดีได 
 
 
 

ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 ความจํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 ความเขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 นําไปใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 สังเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 13  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ดานความ  
เหมาะสมของเนื้อหาและความสอดคลองในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
จํานวน 10 ขอ

 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 จากการท่ีนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวใน
สมัยทวารวดี นักเรียนมีหลักการในการ
เลือกสถานที่ที่จะไปศึกษาอยางไร 
(วิเคราะหหลักการ) 
 

+1 +1 0 2.00 0.67  

2 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ 
จุลประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร  
(วิเคราะหเนื้อหา) +1 +1 +1 3.00 1.00  

3 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ 
จุ ลประโทน เจดี ย มี ค วาม สัม พันธ
เกี่ยวของกับเรื่องศาสนาและความเชื่อ
ในสมัยทวารวดีอยางไร  ( วิ เคราะห
ความสัมพันธ) 
 

+1 0 +1 2.00 0.67  

4 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
มีความสําคัญตอการศึกษาเร่ืองราวใน
สมัยทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00  

5 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ 
พระประโทนเจดียมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับเรื่องสถาปตยกรรมสมัย
ทวารวดีอยางไร (วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00  

6 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม  นักเรียนคิดวา  การศึกษา
เรื่องราวสมัยทวารวดี มีความสําคัญ
อยางไร (วิเคราะหเนื้อหา) 

+1 +1 +1 3.00 1.00  
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ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

ขอท่ี ขอคําถาม 

ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC หมายเหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

7 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม  นักเรียนคิดวา  การศึกษา
เร่ืองราวสมัยทวารวดี มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับเ ร่ืองใดบาง  ( วิเคราะห
ความสัมพันธ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00  

8 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม  นั ก เ รี ยนคิ ด ว า  ควรใ ช
หลักการใดในการอนุรักษมรดกทาง
ศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัยทวาร
วดีใหอยูคูกับจังหวัดนครปฐมอยาง
ยั่งยืน (วิเคราะหหลักการ) 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00  

9 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม นักเรียนสามารถสรุปประเด็น
ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีได
อยางไรบาง (วิเคราะหเนื้อหา) 
 

+1 +1 +1 3.00 0.67  

10 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่
ในแหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม  นักเรียนสามารถอธิบาย
ความสัมพันธของคนในสังคมสมัย
ท ว า ร ว ดี ไ ด อ ย า ง ไ ร  ( วิ เ ค ร า ะ ห
ความสัมพันธ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00  
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ตารางที่ 14  การหาคาความยากงายและคาอํานาจการจําแนกของแบบวัดผลการเรียนรู   
                 เร่ือง อาณาจักรทวารวดี จํานวน 80 ขอ (กอนนําไปTry Out กับกลุมตัวอยาง)  
                 คาความยากงาย   0.20 ขึ้นไป คาอํานาจจําแนก 0.25-0.80  คาความเท่ียง 0.83  
                 จากสูตรของคูเดอร ริชาดสัน KR 20 
ขอท่ี คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก สรุปความหมาย หมายเหตุ 

1 0.98 0 งายมาก จําแนกไดไมดี  
2 0.18 0 ยากมาก  จําแนกไดไมดี  
3 0.40 0.54 ยากพอเหมาะ  จําแนกดีมาก  
4 0.40 0.30 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
5 0.50 0.23 ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช  
6 0.63 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
7 0.13 0 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
8 0.38 0 คอนขางยาก  จําแนกไดไมดี  
9 0.23 0.23 คอนขางยาก จําแนกพอใช  
10 0.45 0.23 ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช  
11 0.30 0.07 คอนขางยาก จําแนกไดไมด ี  
12 0.45 0.53 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
13 0.80 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
14 0.18 0 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
15 0.85 0.3 งายมาก จําแนกพอใช  
16 0.35 -0.15 คอนขางยาก  จําแนกไดไมดี  
17 0.75 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
18 0.70 0.07 คอนขางงาย จําแนกไดไมด ี  
19 0.83 0 งายมาก จําแนกไดไมดี  
20 0.83 0 งายมาก จําแนกไดไมดี  
21 0.70 0.38 คอนขางงาย จําแนกดี  
22 0.75 0.00 คอนขางงาย  จําแนกไดไมด ี  
23 0.70 0.38 คอนขางงาย จําแนกดี  
24 0.83 0.07 งายมาก จําแนกไดไมดี  
25 0.13 0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
26 0.20 0.07 คอนขางยาก จําแนกไดไมด ี  
27 0.00 0.00 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
28 0.55 0.38 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
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ตารางที่ 14  (ตอ)
ขอท่ี คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก สรุปความหมาย หมายเหตุ 
29 0.70 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
30 0.58 0.07 ยากพอเหมาะ  จําแนกไดไมด ี  
31 0.58 0.38 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
32 0.08 -0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
33 0.85 0.38 งายมาก จําแนกดี  
34 0.35 0.53 คอนขางยาก จําแนกดีมาก  
35 0.53 0.53 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
36 0.80 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
37 0.65 0.38 คอนขางงาย จําแนกดี  
38 0.03 0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
39 0.50 -0.15 ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมด ี  
40 0.55 0.00 ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมด ี  
41 0.35 0.23 คอนขางยาก จําแนกพอใช  
42 0.88 0.23 งายมาก จําแนกพอใช  
43 0.65 0.69 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
44 0.50 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
45 0.70 0.46 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
46 0.53 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
47 0.58 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
48 0.50 0.23 ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช  
49 0.48 0.23 ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช  
50 0.75 0.61 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
51 0.55 0.69 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
52 0.15 -0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
53 0.70 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
54 0.18 0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
55 0.58 0.23 ยากพอเหมาะ จําแนกพอใช  
56 0.53 0.07 ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมด ี  
57 0.80 0.46 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
58 0.53 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
59 0.38 0.76 คอนขางยาก  จําแนกดีมาก  
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ตารางที่ 14  (ตอ)

ขอท่ี คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก สรุปความหมาย หมายเหตุ 
60 0.60 0.30 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
61 0.75 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
62 0.78 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
63 0.30 0.00 คอนขางยาก จําแนกไดไมด ี  
64 0.35 -0.07 คอนขางยาก จําแนกไดไมด ี  
65 0.63 0.38 คอนขางงาย จําแนกดี  
66 0.23 -0.15 คอนขางยาก จําแนกไดไมด ี  
67 0.60 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
68 0.78 0.39 คอนขางงาย จําแนกดี  
69 0.60 0.54 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
70 0.73 0.39 คอนขางงาย จําแนกดี  
71 0.48 0.39 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
72 0.78 0.31 คอนขางงาย จําแนกดี  
73 0.60 0.30 ยากพอเหมาะ จําแนกด ี  
74 0.53 0.61 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก  
75 0.73 0.61 คอนขางงาย จําแนกดีมาก  
76 0.78 0.30 คอนขางงาย จําแนกดี  
77 0.60 -0.07 ยากพอเหมาะ จําแนกไดไมด ี  
78 0.40 0.38 คอนขางยาก จําแนกด ี  
79 0.75 0.23 คอนขางงาย จําแนกพอใช  
80 0.18 -0.07 ยากมาก จําแนกไดไมดี  
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ตารางที่  15   การหาคาความยากงายและคาอํานาจการจําแนกของแบบทดสอบความสามารถในการ 
                       คิดวิเคราะห จํานวน 10 ขอ (กอนนําไป try out กับกลุมตัวอยาง) ความยากงาย 0.20    

ขึ้นไป คาอํานาจจําแนก 0.77 - 0.88  คาความเชื่อมั่น = 0.75 จากสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ cronbach 

ขอท่ี ขอคําถาม คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก หมายเหตุ 

1 จากการท่ีนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองราวในสมัย
ทวารวดี  นักเรียนมีหลักการในการเลือก
สถานที่ที่จะไปศึกษาอยางไร ( วิเคราะห
หลักการ) 
 

0.44 0.88 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

2 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุล
ประโทนเจดียมีความสําคัญอยางไร  
(วิเคราะหเนื้อหา) 

0.40 0.81 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

3 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ จุล
ประโทนเจดียมีความสัมพันธเกี่ ยวของกับ
เรื่องศาสนาและความเช่ือในสมัยทวารวดี
อยางไร (วิเคราะหความสัมพันธ) 
 

0.33 0.77 คอนขางยาก  จําแนกดีมาก 

4 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มี
ความสําคัญตอการศึกษาเร่ืองราวในสมัย
ทวารวดีอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา) 
 

0.42 0.85 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

5 จากการท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ พระ
ประโทนเจดียมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
เรื่องสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีอยางไร 
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
 

0.40 0.81 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

6 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใน
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม 
นักเรียนคิดวา การศึกษาเรื่องราวสมัยทวาร
วดี มีความสําคัญอยางไร (วิเคราะหเนื้อหา) 
 

0.40 0.81 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 
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ตารางที่  15 (ตอ)   

ขอท่ี ขอคําถาม คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก หมายเหตุ 

7 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใน
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม 
นักเรียนคิดวา การศึกษาเรื่องราวสมัยทวาร
วดี มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องใดบาง 
(วิเคราะหความสัมพันธ) 
 

0.44 0.88 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

8 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใน
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม 
นักเรียนคิดวา ควรใชหลักการใดในการ
อนุรักษมรดกทางศิลปะและสถาปตยกรรม
ในสมัยทวารวดีใหอยูคูกับจังหวัดนครปฐม
อยางย่ังยืน (วิเคราะหหลักการ) 
 

0.40 0.81 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 

9 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใน
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม 
นักเรียนสามารถสรุปประเด็นความรูเกี่ยวกับ 
ลักษณะของสถาปตยกรรมในสมัยทวารวดี
ไดอยางไรบาง (วิเคราะหเนื้อหา) 
 

0.33 0.77 คอนขางยาก  จําแนกดีมาก 

10 หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษานอกสถานที่ใน
แหลงเรียนรูสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม 
นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของคน
ในสังคมสมัยทวารวดีไดอยางไร (วิเคราะห
ความสัมพันธ) 

0.42 0.85 ยากพอเหมาะ จําแนกดีมาก 
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ตารางที่ 16   คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที่

จุดประสงค 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ระดับความคิดเห็น 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
เปนวิธีสอนทีเ่นนกระบวนการเรียนรูเปนขัน้ตอน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
ชวยใหผูเรียนมคีวามกระตือรือรนดานการเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
เปดโอกาสใหผูเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น +1 +1 +1 3.00 1.00 

4. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
ชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
สามารถสรางองคความรูใหมและเกิดความจําระยะยาว 
แกผูเรียน                                                                   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
6. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
มีกิจกรรมที่นาสนใจ กระตุนใหผูเรียนอยากมีสวนรวม 
ในการเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
เปนกจิกรรมทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน 
ความรู ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
เปนการสรางประสบการณใหมแกตนเอง +1 +1 +1 3.00 1.00 

9. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 

10. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูสอน +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 16 (ตอ)
 

จุดประสงค 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑ R IOC คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ระดับความคิดเห็น 

ดานประโยชนของการจัดการเรียนรู 
11. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
สงเริมใหผูเรียนไดรูจักการแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

13. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
สงเริมใหผูเรียนไดรูจักการสืบคนขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 

14. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
ชวยใหผูเรียนมผีลการเรียนรูที่ดขีึน้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

15. การจัดการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมนอกสถานที ่
ชวยใหผูเรียนมเีจตคตทิี่ดีตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร +1 +1 +1 3.00 1.00 
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